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โครงร่างค าเทศนา : พ่อตัวอย่าง 2009 
ปฐมกาล.บทที ่12-22 

อ.ธวชั  เยน็ใจ 
ค าน า 
 มีเร่ืองเล่าว่า ครูประจ าชั้ นเรียกเด็กชายจอดี (ซ่ึงมาจากชนบท)ให้ลุกข้ึนและถามถึง
ความหมายของบิดามารดา แต่จอดีตอบไม่ได้ จึงบอกให้ไปถามพ่อแม่แล้วพรุ่งน้ีค่อยมาบอกครู 
ตอนเยน็จอดีถามพอ่วา่ “บิดาคืออะไร?” พ่อช้ีท่ีตวัเองและตอบวา่ “กูเอง” และเด็กชายถามต่อไปถึง
ความหมายของมารดา พอ่ก็ตอบวา่ “ก็แม่มึงไง?” 

วนัรุ่งข้ึน ครูไดเ้รียกจอดีไปยืนหนา้ชั้นและถามวา่ “เอา้ จอดีตอบมาซิวา่พ่อหมายถึงใคร?” 
เด็กชายช้ีท่ีตวัเองและตอบวา่ “กเูอง”  ครูสะอึกหนา้ถอดสีแต่ก็ยงัถามต่อไปวา่ “แลว้มารดาล่ะ?” จอ
ดีตอบทนัที “ก็แม่มึงไง?”  

ในพระคมัภีร์มีค าวา่บิดาปรากฏอยู ่582 คร้ัง และค าวา่พ่อมีอยู ่147 คร้ัง ความหมาย “บิดา” 
แปลว่าพ่อ, หรือคนตน้คิด ส่วนค าว่า “พ่อ” คือผูใ้ห้ก าเนิดร่วมกบัแม่,ผูเ้ป็นหัวหน้า,ผูท้  ากิจการ
บางอยา่ง เช่นพอ่คา้ (พอ่แกว้แม่แกว้-บอกคนใกลต้ายเม่ือพบเหตุร้าย)1 

เราพอ่ตวัอยา่งในพระคมัภีร์ตอนน้ีคนหน่ึง เดิมเป็นชาวอารัม (หรือซีเรีย) พระเจา้ทรงเรียก
ให้เขาออกจากเมืองเออร์ แควน้เมโสโปเตเมีย มาเป็นตน้ตระกูลของชาวยิว  (อิสราเอล) ช่ือแรกคือ
อบัราม (Abram) แปลวา่ “บิดาผูไ้ดรั้บการยกยอ่ง” (exalted father) ต่อมาดว้ยความเช่ือของเขาท าให้
พระเจา้เปล่ียนเป็น “อบัราฮมั” แปลวา่ “บิดาของประชาชาติ” (father of the multitude) น่ีแสดงให้
เห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ฝ่ายจิตวญิญาณเม่ือติดตามพระเจา้ 

ข้อคิด : ยิ่งเราเป็นคริสเตียนติดตามพระเจา้นานวนัเท่าใด ก็ยิ่งเจริญกา้วหนา้รุ่งเรืองฝ่ายจิต
วญิญาณมากข้ึนเท่านั้น  สมยัก่อนมีเพลงหน่ึงท่ีคนไทยชอบร้องมากท่ีสุดคือ “สาละวนัเต้ียลง” หรือ
สาละวนัถอยหลงั) เพลงน้ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตคริสเตียน  เพราะเราตอ้งสูงข้ึน
และเดินหนา้ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

1.พ่อผู้ติดสนิทกบัพระเจ้า 
 1.อบัราฮมัติดต่อส่ือสารกบัพระเจา้อยูต่ลอดเวลา 
 “ต่อมาพระเจา้ทรงลองใจอบัราฮมัและตรัสกบัท่าน” (22.1) ยอ้นกลบัไปในตอนตน้ ๆ ของ
ปฐมกาลจะพบวา่ “พระเจา้ทรงเรียกอบัรามตรัสแก่ท่านวา่” (12.1)  

2. ติดตามพระเจา้อยา่งไม่ลดละ แมรู้้วา่จะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและปัญหามากมาย 
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อบัราฮมัก็เต็มใจ ตั้งใจและพอใจติดตามพระองค ์“ฝ่ายอบัรามก็ไปตามพระด ารัสของพระ
เจา้ (12.4) ถึงแมว้่าท่านไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จะอยู่อย่างไร จะมีกินไหม? มองไม่เห็นอนาคต แต่
เช่ือวา่พระเจา้จะไม่ทอดทิ้ง   

อ่าน ฮีบรู. 11.8,17 เพราะอบัราฮมัมีความเช่ือ พระเจา้จึงนบัวา่ท่านเป็นคนชอบธรรม 
ตัวอย่าง : เพลงท่ีกลบัมาฮิตอีกคร้ังในช่วงน้ีคือ What will be, will be เป็นเร่ืองของเด็กคน

หน่ึงท่ีถามแม่ของตนเองวา่ ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร แม่ตอบวา่ อนาคตเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น อะไร
มนัจะเกิดข้ึนมนัก็เกิดข้ึน หา้มไม่ได ้ชีวติตอ้งปล่อยไปตามเวรตามกรรม (ยถากรรม) วา่งั้นเหอะ แต่
ส าหรับคริสเตียนแลว้ไม่ใช่เช่นนั้น  เราควรจะตอ้งเพลงวา่ What God wills, will be หมายถึงส่ิงท่ี
พระเจา้ทรงพระประสงคใ์ห้เกิดข้ึน มนัจะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ตามค าอธิษฐานท่ีวา่ “ขอให้เป็นไป
ตามน ้าพระทยัของพระองค”์  

เราจะพบการติดตามพระเจา้และการส่ือสารระหว่างพระเจา้กบัอบัราฮมัอยู่เร่ือย ๆ กรณี
โลตถูกศตัรูจบัตวัไป (ปฐมกาล. บทท่ี 14) การท าพนัธสัญญากนัและเขา้สุหนตั (บท 16-17) การ
ก าเนิดอิสอคัเม่ือพ่อแม่วยัไมใ้กลฝ่ั้งแลว้ เพราะอบัราฮมัอายุ 100 ปี ส่วนซารายอายุ 90 ปี (บท 18, 
21) พระองคต์รัสวา่ “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระเจา้” 

บทเรียน : ถา้พระเจา้ช่วยอบัราฮมัได ้พระองคก์็ทรงช่วยพวกเราทุกคนไดเ้หมือนกนั!     

2.สามผู้ีเอาใจใส่ภรรยา 
 เม่ือพระเจา้ทรงเรียกให้ออกจากเมืองเออร์อบัราฮมัพาภรรยา(ซาราห์)ไปดว้ย (12.5) จาก
เมืองเออร์เขา้ไปในแผน่ดินคานาอนั และหลงเขา้ไปในอียิปต ์(12.10) และกลบัมาคานาอนัอีกคร้ัง 
พระคมัภีร์บอกวา่ ทั้งสองคนร่วมทุกขร่์วมสุขกนั “อบัราฮมัมัง่คัง่สมบูรณ์ดว้ยฝงูสัตวแ์ละเงินทอง
เป็นอนัมาก” (3.1-2) 

1 เปโตร. 3.6 พระคมัภีร์ใหม่ตอนน้ีไดย้กยอ่งนางซาราห์เป็นภรรยาตวัอยา่งวา่เป็น “สตรีผู ้
ทรงศีล” ในเร่ือง (1) การแต่งกายและความสุภาพนอบน้อม (2) การสงบปากสงบค า คือพูดน้อย ๆ 
แต่ประพฤติเยอะ ๆ (3) การเช่ือฟังสามี  “ซาราห์เช่ือฟังอบัราฮมัและเรียกท่านวา่นาย”  

มีเร่ืองเล่าวา่ชายผูแ้ต่งงานมา 20 ปี ไดฟ้้องหยา่ภรรยาของตน โดยให้เหตุผลต่อศาลวา่ “เธอ
ปากจดัและโมโหร้าย! จบัอะไรได้จะขวา้งใส่ผมทนัที” ผูพ้ิพากษาถามว่า เธอมีพฤติกรรมเช่นน้ี
ตั้งแต่คร้ังแต่งงานใหม ่ๆ หรือเปล่า? เขาตอบวา่ “ใช่ครับ”  

“แลว้ท าไมคุณเพิ่งมาฟ้องหยา่ตอนน้ี ท าไมจึงทนไดเ้ป็นเวลานานถึง 20 ปี?” ศาลทว้ง 
“ก็ตอนแรกเธอขวา้งไม่แม่นครับ ผมพอจะหลบได ้แต่ตอนน้ีเธอขวา้งแม่นเป็นจบัวางเลย 

หลบไปทางไหน เธอก็ดกัทางไดห้มด” โจทกต์อบ 
“??? !!”  
ในพระคมัภีร์ 1 เปโตร. 3.7  เปโตรสั่งใหส้ามีคริสเตียนประพฤติต่อภรรยา “ท่านทั้งหลายท่ี

เป็นสามีก็เช่นกนั จงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศท่ี
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อ่อนแอกวา่ และเพราะท่านทั้งสองไดรั้บชีวิตอนัเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อค าอธิษฐานของท่านจะ
ไม่มีอุปสรรคขดัขวาง” 

ส่ิงส าคญัส าหรับการครองเรือนคือ “ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั” (understand) 
ตัวอย่าง : เร่ืองแรกสามีภรรยาคู่หน่ึงจดังานฉลองครบรอบ ๕๐ ปีท่ีบา้นอย่างเอิกเกริก 

หลงัจากงานเลิกแลว้ทั้งสองรู้สึกเหน็ดเหน่ือย จึงนัง่พกัและเอาขนมปังออกมาทาแยมรับประทาน 
สามีไดแ้กะถุงและหยิบเอาขนมปังฝาบนส่งให้แก่ภรรยา ทนัใดนั้น ภรรยาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
และระเบิดอารมณ์ออกมาวา่ “น่ีเป็นเวลาห้าสิบปีแลว้นะท่ีคุณเอาขนมปังฝาบนให้ฉนักิน ฉนัเกลียด
ขนมปังฝาบนท่ีสุดเลย” 

“ท่ีรัก” สามีพูดเบา ๆ “ขนมปังฝาบนน่ีเป็นส่ิงท่ีผมโปรดปรานมากท่ีสุด แต่หลงัจากเรา
แต่งงานกนัแลว้ผมยอมเสียสละใหคุ้ณตลอดมา” 

ภรรยา “???!!”     

3.พ่อทีเ่อาใจใส่ดูแลลูก 
1. พระเจ้าประทานลูกให้แก่ซาราห์  

 “พระเจา้ทรงเยีย่มเยยีนซาราห์ตามก าหนด และทรงกระท าแก่ซาราห์ดงัท่ีพระองคส์ัญญาไว ้
ซาราห์ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหน่ึงให้อบัราฮมั” (21.1-2)  ขอ้สังเกตพระคมัภีร์ท่ีบอกว่า 
“ซาราห์มอบลูกนั้นใหแ้ก่อบัราฮมั” หมายถึงพอ่มีส่วนรับผิดชอบในชีวิตของลูกในทุกดา้น (มิใช่หา
เงินมาใหอ้ยา่งเดียว) 
 2.ตั้งช่ือบุตร 
 “อบัราฮมัตั้งช่ือบุตรชายท่ีเกิด ผูซ่ึ้งซาราห์คลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอคั” (21.3) ช่ือของชาวยิ
วจะสอดคลอ้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตอนน้ีมีหลายช่ือท่ีคนไม่ยอมตั้ง เพราะไปสอดคลอ้งกบัช่ือของ
นกัการเมืองท่ีคดโกงคอรัปชัน่ 
 3.พ่อสอนลูกในเร่ืองของพระเจ้า  
 “แลว้อบัราฮมัท าพิธีสุหนตัใหแ้ก่อิสอคับุตรชายของตนเม่ืออายุไดแ้ปดวนั ดงัท่ีพระเจา้ทรง
บญัชาแก่ท่าน” (21.4) พิธีสุหนัตนั้นส าคญัมากส าหรับชาวยิว เป็นเคร่ืองหมายยืนยนัว่าเขาเป็น
ประชากรของพระเจา้ พระคมัภีร์ใหม่บอกวา่ คริสเตียนเป็นผูท่ี้เขา้สุหนตัแท ้มิใช่กระท ากบัเน้ือหนงั 
แต่เป็นการกระท าในฝ่ายจิตใจและวิญญาณ ( โรม.2.29) คือการกลบัใจบงัเกิดใหม่ (1 ยอห์น. 1.9, 
ยอห์น. 1.12, โรม. 10.9-10) 

4. พ่อผู้ถวายลูกแด่พระเจ้า 
ในพระธรรม ปฐมกาล. 22 พระเจา้ทรงสั่งใหอ้บัราฮมัพาอิสอคัไปถวายเป็นเคร่ืองบูชาท่ีบน

ภูเขาโมรียาห์ อบัราฮมัเช่ือฟังพระเจา้โดยไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ เขาตั้งใจท่ีจะฆ่าอิสอคัจริง ๆ โดยเช่ือว่า
พระเจา้จะทรงใหลู้กชายฟ้ืนข้ึนมาอีก  
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บทเรียน เราผูเ้ป็นพ่อจะตอ้งถวายลูกของเราแด่พระเจา้โดยไม่มีขอ้แม ้ นกัเทศน์หลายคน
สอนและเรียกร้องให้สมาชิกถวายตวัรับใช้พระเจา้ แต่ลูกของตนเองกลบัไปท าธุรกิจเฉยเลย (แลว้
อยา่งน้ีใครจะเช่ือค าพดูของคุณ?) 

โรม 12.1-2 เปาโลวิงวอนคริสตียนให้ “ถวายตวัเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอนับริสุทธ์ิแด่พระ
เจา้”  
 ข้อคิด : คนไทยพูดวา่ “ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้” ฝร่ังวา่ Like father like son หมายความวา่ 
พอ่เป็นอยา่งไร ลูกก็เป็นอยา่งนั้น!  

สรุป 
 สดุดี. 103.13 “บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนท่ีย  าเกรง
พระองคฉ์นันั้น” พระเจา้ทรงเป็นพอ่ “ตวัอยา่ง” และ “ดีเด่น” แห่งโลกและจกัรวาล 
 อบัราฮมัเดินตามแบบอยา่งของพระเจา้ เราผูเ้ป็นพ่อก็ควรเดินตามแบบอย่างของพระองค์
เช่นกนั. 


