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พลงัของพ่อ 
ศจ.ทศันพงศ์  ล.สุวรัตน์ 

น่ีกเ็กอืบยีสิ่บปี ท่ีคุณพ่อจากโลกน้ีไปอยูก่บัพระเจา้ แต่ผมยงัไม่ลืมส่ิงต่าง ๆ ท่ีพอ่เคยพดู เคยท า 
เคยสอนลูก ๆ ทั้งท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวและท่ีเป็นเร่ืองสนุกหยอกเยา้ลูก ๆ เล่น 

พอ่มกัจะใชเ้วลาเล่าเร่ืองต่าง ๆ ในเวลาขบัรถหรือเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนั้นเล่าเร่ือง
ต่าง ๆ ใหลู้ก ๆ ไดย้นิคงจะเป็นเพราะพอ่ร าคาญหรือเปล่าท่ีลูก ๆ ชอบถามอยูเ่ร่ือยวา่เม่ือไหร่จะถึง ๆ 
หรือเบ่ือท่ีจะนัง่รถไปนาน ๆ ไม่มีอะไรจะท า เด็ก ๆ มกัจะงอแงและเบ่ือในการเดินทาง ไม่วา่เวลาท่ีพอ่
พาไปท่ีไหน เป้าหมายปลายทางจะใกลห้รือไกลก็ตาม ไม่ก่ีนาทีแรกหลงัจากท่ีข้ึนรถพวกเราก็จะตอ้ง
ถามพอ่ทนัทีวา่อีกนานหรือเปล่าท่ีจะถึงเราจะไป พอ่ใกลห้รือยงั จะไปถึงมืดหรือเปล่า ฯลฯ 

มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีพอ่กบัผมเดินทางเขา้กรุงเทพฯ ขณะท่ีรถไฟก าลงัแล่นเขา้ใกลอ้ยธุยา พอ่จะเล่า
เร่ืองราวในสมยัท่ีพม่ายกทพัมาตีกรุงศรีอยธุยาสมยันั้นผมยงัเรียนอยูใ่นชั้นประถมก็พอจะนึกออกถึง 
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ไทยท่ีครูเคยสอนไว ้ แต่ท่ีฟังพ่อเล่าและแต่งเร่ือง เหมือนกบัพอ่อยูใ่นเหตุการณ์
นั้นก็มีสีสันเกิดอารมณ์ร่วมไปดว้ยท าใหผ้มไม่ลืมประสบการณ์ในคร้ังนั้นไปไดเ้ลย ผมจ าไดว้า่เสียง 
“ถึงก็ชัง่ไมถึ่งก็ชัง่” ของรถไฟขบวนหวานเยน็ในสมยันั้นมนัดงัมากจนกลบเสียงนิทานท่ีพอ่ก าลงัเล่าอยู่
จนผมตอ้งกระเถิบไปชิดพ่อบอกพอ่ใหพ้ดูดงั ๆ หน่อยไม่ไดย้นิ ขณะเดียวกนัท่ีตาผมก็จอ้งเขมง็ไปกลาง
ทุ่งนาท่ีรถไฟก าลงัแล่นผา่นไปอยูน่ั้นจิตนาการเสมือนจองมองเห็นกองทพัพม่ายกทพัมาราวไีทยใน
เวลานั้นใหไ้ด ้

พอ่มกัจะมีมุขตลกเล่าเร่ืองท่ีพอ่แต่งข้ึนมาเองเช่นน้ีใหเ้ราฟัง น่ีอาจจะเป็นมรดกท่ีผมไดรั้บจาก
พอ่ท่ีผมก็ชอบสร้างจินตนาการต่าง ๆ ใหลู้กๆ ผมฟังบ่อย ๆ ดว้ย แมว้า่จะเป็นเร่ืองแต่งข้ึน เราก็รู้แต่
แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีพอ่ป้ันเร่ืองข้ึนมาก็ยงัดูจริงจงัและเราพร้อมท่ีจะเช่ือวา่เป็นจริงน้ีคืออิทธิพลของอ านาจ
ของการเป็นพอ่ต่อการยอมรับของลูก 

หรืออีกคร้ังหน่ึง ตอนท่ีผมยงัเป็นเด็กอยู ่ผมคิดวา่ยงัอยูช่ั้นอนุบาลหรือยงัไม่ไปโรงเรียนซะดว้ย
ซ ้ าไป เวลานั้นเป็นเวลาเชา้ท่ีแม่เพิ่งกลบัมาจากตลาดผมไดข้นมมาห่อหน่ึงก าลงัจะแกะทานก็มีคนบา้ท่ี
ชอบเดินผา่นหนา้ร้านของเราไปทุกวนั วนันั้นคนบา้คนนั้นคงจะหิวหรืออยา่งไรไม่ทราบก็มาแยง่เอา
ขนมในมือผมไป ผมก็ร้องจา้ข้ึนดว้ยความตกใจ ผมไม่รู้วา่เวลานั้นพอ่ยนือยูท่ี่ไหนหรือท าอะไรอยู ่ รู้แต่
อยา่งเดียววา่พ่อวิง่มาจากท่ีไหนก็ไม่ทราบโผล่มาทนัที ไล่คนบา้นั้นไปแลว้อุม้ผมข้ึนมาดว้ยความ
ปลอดภยั ผมจ าความรู้สึกท่ีตกใจแลว้นั้นหายไปอยา่งปลิดทิ้งทนัที 
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อ านาจความเช่ือมัน่ใจการปกป้องของพ่อต่อลูก สร้างความมัน่ใจวา่พอ่รักและคุม้ครองเราได้
ทุกเวลา ช่างยิง่ใหญ่ ลึกซ้ึงและวางใจสนิทอยา่งไร้เดียงสาโดยไม่สงสัยอะไรเลยจากพอ่ 

ไม่ใช่พอ่ไม่เคยท าอะไรผดิ เพียงแต่ผมเลือกท่ีจะไม่จ  าในส่ิงเหล่านั้นหรือไม่ใช่พอ่ไม่เคยท าให้
เราผดิหวงัแต่เม่ือดูความรักและความเสียสละและเจตนาท่าทีของพอ่ท่ีมีต่อเรา ก็มองเห็นจิตใจของพ่อ
แลว้จึงไม่มีอะไรมาลบลา้งความรักและความช่ืนชมของเราต่อพอ่ไปไดเ้ลย เราสามารถท่ีจะหาเรียนวชิา
สาขาต่าง ๆ อะไรก็ไดใ้นโลกน้ีไดเ้กือบหมด ยกเวน้วชิาคุณพอ่ศาสตร์ไม่มีโรงเรียนไหนสามารถมี
หลกัสูตรท่ีสอนแลว้ให้ออกมาเป็นคุณพอ่ท่ีประสบความส าเร็จกบัครอบครัวไดเ้ลยไม่มีทางลดัหรือ
หลกัสูตรเคล็ดลบัอะไรในเร่ืองน้ีเลย การเป็นพอ่คนท่ีดีจะตอ้งใชเ้วลาและความอดทนความตั้งใจและ
จริงใจทุ่มเทท่ีอยากจะเห็นครอบครัวมีความสุข ส่ิงเหล่าน้ีจะหลีกเล่ียงไปไม่ไดเ้ลย 

เม่ือผมแต่งงานใหม่ ๆ ผมมีความฝันในใจวา่ เด๋ียวน้ีเราไดเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวแลว้ มีภรรยาท่ี
จะคอยปรนนิบติัให้เรา ผมบอกภรรยาใหม่เอ่ียมวนันั้นวา่ เตรียมอาหารเชา้นะเด๋ียวจะลงไปทานและ
แลว้เชา้วนัแรกของชีวติสมรสวนันั้นผมก็พบความจริงของชีวติวา่ไม่ใช่เป็นไปอยา่งท่ีเราฝันเลย ภรรยา
ท าอาหารไม่เป็น และไม่เคยท าอาหารเลย ผมจ าไดว้า่อาหารม้ือแรกคือขนมปังไหม ้ๆ เคลือบดว้ยน ้าตาล
หนา ๆ แทนจะเป็นน ้าเช่ือม หรืออาหารเท่ียงคือแกงอะไรไม่ทราบท่ี เขียว ๆ ขาว ๆ เหนียวจนเป็นแป้ง
เปียกผมรู้ทนัทีวา่เรามีปัญหาแน่ ๆ เพราะผมโตมากบับา้นท่ีทุกคนท าอาหารเป็นและเคยมีร้านอาหาร ผม
คิดวา่ภรรยาคงจะสังเกตเห็นเชา้นั้นผมนัง่ทานอาหารดว้ยความเงียบสงบหรือช็อคจนพดูอะไรไม่ออก 
ผมจ าไดว้า่ผมไดต้ั้งปณิธานกบัตนเองวา่ตลอดปีแรกของการแต่งงานน้ีจะไม่ออกไปทานอาหารขา้ง
นอกเด็ดขาด จะทานอาหารของภรรยาอยา่งเดียวและจะช่วยภรรยาท าอาหาร ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระเจา้
ส่งคุณพอ่มาช่วยสอนภรรยาของผมท าอาหารก่อนท่ีท่านจะไปอยูก่บัพระเจา้ ชีวติสมรสท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นเราจะตอ้งเป็นทีมช่วยเหลือกนั และเด๋ียวน้ีไม่ใช่วา่คุยเร่ืองภรรยาของผมเอง สาเหตุท่ีผม
อว้นในเวลาน้ีเพราะภรรยาท าอาหารเก่งมาก 

ผมและภรรยาแต่งงานกนัมาได ้26 ปีมีลูกดว้ยกนั 10 คน คนโต 21 ปี คนเล็ก 3 ขวบ เวลาพาลูก
คนเล็กไปท่ีไหนคนเขาคิดวา่เป็นหลาน ผมสอนเร่ืองครอบครัวคริสเตียน ไดมี้โอกาสพดูคุยปรึกษา
แนะน าพอ่แม่บางคนหรือแมก้ระทัง่ไดคุ้ยกบัลูก ๆ ของเขาถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในบา้นของเขา 
ปัญหาส่วนใหญ่หรือปัญหาท่ีเกิดในบา้นส่วนมากเป็นผลมาจากการการท่ีพอ่ขาดการใชเ้วลากบัลูก ๆ 
เป็นสาเหตุหลกั 

อทิธิพลของพ่อทีท่ ำไว้กบัลูกจะไม่มีวนัลบเลอืนไปได้เลย 
ผมเช่ือวา่คงจะมีลูก ๆ หลายคนท่ีพอ่แม่จ  านวนมากก็ไดส้ร้างรอยแผลไวใ้นจิตใจของเขา จะ

โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ท าใหเ้กิดความขมข่ืนใจในลูกของเราโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลยบางคนอาจจะมา
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จากการละเลยลูกไม่เคยใชเ้วลากบัลูก ๆ บางคนจากการทารุณลูกดว้ยการเฆ่ียนตีดว้ยอารมณ์ไม่ใช่ความ
รัก หรือบางคนจากค าพดูท่ีสร้างความเจบ็ปวดเจบ็ใจต่อลูก พอ่จึงเป็นไดท้ั้งพ่อพระหรือพ่อท่ีท าลายลูก
ไดเ้ช่นกนั ในพระธรรม 1 ซามูเอล 2:12 พดูถึงบุตรชายของเอลีปุโรหิตของพระเจา้ท่ีเป็นคนอนัธพาล 
แมว้า่จะเป็นปุโรหิตของพระเจา้ก็ยงัตอ้งดูแลครอบครัว บา้นช่องห้องหอใหดี้ หรือท่ีภาษิตวา่ ลูกไม้
หล่นไม่ไกลตน้ หรือลูกปูเดินตามอยา่งพอ่ปู 

ส่วนกษตัริยด์าวดินั้นแมพ้ระองคจ์ะท าบาปผดิพลาดกบัพระเจา้ ไวห้ลายเร่ืองแต่เร่ืองครอบครัว
พระองคก์บัใหค้วามส าคญัไวม้ากโดยเฉพาะกบักษตัริยซ์าโลมอนผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงั 

พระเจา้ทรงสร้างมนุษยผ์ูช้ายข้ึนมาก่อน ทั้งน้ีพระองคต์อ้งการจะใหผู้ช้ายเป็นหวัหนา้
ครอบครัว ดูแลบา้นเป็นผูน้ าฝ่ายวญิญาณในบา้น พระเจา้มีแผนการท่ีจะใชผู้ช้ายเป็นภาชนะเป็นส่ือท่ีจะ
ส าแดงพระเจา้ผา่นทางพวกเขา 

อาดมัยงัไม่รู้จกัเร่ืองท่ีจะมีภรรยาจนพระเจา้ตอ้งสร้างเอวาให ้ เป็นผูดู้แลผูอุ้ปถมัภส์ามีเป็นพอ่ท่ี
ดีของครอบครัว 

พอ่ยงัเป็นประธานาธิบดีหรือพระราชาในบา้นของเขาในราชอาณาจกัรเล็ก ๆ นั้น ไม่วา่จะ
พระราชวงันั้นเป็นหอ้งแถว กระตอ๊บ หรือบา้นจดัสรรหลงัหรูก็ตาม พอ่ในบา้นยอ่มเป็นพระราชา
ส าหรับทุก ๆ คนในบา้นนั้น แต่พระราชาไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นพระราชาโหดร้ายเหมือนในหนงัการ์ตูน
เสมอไปแต่พระราชาท่ีดีมีตวัอยา่งใหเ้ห็นไดก้็คือเราคนไทยท่ีมีตวัอยา่งท่ีสุดเยีย่มใหเ้ราเห็นเป็น
แบบอยา่งของการปกครองของในหลวงของเรากวา่พระราชาประเทศใด ๆ ในโลกน้ี 

พอ่บา้นจะตอ้งดูแลทุกขสุ์ขของคนในบา้น พ่อบา้นถา้อยากจะใหส้มาชิกในบา้นยกยอ่งเราเป็น
ราชาในบา้นเราจะตอ้งเสียสละ ถ่อมใจ อดทน มีความรักเมตตาใหก้บัแม่ของลูก ๆ ญาติพี่นอ้ง ฯลฯ ลูก 
ๆ จะเห็นแบบอยา่งน้ีแลว้ทุกคนจะยอมรับเราเป็นราชาในอาณาจกัรของเราอยา่งแน่นอน พอ่จะตอ้งไม่
เห็นแก่ตวั ผมมีพ่อแม่ท่ีดีเป็นตวัอยา่งแก่ลูกในเร่ืองการเสียสละเพื่อลูก ๆ เสมอ หลายคร้ังท่ีผมไดย้นิพอ่
แม่พดูเสมอ ๆ วา่พอแลว้แม่ไม่ทานเพราะทานมาเยอะแลว้ พอ่แม่ท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบลูก ยอมเสียสละ
ใหลู้กอยูเ่สมอ จะเป็นพ่อแม่ท่ีลูกๆ เทิดทูนบูชารักและเช่ือฟังพอ่แม่โดยไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั 

ในอาณาจกัรนอ้ย ๆ นั้นจะมีสันติสุขหรือวุน่วายอยา่งไรก็ข้ึนอยูก่ารยอมรับของพอ่ การยอมรับ
และการเป็นท่ียอมรับ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะผนัแปรเด็ก ๆ เป็นอยา่งมาก การยอมรับหรือภาษาองักฤษ
เรียกวา่ Accept ส่วนการเป็นท่ียอมรับคือ to be accepted ก็คือวา่ เด็ก ๆ ท่ีรู้สึกวา่เป็นท่ียอมรับจากพอ่จะ
ยอมรับเพศของตนมากกวา่เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง ไม่ไดรั้บความรักจากพอ่ การดูแลเอาใจใส่จากพอ่เท่าท่ีควร 
มกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยมัน่ใจในตนเองเท่าไร ไม่กลา้ตดัสินใจอะไร ไม่ร่าเริง แมจ้ะเรียนเก่งมีความรู้ก็
ตามแต่ก็ยงัมีความรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับจากคนรอบขา้งผูท่ี้จะท าใหเ้ขามัน่ใจและยอมรับเขาไดม้ากท่ีสุด
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นั้น ก็คือพ่อของเขาเอง เด็กหญิงท่ีขาดการยอมรับการเป็นหญิงจากพอ่ถา้ไม่เป็นทอมก็จะมีแฟนไม่ซ ้ า
คน จนกวา่ท่ีวา่งในใจท่ีตอ้งการการยอมรับจากพอ่จะเตม็เป่ียมจึงจะเป็นเด็กตามปกติเช่นเด็กหญิงทัว่ไป 
หรือเด็กชายก็จะเป็นตุด๊เพื่อหาการยอมรับความเป็นเพศชายจากผูช้ายดว้ยกนัจนกวา่ท่ีวา่งในใจส่วนน้ี
สมบูรณ์ 

ตราบใดท่ีพ่อยงัท าตวัห่างเหินลูกชาย โมโห ไม่ยนิดียนิร้าย ไม่วา่จะเป็นดว้ยเหตุผลสมควร
หรือไม่ก็ตามพอ่ไม่ควรท าลายความรู้สึกของการเป็นท่ียอมรับของลูกชายคนน้ีไปเลย คุณพอ่จะตอ้ง
ถามตวัเองวา่มีอะไรท่ีเราพดูท่ีเราท าเป็นเหตุใหลู้กเกิดความรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับจากตวัเราเองหรือไม่ถา้
เราทราบเรารู้ตวัแลว้ ไม่วา่จากตวัเราทราบเองหรือเรากลา้เปิดใจใหลู้กๆ บอกเรา เราจะตอ้งรีบขอโทษ
ลูก และเปล่ียนแปลงท่าทีของเราในเร่ืองนั้น ๆ เสียมิฉะนั้นลูก ๆ กย็งัจะจดจ าส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นท่ีเราได้
ฝ่ังรากแห่งความขมข่ืนไวใ้นใจของเขาไปตลอดชีวิตซ่ึงมีแต่จะเป็นเหตุใหเ้กิดความทุกข ์ ฮีบรู 12:15 
อยา่ใหมี้รากขมข่ืนงอกข้ึนมาท าความยุง่ยากให ้ซ่ึงจะเป็นเหตุใหค้นเป็นอนัมากเสียไป 

ไม่เพียงท่ีลูกตอ้งการการยอมรับจากพอ่เท่านั้น พ่อก็ตอ้งการยอมรับจากลูกเช่นกนั พ่อทุกคน
ยอ่มอยากจะเป็นพระเอกในสายตาของลูก ๆ แต่พอ่ท่ีผดิพลาดและไม่ไดรั้บการยอมรับจากลูก ๆ ก็จะ
เก็บความรู้สึกผดิพลาดเป็นพอ่ท่ีลม้เหลว ใชไ้ม่ไดอ้ยูใ่นจิตใจของเขาตลอดไป 

ภรรยาผมมกัจะพดูเสมอวา่พระเจา้สร้างโลกน้ีใหเ้ด็ก ๆ เหมือนท่ีเราไดย้นิค าวา่ เด็กในวนัน้ีคือ
ผูใ้หญ่ในวนัหนา้และถา้เราจะดูใหดี้ เราจะเห็นวา่เด็กควรจะไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลมากกวา่น้ี แต่เปล่า
เลย ผูใ้หญ่กลบัไม่สนใจท่ีจะสนบัสนุนเด็กในวนัน้ีเลยมิหน าซ ้ าผูใ้หญ่ยงัรังแกเด็กเสียอีกมีเด็กในโลกน้ี
เป็นจ านวนมากท่ีคอยการสร้างและส่งเสริมจากผูใ้หญ่จากพอ่แม่ น่าเสียดายท่ีผูใ้หญ่ในโลกและพอ่แม่
หลายคนมองขา้มความตอ้งการของเด็ก ๆ เหล่าน้ีท่ีวนัหน่ึงเด็กเหล่าน้ีก็จะตอ้งมาปกครองดูแลผูใ้หญ่ใน
วนัน้ีท่ีตอ้งแก่เฒ่าชราลงในวนัขา้งหนา้ 

มีคนถามประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านหน่ึงวา่ ใครเป็นผูท่ี้ท  าใหท้่านมาถึงวนัน้ีได ้ท่านตอบ
วา่เพราะแม่ของท่านท่ีดี แม่ท่ีรักและเอาใจใส่เล้ียงดูแลลูก แม่ท่ีเสียสละเพื่อลูกท่ีรักวา่ ถา้เล้ียงดูแลเด็ก
คนน้ีใหดี้ สักวนัหน่ึงเขาอาจจะไดดี้เป็นผูน้ าคนหน่ึงของประเทศก็ได ้และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ไม่มีผูน้  า
ท่ีประสบความส าเร็จคนไหนท่ีไม่ไดเ้ติบโตมาจากบา้นท่ีอบอุ่นและมีความรักจากพอ่แม่เลย ลูกไมไ้ม่
หล่นไปไกลตน้จริง ๆ  

ผมอยากจะถามผูเ้ป็นพอ่ท่ีอ่านบทความในเวลาน้ีวา่ ท่านแน่ใจไหมวา่ท่านไม่ไดส้ร้างความขม
ข่ืนใจใหแ้ก่ลูก ๆ และภรรยาของท่าน ไม่วา่จะมาจากการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อาจจะมาจากค าพดู
หรือการกระท าท่ีเราไม่รู้ตวั ท่านกลา้ท่ีจะเปิดใจของท่านดว้ยความถ่อมใจกบัครอบครัวของท่านวา่ ถา้
หากพอ่มีอะไรท่ีพ่อไดท้  าผดิพลาดกบัลูก ๆ และภรรยา ท่านสามารถขอสมาชิกในครอบครัวของท่านยก



 5 

โทษใหท้่านและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงในท่าทีนั้น ๆ หรือนิสัยนั้น ๆ ของท่านหากท่านสามารถท าได ้
ท่านไดป้ฏิบติัตวัตามพระธรรมยากอบบทท่ี 5 ขอ้ ท่ี 16 16เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกนั
และกนั และจงอธิษฐานเพื่อกนัและกนั เพื่อท่านทั้งหลายจะพน้โรคภยั ค าอธิษฐานของผูช้อบธรรมนั้น
มีพลงัท าใหเ้กิดผล 

ท่านอาจจะไดลู้กของท่านกลบัคืนมา ท่านอาจจะหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ของท่าน หรือท่าน
อาจจะไม่เห็นอะไรเลย แต่อยา่งนอ้ยท่านไดส้ าแดงความย  าเกรงพระเจา้ของท่านต่อลูก ๆ และภรรยา
ของท่าน วา่ท่านพร้อมท่ีจะขอโทษ และพร้อมท่ีจะยอมรับผดิในส่ิงต่าง ๆ ท่ีท่านเคยท าร้ายพวกเขาไม่วา่
ทางค าพดูหรือการกระท าและท่านจะไดรั้บสันติสุขจากพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแน่นอน 

องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะสร้างครอบครัวใหป้ระสบความส าเร็จอีกประการหน่ึงก็คือ ค าชมเชย
จากพอ่แม่ ค  าพดูของพ่อแม่มีอ านาจมากท่ีจะใหลู้กเกิดความมัน่ใจหรือขาดความมัน่ใจก็ได ้ ในพระ
ธรรม สุภาษิต 18:21 21ความตายความเป็นอยูท่ี่อ  านาจของล้ินและบรรดาผูท่ี้รักมนัก็จะกินผลของมนั 

ค ำอวยพรของปุโรหิตน้ันเป็นแบบอย่ำงทีด่ีพ่อจะอวยพรครอบครัวของเขำทุกวนั 
22พระเจา้ตรัสกบัโมเสสวา่ 23“จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรทั้งหลายของอาโรนวา่ ท่านทั้งหลาย

จงอวยพรแก่คนอิสราเอลดงัต่อไปน้ี คือวา่แก่เขาทั้งหลายวา่ 
24ขอพระเจา้ทรงอ านวยพระพรแก่ท่านและพิทกัษรั์กษาท่าน 
25ขอพระเจา้ทรงใหพ้ระพกัตร์ของพระองคท์อแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน 
26ขอพระเจา้ทรงเงยพระพกัตร์ของพระองคเ์หนือท่าน และประทานสวสัดิภาพแก่ท่าน 
กนัดารวถีิ 6:22-26 
พอ่ท่ีดีในพระคมัภีร์ดูเหมือนจะเร่ิมตน้ดว้ยการเป็นปุโรหิตในบา้นเสียก่อน คือผูท่ี้น าครอบครัว

ใหเ้จริญเติบโตในพระเจา้ พอ่จะตอ้งน าลูก ๆ นมสัการในบา้น มีนกัเทศน์ช่ือดงัท่านหน่ึงบอกวา่ บา้นใด
ท่ีไม่มีแท่นบูชาหรือการนมสัการในบา้น บา้นนั้นก็เหมือนไม่มีหลงัคา ไม่มีอะไรคุม้ครองศีรษะจาก
แดดฝนท่ีสามารถท าลายกดักร่อนสมาชิกในครอบครัวเราไดบ้า้นท่ีมีการนมสัการเป็นประจ าทุกเชา้เยน็
ไม่ตอ้งมากอะไรถา้พอ่จะอ่านขอ้พระคมัภีร์สักขอ้สองขอ้ หรืออ่านหนงัสือเฝ้าเด่ียวท่ีใหอ่้านเป็น
ประจ าวนั ร้องเพลง นมสัการ และอธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจา้หรือจะใหดี้ไปกวา่นั้นก็มีการจด
บนัทึกหวัขอ้อธิษฐานเผื่อเร่ืองอะไร และพระเจา้ตอบเม่ือไหร่อยา่งไร ลูก ๆ ก็ยิง่จะไดเ้ห็นการอศัจรรย์
ของพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของสมาชิกในครอบครัวไปดว้ย ความอบอุ่นและสันติสุขจะมีในบา้น
นั้น ๆ แน่นอน บา้นก็เป็นคริสตจกัรเป็นพระวหิารของพระเจา้ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิด ารงอยู ่

ถอ้ยค าสร้างสรรคไ์ม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งพดูเลอเลิศเกินเหตุเกินผล หรือพดูเพื่อ
ผลประโยชน์ของเน้ือหนงัของเราเอง การสอนการต าหนิท่ีประกอบไปดว้ยความรักเป็นการพดูจาเพื่อ
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สร้างสรรค ์ คือติเพื่อก่อมิใช่เพื่อท าลาย บางคร้ังพอ่แม่ไม่ค่อยจะมีเวลา พดูคุยกบัลูกเพราะยุง่กบัการท า
มาหากินการไม่พดูอะไรเลยก็ไม่ดีเท่ากบัการพดูทางลบเช่นกนัค าพดูเพียงไม่ก่ีค  าแต่มีคุณค่าก็ยอ่มดีกวา่
ค าพดูมากมายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรโดยเฉพาะพอ่ท่ีจะตอ้งระมดัระวงัค าพดูของตนเองต่อสมาชิกใน
บา้นของท่านอยา่ลืมวา่ทุกถอ้ยค าท่ีท่านพดูออกไปจะเป็นจริง หรือเล่น ๆ ก็ตามตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
หูเล็ก ๆ ก าลงัฟังท่านอยูแ่ละเขาจะไม่ลืมส่ิงท่ีเขาไดย้นิส่ิงท่ีเขาไดรั้บไปตลอดชีวิตของเขา 

ในท่ีสุดรถไฟขบวนหวานเยน็นั้นก็มาถึงสถานีหวัล าโพงจวนจะมืดค ่าแลว้ พอ่พาผมเดินออกมา
หารถเมลท่ี์จะไปบา้นญาติของเราในกรุงเทพฯ ผมนึกชมพอ่ในใจเสมอวา่พ่อรู้เส้นทางต่าง ๆ ใน
กรุงเทพฯไดดี้มาก ผมจ าไดว้า่ ไม่วา่พอ่จะพาผมไปท่ีไหน ๆ ก็ตาม ไม่วา่จะข้ึนเหนือล่องใต ้ผมไม่รู้สึก
กงัวลใจวา่ จะอยูจ่ะกินอะไร ใครเป็นใครรอบขา้งผมไม่สนใจ ตราบใดท่ีผมจบัมือพอ่ไวแ้น่น ผมจะไม่
หลงทางแน่นอน 

น่ีก็เกือบยีสิ่บปีท่ีพอ่หมดหนา้ท่ีในโลกน้ีแลว้ ส่วนผมยงัมีมือเล็ก ๆ ท่ีจะตอ้งจูงเขาเดินไปใน
โลกน้ีอีกหลายคน เช่นเดียวกนัท่ีผมจะใหมื้อเล็กๆ เหล่าน้ีมัน่ใจและไม่กงัวลใจท่ีผมจะจูงเขาไปไหน ๆ 
ก็ตามในโลกน้ี และผมก็ไม่กงัวลใจท่ีหนา้ท่ีน้ีจะหนกัเกินไปส าหรับผม หรือกงัวลใจวา่จะเอาอะไรกิน
หรือท าไมคนนั้นเป็นอยา่งน้ีคนน้ีเป็นอยา่งโนน้ เพราะตราบใดท่ีผมใหพ้ระหตัถข์องพระเจา้น าพาชีวิต
ของผมและครอบครัว ผมก็มัน่ใจและยิง่กวา่แน่ใจวา่ พวกเราจะไปถึงเป้าหมายและจุดหมายสูงสุดใน
ชีวติของเราในพระเจา้ไดอ้ยา่งปลอดภยัแน่นอน 

คุณพอ่ทั้งหลายครับ กลบัมาจูงมือลูก ๆ ของท่านในการนมสัการในบา้นของท่านเถิด กลบัมา
ใหเ้วลากบัลูก ๆ ในส่วนท่ียงัเหลืออยูอี่กไม่มากน้ีเถิด เลิกสาปแช่งลูกดว้ยการต าหนิลูก ด่าวา่เขาไม่ได้
เร่ืองแต่อวยพรเขาดีกวา่ ไม่ตอ้งกลวัวา่เขาจะไดใ้จหรือไม่รู้จกับทเรียนของชีวติพระเจา้เป็นผูท้รงตีสอน
คุณพอ่อยา่งไรพระองคก์็จะตีสอนลูก ๆ ของท่านอยา่งนั้นพระองคจ์ะไม่ตีสอนเราเพื่อสนุก ๆ เท่านั้น 
แต่พระองคตี์สอนเราเพื่อให้เราเกิดผลมาก อยา่ลืมวา่สักวนัหน่ึง มือเล็ก ๆ ท่ีท่านจูงในวนัน้ีจะเป็นมือ
ท่ีมาพยงุท่าน อาบน ้าเช็ดตวัใหท้่านในยามแก่เฒ่าของท่านก็เป็นได ้
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2006, หนา้ 22-26. 


