เรียนพระคัมภีรจากยุคสรางโลกถึง
ชีวิตพระเยซูคริสต

เลม 2 ใน 4 เลม

เพื่อน ๆ ที่รัก:
พระคัมภีรก็คือ ขอความขาวสารจากพระเจาถึงเราทั้งหลายในโลกนี้
คนสวนใหญจะรูสึกวา พระคัมภีรเปนเหมือนรูปตอขนาดใหญ เพื่อน ๆ เคย
ตอรูปพวกนั้นสักครั้งหนึ่งไหมครับ กอนอื่นจะตองหาชิ้นที่เปนมุมรูปทั้งสี่ให
ไดกอน แลวก็หาชิ้นที่อยูริมรูปเอามาตอกันเปนกรอบ ตอจากนั้นก็จะคอยๆ
ตอรูปในกรอบใหเต็ม ภาพก็จะคอยๆปรากฏออกมาพอใสชิ้นสุดทายลงไปก็ได
ภาพครบบริบูรณ
บทเรียนพระคัมภีรจากยุคสรางโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสตชุดนี้มีสี่เลม
เลมแรกเปนเหมือนชิ้นที่เปนมุมรูปของพระคัมภีร เลมที่สองเปนกรอบ สวน
เลมที่สามและสี่เปนชิ้นที่ตอเปนรูปภาพในกรอบซึ่งจะเปนภาพสวยงามยิ่งของ
พระคุณและความเมตตาของพระเจา
ทายหนังสือแตละเลม ผมจะมีคําถามสั้น ๆ ของบทเรียนแตละบท เพื่อ
ชวยเราใหเขาใจเรื่องที่อานชัดเจนขึ้น ขอแนะนําใหเพื่อนๆ อานคําถามพวก
นั้นกอน แลวจึงไปอานเนือ
้ เรื่อง และเมื่ออานเนื้อเรือ
่ งเสร็จ ก็กลับมาตอบ
คําถามเลย จะดีกวานะครับ
พออานหนังสือเลมนี้และตอบคําถามครบหมดทุกบทแลว ใหเพื่อน ๆ
คอย ๆ ฉีกหนาที่เปนคําถามพวกนั้นใสซองติดแสตมปสงกลับมาตามที่อยูที่แจง
ไว สวนหนังสือนี้เราขอมอบเปนของขวัญแดเพื่อน ๆ เก็บไวไดเลย และอีก
ราว ๆ สองสามอาทิตยเราจะสงเลมตอไปใหครับ
ถามีอะไรไมเขาใจอยากใหเราชวย เขียนถามมาไดตามที่อยูขางลางนี้นะครับ
ตู ปณ. 1117
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10211
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ทบทวน : บทที่ 1-6
พระคัมภีรเปนขอความจากพระเจาที่สงมาถึงบรรดาประชาชาติตาง ๆ
ทั่วโลกซึ่งเปนขอความที่ไดมีการบันทึกไว สําหรับคนสวนใหญแลวพระคัมภีร
อาจเปนเหมือนรูปภาพปริศนาตัวตอขนาดใหญ คุณเคยเอาตัวตอแตละชิ้นของ
รูปภาพปริศนามาตอกันใหเปนรูปภาพหรือเปลา คนสวนใหญจะเจอตัวตอชิ้นที่
อยูตรงมุมทั้งสี่ของรูปภาพปริศนากอน จากนั้นก็จะหาชิ้นที่อยูตรงขอบมาตอกัน
เขาจนสามารถตอกรอบรอบนอกได แลวจึงหาชิ้นที่อยูตรงกลางมาตอกันไปเรื่อย
ๆซึ่งก็จะทําใหรูปภาพปริศนาคอย ๆปรากฏขึ้นเปนรูปเปนรางขึ้น แตคุณจะไม
สามารถเห็นรูปภาพทั้งหมดไดจนกวาคุณจะวางตัวตอชิ้นสุดทายลงบนภาพ
ปริศนานั้น ในบทที่ 1-6 ถือวาเราไดวางตัวตอชิ้นที่อยูตรงมุมทั้งสีข
่ องรูปภาพ
ปริศนาพระคัมภีรเรียบรอยแลว และในบทตอไปเราจะมาเริ่มตอชิ้นที่อยูตรง
กรอบรอบนอกกัน จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งนี้ก็เพื่อจะใหคุณไดเห็น
ภาพที่ชัดเจนวาพระคัมภีรตอเขากันอยางพอดีไดอยางไร และเมื่อศึกษา
บทเรียนเหลานี้จบแลวคุณก็จะเขาใจวาพระเจาทรงเปดเผยใหเห็นแผนการของ
พระองคที่ไดสง“พระผูชวยใหรอด” เพื่อเขามาชวยมนุษยชาติใหรอดพนจาก
ความบาปและความตายไดอยางไร
คุณเคยทราบไหมวาทําไมเราจึงมี 7 วันใน 1 สัปดาห คําตอบก็คือพระ
เจาไดทรงกําหนดไวใหเปนเชนนั้น พระเจาทรงสรางจักรวาลเสร็จภายใน 6 วัน
ซึ่งที่จริงแลวพระองคทรงมีฤทธานุภาพมากมายมหาศาลจนสามารถเนรมิตทุกสิ่ง
ขึ้นมาไดในทันที แตพระองคทรงมีพระประสงคในการเลือกที่จะสรางจักรวาล
ทั้งสิ้นใหเสร็จใน 6 วันและพักภารกิจในวันที่ 7 นั้น พระองคทรงประทาน
รูปแบบการดําเนินชีวิตใหเราปฏิบัติตาม คือใหเราทํางาน 6 วันและพักผอน 1
วันตอสัปดาห พระเจาเปนใคร และมีลักษณะอยางไร ใชแลวครับ พระเจาเปน
พระผูสรางโลกและจักรวาลนี้ รวมทั้งสรางสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ดวย พระเจา
มีลักษณะหลายอยางคือ พระเจาทรงมีอํานาจสูงสุดเหนือพระทั้งปวง ทรงรูทุกสิ่ง
ทุกอยาง ทรงเปนองคนิรันดร พระองคทรงเปนประมุขสูงสุดที่ครอบครองอยู
เหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย และพระองคไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยผูใดหรือสิ่งใดๆ
เลย
พระเจาทรงใชเวลา 6 วันในการเตรียมแผนดินโลกใหพรอมสําหรับสิ่งที่
ยิ่งใหญที่สุดที่พระเจาทรงสรางมา ในที่สุดเวลาที่พระองคจะสรางมนุษยก็มาถึง
พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค ซึ่งหมายความวา มนุษยได
2

ถูกสรางขึ้นเพื่อใหมีความคิด จิตสํานึกที่ดี และมีเสรีภาพที่จะคิดตามใจปรารถนา
เหมือนอยางพระเจาได พระองคทรงสรางมนุษยใหมีความคิดเพื่อวามนุษยจะ
สามารถไดยินและเขาใจการติดตอสื่อสารของพระองคได พระองคทรงสราง
มนุษยใหมีจิตสํานึกที่ดีเพื่อวามนุษยจะสามารถตอบสนองตอพระองคดวยความ
รักและการอุทิศตนได พระองคทรงสรางมนุษยใหมีเสรีภาพที่จะคิดตามใจ
ปรารถนาเพื่อวามนุษยจะสามารถตัดสินใจเลือกที่จะติดตามพระองคได ดังนั้น
มนุษยจึงมีสภาพจิตวิญญาณซึ่งอยูในรางกายที่มีตัวตนได
พระเจาทรงจัดเตรียมสถานที่ที่
สวยงามแหงหนึ่งซึ่งเรียกวา สวนเอเดน
ไวใหมนุษยคนแรก คืออาดัมไดเขาไป
อาศัยอยู พระเจาทรงบอกแกอาดัมวาเขา
สามารถกินผลจากตนไมใด ๆในสวนนั้น
ไดเวนไวแตเพียงตนเดียวเทานั้น พระเจายังทรงบอกแกอาดัมอีกวา วันใดที่เขา
กินผลจากตนไมนั้นเขาจะตายอยาง
แนนอน ความตายหมายถึงการแยกจาก
กัน นั่นคือ ประการแรกอาดัมจะถูกแยกจากพระเจาในความสัมพันธที่เคยมีกับ
พระองค ประการที่สอง อาดัมจะตองตายฝายรางกายในวันใดวันหนึ่งเพราะเขา
ไดถูกแยกจากพระเจาผูทรงเปนแหลงชีวิตและทรงเปนผูธํารงชีวิตไว ประการที่
สาม ก็คือความตายดังกลาวยังหมายถึงการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย
เมื่อรางกายไมมีชีวิตอีกตอไป สวนที่เปนจิตวิญญาณของมนุษยก็จะออกจากราง
และไปยังสถานที่ที่นากลัว ซึ่งเรียกวา บึงไฟนรก
บึงไฟนรกเปนสถานที่ซึ่งพระเจาทรงเตรียมไวสําหรับพวกผีมารและ
ซาตาน เมื่อกอนพวกมันเคยเปนทูตสวรรคที่ดีและบริสุทธิ์ แตลูซิเฟอร (ซึ่ง
ปจจุบันคือซาตาน) ไดชักชวนใหพวกมันเปนกบฏและทําสงครามกับพระเจา
พระเจาผูทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นจึงไดขับไลพวกมันออกจากสวรรคซึ่งเปน
สถานที่แหง พระนิเวศนของพระเจา ซาตานมีเปาหมายที่จะทํารายมนุษยซึ่งเปน
ดวงใจของพระเจาเพราะพระเจาไดทรงพิพากษาและลงโทษมันสําหรับการกบฏ
ขัดขืนของมันแลว วิธีที่ดีที่สุดที่ซาตานสามารถจะทําไดก็คือ การหันเหจิตใจ
มนุษยใหออกไปเสียจากพระเจาและติดตามมันไป ซาตานตอตานงานของพระ
เจาในโลกนี้ มันทําใหผูเชื่อเกิดความรูสึกทอแทโดยใชยุทธวิธีตาง ๆ นอกจากนี้
ซาตานยังทาทายความยุติธรรมของพระเจาโดยการหลอกลวงใหมนุษยทําบาป
และไมเชื่อฟงพระเจา เมื่อมนุษยทําบาป ความยุติธรรมของพระเจาก็จะปรากฏ
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ขึ้นเพื่อพิพากษามนุษยผูนั้นตามผลแหงการกระทําจากการเลือกของเขา ซึ่งก็คือ
การที่จะตองอยูในบึงไฟนรกกับซาตานตลอดไปเปนนิตย
โลกที่พระเจาสรางขึ้นในตอนแรกนั้นมีแตความบริสุทธิ์ ไมมีความชั่ว
รายอยูในโลกเลย ทั้งอาดัมและเอวารูจักแตความสนิทสนมกลมเกลียว สันติสุข
ความรักและความชื่นชมยินดี ตอมาไมนานซาตานก็หลอกใหมนุษยไมเชื่อฟง
พระเจา อาดัมจงใจเลือกทีจ่ ะไมเชื่อฟงพระเจาและไดกินผลไมนั้น การไมเชื่อ
ฟงของอาดัมนํามาซึ่งความนาละอาย ความผิด ความกลัว การเหินหางจากพระ
เจา ความแตกแยกในความสัมพันธของทั้งสองฝาย
การพิพากษา ความ
ตาย และการถูกไลออกจากสวนเอเดน
พระเจาไมยอมรับเครื่องปกปด
ซึ่งอาดัมและเอวาไดทําขึ้น คนทั้งสองไม
สามารถทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของ
พระเจาโดยการกระทําของตนเองได
ความตายฝายรางกายครั้งแรกนั้นเปนผล
จากการไมเชื่อฟงของเขา พระเจาได
ทรงฆาสัตวตัวหนึ่งและนําหนังของมันมา
ทําเปนเครื่องปกปดซึ่งเปนที่ยอมรับไดมา
ปกคลุมใหอาดัมและเอวา การที่คนทั้ง
สองยอมใหพระเจาสวมเครือ
่ งปกปดแกตนเองยอมแสดงวาคนทั้งสองเชื่อในพระ
สัญญาของพระเจาเกี่ยวกับ“พระผูชวยใหรอด”ซึ่งจะเสด็จมา และการยอมถอด
เครื่องปกปดอันเกาของเขาออกก็หมายความวาคนทั้งสองจะตองเปลีย่ นความคิด
เกี่ยวกับการเปนที่ยอมรับของพระเจาโดยวิธีการของเขา และหันมายอมรับ
วิธีการของพระเจา หลายปตอมาพวกเขาก็ตายและจิตวิญญาณของเขาก็ไดไป
อยูกับพระเจาในสวรรคเพราะพวกเขาเชื่อพระเจา และมาหาพระเจาตามวิธีการ
ที่พระองคไดทรงบัญชาไว
อาดัมและเอวามีบุตรอีกหลายคนที่เกิดนอกสวนเอเดน ซึ่งหมายความวา
บุตรทั้งหลายของอาดัมและเอวาเกิดมาโดยถูกแยกจากพระเจา และในวันใดวัน
หนึ่งพวกเขาจะตองตายและไปสูบึงไฟนรกนอกเสียจากวาพระเจาจะทรงชวยเขา
ใหรอด แตพวกเขาไดสืบทอดทาทีแหงการไมเชื่อฟงจากบิดามารดาของตน
ลักษณะดังกลาวก็ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ดังนั้นเราจึงไดสืบทอด
ทาทีแหงการไมเชื่อฟงจากบรรพุรุษของเราดวย ผลจากการไมเชื่อฟงของอาดัม
และเอวาเปนสาเหตุที่ทําใหโลกทุกวันนี้เต็มไปดวยการฝาฝนกฎหมาย
4

อาชญากรรม การไรศีลธรรม การคบชู ยาเสพติด การเมาหลา การโกหก การคด
โกง การลักขโมย ความโลภ การฆาตกรรม และความชั่วรายทุกอยาง พระเจา
ทรงลงโทษตอคนที่ทําความชั่วรายอยูเสมอ แตขณะเดียวกันพระองคก็ทรงเปยม
ลนดวยความรัก พระคุณ และความเมตตากรุณาเชนกัน พระเจาทรงสัญญาวา
จะสง“พระผูชวยใหรอด” มาเพื่อมนุษยจะสามารถรอดพนจากพระอาญาที่เขา
สมควรจะไดรบ
ั นั้น
พระเจาไดทรงบัญชาแกอาดัมและเอวาวา ถาคนทั้งสองปรารถนาจะเปน
ที่ยอมรับของพระเจาพวกเขาจะตองนําแกะตัวหนึ่งมาถวายเปนเครื่องบูชา ซึ่ง
สัตวตัวนั้นจะตองถูกฆาในลักษณะที่จะตองมีเลือดไหลออก พระเจาไมได
ยอมรับเลือดสัตวเปนเครื่องปกปดสําหรับการไมเชื่อฟงของมนุษย แตพระองค
ทรงปรารถนาที่จะใหมนุษยระลึกไวเสมอวาโทษทัณฑสําหรับการไมเชื่อฟง คือ
ความตายและพวกเขาจะตองไปสูบึงไฟนอกเสียจากวาพระองคจะทรงชวยเขาให
รอด ถาพวกเขาเชื่อพระเจาและเลือกที่จะกระทําตามวิธีการของพระเจาแทนที่
จะกระทําตามวิธีการของตนเองพวกเขา คือการนําแกะตัวหนึ่งมาฆาเปนเครื่อง
บูชาตามที่พระเจาไดทรงแจงแกพวกเขาแลว การถวายเครื่องบูชาดวยเลือดเปน
สวนหนึ่งในแผนการของพระเจาที่จะชวยมนุษยใหรอดพนจากมารซาตานและ
ความตาย
อาดามกับเอวามีลูกชายสอง
คนชื่อคาอินและอาเบล วันหนึ่งคนทั้ง
สองเขามานมัสการพระเจาโดยไดนํา
เครื่องบูชามาถวายแกพระองคดวย อา
แบลนําลูกแกะตัวหนึ่งมาถวายเปน
เครื่องบูชาแกพระเจาตามที่พระองคได
ทรงบัญชาไว แตคาอินไมเชื่อฟง เขา
นําผลไมมาถวายแกพระเจา คาอินคิด
วาพระเจาจะยอมรับเครื่องบูชาของเขา
แตพระเจาไมทรงยอมรับเครื่องบูชา
ของเขา พระเจาทรงยอมรับเครื่องบูชาของอาเบล คาอินและอาเบลเปนตัวแทนที่
แสดงถึงกลุมคนสองกลุมดวยกัน กลุมที่หนึ่งคือพวกที่นมัสการพระเจาแบบคาอิน
ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมที่มานมัสการพระเจาตามความคิดของมนุษย กลุมที่สอง
คือพวกที่นมัสการพระเจาแบบอาเบลซึ่งเปนตัวแทนของกลุมที่เขามาหาพระเจา
ตามวิธีการของพระเจา
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พระเจาไดทรงปฏิเสธเครื่องปกปดของอาดัมกับเอวามาแลวฉันใด
พระองคก็ทรงปฏิเสธเครื่องบูชาของคาอินฉันนั้น ไมมีใครสามารถจะทําให
ตนเองเปนที่ยอมรับของพระเจาดวยสิ่งที่เขากระทําได พระเจาทรงปรารถนาที่จะ
ยอมรับคาอิน แตเขาจะตองเชื่อพระเจาและเขามาหาพระองคตามวิธีการที่
พระองคไดทรงบัญชาไว การถวายเครื่องบูชานั้นจะตองเปนไปตามวิธีการของ
พระเจา คาอินโกรธจัดและไดฆาอาเบลนองชายของเขา คาอินไมเคยยอมรับ
ความผิดของตนเองและไมเห็นความสําคัญที่จะตองรับการอภัยโทษดวย ผลที่
เกิดขึ้นก็คือคาอินไมเคยเปนที่ยอมรับของพระเจา เขาเลือกที่จะประพฤติตาม
ทางของซาตาน เพราะฉะนั้นเมื่อคาอินตายเขาจึงตองไปสูบึงไฟนรก
หลังจากที่พระเจาสรางอาดามกับเอวาแลว มนุษยก็มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
มากมาย ระยะเวลาผานไป 1,500 ป ก็มาถึงสมัยของโนอาห โนอาหกับ
ครอบครัวของเขาเชื่อฟงพระเจา และถวายเครื่องบูชาใหพระเจา ตามที่พระองค
สอนไวใหกับบรรพบุรุษของเขา อยางไรก็ตาม คนอื่น ๆทุกคนตางก็สนใจที่จะ
ประพฤติตามทางของคาอิน พวกเขาชั่วชาและเลวทรามมาก พระเจาทรงให
โอกาสแกพวกเขา 120 ปที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีทางของตนเองและหันมาเชื่อพระเจา แตพวกเขาก็ยังคงเลือกที่จะประพฤติตามทางของซาตาน พระเจาจึงทรง
บัญชาใหโนอาหตอเรือขึ้นมาลําหนึ่ง พระเจาจะทรงไวชีวิตสัตวทุกชนิด ๆละ 2
ตัว ตัวผู 1 ตัวและตัวเมีย 1 ตัวพรอมดวยโนอาหกับครอบครัวของเขาใหพนจาก
น้ําทวมที่จะมาถึงนั้น พระเจายังทรงใชใหโนอาหไปเตือนมนุษยใหหันเสียจาก
ทางทั้งหลายของตนเองและมาติดตามพระเจา แตพวกเขาไมยอมฟงเลย
พระเจาไดทรงบัญชาใหโนอาห
สรางประตูขึ้นในเรือเพียงประตูเดียว
พระเจาทรงใชเรือเพื่อแสดงภาพใหเห็นวา
พระเจาจะสง“พระผูชวยใหรอด”มาใหเพียง
พระองคเดียวเทานั้นเชนเดียวกับที่มีเรือ
เพียงลําเดียวซึ่งมีประตูเพียงประตูเดียว
เทานั้น และแลวเวลาที่จะตองเขาสูนาวาก็
มาถึง พระเจาทรงบันดาลใหฝนตกเปน
เวลา 40 วัน 40 คืน โลกทั้งโลกก็จมอยูใต
น้ําทั้งสิ้น มนุษยและสัตวที่มีชีวิตทุกชนิดก็ตายไปเวนแตสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ซึ่งอยูภายในนาวา พระเจาทรงชวยโนอาหและครอบครัวของเขาเพราะพวกเขา
เชื่อพระเจา หลังจากที่น้ําบนแผนดินแหงแลวพวกเขาก็แพรขยายประชากร
ใหแกแผนดินโลกตอไป
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หลายรอยปผานไปเราก็ไดพบวาการกบฏและการไมเชื่อฟงก็ยังคง
เกิดขึ้นในใจมนุษย พระเจาทรงบัญชาใหมนุษยกระจัดกระจายไปทั่วโลก แต
พวกเขาปรารถนาที่จะอาศัยอยูดวยกัน มนุษยเริ่มจะสรางเมืองและหอคอยซึ่งสูง
เทียมฟา พระเจาจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะบันดาลใหมนุษยพูดภาษาที่แตกตาง
กันมากมาย พวกเขาถูกกดดันใหหยุดการกอสรางเพราะเขาไมสามารถจะ
ติดตอสื่อสารกันได พวกเขาจึงรวมตัวกันเปนครอบครัวและแยกจากกันโดยได
กระจัดกระจายไปทั่วโลกในลักษณะของการอพยพครั้งใหญ
นี่เปนจุดที่ภาษา วัฒนธรรมและประเทศตาง ๆไดถือกําเนิดขึ้น บรรพ
บุรุษทั้งหมดของคุณตางก็เคยอยูที่หอบาเบลดวยกันทั้งสิ้น นี่คือจุดเริ่มตนของ
ประวัติศาสตรแหงครอบครัวของคุณซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่หลอหลอมกันออกมา
เปนลักษณะประชาชาติและมีกลุมภาษาทีแ
่ ตกตางกัน พระเจาผูทรงสรางโลกทั้ง
โลก ผูทรงสรางอาดัมและเอวา และผูทรงบันดาลใหเกิดน้ําทวมครั้งใหญ ก็ทรง
เปนพระเจาองคเดียวกับที่ไดทําใหเกิดภาษาตาง ๆและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ
มากมายของโลก พระองคทรงเปนพระเจาของมนุษยทุกหมูเหลาและเปน
พระเจาของวัฒนธรรมตาง ๆทั้งหมด
ขอใหลองจินตนาการถึงกิ่งไมที่ถูกหักออกจากตน กิ่งไมเฉาตายเพราะ
ถูกแยกจากชีวิตที่มันไดรับจากตนไมนั้น ไมมีทางที่จะนํากิ่งไมที่ตายแลวนั้น
กลับเขาไปติดรวมกับตนไมเพื่อใหมันมีชีวิตไดอีก มนุษยเกิดมาโดยถูกแยกและ
“หลุด”จากแหลงชีวิตของเราคือพระเจา คนสวนใหญดําเนินชีวิตดวย
การพยายามหาหนทางที่จะใหตัวเอง“กลับไปเชื่อมติดกับ”แหลงชีวิตฝายจิต
วิญญาณอีกครั้ง ความพยายามของคนเหลานี้อาจจะดูเหมือนวาเครงศาสนามาก
แตโดยความเปนจริงแลวไมมีอะไรที่เราจะสามารถกระทําดวยตัวของเราเองเพื่อ
จะนําเรากลับไปหาพระเจาได
การไมเชื่อฟงไดทําใหเราแตกหักจากพระเจาเชนเดียวกับกิ่งไมที่ถูกหัก
ออกจากตน พระเจาทรงปฏิเสธเครื่องปกปดของอาดัมกับเอวา และพระเจาก็ทรง
ปฏิเสธเครื่องบูชาของคาอิน เพราะคนเหลานี้พยายามจะเปนที่ยอมรับของพระเจาโดยการประพฤติของตนเอง มีเพียงพระเจาเทานั้นที่สามารถจะกําหนด
วิธีการที่จะกระทําใหเขาทั้งหลายเปนที่ยอมรับของพระองคได มนุษยทุกคนที่
เกิดมาในโลกนี้ตางก็ถูกแยกจากพระเจาเพราะเหตุจากการไมเชื่อฟงและการ
กบฎตอพระเจา อยางไรก็ตามพระเจาไดทรงจัดเตรียมวิธีการที่จะทําให
มนุษยชาติทั้งปวงไดรับการยอมรับจากพระองคได และหลังจากที่เขาตายแลวก็
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จะไดไปอยูกับพระองคในสวรรคตลอดนิรันดรกาล เนื้อหาของพระคัมภีรก็ลวน
แตเกี่ยวของกับเรื่องนี้ทั้งสิ้น

บทที่ 7 - อับราฮัม
ตลอดระยะเวลาหลายชั่วอายุคนนับตั้งแตเหตุการณที่หอบาเบลไดผาน
พนไปแลวนั้นพระเจาไมเคยลืมพระสัญญาของพระองคที่จะสง “พระผูชวยให
รอด”ใหเสด็จมาเลย แตมีคนจํานวนเพียงเล็กนอยในแตละชั่วอายุคนเทานั้นที่
เชื่อวาพระเจาจะสง“พระผูชวยใหรอด”มาให หนึ่งในจํานวนนั้นคือ อับราม ซึ่งมี
ชีวิตอยูประมาณ 4,000 ปกอน ตอมาเขาไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน อับราฮัม ดังที่
ไดเคยกลาวไวแลววาโนอาหมีบุตรชาย 3 คน ชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท สวนอับ
รามนั้นเปนเชื้อสายของเชม อับรามเติบโตขึ้นในเมืองเออรซึ่งปจจุบน
ั อยูใน
ประเทศอิรัก อับรามไดแตงงานกับนางซาราย แตในขณะนั้นทั้งคูยังไมมีบุตร
ดวยกัน

ปฐมกาล 12:1
พระเยโฮวาหไดตรัสแกอบ
ั รามแลววา“เจาจงออกไปจาก
ประเทศของเจา จากญาติพี่นอ งของเจาและจากบานบิดาของเจา ไปยังแผนดินที่
เราจะชีใ้ หเจาเห็น ....”
พระเจากําลังจะเริ่มดําเนินการตามแผนการของพระองคที่จะประกาศให
ประชาชาติตาง ๆ ไดทราบเกี่ยวกับ“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้น พระเจา
ทรงเลือกอับรามเพราะพระองคทรงทราบวาอับรามจะฟง เชื่อและเชื่อฟง
พระองค แผนการของพระเจาก็คือ ใหอับรามเดินทางออกจากครอบครัวและ
ประเทศของเขา นี่เปนขั้นตอนที่ยิ่งใหญมาก อับรามไมสามารถจะดูแผนที่ถนน
หรือพูดคุยกับสํานักงานทองเที่ยวใด ๆไดเลย เขาไมทราบดวยซ้ําวาจะออก
เดินทางไปไหน อับรามจะตองไววางใจวาพระเจาจะทรงนําเขาในแตละวัน
จุดหมายปลายทางที่อับรามไมรูจักนั้นคือ แผนดินคานาอันซึ่งก็คือ ประเทศ
อิสราเอล ในปจจุบันนี้นั่นเอง

ปฐมกาล 12:2, 3 เราจะทําใหเจาเปนชนชาติใหญชนชาติหนึง่ เราจะอวยพรเจา
ทําใหเจามีชอื่ เสียงใหญโต และเจาจะเปนแหลงพระพร เราจะอวยพรผูท
 อี่ วยพร
เจา และสาปแชงผูทสี่ าปแชงเจา บรรดาครอบครัวทัว่ แผนดินโลกจะไดรบ
ั พระ
พรเพราะเจา
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ประการแรก พระเจาทรงสัญญาแกอับรามวาเชื้อสายของเขาจะ
กลายเปนชนชาติที่ยิ่งใหญ ขณะนั้นอับรามอายุ 75 ปแลว นี่เปนขาวอันดีเลิศที่
มีมาถึงอับราม เพราะหมายความวาเขาจะมีบุตรคนหนึ่ง ภรรยาของอับรามนั้น
อายุลวงเลยวัยที่จะมีบุตรแลว ดังนั้นอับรามจึงรูสึกประหลาดใจวาเหตุการณนี้จะ
เกิดขึ้นไดอยางไร แตพระเจาทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น สิ่งใดก็ตามที่พระองคทรง
สัญญา พระองคก็สามารถที่จะกระทําได และพระองคจะทรงกระทําตามที่ทรง
สัญญาไวอยางแนนอน ซึ่งเราจะมาคนหากันในบทเรียนตอไป
ประการที่สอง พระเจาตรัสวา ชื่อของอับราม จะกลายเปนชื่อที่ยิ่งใหญ
ทุกวันนี้มีใครรูจักชื่อของเขาบาง? แนนอน! ชาวยิว ชาวมุสลิมและชาวคริส
เตียนทุกคนในปจจุบันรูจักชื่อของเขา และผูคนเหลานี้เปนตัวแทนของประชากร
กวาครึ่งโลกแลว แมเวลาจะลวงเลยมากวา 4,000 ปแลว แตพระเจาก็ยังคง
รักษาพระสัญญาของพระองคที่มีตออับรามวา ชื่อของเขา จะเปนชื่อที่ยิ่งใหญ
ประการที่สาม พระเจาทรงสัญญาวาจะอวยพระพรอับรามและคุมครอง
เขาดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค อับรามจะกลายเปนบุคคลสําคัญซึ่งจะทําให
ผูอื่นไดรับประโยชน และความชวยเหลือที่ยิ่งใหญ พระเจาทรงสัญญาวา
พระองคจะบันดาลใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกผูที่ชวยเหลืออับราม และจะนํา
ความเลวรายมาสูผูหนึ่งผูใดที่ปฏิบัติตอ
อับรามอยางไมเปนธรรมดวย
ประการที่สี่ พระเจาทรงทําสัญญาที่สําคัญอยางหนึ่งตออับรามเกี่ยวกับ
“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้น คือพระสัญญาที่วา “บรรดาครอบครัวทัว่
แผนดินโลกจะไดรบ
ั พระพรเพราะเจา” พระสัญญาขอนี้รวมไปถึงครอบครัว
ของคุณและครอบครัวของขาพเจาดวย นี่จะเปนไปไดอยางไรในเมื่ออับรามตาย
ไปเปนเวลา 4,000 ปมาแลว พระสัญญานี้จะมีผลตอมนุษยเราในปจจุบันได
อยางไร? คุณจําไดไหมวาพระเจาทรงสัญญาแกอาดัมและเอวาในสวนเอเดนวา
จะสง“พระผูชวยใหรอด”องคหนึ่งมาใหแกมนุษยชาติทั้งปวง? นั่นแหละ พระเจาทรงสัญญาแกอับรามวา เชื้อสายคนหนึ่งของเขาจะเปน“พระผูชวยใหรอด”
พระองคนั้นนั่นเอง ซึ่งจะเปน“พระผูชวยใหรอด”ที่จะทรงชวยบรรดาครอบครัว
ทั้งสิ้นทั่วแผนดินโลกโดยการเอาชนะซาตานเพื่อมนุษยทั้งหลาย

ปฐมกาล 12:4-5 ดังนัน
้ อับรามจึงออกไปตามที่พระเยโฮวาหไดตรัสแกทา น
และโลทก็ไปกับทาน อับรามมีอายุไดเจ็ดสิบหาปขณะเมือ่ ทานออกจากเมืองฮา
ราน อับรามพานางซารายภรรยาของทาน โลทบุตรชายของนองชายทาน
บรรดาทรัพยสงิ่ ของของพวกเขาทีไ่ ดสะสมไว และผูคนทัง้ หลายทีไ่ ดไวทเี่ มือง
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ฮาราน พวกเขาออกไปเพือ่ เขาไปยัง
แผนดินคานาอัน และพวกเขาไปถึง
แผนดินคานาอัน

อับรามไดเชื่อและเชื่อฟงพระเจา
พระเจาจึงทรงนําอับรามไปยังแผนดินคา
นาอัน ซึ่งก็คือ ประเทศอิสราเอล ใน
ปจจุบันนี้นั่นเอง

ปฐมกาล 12:7 พระเยโฮวาหทรงปรากฏแกอบ
ั รามและตรัสวา “เราจะให
แผนดินนีแ
้ กเชื้อสายของเจา” อับรามจึงสรางแทนบูชาที่นน
ั่ ถวายแด
พระเยโฮวาห ผูท
 รงปรากฏแกทา น
พระเจาทรงสัญญาตออับรามวา พระองคจะทรงประทานแผนดินคานา
อันแกเชื้อสายของ อับราม อับรามจึงสรางแทนบูชาจําเพาะพระเยโฮวาหเพื่อ
แสดงออกถึงการสํานึกในพระคุณ และเพื่อตอบสนองตอพระสัญญาดังกลาว
อับรามรูจักวิธก
ี ารที่ถูกตองที่จะเขาถึงพระเจาและไดรับการยอมรับจากพระองค
อับรามถวายเครื่องบูชาดวยเลือดบนแทนบูชาตามอยางที่พระเจาไดสําแดงแก
อาดัมและเอวา เครื่องบูชาของอับรามเปนหลักฐานไดอยางชัดเจนวาอับราม
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีตัวแทน มาชดใชโทษแหงความตายสําหรับ
ตนเอง
อับรามเชื่อพระเจาเหมือนที่อาดัม อาเบล และโนอาห ไดเชื่อมาแลว
แตประชาชนซึ่งอาศัยอยูในเมืองเออรกราบไหวบูชารูปเคารพ คนเหลานี้ไมได
ไววางใจ ไมไดรัก และไมไดเชื่อฟงพระเจา แมแตเทราหบิดาของอับรามก็เปน
ผูที่บูชารูปเคารพดวย
บรรพบุรุษของเราจงใจที่จะหันเสียจากพระเจา คนเหลานี้ไดบูชาสิ่ง
ตาง ๆที่มนุษยสรางขึ้นแทนที่จะนมัสการพระเจา แมวามนุษยจะเต็มไปดวยการ
ไมเชื่อฟงในทุก ๆเรื่อง แต พระเจาก็ไมละทิ้งแผนการของพระองคที่จะชวยกู
มนุษยชาติใหรอดพนจากอํานาจของซาตานและการลงโทษนิรันดรนั้น การที่
พระเจาทรงนําอับรามออกมาจากประเทศของเขาเปนขั้นตอนตอไปสําหรับ
แผนการของพระองคที่จะนําพามนุษยชาติใหรอดพนจากมารซาตานและความ
ตาย
คืนวันหนึ่ง พระเจาทรงนําอับรามออกจากประตูเต็นทพักอาศัยของเขา
และไดตรัสใหอับรามมองขึ้นไปและลองดูวาเขาสามารถจะนับดวงดาวบน
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ทองฟาไดหรือไม พระเจาทรงสัญญาแกอับรามกอนทีเ่ ขาจะมีบุตรดวยซ้ําวา
พงศพันธุของอับรามจะมีมากมายดุจดวงดาวบนทองฟา

ปฐมกาล 15:5,6 พระองคจงึ นําทานออกมากลางแจงและตรัสวา“จงมองดูฟา
และนับดวงดาวทัง้ หลายถาเจาสามารถนับมันได” และพระองคตรัสแกทานวา
“เชือ้ สายของเจาจะเปนเชนนัน
้ ”
ทานเชือ่ ในพระเยโฮวาห และพระองคทรง
นับวาเปนความชอบธรรมแกทา น
คํา 3 คําในประโยคสุดทายเปนคําที่เต็มไปดวยความหมาย คําวา
ความชอบธรรม เปนคําที่อางอิงถึงความสมบูรณพรอมทุกอยางของพระเจา
พระเจาทรงปราศจากตําหนิ ทรงเปนที่เคารพสักการะ และทรงบริสท
ุ ธิ์ ไมมีใคร
สมบูรณพรอมทุกอยาง ดังนั้นจึงไมมีใครชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพระเจา
และนี่เปนปญหาใหญสําหรับมนุษยชาติทุกคน ไมมีใครสามารถจะอยูกับพระ
เจาบนสวรรคไดนอกจากเขาจะเปนคนที่ชอบธรรมเทานั้น แลวคนหนึ่งคนใดจะ
สามารถเปนคนชอบธรรมจําเพาะพระเจาไดอยางไร? พระคัมภีรขอนี้ยังบอก
เราดวยวาเราสามารถจะเปนคนชอบธรรมไดอยางไร
คําวา นับวา หมายถึงการนําไปลงไวในบัญชี เมื่อคนหนึ่งคนใดฝากเงิน
ของเขาไวในธนาคาร ๆก็จะนําเงินนั้นไปลงไวในบัญชีของเขา ดังนั้นเมื่ออับราม
“ฝาก”ความเชื่อของเขาไวในพระเจา ๆก็ทรงนําความเชื่อของเขา“ไปลงบัญชี”
เปนความชอบธรรม นี่หมายความวาเมื่ออับรามเชื่อพระเจา ๆก็ทรงถือวาอับ
รามเปนคนชอบธรรม พระเจาทรงปกคลุมอาดัมและเอวาดวยหนังสัตวมาแลว
ฉันใด พระองคก็ทรงปกคลุมอับรามดวยความชอบธรรมของพระองคเองฉันนั้น

่ บอยครั้งทีเดียวที่คําวา ความเชื่อ ความเชื่อถือ
คําที่สามคือคําวา เชือ
และความไววางใจสามารถนํามาใชแทนกันได ความเชื่อที่แทจริงนั้นตั้งอยูบน
พื้นฐานของขอเท็จจริง ไมใชตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูสึกใดๆ เมื่อคุณนั่งบน
เกาอี้ คุณก็ไววางใจวาเกาอีต
้ ัวนั้นสามารถจะรับน้ําหนักของคุณได นั่นคือคุณได
สังเกตแลววาเกาอี้มั่นคงแข็งแรงดี ดังนั้นคุณจึงนั่งพักบนเกาอี้ตัวนั้นโดยให
เกาอี้รับน้ําหนักของคุณไวอยางเต็มที่ อับรามวางความเชื่อของเขาไวบน
ขอเท็จจริงที่วา สิ่งที่ พระเจาทรงสัญญาไวจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน พระเจา
ตรัสวา“เจาจะมีบุตรชายคนหนึ่ง” พระเจาไมสามารถจะตรัสคําโกหกได และ
พระองคทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอับรามจะมีบุตรชายคนหนึ่งอยาง
แนนอน
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ความเชื่อสามารถจะแสดงใหเห็นภาพไดดังตอไปนี้ มีเพื่อน 2 คน
กําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการปนเขา เพื่อนคนหนึ่งถามเพื่อนอีกคนหนึ่งวา“นาย
เชื่อไหมวาเชือกจะดึงตัวนายไวไมใหตกลงไปสูเบื้องลาง” เพื่อนอีกคนหนึ่งก็
ตอบวา“ฉันเชื่ออยางนั้นแนนอน!” เพื่อนคนแรกจึงบอกวา“เอาละ ใหเราไปปน
เขากันเถอะ!” ถาเพื่อนคนที่สองรูสึกลังเลและเริ่มจะหาขอแกตัวที่จะไมไปรวม
สนุกดวยกัน นี่ยอมเปนที่นา สงสัยวาเขาเชื่ออยางนั้นจริงหรือเปลา ถึงแมวาเขา
จะกลาวยืนยันเชนนั้นดวยปากของเขา แตที่สําคัญกวานั้นก็คือเขายังคงมีความ
สงสัยเคลือบแฝงอยูในใจของเขา ความเชื่อมีผลตอการกระทําของเรา ความเชื่อ
ของอับรามก็มากเกินกวาการแคเพียงกลาวยืนยันดวยปากเทานั้น อับรามยอม
เอาชีวิต ชื่อเสียงและการกระทําเขาไปเสี่ยงกับการตัดสินใจของเขา อับรามได
กระทําในสิ่งที่พระเจาทรงปรารถนาใหเขากระทําเพราะอับรามเชื่อพระเจา
เมื่อพระเจาทรงทอดพระเนตรดูอับราม พระองคไมไดเห็นคนที่ชั่วราย
และไมเชื่อฟง อับรามก็ไมไดสมบูรณพรอมทุกประการ แตเพราะวาเขาเชื่อ
พระเจา ๆจึงทรงถือวาเขาเปนคนชอบธรรม ผูหนึ่งผูใดจะสามารถไดรับ
ความชอบธรรมที่เทาเทียมกับพระเจาไดอยางไร? อับรามพบวาคําตอบนั้น
งายจริง ๆ นั่นคือ อับรามเชือ
่ พระเจา
พระเจาทรงบันทึกพฤติกรรมของการไมเชื่อฟงทุกอยาง ที่คนหนึ่งคน
ใดไดกระทําในชีวิตของเขาและฝากไวใน“บัญชี”สวนตัวของเขา พระเจาทรง
เปนผูชอบธรรม ดังนั้นหากบุคคลใดปรารถนาที่จะไดอยูกับพระองคในสวรรค
บุคคลผูนั้นก็จําเปนที่จะตองมีความชอบธรรมของพระเจา ปญหาก็คือมนุษยทุก
คนมีพฤติกรรมของการไมเชื่อฟงมากมายบันทึกไวในบัญชีของเขา แตเมื่อผูใด
ผูหนึ่งเชื่อพระเจาพระองคก็จะทรงนําความชอบธรรมของพระองค“ไปลงไวใน”
บัญชีของผูนั้น บัดนี้พระเจาไมไดเห็นการไมเชื่อฟงถูกบันทึกไวอีกตอไป แต
กลับทรงเห็นแตเพียงความชอบธรรมของพระองคเองเทานั้น ในมุมมองของ
พระเจาก็ดูเหมือนวาบุคคลผูนั้น ไมเคยกระทําพฤติกรรมของการไมเชื่อฟงแม
สักครั้งเดียวเลย ดังนั้นบุคคลผูนั้นจึงไดไปอยูกับพระเจาในสวรรคเปนนิตย
นิรันดรตลอดไป

ปฐมกาล 17:5, 15 ชื่อของเจาจะไมเรียกวา อับราม อีกตอไป แตเจาจะมีชอื่ วา
อับราฮัม เพราะเราจะกระทําใหเจาเปนบิดาของประชาชาติมากมาย ..และพระเจาตรัสแกอบ
ั ราฮัมวา “สําหรับซารายภรรยาของเจา เจาจะไมเรียกชือ่ นางวา
ซาราย แตจะเรียกชือ่ นางวา ซาราห .... ”
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พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของเขาเปน อับราฮัม เพราะพระองคไดทรง
สัญญาวาเขาจะเปนบิดาของพงศพันธุตาง ๆเปนอันมาก นอกจากนี้พระเจายัง
ทรงเปลี่ยนชื่อของนางซารายเปนซาราห ซึ่งหมายถึง“มารดาของบรรดา
ประชาชาติทั้งหลาย” การที่อับราฮัมกับนางซาราหจะมีบุตรชายคนหนึ่งนั้นดู
เหมือนจะเปนไปไมไดเลย อับราฮัมคงจะอายุสัก 100 ปขณะที่นางซาราหก็คง
จะมีอายุ 90 ปเขาไปแลว อยางไรก็ตามพระสัญญาดังกลาวไมไดพึ่งพาอาศัย
สภาวะอันออนแอของมนุษย แตเปนพระเจาเองที่ทรงกระทําพระสัญญานี้และ
พระองคทรงมีฤทธานุภาพสูงสุด
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 7 ในหนา 39 *

บทที่ 8 - พระเจาทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห
เราจะไดเรียนรูประเด็นสําคัญ ๆบางประเด็น ในบทเรียนนี้ ยกตัวอยาง
เชน พระเจาทรงหวงใยหรือไมหากมนุษยเลือกที่จะดําเนินชีวิตอยางไรศีลธรรม?
พฤติกรรมของพวกรักรวมเพศเปนความบาปจริงหรือเปลา? พระคัมภีรไดให
คําตอบสําหรับเรื่องเหลานีไ้ วอยางชัดเจนทีเดียว
อับราฮัมเปนคนร่ํารวยและมีคนรับใช วัวควาย แกะและแพะจํานวนมาก
เขาไดนําเอาทุกสิ่งที่เขาครอบครองอยูไปยังแผนดินคานาอันกับเขาดวย คง
เปนไปไมไดที่เราจะสามารถเขาใจทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเดินทางใน
สักษณะดังกลาวได การตัดสินใจของอับราฮัมที่จะกระทําตามพระเจานั้นไมได
เกิดจากความปรารถนาที่อยากจะผจญภัย แตเปนเพราะเขาเชื่อพระเจา อับ
ราฮัมเชื่อฟงพระเจาแมวาเขาจะตองพบกับความไมสะดวกสบายและแรงกดดัน
ทางสังคมซึ่งมีอยูรอบดานก็ตาม อับราฮัมไววางใจที่จะมอบครอบครัวทั้งหมด
ของเขา ทรัพยสมบัติทุกอยาง และชื่อเสียงไวภายใตการดูแลของพระเจา สวน
โลทซึ่งเปนหลานชายของอับราฮัมนั้นก็ไดเดินทางไปกับพวกเขาดวย

ปฐมกาล 13:5-7 โลทซึง่ ไปกับอับราม มีฝงู แพะแกะ ฝูงวัวและเต็นทเชนกัน
แผนดินไมกวางขวางพอทีพ
่ วกเขาจะอาศัยอยูดว ยกันไดเพราะทรัพยสงิ่ ของของ
พวกเขามีอยูม
 าก ดังนัน
้ พวกเขาจึงไมสามารถอยูดว ยกันได เกิดมีการวิวาทกัน
ระหวางคนเลีย้ งสัตวของอับรามกับคนเลีย้ งสัตวของโลท ขณะนัน
้ คนคานาอัน
และคนเปรีสซียงั อาศัยอยูท
 แ
ี่ ผนดินนัน
่
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โลทเองก็มั่งมีเหมือนอยางอับราฮัมซึ่งเปนลุงของเขา คนทั้งสอง
ครอบครองฝูงแกะและวัวควายเปนอันมาก ในไมชาก็มีปญหาเกิดขึ้นระหวาง
คนเลี้ยงแกะแพะและวัวควายของทั้งสองฝาย

ปฐมกาล 13:8-11 อับรามจึงพูดกับโลทวา “กรุณาอยาใหมก
ี ารวิวาทกันเลย
ระหวางเรากับเจา และระหวางคนเลีย้ งสัตวของเรากับคนเลีย้ งสัตวของเจาเพราะ
เราทัง้ สองเปนญาติกน
ั แผนดินทัง้ หมดอยูตรงหนาเจามิใชหรือ จงกรุณาแยกไป
จากเราเถิด ถาเจาไปทางซายมือเราจะไปทางขวามือ หรือถาเจาไปทางขวามือ
เราจะไปทางซายมือ” โลทเงยหนาขึน
้ แลดูและเห็นวาบรรดาทีร่ าบลุม
 ของแมนา้ํ
จอรแดนมีนา้ํ บริบรู ณอยูท
 ก
ุ แหงเหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห เหมือนกับ
แผนดินอียป
ิ ตไปทางเมืองโศอาร
กอนที่พระเยโฮวาหทรงทําลายเมืองโสโดม
 ของแมนา้ํ จอรแดน โลท
และเมืองโกโมราห ดังนัน
้ โลทจึงเลือกบรรดาทีร่ าบลุม
เดินทางไปทิศตะวันออก และเขาทัง้ สองจึงแยกจากกันไป
โลทก็มองไปรอบ ๆและตัดสินใจเลือกทางเลือกของตนเอง เขาไดเลือก
ที่ราบที่มีหญาเขียวขจี ซึ่งเขาคิดวานาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฝูงสัตวของเขา
โลทไมคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวของตนเอง และไมไดคํานึงวาการ
กระทําเชนนี้จะมีผลกระทบตอความสัมพันธของเขากับพระเจาอยางไร โลทคิด
แตเพียงเรื่องที่จะหาเงินใหไดมากขึ้นเทานั้น มีสิ่งเลวรายหลายสิ่งเกิดขึ้นกับโลท
เพราะเหตุจากการเลือกของเขา
เราจําเปนตองระมัดระวังเกี่ยวกับทางเลือกของเรา ที่เราไดตัดสินใจ
เลือกลงไปนั้น ในสังคมของเรา เรามักถูกกดดันอยูเสมอที่จะใหเราตัดสินใจ
เลือกทางเลือกอยาง เชน เราจะสามารถหาเงินเพิ่มขึ้นไดอยางไร? เราจะซื้อ
อะไรดี? เราจะอาศัยอยูที่ไหน? เราจะทําอะไรในวันพรุงนี้? ในขณะที่ประเด็น
ที่เปนแกนแทของชีวิตนั้นไมคอยจะมีใครคํานึงถึงกันเลย .... แลวเรือ
่ ง
ความสัมพันธของเรากับพระเจาละ? ลูกหลานของเราจะรูเรื่องพระเจาอยางไร
บาง? พระเจาทรงบันทึกไวในพระวจนะของพระองคเกี่ยวกับเราไวอยางไร
บาง? แลวเรื่องโทษทัณฑแหงความตายซึ่งเปนผลมาจากการไมเชื่อฟงของเราที่
มีตอพระเจาละ?

ปฐมกาล 13:12, 13 อับรามอาศัยอยูในแผนดินคานาอัน โลทอาศัยอยูใ นเมือง
ตางๆทีร่ าบลุม
 และตัง้ เต็นทใกลเมืองโสโดม แตชาวเมืองโสโดมเปนคนชัว่ ชาและ
เปนคนบาปตอพระพักตรพระเยโฮวาหเปนอันมาก
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อับรามยังคงอาศัยอยูบนภูเขาและเนินเขา ที่เปนโขดหินและมีความ
อุดมสมบูรณนอยกวา สวนโลทนั้นไดยายลงไปอาศัยอยูตรงที่ราบซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ ในสายตาของคนจํานวนมากก็ดูเหมือนวาอับราฮัมเปน“ผูสูญเสีย”ใน
การแบงเขตแดนนี้ แตในไมชา“ผูสูญเสีย”จะกลับกลายเปนโลทนั่นเอง
เมืองสองเมืองคือ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราหตั้งอยูบนที่ราบ ทั้งสอง
เมืองเปนเมืองที่ชั่วชาเลวทรามมาก ชาวเมืองซึ่งอาศัยอยูที่นั่นไมอยากจะรูจัก
พระเจา คนเหลานี้คิดถึงแตตัวเองและสิ่งชั่วรายที่พวกเขากระทําเทานั้น โลทได
เลือกสิ่งที่ดูเหมือนวาจะดีที่สุดสําหรับตัวเอง แตการกระทําเชนนั้นก็ทําใหเขา
กาวหางออกจากพระเจาและมุงหนาไปสูส
 ถานที่ซึ่งอันตรายเพราะมีแตความชั่ว
รายอยางยิ่ง
พระเจาทรงสถิตยอยูทุกหนทุกแหงตลอดเวลาและพระองคทรงทราบทุก
สิ่งสารพัด พระเจาทรงทราบถึงความชั่วชาเลวทรามของชาวเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราห แมวาชาวเมืองเหลานั้นจะไมสนใจพระเจาก็ตาม มนุษยอาจจะ
เลือกที่จะปฏิเสธพระเจาและประพฤติตามซาตาน อยางไรก็ตามพระเจาจะทรง
พิพากษาและลงโทษพวกเขาเมื่อพระองคทรงตัดสินแลววาพระองคไดทรง
ประทานเวลาอยางเพียงพอใหแกพวกเขา เพื่อจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการไมเชื่อ
ฟงของเขาแลว
พระเจาไดทรงตัดสินพระทัยแลววาพระองคจะไมอดกลั้นกับการไมเชื่อ
ฟงของพวกเขาอีกตอไป พระองคทรงอดทนกับชาวเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราหเปนเวลานานและทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขากลับใจเสียใหม คุณจํา
ไดไหมวาในสมัยของโนอาหพระเจาทรงรอคอยใหมนุษยกลับใจเสียใหมอยาง
อดทนเปนเวลานานเทาใด? คําตอบก็คือ 120 ป เมื่อพระเจาทรงตัดสินพระทัย
แลววาพระองคไดใหเวลาอยางเพียงพอแลวละก็ คนเหลานั้นซึ่งปฏิเสธที่จะกลับ
ใจเสียใหมจะรอดพนจากการพิพากษาของพระองคไมไดเลย พระเจาไมได
ลงโทษตอการไมเชื่อฟงในทันที และบางครั้งก็ดูเหมือนวาพระเจาทรงมองขาม
การไมเชื่อฟงนั้น อยางไรก็ตามในที่สุดพระองคจะทรงลงโทษตอการไมเชื่อฟง
ทั้งสิ้น และไมมีใครสามารถจะหลบหนีจากการพิพากษาของพระเจาได

ปฐมกาล 19:1-3 ทูตสวรรคสององคมาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทไดนงั่
อยูท
 ป
ี่ ระตูเมืองโสโดม เมือ่ โลทเห็นแลวก็ลก
ุ ขึน
้ ไปพบทูตเหลานัน
้ และไดกม
 หนา
ของเขาลงถึงดิน แลวเขากลาววา “ดูเถิด เจานายของขาพเจา ขาพเจาขอวิงวอน
ทานโปรดกรุณาแวะไปบานผูร บ
ั ใชของทาน คางแรมคืนนี้ ลางเทาของทาน แลว
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ทานจะไดตน
ื่ แตเชาเดินทางตอไป” ทูตเหลานัน
้ กลาววา “อยาเลย แตพวกเราจะ
คางแรมที่ถนนในคืนนี”้ เขาไดรบเราทูตเหลานัน
้ อยางมาก ทูตเหลานัน
้ จึงแวะ
เขาไปในบานของเขา และเขาจึงจัดการเลีย้ งทูตเหลานัน
้ ทําขนมปงไรเชือ้ และ
ทูตเหลานัน
้ จึงรับประทาน
โลทอาศัยอยูในเมืองโสโดมกับชาวเมืองที่ชั่วชาเลวทรามเหลานี้ พระเจา
จึงสงทูตสวรรคสององคไปยังเมืองโสโดมเพื่อจะเตือนโลทและครอบครัวของเขา
ใหทราบถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น

ปฐมกาล 19:4-7 แตกอ นทีท
่ ูตเหลานัน
้ เขานอน พวกผูชายเมืองนัน
้ คือ พวก
ผูชายชาวเมืองโสโดม ทัง้ แกและหนุม
 ทุกคนจากทุกสารทิศมาลอมเรือนนั้นไว
พวกเขาเรียกโลทและพูดกับเขาวา “ผูชายเหลานั้นซึง่ มาหาทานคืนนีอ้ ยูทไี่ หน จง
นําเขาเหลานัน
้ ออกมาใหพวกเราเพือ่ พวกเราจะไดสมสูก
 บ
ั เขา” โลทก็ออกทาง
ประตูไปหาพวกนัน
้ และปดประตูหลังจากทีเ่ ขาออกไปแลว และกลาววา “พี่นอ ง
ทัง้ หลาย ขาพเจาขอวิงวอนทาน อยากระทําชัว่ ชาเชนนีเ้ ลย ....”
จากขอความนี่ แสดงวาผูชายในเมืองนี้สว นใหญเปนผูชายที่รักเพศ
เดียวกัน ซึ่งเปนสิ่งนาละอายมาก แผนการของพระเจาเกี่ยวกับเรื่องเพศมีเพียง
อยางเดียว คือ ใหไวเพื่อเปนความผูกพันพิเศษระหวางสามีกับภรรยาเทานั้น
แตกิเลสตัณหาทางเพศที่เบี่ยงเบน ไมเปนไปตามธรรมชาติ และควบคุมไมไดนี้
ซึ่งไดกัดกรอนเมืองโสโดมก็ยังคงลุกลามอยูในปจจุบัน สังคมของเราทั้งหมด
กําลังถูกคุกคามดวยโรครายที่นากลัวเนื่องจากผูชายและผูหญิงไดปฏิเสธ
แผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของเขา

ปฐมกาล 19:17 ตอมาเมือ่ ทูตเหลานัน
้ นําพวกเขา
ออกมาภายนอกแลว ทูตพูดวา “จงหนีเอาชีวต
ิ รอด
อยาไดเหลียวหลังมาดูหรือพักอยูท
 รี่ าบลุม
 ทัง้ หลาย
จงหนีไปทีภ
่ เู ขาเกรงวาเจาจะถูกทําลาย”
พระเจามาชวยชีวิตโลท ภรรยาและบุตรสาว
ทั้งหลาย เพราะพวกเขาเปนคนดี แมวา โลท
ไมไดดําเนินชีวิตอยางชั่วชาเลวทรามเหมือนอยางชาวเมืองโสโดม แตเขาก็เกิด
มาโดยถูกแยกจากพระเจาเหมือนคนอื่นๆ นั่นเอง โลทเชื่อพระเจา เขาเชื่อใน
พระสัญญาทั้งหลายที่พระเจาทรงกระทําตออาดัมและตออับราฮัมลุงของเขา
เกี่ยวกับ“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้น พระเจา ไดสงพวกทูตสวรรคมาเพื่อ
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จะนําโลทออกจากเมืองที่ชั่วชาเลวทรามกอนที่เมืองนั้นจะถูกทําลาย พระเจา
ทรงชวยผูที่เชื่อพระองคใหรอดพนจากการพิพากษา โนอาหเชื่อพระเจาดังนั้น
พระองคจึงทรงชวยเขาใหรอดพนจากน้ําทวมครั้งใหญนั้น โลทเชื่อพระเจา
พระองคจึงทรงชวยเขาออกมากอนที่เมืองโสโดมจะถูกทําลาย ทันทีที่โลท
ออกมาจากเมืองไดอยางปลอดภัยพระเจาก็ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราหโดยการใหมีลูกไฟตกลงมาจากฟา

ปฐมกาล 19:24-26 ดังนัน
้ พระเยโฮวาห
ทรงใหกํามะถันและไฟจากพระเยโฮวาห
ตกมาจากฟาสวรรคลงมาบนเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห พระองคทรงทําลาย
ลางเมืองทัง้ หลายเหลานัน
้ บรรดาทีร่ าบ
ลุม
 ชาวเมืองทัง้ ปวงและสิง่ ทีง่ อกขึน
้ มาบน
แผนดิน แตภรรยาของเขาผูตามขางหลัง
เขาเหลียวกลับไปมองดู และนางจึง
กลายเปนเสาเกลือ
เมื่อพวกทูตสวรรคพาโลท ภรรยาและบุตรสาวทั้งสองคนออกจาก
เมืองโสโดมนัน
้ ทูตสวรรคไดบอกพวกเขาไมใหหันหลังกลับไปมองอีก แตใหรีบ
วิ่งไปยังภูเขา ภรรยาของโลทไมเชื่อฟง นางไดหันกลับไปมองขางหลังเพราะ
นางยังอาลัยอาวรณกับการดําเนินชีวิตในเมืองโสโดม นางไมตองการที่จะจาก
เมืองนั้นไป นางชางโงเขลาเสียจริงๆ ที่เพิกเฉยตอการตักเตือนของพระเจา
และเมื่อนางหันกลับไปมองขางหลังนั้น พระเจาก็ทรงบันดาลใหนางกลายเปน
เสาเกลือไป
ทุกวันนี้แมวามีจะมีประชากรหลายพันลานคนอาศัยอยูในโลก แต
พระเจาก็ยังคงรูจักและสนพระทัยมนุษยแตละคน พระเจาทรงหวงใยคุณและ
ทรงปรารถนาที่จะใหคุณเชื่อพระองค พระเจงยังทรงเปนพระเจาที่ชอบธรรมผูจะ
ทรงพิพากษามนุษยทุกคนที่ไมเชื่อฟงพระองค
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 8 ในหนา 39 *
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บทที่ 9 - อิสอัค
ปฐมกาล 21:1-3 พระเยโฮวาหทรงเยีย่ มซาราหเหมือนที่พระองคตรัสไว และ
พระเยโฮวาหทรงกระทําแกซาราหดงั ทีพ
่ ระองคทรงตรัสไว
เพราะซาราห
ตั้งครรภ และคลอดบุตรชายคนหนึง่ ใหอบ
ั ราฮัมเมือ่ ทานชราตามเวลาซึง่ พระเจา
ไดตรัสกับทาน อับราฮัมตั้งชือ่ บุตรชายที่เกิดแกทาน ผูซ
 งึ่ ซาราหคลอดใหทา น
นัน
้ วา อิสอัค
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแกอับราฮัมและนาง
ซาราหแมวาคนทั้งสองจะแกเกินไปที่จะมีบุตรแลวก็ตาม แตอีก 25 ปตอมา
พระเจาก็ทรงกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาที่มีตออับราฮัม ขณะนั้นอับราฮัมมี
อายุ 100 ปและนางซาราหก็อายุ 90 ปแลว คนทั้งสองทราบดีวา คงจะเปนไมได
สําหรับพวกเขาที่จะมีบุตรเมื่อพวกเขาอายุขนาดนั้นกันแลว แตพระเจาทรง
กระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาของพระองคเสมอ และไมมีอะไรที่เปนไปไมได
สําหรับพระเจา เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมีบุตรชายคนหนึ่ง และไดตั้งชื่อบุตรนั้น
วา อิสอัค
อิสอัค เปนความภาคภูมิใจและความชื่นชมยินดีของอับราฮัม หลายป
ผานไป อิสอัคไดเติบโตขึ้นเปนเด็กหนุม บิดามารดาของอิสอัคก็รักใครเอ็นดู
อิสอัคเปนอยางยิ่ง อับราฮัมเชื่อวาพระสัญญาทั้งหลายของพระเจาที่เกี่ยวของกับ
“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้นจะสําเร็จผานทางอิสอัคและเชื้อสายของเขา
อยางไรก็ตามมีอยูวันหนึ่งพระเจาตรัสบอกอับราฮัมใหกระทําสิ่งที่ยากที่สุด

ปฐมกาล 22:1,2
และตอมาภายหลังเหตุการณเหลานีพ
้ ระเจาทรงลองใจ
อับราฮัม และตรัสกับทานวา “อับราฮัม” ทานทูลวา“ดูเถิด ขาพระองคอยูท
 น
ี่ ี่
พระเจาขา” พระองคตรัสวา “จงพาบุตรชายของเจาคืออิสอัค บุตรชายคนเดียว
ของเจาผูท
 เี่ จารักไปยังแผนดินโมริยาหและถวายเขาทีน
่ น
ั่ เปนเครือ่ งเผาบูชาบน
ภูเขาลูกหนึง่ ซึง่ เราจะบอกแกเจา”
พระเจาทรงบอกใหอับราฮัมถวายอิสอัคเปนเครื่องบูชา ถาเปนเชนนั้น
แลวอับราฮัมจะเปนบิดาของประเทศที่ยิ่งใหญอยางไรได? แลว“พระผูชวยให
รอด”จะเปนเชื้อสายคนหนึ่งของอับราฮัมไดอยางไร? แลวพระสัญญาทั้งหลาย
ของพระเจาจะสําเร็จผานทางอิสอัคไดอยางไรถาอับราฮัมไดฆาบุตรชายคนเดียว
ของตนเองเสียแลว? พระเจาไมทรงเห็นชอบกับการถวายเด็กเปนเครื่องบูชาอยู
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แลว พระองคเพียงทดสอบอับราฮัมเพื่อจะลองใจดูวา เขารักพระเจามากกวา
บุตรชายของตนเองหรือไม? ชางเปนการทดสอบที่ยากอะไรเชนนี้!
อับราฮัมไมไดสงสัยหรือตั้งคําถามกับพระเจาเลย อับราฮัมยอมรับสิ่งที่
พระเจาทรงบัญชานั้น เขาเชื่อพระเจาและรูวาพระองคไมสามารถจะตรัสคํา
โกหกได อับราฮัมรูวาพระเจาคงจะไมประทานพระสัญญาแกเขาแลวก็มา
เปลี่ยนพระทัยในภายหลัง พระเจาจะยังคงรักษาคําตรัสของพระองคอยาง
แนนอน การทดสอบความเชื่อในครั้งนี้เปนการทดสอบที่ยากมากแตอับราฮัมก็
ไววางใจในพระเจา อับราฮัมไดคนพบสิ่งที่แตละคนจําเปนจะตองคนพบดวย
ตัวเองวา พระเจาไมเคยละเลยที่จะกระทําในสิ่งที่พระองคไดทรงสัญญาไวแลว
เราสามารถจะไววางใจพระองคไดอยางเต็มที่ พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเรา
ไววางใจในพระวจนะของพระองค

ปฐมกาล 22:3-5 อับราฮัมจึงลุกขึน
้ แตเชามืด ผูกอานลาของทานพาคนใชหนุม

ไปกับทานดวยสองคนกับอิสอัคบุตรชายของทาน ทานตัดฟนสําหรับเครือ่ งเผา
บูชา
แลวลุกขึน
้ เดินทางไปยังทีซ
่ งึ่ พระเจาทรงตรัสแกทา น
พอถึงวันทีส่ าม
อับราฮัมเงยหนาขึน
้ แลเห็นทีน
่ ั้นแตไกล อับราฮัมจึงพูดกับคนใชหนุม
 ของทาน
วา “อยูก
 บ
ั ลาทีน
่ ี่เถิด เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการทีโ่ นน แลวจะกลับมาพบ
เจา”
อับราฮัมเชื่อพระเจาอยางแทจริง เขาไดกระทําสิ่งที่เขาควรจะกระทํามา
จนถึงจุดนี้แลว อับราฮัมตื่นแตเชาในวันรุงขึ้น เขาไมไดลังเลในการเชื่อฟง
พระเจาเลย อับราฮัมไววางใจจริง ๆวาพระเจาจะทรงแกไขสถานการณใหดีขึ้น
อับราฮัมรูวาอิสอัคจะไดกลับไปพรอมกับเขาดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะอับราฮัมได
บอกแกพวกคนใชวา“เรา”จะไปนมัสการแลวจะกลับมาอีก

ปฐมกาล 22:6-8 อับราฮัมเอาฟนสําหรับเครือ่ งเผาบูชาใสบา อิสอัคบุตรชายของ
ตน ถือไฟและมีด แลวบิดาลูกไปดวยกัน อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาวา“บิดาเจา
ขา” และทานตอบวา“ลูกเอย บิดาอยูท
 น
ี่ ”ี่ ลูกจึงวา“นีไ่ ฟและฟน แตลก
ู แกะสําหรับ
เครือ่ งเผาบูชาอยูทไี่ หน” อับราฮัมตอบวา“ลูกเอย พระเจาจะทรงจัดหาลูกแกะ
สําหรับพระองคเองเปนเครือ่ งเผาบูชา” บิดาลูกทัง้ สองก็เดินตอไปดวยกัน
อิสอัคเคยเห็นบิดาของเขานมัสการและถวายเครื่องบูชามากอน อิสอัค
ไมเขาใจทําไมพวกเขาจึงไมไดนําแกะตัวหนึ่งไปพรอมกับพวกเขาเพื่อจะถวาย
เปนเครื่องบูชา อับราฮัมตอบดวยความมั่นใจวาพระเจาจะทรงจัดเตรียมลูกแกะ
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ตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาสําหรับพระองคเอง อับราฮัมทราบวาพระเจาจะไมทํา
สัญญาเกี่ยวกับอิสอัคแลวก็ไมยอมกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญานั้น อิสอัค
จะตองมีชีวิตอยู! และแมวา อิสอัคจะตายอับราฮัมก็ตระหนักวาพระเจาจะทรงนํา
อิสอัคใหกลับมามีชีวิตอีกเพื่อจะกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาทั้งหลายของ
พระองค นี่เปนการทดสอบที่ยากสําหรับอับราฮัมอยางแนนอน แตเขาก็ทราบวา
จะมีบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้นบนยอดเขาเพื่อจะชวยชีวต
ิ ของ อิสอัคไว
การเชื่อในพระเจาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่เราสามารถจะกระทําได เพียงแค
การฟงพระวจนะของพระเจาไมสามารถทีจ่ ะชวยใหเราหลุดพนจากการควบคุม
ของซาตานได สมมุติวาคุณเจ็บปวยและไปหาหมอซึ่งหมอก็ไดสั่งจายยาใหคุณ
คุณจะดีขึ้นไหมถาเพียงแตฟงหมอบอกคุณวายานี้จะชวยคุณไดอยางไร? ก็คง
จะไมอยางแนนอน คุณจําเปนตองกินยาจึงจะมีอาการดีขึ้นและรูสึกดีขึ้นได ใน
ทํานองเดียวกันการฟงพระวจนะของพระเจาเพียงอยางเดียวก็ไมอาจที่จะชวยเรา
ได พระเจาจะทรงยอมรับผูที่เชื่อพระองคเหมือนอยางอับราฮัมเทานัน
้

ปฐมกาล 22:9,10 เขาทัง้ สองมาถึงทีซ
่ งึ่
พระเจาตรัสบอกทานไว
อับราฮัมก็สราง
แทนบูชาทีน
่ น
ั่ เรียงฟนเปนระเบียบแลวมัด
อิสอัคบุตรชายวางไวบนแทนบูชาบนฟน
แลว
อับบราฮัมก็ยน
ื่ มือจับมีดจะฆา
บุตรชาย
อิสอัคเปนเด็กหนุมที่สามารถจะตอสู
ได แตกลับไมมีการตอสูดิ้นรนใด ๆเลย อิสอัคยอมอยูใ ตอํานาจบิดาของเขาดวย
ความเต็มใจ เมื่ออิสอัคถูกมัดแลวเขาก็ไมมีทางที่จะหนีรอดไดอีกแลว อิสอัค
อยูในสภาพที่ชวยตัวเองไมไดและไมสามารถจะเอาตัวรอดไดเลย เมื่อพระเจา
ทรงปดประตูเรือของโนอาหแลวก็ไมมีทางที่คนซึ่งอยูนอกเรือจะหนีรอดได ใน
ทํานองเดียวกันเมื่อพระเจาสงลูกไฟใหตกลงมานั้น ชาวเมืองโสโดมและโก
โมราหก็ไมมีทางที่จะหนีรอดไดเชนกัน
พระเจาทรงชวยโนอาหและครอบครัวใหรอดจากน้ําทวม พระเจาทรง
ชวยโลทและลูกสาวทั้งหลายใหรอดจากไฟที่ทําลายลางเมืองโสโดมและโกโมราห
มีแตพระเจาเทานั้นที่สามารถจะชวยอิสอัคใหรอดพนจากการถูกฆาได แลวมี
วิธีการใดที่เราจะสามารถชวยตัวเองใหรอดพนจากการลงโทษนิรันดรในบึงไฟ
ได? ไมมีเลย! เราไมสามารถชวยตัวเองไดเลย ไมมีใครสามารถหนีพนจาก
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การพิพากษาของพระเจาได มีเพียงพระเจาเทานั้นที่สามารถจะจัดเตรียมหนทาง
สําหรับมนุษยที่จะไดรับการยอมรับจากพระเจาและหลีกหนีจากบึงไฟได

ปฐมกาล 22:10-13 แลวอับราฮัมก็ยน
ื่ มือจับมีดจะฆาบุตรชาย แตทูตสวรรค
ของพระเยโฮวาหเรียกทานจากฟาสวรรควา “อับราฮัม อับราฮัม”และทานตอบ
วา“ขาพระองคอยูท
 น
ี่ ี่ พระเจาขา” และพระองคตรัสวา “อยาแตะตองเด็กนั้นหรือ
กระทําอะไรแกเขาเลย เพราะบัดนีเ้ รารูแ
 ลววาเจายําเกรงพระเจา ดวยเห็นวาเจา
มิไดหวงบุตรชายของเจา คือบุตรชายคนเดียวของเจาจากเรา” อับราฮัมเงยหนา
ขึ้นมองดู และดูเถิด ขางหลังทานมีแกะผูตวั หนึง่ เขาของมันติดอยูใ นพุม
 ไมทบ
ึ
อับราฮัมก็ไปจับแกะผูตวั นัน
้ มาถวายเปนเครือ่ งเผาบูชาแทนบุตรชายของทาน
พระเจาทรงชวยชีวิตอิสอัคไว! สวนอับราฮัมก็ผานการทดสอบในครั้งนี้
ได! พระเจาทรงบอกใหอับราฮัมอยาฆาบุตรชายของตนเอง ถึงแมวาอับราฮัม
จะรักอิสอัคมากกวาสิ่งอื่นใดในแผนดินโลก แตเขาก็ยังรักพระเจามากยิ่งกวานั้น
อีก พระเจาจึงทรงจัดเตรียมสัตวตัวหนึ่งไวสําหรับเปนเครื่องบูชา พระเจาได
ทรงบันดาลใหมีแกะตัวผูตัวหนึ่งติดอยูในพุมไมโดยที่เขาของมันเกี่ยวอยูกับพุม
ไมนั้น อับราฮัมจึงฆาและเผาแกะตัวผูนั้นเปนเครื่องบูชาถวายแดพระเจา
อิสอัคไดรับอิสรภาพเพราะวาพระเจาทรงจัดเตรียมตัวแทนที่จะมาตายแทนเขา
แลว แกะตัวผูนั้นนั่นเองที่เปนตัวแทนของอิสอัค

ปฐมกาล 22:14-19. อับราฮัมจึงเรียกสถานทีน
่ น
ั้ วา เยโฮวาหยเิ รห อยางที่เขา
พูดกันทุกวันนีว้ า “ทีภ
่ เู ขาของพระเยโฮวาหนน
ั้ พระองคทรงทอดพระเนตร” ทูต
สวรรคของพระเยโฮวาหเรียกอับราฮัมครัง้ ทีส่ องมาจากฟาสวรรค และตรัสวา
“พระเยโฮวาหตรัสวา เราปฏิญาณโดยตัวเราเองวาเพราะเจากระทําอยางนีแ
้ ละ
มิไดหวงบุตรชายของเจา คือบุตรชายคนเดียวของเจาเราจะอวยพรเจาแน เราจะ
ทวีเชือ้ สายของเจาใหมากขึน
้
ดังดวงดาวในทองฟาและดังเม็ดทรายบนฝง ทะเล
เชือ้ สายของเจาจะไดประตูเมืองศัตรูของเจาเปนกรรมสิทธิ์ ประชาชาติทงั้ หลาย
ทัว่ โลกจะไดพรเพราะเชือ้ สายของเจา
เพราะวาเจาไดเชือ่ ฟงเสียงของเรา”
อับราฮัมจึงกลับไปหาคนใชหนุม
 ของทาน
เขาก็ลก
ุ ขึน
้ แลวพากันกลับไปยัง
เมืองเบเออรเชบา อับราฮัมก็อาศัยอยูท
 เี่ บเออรเชบา
พระเจาทรงจัดเตรียมแกะตัวผูตัวหนึ่งใหมาตายแทนอิสอัค อับราฮัม
เชื่อวาพระเจาจะทรงจัดเตรียม“พระผูชวยใหรอด”เพื่อจะทรงมีชัยชนะเหนือ
ความชั่วรายเชนเดียวกับที่พระองคไดจัดเตรียมแกะตัวผูตัวนั้นดวย ในบทเรียน
สุดทายของเราเราจะไดเห็นบางสิ่งที่นาตื่นเตนยิ่งกวานี้ซึ่งจะเกิดขึ้นบนภูเขาแหง
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เดียวกันนี่เอง อิสอัคอยูภายใตพระบัญชาโดยตรงของพระเจาใหตองตายฉันใด
มนุษยชาติทุกคนก็อยูภายใตการพิพากษาใหตายฉันนั้น อิสอัคไมสามารถจะ
ชวยชีวิตตนเองใหรอดได แตอับราฮัมไววางใจพระเยโฮวาหโดยเชื่อวา
พระเจาของเขาที่ทรงเปยมลนดวยความรักจะกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวย
วิธีใดวิธีหนึ่ง แลวพระเจาก็ไดทรงยื่นพระหัตถของพระองคเขามาแกไข
สถานการณใหดีขึ้นจริงๆ พระองคทรงจัดเตรียมวิธีที่จะรอดพนออกมาไดโดย
การใชตัวแทน คือการใหผูที่ไมมีความผิดมาตายแทนคนที่มีความผิดบาปนั้น
อาเบลไดถวายเครื่องบูชาใหมาตายแทนตนเองฉันใด แกะตัวผูก็มาตาย
แทนอิสอัคฉันนั้น และพระเจาทรงยอมรับเครื่องบูชาของอาแบลฉันใด พระเจาก็
ทรงยอมรับแกะตัวผูที่อับราฮัมถวายเปนเครื่องบูชาเพื่อตายแทนอิสอัคฉันนั้น
เราไมสามารถจินตนาการถึงการทดสอบที่ยากลําบากอยางที่อับราฮัมตองเผชิญ
อยูได อยางไรก็ตามเราสามารถจะเห็นไดวาพระเจาทรงประทานบําเหน็จแก
อับราฮัมสําหรับความเชื่อของเขา พระองคทรงจัดเตรียมหนทางที่จะชวยให
อิสอัครอดชีวิตได ดวยเหตุนี้เชื้อสายแหงบรรพบุรุษของ“พระผูชวยใหรอด”ที่
ทรงสัญญาก็ยังคงถูกรักษาไวอยางดี เราสามารถจะไววางใจพระเจาไดอยางเต็ม
ที่วาพระองคจะทรงกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาทั้งหลายของพระองค ใช
แลว พระเจาจึงสมควรที่จะไดรับความไววางใจจากเราทั้งหลายทุกคน!
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 9 ในหนา 40 *

บทที่ 10 - ยาโคบและโยเซฟ
เรื่องราวที่เราจะมาศึกษากันในบทเรียนนี้เริ่มตนขึ้นในแผนดินคานาอัน
แตจะจบลงตรงที่เชื้อสายของอับราฮัมไปอาศัยอยูในประเทศอียิปต ภายหลัง
เหตุการณที่พระเจาทรงไวชีวิตอิสอัคไดผานพนไประยะเวลาหนึ่งแลวนางซาราห
ภรรยาของอับราฮัมก็เสียชีวิตลง พระเจาทรงสัญญาไววาอิสอัคจะเปนตนกําเนิด
ของพงศพันธุเปนอันมากซึง่ รวมไปถึง“พระผูชวยใหรอด”ดวย อับราฮัมไดสง
คนรับใชใหไปเสาะหาภรรยาคนหนึ่งจากบรรดาเครือญาติของเขามาใหแกอิสอัค
คนรับใชจึงไดนํานางเรเบคาหกลับมาดวย ในไมชาอิสอัคกับนางเรเบคาหก็ได
แตงงานกันและมีบุตรชายดวยกัน 2 คนคือ เอซาวและยาโคบ

22

ปฐมกาล 25:27 เด็กชายทัง้ สองนั้นโตขึ้น เอซาวก็เปนพรานที่ชาํ นาญ เปนชาว
ทุง ฝายยาโคบเปนคนเงียบๆ อาศัยอยูใ นเต็นท
เอซาวเปนนายพรานที่มีความชํานาญ เขาใชเวลาในการแกะรอยและ
ตามไปฆาสัตวปาในทุง ตามธรรมดาแลวพระสัญญาทั้งหลายของพระเจา
เกี่ยวกับ “พระผูชวยใหรอด”จะตองผานมาทางเอซาวเพราะเขาเปนบุตรหัวป
อยางไรก็ตามเอซาวไมสนใจในพระสัญญาของพระเจา เอซาวไมไดไววางใจ
พระเจาเหมือนอยางที่อับราฮัมและอิสอัคไดเคยไววางใจมาแลว เอซาวมี
ลักษณะคลายกับคาอิน เอซาววางแบบแผนชีวิตของเขาตามความคิดของตนเอง
และกระทําตามใจปรารถนาของตนเอง เอซาวไมเห็นวาตนเองเปนคนบาปและ
จําเปนจะตองเปนที่ยอมรับของพระเจา ขณะที่เราอานเรื่องราวเกี่ยวกับเอซาว
เราก็พบวาเอซาวมีชีวิตอยูเพื่อสิ่งของในโลกนี้ สิ่งตาง ๆเหลานี้มีความสําคัญตอ
เอซาวมากกวาสิ่งที่พระเจาทรงปรารถนาที่จะประทานแกเขา
ยาโคบดําเนินชีวิตอยางเงียบ ๆในเต็นทพักอาศัยของเขาและเลี้ยงฝูงแกะ
และวัวควาย ยาโคบเชื่อพระเจาเชนเดียวกับอับราฮัมและอิสอัค เขาใสใจกับ
พระเจาและพระสัญญาตาง ๆของพระองคเปนอยางยิ่ง เราทุกคนควรจะถาม
ตัวเองวา“ฉันกําลังหันออกจากสัจธรรมของพระเจาและประพฤติตามทางของ
ตนเองเหมือนอยางคาอินและเอซาวหรือเปลา? หรือวาฉันเปนเหมือนอยาง
อาแบล โนอาห อับราฮัม อิสอัค และยาโคบที่ยอมรับความผิดบาปของตนเอง
และไววางใจในพระเจาวาจะทรงจัดเตรียม“พระผูชวยใหรอด”มาชวยเราใหรอด
พนจากความผิดบาปเหลานี้
ความแตกตางอยางมากมายระหวางเอซาวกับยาโคบไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงจุดที่เอซาวขูจะฆายาโคบเสีย ดังนั้นยาโคบจึงตองละทิ้งบานเรือนของบิดา
มารดาและออกเดินทางรอนแรมกลับไปยังแผนดินที่ปูไดเคยอาศัยอยู

ปฐมกาล 28:11,12 เขามาถึงทีแ
่ หง
หนึง่ และพักอยูท
 ี่นน
ั่ ในคืนนัน
้ เพราะดวง
อาทิตยตกแลว เขาเอาหินจากทีน
่ น
ั่ มา
เปนหมอนหนุนศีรษะแลวนอนลงที่นน
ั่
เขาฝนและดูเถิด มีบันไดอันหนึง่ ตัง้ ขึน
้
บนแผนดินโลก ยอดถึงฟาสวรรค ดูเถิด
ทูตสวรรคทงั้ หลายของพระเจากําลังขึน
้
 นนัน
้
ลงอยูบ
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ยาโคบใชเวลาเดินทางหลายสัปดาห คืนวันหนึ่งขณะที่ยาโคบกําลังนอน
หลับอยูบนภูเขาพระเจาไดทรงบันดาลใหยาโคบฝนไป โดยในความฝนนั้น
พระเจาทรงสําแดงใหยาโคบเห็นวา“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้นจะทรง
เชื่อมชองวางระหวางมนุษยกับพระเจา พระเจาทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่สามารถ
จะกระทําใหเกิดหนทางที่มนุษยจะมาถึงพระองคได มนุษยจะพยายามทําความดี
มากสักเทาไรก็ไมสามารถจะเชื่อมชองวางนี้ได เมื่ออาดัมและเอวาทําบาปใน
สวนเอเดนนั้นบันไดที่นําไปถึงพระเจาก็ถูกเคลื่อนยายออกไปเสีย ดังนั้นวิธีเดียว
ที่มนุษยจะสามารถมาถึงพระเจาไดจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ พระเจาทรงกระทําใหเกิด
หนทางขึ้นมาเทานั้น พระเจาไดทรงสัญญาวาจะสง“พระผูชวยใหรอด”องคหนึ่ง
ซึ่งจะเปนเหมือนบันไดที่ยาโคบเห็น นั่นคือบันไดที่จะทอดจากแผนดินโลกไปถึง
ฟาสวรรค ยาโคบเองก็เปนคนบาปเหมือนเราทุกคน พระเจาจึงทรงสําแดงให
ยาโคบทราบวามีเพียงวิธีเดียวเทานั้นที่จะนําไปถึงพระเจาได นั่นคือ ยาโคบ
จะตองมอบความไววางใจไวกับพระเจา
ในที่สุดยาโคบก็เดินทางไปจนถึงบานเกิดของอับราฮัม เขาไดพบกับ
บรรดาเครือญาติของมารดาและไดแตงงานกับหลานสาว 2 คนของมารดา ซึ่งมี
ชื่อวา เลอาหและราเชล ยาโคบมีบุตรถึง 12 คน หลังจากเวลาที่ไดลวงเลยไป
เปนเวลา 20 ปยาโคบก็กลับไปหาอิสอัคบิดาของเขา แลวสันติภาพระหวาง
ยาโคบกับเอซาวพี่ชายของเขาก็เกิดขึ้น
โยเซฟ เปนบุตรชายคนโปรดของยาโคบ ซึ่งเปนเหตุใหบรรดาพี่ชาย
ทั้งหลายเกลียดชังโยเซฟ พระเจาทรงบันดาลใหโยเซฟฝนถึง 2 ครั้งเพื่อเปดเผย
ใหโยเซฟทราบวาเขาจะไดปกครองเหนือตระกูลของเขาเอง

ปฐมกาล 37:5-10 คราวหนึง่ โยเซฟฝน แลวเลาใหพวกพีช
่ ายฟง พวกพีช
่ ายยิง่
ชังโยเซฟมากขึ้น โยเซฟเลาวา “ฟงความฝนซึง่ ขาพเจาฝนเห็นซิ ดูเถิด พวกเรา
กําลังมัดฟอนขาวอยูใ นนา ทันใดนัน
้ ฟอนขาวของขาพเจาตัง้ ขึน
้ ยืนตรง และดู
เถิด ฟอนขาวของพวกพีๆ
่ มาแวดลอมกราบไหวฟอ นขาวของขาพเจา” พวก
พี่ชายจึงถามโยเซฟวา “เจาจะปกครองเรากระนัน
้ หรือ เจาจะมีอาํ นาจครอบครอง
เราหรือ” พวกพี่ชายก็ยงิ่ ชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝน และเพราะคําของ
เขา ตอมาโยเซฟก็ฝน
 อีก จึงเลาใหพวกพี่ชายฟงวา “ดูเถิด ขาพเจาฝนอีกครัง้
หนึง่ เห็นดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวสิบเอ็ดดวงกําลังกราบไหวขา พเจา”
เมือ่ เลาใหบิดาและพวกพี่ชายฟง บิดาก็วา กลาวโยเซฟวา “ความฝนทีเ่ จาไดฝน
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เห็นนัน
้ หมายความวาอะไร เรากับมารดาและพวกพี่ชายของเจาจะมาซบหนาลง
ถึงดินกราบไหวเจากระนัน
้ หรือ”
พี่ชายทั้งหลายรูสึกอิจฉาริษยาโย
เซฟเปนอยางยิ่ง วันหนึ่งพี่ชายเหลานั้นได
ขายโยเซฟไปเปนทาสของกลุมพอคาที่
กําลังเดินทางไปยังประเทศอียิปต แลวพวก
พี่ๆ ก็ไดรวมมือกันทําใหบิดาคิดวาโยเซฟ
ถูกสัตวปาฆาตายเสียแลว กลุมพอคาได
ขายโยเซฟใหแกโปทิฟารซึ่งเปนผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค ของ
กษัตริยฟาโรหแหงประเทศอียิปต เหตุการณทุกอยางไดดําเนินไปอยางราบรื่น
เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆสําหรับโยเซฟซึ่งอาศัยอยูในเรือนที่เขาทํางานอยูนั้น แต
เมื่อภรรยาของโปทิฟารใสรา ยโยเซฟ ๆก็ถูกนําตัวไปขังไวในเรือนจํา

ปฐมกาล 39:21,22 แตวา พระเยโฮวาหทรงสถิตอยูก
 บ
ั โยเซฟ และทรงสําแดง
พระเมตตาแกเขา ทรงใหเขาเปนทีโ่ ปรดปรานในสายตาของผูคม
ุ เรือนจํา ผูคม
ุ
เรือนจําก็มอบนักโทษทัง้ ปวงทีใ่ นเรือนจําไวในความดูแลของโยเซฟ การงานที่
ทําในทีน
่ น
ั้ ทุกอยางโยเซฟเปนผูก
 ระทํา
โยเซฟยังคงไววางใจพระเจาแมวาเขาจะถูกพวกพี่ชายเกลียดชัง และถูก
ภรรยาของเจานายแตงเรื่องโกหกขึ้นมาใสรายเขา โยเซฟไววางใจในพระสัญญาทั้งหลายของพระเจาเชนเดียวกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ ไมมีใคร
สามารถจะทําใหพระเจาพอพระทัยไดนอกจากเขาจะเชื่อในสิ่งที่พระองคไดตรัส
ไวนั้น แลวพระเจาก็ไมไดทําใหโยเซฟผิดหวังเลยแมวาเขาจะถูกขังอยูใน
เรือนจําก็ตาม พระเจาทรงดูแลโยเซฟเพราะวาพระองคทรงมีแผนการที่ดีเลิศ
่ โยเซฟถูกคุมขังอยูใน
สําหรับชีวิตของเขา ดูเหมือนวาจะเปนไปไมไดเลยเมือ
เรือนจําแลวชีวิตจะสามารถพลิกผันขึ้นมาปกครองเหนือตระกูลของเขาได แต
พระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเสมอ
วันหนึ่งฟาโรหกษัตริยของประเทศอียิปตไดเกิดนิมิตฝน 2 เรื่องที่
เกี่ยวของกัน กษัตริยฟาโรหไมไดรูจักหรือนมัสการพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู เพราะชาวอียิปตนั้นนมัสการดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว สัตวตาง
ๆ และแมน้ําไนล พระเจาทรงมีพระประสงคที่จะแจงขาวสําคัญเรื่องหนึ่งให
กษัตริยฟาโรหทราบทางความฝน แตกลับไมมีใครสามารถตีความความฝนนั้น
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ได แลวกษัตริยฟาโรหก็ไดรับรายงานวามีชายผูหนึ่งที่ถูกขังอยูในเรือนจําของ
พระองค ซึ่งมีชื่อวาโยเซฟสามารถจะตีความความฝนใหแกพระองคได โยเซฟ
จึงถูกนําตัวมาอยูเบื้องหนากษัตริยฟาโรห เพื่อจะตีความความฝนของพระองค
โยเซฟไดทูลกษัตริยฟาโรหวาพระเจากําลังจะนําความอุดมสมบูรณเปนเวลา 7 ป
ซึ่งจะตามมาดวยการกันดารอาหารนาน 7 ปใหเกิดขึ้นบนแผนดินโลก แตการ
กันดารอาหารนั้นจะรุนแรงมากจนกระทั่งความอุดมสมบูรณในชวงเวลา 7 ปนั้น
จะถูกลืมไปเลยทีเดียว
โยเซฟไดทูลถวายคําปรึกษาแกกษัตริยฟาโรหใหทรงเลือกชายผูหนึ่งมา
ดูแลบรรดาพนักงานของแผนดิน ซึ่งจะทําหนาที่เก็บรวบรวมอาหาร 20%
ในชวงแหงความอุดมสมบูรณอยางยิ่งเปนเวลา 7 ปนั้นเพื่อจะเก็บสะสมอาหาร
เหลานั้นไวสําหรับชวงกันดารอาหารนาน 7 ปดังกลาว การกระทําเชนนี้จะทําให
มีอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลาในชวงกันดารอาหาร นอกจากนี้ประชาชนที่
อาศัยอยูในประเทศใกลเคียงก็สามารถจะเดินทางมาซื้ออาหารจากประเทศอียิปต
ได กษัตริยฟาโรหรูสึกประทับใจในการทํานายฝนของโยเซฟมากและไดทรงยก
ตําแหนงผูนําสูงที่สุดทั่วทั้งประเทศอียิปตใหแกเขา ดังนั้นโยเซฟจึงไดเปน
นายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต มีเพียงกษัตริยฟาโรหเทานั้นที่มีตําแหนงสูง
กวาโยเซฟ โยเซฟผานประสบการณที่ยากลําบากมาไดและทําใหเขาใจไดวา
พระเจาทรงควบคุมอยูเหนือเหตุการณทั้งปวง พระเจาไมไดหลงลืมโยเซฟ
ขณะที่เขาถูกขังอยูในเรือนจํา ความฝนเหลานั้นที่พระเจาไดทรงประทานแก
โยเซฟเมื่อเขายังเปนเด็กหนุมก็กําลังจะสําเร็จแลว
ภายหลังจากที่ 7 ปแหงความอุดมสมบูรณไดสิ้นสุดลงแลว 7 ปแหงการ
กันดารอาหารก็ไดเริ่มตนขึ้น การกันดารอาหารในครั้งนี้ไดแผขยายเขาไปใน
ประเทศใกลเคียงเชน แผนดินคานาอัน แมแตอาหารของบิดาและบรรดาพี่ชาย
ทั้งหลายของโยเซฟก็หมดลง อิสราเอลจึงสงพวกพี่ชายของโยเซฟไปยังประเทศ
อียิปตเพื่อซื้ออาหาร โยเซฟจําพี่ชายทั้งหลายของเขาไดแตพี่ชายเหลานั้นจํา
โยเซฟไมไดจึงไดกมลงกราบไหวโยเซฟ

ปฐมกาล 42: 1-3, 6. เมือ่ ยาโคบรูว า มีขาว
ในอียป
ิ ต ยาโคบจึงพูดกับพวกบุตรชายของ
ตนวา “มานัง่ มองดูกน
ั อยูทาํ ไมเลา” ทานพูด
วา “ดูเถิด เราไดยน
ิ วามีขา วในอียป
ิ ต ลงไป
ซือ้ ขาวจากทีน
่ น
ั่ มาใหพวกเราเพือ่ พวกเราจะ
ไดมช
ี วี ิตและไมอดตาย” พี่ชายของโยเซฟ
26

สิบคนก็ลงไปซือ้ ขาวทีอ่ ยี ป
ิ ต .... ฝายโยเซฟเปนผูส าํ เร็จราชการแผนดิน ทาน
เปนผูท
 ี่ขายขาวใหแกบรรดาประชาชนแหงแผนดิน พวกพีช
่ ายของโยเซฟก็มา
กราบไหวทาน กมหนาลงถึงดิน
พระเจาไดทรงบันดาลใหเหตุการณทั้งหลายเกิดขึ้นตามที่พระองคได
ทรงสําแดงแกโยเซฟในความฝนเมื่อเขายังเปนเด็กหนุม บรรดาพี่ชายทั้งหลาย
ของโยเซฟไดกมลงกราบไหวโยเซฟจริงๆ แลวโยเซฟก็รองไห ขณะที่เขา
เปดเผยใหพี่ชายทั้งหลายทราบวาแทที่จริงแลวตัวเองเปนใคร แตแทนที่โยเซฟ
จะปฏิบัติตอพวกพี่ๆ อยางรุนแรงเพื่อใหสาสมกับสิ่งที่พวกเขาควรจะไดรับนั้น
โยเซฟกลับชี้แจงแกบรรดาพี่ชายเหลานั้นวาพระเจาทรงควบคุมอยูเหนือ
สถานการณนี้ และพระองคไดทรงใชการกระทําที่เลวรายของพวกพี่ชายใหกลับ
กลายเปนสิ่งทีด
่ ี
โยเซฟไดสั่งใหพวกพี่ๆ กลับไปยังแผนดินคานาอันเพื่อนําบิดาและ
ครอบครัวทั้งหมดมายังประเทศอียิปตที่ซึ่งพวกเขาสามารถจะมีชีวิตรอดจากการ
กันดารอาหารได ยาโคบและโยเซฟจึงไดกลับมาอยูดวยกันอีกครั้ง กษัตริยฟา
โรหไดทรงอนุญาตใหครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูในแผนดินสวนที่ดีที่สุดของ
ประเทศอียิปตซึ่งเปนที่ที่พวกเขาไดอาศัยอยูเปนเวลาถึง 400 ป หลายๆ ปผาน
ไปพวกเขาก็ทวีจํานวนขึ้นอยางมากมายจนกลายเปนชนชาติใหญ
พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อยาโคบเปนอิสราเอล ดังนั้นเชื้อสายทั้งหมดของ
เขาจึงเปนที่รูจักกันในนามชนชาติอิสราเอล หรือประเทศอิสราเอลนัน
่ เอง
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 10 ในหนา 40 *

บทที่ 11 - โมเสสและเทศกาลปสกา
บทเรียนที่แลวจบลงตรงที่เชื้อสายของชนชาติอิสราเอลเขาไปในประเทศ
อียิปต ตอนนี้เราจะมาเริ่มศึกษาพระธรรมเลมที่ 2 ของพระคัมภีรไบเบิ้ลที่มีชื่อ
วา อพยพ ซึ่งหมายถึง“การออกไป” เราจะคนหากันวาหลังจากที่ระยะเวลา 400
ปไดผานพนไปแลวพระเจาทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต
กลับไปยัง“แผนดินที่ทรงสัญญาไว” ซึ่งหมายถึงแผนดินที่พระเจาไดทรงสัญญา
วาจะประทานใหแกอับราฮัมไดอยางไร
27

โยเซฟและคนรุนเดียวกันกับเขาทุกคนไดตายในประเทศอียิปตนั่นเอง
แตบรรดาญาติๆ ของโยเซฟก็ยังคงดําเนินชีวิตในประเทศอียิปตหลังจากที่ความ
แหงแลงนั้นไดสิ้นสุดลงแลว ตั้งแตเวลาที่ชนชาติอิสราเอลมาอาศัยอยูในประเทศ
อียิปตจนถึงจุดที่เรากําลังศึกษาเรื่องราวจากพระธรรมอพยพนี้เวลาไดผานพนไป
350 ปแลว ในระหวางชวงเวลาดังกลาวลูกหลานของชนชาติอิสราเอลก็ทวีคูณ
ขึ้นในประเทศอียิปต ประชากรเหลานี้ไดเพิ่มขึ้นจาก 70 คนจนเกือบ 2 ลาน 5
แสนคน อยางไรก็ตามสถานการณตางๆ กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป

อพยพ 1:8, 11 บัดนีม
้ ก
ี ษัตริยอ งคใหมขึ้นครองราชสมบัตใิ นประเทศอียป
ิ ต ซึง่
มิไดรจู ก
ั กับโยเซฟ ... เหตุฉะนัน
้ เขาจึงตั้งนายงานใหเบียดเบียนคนอิสราเอล
ดวยงานตรากตรํา และเขาทัง้ หลายสรางเมืองเก็บราชสมบัตข
ิ องฟาโรห คือ
เมืองปธมและเมืองราอัมเสส
ซาตานไดชักนําใหกษัตริยฟาโรห
องคใหมบังคับชาวยิวใหเปนทาส ซาตานรู
วาพระเจาไดทรงสัญญาวาจะสง“พระผูชวย
ใหรอด”มาใหจากเชื้อสายของชนชาติ
อิสราเอล ดังนัน
้ ซาตานจึงปรารถนาที่จะ
ทําลายชนชาติอิสราเอลเพื่อวาจะไมม“ี พระ
ผูชวยใหรอด”กําเนิดมาเลย ซาตานยังไดดล
ใจใหกษัตริยฟาโรหบัญชาใหนางผดุงครรภ
ของพวกอิสราเอลฆาทารกเพศชายทุกคนที่เกิดมา แตพวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟง
กษัตริยฟาโรหและไดเลือกที่จะไววางใจพระเจา
มารดาชาวอิสราเอลคนหนึ่งพยายามที่จะปกปองทารกเพศชายของนาง
ไวจากการถูกฆาโดยการแอบเอาลูกชายของนางไปใสไวในเรือนอยลําหนึ่ง แลว
ปลอยใหลอยออกไปตามแมน้ําโดยไดอธิษฐานใหมีคนมาพบและปกปอง
คุมครองเขาไว พระเจาทรงนําทางใหเรือนอยลํานั้นไปหยุดอยูตรงที่ที่ธิดา
กษัตริยฟาโรหกําลังอาบนํ้า พระนางทอดพระเนตรเห็นทารกอยูภายในก็ทรง
ตัดสินพระทัยที่จะนําไปเลี้ยงดูเปนบุตรของนางเอง พระนางทรงเรียกชื่อของ
ทารกนั้นวา โมเสส พระเจาทรงมีแผนการที่จะใชโมเสสใหนําชนชาติอิสราเอล
ออกจากการเปนทาส พระเจาทรงทราบวาโมเสสจะปลอดภัยในวังของกษัตริย
ฟาโรหมากกวาอยูที่อื่น พระองคยังทรงทราบอีกวาโมเสสจะไดเรียนรูหลายสิ่งที่
จําเปนสําหรับเขาที่จะตองเรียนรูเพื่อกระทําพันธกิจในฐานะผูนําชนชาติของ
พระองคในอนาคต
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โมเสสไดเติบโตขึ้นเปนหนุม วันหนึ่งโมเสสเห็นชาวอียิปตคนหนึ่งกําลัง
ทุบตีทาสชาวอิสราเอล โมเสสจึงฆาชายชาวอียิปตผูนั้นและไดหนีไปหลบซอน
ในดินแดนอาระเบีย แลวโมเสสก็เปนคนเลี้ยงแกะอยูที่นั่น โมเสสไดแตงงาน
และมีบุตรหลายคน ประมาณ 40 ปตอมาพระเจาก็ตรัสบอกใหโมเสสกลับไปยัง
ประเทศอียิปตและใหนําชนชาติอิสราเอลเขาไปในแผนดินคานาอันซึ่งเปน
แผนดินที่พระเจาไดทรงสัญญาไวแกอับราฮัม พระเจาทรงทราบวากษัตริย
ฟาโรหคงจะไมยอมปลดปลอยทาสชาวอิสราเอลใหไดรับอิสรภาพ กษัตริย
ฟาโรหจะตองถูกโนมนาวจนเกิดความเชื่อมั่นวาพระเจาองคนี้ทรงเปนพระเจา
เที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูกอนที่พระองคจะยอมปลดปลอยพวกเขาใหไดรับ
อิสรภาพ

อพยพ 5:1, 2. ตอมาภายหลังโมเสสกับอาโรนเขาเฝาและทูลฟาโรหวา
“พระเยโฮวาหพระเจาของอิสราเอลตรัสดังนีว้ า ‘จงปลอยพลไพรของเราไป เพือ่
เขาจะไดทาํ การเลี้ยงนมัสการเราในถิ่นทุรกันดาร’”
ฟาโรหจงึ ตรัสวา
“พระเยโฮวาหนน
ั้ เปนผูใ ดเลาเราจึงจะตองเชือ่ ฟงเสียงของพระองคและปลอยคน
อิสราเอลไป เราไมรจู ักพระเยโฮวาห ทัง้ เราจะไมยอมปลอยคนอิสราเอลไป”
กษัตริยฟาโรหทรงปฏิเสธที่จะเชื่อฟงพระบัญชาของพระเจาที่ตรัสผาน
มาทางโมเสส กษัตริยฟาโรหไมรูจักพระเจาผูทรงเปน พระผูสรางแผนดินโลก
ทั้งสิ้น ชาวอียิปตนมัสการสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาแทนที่จะนมัสการพระผูสรางนั้น
คนเหลานี้นมัสการแมน้ําไนล ดวงอาทิตย ดวงจันทร และสัตวตางๆ นานาชนิด
พวกเขามีพระมากมายและนมัสการ แมแตกษัตริยฟาโรหเปนพระองคหนึ่งดวย
พระเจาทรงปรารถนาที่จะสอนกษัตริยฟาโรหใหรูวารูปเคารพทั้งหลายนั้นเปน
พระเทียมเท็จและใหรูวาพระเจาเที่ยงแททรงเปนพระผูสรางทุกสิ่งสารพัด ดังนั้น
จึงมีแตพระเจาเทานั้นที่สมควรจะไดรับการนมัสการแตเพียงผูเดียว
พระเจาทรงบันดาลใหเกิดภัยพิบัติ 9 อยางขึ้นในประเทศอียิปตเพื่อจะ
สําแดงใหชาวอียิปตไดเห็นถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระองค ภัยพิบัติอยาง
แรก พระเจาทรงเปลี่ยนน้ําในแมน้ําไนลใหเปนเลือด พระเจาไดทรงกระทําให
พระองคหนึ่งของพวกเขาเสื่อมเสียไป แลววงจรแหงภัยพิบัติก็เริ่มตนขึ้น นั่นคือ
การที่พระเจาทรงเตือนกษัตริยฟาโรหใหยอมปลดปลอยชนชาติอิสราเอลเปน
อิสระ กษัตริยฟาโรหจะตรัสวา ไม! แลวพระเจาก็จะทรงนําภัยพิบัติอยางหนึ่ง
มาถึงชนชาติอียิปต โดยที่ภัยพิบัติแตละอยางก็จะมุงไปที่พระของชนชาติอียิปต
องคหนึ่งทีละองค ๆเรื่อยไป ภัยพิบัติลําดับถัดไปนั้นพระเจาไดสงฝูงกบ แลวก็ฝูง
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ริ้นหลังจากนั้นก็สงฝูงเหลือบมายังประเทศอียิปต แลวพระเจาก็ทรงบันดาลใหฝูง
มา ฝูงวัว ฝูงแกะ ฝูงอูฐและฝูงลาของชาวอียิปตเปนโรคระบาดรายแรงและตาย
ไป ตอมาพระเจาทรงบันดาลใหชาวอียิปตทุกคนเปนฝราย ภัยพิบัตินี้ตามมา
ดวยพายุลูกเห็บที่ทําลายลางอยางรุนแรง แลวก็มีภัยพิบัติจากฝูงตั๊กแตน จากนั้น
ก็เปนชวงเวลา 3 วันอันมืดมิดในทุกๆ ที่ ที่มีชาวอียิปตอาศัยอยู กษัตริยฟาโรห
และชาวอียิปตไมสามารถชวยตัวเองใหรอดพนจากภัยพิบัติที่รายแรงเหลานี้ได
บรรดาพระเทียมเท็จของเขาก็ไมสามารถจะชวยพวกเขาใหรอดพนไดเลย
ชาวอิสราเอลนาจะไดรับความทุกขยากจากภัยพิบัติเหลานี้ดวย แต
เพราะความรักและพระเมตตาของพระเจาไดคุมครองพวกเขาไว ดังนั้นภัยพิบัติ
ทั้งหลายจึงไมมีผลกระทบตอพวกอิสราเอลแมวาพวกเขาจะอาศัยอยูใกล ๆใน
ประเทศเดียวกันนั่นเอง พระเจาไดทรงคุมครองชาวอิสราเอลไวจากภัยพิบัติ
ทั้งหลายเพื่อวากษัตริยของประเทศอียิปตจะตระหนักไดวาพระเจาของชนชาติ
อิสราเอลนั้นทรงเปนพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู พระเจาทรงทราบอยู
เสมอวากษัตริยฟาโรหจะดื้อดึงและปฏิเสธที่จะปลดปลอยชนชาติอิสราเอล พระเจาไดทรงบอกแกโมเสสวาภายหลังจากที่ภัยพิบัติตอไปนี้ผานพนไปแลวกษัตริย
ฟาโรหจะยอมปลอยชนชาติอิสราเอลใหเปนอิสระในทีส
่ ุด

อพยพ 11:1 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา “เราจะนําภัยพิบต
ั ม
ิ าสูฟ
 าโรหและ
อียป
ิ ตอก
ี อยางเดียว หลังจากนัน
้ เขาจะปลอยพวกเจาไปจากทีน
่ ี่ เมือ่ เขาใหพวก
เจาไปคราวนี้ เขาจะขับไลพวกเจาออกไปทีเดียว
พระเจาตรัสบอกโมเสสวา ภัยพิบัติสุดทายจะนําความตายมาสูบุตรหัวป
ทุกคนทั้งในชนชาติอียิปตและชนชาติอิสราเอลดวย อยางไรก็ตามพระเจาได
ทรงประทานคําสั่งไว เพื่อวาผูหนึ่งผูใดที่ปฏิบัติตามคําสั่ง เหลานี้ก็จะไดรับ
การปกปองคุมครองใหพนจากภัยพิบัติประการสุดทายดังกลาว

อพยพ 12:3, 5 จงสัง่ ชุมนุมคนอิสราเอลทัง้ หมดวา ในวันทีส่ บ
ิ เดือนนีใ้ หผูชาย
ทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวละตัวตามเรือนบรรพบุรษ
ุ ของตน.... ลูกแกะของ
เจาตองปราศจากตําหนิ เปนตัวผู อายุไมเกินหนึง่ ขวบ เจาจงเอามาจากฝูงแกะ
หรือฝูงแพะ
เหตุการณนี้จะสําคัญมากจนกระทั่งชาวอิสราเอลไดกําหนดปฏิทินของ
พวกเขาตามเหตุการณนี้ดวย โดยที่เหตุการณดังกลาวจะเปนวันเริ่มตนปใหม
ของชนชาติอิสราเอลนั่นเอง ซึ่งจะเปนวันหยุดที่ทับซอนกันอยู คือวันขึ้นปใหม
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และวันประกาศอิสรภาพที่เฉลิมฉลองในวันเดียว กันนั้นเอง หัวหนาครอบครัว
ของแตละครอบครัวจะตองเลือกลูกแกะหรือลูกแพะมาตัวหนึ่ง โดยที่ลูกแกะหรือ
ลูกแพะตัวนั้นจะตองปราศจากตําหนิ คุณจําแกะตัวผูที่ถูกนํามาถวายเปนเครื่อง
บูชาแทนอิสอัคไดไหม? แกะตัวผูตัวนั้นเขาของมันเกี่ยวติดอยูกับพุมไม
รางกายของมันไมไดรับบาดเจ็บเลย ทําไมพุมไมจึงถูกเกี่ยวติดเขาของมันไว?
นั่นก็เปนเพราะวาพระเจาทรงเปนผูที่สมบูรณพรอมทุกอยาง ดังนั้นพระองคจึง
ทรงเรียกรองใหใชเครื่องบูชาที่สมบูรณดวย พระองคไมเคยยอมรับเครื่องบูชาที่
เปนสัตวปวยหรือมีบาดแผลเลย

อพยพ 12:6 จงเก็บไวใหดีถงึ วันทีส่ บ
ิ สีเ่ ดือนนี้ แลวในเย็นวันนัน
้ ใหทป
ี่ ระชุม
ของคนอิสราเอลทัง้ หมดฆาลูกแกะของเขา
ลูกแกะจะถูกนํามาเก็บจนกวาจะถึงวันทีพ
่ ระเจาไดกําหนดไว และจะถูก
นํามาฆาเสีย ลูกแกะจะตองตายโดยที่เลือดของมันจะตองถูกปลอยใหไหลออกมา
การกระทําเชนนี้ก็เพื่อจะเตือนสติชาวอิสราเอลทั้งหลายวาโทษทัณฑสําหรับ
ความผิดบาปนั้นคือความตาย อิสอัคไดรับการชวยใหรอดชีวิตโดยความตายของ
แกะตัวผูที่ปราศจากความผิดมาแลว บัดนี้ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายก็จะไดรับ
การชวยใหรอดโดยความตายของลูกแกะที่ปราศจากความผิดดวยเชนกัน

อพยพ 12:7 แลวเอาเลือดทาทีไ่ มวงกบ
ประตูทงั้ สองขาง และไมขา งบน ณ เรือน
ทีเ่ ขาเลี้ยงกันนัน
้ ดวย
พระเจาไดตรัสสั่งใหชาวอิสราเอล
ใชอางรองเลือดของมันไว พวกเขา
จะตองเอากิ่งไมเล็กๆ จุมลงไปในเลือด
แลวนําไปทาที่เสาประตูทั้ง 2ขาง และทา
เหนือประตูบานที่พวกเขาจะกินลูกแกะใน
คืนนั้นดวย เลือดของลูกแกะที่ทาไวบนเสาประตูจะชวยชีวิตบุตรหัวปใหรอดพน
จากภัยพิบัตินั้น พระเจาทรงสัญญาวาเมือ
่ พระองคทอดพระเนตรเห็นเลือดบน
บานใดพระองคจะเสด็จผานบานนั้นโดยไมปลอยใหภยั พิบัติเขาไปสังหารบุตร
หัวปของคนในบานนั้น
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อพยพ 12:29. ตอมาในเวลาเทีย่ งคืน พระเยโฮวาหทรง
ประหารบุตรหัวปทก
ุ คนในประเทศอียป
ิ ต ตัง้ แตพระราช
บุตรหัวปของฟาโรหผป
ู ระทับบนพระทีน
่ งั่ จนถึงบุตรหัวป
ของเชลยทีอ่ ยูใ นคุกใตดน
ิ ทัง้ ลูกหัวปของสัตวเลีย้ งทุกตัว
ทุกบานที่ไมมเี ลือดทาไวที่ประตูบุตรหัวปในบาน
นั้นก็ลมตายลง แตทุกบานที่มีเลือดทาไวบุตรหัวปก็มีชีวิต
อยูตอไป ลองจินตนาการดูวาถาทุกครอบ- ครัวใน
หมูบานของคุณมีคนตาย หรือถาทุกครอบครัวในอําเภอ
ของคุณมีคนตาย ลองคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ทุกครอบครัวใน
จังหวัดของคุณมีคนตาย แตพระคัมภีรไมไดกลาวไวเชนนั้น พระคัมภีรได
กลาวไวอยางนากลัวที่สุดเทาที่จะเปนไปไดทีเดียว คือไดบันทึกไววาครอบครัว
ของชาวอียิปตทุกครอบครัวทั่วประเทศมีคนตาย ซึ่งก็เปนไปไดวาถาปู พอ และ
ลูกชายเปนบุตรหัวปดวยกันทุกคนและอาศัยอยูในบานหลังเดียวกันทั้ง 3 คนก็คง
จะตายไปพรอมๆ กันเลยทีเดียว คุณสามารถจะจินตนาการถึงความหายนะ
เชนนี้ไดไหมวาจะมีลักษณะรุนแรงเพียงใด?
 ว ยใหรอด ที่จะเสด็จมานั้นจะ
เหตุการณนี้แสดงใหเห็นภาพวา พระผูช
ทรงชวยมนุษยใหรอดพนจากการพิพากษาและการถูกแยกจากพระเจาได
อยางไร เหตุการณดังกลาวยังเปนที่รูจักกันวาเปนเทศกาลปสกาอีกดวย
เพราะวาพระเจาไดเสด็จผานแตละบานที่มีเลือดทาอยูไป และทุกคนไดรับความ
ปลอดภัย
จะเกิดอะไรขึ้นถามีคนใดคนหนึ่งกลาววา“นี่เปนเรื่องโงชัดๆ ที่จะใหฆา
ลูกแกะที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของฉัน ฉันมีแกะพิการแกๆ ตัวหนึ่ง ซึ่งมันก็คงจะใชได
เหมือนกัน” หรือถามีอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาวา“ไมมีทางหรอกที่จะใหฉันเอาเลือด
มาทาเสาประตูใหเลอะเทอะเปรอะเปอนแบบนั้น ฉันจะเอาเลือดไปเททิ้งที่พื้น
นอกประตูหลังบานนั่นแหละ” พระเจาจะเสด็จผานบานนั้นไปหรือเปลา? เปลา
เลย! คนเหลานี้อาจจะกระทําอะไรลงไปดวยความตั้งใจที่ดี แตนั่นหมายความวา
พวกเขาไมไดปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา พวกเขาก็คงจะกระทําตามใจ
ปรารถนาของตนเองเหมือนอยางคาอินและเอซาว บุตรหัวปของเขายอมจะตอง
ตายอยางแนนอนเพราะเขาปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจา
แลวจะเกิดอะไรขึ้นถาคนอียิปตคนหนึ่งเดินผานมาและไดยินถึงสิ่งที่
พระเจาจะทรงกระทําและพูดขึ้นวา“พระเจาทั้งหลายของเราเปนพระเทียมเท็จ
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ชนชาติอิสราเอลนมัสการพระเจาเที่ยงแทที่มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น ฉัน
อยากจะใหพระเจาองคนั้นมาเปนพระเจาของฉัน” และยังไดปฏิบัติตามคําสั่งของ
พระเจา ถาเปนเชนนั้นพระเจาจะเสด็จผานบานของเขาไปและเขาจะรอดพนจาก
ภัยพิบัตินี้หรือเปลา? รอดไดแนนอน เพราะเขาเชื่อพระเจาแลว
โอรสองคหัวปของกษัตริยฟาโรหไดสิ้นพระชนมในภัยพิบัติครั้งนี้
กษัตริยฟาโรหจึงเรียกโมเสสใหมาเขาเฝาในคืนนั้นเอง และไดตรัสสั่งใหโมเสส
นําชนชาติอิสราเอลออกไปจากประเทศอียิปต คนเหลานั้นทุกคนที่ตอตาน
พระเจาจะพบความพายแพ อาดัมและเอวาพบกับความพายแพ คาอินก็พายแพ
คนในสมัยโนอาหและชาวเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหก็พายแพเชนเดียวกัน
บัดนี้ชนชาติอียิปตพบความพายแพแลว มนุษยทุกคนมีทางเลือกของตนเอง แต
คนเหลานั้นทุกคนที่ไดกลาวถึงนี้ตัดสินใจเลือกทางที่ผิด พระเจาทรงอวยพรผูที่
เชื่อพระองคและเฝารอคอย“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้น
พระเจาไดทรงใชใหโมเสสนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปตใน
คืนนั้นเอง พระเจาทรงเริ่มที่จะนําพวกเขากลับไปยังแผนดินที่พระองคทรง
สัญญาไวแกอบ
ั ราฮัม พระเจาทรงใชเสาเมฆในเวลากลางวัน และเสาไฟในเวลา
กลางคืน เพื่อนําทางชนชาติของพระองค พวกเขาคงจะเดินหลงทางแนๆ ถา
พระเจาไมไดนําทางพวกเขา พระองคทรงรักชนชาติอิสราเอล ดังนั้นพระองคจึง
ทรงดูแลพวกเขาอยางดี พระเจาทรงคุมครองชนชาติอิสราเอลดวยเหตุผล 2
ประการ ประการแรกก็เพื่อวา“พระผูชวยใหรอด”ที่ยิ่งใหญนั้นจะสามารถกําเนิด
มาในโลกได ประการที่สอง พระองคไดทรงฝากพระวจนะของพระองคไวใน
ความดูแลของชนชาติอิสราเอลเพื่อจะใหพวกเขามอบพระวจนะเหลานั้นใหแก
ชาวโลกตอไป
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 11 ในหนา 41 *

บทที่ 12 - พระบัญญัติ 10 ประการ
พระเจาไดทรงนําชนชาติอิสราเอลไปถึงภูเขาซีนายซึ่งเปนสถานที่ที่
พระเจาทรงปรากฏพระองคแกโมเสสในแผนดินอะราเบียพระองคกําลังจะทํา
พันธสัญญากับชนชาติอิสราเอลแตประเด็นสําคัญก็คือชนชาติอิสราเอลจะตอง
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เชื่อฟงพระเจาอยางสมบูรณ พันธสัญญาถือเปนขอตกลงที่เครงครัด ระหวาง
พระเจากับชนชาติอิสราเอลซึ่งประชาชนจะตองขานรับโดยการกลาววา “เราจะ
กระทําทุกสิ่งที่พระเจาไดตรัสไวแลว”
ชนชาติอิสราเอลไมไดเอาจริงเอาจังขณะที่พวกเขากลาวถอยคํานั้น
หรือ? ในระหวางที่พวกเขากําลังเดินทางไปยังภูเขาซีนายนั้น น้ําและอาหารได
หมดลง ถาคุณไดเห็นพระเจาทําลายประเทศมหาอํานาจที่ยิ่งใหญของโลก (คือ
ประเทศอียิปต) และไดทรงประทานอิสรภาพใหแกคุณคุณคิดวาพระเจาสามารถ
จะจัดเตรียมน้ําและอาหารในถิ่นทุรกันดารไดหรือไม ใช! พระองคทรงทําได
อยางแนนอน แตชนชาติอิสราเอลกลับไมไดคิดเชนนั้น พวกเขาบนตอวาโมเสส
ดวยความโกรธเคืองและกลาววาพวกเขาอยากจะกลับไปยังประทศอียิปต
มากกวา พวกเขาไมเชื่อวาพระเจาจะดูแลพวกเขาได แตอยางไรก็ตามพระเจาก็
ยังทรงจัดเตรียมน้ําและอาหารสําหรับคนเหลานี้ทั้งๆ ที่พวกเขาเอาแตบนก็ตาม
ดูจากเหตุการณแลวคุณคิดวาคนเหลานี้จะสามารถเชื่อฟงพระเจาอยาง
เต็มที่ไดหรือไม? ไมไดเลย แลวพระเจาละพระองคทรงคิดวาคนเหลานี้จะ
สามารถเชื่อฟงพระองคอยางเต็มที่หรือไม? พระองคก็คงจะไมคิดเชนนั้น แลว
ทําไมพระองคจึงทรงทําขอตกลงกับคนเหลานี้ ทั้งๆที่พระองคเองก็ทรงทราบอยู
แลววาพวกเขาไมสามารถจะทําตามเงื่อนไขตางๆ ในขอตกลงนี้ได
พระเจาทรงปรารถนาที่จะสําแดงใหพวกเขาเห็นวาพระองคทรงบริสท
ุ ธิ์
มากแคไหนและพวกเขาชั่วรายเพียงใด เขาทั้งหลายเต็มไปดวยความเยอหยิ่ง
พวกเขาคิดวาตนเองคงจะสามารถเชื่อฟงพระเจาไดเสมอและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองคไดตลอดเวลา แตพระองคทรงปรารถนาทีจ่ ะสอนพวกเขาใหรูวา
พวกเขาไมสามารถจะเปนทีพ
่ อพระทัยหรือเปนที่ยอมรับไดโดยการการประพฤติ
ของตนเอง คนเหลานี้จะระลึกถึงความบาปของเขาไดโดยความลมเหลวของ
ตนเอง (เชนเดียวกับสุภาษิตที่วา ผิดเปนครู นั่นเอง) พระเจาทรงประทานพระ
บัญญัติเพื่อจะสําแดงใหเขาทั้งหลายเห็นวาพวกเขาเปนคนบาปเพื่อวาเขาจะ
ตระหนักวาพวกเขาไมสามารถจะชวยเหลือตนเองไดและเริ่มที่จะไววางใจพระ
เจาวาพระองคจะสงพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้นใหแกพวกเขา
เราจะมาอานบางสวนของพันธสัญญาที่พระเจาไดทรงกระทํากับชนชาติ
อิสราเอลกัน พระคัมภีรตอนนี้มักจะเรียกวา “พระบัญญัติ 10 ประการ”

อพยพ 20:3 อยามีพระอืน
่ ใดนอกเหนือจากเรา
พระเจาไดตรัสไววา ไมมีผอ
ู ื่นและไมมีสงิ่ อื่นใดที่จะมาแทนที่พระเจาได
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คุณกลาพูดไหมวาตั้งแตเด็กมาจนถึงขณะนี้คุณไดรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจใน
ทุกๆ เรื่องของชีวิตคุณเสมอ ฉันไมเชื่อวาจะมีผูหนึ่งผูใดที่กลาพูดอยางสัตยซื่อ
วา เขารักพระเจามากกวาผูอื่นหรือสิ่งอื่นเสมอ พระเจาจะตองอยูในอันดับที่สูง
ที่สุดในความคิดของคุณและคุณจะตองสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค
สําหรับทุกสิ่ง ถาคุณใหความสําคัญแกครอบครัว ฐานะทางสังคม หนาที่
การงาน รูปรางลักษณะภายนอก เงิน นันทนาการ การเกษียณอายุหรือสิ่งอื่น
ใดมากกวาพระเจาคุณก็ไดฝาฝนพระบัญญัติขอนี้แลว

อพยพ 20 :4,5 อยาทํารูปเคารพสลักสําหรับตนเปนรูปสิง่ หนึง่ สิง่ ใด ซึง่ มีอยูใ น
ฟาเบือ้ งบน หรือซึง่ มีอยูท
 แ
ี่ ผนดินเบือ้ งลางหรือซึง่ มีอยูใ นน้าํ ใตแผนดิน อยา
กราบไหวหรือปรนนิบัตริ ป
ู เหลานัน
้ .....
โดยเหตุที่พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ดังนั้นเราจึงไมทราบจริงๆ เลย
วาพระองคทรงมีพระลักษณะอยางไร พระเจาไมปรารถนาที่จะใหเรานมัสการ
รูปปนหรือรูปเคารพใดๆ มีเพียงพระเจาเทานั้นที่สมควรไดรับการนมัสการจาก
เรา พระองคไมปรารถนาที่จะใหคุณไปลุมหลงอยูกับสิ่งอื่นหรือผูอื่น

อพยพ 20:7 อยาออกพระนามพระเยโฮวาหพระเจาของเจาอยางไรประโยชน
เพราะผูท
 อี่ อกพระนามพระองคอยางไรประโยชนนน
ั้ พระเยโฮวาหจะทรงถือวา
ไมมโี ทษก็หามิได
พระเจากําลังตรัสบอกใหเราทราบวาเราควรจะพูดถึงพระองคดวยความ
ระมัดระวังและยําเกรง ทุกวันนี้มนุษยมก
ั จะใชพระนามของพระองคไปในทางที่
ผิดอยูบอยๆ และยังมีหลายคนที่ใชพระนามของพระองคเปนคําดาอีกดวย
พระองคเปนผูที่สมควรที่จะไดรับความเคารพยําเกรงและการถวายพระเกียรติ
อยางสูงสุดจากเราทั้งหลาย

อพยพ 20 :8-11 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเปนวันบริสท
ุ ธิ์ จงทําการงานทัง้ สิน
้
ของเจาหกวัน แตวน
ั ทีเ่ จ็ดนัน
้ เปนสะบาโตของพระเยโฮวาหพระเจาของเจา ใน
วันนั้นอยากระทําการงานใดๆ ไมวา เจาเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจา หรือ
ทาสทาสีของเจา หรือสัตวใชงานของเจา หรือแขกทีอ่ าศัยอยูใ นประตูเมืองของ
เจา เพราะในหกวันพระเยโฮวาหทรงสรางฟา และแผนดิน ทะเล และสรรพสิง่
ซึง่ มีอยูใ นทีเ่ หลานัน
้ แตในวันทีเ่ จ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหทรงอวย
พระพรวันสะบาโต และทรงตัง้ วันนัน
้ ไวเปนวันบริสุทธิ์
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พระเจาตรัสวาวันที่ 7 นั้นเปนวันสําหรับพักผอนและระลึกถึงพระองค
เราควรจะกําหนดวันหนึ่งที่เราจะแยกการทํางานตามปกติออกไปเสียตางหาก
เพื่อเราจะสามารถนมัสการและสรเสริญพระองคไดอยางเต็มที่

อพยพ 20:12 จงใหเกียรติแกบิดามารดาของเจา เพือ่ อายุของเจาจะไดยน
ื นาน
บนแผนดิน ซึง่ พระเยโฮวาหพระเจาของเจาประทานใหแกเจา
พระเจาตรัสวาเด็กๆ จะตองเคารพและเชื่อฟงบิดามารดาของตน การ
พูดโตเถียง การไมแยแสสนใจ การโตแยง การแงงอน และการวิพากษวิจารณ
เปนอาการที่แสดงความไมเคารพนับถือ มีเด็กคนใดบางที่ไดเชื่อฟงพระบัญญัติ
ขอนี้อยางสมบูรณทุกๆ เวลา ทุกๆ วัน และทุกๆ ป?

อพยพ 20:13 อยาฆาคน
พระบัญญัติของพระเจาขอนี้คือ ความคิดที่ยังไมไดเปนการกระทํา ก็ถือ
วาเปนความผิดดวย พระองคตรัสวาถาคุณโกรธผูหนึ่งผูใดคุณก็ไดกระทําการ
ฆาตกรรมในใจของคุณแลว ถาคุณโกรธผูอื่นคุณก็มีความผิดในฐานที่ไดฝาฝน
พระบัญญัติขอนี้แลว

อพยพ 20:14 อยาลวงประเวณีผวั เมียเขา
ในพระบัญญัติขอนี้พระเจากําลังตรัสวาเวลาเดียวสําหรับการมี
เพศสัมพันธที่ยอมรับไดนั้น คือเวลาหลังจากที่คุณไดแตงงานแลวและจะมี
เพศสัมพันธกับคูสมรสของคุณไดเทานั้น พระองคทรงอธิบายวาถาคุณมีใจเรา
รอนดวยตัณหาราคะกับบุคคลอื่นหรืออาจจะถึงขั้นที่จินตนาการวาไดมี
เพศสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสของคุณคุณก็มีความผิดในฐานที่ไดฝา
ฝนพระบัญญัติขอนี้แลว

อพยพ 20:15 อยาลักทรัพย
พระเจาตรัสวาคุณจะตองไมเอาสิ่งใดๆ ที่เปนของของผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง พระเจาทรงใหแตละคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาทรัพยสินของตนเอง คนสวน
ใหญไมคิดวาตนเองเปนขโมย แตลองถามตัวคุณเองดูวา“ฉันเคยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่มีคาแมเพียงเล็กนอยแตไมไดเปนของของฉันมาเปนของตนเองหรือเปลา” ถา
คุณเคยทําละก็คุณก็มีความผิดในฐานที่ไดฝาฝนพระบัญญัติขอนี้แลว
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อพยพ 20:16 อยาเปนพยานเท็จใสรา ยเพื่อนบาน
พระเจาทรงพิพากษาปรับโทษการโกหกและการบิดเบือนความจริง
ซาตานเปนพอแหงการโกหกและผูหนึ่งผูใดที่พูดโกหกก็ประพฤติตามซาตาน
ไมมีแมสักคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยูและสามารถจะกลาวอางดวยความสัตยจริงไดวา
ตัวเองไมเคยฝาฝนพระบัญญัติขอนี้เลย

อพยพ 20:17 อยาโลภครัวเรือนของเพื่อนบาน อยาโลภภรรยาของเพือ่ นบาน
หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิง่ ใดๆซึง่ เปนของของเพือ่ นบาน
พระเจาไมปรารถนาที่จะใหคุณอยากไดในสิ่งที่คนอื่นครอบครองอยู
พระองคทรงปรารถนาใหคุณพอใจในสิ่งที่คุณมี และไมโลภหรืออิจฉาริษยาใน
ทรัพยสิน ความสามารถ และรูปรางลักษณะของผูอื่น
ธรรมบัญญัติของพระเจาเหมือนโซเสนหนึ่ง ถาเราทําลายกฎบัญญัติของ
พระเจาเพียงขอเดียวหรือทําลายหวงของโซเพียงหวงเดียวจะเกิดอะไรขึ้น? โซ
ทั้งเสนยอมจะขาดออกจากกัน! นี่ก็เปนเชนเดียวกันกับธรรมบัญญัติของพระเจา
ดวย พระองคทรงเรียกรองใหคนเหลานี้รักษากฎบัญญัติทุกขอของพระองค
มิฉะนั้นพวกเขาก็จะตายเพราะการไมเชื่อฟงของตนเอง กฎบัญญัติเหลานี้แสดง
ใหเราเห็นวาเปนไปไมไดเลยที่เราจะไดรับการยอมรับจากพระเจาดวยความ
พยายามของเราเอง ถาชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเขาใจเรื่องนี้พวกเขาก็คงจะเฝา
รอคอยพระผูชวยใหรอดองคนั้น นี่เปนสิ่งที่อยูในพระทัยของพระเจาเสมอมา
พระองคทรงปรารถนาที่จะสําแดงใหพวกเขาทราบวาความหวังเพียงอยางเดียว
ของเขาจะเกิดขึ้นโดยทางพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้น
ธรรมบัญญัติของพระเจาทําใหคนทั้งหลายที่อวดอางวาชีวิตของเขาดี
พอแลวที่จะไดรับการยอมรับจากพระเจาใหสงบปากสงบคําลง ไมมใี ครที่ศึกษา
พระบัญญัติ 10 ประการแลวจะไมรูสึกถึงความผิดบาปของตนเอง มนุษยไม
เพียงแตจะรูสึกถึงความผิดบาปของตนเองเทานั้นเขายังรูสึกถึงความสมบูรณ
พรอมทุกอยางของพระเจาดวย ธรรมบัญญัติไมสามารถจะเชื่อมชองวางระหวาง
มนุษยกับพระเจาได ธรรมบัญญัติเปนเหมือน เครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถจะ
แสดงใหเราเห็นวาเรากําลังเจ็บปวย แตไมไดชวยทําใหเราดีขึ้นเลย
คนสวนใหญยอมรับวาตนเองเปนคนบาป อยางไรก็ตามมีนอยคนที่
ยอมรับวาตนเองเปนคนบาปที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและนี่เปนขอแตกตางที่เห็น
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ไดอยางชัดเจน คนเหลานั้นที่เพียงแตกลาววาพวกเขาเองเปนคนบาปเชื่อวาเขา
สามารถจะกระทําบางสิ่งบางอยางที่จะทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของพระเจาได
ความเชื่อที่วาความดีของผูใดผูหนึ่งอาจจะมีน้ําหนักมากกวาความเลวของเขา
เพราะฉะนั้นจึงทําใหเขาไดรับการยอมรับจากพระเจาไดนั้นเปนการลอลวงของ
ซาตาน การทําความดีนั้นเปนสิ่งที่นาชื่นชม แตการกระทําเหลานี้ไมมีสักสิ่ง
เดียวที่สามารถจะฟนฟูความสัมพันธระหวางเรากับพระเจาที่ขาดสะบั้นลงได
คนบาปที่ชวยเหลือตัวเองไมได รูวาไมมีสิ่งใดที่เขาสามารถจะกระทําเพื่อทําให
ตนเองเปนที่ยอมรับของพระเจาได พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเรายอมรับวา
เราไดฝาฝนธรรมบัญญัติของพระองคและเราไมสามารถจะชวยตัวเองใหรอดได
พระองคทรงปรารถนาใหเราเพงมองไปยังพระผูชวยใหรอดผูซึ่งสามารถจะ
กระทําใหเราเปนผูชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของพระเจาได
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 12 ในหนา 41 *

คําชี้แจง:
เมื่ออานบทเรียนตาง ๆ และตอบคําถามในหนาถัดไปเรียบรอยแลว
คอย ๆ ฉีกหนาที่มีคําถามคําตอบเหลานั้น ใสซองติดแสตมปสงมาตามที่อยูที่
แจงไว สวนหนังสือเลมทีส
่ องนี้เราขอมอบเปนของขวัญแดคุณ และเราจะสง
เลมที่ 3 ไปใหภายใน 2-3 อาทิตยหนา
เรียน

ทุกคําตอบอยูในหนังสือเรียน

อานและเอาคําตอบออกมาจากหนังสือ
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คําถามบทที่ 7
1. พระเจาทรงบอกใหอับรามทําอะไร
2. ตอนที่พระเจาทรงบอกใหอับรามและนางซารายออกจากประเทศของตน
พวกเขามีลูกทั้งหมดกี่คน
3. อับรามเชื่อฟงพระเจาและพันธสัญญาของพระองคเหมือนอยางอาเบลและ
โนอาหหรือไม
4. ทําไมอับราฮัมและซาราหจึงมีลูกไมได เวนแตวาพระเจาจะทรงทําสิ่งอัศจรรย
ใหเกิดแกเขา
คําถามบทที่ 8
1. ทําไมโลทจึงเลือกบรรดาที่ราบลุมใกลเมืองโสโดมและโกโมราห
2. ถาคนเราตายแลวตองตกในบึงไฟนรก ทรัพยสินเงินทองจะชวยอะไรไดหรือ
ไม
3. พระเจาทรงทราบถึงความชั่วชาทุกอยางของเมืองโสโดมและโกโมราหหรือไม
4. จริงหรือไมที่วาพระเจาทรงใสใจคนทุกคน
5. ทําไมพระเจาทรงรีรอไมลงโทษความผิดบาปของเมืองโสโดมและโกโมราห
ทันที
6. ทําไมพระเจาจึงใหทูตสวรรคไปชวยชีวิตโลทไว
7. ทําไมพระเจาจึงทรงทําใหภรรยาของโลทกลายเปนเสาเกลือ
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คําถามบทที่ 9
1. พระเจาทรงบอกใหอับราฮัมทําอะไร
2. ทําไมจึงทรงใหเขาทําอยางนั้น
3. อับราฮัมคิดวาพระเจาจะทรงทําอยางไรถาเขาฆาอิสอัค
4. เมื่ออิสอัคถูกมัดวางไวบนแทนบูชาแลวนั้นเขาจะมีทางหนีรอดไปไดไหม
5. มีทางที่ใครคนใดคนหนึ่งจะชวยตัวเองใหรอดจากการตกนรกหรือความตาย
ที่ตองชดใชเพราะบาปของตัวไดหรือไม
6. ใครชวยชีวิตอิสอัคไว
7. ใครเปนผูจัดหาเครื่องบูชาอื่นมาแทนที่ชีวิตของอิสอัค
คําถามบทที่ 10
1. เอซาวเชื่อฟงพระเจาเหมือนพอของเขาไหม
2. ยาโคบเชื่อฟงพระเจาเหมือนพอของเขาไหม
3. พระเจาทรงใหยาโคบฝนเห็นอะไร
4. ความฝนนั้นหมายความวาอยางไร
5. ใครเปนลูกที่ยาโคบรักมากที่สุด
6. พวกพี่ชายของโยเซฟทําอะไรกับโยเซฟ
7. ทําไมโยเซฟจึงติดคุก
8. ใครชวยใหโยเซฟแกฝนของฟาโรหได
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9. พระเจาทรงทําตามพระสัญญาที่วาจะทรงใหโยเซฟมีอํานาจครอบครองเหนือ
ครอบครัวของเขาหรือไม
10. พระเจาทรงทําตามพระสัญญาที่วาครอบครัวของโจเซฟจะมาซบหนาลงถึง
ดินกราบไหวเขาหรือไม
คําถามบทที่ 11
1. ใครใชคนอิสราเอลอยางทาส
2. ใครชักจูงกษัตริยใหเกิดความคิดชั่วรายเหลานั้น
3. ทําไมซาตานจึงตองการจะทําลายคนอิสราเอล
4. ทําไมพระเจาจึงทรงใหพระราชธิดาของฟาโรหรับโมเสสไวเปนบุตรเลี้ยง
5. พระเจาทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจในอียิปตอยางไรบาง
6. ภัยพิบัติอยางสุดทายที่พระเจาทรงกระทําใหเกิดขึ้นในอียิปตคืออะไร
7. พระเจาทรงบอกใหคนอิสราเอลปกปองลูกหัวปของพวกเขาอยางไร
8. อะไรคือเหตุผลสองขอที่ทําใหพระเจาปกปองอิสราเอล
คําถามบทที่ 12
1. พระเจาทรงเชื่อหรือไมวา พวกคนอิสราเอลจะสามารถถือรักษาตาม
พระบัญญัติสิบประการได
2. พระเจาจะทรงยอมรับเราไหมถาหากวาเราพยายามเชื่อฟงพระบัญญัติใหมาก
ที่สุดและดีที่สุดเทาที่จะทําได
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3. การนมัสการรูปเคารพอยางใดอยางหนึ่งเปนบาปหรือไม
4. พระเจาตรัสหรือเปลาวาถาทานเกลียดชังใคร ทานก็กําลังประหารคนนั้น
5. พระเจาตรัสหรือเปลาวาการคิดถึงหญิงหรือชายอื่นที่ไมใชสามีหรือภรรยา
ของตนในทางเพศถือเปนการลวงประเวณีดวย
6. พูดไมจริงเปนบาปหรือไม
7. มีใครถือรักษาพระบัญญัติทั้งสิบประการนี้ไวไดตลอดเวลาหรือไม

ชื่อ และนามสกุล___________________________________
อายุ _________ บานเลขที_
่ ___________________________
ซอย____________ถนน____________________________
หมูท_
ี่ ___________ตําบล___________________________
อําเภอ______________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_
 ________โทรศัพท______________________

คอย ๆ ฉีกสวนนี้และสงไปที่:

ตู ปณ. 1117
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10211
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