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เดก็ทีโ่ชคดี 
ดร.อุบลวรรณ  มชูีธน 

ลูกทีถู่กเตรียมตัว 

ในคราวท่ีคล่ืนสึนามิท าลายชีวติผูค้นท่ีชายหาด เราไดฟั้งเร่ืองท่ีน่าสนใจหลายเร่ือง แม่ชาว
สวเีดนซ่ึงอยูห่่างจากคล่ืนสึนามิตดัสินใจวิง่เขา้หาคล่ืนยกัษเ์พื่อบอกใหลู้กและสามีซ่ึงยนืหนัหลงัให้
คล่ืนยกัษว์ิง่หนีเอาตวัรอด ทั้งครอบครัวเผชิญคล่ืนสึนามิดว้ยกนัและรอดดว้ยกนั แม่ชาวออสเตรเลีย
ตดัสินใจทิ้งลูกวยั 5 ขวบ และอุม้ลูกคนเล็กหนีคล่ืนยกัษ ์ แม่คนไทยกระชากลูกวยัสองขวบออกจากอก
แม่ของตนเพื่อวิง่หนีคล่ืน ลูกท่ีเธอพยายามช่วยถูกน ้าพดัไปติดบนป่าโกงกางสองวนัรอดชีวิต ค าถามท่ี
น่าสนใจก็คือ แม่เหล่าน้ีถูกเตรียมตวัมาอยา่งไรในวยัเด็ก แม่แต่ละคนจึงตอบสนองต่อวกิฤตการณ์
แตกต่างกนัออกไป 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นวา่ เด็กท่ีถูกเตรียมตวัมาอยา่งดีจะกลายเป็นวรีบุรุษ
และวรีสตรีของประเทศชาติของเขา ซ่ึงเราจะเห็นไดจ้ากการท่ีบิดามารดาเล้ียงดูเด็กต่อไปน้ีคือ โมเสส 
ซามูเอล ดาวดิ ยอห์น ผูใ้หบ้พัติศมาและพระเยซู ซ่ึงเราจะคน้พบหลกัส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ 

ก. เด็กเหล่านีม้ตี านานแห่งชีวติของเขา 

โมเสสรู้วา่พ่อแม่ของเขารักเขามากเพียงใดจึงกลา้ขดัค าสั่งของฟาโรห์ถึงสามเดือน แม่และพอ่
กบัพี่สาววางแผนช่วยชีวติเขาโดยใชต้ะกร้าสานดว้ยตน้กก ยาดว้ยยางอะตอยและชนั และวางไวท่ี้กอ
ปรือริมแม่น ้าใกล ้ๆ กบัท่ีพระราชธิดาของฟาโรห์สรงน ้า แม่ พอ่ พี่สาวรักเขามากจึงวางแผนใหพ้ระราช
ธิดาของฟาโรห์ช่วยชีวิต และแผนของความรักก็ส าเร็จทุกประการ โมเสสรอดตาย เขากลบักลายเป็น
เจา้ชายอียปิต ์แม่ของเขาเองเป็นแม่นมท่านคิดวา่เกิดอะไรข้ึนในตวัของโมเสส เม่ือเขาไดย้นิแม่ พอ่ และ
พี่เล่าเร่ืองต านานของการบงัเกิดของเขาให้เขาฟังแน่นอนเขาตอ้งรู้วา่ชีวิตของเขาเป็นชีวติท่ีถูกรัก ชีวติ
ของเขาไม่ใช่ชีวติท่ีเดียวดาย ชีวติของเขาถูกสร้างใหมี้ความสามารถเหมือนพอ่แม่พี่ของเขา ท่านเล่า
ต านานอะไรใหลู้กของท่านฟัง ต านานท่ีท่านเล่าก่อใหเ้กิดค่านิยมใดในลูกท่าน 
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ต านานของโมเสสเป็นดงันีค้อื 
1ยงัมีชายเผา่เลวคีนหน่ึง ไดห้ญิงสาวคนเลวมีาเป็นภรรยา 2หญิงนั้นตั้งครรภค์ลอดบุตรชาย เม่ือ

นางเห็นวา่บุตรน่ารัก จึงซ่อนไวถึ้งสามเดือน 3คร้ันนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้ก็เอาตะกร้าสานดว้ย
ตน้กก ยาดว้ยยางมะตอยและชนั เอาทารกใส่ลงในตะกร้า แลว้น าไปวางไวท่ี้กอปรือริมแม่น ้า 4ส่วน
พี่สาวยนือยูแ่ต่ไกลคอยดูวา่ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนแก่นอ้ง 5เม่ือพวกพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไป
สรงท่ีแม่น ้า และพวกสาวใชเ้ดินเท่ียวไปตามริมฝ่ัง พระนางทรงเห็นตะกร้าอยูร่ะหวา่งกอปรือ จึงทรง
สั่งใหส้าวใชไ้ปน ามา 6เม่ือเปิดตะกร้านั้นออกเห็นทารกก าลงัร้องไห ้ พระนางทรงเมตตาทารกนั้น ตรัส
วา่ “น่ีเป็นลูกชาวฮีบรู” 7พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์วา่ “จะใหห้ม่อมฉนัไปหานางนม
ชาวฮีบรูมาเล้ียงทารกน้ีใหพ้ระนางไหม” 8พระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งวา่ “ไปหาเถิด” หญิงสาว
นั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมา 9ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์ จึงตรัสสั่งหญิงนั้นวา่ “รับเด็กน้ีไป
เล้ียงไวใ้หเ้ราแลว้เราจะใหค้่าจา้ง” หญิงนั้นจึงรับทารกไปเล้ียงไว ้ 10เม่ือทารกเติบใหญ่ข้ึนแลว้นางก็พา
มาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์ พระนางก็รับไวเ้ป็นพระราชบุตรของพระนางประทานช่ือวา่ โมเสส 
ตรัสวา่ “เพราะเราไดฉุ้ดข้ึนมาจากน ้า” (ช่ือ โมเสส คลา้ยค าฮีบรูท่ีแปลวา่ ฉุดข้ึนมา) 

ต านานของท่านเป็นอย่างนีห้รือเปล่า? 

“ตอนลูกเกิดนะ อาก๋งใหแ้สนบาท อามา้ใหแ้สนบาท พ่อใหแ้สน แม่ใหแ้สน อาอ๋ีใหท้องหา้
บาท อาเจก็ใหท้องหา้บาท ลูกรวยตั้งแต่เกิดนะจะบอกให้” “ตอนลูกเกิดพอ่กบัแม่ไม่ไดต้ั้งใจ เราเลยตั้ง
ช่ือลูกวา่ “บงัเอิญ” (ฮิ...ฮิ) ตอนตั้งทอ้งลูก พอ่แม่จนลง ๆ จนจนชิน พอ่แม่เกือบเปล่ียนนามสกุลเป็น 
“ชินนะวะ” แลว้นะลูก (ฮา) ลูกออกมาก็ตวัด าหวัลา้น ผอมเหลืองเหมือนเด็กเผา่ผีตองเหลือง แม่เกือบ
เอาไปบริจาคแลว้ ดีแต่ยายแกขอไว ้อยา่ด้ือนะลูกเด๋ียวพอ่แม่เปล่ียนใจ” 

ต านานสุดโต่งเช่นนีจ้ะเกดิผลอะไรในเด็ก 

ต านานของซามูเอลเป็นอยา่งไร แม่ของซามูเอลอธิษฐานขอบุตรเป็นเวลาหลายปี จนในท่ีสุด
พระเจา้ทรงตอบและนางมอบซามูเอลใหรั้บใชพ้ระเจา้ในพระวหิารท่ีเมืองชิโลห์และซามูเอลเติบโตข้ึน
เป็นท่ีชอบมากข้ึนเฉพาะพระเจา้และคนทั้งปวง เด็กท่ีมีต านานชีวติวา่เขาถือก าเนิดมาเพราะพระเจา้ตอบ
ค าอธิษฐานของบิดามารดาของเขา ซามูเอลจะรู้สึกอยา่งไรต่อพระเจา้ ต่อบิดามารดา ต่อตวัเอง และต่อ
พระวหิารของพระเจา้ ชีวติของเขาจึงเป็นท่ีชอบมากต่อพระเจา้เพราะเขารู้วา่พระเจา้ทรงดีต่อเขา เขารู้วา่
พระเจา้สนใจเขา เขาตอ้งไดฟั้งความดีของคนของพระเจา้และพระวหิารของพระเจา้จากบิดามารดา เขา
จึงเตม็ใจอยูใ่นวหิารของพระเจา้ วจิยัของชาวต่างประเทศระบุวา่ คริสเตียนพึงระวงัส่ิงท่ีท่านพดู



 3 

เก่ียวกบัศิษยาภิบาล ผูรั้บใช ้หรือคริสตจกัรในบา้นของท่าน เพราะท่านเองอาจเป็นคนท าใหลู้กของท่าน
สูญเสียความเช่ือในพระเยซู ส่ิงท่ีท่านพดูในครอบครัวเก่ียวกบัพระเจา้ พระวหิารของพระเจา้และปัญหา
ส่วนตวัของท่านมีส่วนคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกบัทศันคติของมารดาของซามูเอล ท่านเตรียมลูกของ
ท่านอยา่งไร 

27ดิฉนัอธิษฐานขอเด็กคนน้ี และพระเจา้ประทานตามค าทูลขอของดิฉนั 28เพราะฉะนั้นดิฉนัจึง
ใหย้มืเขาไวแ้ด่พระเจา้ตราบใด ท่ีเขามีชีวิตอยู ่ดิฉนัจะใหย้ืมเขาไวแ้ด่พระเจา้” และเขาก็นมสัการพระเจา้
ท่ีนัน่ (1 ซามูเอล 1:27-28) 

18แต่ซามูเอลปรนนิบติัอยูต่่อพระพกัตร์พระเจา้เป็นเด็กคนท่ีคาดเอวดว้ยเอโฟดผา้ป่าน 19ฝ่าย
มารดาเคยเยบ็เส้ือเล็ก ๆ น ามาใหเ้ขาทุกปี เม่ือนางข้ึนไปพร้อมกบัสามีเพื่อถวายเคร่ืองบูชาประจ าปี (1 
ซามูเอล 2:18-19) 

26นางก็กล่าววา่ “ท่านเจา้ขา้ ท่านมีชีวติอยูแ่น่ฉนัใด ท่านเจา้ขา้ ดิฉนัเป็นผูห้ญิงท่ียนือยูท่ี่น่ีต่อ
หนา้ท่าน และอธิษฐานต่อพระเจา้ (1 ซามูเอล 2:26) 

บุคคลส าคญัในพระคมัภีร์มกัไดย้นิต านานของความเช่ือ ความหวงั และความรักของเขาจาก
บิดามารดาและคนใกลชิ้ด เช่น ยอห์น ผูใ้หบ้พัติสมาและพระเยซู ท่านใหลู้กของท่านไดย้นิอะไร ท่าน
เป็นคนรับผดิชอบเตรียมตวัลูกของท่าน ลูกของท่านเป็นอยา่งไรในวนัน้ีและวนัขา้งหนา้ บิดามารดาเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 90% ลูกท่ีถูกเตรียมตวัมาอยา่งดี รู้ต  านานแห่งการเกิดท่ีดี เป็นลูกท่ีกลา้เผชิญภยัและเป็นลูก
ท่ีมีชยัชนะ แมภ้ยันั้นจะร้ายแรงเป็นเหมือนสึนามีแห่งชีวติ 

ข. เด็กเหล่านีถู้กฝึกให้มคีวามสามารถหลายด้าน 

โมเสสเป็นนกัวชิาการ นกัรบ มีความสามารถในการพดู แต่ท่านก็สามารถท างานเป็นคนเล้ียง
แกะ ท่านเป็นผูน้ าชุมชน มีความสามารถในการปกครอง แกปั้ญหา และมีความสามารถในการเขียนและ
บนัทึก ท่านเห็นคุณค่าของงานต ่าและงานสูง 

ซามูเอลเป็นผูรั้บใชค้นของพระเจา้ตั้งแต่เล็ก ท่านเป็นนกัการศาสนา และเป็นนกัการเมืองของ
พระเจา้ดว้ยขณะท่ีดาวดิเป็นคนเล้ียงแกะ เป็นนกัดนตรี เป็นนกัรบ เป็นนกัปกครอง เป็นนกัประพนัธ์ 
และท่านช านาญในการเตน้ร า ซามูเอลและดาวดิเห็นคุณค่าของงานต ่าและงานสูงยอห์นผูใ้หบ้พัติสมา
เป็นนกัการศาสนา ท่านมีความสามารถในการพดูและการวนิิจฉยั พระเยซูเป็นพระเจา้แต่พระองคมี์
ความช านาญในงานช่างไม ้ พระองคป์รุงอาหารเล้ียงศิษยข์องพระองค ์ พระองคช์ านาญในการบริหาร
การเงิน เด็กโชคดีถูกเตรียมใหท้ างานไดท้ั้งสูงและต ่า เขาจึงเคารพชาวนา กรรมกร เท่ากบัเคารพ
พระราชา 
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ค. เด็กเหล่านีถู้กเตรียมให้ชอบชีวติเรียบง่าย 

โมเสสถูกฝึกใหน้อนในตะกร้า ลอยน ้าตามกระแสคล่ืนฟังเพลงของสายน ้า กอปรือและนกเล็ก
ตั้งแต่ยงัเป็นทารก ซามูเอลถูกฝึกใหจ้ากบิดามารดาไปรับใชค้นของพระเจา้ ท่านตอ้งอยูก่บัชีวติสมถะ 
ความเงียบสงบความขลงัของพระวหิาร ท่านคุน้กบักล่ินก ายานและแสงเทียนค าอธิษฐาน และค าบอก
เล่าเร่ืองพระเจา้ของอบัราฮมั อิสอคัและยาโคบ 

ดาวดิชอบแสงดาวระยบิระยบัยามค ่าคืน สายลมเยน็และความสงดัของทะเลทราย เสียงแกะร้อง 
เสียงเห่าหอนของหมาป่า แสงจนัทร์แจ่มกระจ่างในยามคืนเดืยนหงาย ท่านมีความสุขตั้งแต่ยงัเล็ก ๆ 
ดว้ยอาหารเล็กนอ้ยพิณตวัเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่ ยอห์น บพัติสโต นุ่งห่มผา้ขนสัตวง่์าย ๆ 
ท่านกินตัก๊แตนกบัน ้าผึ้งป่าแลว้กล่าวพระค าท่ีทะลุทลวงใจคน พระเยซูชอบอยูบ่นภูเขาเงียบ ๆ พระองค์
ชอบเดินตามชายทะเล พระองคช์อบไปดูคนท่ีมีความทุกข์วา่พวกเขาอยูท่ี่ไหน พระองคไ์ม่มีบา้นไม่มี
เรือ ไม่มีลา ไม่มีเงิน แต่มีส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่ยอมสะสม ท่านได้เตรียมลูกของท่านแตกต่างหรือคล้ายคลึงกบั
บุคคลทีย่ิง่ใหญ่เหล่านีใ้นแง่ใด 

ง. เด็กเหล่านีถู้กเตรียมให้เข้าใจเห็นใจผู้อืน่ 

โมเสส ซามูเอล ดาวดิ ยอห์น บพัติสโต และพระเยซูลว้นมีทกัษะในการพดูเก่ียวกบัชีวติและ
สจัจะธรรมเพราะเหตุใดบุคคลเหล่าน้ีจึงมีทกัษะเหล่าน้ี พวกเขาจะตอ้งเห็นและไดย้นิบิดามารดาพูด
หนุนใจ ปลอบใจ ใหก้ าลงัใจ ขอบคุณ ชมเชย และกลา้ต าหนิตรงไปตรงมาอยูเ่สมอทีบ้่าน พวกเขาเขา้ใจ
น ้าใจ น ้าเสียง น ้ามือ น ้าค  าของคนท่ีเห็นใจผูอ่ื้น เพื่อประโยชน์แทจ้ริงของคนท่ีมีความทุกข ์ ใหเ้ราลอง
ฟังค าของท่านเหล่าน้ี 

13โมเสสจึงเตือนประชากรวา่ “อยา่กลวัเลย มัน่คงไว ้ คอยดูความรอดท่ีจะมาจากพระเจา้ ซ่ึง
พระองคจ์ะประทานใหแ้ก่ท่านทั้งหลายในวนัน้ีดว้ยคนอียิปต ์ ซ่ึงท่านทั้งหลายเห็นในวนัน้ี แต่น้ีไปจะ
ไม่ไดเ้ห็นอีกเลย 14พระเจา้จะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยูเ่ถิด” (อพยพ 14:13-14) 

10และพระเจา้เสด็จมาประทบัยนือยู ่ ทรงเรียกอยา่งคร้ังก่อน ๆ วา่ “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย” และ
ซามูเอลทูลตอบวา่ “ขอตรัสเถิดเพราะผูรั้บใชข้องพระองคค์อยฟังอยู”่ (1 ซามูเอล 3:10) 

1พระเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้ดุจเล้ียงแกะ ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน 2พระองคท์รงกระท าใหข้า้พเจา้
นอนลงท่ีทุ่งหญา้เขียวสด พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปริมน ้าแดนสงบ 3ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณของขา้พเจา้
พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค ์

4แมข้า้พระองคจ์ะเดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช ขา้พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใด ๆ เพราะ
พระองคท์รงสถิตกบัขา้พระองค ์คทาและธารพระกรของพระองคเ์ลา้โลมขา้พระองค ์
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5พระองคท์รงเตรียมส ารับให้ขา้พระองคต่์อหนา้ต่อหนา้ต่อตาศตัรูของขา้พระองค ์พระองคท์รง
เจิมศีรษะขา้พระองคด์ว้ยน ้ามนั ขนัน ้าของขา้พระองคก์็ลน้อยู ่

6แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไป ตลอดวนัคืนชีวิตของขา้พเจา้และ
ขา้พเจา้จะอยูใ่นพระนิเวศของพระเจา้สืบไปเป็นนิตย ์(สดุดี 23) 

29วนัรุ่งข้ึนยอห์นเห็นพระเยซูก าลงัเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าววา่ “จงดูพระเมษโปดก 
(ค าศพัทแ์ปลวา่ ลูกแกะ) ของพระเจา้ ผูท้รงรับความผดิบาปของโลกไปเสีย (ยอห์น 1:29) 

28บรรดาผูท้  างานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนกัจงมาหาเรา และเราจะใหท้่านทั้งหลาย หาย
เหน่ือยเป็นสุข 29จงเอาแอกของเราแบกไว ้ แลว้เรียนจากเรา เพราะวา่เราสุภาพและใจอ่อนนอ้ม และ
จิตใจท่านทั้งหลายจะไดพ้กั (มทัธิว 11:28-29) ท่านเตรียมลูกของท่านอยา่งไร ลูกคือกระจกเงาสะทอ้น
ชีวติท่ีลึกลบัของพอ่แม่ พ่อแม่สร้างคริสตจกัรเสริมสังคมรับประโยชน์หรือโทษ 

ลูกเผชิญภัย – ลูกมีชัยชนะ 

พระเจา้ทรงฝึกเด็กท่ีถูกเตรียมตวัอยา่งดีโดยวธีิใด เหตุใดพระเจา้จึงเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั 
พระเจา้ของอิสอคัและพระเจา้ของยาโคบ เม่ือส ารวจพระวจนะของพระเจา้เราจะพบวา่ พระเจา้ฝึกอบัรา
ฮมั อิสอคัและยาโคบโดยปล่อยใหพ้วกเขาเผชิญภยักบัสึนามิของชีวิต และเม่ือการเผชิญภยัผา่นพน้ไป
พวกเขาไดส้นิทกบัพระเจา้และน ้าใจของพระเจา้เป็นน ้าใจของพวกเขา 

อบัราฮมัเผชิญสึนามิในชีวิตเม่ือพระเจา้ขอให้เขาน าอิสอคับุตรชายคนเดียวของเขาไปเผาบูชา
ถวายพระเจา้ค าขอของพระเจา้ซ่ึงดูวปิลาสเม่ือพิจารณาดว้ยเหตุผลและความรู้สึก แต่อบัราฮมัรู้จกัคุน้เคย
กบัพระเจา้ เขาท าตามค าขอของพระเจา้ดว้ยความเช่ือ โดยเอาชีวติของเขา ภรรยาและลูกแขวนไวก้บัใย
แมงมุมแห่งความเช่ือ เขาพบวา่ความเช่ือคือชยัชนะ ความเช่ือท าให้อบัราฮมัพบวา่ พระเจา้ยิง่ใหญ่
สมควรย  าเกรงและช่ืนชม เหมือนแม่ชาวสวเีดนผูว้ิง่เขา้ใส่คล่ืนยกัษเ์พื่อช่วยชีวติลูกและสามี คล่ืนยกัษ์
จะใหญ่กวา่ความเช่ือ ความหวงั ความรักไม่ไดเ้ลย วนันั้นหวัใจของอบัราฮมัหลอมเป็นหวัใจดวงเดียว
ของพระเจา้ ท่านและขา้พเจา้เผชิญสึนามิเหมือนอบัราฮมัไหม ท่านเลือกอะไรอบัราฮมัอาจเลือกแช่งด่า
พระเจา้ คนของพระเจา้ โทษตวัเองท่ีมาเช่ือพระเจา้ โทษภรรยาท่ีมีลูกออกมาท าไมก็ได ้ถา้อบัราฮมัเลือก
อยา่งนั้นจะไม่มีพระเจา้ของอบัราฮมั ท่านเลือกอยา่งไรท่านเลือกวา่พระเจา้ วา่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ วา่
พระวหิารของพระเจา้ เม่ือชีวิตไม่ไดด้งัใจเพราะเหตุใด ในเม่ือท่านมีตวัอยา่งของอบัราฮมั ของในหลวง
ของเราผูท้รงตรัสวา่ “จะเลือกแต่ความสุขไม่รับทุกขห์รือ” พระเยซูทรงเผชิญสึนามิดว้ยความเช่ือ 
ความหวงั ความรัก และพระองคมี์ชยัชนะ 

อิสอคัเผชิญสึนามิในชีวิตเม่ือถูกภรรยาและลูกชายคนเล็กหลอกลวง อิสอคัเผชิญสึนามิอยา่ง
สงบ ท่านถอยเรือชีวิตออกทะเลลึกท่ีสึนามิหมดฤทธ์ิ ท่ีนัน่ท่านยกโทษใหภ้รรยาและลูกและท่าน



 6 

กลบัมาช่วยแกไ้ขปัญหาของพวกเขาในการเผชิญสึนามิของชีวติอิสอคัคน้พบความบาปอนัยอกยอ้น
ซบัซอ้นของมนุษย ์ และความเมตตากรุณาของพระเจา้ผูส้ามารถเปล่ียนจิตใจอนัยอกยอ้นซบัซอ้นไป
ดว้ยเล่ห์กะเท่ห์ใหก้ลบักลายเป็นใจท่ีสงบ สุภาพ และเมตตา เม่ือท่านเผชิญสึนามิของชีวติคล่ืนยกัษ์
เปล่ียนชีวติภายในของท่านใหก้ลายเป็นสึนามิอนัด ามืดหรือเปล่ียนชีวติของท่านใหมี้น ้ าใจเหมือนน ้าพุ
แห่งชีวติหรือไม่ หรือมนัเปล่ียนรอยยิม้อนัอ่อนโยนให้เป็นรอยยิม้แสยะ มนัเปล่ียนเสียงหวัเราะอนัช่ืน
บานเป็นเสียงหวัเราะเยาะหยนั มนัเปล่ียนค าพดูอนัอ่อนหวานไพเราะเป็นค าพดูขมข่ืน เสียดสี ต าหนิติ
เตียนไปเสียแลว้ ท่านก าลงัอยูก่ลางสึนามิหรือท่านอยูเ่หนือสึนามิ อิสอคัลอยอยูเ่หนือคล่ืนแห่งการยก
โทษดว้ยพระคุณพระเจา้ ท่านคน้พบความหมายของความหวงั พลงัชีวติของท่านเป็นหน่ึงเดียวกบัพลงั
แห่งการอภยัของพระเจา้ 

ยาโคบไม่เคยไวใ้จมนุษยห์รือพระเจา้ ชีวติของเขาขบัเคล่ือนดว้ยปัญหา ยาโคบสนุกมากกบัการ
ขบัเรือชีวติเผชิญพายใุตฝุ้่ น พายเุฮอริเคน แต่วนัหน่ึงยาโคบเผชิญสึนามิของชีวติ ครอบครัวของเขามี
ศตัรูรอบดา้นและเขาตอ้งเผชิญหนา้กบัเอซาวพี่ชายท่ีเขาโกงจนหมดเน้ือหมดตวัก่อนจะสู้กบัพี่ชาย
ยาโคบสู้กบัพระเจา้ พระเจา้กอดเขาไวห้วงัจะรู้วา่เขาเป็นคนท่ีถูกรัก เขาเป็นของพระเจา้ ยาโคบด้ินสุด
ฤทธ์ิเขาไม่ตอ้งการใหใ้ครรัก เขาอยูไ่ดเ้พราะความเกลียด เขาไม่อยากใหใ้ครเป็นเจา้ของเขาแต่เขาอยาก
เป็นเจา้ของทุกคนทุกส่ิง ความรักท าใหพ้ระเจา้ไม่ปล่อยเขาความรักของพระเจา้ท าให้ยาโคบหมดแรง
ตอ้งกอดพระเจา้ไวแ้ละขอความรักนั้นจากพระเจา้ เป็นคร้ังแรกท่ียาโคบเรียนรู้การไวใ้จ ความปลอดภยั
ของการใหแ้ละการรับความยินดีของการถูกรัก หลงัจากนั้นยาโคบเรียกพระเจา้วา่เป็นพระเจา้ของเขา 
ท่านด ารงชีวิตโดยไม่พึ่งใครและไม่อยากใหใ้ครมาพึ่งท่านหรือยุง่กบัท่านหรือไม่ ท่านอยากจะพิสูจน์
ใหโ้ลกรู้วา่ท่านท าไดเ้พราะเหตุใด ท่านท าเหมือนยาโคบหรือไม่เม่ือแรกเผชิญกบัสึนามิแห่งชีวติคือ
ท่านสู้กบัพระเจา้ สู้กบัมนุษยท์ั้งคนท่ีท่านรักและท่านเกลียด ท่านสู้กบัตวัเองดว้ย ท่านวา่ยน ้าสุดแรงเกิด
เพราะท่านเป็นแชมป์ประเทศไทย แต่ท่านถูกดูดลงไปใตม้หาสมุทร ท่านสู้ท่ีจะลอยตวัข้ึน ท่านส าลกัน ้า 
ขาเร่ิมเป็นตะคริว แกว้หูลัน่ มือหน่ึงพยายามกอดท่านไวแ้ต่ท่านคิดวา่มนัเป็นมือของปลาหมึกยกัษ ์ ใน
ท่ีสุดเขาตอ้งปล่อยท่านไปเพื่อรักษาชีวติของเขา หรือท่านจะเช่ือใจเขา และท าตามท่ีเขาบอกท่านเอง
เป็นผูเ้ลือก 

ลูกท่ีถูกเตรียมตวัมาอยา่งดีให้มีต านานแห่งชีวติใหมี้ความสามารถหลายดา้นใหช้อบชีวิตเรียบ
ง่าย ใหเ้ป็นคนเห็นใจเขา้ใจผูอ่ื้น ยอ่มเผชิญภยัร้ายในชีวติไดแ้ละมีชยัชนะ เขาจะคน้พบพระเจา้แห่ง
ความเช่ือ พระเจา้แห่งความหวงั พระเจา้แห่งความรักอยา่งง่ายดาย พระเจา้จะเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั 
พระเจา้ของอิสอคัและพระเจา้ของยาโคบ และพระเจา้ของเขาเสมอไป. 

ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 56 ฉบบัท่ี 303 มีนาคม – เมษายน 
2005, หนา้ 29-33. 


