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คําแนะนําสําหรับครู
เนื่องจากพระธรรมปฐมกาล (เยเนซิศ) เปนพระธรรมที่อธิบายใหนกั เรียนหรือผูที่ยังไมเชื่อพึ่ง
ในพระเยซูคริสตเจา ใหเขาใจไดอยางแจมแจง ดังนัน้ เราจึงขอใหคําแนะนําแกครูผูสอน เพื่อเปนการ
ชวยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ใหมีหลักที่จะยึดในการสอนและอธิบายใหนักเรียนได
เขาใจงาย ดังตอไปนี้

การเตรียมตัว
ทานควรปฏิบัติเปนขั้น ๆ ดังตอไปนี้
1. กอนที่จะลงมือเตรียมการสอน ทานควรจะเขาเฝาพระเจาโดยการอธิษฐานขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําในการเตรียมตัวของทาน ขอใหทานเองสามารถเขาใจเคล็ดลับตาง ๆ ของพระ
วจนะของพระเจา ที่ทานจะทําการสอนเสียกอน
2. ทานควรศึกษาบทเรียนโดยละเอียดถี่ถวน ทั้งคูมือครูฯ และบทเรียน ที่ทานแจกใหนักเรียน
ทานจะตองพยายามศึกษาและทําความเขาใจกับบทเรียนทุก ๆ ตอนไมใชศึกษาเพียงผิวเผิน และศึกษา
บางตอนเทานัน้
3. ทานควรทองขอควรจําบทเรียนที่ทานจะสอนนั้นใหขึ้นใจ พรอมกับหาคําตอบที่ถูกตอง
สําหรับคําถามประจําบทเรียนดวย สําหรับขอสอนใจประจําบทเรียนนั้นทานควรเตรียมคําอธิบายสั้น ๆ
ที่มีความหมายชัดเจน เพื่อไมใหนักเรียนของทานเบือ่ หนายในการเรียน ถาทานมีเวลาทานจะเลา
ประสบการณเกี่ยวกับชีวิตของทาน หรือของผูอื่นประกอบขอสนใจ จะเปนการดียิ่ง
สรุปสั้น ๆ ก็คือ ทานตองศึกษาใหพบความจริงของบทเรียน และพระวจนะของพระเจา
เสียกอน และอธิบายทูลตอพระเจาใหทรงนําในการสอน ขอใหขอความที่ทา นสอนนั้นประทับใจ
นักเรียนของทาน และเกิดประโยชนแกดวงวิญญาณของเขาจริง ๆ

วิธีดําเนินการสอน
“สายชลธาร” (สําหรับชัน้ ผูใหญ และเยาวชน)
1. กอนที่ทานจะลงมือทําการสอนบทเรียน ทานควรอธิษฐานรวมกับนักเรียนของทาน ขอให
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําในการสอนของทาน
และการเรียนของนักเรียนใหเกิดผลดีทั้งฝายจิต
วิญญาณและรางกาย แลวทานก็แจกบทเรียน “สายชลธาร” ใหแกนกั เรียน ทานควรแบงเวลาสัก 5 นาที
กอนที่จะลงมือสอนบทเรียนไวสําหรับทบทวนบทเรียนที่แลวมา
เพื่อเนื้อเรื่องจะไดติดตอกันกับ
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บทเรียนที่ทานกําลังจะสอนเสร็จแลวใหนักเรียนอานขอพระธรรม ที่ปรากฏอยูในบทเรียนคนละขอสอง
ขอ แลวทานก็อธิบายขอพระธรรมนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในคูมือครู ฯ
ทานควรกะเวลาใหพอดีกับบทเรียน ถาทานมีเวลานอย ก็ควรเลือกสอนเฉพาะตอนที่ประทับใจ
ทานจริง ๆ อยาตัดความสําคัญของเรื่องออก อยาใชเวลาใหหมดไปโดยการสอนบทเรียนเทานัน้ แลวไม
สอนขอทองจํา หรือตอบคําถามและกลาวถึงขอสอนใจซึ่งถาทานทําเชนนั้น จะใหการเรียนในวันนั้นไม
สมบูรณและจบลงอยางหวน ๆ
2. ในเวลาทําการสอน อยานําเอาหนังสือคูมือครูฯ มาอานใหนกั เรียนฟงเพราะจะเปนการ
ทําลายความสนใจ และความศรัทธา ที่นักเรียนมีตอทานเสียอยางสิ้นเชิง ถาทานจําไมได ก็จงจดหัวขอ
ยอ ๆ และสอดไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เมื่อทานจําไมไดทานก็เปดดูในพระคริสตธรรมคัมภีร การที่
สอดไวในพระคริสตธรรมคัมภีรนี้ ก็เพือ่ เนนใหนักเรียนรูวาบทเรียนที่กําลังเรียนนี้ทุกบททุกตอนเปน
ความจริง ที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งสิ้น และเปนการเนนใหเห็นความสําคัญของพระคริสต
ธรรมคัมภีรดวย
3. ในเวลาทําการสอน ทานควรเปดโอกาส ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือไตถาม เพื่อเปน
การวัดผลของนักเรียนวา นักเรียนของทานมีความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพียงใด และเปนการเปลี่ยน
อิริยาบทไปในตัวดวย ไมใชทานพูดเสียคนเดียวซึ่งจะทําใหนกั เรียนเกิดความเบื่อหนายได เมื่อทาน
อธิบายขอพระธรรมที่ปรากฏในบทเรียนนัน้ เสร็จแลว ก็ควรอธิบายขอความสั้น ๆ ใน สายชลธาร นั้น
ดวย
4. ควรถามคําถามที่อยูในบทเรียนใหนกั เรียนตอบ ครูควรเปดโอกาสใหนกั เรียนถามปญหาตาง
ๆ ที่เขาของใจ ถาตอบไมไดก็ควรบอกนักเรียนตามตรง และรับวาจะไปคนหาคําตอบมาให อยาแสดง
กิรยิ าไมพอใจใหนกั เรียนเห็น เพราะจะเปนเหตุใหนกั เรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นไถถามอีกเลย
เมื่อนักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ทานก็ไมควรบอกเขาตรง ๆ วาไมถกู ทานควรจะใหกําลังใจ
แกเขา เชนพูดวา “ถูกเหมือนกัน แตยังไมดนี ัก” ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเขาไมไดรับความอับอาย และกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามอีกตอไป
5. หลังจากตอบคําถามแลว ก็ใหนักเรียนเรียนขอทองจําประจําบทเรียน ถาทานจะมีการ
ทบทวนขอทองจําของบทเรียนที่ผานมาแลว ก็จะเปนการดียิ่ง ทานควรพยายามใหนักเรียนของทาน
ทองจําขอทองจําประจําบทเรียนที่ทานสอนนั้นไดทุกคน
6. ตอจากนัน้ ทานควรอานขอสอนใจใหนักเรียนฟง หรือจะใหนักเรียนอานก็ได แลวครูก็
อธิบายเนนสอนใจแตละขออีกครั้งหนึ่ง แตอยาอธิบายใหยาวเกินไปนักเพราะอาจทําใหคําพูดอันยืดยาว
ของทานนั้นไรประโยชน แตถาทานพูดสั้น ๆ นักเรียนคงมีสมาธิตั้งใจฟง และจะไดรับผลมากกวา
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7. ขอความในกรอบสี่เหลี่ยมทายบทเรียนนัน้ ถาครูกลาวเนนใหนักเรียนเห็นจริงเห็นจังไปดวย
ก็เปนการดียิ่ง เพราะเปนเครื่องลอใจ ใหนักเรียนอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป ทานควรแนะนํา ให
ผูเรียนอานพระคริสตธรรมคัมภีรที่กําหนดไว เปนการเตรียมตัวสําหรับเรียนบทตอไป
เมื่อทานสอนบทเรียนจบแลว โปรดอยาลืมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาที่พระองคประทาน
พระวจนะของพระองคแกเรา และเพื่อสอนใหนกั เรียนของทาน รูจักที่จะขอบพระคุณสําหรับของ
ประทานทุกอยางของพระเจา

“พรทิพย” (ชั้นเด็ก)
1. ครูที่สอน “พรทิพย” ควรมีคูมือครูฯ ไวดวย และควรศึกษาขอความในคูมือนั้นดวย กอนทาน
จะลงมือทําการสอน ทานอยาลืมอธิษฐานรวมกับเด็ก ๆ ที่ทานสอน ขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา
ในการสอนของทานในวันนั้นเสียกอน แลวทานก็แจกบทเรียนแกเด็ก เสร็จแลวก็เลาเรื่องที่ปรากฏอยูใน
บทเรียนใหเด็กฟง แลวสอนขอความหรือตัวอยางที่คดั มาจากหนังสือคูมือฯ เฉพาะตอนที่ทานเห็นวา
เหมาะสมสําหรับเด็กเพิ่มเติมดวยก็จะเปนการดีสําหรับเด็ก
2. บทเรียน “พรทิพย” เปนบทเรียนที่สั้น ๆ ใชเวลาไมมากนัก ดังนัน้ ครูจึงเวลาเหลือพอที่จะ
เนนขอทองจํา และคําถาม ซึ่งไมควรปลอยใหผานไปเสียเฉย ๆ
3. สําหรับ “การฝมือ” คริสตจักรควรจัดหาอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ ไวเพื่อจะใหเด็กใชทําการ
ฝมือ ซึ่งจะทําใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน และอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป
กอนที่ทานจะปลอยเด็กออกจากชั้น ทานควรใหเด็กทุกคนรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระ
เจาเสียกอน
ที่กลาวมาขางบนนี้คือหลักการสอนอยางยอ ๆ แตทานไมจําเปนจะตองดําเนินตามหลักการ
สอนนี้ทุกอยาง ทานดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และความเคยชินของทานก็ได แต
หลักใหญที่สําคัญที่สุด ที่ทานไมควรละเวนคือ 1. การอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํากอน
การเริ่มการสอนทุกครั้ง ถาทานอธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว จะไดรับผลดานจิต
วิญญาณมากกวาการสอนตามหลัก และใชภาษาพูดที่ไพเราะเพราะพริ้งเทานั้น เพราะทานอาจารยเปา
โลกลาววาไววา “สิ่งเหลานี้ที่เราไดกลาวดวยถอยคํา ซึ่งมิใชปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคําซึ่ง
พระวิญญาณไดทรงสั่งสอน สมกับสิ่งซึ่งเปนของวิญญาณ” (1 โครินธ 2:13) 2. การเตรียมตัวลวงหนา
เพราะถาทานไดเตรียมตัวลวงหนาไวอยางดีแลว ก็จะสามารถทําการสอนไดดแี ละการสอนของทานก็จะ
เกิดผลแกนักเรียนของทานมาก
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ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพรใหแกครูผฝู กสอน ที่สอนพระคริสตธรรมศึกษาจากพระธรรม
ปฐมกาลทุกทาน เพื่อการสอนของทานจะเกิดผลแกชีวติ ของนักเรียนทุกคน ถาทานมีขอของใจอยากไต
ถาม หรือมีคําแนะนํา หรือสิง่ ที่ควรแกไขประการใดโปรดติดตอที่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพัทธ
กรุงเทพมหานคร
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 1
ปฐมกาล 1:1-2:3

บทเรียนที่ 1 การเนรมิตสราง
มีปญหาโลกแตกมากมายซึ่งมนุษยไมอาจเขาใจ และอธิบายไดอยางถูกตองเชนปญหางาย ๆ ขอ
หนึ่งถามวา ไกมีกอนไขหรือไขมีกอนไก ถาจะตองถกเถียงกันก็คงไมมีวันสิ้นสุด เพราะไมมีใครทราบ
แนแทถึงตนแหงการกําเนิด แมแตนกั วิทยาศาสตรก็ไมสามารถใหคําตอบได ตําราตาง ๆ ซึ่งนักศึกษาใช
ในโรงเรียน เกี่ยวกับการกําเนิดของสิ่งที่มชี ีวิต และธรรมชาติรอบตัวเรา เปนเพียงทฤษฏี และขอ
สันนิษฐานของทานผูเชี่ยวชาญเทานั้น และมักเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัย
พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวเทานัน้ ที่มผี ูอานติดตอกันมาหลายพันปแลว เนื้อ
เรื่องและคําสอนตาง ๆ คงอยูในรูปเดิม ไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบลางคําสอนไดเลย เพราะ
หนังสือนี้เปนพระธรรมแหงความจริง
ในพระคริสตธรรมคัมภีรนี้ มีเรื่องที่นาสนใจมาก วาดวยการกําเนิดของโลกและสิ่งทีมีชีวิต
หรือเรียกสั้น ๆ วา “เรื่องปฐมกาล” พระธรรมเลมนี้สอนวา พระเจาทรงเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่งทั้ง
ปวง มีคนยอนถามวา “ใครเปนผูสรางพระเจา” พระเจาทรงเปนอยูตลอดเวลา ไมมีตน ไมมีปลาย
ขอแรกของพระธรรมปฐมกาลแสดงใหเห็นวา ไมมีใครเปนผูสรางพระเจาพระองคทรงเปนอยู
แลวแตกอนปฐมกาล พระเจาทรงเปนผูเนรมิตสรางทุกสิ่งทุกอยาง (สดุดี 90:2) และเปนผูเดียวเทานั้นที่
ใหคําตอบที่ถกู ตอง เกีย่ วกับตนเหตุของชีวติ พืช สัตว และมนุษย (ฮีบรู 11:3)
ในปฐมกาลพระเจาไดทรงเนรมิตโลกใหสวยสดงดงาม เพื่อเปนที่อยูอาศัยของมนุษย แตที่มี
สภาพรกรางวางเปลา ไมมีระเบียบแบบแผนใด ๆ ทั้งมีแตความมืดปกคลุมอยูทั่วไป ดังขอ 1: 2 นั้น อาจ
เนื่องจากเมื่อครั้งพญามารทําบาป ขบถตอพระเจาและถูกขับไลจากสวรรค จึงทําลายความสวยงามของ
โลกที่พระองคทรงสรางขึ้น พระเจามิไดทรงนิ่งนอนใจหรือทอดทิ้งใหโลกอยูใ นสภาพเชนนัน้ แตได
ทรงปฏิรูปขึ้นใหม และพิทักษรักษาไวจนถึงทุกวันนี้
ชีวิตของเราก็เชนเดียวกัน แรกเริ่มเดิมทีมนุษยมีชวี ติ บริสุทธิ์ แตพญามารนําความบาปมาสู
มนุษย และความบาปนี้เองไดทําลายความบริสุทธิ์ ซึ่งอยูในตัวมนุษยเสียสิ้น พระเจาทรงรักมนุษย ไม
อยากใหมนุษยจมอยูใ นความบาปตอไป จึงตรัสแกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองควา ถาใคร
ตอนรับพระเยซูพระบุตรของพระเจา ทูลขอใหพระองคทรงยกความบาปของเขาเสีย เขาก็จะเปนคน
ใหม มีชวี ิตใหม ซึ่งดีงามตามแบบของพระเจา
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เมื่อเรามองดูสรรพสิ่งซึ่งพระเจาทรงสรางไวเรียบรอยแลว
เราคงอัศจรรยใจในพระปรีชา
สามารถของพระองค และถามตัวเองวา พระองคทรงสรางสิ่งเหลานี้ไดอยางไร พระธรรมปฐมกาลได
ใหคําตอบแกเราวา พระเจาไดทรงเนรมิตสรางโลก และสรรพสิ่งดวยลมพระโอษฐของพระองค เราจะ
พบคําวา “พระเจาตรัสวา” ถึงสิบครั้งในพระธรรมบทนี้ เมื่อพระเจาตรัส ทุกสิ่งทุกอยางก็เกิดขึน้ ตามคํา
ตรัสของพระองค พระเจาไดทรงเนรมิตสรางสวรรคและทูตสวรรคกอน แลวจึงสรางโลกเปนขั้น ๆ
ดังนี้
วันที่หนึ่ง พระวิญญาณของพระเจาเสด็จผานเหนือความมืดของโลก และพระเจาตรัสวา “จง
เกิดความสวาง แลวความสวางก็เกิดขึน้ ” (ขอ 4, 5)
จิตใจของเราเต็มไปดวยความมืดแหงความผิดบาปจนมองไมเห็นความดีความชัว่ เมือ่ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาสองแสงเขามาในจิตใจ ใหเราเห็นความผิดบาปของเรา และใหรคู วาม
จําเปน ที่จะตองมีจิตใจใหมโดยการสารภาพบาป ตอนรับพระเยซูเขามาในจิตใจของเรา พระองค
สามารถเปลี่ยนจิตใจ ที่มืดดําสกปรก ใหเปนจิตใจที่ขาวสะอาดบริสทุ ธิ์ไดทันที และเราจะไมเปนลูก
ของความมืดอีกตอไป แตกลายเปนลูกของความสวาง (2 โครินธ 4: 6, โกโลสี 1:12-14)
วันที่สอง พระองคทรงเนรมิตน้ําและอากาศ และไดแยกน้ําออกจากอากาศ สวนที่เปนน้ํา
กลายเปนลําธาร แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร สวนที่เปนอากาศก็ลอยสูเบือ้ งบน ซึ่งเรียกวาทองฟา ในทํานอง
เดียวกัน พระองคทรงแยกคริสเตียนออกจากชาวโลกที่เปนคนบาปและใหเปนบุตรของพระเจาผูสูงสุด
วันที่สาม พระเจาทรงเนรมิตสรางแผนดิน ตนไม และตนไมเหลานัน้ ก็ผลิตพืชผลตามชนิดของ
มัน พระเจาทรงรักและเมตตาเราเหลือเกินจึงไดทรงเตรียมอาหาร ลมหายใจและน้ําไวพรอมทุกอยาง
สําหรับเรา
วันที่สี่ ทรงเนรมิตดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวทัง้ หลาย เพื่อใหความสวางแกโลก สุริย
จักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง มีโลกมนุษยและดาวนพเคราะหอื่น ๆ อีกเปนบริวารนั้น ทําให
เราเห็นพระหัตถกิจอันใหญยิ่งของพระเจา ซึ่งจะหาผูใดเปรียบมิไดเลย
พระเจาทรงใหดาวตาง ๆ สองแสงแกโลก พระองคก็ทรงตองการใหคริสเตียนเปนแสงสวาง
ของโลกเชนกัน (อาน มัทธิว 5: 14-16)
วันที่หา ทรงเนรมิตนกนานาชนิด ใหบินไปมาในอากาศ และปลาตาง ๆ ใหอาศัยอยูใ นน้ํา ปลา
และนกเหลานีเ้ ปนตัวอยางแหงความเชื่อ มันมิไดหวาน มิไดเกี่ยว แตพระเจายังทรงเลี้ยงดูมันไว ใหทวี
พันธุมากขึ้น (อาน ลูกา 12:22-31)
วันที่หก เปนวันสําคัญที่สุด เพราะเปนวันแรกของประวัตศิ าสตรโลก ที่มีมนุษยอุบัติขนึ้ พระเจา
สรางมนุษยคนแรกเปนผูชายจากผงคลีดิน แลวทรงระบายลมแหงชีวติ เขาทางจมูก รางนั้นก็กลายเปน
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รางกายของผูชายที่มีชีวิต และพระเจาไดประทานนามใหวาอาดัมเราไมอาจทราบไดวา รูปรางหนาตา
ของอาดัมเปนอยางไร เพราะพระคัมภีรเพียงแตบอกวา พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายของ
พระองค เมื่อพระองคทรงสรางมนุษยเสร็จแลวก็ทรงจัดสรรสถานที่สวยและสบายสุดแหงหนึง่ ชื่อวา
“สวนเอเดน” ใหอาดัมอยู จะไดเห็นวา พระเจาทรงรักมนุษยมากมายเพียงใด พระองคก็ประสงคให
มนุษยรกั พระองคตอบแทน ดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับ จึงไดใหอิสระเสรีในการเลือกแก
มนุษย
พระเจาทรงโปรดประทานอํานาจ ใหแกมนุษยในการปกครองสรรพสิ่งและสรรพสัตว (1:26)
และพระองคไดประทานสติปญญาแกอาดัม ใหสามารถตั้งชื่อสัตวทุกชนิด (2:19,20) พระเจาทรงทราบ
วา อาดัมจะเหงา จึงสรางคูชีวิตคนหนึ่งใหโดยดลบันดาลใหอาดัมหลับสนิท แลวทรงชักซี่โครงซี่หนึ่ง
ออกจากทรวงอกของเขาแลวปดแผลใหดตี ามเดิม ใชซี่โครงนั้นสรางเปนผูหญิงขึ้นใหนามวา “เอวา”
นางเอวาเปนเจาสาวของอาดัม เราทุกคนที่ไดกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง รวมกันทั้งหมดก็เปน
“เจาสาวของพระเยซูคริสต” ทานที่เชื่อพระเยซูกลายเปนสวนหนึ่งของพระเยซูคริสตเหมือนกับนางเอวา
เปนสวนหนึ่งของอาดัม
อาดัมเปนตนตระกูลของมนุษยชาติดั้งเดิม มนุษยทุกคนเกิดจากเผาพันธุของอาดัม ซึ่งกลายเปน
เชื้อสายแหงความบาป มนุษยทกุ คนเกิดมาจึงมีบาป แตพระเยซูคริสตทรงเปนตนตระกูลของผูชอบ
ธรรม ทุกคนที่บังเกิดใหมในพระคริสต จึงเปนคนชอบธรรมเชนเดียวกับพระองค
ตามทฤษฏีวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิตที่มนุษยคิดขึ้นนัน้
กลาววาสิ่งที่มีชวี ติ ทุกคนชนิด
วิวัฒนาการจากชีวิตที่งาย ๆ จากสวนประกอบที่งาย ๆ คอย ๆ กลายเปนสิ่งมีชีวิตชัน้ สูงขึ้นตามลําดับ
เชนมนุษยมาจากสัตวจําพวกคลายลิง สัตวบกมาจากสัตวน้ําเปนตน การอธิบายเชนนี้เปนเพียงทฤษฏี
เทานั้น ซึ่งจะถือเปนกฏไมได สิ่งที่เปนทฤษฎี อาจไมเห็นพองกับพระคัมภีร เพราะทฤษฏีไมเปนความ
จริงเสมอไป สามารถเปลี่ยนแปลงได แตถาเปนกฏหรือความจริงแลว จะคลองจองกับพระคริสตธรรม
คัมภีรทุกประการ
เกี่ยวกับทฤษฏีวิวัฒนาการ ทานผูเคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญแหงมหาวิทยาลัยคนหนึ่งกลาว
วา “ทฤษฏีวิวัฒนาการเปนเพียงภาพนึกฝนเทานั้น จะเปนความจริงไมได” ศาสตราจารยใหญ แหง
ประเทศเยอรมันคนหนึ่ง เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนีว้ า “ทฤษฏีวิวฒ
ั นาการเปนมโนภาพของสิ่งที่มี
ชีวิต ซึ่งมนุษยพยายามปน ขึน้ อธิบายความจริงที่ตนไมรูจัก”
ปจจุบันวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา จากการคนควาวิจัยอยางละเอียดถี่ถวนของนักวิทยาศาสตร
หลายทาน ใหคํายืนยันวาทฤษฏีวิวัฒนาการเชื่อถือไมได ในที่สุดก็ตองยอมรับวา พระเจาเปนผูสราง
สรรพสิ่ง สรรพสิ่งไดเกิดขึ้นตามชนิดของมัน และสืบพันธุตอมาจนทุกวันนี้ เมื่อเรานําเมล็ดผักกาดไป
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เพาะ ยอมไดตนผักกาด จะกลายเปนผักชีไมได หรือจะเอาไขนกกระจอกมาฟกยอมไดลูกนกกระจอก
จะกลายเปนลูกอีกาไมไดสัตวยอมไดลูกเปนสัตว คนยอมไดลูกเปนคน สัตวจะกลายเปนคนไมไดเปน
อันขาด เพราะฉะนั้นคําสอนที่วา มนุษยววิ ฒ
ั นาการมาจากสัตว จึงเปนคําสอนที่หมิ่นพระบรมเดชาของ
พระเจา
พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายของพระองค ใหมีฐานะต่าํ กวาทูตสวรรคเพียงหนอย
เดียวเทานัน้ พระองคทรงเห็นมนุษยทกุ คนมีคามากที่สุดสําหรับพระองค ในกาลขางหนา พระองคจะ
ประทานอํานาจแกผูที่เชื่อและสัตยซื่อตอพระองค ใหเปนกษัตริยปกครองสรรพสิ่งรวมกับพระองค การ
ที่จะเอามนุษยไปเทียบกับสัตวนั้นจึงไมบงั ควร คําสอนนั้นเปนคํามุสาของพญามารทั้งสิ้น เพื่อใหคน
หลงผิดคิดสงสัยพระเจา
วันที่เจ็ด เมื่อพระเจาสรางทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยแลว พระองคก็ทรงหยุดพักผอน ทั้งนี้มิได
หมายความวาพระองคทรงเหนื่อย พระองคเปนพระเจาจึงเหนื่อยไมเปน พระองคทรงหยุดพัก เพื่อชื่น
ชมยินดีในผลงานของพระองค ทรงมีความสุขที่สุดเมื่อเห็นสรรพสิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค
วันที่เจ็ดก็เปนวันหยุดพักจากการงานของเรา แตการหยุดพักที่ดีที่สดุ นั้นคือการหยุดพักฝาย
วิญญาณจิต ใหหลุดพนจากความทุกขลําบากแหงความบาป ถาเราตอนรับพระเยซูเปนพระผูไถความ
บาปของเราแลว
ภาระหนักแหงความบาปก็กลิ้งออกจากจิตใจและความสบายอกสบายใจจะเกิดขึ้น
ทันที
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 2
ปฐมกาล 2:4-25

บทเรียนที่ 2 มนุษยคูแรกในสวนของพระเจา
พระเจาทรงรักมนุษยมากที่สุด ตั้งแตปฐมกาล เราทราบไดจากการดูสงิ่ ตาง ๆ ที่พระองคทรง
เนรมิตสราง ซึ่งดําเนินเปนระเบียบเรียบรอยตามลําดับ พระองคทรงเนรมิตทุกสิ่งใหดีและเมือ่ พรอม
แลว จึงสรางมนุษยเปนอันดับสุดทาย ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะพระองคทรงตองการใหมนุษยไดรับความสุข
จากสิ่งที่พระองคทรงสรางไวใหมากที่สุด ไมตองลําบากกับการตรากตรําทํางาน ไมตองกลัวการ
สงคราม และความตายก็ไมเกิดขึน้ แกมนุษย มนุษยปจจุบันกําลังขวนขวายแสวงหาความสุขชนิดนี้
พยายามนําสันติสุขกลับคืนมาสูโลก แตไมสําเร็จ เพราะพระเจาเทานั้นที่สามารถประทานสันติสุขแก
โลก ผูที่เชื่อและไววางใจในพระเยซูคริสตเจา จะมีโอกาสอยูในโลกแหงสันติสุข เมื่อพระเยซูคริสต
เสด็จกลับมา
พระเจาไดทรงสรางมนุษยดว ยผงคลีดิน (อานขอ 7:8) ถาพูดถึงคาของมนุษยแลว มนุษยไมมีคา
อะไรเลย รางกายเปนเพียงผงคลีดินเทานั้น เมื่อตายแลว ก็เนาเปอยกลายเปนผงคลีดินอีก แตที่มนุษยได
กลายเปนสิ่งมีคาขึ้นนั้น ก็เพราะภายในมนุษยนนั้ มีจติ วิญญาณที่พระเจาประทานให จิตวิญญาณนีแ้ หละ
เปนสิ่งที่มีคาสําหรับพระเจา วันหนึ่งพระองคจะทรงเรียกจิตวิญญาณคืน ผูที่เชื่อและบังเกิดใหมโดย
พระองค จะมีความสุขนิรันดรในเมืองสวรรค ซึ่งพระองคไดทรงเตรียมไวพรอมแลว เหมือนดังที่ได
เตรียมสวนเอเดนใหแกอาดัมและเอวา สวนผูที่ไมเชื่อ ก็จะไดรับความทุกขนิรันดรในขุมนรก
มนุษยมีสว นทีแ่ ตกตางจากสัตวมาก โดยเฉพาะจิตวิญญาณซึ่งพระเจาประทานใหนั้น สัตวไมมี
โดยเหตุนี้พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไมไดสอนวา “พระเจาทรงรักสัตว” มีแตวา “พระเจาทรงรักโลก
(มนุษย) จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพื่อทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพินาศ แตมชี ีวิตนิ
รันดร” หากใครยังมีความคิดวามนุษยไมมีจิตวิญญาณ ผูนั้นก็เปนคนนาสงสารมาก ไมเห็นความสําคัญ
ของตนในสายพระเนตรพระเจาไมพบความรัก และความสุขซึ่งพระองคประทานให
เมื่อวิศวกรสรางเครื่องยนตแบบใหมขึ้น ก็มักมีการทดลองสมรรถภาพความทนทาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อจะปรับปรุงแกไขใหเปนเครื่องยนตทดี่ ีที่สุดเหมาะสมในการใชงานตาง
ๆ พระเจาทรงสรางมนุษยโดยประสงคจะใหเปนคนทีด่ ีที่สุดเชนกัน จึงไดสรางขึ้นตามพระฉายของ
พระองค เพื่อใหมีความชอบธรรม มีความบริสุทธิ์เหมือนพระองค ดังไดกลาวในบทแรก พระเจาทรง
ตองการใหมนุษยจงรักภักดีตอ พระองคดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับ จึงไดประทานสิทธิ
อิสระเสรีในความนึกคิดพระเจาไดทรงสรางตนไมสามชนิดในสวนเอเดน (อาน 9:9-17) คือ (1) ตนไม
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ทั่วไปที่มีผลเปนอาหารของมนุษย (2) ตนไมแหงชีวิตตนหนึ่ง (3) ตนไมที่รูจักความดีและความชั่วอีก
ตนหนึ่ง พระองคทรงอนุญาตใหมนุษยรบั ประทานผลไมทุกตนในสวนนัน้ เวนแตตนที่ทําใหรจู กั ความ
ดีและความชั่วเทานั้น พระองคทรงทราบถึงความออนแอของมนุษย พยายามทุกวิถีทางที่จะไมใหมสี ิ่ง
ใดทําใหหลงกระทําผิด แตกระนัน้ พระเจาก็ยังทรงตองการที่จะทราบวามนุษยรักพระองคจริงหรือไม
คนที่บอกวา ตนมีความอดทนแตไมเคยผานชีวิตที่ตอ งใชความอดทนเลยนั้น จะเรียกวาอดทนไมได
เพราะไมมีทางพิสูจน ถาไมมีความชั่ว ก็ไมทราบวาอะไรคือความดี ถาไมมีความมืดก็ไมทราบวาอะไร
คือความสวาง ฉะนั้นหากจะใหอาดัมและฮาวาอยูใ นสวนเอเดนซึ่งดีพรอมทุกอยางจะตัดสินวา อาดัม
และเอวาเปนคนดีมีความสัตยซื่อตอพระเจานั้นมิได สิ่งที่จะพิสูจนเขาได ก็คือตนไมแหงความรูดรี ูชั่ว
อาจจะเปนเพราะเหตุนี้ที่พระเจาไดทรงสรางตนไมที่ทําใหรูดีและชัว่ ขึน้
การที่พระเจาทรงอนุญาตใหการทดลองตาง ๆ เกิดขึ้นแกคริสเตียน ก็มีเหตุผลอยางเดียวกัน
พระองคทรงตองการผูที่เหมาะสมในแผนดินของพระองค มีความบริสุทธิ์และรักพระองคอยางแทจริง
เมื่อมีการทดลองเกิดขึ้น ผูที่รักพระเจาจริง ๆ จะไมละทิ้งพระองค แมอาจจะทอใจบางเล็กนอยใน
ตอนตน แตเมือ่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในจิตใจ เขาจะฟนใจรักพระเจาขึ้นมาทันที มีความอดทนตอ
ความทุกขยากลําบากดวยความยินดี คริสเตียนชนิดนีแ้ หละที่เหมาะสมกับ “สวนเอเดน” คือแผนดิน
สวรรคของพระเจา
สวนเอเดนเปนเสมือนภาพสะทอนของเมืองสวรรค คริสเตียนที่รับการไถโดยพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต มีชีวิตที่เหมาะสมกับเมืองสวรรคเทานั้น จึงจะสามารถเขาไปอยูในเมืองนั้นได ชีวิตที่
เหมาะสมกับแผนดินสวรรคเปนอยางไรนัน้ ดูไดจากชีวติ ของอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ดังตอไปนี้
1) มีชีวติ ที่ใกลชิดกับพระเจา เมื่อมนุษยไมกระทําบาป พระเจาทรงปรากฏใหมนุษยเห็น และ
ทรงสนทนากับเขา (2:89) อาดัมและเอวาไดยนิ พระเยโฮวาเสด็จดําเนินในสวน และไดยินพระสุรเสียง
ของพระองคตรัสเรียกเขา ดังนั้นจะเห็นไดวามนุษยยิ่งใกลชิดกับพระเจาเพียงใด พระองคก็ยิ่งทรงพอ
พระทัยมากเทานั้น เมื่อมนุษยทําบาปหางเหินจากพระเจา พระองคทรงเสียพระทัยมาก แตก็ทรงเตรียม
ทางแหงความรอดใหโดยองคพระเยซูคริสต มนุษยจึงคืนดีกับพระเจาได มีโอกาสพูดคุยสนทนาและอยู
ใกลชิดพระองคโดยการอธิษฐาน และการดําเนินชีวิตใหม ตามแบบอยางของพระองค
2) มีชีวติ ทีอ่ ิ่มหนํา โดยรับประทานอาหารจากตนไมซึ่งพระเจากําหนดใหพระคริสตธรรม
คัมภีร คือ พระวจนะของพระเจา เปนทิพยอาหารอยางเดียวสําหรับวิญญาณจิต ถาเราอยากจะมีชีวติ ใน
แผนดินสวรรค เราก็ตองอานพระคัมภีรเสมอ จงระวังการอานหนังสือนวนิยายตาง ๆ ที่เปนภัยแกจิต
วิญญาณ ภาพตาง ๆ จะเปนภาพนิ่ง ภาพยนตรหรือภาพชนิดอื่น ๆ ที่ชักนําใหจติ ใจลงไปสูความเลว
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ทรามต่ําชา อยาไปมองหรือสนใจเปนอันขาด เพราะมันเปรียบเสมือนผลของตนไมที่รูจักความดีและ
ความชั่ว นําคริสเตียนไปสูความพินาศ
3) มีชีวิตที่เชือ่ ฟงและปฏิบตั ิตามน้ําพระทัยพระเจา พระเจาทรงหามคริสเตียนทุกคนไมใหรัก
ฝายโลก เชนเดียวกับที่ทรงหามอาดัม มิใหกินผลไมที่รจู ักความดีและความชั่ว ผูที่เชือ่ ฟงและปฏิบตั ิตาม
คําสั่งของพระองคเทานั้น จึงจะไดรับความรอด
4) มีชีวติ แหงความสุข แมแตสัตวกเ็ ปนเพื่อนที่ดีของมนุษย ไมทํารายตอกันและกัน ไมตอง
กลัวความปวยไข เพราะไมมเี ชื้อโรค หรือสัตวที่มีพิษ ทีจ่ ะทํารายมนุษย การที่มนุษยมีความสุขเชนนี้ ก็
เพราะขณะนัน้ มนุษยไมมีบาป มนุษยโลกจะมีความสุขได หากละทิ้งความบาปติดตามพระเยซูคริสต
5) มีชีวิตนิรนั ดร เราทราบไดโดยที่พระเจาตรัสกับอาดัมวา อยากินผลไมที่หามไว ขืนกินเขาไป
วันใด จะตองตายในวันนั้น ถาอาดัมเชื่อพระเจา ไมกินผลไมนั้นจะมีชีวิตนิรันดรเปนแน พระธรรมโรม
บอกวา “คาจางของความบาปคือความตาย” แตพระเจายังทรงรักมนุษย และประทานชีวิตใหมให “ของ
ประทานของพระเจาก็คือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” (โรม 6:23)
6) มีชีวติ ครอบครัวที่มีความสุข (อานขอ 18-24) โดยมีพระเจาเปนพระบิดาและอาดัมเปนบุตร
พระเจาทรงเห็นวาอาดัมอยูคนเดียวไมเหมาะ เพราะคงเหงา จึงทรงสรางผูหญิงคนหนึ่ง จากกระดูก
ซี่โครงของอาดัมและใหชื่อวาเอวา ทั้งสองก็อยูรวมกันอยางมีความสุขฉันทสามีภรรยา มีบางคนเขาใจ
ผิด คิดวาการแตงงานเปนสิ่งไมดี ตองมีชีวติ เปนโสดแบบบาดหลวงหรือพระทั้งหลาย แทจริงพระเจาไม
มีพระประสงคอยางนั้น พระองคทรงยินดี ที่ผูชายและผูห ญิงแตงงานกัน เมื่ออายุพอสมควรแลว (ดูขอ
24) แตการที่จะมีภรรยาหรือสามีหลาย ๆ คนนั้น ยอมเปนการลวงประเวณี ผิดพระบัญญัติของพระเจา
(ดู มัทธิว 19:4-6, เอเฟซัส 5:22, 23, 1 เปโตร 3:1)
7) มีชีวติ ซึ่งประกอบดวยสติปญญา รูน้ําพระทัยของพระเจา ซึ่งจะเห็นไดจากการที่อาดัมสามา
รถตั้งชื่อสรรพสัตวที่พระองคสรางขึ้น พระเจาไมมีพระประสงคจะปดบังความจริงอะไรแมแตอยาง
เดียวจากมนุษย แตมนุษยไมอาจรูน้ําพระทัยของพระองคเพราะความบาปไดปดบังปญญาแหงวิญญาณ
จิต ทําใหไมอาจเขาใจหลายสิ่งหลายอยางที่ควรจะเขาใจ แตวันหนึ่งขางหนา เมื่ออยูในเมืองสวรรคแลว
เราจะเขาใจทุกอยางแมแตสงิ่ ที่เปนขอลึกลับในปจจุบันนี้
8) มีชีวติ ที่บริสุทธิ์เปนสิ่งทีน่ าแปลกไมนอ ย (ขอ 25) ที่รางกายของอาดัมและเอวาเปลือยเปลา
อยู แตไมรูสึกละอายเลย ทั้งนี้มิใชเพราะเขาโง ทําเครื่องนุงหมไมได แตเปนเพราะเขาทั้งสองเปนผู
บริสุทธิ์ ดีครบถวนทุกอยาง ไมมีความบาปในจิตใจและสายตาของเขาเลย อีกประการหนึ่ง อาจเปนได
วา กายของเขาไดหอหุมดวยรัศมีของพระเจา เหมือนดังพระเยซูทรงฉลองพระองคขาวเปนมันระยับ
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เมื่อทรงจําแลงพระกาย (มาระโก 9:3) แสงนั้นไดหายไปเมื่อความผิดบาปยางเขามา แตจะกลับหอหุม
กายของผูที่รับการไถไวแลว (อาน วิวรณ 3:4, 21:23)
เราลองหลับตานึกถึงภาพสวนเอเดนที่สวยงาม หมูนกนานาชนิด รองเพลงไพเราะเปน
เสียงดนตรีธรรมชาติใหความอภิรมย สัตวทั้งหลายไมวาสิงโต เสือ หมี ปลาฉลาม ฯลฯ ลวนเปนเพื่อน
เลนที่ดีของมนุษย และพระเจาก็ทรงดําเนินอยางใกลชดิ กับเขา ใหความรักความอบอุนเยีย่ งพอแมมีตอ
ลูก ความทุกข ลําบาก โรคภัยไขเจ็บและความตาย ไมตองพูดถึง เพราะหาไมไดในที่นั้น มนุษยคูแรก
ตองมีความสุขมากที่สุดในสวนนัน้ นี่แหละคือ ชีวิตที่แทจริงของมนุษย ตามพระราชประสงคของพระ
เจาแตมีเหตุอนั ใดทําใหชวี ิตมนุษยเปลี่ยนไปดังเชนทุกวันนี้ ซึ่งเราจะไดศึกษาในบทเรียนตอไป
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 3
ปฐมกาล บทที่ 3

บทเรียนที่ 3 การแชงสาปและพระสัญญา
กอนเนรมิตสรางโลก พระเจาไดทรงสรางทูตสวรรคไวมากมายในสวรรคพระองคไดประทาน
ใหทูตสวรรค มีฤทธิ์อํานาจในการปกครองสรรพสิ่ง มีสงาราศีเหมือนพระองค ทูตสวรรคคงมีความสุข
กับพระองคมากที่สุด พระเจาผูทรงไวซึ่งพระเมตตาและความรักสูงสุด คงเปนที่เคารพยําเกรง และรัก
ใครเกรงกลัวของทูตสวรรคเหลานั้น พระองคคงไมมีศัตรูแนนอน แตตรงกันขาม ผูที่พระเจาทรงรัก
และมอบอํานาจใหมากที่สุดนั้น กลับกลายเปนศัตรูที่รายกาจที่สุดของพระองค ผูนั้นคือพญามารซาตาน
ความจริงพญามารไมไดมีรูปรางนาเกลียดนากลัวดังทีเ่ รานึก แตเดิมมารเปนทูตสวรรคของพระ
เจา ที่มีรูปรางงดงามมากองคหนึ่ง ชื่อ ลูซเิ ฟอร พระเจาไดประทานใหมีฤทธิ์อํานาจและตําแหนงสูง (เอ
เสเคียล 28:12, 13) เหตุนี้เอง มันจึงเมาอํานาจและหยิ่งในความสวยงามของตน ตองการใหทูตสวรรคอื่น
ๆ กราบไหวนมัสการมัน นี่เปนตนเหตุแหงความบาปซึ่งทําใหพระเจาทรงไมพอพระทัยมาก เพราะวา
การนมัสการมีไวสําหรับพระเจาองคเดียวเทานั้น และพระองคทรงเปนผูที่สมควรที่จะรับการนมัสการ
ของเราแตผูเดียว (มัทธิว 4:10)
เนื่องจากพญามารตองการทําทุกอยางตามใจตนเอง
และอยากใหบรรดาทูตสวรรคยกยอง
นมัสการตน มารจึงถูกพระเจาสาปขับไลลงมาจากสวรรค ครั้นลงมายังโลกมันไดเห็นความสนิทสนม
และความรักอยางลึกซึ้ง ระหวางพระเจากับอาดัมและเอวามันจึงริษยา และเกิดความไมพอใจอยางยิง่
พระเจาทรงหามอาดัมและเอวา มิใหกนิ ผลไมจากตนไมตนเดียวเทานัน้ คือตนไมแหงการรูจัก
ความดีและความชั่ว (ปฐมกาล 2:16, 17) ถาหากเขากินเมื่อใด เขาก็ตองถึงแกความตายเมื่อนั้น มารรูวา
พระเจาไมมพี ระประสงคใหอาดัมและเอวากินผลไมที่จะนํามาถึงความตาย ฉะนั้นวันหนึ่งขณะทีเ่ อวา
อยูตามลําพัง พญามารในรางของงูไดมาหานางเอวา สมัยนั้นงูอาจเปนสัตวที่สวยงามนาดูมากก็ได นาง
เอวาจึงไมมีความเกลียดกลัว เวลานั้นยังไมมีความบาปเขามาทําลาย สิ่งที่มีชีวิตไมทําอันตรายตอกันและ
กันเลย นางเอวาไดสนทนากับงูดวยไมตรีจิต งูถามนางเอวาวา “จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวาเจาอยากิน
ผลไมใด ๆ ในสวนนี”้ นางก็ตอบตามที่ปรากฏใน ปฐมกาล 3:2-3 แลวมารจึงพูดวา “เจาจะไมตายจริง
ดอก” มาเปนเจาแหงความมุสามาตั้งแตเดิม พูดจาบิดเบือนความจริงของพระเจา ทุกวันนี้มันก็กระทํา
อยางเดียวกัน มันบอกใหมนุษยขัดขืนพระเจาและบอกวาพระเจาใจดี ไมมีการลงโทษมนุษยเลย ถานาง
เอวาขอความชวยเหลือจากพระเจา แทนที่จะเชื่อฟงคําพูดของมาร โลกจะผิดไปจากสภาพปจจุบนั นี้มาก
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พญามารลอลวงนางเอวาวา พระเจาทรงหวงแหนตนไมตนนั้นไวสําหรับพระองคเอง ถากิน
ผลไมนั้นเขาไป เขาทั้งสองก็จะกลายเปนผูฉลาด และมีปญญาเหมือนพระเจาและรูจักดีและชั่ว มาร
พยายามทําใหนางสงสัยความรักของพระเจา และนางเอวาก็หลงผิดคิดวาเปนความจริง นางเดินตรงไปที่
ตนไม และมองดูอยางพินจิ พิเคราะหปลิดผลไมจากตนนั้นกินเขาไป เมื่อมารมาลอลวงตัวทานเองให
สงสัยในความรักและพระคุณของพระเจา จงทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา เพราะนั่นเปนหนทาง
เดียวเทานัน้ ทีจ่ ะรอดพนจากการจูงใจของมารได อยาฟงมารไมวากรณีใด ๆ เพราะมันจะลอลวงทานให
หลงเชื่อคําพูดของมัน
ตนไมตนนั้นมองดูภายนอก ก็ไมนาเปนอันตรายอะไรเลย เพราะเปนผลไมงดงามนากิน และจะ
ทําใหนางเปนคนฉลาดขึ้น นางไมเพียงแตรับประทานผลไมคนเดียว ยังชักชวนสามีของนางให
รับประทานดวย นาเสียใจเหลือเกิน มนุษยผูที่พระเจาทรงรักควรรักพระองคตอบแทน แตกลับเปนผูขัด
ขืนพระองค ทําตามความพอใจของตนเองเหมือนกับมารไดเคยทํามาแลว ที่เกิดเรื่องขึ้นเชนนี้ ก็เพราะ
อาดัมและเอวาเชื่อพญามารแทนที่จะเชื่อฟงพระเจา
เมื่อทั้งสองกินผลไมที่ตองหามเขาไปแลว ความตายก็ปรากฏขึ้นทันที สมจริงตามที่พระเจาตรัส
ไว เขาทั้งสองสูญเสียรัศมีภาพของพระเจา และรูวารางกายก็เปลือยเปลาเขารีบหาใบมะเดื่อมาเย็บปกปด
รางกาย มิใชแตรางกายเทานั้น ที่สูญเสียสงาราศีของพระเจา จิตวิญญาณก็พลอยสูญเสียไปดวย จิต
วิญญาณที่เคยสุกใสดวยชีวติ ก็พลันมืดดวยความบาป อาดัมเอวาตองตายเพราะการลวงละเมิดคําสั่งของ
พระเจา หลงกระทําบาปคนที่ตายแลว ไมมีความรูสึกใด ๆ อาดัมและเอวาก็เชนกัน เมื่อตายฝายวิญญาณ
จิตก็ไมมีความรูสึกในพระคุณและความรักของพระเจา ความบาปทําใหคนเกิดความหวาดกลัวตอพระ
เจาซึ่งเปนผูเนรมิตตัวเขาขึ้นมา ความบาปทําลายทุกสิ่งทุกอยาง รางกายของทั้งสองคนเริ่มสลายตัวผุพัง
เปอยเนา เดินทางไปสูความตาย และมนุษยก็รูจักความตายตั้งแตบดั นัน้ เปนตนมา
พอตกเย็นพระเจาก็เสด็จมาเยีย่ มเขาเชนเคย พระองคทราบแลววาเขาทําอะไรแตยังคงใหโอกาส
แกเขาเพื่อสํานึกตัว พระเจาตรัสเรียกและถามวา “เจาอยูท ี่ไหน” เขาทั้งสองตอบวาเขากลัวจึงซอนตัวอยู
เพราะขัดขืนคําสั่งของพระเจา คนบาปไมมคี วามสุขเลย เมื่ออยูตรงพระพักตรพระเจา เพราะพระเจาทรง
เปนองคบริสุทธิ์ พระเจาตรัสเรียกเขาทั้งสองอยางสุภาพ เพราะยังทรงรักเขาอยู พระเจาทรงรักเราทุกคน
แมวาเราเปนคนบาป (โรม 5:8, ยอหน 3:16) และพระองคยังทรงเรียกเราทุกคน ใหมาหาพระองค
(มัทธิว 11:28)
พระเจาทรงลงโทษคนบาปเสมอ จงจําไววา “คาจางของความบาปนั้นคือความตาย” (โรม 6:23,
เอเสเคียล 18:4) การตายฝายวิญญาณจิตนัน้ หมายความวา วิญญาณของคนนั้นจะตองถูกแยกจากพระเจา
ชั่วนิรันดร พระเจาทรงสาปงูวา จะตองเปนสัตวเลื้อยคลานไปดวยทอง และกินผงคลีดินตลอดชีวิต
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เพราะเหตุที่งูเต็มใจเปนเครื่องมือใหมารใชเดี๋ยวนี้เราจึงเกลียดและสะอิดสะเอียนงู ซาตานไดรับการ
บอกกลาววา จะตองพายแพตอพระเจาโดยพระเยซูคริสตที่ไมกางเขน (ปฐมกาล 3:15 นางเอวาจะตอง
ประสบความทุกขแสนสาหัส และสามีจะตองปกครองตัวนางตลอดมา อาดัมก็ตองถูกสาปโดยตอง
ทํางานหนัก ดวยเหงื่อไหลโซมหนาตลอดชีวิต ฉะนัน้ บิดาซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว จึงตองทํางานหนัก
เพื่อเลี้ยงครอบครัว ความทุกขยากลําบากก็เกิดแกมนุษยตราบเทาทุกวันนี้
พระเจาทรงขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวนทันที เพราะความบาปอยูเฉพาะพระพักตรของ
พระเจาไมได พระเจาทรงใหทูตสวรรคของพระองค พิทักษรักษาสวนเอเดนนั้นดวยกระบีเ่ พลิง โดยมิ
ใหใครเขาไปในสวนนัน้ อีก แตกอนที่เขาทัง้ สองจะถูกขับไลออกจากสวน พระเจาทรงฆาสัตว และเอา
หนังของมันทําเปนเสื้อผาใหอาดัมและเอวานุงหม พระองคไดทรงเตรียมทางที่จะปกปดความอายของ
มนุษยไวให เพราะผลแหงความบาป พระเจาอาจอธิบายใหคนทั้งสองฟงวา การที่สตั วตัวหนึ่งตองตาย
อยางไมมีความผิด เพื่อจะกลายเปนเครื่องนุงหมแกเขานัน้ เปนการสัญญาวาพระองคจะเตรียมทางแหง
ความรอดใหแกมนุษยโดยวิธีเดียวกัน วันหนึ่งพระเจาจะสงพระราชโอรสของพระองคลงมาจากสวรรค
เพื่อมาตายแทนคนบาป อาดัมและเอวา ไมไดลงทุนทําอะไรเลย พระเจาพระราชทานเสื้อผาใหเปลา ๆ
พระเจาประทานความรอดใหแกเราเปลา ๆ เชนเดียวกัน พระเจาไดสงพระบุตรคือพระเยซูคริสตลงมา
จากสวรรคมาสูโลก และพระเยซูตองทนทุกขทรมานจนตายบนไมกางเขนเพื่อไถบาปของเรา เมื่อเรา
ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของเราแลว ความบาปของเราก็จะไดรับการอภัยและเราถูกสราง
ใหเปนบุคคลใหม พรอมที่จะรับมรดกของพระเจา และเปนมิตรกับพระองค
หลังจากไดทําผิดบาปแลวอาดัมก็ไดกําเนิดลูกหลาน ฉะนัน้ ลูกหลานของอาดัมลวนเปนคนบาป
ทั้งสิ้น ทานคงจําไดวาตนไม พืช และสัตวทวีพันธุตามชนิดของมัน ดังนั้นเมื่ออาดัมและเอวาเปนคน
บาป ลูกหลานก็กลายเปนเผาพันธุที่มีเชื้อบาปติดตัวมาดวย เราตางคนตางทําอะไร ๆ ตามลําพังใจของ
ตนเอง (อิสยาห 53:6) เราพากันขัดขืนพระเจาอยางเดียวกับอาดัมและเอวา แตโดยความรักใหญยิ่งนั้น
พระองคทรงจัดเตรียมทางใหเรากลับใจใหม รักพระเจาตามเดิม พระเจาทรงรักเรา และทรงมีพระ
ประสงคที่จะประทานชีวิตใหมใหแกเรา ถาทานไมตอ นรับพระเยซูทานก็ทําตัวใหหางไกลจากพระเจา
ทุกที
ในพระคัมภีรบ อกเราไววา มนุษยทกุ คนไดทําบาป (โรม 3:23) ทานเคยแปลกใจบางไหมวา
เหตุใดเราจึงทําบาปไดงายเหลือเกิน ทั้งนี้ก็เพราะอาดัมไดทําบาป เราไดรับสันดานบาปเปนมรดกตก
ทอดมาจากอาดัม จึงทําบาปเสมออยางไมกระดากอาย “คาจางของความบาปนั้นคือความตาย” แตเรา
จําเปนจะตองอยูในครอบครัวของอาดัมตอไป เพราะเราสามารถรับชีวิตใหมจากพระเยซูคือชีวิตนิรนั ดร
ได ในเมื่อเรายอมสารภาพความผิดของเรา ขอพระองครับเราไวเปนบุตรของพระองค ความบาปของเรา
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จะไดรับการชําระใหสะอาด ดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต โดยสายเลือดของอาดัมแลว เราเปนคน
ผิดบาป ซึ่งจะตองถึงแกความตาย แตโดยองคพระเยซูคริสต เราจึงไดรับการชําระบาป รับการอภัยโทษ
และรับชีวิตนิรันดร
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 4
ปฐมกาล บทที่ 4

บทเรียนที่ 4 บุตรมนุษยคูแรกของโลก
มีสิ่งที่นาเสียใจเกิดขึน้ สองอยาง อันเนื่องจากความผิดของอาดัม สิ่งนั้นก็คือความบาปและ
ความตาย เมื่ออาดัมและเอวาทําบาป โดยขัดขืนคําสั่งของพระเจากินผลไมที่พระองคทรงหามเขาไปแลว
จึงถูกลงโทษไมใหอยูใ นสวนเอเดนตอไป และผลของความบาปก็นาํ เขาทั้งสองไปสูความตาย พระ
ธรรมโรม 3: 23 กลาววา มนุษยทกุ คน ไดทําบาป และ “คาจางของความบาปนั้นคือความตาย” (โรม
6:23) ฉะนัน้ ทุกคนตองตายเพราะมนุษยทุกคนมีบาป แตพระองคกย็ งั ทรงรักคนบาปอยู ทรงเตรียมทาง
แหงความรอดใหคนบาป เพือ่ ผูที่ไดรับการไถบาป โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตบนไมกางเขนแลว
จะไดรับชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค
หลังจากอาดัมและเอวาถูกขับไลออกจากสวนเอเดนแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็เปลี่ยนแปลงไปหมด
เขาทั้งสองตองทํางาน เพื่อจะไดอาหารมาเลี้ยงชีพ ตองทนทุกขเพราะความเจ็บไข ตองคอยระแวดระวัง
ภัยจากสัตวราย ซึ่งเคยเปนเพื่อนของเขาและเขามิอาจเขาเฝาพระเจาอยางใกลชิดไดดงั เคย อนิจจา มนุษย
ไดถูกความบาปทําลายเสียสิ้น แตความรักของพระเจานาอัศจรรยและไมเปลี่ยนแปลง พระองคยังทรง
รักมนุษยและสัญญาวาจะใหมีผูชวยมาแบกความทุกขความบาปของเขาทั้งหลาย
เมื่ออาดัมและเอวาถูกขับไลออกจากสวนแลว เขาไดมีบตุ รคนแรกเปนชาย ชื่อคายิน และในไม
ชาก็มีบุตรอีกคนหนึ่งชื่อ เฮเบ็ล โดยปกติทั่ว ๆ ไปแลว คายินควรเปนผูชวยดูแลนองชายของตน แต
ปรากฏวาคายินไมไดชว ยพอแมเลี้ยงนองเลย คายินและเฮเบ็ลเกิดจากบิดามารดาที่เปนคนบาป ฉะนั้นจึง
ตัดสันดานบาปมาดวย พระเจาทรงสั่งใหอาดัมและเอวาถวายเครื่องสักการะบูชาไถโทษบาป ลูกชายทั้ง
สองคนนี้ก็คงเห็นพอกับแมของตนถวายเครื่องบูชาไถบาปบอย ๆ คายินและเฮเบ็ลจึงรูวา ควรนําเครื่อง
บูชาชนิดใด มาถวายบูชาพระเจาใหเราดูวา สองคนนี้ไดนาํ อะไรมาถวายแกพระเจา
วันหนึ่งคายินกับเฮเบ็ลนําเครื่องบูชามาถวายพระเจา คายินเปนชาวนาปลูกพืชผักและธัญญหาร
เขานําเอาพืชผลของเขามาถวายพระองค เฮเบ็ลมีอาชีพเปนคนเลี้ยงสัตว นําแกะของเขามาถวายพระเจาที่
แทนบูชา เมื่อชายหนุมทั้งสองถวายเครื่องบูชาแลวก็กมหนาคอยเฝาอยูวา พระเจาจะทรงพอพระทัยตอ
เครื่องบูชาของตนหรือไม ผลปรากฏวาพระเจาทรงยอมรับเครื่องบูชาของเฮเบ็ล ซึ่งคงจะประทานไฟลง
มาจากเบื้องบน เผาลูกแกะที่ใชเปนเครื่องบูชานั้น แตเครื่องบูชาของคายินพระเจาไมทรงรับเลย พระ
คัมภีรไมไดบอกวาพระเจาทรงรักเฮเบ็ลมากกวาคายิน จึงไดรับเครื่องบูชาของเฮเบ็ล แตเหตุทพี่ ระเจา
ทรงรับเครื่องบูชาของเฮเบ็ลนั้น ก็เพราะเฮเบ็ลนําเครื่องบูชาที่ถูกตองมาถวาย ดวยการเชื่อฟงคําสั่งของ
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พระเจา เฮเบ็ลมีความเชื่อนําเครื่องบูชาที่ถูกตอง มาถวายดวยความเชื่อสวนคายินนั้นนําเครื่องบูชาที่
ตนเองคิดวาถูกตองมาถวาย ซึ่งความจริงแลว พระเจาทรงบัญชาแกคนทั้งสองวา พระเจาพึงประสงค
เครื่องบูชาชนิดใด และทั้งสองรูลวงหนาแลววา ควรนําเครื่องบูชาชนิดใดมาถวายพระองค
คายินโกรธมากเมื่อพระเจาไมทรงรับเครื่องบูชาของเขา นี่ก็แสดงวาเขาไมรักพระเจาเลย และ
ไมตองการทําใหพระเจาทรงพอพระทัย เขาทําตามที่เขาชอบเทานั้น จึงนําเครื่องบูชาชนิดที่นึกวาดีที่สุด
และสวยงามทีส่ ุดมาถวาย แตเครื่องบูชานั้นกลายเปนของนาเกลียดสําหรับพระเจา เพราะเปนเครื่องบูชา
ที่สอเจตนาอวดตัวเอง คายินไมเชื่อพระเจา ในเมื่อพระเจาตรัสใหนาํ เครื่องสักการะบูชามาถวาย คายิน
ทราบดีวา หากไมมีเลือดไหลก็จะไมมกี ารไถโทษ พระเจาจึงไมพอพระทัย และไมทรงรับเครื่องบูชา
ของเขา
นางเอวาไมเคยคิดเลยวา เมือ่ นางกินผลไมที่พระเจาทรงหามไวเขาไปนั้น จะกลายเปนผลบาป
ใหญโตมากมายถึงเพียงนี้ จนกระทั่งลูกชายคนแรกของนางกลายเปนฆาตรกรไป เหตุทพี่ ระเจาทรงมี
พระบัญชาใหนําแกะมาถวาย และไมสั่งใหเอาผลไมที่เกิดจากแผนดินมาถวาย ก็เพราะพระองคทรง
สาปแชงแผนดินเสียแลว แตยิ่งกวานั้นตองมีการหลั่งเลือด จึงจะไดรับการอภัยโทษได แกะตัวนัน้ ไมได
ทําผิด แตตองตายแทนเฮเบ็ล แตคายินนึกวาตัวเองดีอยูแ ลว ไมจําเปนตองมีการหลั่งเลือดไถบาปตัวเขาก็
ไดทุกวันนี้ หลายคนที่คิดวาตัวเขาดีพอ ไมตองใหพระเยซูหลั่งเลือดไถบาปของเขา เขานมัสการเขาเฝา
พระเจาโดยไมตองมีพระเยซูตายไถบาปแทนเขา พระเจาไมทรงรับรองการนมัสการเชนนั้น (1 ทิตัส
2:5, กิจการ 4:12, เลวีนิติ 17:11) เลือดตองหลั่งไหลออกเพื่อนําทางไปสูพระเจา ดังนั้นพระเยซูคริสต
ทรงเปนลูกแกะของพระเจา ตองสละพระโลหิต สิ้นพระชนมบนไมกางเขน (ยอหน 1:29) ไมมีใคร
สามารถเขาถึงพระเจาได เวนไวแตผูที่ยอมรับการตายไถบาปของพระเยซูเพื่อเขา ถาเรายอมรับพระเยซู
เราก็ไดเครื่องบูชาชนิดที่ถูกกับน้ําพระทัยของพระเจา ซึง่ พระเจาทรงพอพระทัยรับเครื่องบูชานั้น
เมื่อพระเจาตรัสถามคายินวา “นองชายของเจาอยูที่ไหน” คายินตอบวา “ไมทราบ” คายินรูอยู
แกใจตนเองวา ตนเปนคนฆานองชาย แตเขาไมยอมรับความผิดและไดโกหกพระเจา พระเจาจึงลงโทษ
คายิน โดยใหคายินเปนคนพเนจรเรรอน ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
คายินบอกวา การลงโทษของพระองคหนักเกินที่เขาจะทนได เขาตองออกจากบานและไมมี
ใครที่จะตอนรับเขาอีกตอไป แมแตแผนดินก็ไมยอมผลิตผลที่ดีสําหรับเขา คายินรองไหคร่ําครวญ
เพราะถูกลงโทษ แตไมยอมกลับใจจากทางชั่วของเขา
อยางไรก็ตาม พระเจาทรงยินดีอภัยแกคายินเสมอ และทรงอภัยใหแกทุกคนที่เสียใจยอมรับ
สารภาพบาป ละทิ้งความบาป กลับใจหันมาเชื่อถือวางใจในพระองคพระเจาทรงรักคนบาป แตพระเจา
ทรงเกลียดชังความบาป เหมือนแพทยรักคนปวย แตเกลียดและฆาเชือ้ โรค
21

คายินไมยอมกลับใจสารภาพผิด จึงถูกพระเจาขับไลไปใหพนพระพักตรของพระองค คนที่ไม
ยอมรับองคพระเยซูเปนพระผูไถบาป จะตองอยูห างไกลจากพระเจาเปนนิจนิรันดรเชนกัน เฮเบ็ลรูจัก
เครื่องบูชาชนิดที่พระเจาทรงพอพระทัย และเขานําเครือ่ งบูชาอยางนัน้ มาถวาย ซึ่งเปนสิ่งที่เราก็ทําได
เชนเดียวกัน เรารูวาพระเยซูทรงตายบนไมกางเขน เพื่อเปนเครื่องบูชาไถความผิดบาปของเรา ซึ่งพระ
เจาพอพระทัยที่สุดเมื่อเราตอนรับพระเยซูคริสต เราก็ไดรับความรอดทันที ทั้งยังสามารถนมัสการพระ
เจาไดอยางถูกตองอีกดวย
ทานจะตามอยางคนไหนในสองคนนี้ จะตามอยางคายิน ซึ่งทําตามใจตัวเองหรือตามแบบอยาง
เฮเบ็ล ที่เต็มใจยอมรับวา ตนเปนคนบาป แลวทูลขอพระเจาใหอภัยโทษบาปใหแกตน เฮเบ็ลรูสึกชื่นชม
ยินดี เมื่อเขาอยูตรงพระพักตรพระเจา แตคายินถูกแยกตัวออกจากพระเจา ไดรับความทุกขทรมานชั่วนิ
รันดร
พระเจาทรงโปรดใหอาดัมและนางเอวามีบุตรชายอีกคนหนึ่งชื่อเซธ เพื่อใหเปนที่พงึ่ พิงแทนลูก
ที่ถูกฆาตาย และจากตระกูลของเซธนี้แหละที่พระเจาทรงสัญญาไววา จะมีพระผูไถบาปมาเกิดในเชื้อ
สายของเขา (ปฐมกาล 3:15, 5:3) พระเยซูทรงเปนเครื่องบูชาใหญยงิ่ พระองคทรงสละพระชนมชีพ
ถวายเปนเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวไดผลตลอดไปเปนนิตย เราไมตองฆาลูกแกะเพือ่ บูชาขอรับไถบาป
อีกตอไป เพียงแตมาหาพระเยซูดวยความเชื่อเทานั้น ความบาปทุกอยางก็จะไดรบั การอภัย และพระเจา
จะทรงตอนรับเราดวยความเต็มพระทัย
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 5
ปฐมกาล บทที่ 5; ฮีบรู 11:5, 6

บทเรียนที่ 5 การดําเนินกับพระเจา
พระเจาทรงสัญญาไวกับอาดัมและนางเอวาวา พระองคจะสงผูไถบาปมาใหแกมนุษย หลังจาก
ที่คายินฆาเฮเบ็ลแลว พระเจาก็ไดพระราชทานบุตรใหอีกคนหนึ่ง เพื่อเปนตัวแทนเฮเบ็ล เพราะวงศ
ตระกูลของพระผูไถบาป จะเกิดจากเชื้อสายของคายินไมได คายินไมมคี วามเชื่อในพระเจา เซธลูกชาย
คนใหมของอาดัม ก็เปนคนบาปเหมือนกัน เพราะเขาเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของอาดัม (ปฐมกาล 5:3) จึงมี
สภาพเปนคนบาปเหมือนอาดัม แตเซธมีความเชื่อในพระเจา เต็มใจที่จะนําเครื่องสักการะบูชามาถวาย
พระองค พระเจาทรงอวยพรแกคนที่ไววางใจพระองค
จากขอพระธรรมประจําบทเรียนของเราวันนี้ ขอแรกจะเห็นไดวาเปนเรื่องลําดับวงศตระกูล
ของอาดัม พระคัมภีรตอนนีบ้ อกใหเราไดทราบวา อาดัมและวงศตระกูลของอาดัมเปนใครบาง ในพระ
ธรรมมัทธิว 1:1 เราอานถึงเรื่องลําดับวงศตระกูลของพระเยซูคริสต อาดัมเปนผูนําเชื้อบาปมาสูมนุษย
ทุกคน แตพระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทําลายความบาป และพระองคจะประทาน
ชีวิตใหมแกทกุ คนที่เชื่อและวางใจพระองค ถาเราไมมีชื่อจดไวในทะเบียนประจําชีพของพระเมษโปดก
(คือลูกแกะของพระเจาซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต) เราก็มีชื่อในสํามะโนครัวของอาดัม คือทะเบียนแหง
ความตาย นัน่ คือการถูกแยกออกจากพระเจาเปนนิจ ในบทนี้เราอานพบวามนุษยเราพากันลมหายตาย
จากโลกไป คนโบราณมีอายุยืนยาวมาก บางคนมีอายุถึงแปดรอยหรือเการอยป แตในที่สุด คนเหลานั้น
ก็ตองตายเหมือนกันทุกคน ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะเขาทุกคนเปนคนบาป แมมะธูเซลาซึ่งมีอายุยืนนานที่สุด
ในโลก คือ 969 ป ก็ตองตายเหมือนกัน ทานเคยทราบไหมวา มีคนคนหนึ่งในจํานวนคนเหลานั้นที่
ไมไดพบกับความตาย เพราะพระเจาทรงรับเขาขึ้นไปยังสวรรคทั้ง ๆ ที่เขายังมีชวี ติ อยู ชายผูน ี้คือ เอ
โนค และในสมัยตอมามีมหาบุรุษอีกคนหนึ่ง เปนศาสดาพยากรณชอื่ เอลียา ที่พระเจาทรงรับขึน้ ไปบน
สวรรคเชนกัน โดยพระเจาสงราชรถเพลิงมารับเอาตัวไป
บทเรียนของเราวันนี้ จะพูดถึงเรื่องของเอโนค ซึ่งเปนเหลนของเหลนของเซธ เอโนคเปนคน
ชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพระเจา เมื่อเขาอายุ 65 ป เขามีบุตรชายคนหนึ่งคือมะธูเซลา คนในสมัยเอ
โนคเปนคนชัว่ ชาเลวทรามมาก เราอาจนึกวาลูกหลานของคายินเทานัน้ ที่ไมเชื่อฟงพระเจา แตความจริง
ลูกหลานของเซธหลายคน ก็ไมนับถือพระเจาเหมือนกัน ผูคนทั้งหลายพากันประพฤติชั่วชาเลวทราม
ทุกคนทําอะไร ๆ ตามใจปรารถนาของตนเอง แลวโออวดวาฉันนี่สําคัญไมใชเลน (ดูพระธรรม ยูดา ขอ
16)
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เอโนคเปนคนแตกตางจากคนเหลานั้น เขาปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา นําเครื่องสักการะบูชาที่
ถูกตองมาถวายนมัสการพระองค ในพระคัมภีรบอกเราวา เอโนคดําเนินชีวิตของเขากับพระเจา เอโนค
เคยสนทนากับพระเจา และทูลถามพระองคเสมอวาควรจะทําอยางไร กอนที่เขาจะลงมือทําอะไรทุกครั้ง
(อาโมศ 3:3) เขาไดรับการเปลี่ยนแปลงใหจิตใจเนื้อหนังของเขา เปนจิตใจเนื้อหนังที่คอยทําตามน้ํา
พระทัยของพระเจา อาดัมเปนคนที่ชอบทําตามใจตนเองเสมอ มนุษยที่อยูลอมรอบเอโนคสมัยนั้นก็
เหมือนกัน แตเอโนคเปนคนชอบธรรม ชอบเขาเฝาพระเจา และดําเนินชีวิตเยีย่ งพระเจา การกระทํา
เชนนี้ทําใหพระเจาทรงพอพระทัยมาก (ฮีบรู 11:5)
เราทราบแลววาเอโนคไมทําสิ่งที่ชั่วราย เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่อยูลอ มรอบตัวเขา เขาดําเนิน
ชีวิตกับพระเจา ไมเดินตามทางของชาวโลก ขณะที่คนเปนจํานวนมากพากันทําผิดบาปทุกวัน เอโนคได
สนทนากับพระเจาและเขาเฝาพระองค ทั้งทําทุกอยางเปนที่พอพระทัยพระเจาดวย มีความเชื่อไววางใจ
ในพระเจาสําหรับกิจทุกอยาง ชีวิตของเอโนคจึงเต็มลนไปดวยความสุขและความปติยินดี เอโนค
พยายามบอกคนที่อยูลอมรอบ ใหรูจกั พระเจา และนมัสการพระองคในทางที่ถูกที่ควร (ยูดา ขอ 14, 15)
แตคนพวกนัน้ ไมยอมฟงเลย (สัปดาหหนาเราจะเรียนเรื่องของคนพวกนั้นวา มีอะไรเกิดขึ้นแกเขา)
ภายหลังที่ภรรยาของเอโนคไดใหกําเนิดบุตรคือมะธูเซลาแลว เอโนคก็ยังเดินตามรอยพระบาท
ของพระเจาอยูต อไป เอโนคนมัสการพระเจาและสนทนากับพระองคทุกวันเปนเวลาสามรอยป ดร.ไม
เยอร แหงกรุงลอนดอนกลาวไวดังนี้ วันหนึ่งเอโนคไดพบพระเจาทีแ่ ทนบูชา พระเจาจึงทรงพาเอโนค
ไปเดินเลนเปนระยะทางไกล ขณะที่พระเจากับเอโนคกําลังสนทนากันนั้น พระเจาจึงตรัสแกเอโนควา
“เจาเดินทางมาใกลบานของเรามากกวาบานของเจา เจาเขาไปอยูกับเราในบานของเราเถอะ ไมตอง
กลับไปบานของเจาอีกตอไป” และเอโนคคงยินดีและปฏิบัติตาม
พระคัมภีรไดเขียนไววา “โดยความเชื่อเอโนคไดถูกพระเจาเปลี่ยนแปลงรางกายจนเอโนคไม
ตองพบกับความตาย และไมมีใครไดเห็นเอโนคอีกเลย” เพราะกอนที่เอโนคจะรับการเปลี่ยนแปลง
รางกาย เขาไดเปนพยานยืนยันขอนี้ คือเขาไดทําใหพระเจาพอพระทัยแนนอน ทางครอบครัวของเอโนค
คงตามหาตัวเอโนคเปนเวลานาน และตามไปไกล แตไมสามารถพบตัวของเอโนค
ถาเราเดินตามพระเจา และพยายามทําใหพระเจาพอพระทัย เราจําเปนตองเดินตามทางของ
พระองค ตองบังเกิดในครอบครัวของพระองค โดยยอมรับพระเยซูพระบุตรของพระเจาใหเปนองคพระ
ผูไถบาปของเรา (ยอหน 1:12) แลวเราก็ดําเนินกับพระองคไดและมีลกั ษณะคลายพระองคยิ่งขึ้นทุกวัน
(2 โกรินธ 3:18) วันหนึ่งพระเยซูเจาจะเสด็จมารับเราใหไปอยู “บาน” ของพระองคคือสวรรค ขณะที่
พระเยซูเสด็จมานั้น
บางคนในพวกเรายังมีชีวิตอยู
แตรางกายของเราจะเปลี่ยนแปลงหมดใน
พริบตาเดียว โดยไมตองตายเชนเดียวกับเอโนค (1 โครินธ 15:51, 52) แมคนที่ตายไปแลวซึ่งเชื่อพระ
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เยซูคริสต พระองคจะทรงเรียกใหฟนจากตาย พรอมกับประทานรางกายใหม (1 เธสะโลนิกา 4:13-18)
เราอยูในโลกที่มีความตายลอมรอบ แตเมื่อพระเยซูคริสตจะเสด็จมา เราทั้งหลายที่เชื่อพระองคทุกคน
จะรับรางกายใหม และจะอยูใ นโลกที่ไมมคี วามตายอีกตอไป ทานเตรียมตัวพรอมแลวหรือยัง ที่จะพบ
พระเยซูคริสตในวันนั้น
พระเยซูตรัสถึงเวลาที่พระองคเสด็จมาวา “จะมีสองคนนอนอยูใ นทีน่ อน คนหนึง่ จะถูกรับไป
แลวละทิ้งอีกคนหนึ่งไว” ใครที่รักพระเยซูก็จะไดอยูใ นสวรรคพรอมกับพระองคและจะอยูที่นนั่ กับพระ
เยซูคริสตเปนนิจนิรันดร ผูที่ไมพรอมและไมยอมตอนรับพระเยซูคริสต จะถูกสงไปอยูในที่มดื ภายนอก
อีกแหงหนึ่ง ตลอดไปเปนนิตย เดีย๋ วนี้เปนเวลาที่เราควรตัดสินใจรับพระเยซูคริสต เปนพระผูช วยไถ
บาปของเรา เพื่อเราจะเตรียมตัวพรอม เมือ่ พระองคเสด็จกลับมา
ถาเราไดตอนรับพระเยซูแลว ก็ใหเราดําเนินชีวิตเพื่อพระองค และสนทนากับพระเยซู
เหมือนกับเอโนค จงใหเรามีชีวิตซึ่งพระเจาทรงพอพระทัยเสมอ และเตรียมตัวใหพรอม สําหรับวัน
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเจาของเรา
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 6
ปฐมกาล บทที่ 6, ฮีบรู 11:7

บทเรียนที่ 6 การเชื่อฟงอยางครบถวน
พระเจามิใชทรงเปนเพียงผูเนรมิต และครอบครองมนุษยเทานั้น แตยังเปนพระบิดาของทุกคน
ที่เชื่อในพระเยซูคริสตดวย (กาลาเทีย 3:26) ในฐานะที่เปนบุตรเราจึงตองเชื่อฟง และปฏิบัติทกุ อยาง
ตามน้ําพระทัยของพระบิดา เราทราบน้ําพระทัยของพระองคไดโดยอาศัยพระคัมภีร พระองคตรัสไวใน
พระคริสตธรรมคัมภีรแลววา มีอะไรบางทีพ่ ระองคทรงตองการใหเรากระทํา และอะไรบางที่เราควรละ
เวน เชนเดียวกับที่คุณพอคุณแมอยากจะใหลูกทุกคนเชือ่ ฟง และปฏิบตั ิตามที่ทานไดสั่งสอนไว
เชาวันหนึ่งคุณพอของเด็กชายคนหนึ่งมีธุระตองออกไปนอกบาน จึงสั่งลูกชายวา “อยาออกไป
วิ่งเลนนอกสนามหนาบาน” ตอมามีเพื่อนผานมา ชักชวนใหไปตกปลาดวยกัน ตอนแรกเด็กคนนั้น
ปฏิเสธวา “คุณพอหามผมออกนอกบานวันนี”้ “ไมเปนไรหรอก เพียงแตไปตกปลาที่แมน้ําเทานั้นเอง”
เพื่อนของเขาชวนอีก เด็กคนนั้นจึงไปกับเพื่อน ตอนเย็นคุณพอกลับมาบาน เด็กคนนั้นก็วิ่งไปหาพอ
พรอมกับปลาพวงใหญซึ่งเขาตกได หวังจะอวดคุณพอ ทานคิดวาคุณพอของเด็กจะมีความพอใจกับปลา
ที่ลูกหามาไดหรือไม เปลาเลย เขาไมพอใจเลย ที่ลูกไมอยูในโอวาท เหตุที่คุณพอของเด็กหามลูกชาย
ออกนอกสนามหญาหนาบานนั้น ก็เพราะเกรงวาลูกชายจะไปเลนน้ําทีแ่ มน้ํา แลวอาจจะจมน้ําตาย ดวย
ความหวงใย จึงไดหามไว หวังวาลูกจะเชื่อฟง พระบิดาของเราในสวรรคก็เชนเดียวกัน ประสงคใหเรา
เชื่อฟงพระองค เพื่อเราจะไมหลวมตัวทําความบาป
วันนีเ้ ราจะเรียนเรื่องโนอาห ผูที่เชื่อฟงพระเจาอยางครบถวน หลังจากทีพ่ ระเจาไดรับเอโนคขึ้น
ไปอยูในสวรรคแลว ผูคนทั้งหลายพากันประพฤติชั่วรายเลวทรามมากยิ่งขึ้น จนพระเจาทรงตัดสิน
พระทัยทีจ่ ะทําลายมนุษยเหลานี้ใหหมดสิ้นไป พระคัมภีรบอกเราวา พระเจาทรงเห็นความชัว่ รายของ
บรรดามนุษยทุกอยาง คนพวกนัน้ คิดแตสิ่งชั่วตลอดเวลา ทําใหพระเจาทรงโทมนัสพระทัยยิ่ง จึงตัดสิน
พระทัยทําลายโลกดวยการใหมีน้ําทวม ตอนแรก ๆ ยังมีคนรักพระเจาอยูบาง เชื่อฟงพระองค ประพฤติ
ตนเปนที่ชอบพระทัยพระองค แตตอมาคนพวกนั้นคอย ๆ ลืมพระเจา ประพฤติตัวเลวทรามความบาปก็
ทวีมากขึ้นทุกที จนพระเจาตองลางผลาญมนุษยใหพนิ าศไป โดยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่ทุก
คนจะตองตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยไถบาปโดยเร็วที่สุดเพื่อจะไดหลุดพนจากพระพิโรธ ของพระ
เจาในวันพิพากษา
ขณะที่พระเจาทรงทอดพระเนตรดูคนชั่วชาเลวทรามทั้งโลก ก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อโนอาห ชาย
คนนี้ไมยอมดําเนินชีวิตชั่วเชนนั้น แมคนอื่น ๆ พากันละลืมพระเจาหมดแลวก็ตาม พระเจาทรงระลึกถึง
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โนอาห ตรัสแกโนอาหวา พระองคจะทําลายโลกโดยใหน้ําทวม และสั่งใหโนอาหตอเรือลํามหึมาลํา
หนึ่ง พระองคจะบันดาลใหน้ําทวมโลก ทัง้ ๆ ที่ไมเคยมีฝนตกมากอนเลย มีแตหยาดน้ํา ละอองน้ํา ทํา
ใหพื้นดินชืน้ พอแกการเพาะปลูกเทานัน้ แตโนอาหกเ็ ชื่อและทําตามคําที่พระเจาทรงบัญชาทุกประการ
จึงตั้งตนสรางเรือขอนี้แหละเปนการแสดงการเชื่อฟงตามคําที่พระเจาทรงบัญชาทุกประการ เพราะโน
อาหทําสิ่งที่พระเจาสั่งใหทําโดยที่ตนไมเคยเห็นมากอนเลย เหมือนกับเราเชื่อในองคพระเยซูซึ่งเราไม
เคยเห็นเลย
พระเจาตรัสใหโนอาหทราบถึงวิธีที่จะสรางนาวาอยางละเอียดถี่ถวน และตรัสใหทราบวามีใคร
บางที่จะใหเขาไปอยูในนาวาลํานั้น โนอาหไดเชื่อทําตามพระบัญชาของพระเจา โดยเหตุนี้เองโนอาหจึง
รอดชีวิตพรอมทั้งครอบครัวของทาน
เรือลํานี้ใหญโตมาก พอที่จะบรรจุสัตวทั้งตัวผูและตัวเมียทุกชนิด นอกจากนั้นยังมีที่สําหรับคน
แปดคนอาศัยอยูดวย เรือกวางประมาณ 25 เมตร ยาว 150 เมตร (รายละเอียดอานไดจาก ปฐมกาล 6:1417) มีหองหลายหอง มีชองหนาตาง 1 ชอง ยาวรอบนาวาชั้นบน มีประตู ๆ เดียว นาวาลํานี้ทําดวยไมโก
เฟอร ทานเคยทําของเลนบางไหม เชน วาว ถาทําวาวผิดสวน มันจะไมลอยขึ้นหรือขึ้นอยางเอียง ๆ
พระองคทรงเนรมิตสรางทุกอยางลวนแตดี ไมจําเปนตองสรางแลวสรางอีก เหมือนกับมนุษยตองทํา
ซ้ําซากหลายครั้ง (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4) ดังนัน้ แปลนสรางนาวาทีพ่ ระเจาประทานใหโนอาหจงึ เปน
แปลนที่ดีรอบคอบที่สุด ไมมีอะไรขาดตกบกพรอง ไมตองกลัววาจะรั่วหรือแออัดเพราะมีสัตวมาก
เกินไป โนอาหเพียงแตรับแปลนนั้นมาสรางเรือขึ้นดวยความเชื่อทุกอยางก็เรียบรอย และแนใจวาจะมี
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ นาวานั้นเปนแบบเล็งถึงพระเยซูคริสต โครงการแหงความรอดไดสาํ เร็จ
ครบถวนบริบูรณในพระองคทุกอยางแลว เราเพียงแตตอ นรับพระองคดวยความเชือ่ เทานั้น ก็จะไดรับ
ความรอด
พระเจาผูทรงเปนพระบิดาทีร่ ักของเรา ไดทรงสําแดงเหตุการณหลายอยางในพระคัมภีรเดิม ซึ่ง
เล็งถึงพระเยซูคริสตเจา นอกจากนั้นเรายังเห็นความรัก ที่ครบบริบูรณของพระเจาตอเรา มิใชเฉพาะเรือ
ลํานั้นเทานั้น ที่เปรียบเหมือนพระเยซูผูชวยไถบาปของเรา แตชวี ิตของโนอาหเองก็สําแดงใหเราเห็น
ภาพของพระเยซูดวย คําวา “โนอาห” หมายความวา หยุดพัก และนั่นแหละคือการหยุดพักนิรันดร ซึ่ง
พระเยซูประทานใหแกเรา พระเยซูประทานใหเราหยุดพักจากการทําบาป (มัทธิว 11:28)
มีเรื่องเลาวา ชายคนหนึ่งแบกภาระบาปบนหลังของเขา เมื่อเขามาถึงไมกางเขนของพระเยซู
ภาระนัน้ ก็หลุดออกจากบากลิ้งหายไป และเขาก็เปนอิสระ เปนภาพใหเราเห็นตัวของเราเองวา เรามีบาป
ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด แตเมือ่ เราเชื่อในฤทธิ์แหงไมกางเขนแลว เชื่อวาพระเยซูทรงตายไถบาปของเรา
เราก็หลุดพนจากพันธะแหงความบาปทั้งปวง
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โนอาหเปนผูท ี่พระเจาทรงพอพระทัยเพราะเปนคนเชื่อฟงพระองค และพระเยซูเอง ทรงทําให
พระบิดาพอพระทัยเสมอดังขอพระธรรม มัทธิว 3:17 ซึ่งวา “ทานนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบใจทาน
มาก” โนอาหไมยอมทําบาปเหมือนกับคนที่อยูลอมรอบโนอาห แตพระเยซูทรงดําเนินชีวิตของพระองค
บริสุทธิ์ยิ่งกวาโนอาหเสียอีก โนอาหดําเนินชีวิตเหมือนเอโนค และองคพระเยซูคริสตทรงดําเนิน
เชนเดียวกันกับพระบิดา
พระเจาทรงมอบงานไวใหโนอาหทํางานนั้นคืองานตอนาวา เพื่อชวยคนในครอบครัวใหพน
จากการจมน้ําตาย พระเยซูทรงทํางานยิ่งใหญกวานั้นอีก คือทรงชวยมนุษยใหพนจากการจมตายใน
ความบาป ถาใครเชื่อพระเยซู ผูนั้นจะรอดพนจากการจมอยูในความบาป โนอาหเชื่อฟงพระเจาโดย
ปราศจากขอแม และปฏิบัติตามทุกอยาง ดวยความเชื่อ แมฝนยังไมเคยตกกอนเลย แตไมแปลกอะไร
สําหรับโนอาห พระเจาบอกโนอาหวาฝนจะตก และน้ําจะทวมโลก และสั่งใหตอนาวาใหญ โนอาหก็
เชื่อและทําตามคําสั่งนั้นทันที เชื่อเหลือเกินวา คงมีหลายคนมองดูโนอาหตอนาวา และหัวเราะเยาะวา
“ชางโงจริง ๆ ที่มาสรางนาวาลําใหญบนบกใกลภเู ขา ทําไมไมสรางใกลแมน้ํา หรือใกลทะเล จะไดลอย
ลงน้ําไดงาย” แตโนอาหมีความมั่นใจในพระเจา พระเจาสั่งทําอยางไรโนอาหก็ทําตามอยางนั้นทุก
ประการ เมื่อเราเชื่อพระเจา ไมวาคนจะหัวเราะสักเทาใด คนจะพูดมากสักเทาใด เราก็จะไมทอถอยเลย
มีชายแกคนหนึ่งถูกขายเปนทาส ใหแกนายใหม เขาถูกนายโบยตีเนื่องดวยความโกรธของนาย
เพราะทาสคนนี้กมศีรษะอธิษฐานขอตอพระเจา เขาโดนตีดวยเหตุเดียวกันนีห้ ลายวัน แตชายคนนั้นไม
หยุดอธิษฐาน คืนวันหนึ่งหลังจากเขานอนแลวนายของเขาคิดถึงความบาปที่ตนเองไดกระทํา จึงปลุก
ภรรยาใหลุกขึน้ ชวยอธิษฐานเผื่อเขา ภรรยาบอกวา “เกิดมาไมเคยอธิษฐานเลย ใหเราไปเรียกทาสใหม
คนนั้นขึ้นมา” ทาสคนนั้นแปลกใจมากทีน่ ายขอรองใหอธิษฐานเผื่อ เขาไดคุกเขาลงอธิษฐาน ตอมาไม
ชาทั้งสามีและภรรยาผูเปนนาย ก็กลับใจมาเชื่อองคพระเยซูคริสต ชายชราผูนี้มีความเชื่อจึงไดอธิษฐาน
เรื่อยมา แมจะถูกเฆี่ยนตีก็ไมหยุดยั้งในการอธิษฐาน
เมื่อเราเชื่อในองคพระเยซูคริสตจริง ๆ เราตองการแสดงความเชื่อของเราออกมาดวยการเชื่อฟง
พระองค เฮเบ็ลไดแสดงความเชื่อโดยการนําลูกแกะมาถวาย ตามทีพ่ ระเจาทรงบัญชาไว เอโนคแสดง
ความเชื่อโดยการดําเนินชีวติ ตามที่พระเจาทรงพอพระทัยและโนอาหแสดงความเชื่อดวยการเชือ่ ฟง คือ
การสรางนาวาใหญ ตามที่พระเจาทรงบัญชาทุกประการ เราเองก็สามารถแสดงความเชื่อในพระเจาได
โดยการยอมรับเอาองคพระเยซูคริสตเปนผูไถบาปสวนตัวของเราเอง และเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงตาย
บนไมกางเขนเพื่อเรา
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 7
ปฐมกาล บทที่ 7-9

บทเรียนที่ 7 สถานที่ปลอดภัย
เฮเบ็ลแสดงความเชื่อโดยนําเครื่องบูชาที่ถูกตองมาถวายพระเจา เอโนคแสดงความเชือ่ โดยการ
ดําเนินชีวิตกับพระเจา ในขณะที่คนทั้งหลายซึ่งอยูลอมรอบตัวเขาประพฤติตัวชั่วชาเลวทราม โนอาห
สําแดงความเชื่อฟงพระเจา และสรางนาวาใหญในทีซ่ ึ่งไมมีน้ําจะใหเรือลอยได สวนทานเอง ทาน
สําแดงความเชื่อของทานอยางไร วันนี้เราจะศึกษาวา พระเจาทรงพิทักษรักษาโนอาหในเวลาน้าํ ทวม
โลกอยางไร
ทานเคยไปไหนชากวากําหนดบางหรือไม (เชนไปไมทันรถไฟ ไมทันเรือไมทันรถประจําทาง)
ครั้งหนึ่งขาพเจาอยากไปฟงการแสดงปาฐกถา ขาพเจารีบไปลวงหนากอนกําหนดเวลาหลายชั่วโมง แต
เขาไมได เพราะคนแนนมาก ขาพเจาเสียใจเหลือเกิน ในความผิดหวังครั้งนี้ แตนี่เปนเพียงเรื่องเล็กนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไมยอมเชื่อฟงพระเจา กวาเขาจะรูสึกตัวก็สายเกินไปเสียแลว
โนอาหตองใชเวลาสรางนาวาใหญลํานั้น เปนเวลาหนึ่งรอยยี่สิบป สมัยนั้นมนุษยมีชวี ิตยืนยาว
โดยเฉพาะผูที่เชื่อพระเจา มีชวี ิตอยูเปนรอย ๆ ป ตลอดเวลาที่กําลังกอสรางเรือนั้น โนอาหก็ประกาศสั่ง
สอนประชาชนใหเชื่อพระเจา และชักชวนใหเขาไปอยูในเรือลํานัน้ เพื่อความปลอดภัย แตคนบาป
เหลานั้นไมยอมเชื่อฟง กลับหัวเราะเยาะโนอาหตาง ๆ นานา
วันหนึ่งนาวาลํานั้นสําเร็จเรียบรอยแลว ตามที่พระเจาทรงบัญชาไว พระเจาตรัสแกโนอาหวา
“มาซิ เชิญทานพาครอบครัวเขาไปอยูใ นเรือลํานั้น” พระเจาทรงเมตตาตอโนอาหมากเหลือเกิน พระเจา
มิไดตรัสแกโนอาหวา “ไปซิเขาไปในเรือลํานั้น” แตพระเจาตรัสวา “เชิญมา” แลวพระเจาทรงนําหนา
โนอาหเขาไปในเรือลํานั้น เราคงจําไดมิใชหรือ ที่พระเจาตรัสเรียกและทรงตามหาอาดัมกับเอวา
หลังจากที่เขาทั้งสองไดหลงทําผิดบาปไปแลว ตั้งแตนนั้ มาจนถึงบัดนี้ พระเจายังทรงตามหาคนบาป
ตลอดเวลา (โรม 5:8, อิสยาห 1:18, 55:2) ถาเรามาหาพระเจา เราจะรอดพนจากการตายในความบาป
เหมือนดังโนอาหไดเขาไปในเรือ แลวรอดพนจากการจมน้ําตาย ทานนึกเห็นภาพของโนอาหและ
ครอบครัวที่กําลังเดินเขาไปในนาวาไดไหม โนอาห ภรรยา ลูกชายสามคน ลูกสะใภสามคน และสัตว
ชนิดละคูเวนแตสัตวบางชนิดที่สะอาดซึ่งใชเปนเครื่องสักการะบูชา จึงเลือกเขาไปถึงชนิดละเจ็ดคู สัตว
เหลานั้นเดินเขานาวาอยางเปนระเบียบเรียบรอย
พระเจาทรงคอยอยูถึงเจ็ดวัน หลังจากทีโ่ นอาหและครอบครัว ไดเขาไปในนาวาเรียบรอยแลว
พระเจาทรงอดกลั้นพระทัยไว สําหรับคนบาปมากมายเพียงใด พระองคทรงตักเตือนมนุษยลวงหนาถึง
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120 ป และวาระสุดทายก็ยังคอยอีกเจ็ดวัน เพื่อวามีบางคนเปลี่ยนใจ หันกลับมาเขาอาศัยอยูในนาวาและ
รับความรอด (1 เปโตร 3:20) ขอนี้เปนขอเตือนใจเรา ถึงความรักของพระเจาวา ปจจุบันนีพ้ ระเจาทรง
คอยใหเรากลับใจใหมเชื่อพึง่ พระเยซูคริสต ใหเปนพระผูไถบาปของตน พระเจาทรงเตือนใจมนุษยทุก
คนซ้ําแลวซ้ําอีก ใหละทิ้งบาป หันมาไววางใจพระเยซูคริสต กอนที่พระองคจะเสด็จมาพิพากษาโลก (1
ทิตัส 2:4, 2 เปโตร 3:9-15)
มีเด็กชายคนหนึ่งชวนเพื่อนของเขาใหเปนคริสเตียน แตเพื่อนของเขาไมอยากตัดสินใจเปนค
ริสเตียนในคืนวันนัน้ วันรุงขึ้นเขาปวยหนัก และถึงแกความตาย เขาไมมีโอกาสวางใจในพระเยซูเลย
เมื่อพระเจาตรัสแกทานในวันที่ทานยังมีโอกาสอยู ทานก็ควรรีบตัดสินใจเชื่อพระคริสตเสียวันนี้
เมื่อครบเจ็ดวันแลว พระเจาทรงปดประตูเรือเสีย ฝนก็ตกลงมาจากทองฟาอยางไมลืมหูลืมตา
ตาน้ําพุจากเบือ้ งลางก็พลุงขึ้นมาดวย เปนเชนนัน้ อยางไมหยุดถึงสี่สิบวันสี่สิบคืนและไมเคยมีฝนตก
เชนนั้นอีกเลย ในประวัติศาสตร พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกเหตุการณนี้ไวในปฐมกาล 7:19-24 วา
น้ําเหลานั้นยิ่งทวีมากบนแผนดิน ภูเขาอันสูงที่อยูใตฟาทุกแหงก็ทวมหมด น้ําไดทว มเกินภูเขาขึน้ ไปอีก
หาศอก...บรรดาสัตวและมนุษยทั้งปวงก็ตายสิ้น เหลือแตโนอาหกบั ครอบครัวและบรรดาสัตวที่อยูใน
นาวานัน้ ที่ไดรับความปลอดภัย เพราะโนอาหเชื่อฟงพระเจา เขาไปอยูในนาวากอนฝนตก เมื่อพระเจา
ทรงปดประตู ไมมีผูใดสามารถเปดไดอีก คนที่สํานึกตัวไดในขณะนั้นก็สายเกินไปเสียแลว
พระเยซูคริสตทรงเตือนเรา ขณะเมื่อพระองคยังทรงประทับอยูในโลกวา วันหนึง่ ประตูแหง
ความรอดจะปดลง คนเปนจํานวนมากจะเสียใจ เพราะเขาไปไมได (ครูควรเลาเรื่องยอจาก ลูกา 13:2226 และเรื่องสาวพรหมจารีสิบคนใน มัทธิว 25:1-13) ทุกวันนี้ประตู (โอกาส) ที่จะเขาสวรรคยังเปดคอย
ทุกคนอยู แตจะมีเวลาหนึ่งทีป่ ระตูนั้นจะปดสนิท และสายเกินไปที่ทานจะเขาไปได ทานจะไมมีโอกาส
ตอนรับพระเยซู เปนพระผูไถบาปของทานอีกตอไป พระเยซูเองทรงเปนประตูแหงความรอด (ยอหน
10:9) เราจึงเขาแผนดินสวรรคไดโดยอาศัยพระองค
นาวาใหญเล็งถึงพระเยซูคริสต ทานจะไดรับความปลอดภัยในเมื่อทานตอนรับพระองค นาวา
ลอยบนน้ํา คนที่อยูขางในรอดพนจากความตาย ซึ่งบังเกิดแกคนที่ไมเชื่อเหลานั้น ทํานองเดียวกันกับคน
ทั้งหลายจะตองพินาศ เมื่อพระเจาทรงพิพากษาโลกแตคนที่วางใจในพระเยซูจะปลอดภัย นาวาไมรั่ว
เพราะมีชันยาทั้งขางนอกและขางใน พระโลหิตของพระเยซูสามารถ “อุดรูรั่ว” ของจิตใจมิใหความบาป
“ไหลเขาไปทวมจิตใจของเราทั้งหลายได”
และเมื่อพระเจาทรงเห็นพระโลหิตของพระบุตรของ
พระองคก็จะทรงอภัยบาปใหแกเรา โนอาหและครอบครัวจําเปนตองเขามาอยูในนาวา เพื่อความ
ปลอดภัยจากการจมน้ําตายฉันใด เราก็จําเปนตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยไถบาปของเราฉันนัน้
จึงจะพนจากบาป ซึ่งคาจางของความบาปนัน้ คือความตาย
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ฝนตกหนักสี่สิบวันสี่สิบคืน และน้ําทวมสิ่งตาง ๆ อยูถึงหาเดือน พระเจาทรงระลึกถึงโนอาห
จึงบันดาลใหลมพัดมาและทําใหแผนดินแหง โนอาหคอยอยูอกี สี่สิบวันจึงปลอยกาออกไปจากชอง
หนาตางตัวหนึ่ง กาตัวนัน้ ไมกลับมาอีก โนอาหจึงปลอยนกเขาออกไปไมชาก็บนิ กลับมา เพราะหาที่
เกาะไมได โนอาหคอยอยูอ ีกเจ็ดวัน ปลอยนกเขาออกไปไมชาก็บินกลับมา เพราะหาที่เกาะไมได โน
อาหคอยอยูอกี เจ็ดวัน ปลอยนกเขาออกไปอีก นกกลับมาและคาบกิ่งมะกอกเทศออน ๆ มาดวย หลังจาก
นั้นอีกเจ็ดวันโนอาหไดปลอยนกเขาออกไปอีก แตคราวนี้มันไมกลับมาอีกเลย โนอาหคอยอยูใ นนาวา
จนกระทั่งพื้นดินแหงแลง พระเจาจึงสั่งใหออกจากเรือได
เมื่อออกจากนาวาแลว สิ่งแรกที่โนอาหทาํ ก็คือ สรางแทนถวายเครือ่ งบูชาแกพระเจา แสดง
ความกตัญูตอ พระองค ขอบพระคุณพระองค ที่ไดทรงชวยทานและครอบครัวใหรอดพนจากการ
จมน้ําตาย โนอาหสนิทสนมกับพระเจามาก พระองคก็ทรงอวยพระพรแกโนอาห เปนสิ่งที่ประเสริฐสัก
เทาใดที่เราไดรับพระพรจากพระองค (สุภาษิต 10:22) ทุกคนที่เชื่อฟงพระเจาเหมือนอยางโนอาห และ
เขาอยูในนาวาแหงความปลอดภัยของพระคริสต จะไดรบั พระพรจากพระเจา (เอเฟซัส 1:3) สวนคนนั้น
จะตองเผชิญกับพระพิโรธของพระเจา (ยอหน 3:36) ทานยังมีโอกาสอยูฝายใดฝายหนึ่งฝายใดก็ได ทาน
จะเลือกอยูฝายใดก็ได ทานจะเลือกอยูฝายใด พระหัตถของพระเยซูกําลังอาออกตอนรับทานอยู จงตัดใจ
เสียเดีย๋ วนีว้ า จะเลือกเอาพระพรหรือพระพิโรธของพระเจา
พระเจาไดประทานเครื่องหมายสวยงามใหโนอาห เปนสัญญลักษณแหงคํามั่นสัญญาวา พระ
เจาจะไมใหน้ําทวมโลกอีกตอไป เครื่องหมายนั้นคือ รุงกินน้ํา ถาทานเห็นรุงกินน้ําในทองฟาเมื่อใด พึง
จําไววาพระเจาไดตรัสแกโนอาหวา พระองคจะทรงทอดพระเนตรดูรุง และจะทรงระลึกถึงพระสัญญา
ที่จะไมทําลายโลกดวยน้ําทวมอีก
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 8
ปฐมกาล 11: 1-9

บทเรียนที่ 8 หอบาเบล
สัปดาหที่แลวเราไดเรียนเรื่องของคนแปดคน ที่รอดพนจากการจมน้าํ ตาย ในเมื่อน้ําทวมโลก
ครั้งใหญนั้น คือโนอาห ภรรยา และบุตรสามคนของโนอาห ไดแก เซมฮาม และยาเฟธ พรอมดวย
ภรรยาของเขาทั้งสามดวย เวลานั้นทั้งโลกมีเหลืออยูเพียงแปดคนเทานั้น พระเจาตรัสวา จงใหคน
เหลานั้นมีลูกหลานทวีมากขึ้นเต็มแผนดิน ใหลูกหลานของเขากระจายไปทัว่ โลก แตนาเสียใจเหลือเกิน
ที่ลูกหลานของเซม ฮาบ และยาเฟธ ไมเชือ่ ฟงพระเจา เลือกทางเดินของตนเอง เหมือนอยางอาดัมและคา
ยิน ขอใหเราดูตอไปวาลูกหลานของโนอาหไดกระทําอะไร อันเปนที่ไมชอบพระทัยพระเจาบาง
มนุษยสมัยนั้นพูดภาษาเดียวกัน และเปนการสะดวกที่จะอยูรวมกันในที่แหงเดียวกัน ขณะที่
ผูคนเพิ่มจํานวนมากขึ้น แทนที่จะคิดอานแยกยายกันไปตามพระประสงคของพระเจา พวกเขากลับวาง
แผนการที่จะอยูในแหงเดียวกัน คนพวกนั้นปรึกษากันวา ใหเราสรางเมืองใหญ มีหอคอยสูงสักแหง
หนึ่ง แลวจะทําใหพวกเรามีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว และไมตองกระจัดกระจายออกไปทั่วแผนดินโลก
พระคัมภีรไดกลาววา คนพวกนี้ตัดสินใจวา “มาเถิดใหเราสรางเมืองขึ้น และกอหอใหมยี อด
เทียมฟา ใหเราทําชื่อเสียงไว เกลือกวาเราตองกระจัดกระจายไปทั่วพืน้ แผนดินโลก” (ปฐมกาล 11:4)
คนเหลานั้นอวดตัว ไมยอมเชื่อฟงพระเจา พยายามสรางหอคอยสูงใหญเทียมฟา ซึ่งตองใชคนงาน
มากมายในการกอสราง พวกเขาตองเผาอิฐกันเอง ชวยกันขนอิฐไปยังกําแพงหอคอย ชวยกันกออิฐถือ
ปูน สรางหอคอยสูงขึ้นทุกที
พระเจาไมพอพระทัยคนพวกนี้มาก พระองคตรัสวา ดูเถิดมนุษยพวกนี้ก็เปนแตคนพวก
เดียวกันและมีภาษาเดียวกัน ไมมีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งมิใหคนเหลานั้นหยุดการขัดขืนเชือ่ ฟงเรา เราจะตอง
ทําใหพวกนี้เปลี่ยนภาษาพูด เพื่อมิใหเขาเขาใจภาษาซึ่งกันและกัน แลวจะกระจัดกระจายกันออกไปทั่ว
โลก”
วันหนึ่งขณะทีค่ นทั้งหลายกําลังทํางานกอสรางหอคอยอยูต ามปกติ แตเมื่อเขาจะบอกสิ่งที่ตน
ตองการ ก็ไมสามารถเขาใจภาษาซึ่งกันและกันได ชางไมไมเขาใจชางปูนคนกออิฐไมเขาใจภาษาของ
คนขนอิฐ ฯลฯ ทุกแหงเกิดความวุนวาย เพราะไมมีใครเขาใจคําพูดของใครไดเลย ดังนั้นคนพวกนั้นจึง
ตองหยุดการกอสรางเมืองและหอคอย เนือ่ งจากเขาไมสามารถเขาใจภาษาของกันและกัน เขาจึงแยกยาย
กันออกจากเมืองเปนหมู ๆ ตามภาษาที่พวกเขาพอเขาใจกันได และคอย ๆ กระจายออกไปทัว่ แผนดิน
โลก ตามพระประสงคของพระเจา
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ขณะที่พากันแยกยายไปทัว่ โลก พวกเขาพากันลืมพระเจาเสียจนหมดสิ้น แทนทีจ่ ะนมัสการ
พระเจาอยางทีบ่ รรพบุรุษของตนเคยทํา เขากลับทํารูปปน รูปสลัก จากไมและหินขึ้นบูชา กราบไหว
แทนการนมัสการพระเจาทีแ่ ทจริง เมื่อเขาลืมนมัสการพระที่แทจริง ไมเชื่อฟงพระองค จึงประพฤติตัว
ชั่วชาเลวทรามมากขึ้น
พญามารเปนผูชักใยอยูเบื้องหลังคนเหลานัน้ ทําใหเขาเกิดความหยิ่งจองหองและไมเชื่อฟงพระ
เจา ทานคงจําไดวา พญามารถูกขับไลออกจากสวรรค ก็เพราะอยากมีชื่อเสียง อยากใหใคร ๆ ยกยอง
และนมัสการมัน มีอยูหาครัง้ ที่พญามารบอกวา “ฉันจะทําอยางนั้นอยางนี้” ที่เราเกิดความลําบากยุงยาก
ก็เพราะเราอยากจะตามใจตัวเราเอง พญามารบอกนางเอวาวา ถานางจะกินผลไมที่ตองหามเขาไป จะ
เปนคนฉลาดรูท ุกสิ่งเหมือนพระเจา นางเอวาอยากไดสิ่งที่นางไมควรได คายินทนงตนนึกวาการ
นมัสการพระเจา โดยวิธีของตนนั้นดีกวาวิธีของพระเจา ลูกหลานของคายินก็เปนคนชั่ว จนพระเจาตอง
ทําลายโดยใหน้ําทวมโลก เหลือแตโนอาห และครอบครัวซึ่งถอมใจเดินตามทางของพระเจา
ใหเราคิดถึงพระเยซูวา พระองคแตกตางจากมนุษยพวกนี้อยางไร พระเยซูเสด็จลงมาจาก
สวรรค ซึ่งเปนที่ ๆ พระองคทรงรับการนมัสการและไดรับสงาราศีเขามาในโลกมนุษย ทนรับการหมิ่น
ประมาทจากมนุษย พระเยซูไมทรงตองการยศฐาบรรดาศักดิ์ใด ๆ เลย พระองคทรงเลือกตําแหนงที่ต่ํา
ที่สุด เมื่อทรงอยูในสภาพของมนุษย พระองคไมมีบานอาศัย ไมมีเงินทอง และไมมเี กียรติใด ๆ เปาโล
ไดเขียนในจดหมายที่สงไปยังคริสตจักรฟลิปปวา พระเยซูทรงรับสภาพอยางคนรับใช และเชื่อฟงพระ
เจาถึงที่สุด ไมมีความจําเปนใด ๆ ทีพ่ ระเยซูจะตองทนทุกขทรมานจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน พระ
เยซูทรงมีฤทธิ์อํานาจ ทรงสามารถที่จะลงมาจากไมกางเขนได หรือมิใหศัตรูจับก็ได แตพระองคไมได
กระทําเชนนั้น ทรงถอมพระทัยยอมตายบนไมกางเขนเพื่อเห็นแกเรา (ยอหน 12: 24) พระเยซูถูกตรึง
เยี่ยงโจรผูราย อุโมงคฝงพระศพของพระองค ก็มิใชเปนของพระองคเอง ตองยืมจากโยเซฟ ชาวอะริ
มาธาย พระเยซูทรงประสูติในโรงวัว และขณะที่ทรงเหน็ดเหนื่อยจากงานสั่งสอนและรักษาคนเจ็บปวย
พระองคก็ไมมีที่จะวางพระเศียรเพื่อพักผอน (มัทธิว 8:20) แมแตไมกางเขนนั้น ก็ไมใชของพระองค เขา
ทําไวสําหรับนักโทษคนหนึ่ง ชื่อบาระบา แตกระนั้นพระเยซูกย็ ังตรัสแกพระบิดาวา “ขาพเจารักที่จะทํา
ตามพระทัยของพระองค”
ทานคงจําไดมใิ ชหรือวา เมื่อพระเยซูทรงพาสาวกของพระองคไปในงานเลี้ยงครั้งสุดทาย ที่นั่น
ไมมีคนชวยลางเทา พระเยซูทรงลางเทาของอัครสาวกของพระองคเอง แมสาวกของพระเยซูเปนเพียง
มนุษย ก็ยังไมลางเทาใหกนั และกันเลย แตพระเยซูเปนพระเจาเสด็จมาจากสวรรค ทรงรับหนาที่ลางเทา
ของสาวกดวยความถอมพระทัย (ยอหน 63: 1-10) โดยเหตุที่พระเยซูทรงถอมพระทัย พระเจาจึงไดทรง
ยกพระองคขึ้นถึงที่สุด (ฟลิปป 2:9) เมื่อพระเยซูทรงสัง่ สอนประชาชน พระองคทรงสอนใหเขาเลือกที่
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นั่งอันดับต่ําทีส่ ุดกอน แลวคอยขยับเลื่อนขึ้นในอันดับสูง (ลูกา 15:7-12) พระคัมภีรสอนเราวา ถาเรา
ถอมตัวลงจะไดรับเกียรติภายหลัง (มัทธิว 23:12)
เรามักเขาขางตนเอง และอยากใหตวั เองไดรับเกียรติ แทนที่จะถวายพระเกียรติแกพระเจา
เหมือนกับการอวดตัวของคนที่สรางหอบาเบล การทนงตัวนํามาซึ่งความเดือดรอนเสมอ พระเจาทรง
ขัดขวางนโยบายของคนเหลานั้น และทําใหเขากระจัดกระจายไปทั่วโลก ถาทานตองการใหพระเจาทรง
อวยพรทานเหมือนกับเอโนคและโนอาห ทานจงถวายพระเกียรติแกพระเจากอน ไมใชหาเกียรติยศ
สําหรับตัวเอง จงจําไววา ความจองหองมาจากพญามาร แตผลของพระวิญญาณคือ การถอมตัว และใจ
ออนสุภาพ ในฐานะที่เราเปนคริสเตียน เราควรใหเกียรติแกคนอื่นเสมอ และเทิดพระเกียรติของพระเจา
ไวเปนอันดับแรก ถาทานยังไมไดตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของทานแลว จง
ตอนรับพระองคเสียวันนี้ และจงเทิดพระองคไวเปนใหญในชีวิตของทาน
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับขึ้นสูสวรรคแลว พระเจาไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหเสด็จลงมา
สวมทับผูที่ไดตอนรับและติดตามพระเยซูไป เวลานั้นมีคนจากตางประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มาชุมนุมกัน
ในกรุงเยรูซาเล็มเปนจํานวนมาก และบุคคลเหลานั้นจะไดยนิ ผูอื่นพูดภาษาของตนเอง โดยที่พระเจา
ทรงดลบันดาลใหเขาสามารถพูดภาษาทีเ่ ขาเคยรูจักมากอนเลย เพือ่ ใหคนที่มาในการฉลองเหลานั้น
ไดรับความรอด
ที่หอบาเบล (บาเบล แปลวา วุนวาย) พระเจาไดทําใหภาษาของมนุษยเปลี่ยนไปโดยฤทธิ์อํานาจ
ของพระองค และในเทศกาลการฉลองในกรุงเยรูซาเล็ม ดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค จึงทําใหคนของ
พระองคสามารถพูดภาษาตาง ๆ ที่ตนไมรจู ัก เพื่อหลายคนจะไดยนิ ขาวประเสริฐแหงความรอดพนบาป
แตที่สวรรคเราทั้งหลายจะใชภาษาเดียวกัน เพราะวาจะเปนครอบครัวเดียวกัน
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 9
ปฐมกาล 12:1-20

บทเรียนที่ 9 พระเจาทรงเรียกอับราฮัม
มนุษยพยายามสรางหอบาเบล พยายามหาทางขึ้นสูสวรรคดวยตนเอง ไมยอมพึ่งพระเจาดวยใจ
ถอม ไมยอมเชื่อฟงปฏิบัติตามพระคําของพระองค ความพยายามของเขาจึงลมเหลวทุกอยาง ไมสามารถ
ชวยใหใครเขาไปในแผนดินสวรรคไดเลยแมแตคนเดียว
ทานเคยมีเพื่อนสนิทสนมจริง ๆ สักคนหนึ่งไหม ทานคงตองการความเมตตา ความรัก และ
ความภักดีจากเพื่อนของทาน เพราะการที่จะเปนเพื่อนกันจริง ๆ นั้น ตองวางใจซึ่งกันและกัน พระเจา
ทรงมีพระประสงคที่จะใหเราเปนมิตรกับพระองค (ฮีบรู 11:6) เรารูจกั พระเจา และเกิดความศัทธราใน
พระองคได โดยการอานพระคัมภีรของพระองค กษัตริยยอรชที่ 5 ของอังกฤษ ซึ่งเปนพระมหากษัตริย
ยิ่งใหญพระองคหนึ่ง ก็ทรงอานพระคัมภีรเปนประจําทุกวัน
หลังจากที่พระเจาทรงขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนแลว พระองคไมไดปรากฏพระ
กายแกผูใดเปนเวลาหลายป จากบทเรียนของเราวันนี้ เราจะเรียนรูวา พระเจาทรงปรากฏแกมนุษยอกี คน
หนึ่งชื่อ อับราฮัม อับราฮัมเปนคนหนึ่งในตระกูลของเซม เขารูจักวิธีนมัสการพระเจาที่ถูกตอง และรูวา
พระองคเปนพระเจาเทีย่ งแทพระองคเดียวเทานั้น แมญาติพี่นองของอับราฮัมและคนอื่น ๆ จะนมัสการ
ดวงดาวตาง ๆ แตอับราฮัมคนเดียวที่นมัสการพระเจาผูสรางโลกและจักรวาล ญาติพี่นองของอับราฮัม
ตั้งถิ่นฐานในเมืองอูระ ประเทศแคลเดีย พระเจาที่ปรากฏแกอับราฮัม เปนพระเจาผูมีชีวิตประกอบดวย
สงาราศี ผิดแปลกจากรูปปน ที่ทําดวยไมและหิน พระองคทรงปลอยใหประชาชนเลือกทางเดินตามใจ
ชอบของเขาเอง เพราะคนพวกนัน้ หันหลังใหแกพระองค (อิสยาห 24:2, กิจการ 14:26) พระเจาทรงสั่ง
อับราฮัมใหละทิ้งบานเรือนและพี่นองของตนปลีกตัวออกจากคนทีก่ ราบไหวรูปเคารพแลวไปยัง
ประเทศที่พระเจาจะทรงชีใ้ หเห็นภายหลัง
การทําเชนนี้เปนการยากมากสําหรับอับราฮัม อับราฮัมอยูในเมืองที่มีความสะดวกสบายและ
สนุกสนาน จะตองสละทรัพยสมบัติ แมแตพี่นองของตน เพื่อไปยังที่ที่พระเจากําหนดไว แตอับราฮัมก็
เชื่อฟงพระเจา จึงออกเดินทางทันที พระเจาทรงตองการแยกอับราฮัมออกจากคนบาปพวกนั้น ใหอับ
ราฮัมสรางชาติใหมขึ้น เปนชาติที่นมัสการพระเจาที่แทจริงองคเดียวเทานั้นอยางถูกตอง พระเจาทรงมี
พระประสงคใหเราทุกคนปลีกตัวออกจากคนชั่ว ตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูไถบาปของเรา
และดํารงชีวติ อยูดวยความบริสุทธิ์เพื่อพระองค ไมใหเราประพฤติตวั เหลวไหลเยี่ยงคนที่ไมเปนคริส
เตียน อับราฮัมออกเดินทางไปจนถึงเมืองฮาราน และอยูท ี่นั่นหาป ในระหวางหาปนนั้ อับราฮัมไมไดเชื่อ
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พระเจาครบทุกอยาง จึงเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน คําวา “ฮาราน” หมายความวา “ชักชา” อับราฮัม
คอยอยูที่เมืองฮาราน จนกระทั่งบิดาของทานถึงแกกรรม (เราก็เชนเดียวกัน บางครั้งเรามิไดติดตามพระ
เจาอยางสุดใจ พระเจาจึงไมทรงอวยพรใหเรา จนกวาเราพรอมที่จะทําตามพระบัญชาของพระองคทุก
ประการ) พระเจาตองคอยอับราฮัมอยูถึงหาปจนอับราฮัมยอมเชื่อฟงและพรอมที่จะทําตามพระบัญชา
ของพระองคคือ ออกไปยังแผนดินที่พระองคพระราชทานให อับราฮัมไดเดินทางมาเปนระยะไกลจาก
บานเกิดเมืองนอน ประมาณ 1,100 กิโลเมตร จึงจะถึงแผนดินคะนาอัน ซึ่งเปนแผนดินทีพ่ ระเจาทรง
จัดเตรียมไวให
พระเจาทรงสัญญาไวกับอับราฮัมวา พระองคจะทรงอวยพรแกอับราฮัม ทรงนําอับราฮัมมายัง
ประเทศใหม และจากชนชาวประเทศนี้แหละพระเยซูไดเสด็จมาบังเกิด นาอัศจรรยมิใชหรือ อับราฮัม
เพียงแตรูวาพระเจาทรงอวยพรแกเขา และคนทั่วโลกจะไดรับพระพรจากทานดวย แตผลของการเชื่อฟง
ทําใหทานไดรบั พระพรยิ่งใหญที่สุดซึ่งทานนึกไมถึง คือไดเปนบรรพบุรุษของพระเยซูคริสตฝายเนื้อ
หนัง อับราฮัมมีความเชื่อพระเจา จนไดสละทิ้งบานอันแสนสุขสบายนั้นเสีย แลวไปอยูใ นกระโจม
เดินทางเรรอนไปเรื่อย ๆ ตามพระบัญชาของพระเจา
เมื่ออับราฮัมมาถึงประเทศคะนาอัน พระเจาก็ทรงสําแดงพระองคใหประจักษแกอับราฮัม อับ
ราฮัมจึงไดสรางแทนถวายเครื่องสักการบูชาขึ้น แลวเดินทางตอไป มาตั้งกระโจมอยูระหวางเมืองเบธ
เอลและเมืองอัย มีสิ่งที่นาสนใจเกีย่ วกับสถานที่นี่ กอนหนาที่อับราฮัมมาถึงตําบลโมเร ซึ่งแปลวา
“สถานที่อบรม” พระเจาทรงอบรมสั่งสอนอับราฮัมในสิ่งที่ตองทํา อับราฮัมก็เคยไปถึงเมืองเชเดมซึ่ง
แปลวา “กําลังกาย” คราวนี้อับราฮัมมาตั้งเตนทอยูระหวางเมืองเบธเอล “พระวิหารของพระเจา” กับ
เมืองอัย ซึ่งแปลวา “ซากสลักหักพัง” ดูประหนึ่งวาพระเจาบอกกับอับราฮัมมาตลอดเวลาวา พระองค
ทรงเปนผูสั่งสอนอบรม เปนผูใหพลังแกทานเสมอ ความดีของทานนั้นเปรียบเสมือนซากสลักหักพัง
เราสังเกตเห็นความเชื่อของอับราฮัม เพราะทานไววางใจในพระเจาทุกอยาง
ถาเราแยกตัวออกจากความบาป ยินยอมใหพระเจาสอนเรา เปนกําลังของเรา เราก็จะประสบ
ความสําเร็จในชีวิต
ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งประกาศตัววา เปนคนสามารถไตเชือกขามน้ําตกไนแอกการาไดตาม
ลําพังคนเดียว ถึงกําหนดวันที่เขาจะแสดง มีคนมามุงดูมากมาย เขาขึงเชือกใหตงึ จากฝงหนึ่งไปอีกฝง
หนึ่งของน้ําตก แลวเขาก็ขนึ้ ไปเหยียบบนเชือกนัน้ และเริ่มเดิน คนดูพากันใจหายใจคว่ํา เพราะถาเขา
พลาดตกลงไปในน้ําตก เขาก็จะตองถึงแกความตายทันที คนเหลานัน้ โหรองแสดงความยินดี เมื่อเขา
สามารถไตไปถึงปลายอีกขางหนึ่งได เมื่อเขาลงมาแลวชายคนนั้นบอกวา “ไมมีอะไรยากนัก เปนเพียง
การไตเชือกธรรมดาเทานั้นเอง ถาใครจะสมัครนั่งบนเกาอี้ที่ผูกติดกับหลังของผมแลว ผมจะไตเชือก
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ขามน้ําตกใหดอู ีกที” หลังจากชวนอยูนาน ก็มีชายคนหนึ่งตกลงใจสมัครนั่งบนเกาอี้ ชายคนที่ไตเชือก
บอกวา “คุณจงนั่งนิ่ง ๆ และพยายามทรงตัว ผมจะเปนคนพาคุณเดินไปตามเชือก ถาคุณพยายามดิ้นรน
ชวยตัวเองแลว ผมและคุณก็จะพลัดตกลงในน้ําตกดวยกันทั้งคู” เมื่อทําความเขาใจกันเรียบรอยแลว คน
นั้นก็นั่งบนเกาอี้ คนอื่น ๆ ชวยกันผูกเกาอี้ที่มีชายคนนัน้ นั่งติดหลังชายคนที่จะไตเชือก แลวเขาก็ไตไป
ถึงปลายทางโดยความปลอดภัยได เขาเพียงแตนงั่ เฉย ๆ และนักไตเชือกก็เปนผูแ บกเขาไปถึงปลายทาง
คริสเตียนก็เหมือนกัน เราไมตองทําอะไร และถาจะทําก็ทําไมได เราจงวางใจพระเยซู พระเยซู
จะทรงพาเราไปถึงสวรรคโดยปลอดภัย (กิจการ 4:12, ฮีบรู 7:25)
ขอใหเราเชื่อฟงพระเยซูคริสต ผูทรงสามารถชวยเราใหพนบาปได เหมือนกับอับราฮัมไดเชื่อ
ฟงพระเจาเพื่อรับสติปญญาและรับการชวยเหลือ (ฮีบรู 12:2) มีคนชัว่ อยูรอบตัวอับราฮัม คนเหลานั้น
อาจคิดรายทําอันตรายทานได แตพระเจาทรงพิทักษรักษาอับราฮัมไว มิใหเปนอันตรายแมแตนอย พระ
เยซูทรงพิทักษรักษาปองกันคนของพระองคเสมอ
อับราฮัมเปนมิตรกับพระเจา และเปน “บิดาแหงความเชื่อ” พระเจาจึงพระราชทานพระบุตร
ของพระองค คือพระเยซูคริสตใหแกโลกทางเชื้อชาติซึ่งอับราฮัมเปนประมุข และพระเจาทรงอวยพระ
พรแกมนุษยชาติทั่งหลายโลกผานทางอับราฮัมเพราะอับราฮัมเปนผูที่ไววางใจในพระเจา พระเจาทรงทํา
ใหพระเยซูคริสตปรากฏออกมาจากตัวเรา ถาเราไววางใจในพระเยซูคริสต เราจะนําพระพรมาสูคนอื่น
ดวย
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 10
ปฐมกาล บทที่ 13

บทเรียนที่ 10 การเลือกของโลต
เมื่อสัปดาหทแี่ ลว เราไดเรียนถึงเรื่องพระเจาทรงเรียกอับราฮัม ใหเดินทางไปยังดินแดนที่
พระองคทรงสัญญาไว ทานจะไดเปนหัวหนาชนชาติใหม พระเจาทรงแยกอับราฮัมออกจากญาติมิตร
สหายของทาน ซึ่งกราบไหวบูชารูปเคารพ ใหอับราฮัมเปนคนของพระองค เมื่อเราเปนคริสเตียนเราก็
รับการสรางขึ้นใหม (2 โครินธ 6:14-17)
พระเจาไดพระราชทานพรอันใหญหลวง โดยผานทางอับราฮัม และชนชาติอิสราเอลมาสูเรา
ดวย พระองคทรงใชชนชาตินี้ ใหเปนพยานยืนยันถึงพระเจาเทีย่ งแทพระองคเดียว ซึ่งในเวลานัน้ ทุก
ประเทศที่ลอมรอบชนชาติอิสราเอล ตางกราบไหวนมัสการรูปเคารพ ซึ่งอาจกลาวไดวา ชนชาติ
อิสราเอลเปนครูของโลก ที่สอนใหโลกรูจ ักพระเจาที่แทจริง (1 เธสะโลนิกา 17: 20-22, อิสยาห 43:1012) ชนชาติอสิ ราเอลไดรับพระคัมภีรจากพระเจา และสงตอใหแกเราอีกทอดหนึ่ง (เฉลยธรรมบัญญัติ
5:5-8) และจากชนชาติอิสราเอล พระเยซูคริสตไดทรงบังเกิด เพื่อปลดเปลื้องความบาปของมนุษย (ปฐม
กาล 3:15, 12:3)
บทเรียนของเราวันนีเ้ ปนเรื่องของการเลือก บางครั้งสิ่งที่เราเลือกอาจใหโทษมากกวาคุณ มีเรื่อง
เลาวา มีพี่นองสองคน คนพี่ชวยเลี้ยงนองแทนคุณแม แตเนื่องจากนองเล็กถูกตามใจจนเสียนิสัย เมือ่
อยากไดสิ่งใดก็รองไหเอา จะใหไดทาเดียว จนแมของเด็กอดรนทนไมได จึงสั่งคนพี่วา “ถานองรองจะ
เอาอะไร ก็จงใหเถิด ตามใจเขาหนอย” วันหนึ่งเด็กคนนัน้ รองไหอีก แมจึงพูดวา “แมบอกแลววาถานอง
รองไห ก็ใหของที่เขาอยากได” พี่ชายตอบวา “เขาไดแลวครับ” “ทําไมนองจึงรองอยูอีกละ” “นองอยาก
ไดตัวผึ้ง ผมปลอยใหเขาจับจึงถูกผึ้งตอยเอา และรองไหเปนการใหญ” เราก็เหมือนกันบางครั้งเราขอทุก
อยางจากพระเจา โดยไมคํานึงวา สิ่งที่ขอนัน้ จะเปนคุณหรือโทษแกตวั เอง
วันนีเ้ ราจะดูหลานชายของอับราฮัมวา เขาเลือกอะไร และนําความเดือดรอนมาสูตัวเองอยางไร
อับราฮัมเปนคนเชื่อมั่นในพระเจาเสมอมา แตครั้งหนึ่งเกิดกันดารอาหารในแผนดินคะนาอัน อับราฮัม
ขาดความไววางใจในพระเจา จึงพาภรรยาไปอยูประเทศอียิปต ซึ่งมีพลเมืองซึ่งประพฤติตัวชัว่ ชาเลว
ทราม ตอมาไมนาน อับราฮัมรูสึกตัววา ตัวคิดผิดที่เลือกเดินทางไปอยูประเทศอียิปต จึงกลับมาอยู
ประเทศคะนาอันอีกตามเดิม และเมื่อกลับมาถึงแลว ก็สรางแทนถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณพระเจา
สารภาพความผิดบาปตอพระเจาและตั้งตนชีวิตใหม ขณะที่อยูในประเทศอียิปต อับราฮัมไดกลายเปน
คนมั่งมี มีฝูงสัตวและเงินทองมากมาย หลานชายของเขาก็ร่ํารวยกลับมาพรอมกับลุงดวย อาจเปนเพราะ
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ลุงกับหลาน ไดเดินทางกลับมาพรอมดวยทรัพยสมบัติมากเกินไปนี้เอง จึงทําใหคนเลี้ยงสัตวของหลาน
เกิดทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตวของลุง อับราฮัมจึงไดเรียกโลตเขามาปรึกษาหารือกันวา ควรจะแยกกันอยู
เพื่อไมใหคนเลี้ยงสัตวทะเลาะกัน (อานขอ 8, 9) อับราฮัมอาวุโสกวาโลต ความจริงมีสิทธิ์เลือกกอน
ยิ่งกวานั้น พระเจาไดประทานแผนดินคะนาอันใหแกอับราฮัมเอง แตอับราฮัมเปนคนไมเห็นแกตวั มีใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูนอย จึงใหโลตเลือกกอน
โลตเปนคนโลภมาก เห็นแกไดฝายเดียว เมือ่ เห็นวา ลุมแมน้ําจอรแดนเปนแดนอุดมสมบูรณ จึง
เลือกเอาแดนอุดมนั้นเสียหมดสิ้น มีเหลือแตดินแดนที่เต็มไปดวยเนินเขาและไรหญา สําหรับอับราฮัม
หลานชายชางทําแกลุงลงคอ โดยไมสงสารคนแกบางเลย สิ่งที่นาเสียใจที่สุดก็คือ โลตมิไดปรึกษาหารือ
การเลือก การตัดสินใจของเขากับพระเจาเลย เขาเลือกสิ่งที่เขาเห็นวาวิเศษและดีที่สุด ในสายตาของเขา
ซึ่งแทจริงอาจจะเปนการเลือกที่ผิดพลาดทีส่ ุดก็ได ความผิดพลาดเชนนีเ้ กิดขึ้นในชีวิตของเราบอยเพราะ
เราเลือกและตัดสินใจทุกอยาง ดวยสติปญญาซึ่งประกอบดวยใจโลภของเราเอง (1 ยอหน 2: 16) ตาเปน
บอเกิดแหงความโลภ ไดทําใหหลายคนตองพบกับความพินาศเชน นางเอวาไดมองผลไมนั้นที่พระเจา
ทรงหาม เกิดความรูสึกอยากกินขึ้นมา จึงถูกมารลอลวงใหกนิ ผลไมนั้น ชายอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร
ชื่อฮาคาน มองเห็นเสื้อผาสวย ๆ งาม ๆ ของคนอื่น นึกอยากไดขึ้นมา จึงขโมยไปซอนไว (อาน โยชูวา
บทที่ 7) ตาของเรานําเราไปสูความยุงยาก เวนไวแตเรามองในสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์ (1 ยอหน 2:16)
ในสายพระเนตรของพระเจา แผนดินที่โลตเลือกนั้น เต็มไปดวยคนบาปและคนชัว่ เพราะอยู
ใกลกับเมืองสโดมซึ่งเปนเมืองของคนชั่วราย การที่อับราฮัมทําผิดพาโลตลงไปอยูยังเมืองอียิปตนั้น ทํา
ใหโลตกลายเปนคนโลภ
ผลของความบาปจึงตกเปนของโลตเมื่อมองเห็นสิง่ ที่ดีก็อยากไดมาไวใน
ครอบครองของตนทันที (ปฐมกาล 13: 10)
ความบาปยอมนําความทุกขมาสูตัวภายหลังเสมอ เราจะเกี่ยวเก็บผลที่เราไดหวานได แตพระเจา
ทรงใหอภัยอับราฮัม และมิไดทรงตอวาทานเลย เพราะอับราฮัมยังคงเชื่อพึ่งไววางใจในพระเจา และติด
สนิทกับพระองคตลอดเวลา (อาน ฮีบรู บทที่ 11)
โลตมิไดมีความเชื่ออยางอับราฮัม เขาเลือกในสิ่งที่เขาเห็นวาดีที่สุดสําหรับตัวเอง ในไมชาเขาก็
อาศัยอยูกับพวกคนชั่ว รับราชการในเมืองนั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะความดีจะอยูกับ
ความชั่วไมได ความมืดกับแสงสวางยอมเขากันไมได การที่บุตรของพระเจาไปคลุกคลีอยูกับบุตรของ
พญามาร ก็อันตรายยิ่ง อาจจะถูกชักจูงไปสูความชั่วทีละนิด ๆ จนลืมตัว และประพฤติตนเชนคนบาป
ทั้งหลายได ตัวอยางเชน แมวขาวนอนบนกองถานก็เปอนถานเปนธรรมดา ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนตอง
ระวังใหดใี นการเลือกเพื่อน ดังสุภาษิตไทยบทหนึ่งกลาววา “คบคนชั่ว คนชัว่ พาไปหาผิด คบบัณฑิต
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บัณฑิตพาไปหาผล” มีผูหนึ่งจะเปนเพื่อนที่ดีที่สุด และใหความปลอดภัยที่สุดแกเรา คือพระเยซูคริสต
พระองคทรงยินดีเปนเพื่อนสนิทของทุกคน ที่เชื่อและไววางใจพระองค
อับราฮัมวางใจพระเจา ใหพระองคเปนผูทรงนําและดูแลรักษาอนาคตทุกอยางไมไดสนใจวา
จะไดที่ดินดีหรือเลว แตเชือ่ วาพระเจาจะทรงจัดการทุกอยางใหทานเรียบรอยเสมอ พระเจาจึงอวยพระ
พรทาน ชายคนหนึ่งไดซื้อที่ดินใหมแปลงหนึ่ง ติดกับทีด่ ินของคนอื่น จึงทํารั้วกั้นอาณาเขตไว วันหนึ่ง
ขณะที่ตรวจดูสถานที่ใหมนนั้ ไดยินเสียงตะโกนดวยความโกรธของเจาของที่ดิน ซึ่งติดกับของเขาวา
“นี่รั้วของคุณสรางรุกเขาในที่ดินของผมถึงหกนิว้ ”
เขาตอบวา “อยางนั้นจริงหรือครับ ผมจะสงคนของผมมายายเขตใหเรียบรอยเทาทีค่ วรจะเปน
นะครับ ผมจะใหเขาลงมือเดีย๋ วนีเ้ ลย”
ชายอีกคนหนึง่ รูสึกแปลกใจมากที่ไดรับคําตอบเชนนั้น เพราะเจาของทีด่ ินคนกอน เคยทะเลาะ
กับเขาเรื่องเขตที่ดินหลายครั้งแลว คนนั้นจึงตอบวา “ชางมันเถอะครับ ปลอยมันไวอยางนั้นก็ได”
ถาเรายอมแพเสียขางหนึ่ง ก็คงสงบสุขแทนที่จะตองทะเลาะกัน (ยากอบ 3: 16, 17) อับราฮัม
ไดรับรางวัลเพราะมีความเชื่อในพระเจา ทันทีที่โลตแยกตัวออกไปตางหาก พระเจาตรัสแกอับราฮัมวา
ใหมองดูทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก พระองคทรงสัญญาวาจะมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ใหแกอับ
ราฮัมหมด (ปฐมกาล 13:14-18) และยิ่งกวานั้นพระเจาทรงอวยพระพร ใหแกอับราฮัมอีกมากมาย อับ
ราฮัมไดกอแทนบูชาถวายเครื่องสักการะบูชา เปนการขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจา (ฮีบรู 11:8-10)
เราจะไมไดรับพระพร จนกวาเราจะยอมอนุญาตใหพระเจา ทรงทําการเลือกตัดสินแทนตัวเรา
เราเองไมทราบวา อะไรเปนสิ่งที่ดี แตพระเจาทรงทราบ และพระเจาประทานสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา
พระเจาทรงเต็มพระทัยทีจ่ ะประทานปญญาใหแกทุกคนที่รอดวยความเชื่อ (ยากอบ 1:2) เพื่อทุกคนจะ
สามารถเขาใจน้ําพระทัยของพระเจา จะไมมีความโลภ ไมเห็นแกตวั เชื่อฟงและไววางใจในพระเจาทุก
อยาง
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 11
ปฐมกาลบทที่ 14

บทเรียนที่ 11 อับราฮัมชวยชีวิตโลต
จากบทเรียนทีแ่ ลว เราทราบวา โลตกําลังตั้งบานเรือนปะปนอยูกบั คนชั่ว ที่เมืองสโดม
ขณะเดียวกันกอับราฮัมเลือกเมืองเฮ็บโรน ซึ่งความหมายวา มีความสัมพันธสนิทสนมกับพระเจา โลต
เลือกเมืองโดมนั้น โดยคิดเห็นแกประโยชนตนเองฝายเดียว แตอับราฮัมมอบการเลือกทุกอยางไวกับ
พระเจา และพระเจาก็พระราชทานมรดกมหาศาลใหแกอบั ราฮัม เราก็เหมือนกัน ถาเลือกทุกอยางตามใจ
ปรารถนาของตนเอง ซึ่งการทําเชนนั้นก็เปนบาป ผลของความบาปจะนําเราไปสูความตาย แตถาเรายอม
มอบกาย ชีวติ จิตใจ และทุกอยางไวในพระหัตถของพระเจา ขอพระองคทรงเปนพระผูนําและเลือก
อนาคตใหแกเรา ชีวิตของเราก็จะเปยมลนดวยพระพรของพระองค
บทเรียนของเราวันนี้ เปนเรื่องอับราฮัมชวยชีวิตของโลต แมโลตจะเอารัดเอาเปรียบอับราฮัมทุก
อยาง โดยเลือกเอาแผนดินทีด่ ีที่สุดสําหรับตน แตอับราฮัมมิไดถือเปนเรื่องโกรธเคืองเขา เมื่อโลตตกอยู
ในอันตราย อับราฮัมไดเสี่ยงภัยเสีย่ งชีวิตไปชวยโลตไมใหไดรับอันตราย ทําใหเราเห็นความรักของพระ
เจา ซึ่งสําแดงออกมาจากชีวติ ของอับราฮัม
โลตเลือกเอาดินแดนที่ดีที่สุดเปนสมบัติของตน ที่อยูใกล ๆ กับเมืองสโดม ซึ่งเปนเมืองของคน
ชั่ว และยายเขาไปอยูใกลชิดดินแดนของพวกนัน้ ทุกที จนในที่สุดเขาไปอยูทามกลางคนเหลานั้น โลต
คงตองการเพือ่ นและตองการใหเด็ก ๆ มีเพื่อนเลนดวยโลตคงอยากดูสงิ่ ที่สนุกสนานบางตามสมควร แต
นาเสียดาย เมื่อเขายายเขาไปอยูในเมืองสโดมก็เกิดความไมสงบสุขขึ้น โลตรูสึกไมสบายใจ เมือ่ เห็น
ความชั่วอยูลอมรอบตัวเชนนั้น (2 เปโตร 2: 7, 8) แตโลตก็ไมยอมอพยพออกมา ความบาปไดยึดตัวไว
แนน หาความเปนอิสระไมได จนตัวเองตองตกเปนทาสของความบาป เหมือนกับคน ๆ หนึ่งซึ่งชอบ
เลนกับงูเสมอ เมื่องูยังเล็ก ๆ อยู เพื่อน ๆ ก็เตือนเขาวา อยาเลนกับงู แตเขาก็ไมเชื่องูตัวนั้นโตขึน้ ทุกวัน
วันหนึ่งเขาเลนกับงูตัวนั้นอีก ถูกงูรัดไวแนน ไมสามารถดิ้นรุดออกมาไดจึงตายในที่สุด
ความบาปก็เปนอยางนัน้ เหมือนกัน ตอนแรก ๆ ก็เปนเพียงเล็กนอย แตถาทําผิดบาปอยูเรื่อย ๆ
ไป ความบาปก็ควบคุมตัวทาน และทานก็เปลื้องมันออกไมไดเชนคนชอบสูบบุหรี่ แรกเริ่มเพียงสูบเพื่อ
ความสนุกสนานเทานั้น นึกวาสูบนิดหนอยไมเปนไร นาน ๆ เขาก็สูบติดจนถอนตัวไมขึ้น
วันหนึ่งชาวเมืองสโดมพากันอกสั่นขวัญหาย เพราะมีขาศึกจากหลายเมือง ยกทัพมาประชิด
เมืองสโดม เวลานั้นเกิดสงครามระหวางพันธมิตรสองฝาย ฝายหนึ่งประกอบดวยกองทัพของกษัตริยหา
องค อีกฝายหนึ่งเปนกองทัพของกษัตริยส ี่พระองค ในไมชาเมืองนั้นก็ถูกยึด ขาศึกไดกวาดตอนเอาผูคน
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ในเมืองนัน้ ไปเปนเชลยพรอมดวยทรัพยสิน ชายคนหนึ่งซึ่งอยูกับโลต หนีเล็ดลอดออกไปได วิ่งมา
รายงานกับอับราฮัมวา โลตหลานชายของทานถูกกวาดตอนไปเปนเชลยของขาศึกเสียแลว อับราฮัมมิได
กลาววา “เออ สมน้ําหนาที่เลือกผิดเชนนัน้ เขาควรอยูใกล ๆ ฉัน” แตอับราฮัมพรอมกับคนใชสามรอย
สิบแปดคนออกติดตามทันที ไดชวยชีวิตของโลตและคนอื่นพรอมทั้งทรัพยสินกลับมาได สงครามครั้ง
นั้นหนักมาก แตพระเจาทรงอยูฝายอับราฮัม อับราฮัมจึงไดชัยชนะอยางงายดาย แทนที่โลตจะสํานึกตัว
จากบทเรียนครั้งนี้และกลับใจใหม เขากลับเขาไปอยูในเมืองสโดมคลุกคลีกับคนชั่วเหลานัน้ อีก ยัง
สงสัยวาโลตจะขอบใจอับราฮัมผูเปนลุงมาชวยชีวิตไวบางหรือเปลา
ในพวกเหลานีม้ ีกษัตริยองคหนึ่ง ทรงพระนามวาเบลา เปนกษัตริยเมืองสโดมทรงขอบพระคุณ
อับราฮัม ที่ไดมาชวยเหลือตนใหรอดจากมือศัตรู พระองคมีพระประสงคจะยกทรัพยสมบัติที่ดีคนื มา
ใหอับราฮัมหมดสิ้นเวนแตคน แตอับราฮัมปฏิเสธไมรับของขวัญจากคนที่ไมนับถือพระเจาเหลานั้นเลย
เพราะอับราฮัมไววางใจพระเจามากกวาวางใจมนุษย พระเจาเปนเจาของฟาสวรรค ยอมมีทุกสิ่งทุกอยาง
ฉะนั้นอับราฮัมไมยอมรับอะไรเลยแมแตสิ่งเดียว เพราะเกรงวากษัตริยผูไมนับถือพระเจา จะอวดอางได
วาอับราฮัมร่ํารวยขึ้นจากทรัพยสมบัติของกษัตริยทไี่ มนบั ถือพระเจา พระเจาทรงเปนผูทําใหอบั ราฮัม
ร่ํารวย และอับราฮัมตองการใหพระเจาองคเดียวไดรับเกียรติยศ อับราฮัมทูลกษัตริยเหลานั้นวา สวน
แบงเหลานัน้ แบงใหแกเพื่อนของเขาที่ชวยไปตีขาศึกจะดีกวา ตนขอรับเพียงอาหารที่คนใชหนุมของ
ทานไดกนิ เทานั้น และไมยอมรับอะไรเพิ่มเติมอีก
หลังจากนัน้ จิตใจของอับราฮัมก็หวั่นวิตกเปนทุกข กลัววากษัตริยทั้งสีพ่ ระองคที่กระเจิงไปนัน้
จะกลับมารังควานอีก แตพระเจาทรงปลอบโยนอับราฮัมวา “อยากลัว อับราฮัม เราเปนโลปองกันเจาไว
บําเหน็จของเจาจะใหญยิ่ง” แมศัตรูจะมารุกราน อับราฮัมก็เปนผูชนะเชนเคย เพราะมีพระเจาสถิตอยู
ดวย พระเจาทรงเปนโลปองกันไมใหทานไดรับอันตรายใด ๆ พระองคทรงชวยอับราฮัมในการรบทุก
ครั้ง อับราฮัมออกรบไมใชเพราะอยากไดทรัพยสมบัติ แตเพื่อชวยชีวติ ของคนเทานัน้
“กษัตริย” เหลานั้นที่เปนศัตรูยังมีความหมายอีกหลายอยางเชน ความบาป ความกลัว ความตาย
โลกีย และการเห็นแกตัวเอง เราไมจําเปนตองกลัวความบาปอีก ตอไปในเมื่อเราไววางใจในองคพระ
เยซูคริสต ผูตายไถบาปของเราบนไมกางเขน (1 เปโตร 2:24) พระเจามิไดทรงดูบาปเดิมของเราอีก องค
พระเยซูคริสตทรงชัยชนะความบาปบนไมกางเขน และความบาปไดถูกจํากัดตลอดไปเปนนิจ ดวย
อํานาจพระโลหิตของพระองค (ฮีบรู 9:26)
ทหารคนหนึ่งเลนการพนันจนหมดตัว และยังเปนหนี้คนอื่น ๆ อีก เขาไมมีปญญาจะใชหนี้คืน
ได คิดจะฆาตัวตาย เขาเขียนรายงานไววา เขาเปนหนีใ้ ครบาง และเปนเงินจํานวนเทาไร ใครจะใชแทน
เขาได คืนวันนั้นดึกมากแลว ชายคนนัน้ งวงหลับดวยความออนเพลีย ขณะนัน้ พระบาทสมเด็จพระ
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เจาอยูหวั ไดเสด็จเยีย่ มคายทหาร ทรงเห็นไฟริบหรี่ที่กระโจมของทหาร จึงเสด็จเขาไปทอดพระเนตร
เห็นใบหนาอันโศกเศราของทหารคนนั้น แลวทอดพระเนตรเห็นกระดาษแผนนั้น ทิ้งไวขางตัว
พระองคทรงหยิบขึ้นอาน และทรงเขียนบนแผนกระดาษนั้นดังนี้ “เราคือกษัตริยของเจา จะเปนผูชําระ
หนี้แทนเจา” และพระองคทรงลงพระปรมาภิไธยกํากับไว ทหารคนนัน้ ตื่นขึ้น เห็นลายพระหัตถเชนนั้น
ก็ตื่นเตนมาก จนเกือบคุมสติไมได เพราะมีผูชําระหนีแ้ ทนตัวเขาแลว เราก็เหมือนกับทหารผูนั้น โทษ
แหงความผิดบาปก็นําเราไปสูความตาย เรารับการชําระบาปของเราโดยตนเองไมได แตพระเยซูทรง
ชําระหนี้บาปทั้งสิ้นของเรา ดวยพระโลหิตของพระองคบนไมกางเขนแลว เราไมตองใชหนี้บาปของเรา
ดวยความตายอีกตอไป คริสเตียนจึงปติยนิ ดีในความรอดซึ่งไดรับจากพระเจา
พระเยซูทรงชนะศัตรูที่รายกาจที่สุดของเราแลว ศัตรูนั้นคือ พญามาร และตัวเราเอง (2 ทิตัส
1:7) เราเปนคนออนแอ ชอบตามใจตัวเองเสมอ ใหชองทางแกพญามารเขามามีอิทธิพลในชีวิต จนเราไม
สามารถที่จะเปนตัวของตัวได แตคนทีเ่ ชือ่ พึ่งพระเยซูจะไมตองกลัวและวิตกกังวลอีกตอไป เพราะพระ
เยซูทรงชนะสิง่ เหลานี้แลว พระองคจะทรงปกปองคุมกันเรา ใหพน จากอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากศัตรู และ
โดยอาศัยพระเยซูคริสตเราก็สามารถชนะพญามารและตัวเองได นอกจากนั้น เรายังสามารถชวยใหคน
อื่นรับชัยชนะ เชนเดียวกับเราดวย

43

พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 12
ปฐมกาลบทที่ 17

บทเรียนที่ 12 พระสัญญาของพระเจา
นายสุขและนายสันต เปนเพื่อนกัน วันหนึ่งนายสุขมาลานายสันตเพื่อจะไปประกอบอาชีพ
ตางจังหวัด และพูดวา อีกสองปขางหนา ผมจะมาเยีย่ มคุณ สองปผานไปโดยนายสันตไมไดรับขาวจาก
นายสุขเลย วันนัดหมายก็มาถึง นายสันตสั่งใหภรรยาเตรียมอาหารดี ๆ ไว เพื่อจะรับรองเพื่อน ภรรยา
บอกวา “เขาคงลืมแลว” นายสันตบอกวา “เพื่อนของฉันคนนี้ไมเคยผิดสัญญา เขาตองมาแนนอน” เขา
ทั้งสองคอยจนถึงเวลาบายไมมีวี่แววของนายสุขเลย ภรรยาปรารภขึ้นวา “เขาลืมแน ๆ จะ...” ยังไมจบคํา
เสียงออดที่ประตูก็ดังขึน้ นายสันตออกไปเปดประตู ก็พบวาเปนนายสุขเพื่อนของเขานั้นเอง
มนุษยผิดสัญญากันไดงาย ๆ นอยคนนักที่รักคํามั่นสัญญาไดอยางนายสุข แมแตสามีภรรยา ซึ่ง
สัญญากันไวในพิธีแตงงานวา จะรักกันและกันตลอดชีวิต ยังผิดสัญญาเสมอ ไมไดรักซึ่งกันและกัน
อยางแทจริงดังที่สัญญาไว
พระเจาทรงรักษาพระสัญญาทุกขอของพระองค ซึ่งปรากฏในพระคัมภีร พระพรตาง ๆ ซึ่ง
พระองคทรงสัญญาจะประทานใหแกเรา และเราไมไดรับนั้น มิใชเพราะพระองคผิดสัญญา แตเรา
ตางหากที่บกพรอง ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค เปนเหตุขัดของไมใหพระพรเหลานั้นมาถึงเรา อีก
ประการหนึ่งก็เพราะขาดความเชื่อ จึงไมไดรับอะไรจากพระเจา (ดูยากอบ 1: 5, 6) อับราฮัมมีความเชื่อ
จึงไดรับพระพรทุกอยางจากพระเจาดังที่เราจะไดเรียนจากบทเรียนตอไปนี้
พระเจาทรงอวยพรแกอับราฮัมทุกอยาง แมแตสัตวเลี้ยงก็ไดรับพระพรจากพระเจาใหแข็งแรง
สมบูรณ ทวีพนั ธุมากขึ้น จนอับราฮัมกลายเปนมหาเศรษฐีในสมัยนั้นแตมีอยูอยางหนึ่งที่ทําใหอับราฮัม
อัดอั้นตันใจนานแลว ดวยไมมีบุตรจะสืบตระกูล ชวยดูแลทรัพยสมบัติมากมาย ซึ่งเกิดมาจากพระพร
ของพระเจา โดยความเชื่ออับราฮัมไดนําเรื่องนี้ปรึกษากับพระเจา ขอพระองคประทานบุตรใหสกั คน
หนึ่ง อับราฮัมเชื่อมั่นวา พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของทาน และจะทรงตอบคําอธิษฐานของทาน เวลา
ผานพนไปอยางรวดเร็ว จนกระทั่งอับราฮัมมีอายุเกาสิบเกาป พระเจาจึงมาปรากฏแก อับราฮัม และทรง
สัญญากับอับราฮัมหลายอยาง รวมทั้งการทีจ่ ะประทานบุตรใหดว ย
ประการแรก พระเจาทรงสัญญาวา อับราฮัมจะเปนบิดาของคนหลายประเทศ (ปฐมกาล 17:4)
ประการที่สอง พระองคทรงสัญญาจะประทานนามใหมให จากชื่อเดิมวาอับราฮัมมาเปนอับรา
ฮัม ซึ่งมีความหมายวา จะไดเปนบิดาของชนหลายชาติ (ปฐมกาล 17:15)
ประการที่สาม ทรงสัญญาวาจะใหมีบุตรชายคนหนึ่ง (ปฐมกาล 17:17)
44

ประการที่สี่ ทรงสัญญาวาจะใหแผนดินกวางใหญไพศาล แกพงศพันธุ ของทาน (ปฐมกาล
15:8)
พระเจาประทานทุกอยางใหตามที่ทรงสัญญาไวแกอับราฮัม เพราะทานมีความเชื่อ ไมสงสัย
พระเจาแมแตนอย ทุกคนที่เชื่อและรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดของตน จะไดชื่อวาเปนบุตร
หลานของอับราฮัม ทางความเชื่อ (กาลาเทีย 3:7, 29) ขอนี้ไดทําใหพระสัญญาประการแรกของพระเจา
ที่มีตออับราฮัมสําเร็จ อับราฮัมไดเปนบิดาของชนนานาชาติทั่วโลก
คริสเตียนทุกคนรูจักชื่ออับราฮัม และเรียกทานวาอับราฮัม แทนที่จะเรียกวาอับราม ซึ่งเปนชื่อ
เดิมของทาน ขอนี้ทําใหสัญญาของพระเจาสําเร็จ
เมื่ออับราฮัมชรามากแลวคืออายุไดหนึ่งรอยป
พระเจาทรงทําตามพระสัญญาของพระองค
ประทานบุตรชายใหคนหนึง่ ชื่ออิสอัค และสุดทายไดประทานผืนแผนดิน ประเทศปาเลสไตนทั้งหมด
(คือประเทศอิสราเอลปจจุบัน) เปนมรดกแกลูกหลานของทาน ซึ่งเปนชนชาติยวิ
พระเจาทรงสัญญากับเราทุกคนที่เปนคริสเตียนหลายอยางเชนเดียวกัน ถาเรามีความเชื่อ เราจะ
ไดรับทุกอยาง
ประการแรก พระองคทรงสัญญาวาจะประทานชีวิตนิรนั ดรแกเรา ถาเราเชื่อและตอนรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา (ยอหน 6:57, 5:24)
ประการที่สอง พระองคทรงสัญญาจะประทานแผนดินใหมแกเรา คือแผนดินสวรรค แมมนุษย
จะเต็มไปดวยความบาป สกปรกโสมมในสายพระเนตรของพระเจา แตโดยพระโลหิตของพระเยซู
คริสต เรารับการชําระใหขาวสะอาด เหมาะสมกับแผนดินสวรรค อันบริสุทธิ์ของพระองค (ยอหน
14:3)
ประการที่สาม พระองคทรงสัญญาจะพิทักษรักษาเราใหปลอดภัยจากศัตรู (ยอหน 1:36, 27)
เมื่อเรามอบรางกายและวิญญาณจิตของเราไวกับพระเจา เราจะไมตองกลัวอะไรอีกตอไป
ลูกสาวของกัปตันเรือเดินสมุทรลําหนึ่ง เดินทางกับบิดาของเธอ วันหนึ่งเกิดพายุอยางแรง คลื่น
ก็ใหญ ทําใหเรือโคลงเคลงไปมา ประหนึ่งวาจะลม จมลงในกลางมหาสมุทร ผูโดยสารตกใจมาก กัปตัน
เกรงวาลูกสาวจะตกใจมาก จึงวิ่งเขาไปในหองพักของลูกสาวถามวา “กลัวไหม” ลูกสาวตอบวา “เมื่อ
คุณพอเปนกัปตันเรือ หนูไมกลัวหนูเชื่อความสามารถของคุณพอ”
ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทางในทะเล เต็มไปดวยอันตรายตาง ๆ แตมีพระเจาสถิตอยูดวย เรา
จึงไมตองกลัวอะไร พระองคสามารถปกปองรักษาเรา ใหไดรับความปลอดภัย จนถึงจุดหมายปลายทาง
คือเมืองสวรรค
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นอกจากนี้ พระเจายังไดทรงสัญญากับเราอีกมากมายในพระคัมภีร ถาเรามีความเชื่ออยางอับรา
ฮัม คือเชื่อดวยใจจริง ไววางใจพระเจาทุกอยาง คําสัญญาเหลานี้ก็จะสําเร็จในชีวิตของเรา
คนทั่วไปมีนิสัยอยางหนึ่ง ซึง่ คลาย ๆ กัน คืออยากรับมากกวาอยากให และการรับนัน้ ตองการ
รับโดยวิธีงายที่สุด สะดวกสบายที่สุด เชนบัตรเสี่ยงโชค การแจกของฟรี เปนตน โดยเหตุนี้พญามารก็
สัญญาจะใหสงิ่ ตาง ๆ แกคนที่เชื่อมันเหมือนกัน มันสัญญาจะใหความรู สติปญญา ความสนุกสนาน
ความสะดวกสบาย อิสระเสรีภาพ ตําแหนงชื่อเสียง ตลอดจนความมั่งมี เปนการสัญญางาย ๆ และคนจะ
รับไดงายที่สุดดวย มันบอกวามนุษยจะไดสิ่งเหลานี้มาจากการซื้อหวย ซื้อเบอร เลนการพนัน ลักทรัพย
ฉอโกง ทํารายคนอื่น ดื่มเหลาเมายาเปนตน ซึ่งลวนแตเปนสิ่งที่มนุษยชอบและเปนการงายทั้งนั้น มนุษย
หลงเชื่อมารซึ่งเปนเจาแหงการมุสา ปฏิบัติตามที่มารสอน ในที่สุดกลายเปนทาสของมาร ตองพบกับ
ความพินาศ
พญามารสัญญากับนางเอวาวา จะไดรับสติปญญา แตไมไดบอกวา สติปญญานั้นจะนําความ
ทุกขโศกมาให ทําใหนางตองเหินหางจากพระเจากลายเปนคนบาป พญามารชักชวนชายหนุมหญิงสาว
ทั้งหลายสูบบุหรี่ โดยบอกวาบุหรี่นั้นอรอย ทําใหโกเกในสังคม แตมันไมไดบอกวา ถาตั้งตนสูบบุหรี่
จนเปนนิสัยแลวจะเลิกสูบไมไดงาย พญามารสัญญาจะใหความสุข ความสนุกสนานทุกอยาง แตบั้น
ปลายของความผาสุกนั้นไดนํามาซึ่งความทุกขโศกและความพินาศ
พระเจาทรงใหคําสัญญาแกมนุษย และพญามารก็ใหสัญญาแกมนุษยเชนกัน แตคําสัญญาทั้ง
สองตางกัน เมื่อพระเจาสัญญาพระองคทรงชี้ใหเห็นชัดเจน ถึงผลการปฏิบัติตามสัญญานั้น ผูที่เชื่อและ
ปฏิบัติตามก็จะไดรับพระพรของพระองค ดังที่ไดสัญญาไวฝายพญามารซาตาน ไมไดชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงผลที่ไดปฏิบัติตามสัญญาของมัน มันบอกเพียงวา “เลนการพนันซื้อหวย ซือ้ เบอรไปเถอะ สัก
วันหนึ่งคงจะร่ํารวย เมาเหลาเถอะ จะทําใหมีความสุข” มันไมไดบอกวาผลที่แทจริงเปนอยางไร และคน
ที่ปฏิบัติตามมัน ไมเคยไดรับผลตอบแทนที่ดีดังที่เราคิดไว
พระสัญญาของพระเจานําพรมาสูผูปฏิบัติตาม ดังเชนอับราฮัมและคนอื่น ๆ ทีส่ ัตยซื่อตอ
พระองค คําสัญญาของมารนําความวิบัติมาสูคนที่หลงกลมัน และบั้นปลายก็คือความทุกขนิรันดรในขุม
นรก
ทุกคนอยากจะไดพระพรอยางอับราฮัม และพระเจาก็ทรงยินดีอวยพระพรแกเราเชนเดียวกับที่
ไดอวยพรอับราฮัมเหมือนกัน แตที่เราไมไดพรมากมายเชนเดียวกับอับราฮัมนั้น ก็เพราะเรามีความเชื่อ
ไมเทากับอับราฮัม เรายังเต็มไปดวยการสงสัย การดื้อดึง การเห็นแกตัว กระนัน้ ก็ตาม พระเจายังทรง
อวยพรเราดวยความรัก ความเมตตา ของพระองค ถาเราเชื่อฟง และปฏิบัติตามพระเจาทุกอยาง ชีวิตของ
เราจะเจิง่ ลนดวยสายธารแหงพระพรอยางแนนอน
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 1

บทเรียนที่ 13
ปฐมกาล 18:1-15, 21:1-8

บทเรียนที่ 13 พระเจาทรงรักษาพระสัญญา
บทเรียนของสัปดาหที่แลว ไดกลาวถึงพระสัญญาสี่ประการ ซึ่งพระเจาประทานใหแกอับราฮัม
คือ (1)ใหอับราฮัมเปนบิดาของนานาชาติทวั่ โลก (2) ประทานชื่อใหม (3) ประทานบุตรชายให และ (4)
ทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินแกพงศพนั ธุของทาน อับราฮัมทราบวา พระสัญญาของพระเจาจะไมมี
ผลอะไรเลย หากทานไมมีบตุ รสืบตระกูล เมื่อทานไดมองดูอายุและสังขารของตัวเอง ทานก็ทอดถอนใจ
ดวยความวิตกกังวล ดวยอายุไดลวงเลยมา 85 ปแลว ยังไมมีบุตรแมแตคนเดียวเลย นับจากนีไ้ ปก็มีวัน
แตจะชราลง จะมีบุตรไดอยางไรกัน
คืนวันหนึ่ง อับราฮัมนอนอยูในทับอาศัย นึกถึงพระสัญญาตาง ๆ ที่พระเจาทรงใหไวกับทาน
และนึกถึงการที่จะไดบุตรชายมาสืบตระกูล แมจะเชื่อวาพระเจาทรงรักษาคํามั่นสัญญา แตก็อดวิตก
กังวลไมได คืนนั้นเอง พระเจาไดเสด็จมาปรากฏแกอับราฮัม ตรัสวา “อับราฮัมเอย เจาอยากลัว...” อับ
ราฮัมทูลตอบวา “ขาแตพระเยโฮวาหเจา พระองคทรงโปรดพระราชทานอะไรแกขาพเจา ดวยขาพเจาไม
มีบุตร”
คืนนั้นเปนคืนเดือนมืด ทั่วทองฟาเดียรดาษไปดวยดวงดาวระยิบระยับ พระเจาทรงนําอับราฮัม
ออกมากลางแจงแลวตรัสวา “จงแลดูทองฟา ถาเจาอาจนับดาวทั้งหลายไดก็นับเถิด พงศพันธุของเจาจะ
มีมากมายเชนนั้น” อับราฮัมแหงนดูฟา เห็นดวงดาวมากมายเกินกวาทีจ่ ะนับได แตจะมีหลานเหลนและ
พงศพันธุมากมายไดอยางไร หากไมมีบตุ ร อยางไรก็ตาม อับราฮัมเชื่อวา พระเจาทรงสามารถใหทานมี
บุตรไดไมวิธใี ดก็วิธหี นึ่ง
หลายปผานพนไป อับราฮัมและนางซารายังไมไดบุตรชายสมประสงค นางซารารอนใจขึ้นมา
จึงจัดแจงแทนพระเจา โดยยกสาวใชคนหนึ่งชื่ออาฆาร ใหเปนภรรยานอยแกอับราฮัมสามีของนาง เพื่อ
ภรรยานอยจะไดบุตรตามพระสัญญา พระเจาก็ไดประทานบุตรแกอบั ราฮัม ซึ่งเกิดจากภรรยานอยคน
นั้น และใหชอื่ วายิศมาเอล นางฮาฆารก็หยิ่งผยองขึ้น จนนางซาราตองปฏิบัติตอนางรุนแรงและหยาบ
คาย นางฮาฆารก็ตองหนีจากไป ทูตสวรรคองคหนึ่งมาพบนาง ไตถามตนสายปลายเหตุ แลวบอกให
นางกลับไปหานายของตนตามเดิม และใหยอมออนนอมตอนางซารา
คริสเตียนเปนจํานวนมากก็มคี วามออนแอเหมือนนางซารา ไมมีความอดทนรอคอยจนกวาพระ
สัญญาของพระเจาจะสําเร็จในตัวเขา เชนเมื่อทูลขอพระเจาทรงชวยจัดการเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง บางครั้ง
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พระเจามิไดทรงตอบทันทีตามความตองการของเขา เขาก็ขาดความอดทนไมรอคอยอีกตอไป จัดการ
โดยวิธีของตนเอง จนทําใหไมไดรับสิ่งประเสริฐจากพระเจา ซึ่งพระองคไมเคยทําใหใครผิดหวังเลย
พระเจาสัญญาแลว พระองคจะทรงทําตามพระสัญญานั้นทุกประการ เมื่อพระองคสัญญาวาจะ
ประทานบุตรชายแกอับราฮัม พระองคจะประทานใหแกทานโดยเกิดจากนางซาราจริง ๆ นางซาราขาด
ความเชื่อ ทําตนเกงกวาพระเจา กระทําสิ่งนอกเหนือคําสั่งของพระเจา เรื่องวุนวายจึงเกิดขึ้นภายหลัง จน
นางตองไลนางฮาฆารและยิศมาเอลออกจากบานไป เมื่อนางมีบุตรชื่อยิศฮาคแลว พระเจาทรงมี
โครงการที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคน แตโครงการนั้นจะสําเร็จหรือไม ขึน้ อยูกับเราดวย ถาเราเชื่อฟงพระ
เจา อดทนรอคอยการทรงนําของพระองค พระองคจะจัดแจงทุกอยางใหเรียบรอย
อับราฮัมมีความเชื่อในพระเจา รอคอยพระเจาตอไป จนกระทั่งทานมีอายุ 99 ป วันหนึ่งในฤดู
รอน ขณะทีท่ านกําลังนั่งพักผอนอยูใตรม ไมหนาทับทีอ่ าศัย มองดูผนื แผนดินอันกวางใหญไพศาล ที่
พระเจาประทานให และนึกถึงเหตุการณตา ง ๆ ในอนาคต ซึ่งพระเจาอาจบันดาลใหเกิดขึ้นแกทานนั้น ก็
เหลือบไปเห็นชายแปลกหนาสามคนกําลังเดินเขามาหาทาน แมทานจะแกแลว แตยังแข็งแรงอยู ทานรีบ
ลุกขึ้น วิ่งออกไปตอนรับ เอาน้ํามาลางเทา ใหแกแขกผูมาเยี่ยมตามธรรมเนียม เชิญชวนใหเขามานั่ง
พักผอนใตรมไม แลววิ่งเขาไปในทับอาศัย บอกนางซาราเอาแปงมานวดทําขนมปง และสั่งคนใชใหฆา
ลูกโคอวน ๆ ตัวหนึ่ง เพื่อปรุงอาหารเลี้ยงแขก เมื่อทุกอยางเรียบรอยแลว อับราฮัมก็นําเนื้อ ขนมปง เนย
และน้ํานม มาใหแขกรับประทาน
ทานลองทายซิวา แขกของอับราฮัมเปนใคร ตอนแรกอับราฮัมไมทราบวาเปนใคร ทานอาจจะ
สั่นขวัญหาย ตกใจกลัว หรือตื่นเตนยินดีก็ได เพราะสองคนเปนทูตสวรรคของพระเจา และอีกองคหนึ่ง
คือพระผูเปนเจาเอง เพื่อจะบอกขาวดีถึงเรื่องบุตรชาย ที่พระองคประทานแกอับราฮัม
เราจะตื่นเตนยินดีเพียงใด ถาพระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกายมาหาเรา นําขาวดีมาบอกเรา
และเรามีโอกาสปรนนิบัติพระองคอยางอับราฮัม แทจริงเรามีโอกาสจะทําอยางนัน้ ไดเสมอ พระเยซู
คริสตตรัสชมเชย และใหรางวัลแกผูชอบธรรม ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 25 ขอ 34-40 วา “เพราะวาเมื่อ
เราอยากอาหาร ทานก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ํา ทานก็ใหเราดื่ม เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็
ตอนรับเราไว” บรรดาผูชอบธรรมก็กราบทูลวา “พระองคเจาขา ที่ขาพเจาเห็นพระองคทรงอยากพระ
กระยาหารหรือทรงกระหาย หรือทรงเปนแขกแปลกหนา และไดตอนรับไวเมื่อไร” พระองคตรัสตอบ
เขาวา “ซึ่งทานไดกระทําแกผูเล็กนอยที่สุดคนหนึ่ง ในพวกพีน่ องของเรา ก็เหมือนทานไดกระทําแกเรา
ดวย” ฉะนัน้ พึงมีความยินดี และรูสึกภูมใิ จที่ไดตอนรับผูรับใชพระเจา ซึ่งไดนําขาวประเสริฐ ขาวแหง
ความรอดมาประกาศแกเพื่อนมนุษย และจงยินดีในการชวยเหลือคนอืน่ ในนามของพระเจา เพราะนั่น
แหละคือการตอนรับพระเยซูคริสต พระองคจะโปรดประทานรางวัลแกทุกคนที่ปฏิบัติเชนนั้น
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เมื่อแขกทั้งสามรับประทานอาหารเสร็จแลว พระผูเปนเจาก็ตรัสแกอบั ราฮัมวา ปหนานางซารา
จะใหกําเนิดบุตรชาย กลาวจบแลวก็ลุกขึ้นลาอับราฮัมไป ตาของอับราฮัมสวางขึ้นทันที ทราบวาผูที่พูด
กับทานนัน้ คือพระเจา เพราะเสียงนัน้ ออนโยน แสดงความเมตตาปรานีและความรัก แตก็ประกอบดวย
ฤทธิ์อํานาจซึ่งมนุษยไมมี อับราฮัมลุกขึ้นโคงคํานับ ขอบพระคุณพระเจาทีท่ รงทําตามสัญญาของ
พระองค
อีกหนึ่งปตอมา อับราฮัมมีอายุได 100 ป พระเจาก็โปรดประทานบุตรชายแกทาน ซึ่งเกิดจาก
นางซารา สมจริงดังที่พระเจาตรัสไวทุกประการ ทานตัง้ ชื่อบุตรชายคนนี้วา “อิสอัค” ซึ่งหมายความวา
“หัวเราะ” เพราะนางซาราบอกวา “พระเจาทรงบันดาลใหขาพเจาหัวเราะ คนทั้งหลายที่ไดยิน จะหัวเราะ
ดวยกันกับขาพเจา”
โครงการของพระเจาในชีวติ ของเรา บางครั้งเปนสิ่งที่นาทึ่ง นาอัศจรรย นาหัวเราะ เพราะ
พระองคทรงใหเรากระทําในสิ่งที่เรานึกไมถึง สิ่งที่เราทําไมได นักเทศนหนุมคนหนึ่งไดประกาศพระ
กิตติคุณ ที่หมูบานแหงหนึง่ เปนเวลาหนึ่งอาทิตยวนั สุดทายศิษยาภิบาลซึ่งมีอายุมากแลวบอกวา “คืนนี้
เมื่อเทศนาจบแลว ขอเชิญชวนใหคนที่ตอ งการรับเชื่อพระเยซูยกมือขึ้น รับพระนามพระองคตอ หนา
ชุมชน” นักเทศนหนุมตอบวา “ผมไมกลา เพราะไมเคยทํามากอนเลย กลัวจะไมมีคนยกมือ” เดือนหนึ่ง
ผานพนไป นักเทศนคนนั้นพบเพื่อนของเขา และเลาใหฟงวา “ผมไมนึกเลยวาจะมีคนยกมือในคืนนั้น
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในจิตใจของคนเหลานั้น เมื่อผมขอเชิญใหคนที่ตัดสินใจจะรับเชื่อพระเยซู
ยกมือ ปรากฏวาเกือบทุกคนไดยกมือขึ้น ผมขนลุกซูดวยความอัศจรรยใจ นึก ๆ ขึ้นมาก็นาหัวเราะ พระ
เจาทําในสิ่งที่เรานึกไมถึง”
บางครั้ง การที่เราเชื่อฟงพระเจา อาจจะเปนที่นาหัวเราะเยาะของคนอื่น แตจงอดทนไว เพราะ
เขาจะหัวเราะไมไดนาน เมือ่ เวลาของพระเจามาถึง เสียงหัวเราะของเราจะดังขึน้ แทนที่ และจะหัวเราะ
ไดนานกวา ตามภาษิตทีว่ า “คนหัวเราะทีหลัง ยอมหัวเราะไดนานกวาคนทีห่ ัวเราะกอน” นางซารา
อาจจะถูกเขาหัวเราะเยาะเปนเวลารวมรอยป แตหลังจากนั้น นางก็เปนฝายหัวเราะ หัวเราะมาจนถึงบัดนี้
ซึ่งเปนเวลาหลายพันปมาแลว และจะหัวเราะตอไปเปนนิตย.
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