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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 1
ปฐมกาล 18:16-33

บทที่ 1 การอธิษฐานของอับราฮัม
เราจําพระสัญญาของพระเจาที่มีตออับราฮัมไดไหม พระองคทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชาย
ใหแกทาน และจะใหทานครอบครองประเทศปาเลสไตน พระเจาไดทรงตั้งชื่อใหทานใหมวา อับราฮัม
(เดิมชื่ออับราม) และความเชื่อของทานเปนผลใหชนชาติตาง ๆ ทัว่ โลกไดรับพระพรไปดวย เมื่อเรา
ศึกษาพระราชประวัติพระเยซูคริสต ตั้งแตพระปฐมวัยจนพระองคสนิ้ พระชนม ฟน คืนพระชนม และ
เสด็จกลับไปสูส วรรค ในพระคริสตธรรมใหมนั้น จะเห็นวาพระสัญญาของพระเจาทีม่ ีตออับราฮัม ได
สําเร็จเรียบรอยแลวทุกประการ และโดยพระเยซูคริสต เราก็ไดรับชีวิตนิรัสนดรในเมืองสวรรค ตามที่
พระเจาไดทรงสัญญาไววา จะประทานใหแกทุกคนที่เชือ่ และไววางใจในพระบุตรของพระองค
พระเยซูตรัสวา “ถาทานทั้งหลายประพฤติตามคําสั่งของเรา ทานก็จะเปนมิตรกับเรา” อับราฮัม
ไดเชื่อฟงพระเจา จึงเปนมิตรกับพระองค และพระเจาก็ทรงเปนมิตรที่ดที ี่สุดกับทานดวย เมื่อพระองคมี
ขาวดีหรือขาวรายประการใดเกีย่ วกับอับราฮัม พระองคก็จะบอกใหอับราฮัมทราบ ถาเราเปนมิตรกับ
พระเจาโดยการเชื่อฟงพระองค พระองคกจ็ ะทรงชวยใหเรารูจักน้ําพระทัยของพระองค
ในบทเรียนสุดทายของคูมือพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมปฐมกาลภาคหนึ่งเราไดเรียนถึง
ชายสามคนทีม่ าหาอับราฮัม คนหนึ่งเปนพระเจา อีกสองคนเปนทูตสวรรค อับราฮัมดีใจมากที่ได
ตอนรับพระเจาและทูตสวรคโดยไมทันรูตวั กอนที่พระเจาและทูตสวรรคจะจากไป พระเจาตรัสกับอับ
ราฮัมวา อับราฮัมจะไดบุตรเปนชาย นางชาราซึ่งอยูในกระโจมที่พักไดยินดังนั้นก็หวั เราะ ดวยนางนึกวา
นางแกเกินไปที่จะใหกําเนิดบุตรได แตพระเจาทรงสามารถกระทําในสิ่งที่มนุษยกระทําไมได ในป
ตอมา นางก็ไดใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่งตามพระสัญญา และใหชื่อวา “อิสอัค” ซึ่งแปลวา “หัวเราะ”
เมื่อพระเจาและทูตสวรรคทั้งสองลุกขึ้นจะลากลับ อับราฮัมก็เดินตามมาสง กอนทีจ่ ะจากไป
พระเจาทรงบอกแกอับราฮัมวาพระองคจะเสด็จไปตรวจเมืองโสโดม เพื่อดูวาชาวเมืองนัน้ ชั่วรายเลว
ทรามจริงหรือไม ถาเปนจริง พระองคกจ็ ะทรงทําลายเสียรวมทั้งชาวเมืองทุกคนดวย อับราฮัมไดยิน
เชนนั้นก็รูสึกเศราใจมาก เพราะหลานชายของทานคือโลต และครอบครัว อยูในเมืองนั้นดวยอับราฮัม
รักโลตมากและเชื่อวา อยางนอยที่สุด ก็ยังมีโลตและครอบครัวและอาจจะมีคนอื่น ๆ อีกบางที่เปนคนดี
อับราฮัมไมอยากใหคนเหลานั้นตองพินาศไป พรอมกับคนชั่วในเมืองนั้น จึงทูลถามพระเจาวา
“พระองคจะประหารชีวิตคนดีดวยหรือ หากมีคนชอบธรรมอยูในเมืองนั้นหาสิบคน พระองคจะไมงด
โทษไวเพราะคนชอบธรรมหาสิบคนนั้นหรือ” พระเจาทรงตอบอับราฮัมวา ถามีคนชอบธรรมใน
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เมืองโสโดมหาสิบคน พระองคจะไมทรงทําลายเมืองนัน้ ทันใดนั้นอับราฮัมนึกขึ้นไดวา คนในเมืองโส
โดมชั่วรายมาก อาจมีคนชอบธรรมไมถึงหาสิบคนก็ได จึงทูลถามดวยเชิงออนวอนอีกวา “ถาแมนมีคน
ชอบธรรมนอยกวาหาสิบคน พระองคจะทรงทําลายเมืองนั้นหรือ” พระเจาตรัสวา “แมมีคนชอบธรรม
เพียง 45 คน เราจะไมทําลายเมืองโสโดม” อับราฮัมก็ตอรองลดจํานวนคนชอบธรรมลงมาถึง 40,30,20
และสุดทายเหลือเพียง 10 คน และพระเจาก็ทรงสัญญาวา “เราจะไมทําลายเมืองนั้น เพราะเห็นแกคน 10
คนนั้น” (ขอ 32)
อับราฮัมไดอธิษฐานทูลขอตอพระเจา ขอพระองคอยาทําลายเมืองโสโดมเพื่อเห็นแกคนชอบ
ธรรมสักสิบคน แตนาสลดใจเหลือเกิน ในเมืองโสโดมซึ่งเปนแหลงชุมนุมชนความชั่วรายและความ
บาปนั้น จะหาคนชอบธรรมเพียงสิบคนก็หาไมได มีอยูคนเดียวเทานั้นที่ยังรักพระเจาอยู คือโลต
หลานชายของอับราฮัมนั่นเอง
อับราฮัมมีความเชื่อวาพระเจาที่ทานนมัสการอยูนั้น ทรงไวซึ่งความเมตตากรุณาพระองคเปน
พระเจาแหงความรัก พระองคไมมีพระประสงคที่จะทําลายมนุษย ซึ่งเกิดจากฝพระหัตถของพระองค
นอกจากจะจําเปนจริง ๆ เทานั้น อับราฮัมเชื่อวาถาทูลขอพระองคดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความรัก และ
สิ่งที่ขอนั้นไมขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา พระองคก็คงยินดีรับฟง ฉะนั้น ทานจึงกลาทูลขอตอรองกับ
พระองค ลดจํานวนคนชอบธรรมลงมาตามลําดับจนเหลือเพียงสิบคน แตถาเมืองทั้งเมืองหาคนดีสกั สิบ
คนไมได ก็สมควรแลวที่จะถูกทําลาย
เด็กหญิงคนหนึ่ง ไดอานเรือ่ งการผจญภัยของมิชชันนารีคนหนึ่ง ซึ่งเปนเพื่อนของคุณแมของ
เธอจบแลว ก็มีความรูสึกอยางแรงกลาขึ้นมาทันทีวาตองอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีคนนั้น ขณะนั้นเปน
เวลา 3 ทุมพอดี เธอไดเขาไปหาคุณแมในหองนอน และขอรองใหคุณแมรวมอธิษฐานกับเธอเผื่อ
มิชชันนารีคนนั้น ทั้งสองคุกเขาอธิษฐานขอพระเจาคุม ครองรักษาใหมิชชันนารีคนนั้นใหปลอดภัยทุก
ประการ อีกสองอาทิตยตอมา คุณแมของเธอก็ไดรับจดหมายจากเพื่อนมิชชันนารีคนนั้นวา เขาไดรอด
พนจากถูกงูพษิ รายแรงชนิดหนึ่งกัด ในคืนวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเขาไปในสวนหลังบาน เขาไดเหยียบงู
พิษตัวนั้นเขาโดยบังเอิญ แตงูตัวนั้นไมไดทํารายเขา กลับเลื้อยหนีไปอยางรวดเร็ว ตามวันและเวลาซึ่ง
ระบุในจดหมายนั้น ตรงกับเวลาซึ่งเด็กหญิงคนนั้นชวนคุณแมอธิษฐานเผื่อเขานั่นเอง เมื่อคนทั้งสอง
อานจดหมายจบแลวก็ไดขอบพระคุณพระเจา
การทูลขอตอพระเจาของอับราฮัมเปนตัวอยางที่ดีในการอธิษฐาน คือ
ประการแรก อับราฮัมอธิษฐานขอโดยการดลใจของพระเจา แมจะทราบวาพระเจาจะทําลาย
เมืองโสโดม แตกย็ ังมีความกลาหาญที่จะทูลขอตอพระเจาตามการดลใจของพระองค บางครั้งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์อาจดลใจใหเราอธิษฐานเผื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรานึกวาไมสมควร ถาเราทําตามการ
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ดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจาจะทรงฟงคําอธิษฐานของเรา และเกิดผลอยางนาอัศจรรย ฉะนั้น
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจใหอธิษฐานก็จงอธิษฐานทันที
ประการที่สอง อับราฮัมอธิษฐานดวยความรัก ทานมิไดอธิษฐานเพื่อผลประโยชนของตัวเอง
แตเพื่อผลประโยชนของผูอื่น พระเจาจึงทรงฟงคําอธิษฐานของทาน พระเจาทรงตองการใหเราอธิษฐาน
เผื่อคนอื่น ๆ ซึ่งยังเปนคนบาป เพื่อวาคนเหลานั้นจะไดกลับใจใหมเชื่อพระเจา ไมตองประสบความ
พินาศ โลกในปจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนเมืองโสโดม ซึ่งเต็มไปดวยความบาป พระเจาตรัสวา วันหนึ่ง
พระองคจะทรงทําลายโลกใหหมดสิ้นไป บิดามารดา ญาติ มิตรสหายของเรา อาจจะยังลุมหลงอยูใน
โลกแหงความบาปอยู ฉะนัน้ เราควรอธิษฐานเผื่อทานเหลานั้น เชนเดียวกับที่อับราฮัมไดอธิษฐานเผื่อ
โลตและเมืองโสโดมดวย
ประการที่สาม อับราฮัมอธิษฐานดวยความอดทน และดวยใจรอนรน ดังจะเห็นไดจากการที่
ทานทูลขอตอรองกับพระเจาเกี่ยวกับคนชอบธรรม จาก 50 คนจนเหลือเพียง 10 คน ทานไดอธิษฐานถึง
ที่สุดตามความเชื่อของทาน และจนกวาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไมดลใจใหทานทูลขอแลว คริสเตียน
จํานวนมาก มีความบกพรองในขอนี้ คือ ไมมีความรอนรนอดทนอธิษฐานถึงที่สุด เมือ่ อธิษฐานทูลขอ
ตอพระเจาครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็ลมเลิก จึงไมเกิดผลเทาที่ควร (อานลูกา 11:5-13) สมมุตวิ าในเมืองโสโดมมี
ผูชอบธรรมสิบคนจริง ๆ หากอับราฮัมไมมีความอดทนในการอธิษฐาน ทูลขอพระเจาเพื่อเห็นแกคน
เหลานั้น คนทั้งเมืองโสโดมก็ตองพินาศ การอธิษฐานของทานก็ไมเกิดผลดีอันใด แตนาเสียดาย
เหลือเกิน ที่เมืองโสโดมหาคนชอบธรรมแมเพียงสิบคน ก็ไมมี
ประการที่สี่ อับราฮัมทูลขอดวยใจถอม (ดูขอที่ 27) แมอับราฮัมจะทราบวาพระเจาทรงโปรด
ปรานทานมากสักเพียงใด แตทานก็มิไดเยอหยิ่งอวดตัว เหมือนดังชาวฟาริสีที่อธิษฐานดวยใจหยิง่ ใน
พระวิหาร (ดู ลูกา 18:10-14) อับราฮัมถอมตนจําเพาะพระพักตรพระเจาเสมอ พระเจาจึงยกทานขึน้ สูง
และฟงคําอธิษฐานของทาน
ยังมีผูคนอีกเปนจํานวนมากที่ไมไดรับความรอด พระเจาตองการใหคริสเตียนทุกคนอธิษฐาน
เผื่อคนเหลานัน้ และอธิษฐานเผื่อคนงานของพระเจา ทีน่ ําขาวประเสริฐไปปาวประกาศตามสถานที่ตาง
ๆ ใหคนงานของพระองคทุกคนเขมแข็ง ซื่อสัตยตอหนาที่ของตน ดร.บิลลี่ เกรแฮม กลาววา การทีง่ าน
ของทานไดรับผลสําเร็จเชนนั้น ก็เพราะอาศัยพลังอํานาจจากการอธิษฐานของคริสเตียนทัว่ โลกนั่นเอง
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 2
ปฐมกาล บทที่ 19

บทที่ 2 ความพินาศของเมืองโสโดม
ครูบาอาจารยที่รักศิษย หวังดีตอศิษย ยอมเขมงวดกวดขันศิษยของตนเสมอ เมื่อศิษยทําผิด ฝา
ฝนกฎขอบังคับของโรงเรียน ก็ตองลงโทษ ดัดแปลงแกไข เพื่อใหศษิ ยของตนดีขึ้น บิดามารดาที่รักลูก
เปนหวงอนาคตของลูก ยอมเฆี่ยนตีสั่งสอนเมื่อลูกของตนกระทําผิด ผูที่รักบุตรของตนมากเกินไป จน
ไมกลวเฆีย่ นตีสั่งสอนเมื่อบุตรของตนประพฤติตัวชัว่ ชาเลวทราม ยอมเปนโทษแกบุตรสืบไปในวัน
ขางหนา พระเจาก็เชนเดียวกันพระองคทรงรักมนุษย พระองคทรงมีพระประสงคใหมนุษยทกุ คนเปน
คนชอบธรรมจําเพาะพระเนตรพระองค เมื่อมนุษยคนใดกระทําผิด พระองคก็ตองลงโทษ เฆี่ยนตี สั่ง
สอนเพื่อใหสํานึกตัว กลับใจใหม ไมประพฤติชั่วอีกตอไป
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห เปนแหลงชุมนุมความชั่วชาเลวทรามสารพัด (ดู ปฐมกาล
18:20) พระเจาจําเปนตองทําลายเมืองทั้งสองนี้ กอนที่ความชั่วของคนในเมืองทั้งสองนี้จะแผกระจายไป
ทั่วโลก ทําใหคนทั่วโลกพลอยชั่วชาเลวทรามไปดวย พระเจาก็ทรงปรารถนาที่จะกําจัดความบาปทุก
อยาง ออกจากจิตใจของเราใหหมดสิ้น ไมวาเราจะคิดวาบาปนั้นเล็กนอยเพียงใดก็ตาม เพื่อไมใหความ
บาป “เล็กนอย” นั้น นําเราและผูอื่นไปสูความพินาศ เพราะเชื้อขนมปงเพียงนิดเดียว สามารถทําใหขนม
ปงฟูไดทั้งกอนฉันใด ความบาปเล็กนอย ก็กอใหเกิดความบาปใหญไดฉันนั้น
ครั้งหนึ่งเกิดกาฬโรคระบาดในเมืองใหญแหงหนึ่ง โรคนี้เปนโรคติดตอที่รายแรงมาก และ
ติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งไดงา ย ทุกคนที่เปนโรคนั้นจะตองถึงแกความตายเจาหนาทีข่ องเมือง
นั้น พยายามหาหนทางปองกันไมใหโรคนั้น แผกระจายติดตอไปสูผูอื่นจึงกั้นเขตไมใหคนเขาไปใน
บริเวณที่มีคนปวยเปนโรคนัน้ ตํารวจตองทําหนาที่เปนยามถือปนรักษาการณอยางเขมงวด ชายคนหนึ่ง
ไมเชื่อฟง ฝาฝนคําสั่งจะเล็ดเขาไปใหได จึงถูกตํารวจยิง ไดรับบาดเจ็บสาหัส การที่ตํารวจตองทํา
เชนนั้นก็เพื่อปองกันชีวิตของคนอื่น ๆ อีกหลายคนทั้งเมือง เพราะถาอนุญาตใหชายคนนั้นเขาไป เขา
อาจติดโรค และนําเชื้อโรคนั้นไปสูคนอืน่ ทําใหอกี หลายคนตองเสียชีวิตเพราะโรคระบาดนั้น พระเจา
จําเปนตองทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห เพื่อกําจัดความบาปของพลเมืองในนั้นใหหมดสิ้นไป
มิฉะนั้นมันจะทําลายทุกสิ่งที่พระเจาทรงสรางไว ดวยวา “คาจางของความบาปคือความตาย” ผูที่ขัดขืน
คําสั่งของพระเจามัวเมาในความบาป จะตองพบกับความตาย และความพินาศในวันหนึ่งขางหนา
เชนเดียวกับเมืองโสโดมและโกโมราห
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เมื่อพระเจาและทูตสวรรคจากอับราฮัมไปแลว พระเจาก็ทรงใชทูตของพระองคทั้งสองเขาไป
ในเมืองโสโดม เย็นวันนั้น ทูตสวรรคทั้งสองไดพบโลตกําลังนั่งอยูท ี่ประตูเมืองเราไดเรียนในบทกอน
ๆ แลววา โลตไมเพียงแตยายเขาไปอยูในเมืองโสโดมเทานั้น หากยังรับราชการในเมืองนั้นดวย ที่ประตู
เมืองมีทําเลดี เหมาะแกการคาขายดวยมีพอคาแมคาและผูคนพลเมืองคับคั่ง โลตจึงยึดสถานที่นนั่ เปน
แหลงประกอบธุรกิจ เมื่อโลตเห็นทูตสวรรค ก็เชิญใหพักในบานของตน ทูตสวรรคปฏิเสธ แตโลต
ชักชวนและออนวอนจนทูตสวรรคยินยอม เมื่อชาวเมืองโสโดม ซึ่งมีสันดานชัว่ ไดทราบวา มีชายแปลก
หนาสองคนมาพักอยูที่บานของโลต จึงพากันมาลอมบานของโลตไว เพื่อจะทํารายชายแปลกหนาทั้ง
สองซึ่งแทจริงก็คือทูตสวรรคนั่นเอง โลตหามปรามและวิงวอนอยางไร ชาวเมืองก็ไมยอมเชื่อฟงจะพัง
ประตูบานเขามาทํารายเขาใหได ทูตสวรรคจึงฉุดตัวโลตเขาไปในเรือน และบันดาลใหชาวเมืองตาบอด
เสีย ชาวเมืองตกใจจึงหนีไป ทูตสวรรคทั้งสองบอกแกโลตวา พระเจาจะทําลายเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห ใหโลตพาภรรยาและลูกสาวออกจากเมือง หนีเอาตัวรอด โลตออกไปบอกลูกเขยของตนดวย แต
ลูกเขยไมยอมเชื่อฟง กลับหัวเราะ นึกวาพอตาพูดลอเลน
การที่โลตมีชีวิตคลุกคลีกับคนบาป รวมสนุกสนานกับคนบาปตลอดมา ทําใหคนอื่นแมแต
ลูกเขยไมยอมฟงคําตักเตือนของเขา หากเราคลุกคลีกับความชั่วคนบาปเสมอ ชีวิตของเราก็ไมแตกตาง
จากเขาเหลานัน้ เมื่อเราพูดถึงเรื่องพระเจาใหเขาฟง ก็จะกลายเปนเรือ่ งตลกขบขันสําหรับเขา พระเยซู
คริสตตรัสวา ความมืดกับความสวาง เขากันไมไดฉันใด ความดีกับความชัว่ ก็อยูดวยกันไมไดฉันนัน้
คริสเตียนจึงตองแตกตางจากชาวโลก ในดานความเชื่อ ความประพฤติ และดานอืน่ ๆ ในชีวิตประจําวัน
แตทั้งนี้มิไดหมายความวาคริสเตียนจะคบคาสมาคมกับชาวโลกไมได
พระเยซูคริสตเองก็ยังทรง
รับประทานอาหารรวมกับคนบาป คบคาสมาคมกับคนบาป แตที่กลาวในทีน่ ี้ก็เพื่อเตือนใหคริสเตียนมี
ชีวิตที่แตกตางจากคนบาป เพื่อวาชีวิตประจําวันของเรา จะไดเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสตและเพื่อคน
อื่นจะไดเชื่อในคําพยานทีเ่ รากลาวออกไปนั้น
เชาตรูของวันรุงขึ้น ทูตสวรรคสั่งใหโลตรีบออกไปจากเมือง เพราะพระเจาจะทรงทําลายเมือง
ในวันนั้น โลตยังลังเลใจ รูสึกเสียดายทรัพยสินมรดกมากมายที่เขามีอยูบานที่สวยงาม เพื่อนฝูงที่ให
ความสนุนสนานแกเขา ตลอดจนความสุขตาง ๆ ที่เขาไดรับจากเมืองนี้ เขาไมอยากละทิ้งเมืองนีไ้ ปเลย
คนที่รักโลก ตกเปนทาสของความบาปก็เปนอยางนีแ้ หละ มัวแตนึกถึงความสนุกสนาน ความสุข ความ
สวยงาม ซึ่งเปนของหลอกลวงฝายโลกจนลืมนึกถึงความพินาศที่จะเกิดแกตนในกาลขางหนา แตพระ
เจาก็ทรงเมตตา พยายามฉุดเขาใหพนจากอันตรายแหงความบาป มารวมรับสันติสุขในพระองค เมือ่ ทูต
สวรรคเห็นโลตลังเลใจเชนนัน้ จึงรีบจูงโลต ภรรยาของโลต และลูกสาวของเขาอีกสองคน ออกจาก
เมืองเสีย และบอกวา “รีบหนีเอาตัวรอดเถิด อยาหันกลับมามองดูขางหลังเปนอันขาดเกลือกวาจะตอง
9

ตาย” ทูตสวรรคบอกใหโลกหนีไปอยูบนภูเขาแหงหนึ่ง แตโลตอยูในเมืองเปนเวลานาน กลัววาเมื่อไป
อยูบนภูเขา จะตองสรางกระโจมอยูอกี เขาไมชอบชีวติ ที่ลําบากเหมือนอยางที่เคยผานมากอนเลย จึง
ออนวอนทูตสวรรคขออนุญาตใหไปชอนตัวอยูใ นเมืองเล็ก ๆ แหงหนึง่ ทูตสวรรคก็อนุญาตให
เมื่อโลตและลูกสาวไดไปถึงเมืองนั้นแลว พระเจาก็บันดาลใหไฟกํามะถันลงมาจากทองฟา เผา
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ทุกสิ่งทุกอยางก็พินาศไปกับเพลิงนัน้ ฝายภรรยาของโลตไมเชื่อฟง
คําสั่งของทูตสวรรค หันกลับไปดูเมืองโสโดม พระเจาจึงบันดาลใหนางกลายเปนเสาเกลือ สิ้นชีวิตไป
ในทันใดนัน้ เอง คนที่ติดตามพระเจาแตไมยอมเชื่อฟงคําสั่งของพระองค ก็ตองไดรบั ผลเชนเดียวกันนี้
รุงเชาอับราฮัมยืนอยู ณ ที่ตนเคยอยูเ มื่ออธิษฐานขอตอพระเจา มองลงไปทางเมืองโสโดม เห็น
ควันไฟพลุงขึ้นจากตัวเมืองเหมือนควันทีพ่ ลุงจากเตาไฟใหญ จึงทราบวาพระเจาไดทรงทําลายเมืองโส
โดมและโกโมราหแลว อับราฮัมคงตองเสียน้ําตาเพราะสงสารชาวเมืองที่ตองพินาศสิ้นในความบาป
เหมือนเมื่อครัง้ พระเยซูทรงพระกันแสง เมื่อทอดพระเนตรเห็นความทุกขและความพินาศที่จะมาถึงกรุง
เยรูซาเล็ม (ดู ลูกา 13:34) แตอับราฮัมก็ยังอบอุนใจอยูบาง เมื่อนึกวาพระเจาทรงชวยโลตใหพนอันตราย
อยางแนนอนแลว
วันหนึ่งเราจะเห็นภาพคลายที่อับราฮัมเห็น พระเจาจะทรงทําลายโลกที่เต็มไปดวยความบาปนี้
(กิจการ 17:31) คนที่ไมยอมกลับใจใหม ไมยอมเชื่อพึง่ ในพระเยซูคริสต ก็จะตองพินาศ ตองทนทุกข
ทรมานในไฟและกํามะถัน คนเหลานั้นอาจจะเปนพอแม พี่นอง ญาติ มิตรสหายของทาน ที่ยังไมได
บังเกิดใหมโดยพระเยซูคริสตก็ได ทานจะรูสึกอยางไร เมื่อเห็นคนที่ทานรักตองทนทุกขทรมานชั่วนิ
รันดรเชนนัน้ พระเจาทรงใหโอกาสแกเราที่จะทูลอธิษฐานเพื่อคนเหลานั้น บอกขาวแหงความรอดให
เขาทราบ เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสํานึกตัว ถอมใจลง ยอมรับความรอดจากพระเจา และจะไดรอดพนจาก
การถูกลงโทษในวันพิพากษา เหมือนดังที่อับราฮัมไดอธิษฐานเผื่อโลตและชาวเมืองโสโดม เมื่อเรา
พบวาคนที่เรารักทุกคน ไดอยูพรอมหนากัน ในแผนดินสวรรค รับความสุขนิรันดรที่นั่น เราจะมี
ความสุขมากยิง่ สักเทาใด
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 3
ปฐมกาล บทที่ 22

บทที่ 3 “บิดาแหงความเชื่อ”
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชายแกอับราฮัม (บทที่ 18) เมื่ออับราฮัมมีอายุหนึ่งรอยป
พระเจาก็ทรงประทานบุตรใหตามพระสัญญา และใหชื่อบุตรนั้นวา “อิสอัค” ซึ่งแปลวา “หัวเราะ” อับ
ราฮัมและนางซาราทุมเทความรักทุกอยางใหแกอิสอัค เพราะเปนบุตรที่ไดรับจากพระเจาในวัยชรา
โรงเรียนทุกแหง จะตองมีการสอบวัดผลการศึกษาของนักเรียนอยูเสมอ เพื่อใหทราบวา
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในบทเรียนที่ไดเรียนมาแลว มากนอยเพียงใดมีขอบกพรองอยางไร เพื่อจะ
ไดทําการแกไข ใหการศึกษาของนักเรียนไดผลดียิ่งขึ้น
วิศวกรที่สรางเครื่องบิน ก็ตองทดสอบเครื่องบิน กอนทีจ่ ะนําออกไปใช รถ เรือ สะพาน และ
ของใชทุกอยาง ตองผานการทดสอบจนเปนที่ไววางใจไดแลว จึงนําออกใชพระเจาก็ทรงทดลองคนของ
พระองคเชนเดียวกัน พระองคไดทรงทดสอบอับราฮัมหลายครั้ง ครั้งแรก พระองคทรงเรียกอับราฮัมให
ละทิ้งบานเกิดเมืองนอนของตน ไปยังแผนดินที่พระองคทรงสัญญาวาจะประทานแกอับราฮัมเปนมรดก
เปนถิ่นที่อับราฮัมไมเคยไปและไมรูจกั มากอน (ฮีบรู 11:8-10) ครั้งทีส่ อง พระเจาทรงทดสอบเรื่องการ
แบงที่ดินอัยราฮัมไววางใจพระเจา ใหโลตเลือกกอน ครัง้ ที่สาม พระเจาทดสอบความเชื่อของอับราฮัม
ในการที่จะไดบุตร (ในปฐมกาล บทที่ 16 และ 21:8-1 จะอานพบวาภรรยาของอับราฮัมไดจดั การ
อยางไร เพื่อจะมีบุตรใหได โดยไมตองคอยถึงเวลาของพระเจา และผลสุดทายไดทําใหมีความทุกข
มากกวาความสุข) อับราฮัมสามารถผานพนการทดสอบมาได ดวยความเชื่อบริบูรณในพระเจา เปนการ
พิสูจนวา อับราฮัมรักพระเจาเชื่อฟงพระองคอยางแทจริง เหมาะสมที่จะไดรับพระพรอันใหญหลวงจาก
พระองค โดยความเชื่อ ทานก็ไดของประทานทุกอยางจากพระเจา และไดชื่อวาเปน “บิดาแหงความ
เชื่อ” วันนีเ้ ราจะเรียนถึงเรื่องการทดสอบที่ใหญหลวงทีส่ ุดของอับราฮัม เกี่ยวกับการถวายอิสอัค
พระเจาไดประทานบุตรชาย ใหแกอับราฮัมตามพระสัญญา (ปฐมกาล 21:1-3) อับราฮัมและนาง
ซารารักบุตรของตนมาก ทนุถนอมเลี้ยงดูอยางดีที่สุด เมื่อบุตรเจริญเติบโตขึ้น อับราฮัมก็จัดงานเลี้ยง
ใหญ (21:8) ชีวิตในวัยชราของทานมีความสุขสดชื่นขึ้นเพราะอิสอัคบุตรของทาน
พระเจาทรงตองการทดสอบวา อับราฮัมยังมีความเชื่อและรักพระองคเชนเดิมหรือไม วันหนึ่ง
พระองคตรัสสั่งใหอับราฮัมพาลูกชายของตน ไปเผาเปนเครื่องบูชาแกพระองค อับราฮัมอาจจะเสียว
ปราบเขาไปในจิตใจ และตกใจจนแทบสิน้ สติ บุตรที่รักซึ่งพระเจาประทานใหตามพระสัญญามีเพียงคน
เดียวเทานัน้ ทานหวงแหนทนุถนอม และรักยิ่งกวาชีวิตของทานเอง บัดนี้พระเจาตรัสสั่งใหทา นฆา
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ถวายเปนเครื่องบูชา อับราฮัมมีใจเขมแข็งพอที่จะปฏิบัตติตามไดหรือ ถาเปนมนุษยทั่วไปคงปฏิบตั ิตาม
ไมได แตพระคัมภีรบอกวา อับราฮัมปฏิบัติตามทุกอยาง ทานตื่นแตเชา ออกเดินทางไปยังภูเขาโมรียา
เพื่อถวายอิสอัคเปนเครื่องบูชาตอพระเจา
แมอับราฮัมจะรักอิสอัคมาก และเปนการยากที่สุดที่จะปฏิบัติตามคําสั่งเชนนั้นได แตอับราฮัม
เชื่อและรักพระเจามากเหนือสิ่งอื่นใด จึงสามารถหักหามใจกระทําทุกอยางที่พระเจาทรงสั่ง เรามักบอก
วา เราเชื่อและรักพระเจา แตเราไดปฏิบัตติ ามที่พระเจาทรงสั่งมากนอยเพียงใด มีหลายครั้งที่เรารักโลก
รักตัวเอง รักเพื่อน รักญาติพี่นองมากกวาพระเจา จนไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค แลวเราจะ
หวังรับพระพรตาง ๆ จากพระเจา ดังที่อับราฮัมไดรับนัน้ ไดอยางไร
ความรักที่แทจริงยอมมีการเสียสละ เมื่อพระเจาทรงรักโลก พระองคก็ทรงสละพระบุตรสุดที่
รักของพระองค ใหเปนผูไถความบาปของชาวโลก หากเรารักพระเจาเราก็ตองเสียสละเพื่อพระองค อับ
ราฮัมเปนทุกขโศกเศราในเรือ่ งอิสอัคมาก แตทานก็ตัดสินใจอยางแนวแนวาจะตองเชื่อฟงพระเจาทุก
อยาง ไมวาเปนการเสียสละมากมายเพียงใดก็ตาม ทานมิไดบอกใหนางซาราทราบ เพราะนางอาจจะ
ขัดขวาง หรือพูดจาใหทานเลิกลมความตั้งใจอยางแนนอน เมื่อเราทราบวาสิ่งที่เราจะกระทํานัน้ เปนไป
ตามน้ําพระทัยของพระเจาและการที่จะนําเรื่องนั้นไปปรึกษากับผูหนึ่งผูใด อาจจะถูกขัดขวาง หรือถูก
เกลี้ยกลอมใหลมเลิกความตัง้ ใจ ก็จงอยาไปปรึกษากับผูห นึ่งผูใดเลย ใหทําไปดวยความเชื่อ ดังเชนอับ
ราฮัม พระเจาจะทรงเปนผูรบั ผิดชอบเอง แตตองระวังดวยวา สิ่งที่จะกระทํานัน้ เปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระเจาจริง ๆ ไมใชเกิดจากความตองการของเนื้อหนัง หรือการยุยงสงเสริมของมาร มิฉะนัน้ จะ
เกิดความผิดพลาดและความเสียใจอยางหนักภายหลัง
อับราฮัมพาอิสอัคเดินทางไปเปนเวลาสามวัน จึงถึงเชิงเขาโมรียา ซึ่งเปนสถานที่ที่พระเจาสั่งให
ถวายอิสอัค อับราฮัมสั่งใหคนใชของทานคอยอยูที่เชิงเขาแลวสองคนพอลูกก็เดินทางตอไป ถึงยอดเขา
นั้น อิสอัคแบกฟน อับราฮัมเปนคนถือกระถางไฟ (สมัยนั้นไมมีไมขดี ไฟ) เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ลูก
ชายก็ถามบิดาวา “คุณพอครับ ลูกแกะสําหรับถวายบูชาอยูที่ไหน” อับราฮัมไดยินเชนนั้น คงเศราใจจน
พูดไมออก แตดวยความเชือ่ และความรักภักดีที่มตี อพระเจา อับราฮัมตอบวา “พระเจาจะทรงเตรียมไว
เอง” อับราฮัมไมอาจพูดไดมากกวานั้น เพราะจิตใจปวดราวเปนที่สุด อับราฮัมและอิสอัคชวยกันกอ
แทนบูชา วางฟนไวพรอม เสร็จแลวอับราฮัมก็มัดลูกชายขึ้นไปวางบนแทนบูชา เพื่อจะฆาและเผาเปน
เครื่องบูชาแกพระเจา
บทเรียนตอนนี้นาคิดมาก เพราะถาอิสอัคจะดิ้นรนตอสูไมยอมใหบดิ าผูกมัดบิดาซึ่งชราแลวที่
ไหนจะมีแรงจับ และผูกมัดอิสอัคเชนนั้นได พระคัมภีรมไิ ดกลาววา อิสอัคฝาฝน แตยอมใหบดิ ามัดโดย
ดี แสดงวาอิสอัคเปนคนเชื่อฟง และไววางใจบิดามาก เทา ๆ กับที่บิดาไววางใจในพระเจา ทําใหเรานึก
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ถึงพระเยซูคริสต ผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขน ถาพระเยซูจะตอสู ขัดขืน ไมยอมใหเขาตรึง พระองคก็
ยอมทําได พระองคทรงเปนบุตรของพระเจา ยอมมีฤทธิ์ที่จะบันดาลใหทุกอยางเปนไปตามความ
ตองการของพระองค แตพระองคไมกระทําเชนนั้น พระองคทรงเชื่อฟงไววางใจพระบิดา เพราะความ
รักของพระองคที่มีตอชาวโลก พระองคจึงยอมถูกตรึง ไดรับความทุกขทรมานดวยความเต็มใจ ดัง
อิสอัคที่ไดยอมใหบิดาผูกมัดไวทแี่ ทนบูชา เตรียมตัวถูกฆา และเผาเปนเครื่องบูชาตอพระเจา
เมื่อจัดเตรียมทุกอยางที่แทนบูชาเรียบรอยแลว ก็ถงึ นาทีซึ่งอับราฮัมตองตัดสินใจอยางหนัก
ที่สุด ระหวางลูกสุดที่รักกับพระเจา อับราฮัมจะเขาขางผูใ ด การตอสูภายในจิตใจสงบลง วินาทีนนั้ เปน
วินาทีที่อับราฮัมไดรับชัยชนะครั้งใหญยิ่งที่สุดในชีวติ ทานหักหามใจ ลืมตัวเอง ลืมลูก ลืมทุกอยางใน
โลกนี้ กํามีดแนไวในมือ เงื้อมืออันสั่นเทาของทานขึ้นสูง หมายจะจวงแทงลงไปยังรางของลูกชาย
ทันใดนั้นเองอับราฮัมก็ตองหยุดชงักดวยมีเสียงดังจากทองฟาวา “อับราอัมเอย เจาอยาทําอันตรายแกลกู
ชายนั้นเลยเพราะเดีย๋ วนี้เรารูวาเจาเกรงกลัวพระเจา ดวยเจามิไดหวงลูกคนเดียวของเจาไวจากเรา (ปฐม
กาล 22:12) พระเจาทรงเตรียมลูกแกะทีอ่ วนพีไวใหอบั ราอัมหนึ่งตัว สําหรับบูชาพระองคแทนอิสอัค
อับราฮัมคงดีใจ โผเขากอดลูกชายไว น้ําตาไหลออกมาดวยความตื้นตันใจ เมื่อแกมดั เชือกลูกชายออก
แลวจับแกะทีพ่ ระเจาทรงเตรียมไวใหเขาฆาบูชาแกพระองค”
เนื่องจากอับราฮัมเชื่อและรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ และสิ้นสุดกําลังของทานไมสงวนสิ่งมีคา
ที่สุดสําหรับตัวเองเลย พระเจาจึงทรงอวยพระพรทานมาก (ดูขอ 16-18) ในชีวิตคริสเตียนของเรา
บางครั้งก็อาจตองเผชิญกับการทดลอง ซึ่งพระเจาทรงอนุญาตใหบังเกิดขึ้นแกเรา เพือ่ ทดสอบความเชื่อ
และความรักของเราที่มีตอพระเจา คริสเตียนผูที่รักพระเจาอยางแทจริง จะไมพายแพตอการทดลอง ไม
กลับไปไปรักฝายโลก หรือทําตามคํายุยงสงเสริมของพญามาร แตจะอดทนถึงที่สุด พยายามปฏิบัติทุก
อยางตามน้ําพระทัยของพระเจา และไมมีสิ่งใดสามารถพรากเราจากความรักของพระเจาได (ดูโรม
8:37-38) คนเชนนี้แหละที่พระเจาจะทรงอวยพร และประทานรางวัลใหมากมาย การทดลองที่พระเจา
จะทรงอนุญาตใหเกิดแกเรานั้น ไมหนักเกินกวาที่เราจะทนได และเมื่อทรงยอมใหเราถูกทดลองแลว ก็
จะทรงโปรดใหมีทางที่จะหลีกเลี่ยงไดดว ย เพื่อเราจะไดมีกําลังสูทนได (ดู 1 โครินธ 10:13) เมื่อพระเจา
ทดสอบอับราฮัมถึงขั้นสุดทาย และทรงทราบวาอับราฮัมเชื่อและรักพระองคจริง (ขอใหครูอา นพระ
ธรรมฮีบรู 11:17-19 ใหนักเรียนฟง) พระองคก็ทรงใหอับราฮัมมีทางหลีกเลี่ยง ไมตองฆาบุตรของตน
อันเปนการทําลายจิตใจของอับราฮัมมากที่สุด พระเจาทรงทราบขนาดของความเชื่อของเรา ถาเราอดทน
และเชื่อฟงพระเจาถึงที่สุด เราก็จะไดรับพระพรมหาศาลจากพระองค
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 4
ปฐมกาล บทที่ 24

บทที่ 4 เจาสาวของอิสอัค
พระเจาทรงทดลองความเชือ่ ของอับราฮัม โดยตรัสสั่งใหทานถวายลูกชายของทานเปนเครื่อง
บูชาสักการะตอพระองค อับราฮัมไดแสดงความเชื่อ ความจงรักภักดีของทานที่มีตอพระเจา โดยถวาย
อิสอัคตามคําบัญชาของพระเจา โดยเหตุนี้ พระเจาจึงทรงอวยพระพรอับราฮัมมากมาย และอับราฮัมก็ได
ชื่อวา “บิดาแหงความเชื่อ”
เมื่อนางซารามีอายุได 127 ป นางก็ถึงแกกรรม ที่เมืองฮีบรู แผนดินคานาอัน อับราฮัมไดซื้อ
ที่ดินและฝงศพของนางไวทนี่ ั่น แลวสองพอลูกก็ไดอาศัยในเมืองนั้นสืบตอมา จนอิสอัคโตเปนหนุม มี
อายุได 40 ป บิดาจึงจัดหาภรรยาให
การแตงงานเปนเรื่องสําคัญมาก ดังคําพังเพยกลาววา “รักคนผิด คิดจนตาย” ถาแตงงานกับหญิง
หรือชายที่ดี ทั้งสองฝายรักใครเขาใจซึ่งกันและกัน ก็จะมีความสุขสดชื่นตลอดไป แตถาเลือกสามีหรือ
ภรรยาผิดพลาด รวมชีวิตดวยกันไมได ก็ตอ งทุกขไปตลอดชาติ ฉะนั้นการที่หนุมสาวแตงงาน ก็ตอ งคิด
ใครครวญพิจารณาใหดี เพื่อไมใหมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งจะตองเสียใจภายหลัง ทางที่ดีที่สุด ควรนํา
เรื่องการแตงงานนี้ปรึกษากับพระเจา มอบความไววางใจแกพระองค ขอพระองคเปนผูเลือกทางและ
จัดสรรให ดังเรื่องของการหาคูของอิสอัค ซึ่งเราจะไดเรียนตอไปนี้
อับราฮัมเชื่อฟงและรักพระเจา ตองการกระทําทุกสิ่งใหเปนที่พอพระทัยพระองค เมื่อทานจะ
หาภรรยาใหแกบุตร ทานก็พยายามหาหญิงสาวจากญาติพี่นองของตน ซึ่งเชื่อและนมัสการพระเจา
เชนเดียวกับทาน มาเปนภรรยาของบุตร เหตุที่ทานไมยอมใหอิสอัคแตงงานกับหญิงสาวคานาอัน ก็
เพราะชาวคานาอันไมเชื่อพระเจา ไมนมัสการพระเจาทีเ่ ที่ยงแทพระองคเดียว อับราฮัมเปนหวงวา เมื่อ
อิสอัคแตงงานกับคนที่ไมเชือ่ พระเจาแลวจะถูกชักจูงใหเหินหางจากพระเจา จนละทิ้งพระองคไป พระ
เจาทรงประสงคใหคริสเตียนทุกคนแตงงานกับคริสเตียนดวยกัน เพื่อวาชีวิตสมรสจะไดมีความสุข และ
จะไดไมถูกคนที่ไมเชื่อลอลวงใหหลงผิดไป พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึงเรื่องการแตงงานของคริส
เตียนไวหลายแหงดวยกัน ซึง่ ลวนแตเปนการตักเตือนคริสเตียน ไมใหแตงงานกับคนที่ยังไมเชื่อพระเจา
(ดู 2 โครินธ 6:14,15) การที่พระเจาทรงหามเชนนี้กเ็ พื่อผลประโยชนสวนตัวของคริสเตียนเอง ผูที่เชื่อก็
จะไดรับความสุข ความสมหวัง ผูที่ฝาฝนเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้น ก็อยาไปโทษผูใดเปนอันขาด
อับราฮัมสั่งคนใชคนสนิทของตนที่ชื่อ อะลีเอเศรวา “เจาจงไปหาภรรยาใหอิสอัคบุตรของเรา ที่
เมืองและหมูญาติของเรา” (ขอ 4) คนใชถามวา “ถาหญิงสาวคนนั้นไมยินยอมมาอยูประเทศคานาอัน
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แลวนายจะเต็มใจใหอิสอัคไปอยูเมืองฆาราน (เมืองของหมูญาติของอับราอัม) หรือ” อับราฮัมตอบวา
“ไมไดเด็ดขาด เจาอยาใหเรื่องนี้เกิดขึน้ เพราะพระเจาไดทรงสัญญาจะยกแผนดินคานาอันนี้ ใหเปน
มรดกของลูกหลานแลว” อับราอัมเชื่อพระสัญญาของพระเจาวา พระองคจะทรงอวยพรแกแผนดินคานา
อัน ใหผลิตพืชผลบริบูรณแกทานและลูกหลานของทานพระเจาทรงสถิตอยูกับทานที่ประเทศคานาอัน
ใหทานและเผาพันธุของทานอาศัยอยู ในพระพรของพระองคตลอดไป ทานจึงไมอยากใหอิสอัคไปอยูที่
ซึ่งพระเจามิไดทรงสัญญาไว ดวยเกรงวาจะไมไดรับพระพรจากพระเจา พระเจาทรงประสงคใหคริส
เตียนทุกคน มีชีวิตอยูใ นพระคุณและความรักของพระองคเชื่อฟงปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค
พระองคทรงสัญญาวาจะอวยพรแกผูเชื่อและปฏิบัติตาม พระเจาไมทรงปรารถนาใหเราเหินหางจาก
พระองค ใชชีวิตคลุกคลีกบั คนบาปหรือไปอยูในสถานที่ซึ่งไมตรงกับน้ําพระทัยของพระเจา ถาเราฝา
ฝนดื้อดึง ก็จะไมไดรับพระพรจากพระองค
อับราฮัมพูดกับคนใชตอไปอีกวา “พระเจาทรงเปนผูเลือกหญิงที่เหมาะสมใหแกอิสอัค เจาตอง
สัญญาวาจะทําตามคําสั่งนี้ทุกประการ”
เมื่ออะลีเอเศ็รใหคําสัญญามั่นเหมาะแลว ก็เตรียมตัวออกเดินทาง อับราฮัมไดจัดกองคาระวาน
มี อูฐสิบตัว คนใชมากมาย พรอมดวยของมีคา เชน ตูมหู กําไลมือ ทองคําเครื่องเพชรพลอย และเสื้อผา
แพรพรรณอยางดี ตลอดจนเสบียงอาหารตาง ๆ อยางครบถวน เมื่อทุกอยางพรอมสรรพ กองคาระวานก็
คอย ๆ เคลื่อนออกมุงสูเมืองฆาราน
เย็นวันหนึ่งขบวนอันยาวเหยียด ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของผูเปนเจาของ ไดมาถึงเมืองฆาราน
และหยุดพักทีบ่ อน้ําแหงหนึง่ แลว อะลีเอเศ็รก็เห็นหญิงสาวหลายคนมาตักน้ําที่บอนั้น จึงอธิษฐานขอตอ
พระเจาวา “ถาหญิงคนใดเปนผูที่พระเจาทรงเลือกจะใหเปนภรรยาของอิสอัคแลวไซร ก็ขอพระเจาดล
ใจหญิงผูนั้น นอกจากหลอนจะตักน้ําใหทุกคนดื่มแลวยังตักน้ําใหอูฐกินดวย” นับเปนการถูกตองที่สุด
ที่อะลีเอเศ็รตัดสินใจกระทําเชนนั้น อะลีเอเศ็รไดมอบความไววางใจกับพระเจา ขอพระองคทรงเปน
ผูนําและพระเจาก็ไดทรงนําใหทุกอยางเกิดขึ้นตามที่เขาอธิษฐานขอนัน้ โดยมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรเบ
คาห มาตักน้ําที่บอ เมื่ออะลีเอเศ็รขอน้ําจากนางดื่ม นางก็ใหดวยความยินดี และรับอาสาจะตักน้าํ ใหอูฐ
กินดวย
เมื่อนางเรเบคาหกลับไปถึงบานแลว ก็เลาเรื่องชายแปลกหนาใหคนทีบ่ านฟง แลวคนในบานก็
ไดเชิญอะลีเศ็รและคณะเขาไปพักในบาน เมื่ออะลีเศ็รพบบิดามารดาของเรเบคาหแลว ก็เลาเรื่องทั้งหมด
เกี่ยวกับอับราฮัม จุดมุงหมายของการเดินทาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการอธิษฐานที่บอน้ํา และออกปากสู
ขอเรเบคาหใหเปนภรรยาของอิสอัค เมื่อคนเหลานั้นฟงจบ ก็พดู เปนเสียงเดียวกันวา “ขอใหเปนไปตาม
น้ําพระทัยของพระเจาเถิด” อะลีเศ็รกลาวขอบพระคุณ แลวมอบของขวัญตาง ๆ แกเรเบคาหและ
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ครอบครัวของนางเปนการหมั้น และพูดตอไปวาพรุงนี้เชาเขาจะพาเรเบคาหไปสงนายของเขาที่ประเทศ
คานาอัน แตพชี่ ายและมารดาของเรเบคาหกลาววา “ขอใหเรเบคาหคอยอยูสักสิบวันจึงคอยไป” อะลีเศ็ร
ไมอาจทําตามคําขอรองได กลาววา “จําตองรีบกลับไปหานาย ซึ่งกําลังคอยดวยใจเปนหวง” พี่ชายและ
มารดาก็ตองยินยอม ครั้นถามเรเบคาห นางก็ตอบวายินดีจะไปทันทีกองคาระวานซึ่งมีเจาสาวชือ่ เรเบ
คาหรวมอยูด วย ไดกลาวคําอําลาครอบครัวนั้น เดินทางกลับสูประเทศคานาอัน
กองคาระวานไดรอนแรมขามหุบเขา ทะเลทราย และทุงราบตาง ๆ จนถึงเมืองคานาอัน กอนจะ
เขาสูที่พักอาศัยของอับราฮัม เรเบคาหเห็นชายคนหนึ่งเดินอยูแ ตไกลลักษณะทาทางบางประการทําให
หลอนคิดวา อาจเปนอิสอัคเจาบาวของนางก็ได จึงถามคนใชวา “คนที่เดินในทุงนานั้นคือใคร” คนใช
ตอบวาคือ “อิสอัค เจาบาวของนางนั่นเอง” นางจึงเอาผาคลุมหนาตามธรรมเนียม ลงจากอูฐ คนใชก็พา
ไปหาอิสอัค และเลาเรื่องทั้งหมดใหฟง อิสอัคไดรับนางไวเปนภรรยา อยูกินรวมกันดวยความสุขตลอด
มา
เรื่องนี้ก็เชนเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเขามาในโลก เพื่อแสวงหาคริสเตียนใหเปน
เจาสาวของพระเยซูคริสต (ดูวิวรณ 19:7-9) มนุษยเราเปรียบเสมือนนางเรเบคาห พระเจาทรงใชใหพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เขาไปทํางานในจิตใจมนุษย บอกใหทราบถึงเรื่องพระเยซูคริสต ใหเขาใจพระคุณและ
ความรักของพระเจา
พระวิญญาณทรงเรงเราใหทกุ คนตอนรับพระเยซูคริสตตั้งแตบัดนี้
เชนเดียวกับทีอ่ ะลีเศ็งเรงเราจะพานางเรเบคาหกลับไปสูบานนายของตน บางครั้งเมื่อทานคิดจะเชือ่ พระ
เยซูคริสต จะมีคนมาหนวงเหนี่ยวใหรีรอลังเลใจ คนทีห่ นวงเหนีย่ วทานไวนั้นอาจเปนเพื่อน ญาติพี่นอง
หรือบิดามารดาของทานก็ได แตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจใหทานรับเชื่อพระเยซู ก็จงตัดสินใจดวย
ความกลาหาญเหมือนอยางนางเรเบคาห ดังคําตอบของนางวา “ฉันจะไป” พระเจาทรงเตรียมทรัพยสิน
มรดกมหาศาล และความสุขนิรันดรสําหรับทุกคนที่เชื่อ และรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ถา
ทานดําเนินตามการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทานก็จะไดรับมรดกล้ําคาเหลานี้
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 5
ปฐมกาล 25:19-34

บทที่ 5 ยาโคบและเอซาว
เมื่อการแตงงานของอิสอัคผานพนไปแลว หนาที่สําคัญที่ติดตามมา ก็คือจะตองเปนหัวหนา
ครอบครัว เลี้ยงดูรักษาใหความปลอดภัย และความเจริญกาวหนาแกบุตรซึ่งจะมีในไมชานี้ ดังนั้นการ
แตงงานจึงไมใชเรื่องที่ทํากันเพื่อสนุกสนาน คนที่จะแตงงานตองคิดใหดีรอบคอบวา ตนสามารถ
รับผิดชอบภาระตาง ๆ ซึ่งจะมีขึ้นในวันขางหนาไดหรือไม สามารถเลี้ยงดูภรรยาและบุตร ใหไดรับ
ความสุขสมบูรณพอสมควรหรือไม ถาหากทานยัง “ไมสามารถ” ก็ขอเตือนวาอยาเพิ่งแตงงานจะดีกวา
สิ่งที่จะทําใหครอบครัวมีชีวติ ชีวายิ่งขึน้ หลังจากการแตงงาน ก็คือการมีบุตร สามีภรรยาโดยทั่วไปตาง
หวังวา เมื่อแตงงานแลวจะไดบุตรที่ดีไวชนื่ ชม ชวยสืบสกุล และรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของบรรพบุรุษ
ตอไป
อิสอัคและนางเรเบคาหรูสึกเสียใจที่อยูด วยกันเปนเวลานานแลว แตยังไมมีบุตรเลย เพราะนาง
เรเบคาหเปนหมัน ซึ่งเปนสิ่งที่พนวิสัยของมนุษยจะสามารถชวยแกไขไดอิสอัคจึงอธิษฐานทูลขอพระ
เจา พระองคทรงฟงคําอธิษฐานของเขา ทรงรักษาการเปนหมันของเรเบคาหใหหาย หลังจากนัน้ ไมนาน
นางเรเบคาหกต็ ั้งครรภและใหกําเนิดบุตรฝาแฝดและเปนชายทั้งคู นําความตื่นเตนยินดีมาสูอิสอัคและ
ภรรยาเปนอยางยิ่ง สิ่งซึ่งพนวิสัยของมนุษย เกินความสามารถของเรา หากเราทูลขอออนวอนพระเจา
ดวยความเชื่อ พระองคก็ทรงโปรดใหสิ่งนั้นเปนไปไดอยางนาอัศจรรย พระเจาสามารถเนรมิตใหมีสิ่ง
ตาง ๆ เกิดขึน้ จากความวางเปลา ทรงบันดาลใหสิ่งที่ไมมี กลายเปน “มี” ขึ้นดังเชนปฐมกาลบทที่หนึ่ง
กลาววา “แตเดิม แผนดินนัน้ วางเปลาอยู พระเจาตรัสใหมีแสงสวาง แสงสวางก็เกิดขึ้น พระเจาตรัสใหมี
น้ํา อากาศ สัตว และพืชพันธุธ ัญญาหารตาง ๆ สิ่งเหลานี้ก็มีขึ้นตามคําตรัสของพระองค”
ชายคนหนึ่งปวยเปนวัณโรคอยางรายแรง นายแพทยบอกวา มีทางเดียวเทานั้นจะรักษาใหหาย
ไดคือตัดปอดขางที่เปนโรคนั้นออกเสีย แลวใสปอดเทียมใสเขาไปแทนชายคนนั้นมีความเชื่อมาก เขา
บอกวาไมตองการใหนายแพทยผาตัด เขากลับบาน เฝาออนวอนพระเจา อธิษฐานดวยความเชื่อ และ
หลังจากนัน้ ไมนาน เขาไดเปนพยานวาเขาไดใหหมอตรวจอีก คราวนีค้ วามงุนงงใหแกหมอมาก เพราะ
หมอตรวจพบวา ปอดของเขาแข็งแรงดี ไมมีเชื้อโรคอะไรเลย เขาพูดวา “ขอบพระคุณพระเจา ที่สราง
ปอดใหมให เดี๋ยวนี้ ขาพเจาสมบูรณแข็งแรงดีแลว”
ลูกฝาแฝดโดยทั่วไป มักมีรูปรางลักษณะละมายคลายคลึงกัน แตลูกฝาแฝดของนางเรเบคาหนั้น
ไมมีสวนคลายคลึงกันแมแตนอย คนพี่ชอื่ เอซาว มีผิวแดงขนดกทั่วทั้งตัวเมื่อโตขึน้ เปนนักกีฬา ชอบ
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ใชชีวิตเดินทางทองเที่ยวไปในปา เปนพรานลาสัตว ซึ่งทําใหอิสอัคผูเปนบิดารักมาก เพราะเอซาวลา
เนื้อมาทําอาหารใหรับประทานเสมอ สวนคนนองชื่อยาโคบ มีลักษณะนิสัยตรงกันขาม ผิวกายเรียบ
สะอาดสะอาน ไมมีขนดกดังพี่ชาย และไมชอบการลาสัตวในปา ชอบเก็บตัวเงียบ ๆ อยูกบั บาน
ชวยงานการบานการเรือน จึงเปนที่รักของมารดาเปนพิเศษ
ความรักของมนุษยนั้นยากนักที่จะหาความเที่ยงธรรมได มักจะมีการลําเอียงเสมอ มนุษยมักรัก
คนที่สวยงามกวา ดีกวา เกงกวา หรือทําประโยชนใหตนมากกวา แมแตความรักของบิดามารดาที่มีตอ
บุตรเอง บางครั้งก็ยังมีการลําเอียง เชนอิสอัครักเอซาวมากกวายาโคบ แตเรเบคาหรักยาโคบมากกวาเอ
ซาว มีแตความรักของพระเจาเทานั้นทีเ่ ทีย่ งธรรมไมลําเอียง พระเจาทรงรักทุกคนเทากันหมด พระเจา
ทรงรักทั้งคนชอบและคนบาปพระเจาประทานฝน แดด ใหแกคนดีเทาใด พระองคก็ประทานใหแกชวั่
เทานั้น มนุษยทุกคนเปนคนบาป สกปรกโสมม จําเพราะพระพักตรพระเจา ไมมอี ะไรนารักสักอยาง
เดียวแตพระเจายังทรงรัก และประทานของขวัญที่มีคาที่สุดคือพระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคแก
ชาวโลก เพื่อทุกคนที่เชื่อและรับพระบุตรนัน้ จะมิไดพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
วันหนึ่งเอซาวกลับมาจากการลาสัตวในปารูสึกเหน็ดเหนือ่ ยและหิวมาก พบยาโคบกําลังปรุง
อาหาร สงกลิ่นหอมฟุงชวนรับประทาน จึงออกปากของอาหารจากนองชาย ยาโคบเจาปญญา เห็น
โอกาสเหมาะที่จะหาผลประโยชนจากพี่ชายจึงพูดวา “พี่จึงขายสิทธิ์มรดกสําหรับบุตรหัวปใหนองซิ
แลวนองจะใหรับประทาน” เรื่องสิทธิบุตรหัวปเปนเรื่องที่นาสนใจ ซึ่งเราควรทราบ ตามธรรมเนียมของ
ชายชาวยูดาย บุตรหัวปทุกคนมีสิทธิจะไดมรดกมากกวาคนอื่นถึงสองเทา และพระเจาทรงโปรดปราน
บุตรหัวปของมนุย ใหทําหนาที่ปุโรหิตของครอบครัวสําหรับถวายเครือ่ งบูชาตอพระเจา สิทธิบุตรหัวป
นี้ทุกคนจึงอยากได เอซาวไดสิทธินี้เพราะเปนบุตรหัวปของครอบครัวแตพระเจาตรัสแกนางเรเบคาหวา
ยาโคบจะเปนผูไดมีสิทธินี้ นางอาจจะเลาเรื่องนี้ใหยาโคบฟง ยาโคบจึงรอคอยเวลาของพระเจา ใหพระ
เจาประทานสิทธินั้นแกเขา โดยไมตองใชกําลังอํานาจ หรือโกงดวยวิธที ุจริต
ครั้งนี้เปนโอกาสเหมาะสมอยางยิ่ง ยาโคบนึกวาเปนโอกาสที่พระเจาประทานใหแลว จึงออก
ปากขอซื้อสิทธิบุตรหัวปจากพี่ชาย เอซาวซึ่งกําลังหนามืดตาหลายอยูดวยความหิวคิดแตจะไดกนิ ทา
เดียว จึงยินยอมแลกสิทธิบุตรหัวปกับอาหารมื้อนั้น พระเจาตองไมพอพระทัยในการตัดสินใจอยาง
งายดายของเอซาวอยางแนนอน การที่เอซาวไดเปนบุตรหัวปไดสิทธิพิเศษจากบิดามารดาในเรื่องมรดก
ไดรับเกียรติใหเปนผูถวายเครื่องบูชาแกพระเจาสําหรับครอบครัว นับวาเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระเจาอยางยิง่ เมื่อไดรับสิทธินี้แลวควรจะทนุถนอมเทิดทูนรักษาไวใหดี แมตนเองอาจจะมองไมเห็น
ความสําคัญแตก็ตองเห็นแกพระเจาผูประทานใหดวยความรัก เพราะเรื่องทอง เรื่องกิน เรื่องรส เรื่อง
กลิ่นทําใหเอซาวตองยอมมอบสิทธิบุตรหัวปอันมีคามากที่สุดใหแกยาโคบ เพียงเพือ่ แลกกับอาหารมื้อ
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เดียวเทานัน้ ในพระคริสตธรรมคัมภีรหลายคนที่ไดกระทําผิด ฝาฝนคําสั่งของพระเจาเพราะเรื่องกิน
เชนเดียวกันนี้ เชนอาดัมและเอวา ฝาฝนคําสั่งของพระเจา กระทําบาปเพราะกินผลไมที่ทําใหรูจักความดี
และความชัว่ เขาไป โลตไดทําบาปโดยการลวงประเวณีทําใหสิ่งที่นา อับอาย เพราะดื่มน้ําเมา ชนชาติ
อิสราเอลตองปวดทอง เปนโรคลมตายในปามากมาย เพราะเรื่องอาหาร เมื่อซาตานทดลองพระเยซูใน
ปา ซาตานรูวา พระองคทรงหิวพระกระยาหาร ก็หลอกลวงใหพระเยซูเสกกอนหินใหเปนขนมปง แต
พระเยซูทรงชนะซาตานดวยพระวจนะของพระเจา ไมปฏิบัติตามคําหลอกลวงของมาร
คนในปจจุบันนี้มีเปนจํานวนมากที่จมอยูในความบาป เพราะเห็นแกเรือ่ งกินพายแพตอคาวราคี
ของโลกียตัณหา แมแตคริสเตียนเอง ก็มไี มนอยที่ยอมขายสิทธิในสวรรคเพื่อเห็นแกทอง รูป รส กลิ่น
เสียง หลังจากที่เอซาวไดขายสิทธิบุตรหัวปไปแลวก็รสู ึกเสียใจมาก เขาก็ไดสํานึกและไดแตคร่าํ ครวญ
รองไหอยากไดคืน แตก็สายเกินไปเสียแลว (ดู ฮีบรู 12:16,17) ผูที่ไมเคารพยําเกรงพระเจา ไมทนุถนอม
พระคุณและความรัก ซึ่งพระเจาประทานใหนั้น วันหนึ่งขางหนาตรงหนาพระราชบัลลังกของพระเจา
เขาจะค่ําครวญรองไหขบเขี้ยวเคีย้ วฟน ถึงการกระทําทีโ่ ง ๆ ของเขา แตเวลานัน้ จะสายเกินไปทีเ่ ขาจะ
กลับใจเสียแลว
การกระทําของยาโคบที่หลอกซื้อสิทธิบุตรหัวปดว ยกลอุบายจากพี่ชาย ขณะที่พชี่ ายหิวโหย
ขาดความยั่งคิดนั้น ก็เปนการผิดตอน้ําพระทัยของพระเจาเชนกัน พระเจาไมมพี ระประสงคจะใหยาโค
บกระทําเชนนัน้ เมื่อพระองคสัญญาวา จะใหยาโคบเปนใหญกวาพีช่ ายพระองคจะบันดาลใหเปนไป
ตามที่พระองคทรงสัญญาไวเมื่อเวลามาถึง ไมใชใหยาโคบจัดการดวยวิธีของตัวเอง พระเจาทรงลงโทษ
การกระทําผิดของยาโคบ แตพระองคก็คงอวยพรยาโคบตอไป ยาโคบตองการตําแหนงซึ่งเปนทีโ่ ปรด
ปรานของพระเจามากที่สุด เขาอยากเขาไปถึงพระพรของพระเจาใหเร็วที่สุด จึงไดกระทําดังนั้นตอ
พี่ชาย แมวายาโคบจะกระทําผิดแตเขาก็มคี วามเชื่อ สวนเอซาวไมมีความเชื่อเลย พระเจาทรงรักยาโคบ
และไมพอพระทัยในเอซาว พระองคมีพระประสงคจะประทานสิทธิบุตรหัวปแกยาโคบอยูกอ นแลว
การกระทําซึ่งเกิดขึ้นดวยความเชื่อ แมบางครั้งอาจจะผิดพลาด แตก็ดกี วาการกระทําซึ่งปราศจากความ
เชื่อ และเปนการสบประมาทพระเจา
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 6
ปฐมกาล บทที่ 26

บทที่ 6 ชัยชนะของอิสอัค
เมื่อทานอานหนังสือพิมพจะพบวา มีขาวการทะเลาะวิวาท การกลั่นแกลง การทํารายกันและ
กัน และเรื่องยุติธรรมมากมายเกือบทุกวัน ตราบใดที่ความบาปยังอยูใ นโลก มนุษยยอมไมสามารถหนี
พนจากสิ่งเหลานี้ได หากเรื่องทะเลาะวิวาทกันเกิดจากการเขาใจผิดของทั้งสองฝายก็พอทําเนา แมจะเจ็บ
ซ้ําน้ําใจขณะทะเลาะวิวาทกันบางแตเมื่อผานพนไปแลว ก็สามารถปรับความเขาใจกันได ไมเก็บไปคิด
เปนเรื่องอาฆาตพยาบาทตอกัน แตบางครัง้ ทั้ง ๆ ที่เราทราบวาเราเปนผูบริสุทธิ์ เราเปนฝายถูกตองรอย
เปอรเซ็นต เรากระทําทุกอยางดวยความหวังดี ฝายตรงกันขามตางหากที่เปนฝายผิด แตแลวเรากลับถูก
กลั่นแกลง ใสราย ดวยความยุติธรรม ทําใหไดรับความเจ็บปวดทั้งรายกายและจิตใจตลอดจนทรัพย
สมบัติก็ตองพลอยเสียหายไปดวย หากเรือ่ งรายแรงจริง ๆ เราอาจพึ่งกฎหมายของบานเมืองจัดการกับ
เขาได เรื่องก็คงยุติ แตบางครั้งการกอกวนทําลายความสงบสุขในจิตใจ ก็อาจทําใหเราเจ็บแคนอยาง
หนัก และไมสามารถอาศัยกฎหมายของบานเมืองจัดการใหได เราจะทําประการใด ถาเปนคนทั่วไป เมื่อ
ความแคนใจถึงที่สุด ไมสามารถระงับอารมณรายไวได ก็อาจจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รุนแรงและไมดี
ออกไป เชนการทะเลาะวิวาท ทุบตีชกตอย ฆาฟนกัน หรือทํารายทรัพยสินของฝายตรงกันขามเปนการ
ตอบแทนสําหรับคริสเตียน การตอบแทนโดยลักษณะนีย้ อมถือเปนการผิด พระเจาตรัสวา “อยาทําชั่ว
ตอบแทนความชั่ว แตจงตอบแทนความชัว่ ดวยความดี” นี่เปนทางเดียวเทานั้น ที่จะนําเราไปสูสนั ติสุข
ครั้งหนึ่งอิสอัคเคยประสบเรื่องอยุติธรรมเชนนี้ อิสอัคเอาชนะโดยวิธขี องพระเจา คือตอบแทนความชั่ว
ดวยความดี
เหตุการณของอิสอัคตอนนี้ เปนตัวอยางที่ดีสําหรับชีวติ ประจําวันของเรา ใหเรารูจักวิธีครอง
ชีวิตดวยความสงบสุขกับคนอื่น ๆ (โรม 15:4,5) เรื่องนี้เกิดขึ้น เมื่ออิสอัคไดปกหลักตั้งกระโจม ณ หุบ
เขา เมืองฆะราร และกําลังซอมแซมบอน้ําซึ่งอับราฮัมไดขุดไวให ในแดนทุรกันดารที่เปนทะเลทราย
และภูเขาเชนนั้น น้ําเปนสิ่งที่หายากทีส่ ุด อิสอัคจึงตองขุดบอหลายลอเพื่อใหมนี ้ําพอเพียงกับฝูงสัตว
มากมาย อิสอัคขุดพบบอ ๆ หนึ่ง มีน้ําพุพลุงออกมาไมขาดสาย รูสึกตืน่ เตนดีใจมาก เพราะตอไปเขาไม
ตองกลัวการกันดารน้ําอีกแลว แตความดีใจของอิสอัคตองหยุดชงักลง เมื่อมีคนเลี้ยงสัตวชาวเมืองฆรา
รกลุมหนึ่ง มาหาเรื่องทะเลาะวิวาท ทึกทักเอาวาบอนั้นเปนสมบัติของเขา
อิสอัคเปนผูรักสันติสุข แมบอน้ํานั้นจะมีความสําคัญตอเขามาก เขาตองลงทุนไมนอยสําหรับ
การขุดบอน้ํามัน และบอนั้นก็เปนกรรมสิทธิ์ที่ถูกตองของเขาจริง ๆ แตเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท
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การบาดหมางใจกัน อิสอัคก็ยินยอมยกใหเขาเหลานัน้ แลวไปขุดน้าํ ใหม อิสอัครักและเชื่อฟงพระเจา
เชนเดียวกับบรรพบุรุษของเขา เมื่อพระเจาตรัสสั่งใหอิสอัคตั้งถิ่นฐานในดินแดนั้น เขาก็อยูทนี่ นั่ ดวย
ความเชื่อฟงและอดทน แมจะมีเรื่องมิดีมริ ายเกิดขึน้ เขาก็พยายามรักษาความสงบไว มิใหเรื่องรายแรง
เกิดขึ้น จนเปนที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระเจา การแสดงความอดทนและความรักในชีวิตคริส
เตียนออกมาจะทําใหคนอื่นเห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต ใหเห็นความแตกตางของคริสเตียนกับ
ชาวโลก และจากชีวิตประจําวันที่เราแสดงออกมานี้ อาจดลใจใหคนอืน่ สํานึกตัว รับเชื่อพระเยซูก็ได
อยางนอยที่สุด เมื่อเราโอนออนผอนตามเสียขางหนึ่ง ก็จะชวยใหเรื่องสงบอยางงายดาย ไมตองรับความ
เสียดาย ซึ่งอาจจะใหญโตกวาที่เราเสียสละก็ได ดังสุภาษิตที่วา “เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย” การ
ตบมือขางเดียวยอมไมดังฉันใด ถาเราไมพยายามโตตอบศัตรูของเรา ไมชาเขาจะเลิกขมเหงเราไปเอง
ฉันนั้น
ทันทีที่อิสอัคขุดบอที่สองเสร็จเรียบรอย คงเลี้ยงสัตวพวกนั้นก็มาแยงเอาบอน้ําอีก อิสอัคมิได
ตอสูหรือทะเลาะวิวาทประการใด คงปลอยใหเขาเหลานัน้ ยึดไปตามชอบใจ อิสอัคเชื่อวาพระเจาสถิตอยู
กับเขาและจะทรงนําเขาตลอดไป การเสียสละเล็กนอยยอมดีกวาการขัดขืนน้ําพระทัยของพระเจา และ
เขาเชื่อวาพระเจาจะประทานบอน้ําใหแกเขา ใหมีน้ําอุดมสมบูรณ อิสอัคยายภูมิลําเนาหนีไปอยูที่อื่นอีก
ตอไป เขาไดขุดบออีกแหงหนึ่ง คราวนีไ้ มมีใครมารบกวนเขาอีก อิสอัคและภรรยาตลอดจนบริวารก็
อาศัยอยูที่นนั่ ดวยความสุข การอดทนนัน้ ตองอดทนใหถึงที่สุด จนกวาชัยชนะเปนของเรา เปโตรเคย
ถามพระเยซูวา “พระองคเจาขา พี่นองของขาพเจาจะทําผิดตอขาพเจาไดกี่ครั้ง ซึ่งขาพเจาจะยกความผิด
ของเขา ถึงเจ็ดครั้งหรือ” พระเยซูตอบเขาวา “เรามิไดวา แกทานถึงเจ็ดครั้งเทานั้น แตถึงเจ็บสิบครั้งคูณ
ดวยเจ็ด” (ดู มัทธิว 18:21,22) หากทานอาศัยอยูดว ยกันกับเพื่อนของทาน ซึ่งชอบกลั่นแกลงทานให
ไดรับความลําบากอยูเสมอ ทานจงอดทน อภัยใหเขาดวยความรักของพระเยซู เมื่อเขาเห็นทานเงียบ ไม
โตตอบหลายครั้งเขา เขาก็จะหยุดไปเอง เพราะการกลั่นแกลงหรือยั่วโทสะคนนัน้ ถาอีกฝายหนึ่งไม
แสดงความรูสกึ ใด ๆ ออกมา ผูกลั่นแกลงก็ไมรูสึกสนุก หลายครั้งเขาก็เบื่อและเลิกไปเอง
ตอมา อิสอัคไดยายไปอยูใ นตําบลบะเอรเขบา และไดขุดบอน้ําแหงหนึ่งมีน้ําอุดมสมบูรณ
พอเพียงแกฝูงสัตวของเขา คืนหนึ่งพระเจาไดเสด็จมาปรากฎแกอิสอัคตรัสวา พระองคจะสถิตอยูกับ
อิสอัคเสมอ อิสอัคไมตองกลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นพระองคทรงอวยพระพร ใหแกอับราฮัมบิดาของอิสอัค
อยางใด พระองคก็จะอวยพระพรใหอิสอัคอยางนั้น คนที่เชื่อฟงพระเจาตั้งอยูในโอวาทของพระองค
พระองคยอมคุม ครองและอวยพระพรเสมอ แมศัตรูจะมีกาํ ลังมาก คิดทํารายเบียดเบียนประการใดก็ตาม
พระองคก็ทรงชวยใหไดรับชัยชนะ ผูที่มีพระเจาสถิตอยูด วยจึงไมตองกลัว ดังพระดํารัสที่พระเจาตรัส
แกอิสอัคและมนุษยทั้งปวงนั้นวา “เจาอยากลัวเลย ดวยเราจะอยูก ับเจา” (ขอ 24)
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เมื่อคนซึ่งคิดราย รังแก กลั่นแกลง อิสอัคไมอาจทําอะไรแกเขาได มิหนําซ้ํายังเห็นอิสอัคไดรับ
พระพรยิ่งขึ้น จึงทราบแนวา พระเจาสถิตอยูกับอิสอัค พระเจาที่อสิ อัคนมัสการเปนพระเจาที่เที่ยงแท
สามารถปกปองรักษาและบํารุงเลี้ยงอิสอัคใหไดรับความเจริญยิ่งขึ้น
เขาเหลานั้นรูสึกเกรงกลัวและ
เลื่อมใสพระเจาอิสอัค จึงพากันมาหาอิสอัคขอทําสัญญาเปนไมตรีตอกัน (ขอ 28) นอกจากพวกเขา
สัญญาวาจะไมทําอันตรายแกอิสอัคและบริวารแลว ยังขอรองอิสอัคมิใหทําอันตรายตอพวกเขาดวย
ทั้งนี้ทําใหเราเห็นฤทธานุภาพของพระเจาอยางเดนชัด ซึ่งเขาเหลานัน้ ไดเห็นไดรับชัยชนะทุกอยางพวก
เขาและครอบครัวตางก็มีชีวติ อยูอยางรมเย็นเปนสุขตลอดไป
ชัยชนะของอิสอัคไดใหบทเรียนที่ดแี กเรา อิสอัคมิไดชนะดวยพลังอํานาจของเขา ซึ่งถาเขา
กระทําเชนนั้น อาจจะประสบความพายแพอยางสิ้นเชิงก็ได อิสอัคอาศัยพระเจา เชือ่ ฟงพระเจา ไมใชวิธี
ใด ๆ ซึ่งไมใชวิธีของพระเจา มาปฏิบัติตอศัตรู อิสอัคมีความอดทน ตั้งอยูในสันติสุข อภัยตอการกระทํา
ชั่วของศัตรูเสมอ มอบเรื่องนี้แกพระเจาขอพระองคทรงชวยจัดการให และโดยอาศัยวิธีของพระเจา ใช
ความรัก ความออนสุภาพ ความอดทนถึงที่สุด แลวอิสอัคก็ไดชยั ชนะ นอกจากตัวเองและบริวารพนจาก
การรังควานของศัตรูแลว ยังไดมิตรใหมอกี มากมาย และพระเจาก็ไดรบั เกียรติยศจากการนี้ดว ย
การใชกําลังความสามารถของตัวเอง มักประสบความพายแพเสมอ แมเราจะถกเถียงแยงชิงของ
กัน ไดรับชัยชนะ แตแทนที่จะชวยใหเรือ่ งสงบลง อาจเปนเหตุใหศตั รูเพิ่มความคัง่ แคนมากยิ่งขึน้ หัน
มาทําอันตรายเอาภายหลัง เรื่องก็จะเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึน้ เมื่อทานประสบเหตุทํานองเดียวกับอิสอัค จง
ใชวิธีที่ดีที่สุด คือวิธีของพระเจาดังที่อิสอัคใช และประสบผลสําเร็จมาแลว

22

พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 7
ปฐมกาล บทที่ 27

บทที่ 7 อุบายของนางเรเบคาห
มีสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนเคยกระทํามากอน และสวนมากยังคงกระทําอยู แมวาบางคนจะกลับใจใหม
เปนคริสเตียนแลวก็ตาม สิ่งนั้น บางทีเรานึกวาเปนเรื่องสนุกสนาน ใชทดสอบความฉลาดไหวพริบของ
คน แตบางครัง้ ก็นําภัยอยางใหญหลวงมาสูตัวเองและผูอ ื่น คนเปนจํานวนมาก ไดมองขามสิ่งนี้ไป พา
กันประพฤติดว ยความสนุกสนาน จนลืมไปวาผลของมันนํามาซึ่งความทุกขความเศราโศก ไมสูคนอื่นก็
สูตัวเอง หรือทั้งสองฝาย บิดาของสิ่งนี้คือ พญามารซาตาน มารไดใชเปนเครื่องมือทําใหอาดัมและเอวา
จะตองทําบาป ความบาปจึงไดเขามาในโลก ทําใหมนุษยทุกคนตองกลายเปนคนบาป กลาวมาถึงเพียงนี้
แลว ทานพอจะทราบไดไหมวา สิ่งนั้นคืออะไร สิ่งนั้นก็คือความผิดบาปทั้งปวงนั้นเอง เปนตนวา การ
มุสาเปนบาปรายแรงชนิดหนึ่ง เพื่อจะหลอกลวงหาประโยชนจากคนอืน่ หรือเพื่อความสนุกสนานหรือ
เพื่อแกตวั เอาตัวรอดจากความผิดของตนก็ตาม ยอมเปนความบาปทัง้ นั้น พระเจาทรงเกลียดชังการมุสา
(สุภาษิต 6:16,17) คนที่ชอบการมุสาจะเขาแผนดินสวรรคไมได (วิวรณ 21:27,22:15)
ยาโคบเริ่มทําผิดโดยใชอุบายหลอกลวงเอาสิทธิบุตรหัวปจากพี่ชาย ขณะที่พชี่ ายหิวจัดขาด
ความยั่งคิด เมือ่ ความบาปไดฝงรกรากลงในจิตใจของยาโคบ มันก็คอย ๆ เจริญเติบโตขึ้น จนกระทั่งยา
โคบกลากลาวคํามุสาหลอกลวงบิดาของตัวเอง เพื่อตองการพรซึ่งบิดาจะใหแกเอซาว ยาโคบกระวน
กระวายใจ และคอยสืบเสาะเสมอวา เมื่อใดบิดาจะอวยพรแกพี่ชาย ตนจะไดหาอุบายแยงชิงพรนั้นจาก
เอซาวเสีย คนที่เคยทําผิดครั้งหนึ่งและกระทําไดสําเร็จ อยาหวังเลยวาเขาจะหยุดเพียงเทานัน้ เมื่อมี
โอกาสเขาก็จะทําอีกอยางแนนอนและจะเพิม่ ความกลายิ่งขึ้น เชนคนที่ไมเคยขโมยสิ่งของของผูใดมา
กอนเลยครั้งแรกเขาอาจจะกลัวจนตัวสั่น ไมคอยกลาขโมยเทาใดนัก แตเมื่อเคยขโมยสิ่งของผูใดมาสัก
ครั้งหรือสองครั้ง ก็จะเคยชินไมรูสึกกลัวตอไปอีก กลาขโมยของที่มีคามากกวานั้นและกระทําบอยครัง้
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทางทีจ่ ะปองกันตัวเองหรือผูอื่นไมใหหลวมตัวกระทําผิดนั้น ก็คือถอยหางเสียจาก
สิ่งเหลานี้ อยางไดทดลองเปนอันขาด เพราะเปนอันตรายมากอาจพลาดพลั่งเองงาย ๆ เพราะถาเคยทํา
สักครั้ง จะทําใหรูแนวทางที่จะกระทําไดอีกในครั้งตอไป เชนคนทีต่ ิดบุหรี่ ติดเหลา ติดการเที่ยว
กลางคืน ติดการพนัน มีไมนอยที่เกิดจาก “การขอลองสักครั้ง” เมื่อยาโคบกลาหลอกลวงพี่ชาย ความ
กลานั้นก็เติบโตขึ้น จนกระทัง่ กลาหลอกลวงบิดา
ขณะนัน้ อิสอัคบิดาของเขาทั้งสองชรามากแลว หูตาฟาง มองและฟงไมคอยชัดอิสอัคไดเรียกเอ
ซาวบุตรหัวปมาบอกวา “เจาจงเขาไปในปา ลาเนื้อมาทําอาหารที่พอชอบอีกสักมื้อ พอจะทําพิธีอวยพร
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ใหเจา” ดังไดทราบแลว นางเรเบคาหรักยาโคบมากกวาเอซาว เมื่อนางไดยนิ สามีพดู กับบุตรชายหัวป
เชนนั้น จึงรีบไปหายาโคบ เลาใหฟงถึงขอความนางไดยินมา และบอกวานางอยากใหยาโคบไดรับพร
นั้นมากกวาเอซาว นางเรเบคาหออกอุบายใหยาโคบหาลูกแพะอวนพีในฝูงมาสองตัว แลวนางไดปรุง
อาหารชนิดทีอ่ ิสอัคชอบรับประทาน ใหเสร็จกอนที่เอซาวจะกลับจากลาสัตว และใหยาโคบนําไปให
บิดารับประทานบิดาสําคัญวาเปนเอซาว ก็จะอวยพรให ยาโคบบอกวาไมกลากระทําเชนนั้น เพราะ
แมวาบิดาจะมองไมเห็นชัด แตเรื่องคลําดูตัวหรือมือขณะทีย่ กอาหารไปใหนนั้ บิดาก็ทราบวาไมใชเอ
ซาว เพราะมือของเอซาวนัน้ มีขน สวนยาโคบไมมี นางก็ปลอบใจและพูดวา “ไมตองกลัวหากมีการ
ผิดพลาดเกิดขึน้ แมจะเปนผูรับบาปกรรมเอง สวนเรื่องขนตามรางกายนั้นจัดทําไดงาย โดยเอาหนังแพะ
ที่ออนนุมมีขนมากมาพันไวที่มือและคอ เพื่อใหแนบเนียนยิ่งขึ้น แมจะเอาเสื้อของเอซาวมาใหลกู สวม
เมื่อเขาไปใกลบิดา บิดาไดกลิ่นตัว และจับที่แขน ก็จะสําคัญเปนอื่นไมไดนอกจากเอซาว บุตรหัวปของ
ตนอาศัยวิธีงาย ๆ เชนนี้ ลูกก็จะไดพรจากบิดา”
ยาโคบประหมาไมนอยในการกระทําครั้งนี้ นางเรเบคาหตองชักซอมปลอบขวัญยาโคบ จน
ยาโคบเกิดความกลาที่จะทําได ยาโคบจึงทําตามที่มารดาสั่งทุกประการ สวมเสื้อของพี่ชาย พันมือและ
ตนคอดวยหนังสัตว แลวยกอาหารซึ่งมารดาเตรียมไวพรอมแลวไปใหบิดา ทุกสิ่งทุกอยางก็สาํ เร็จ
เรียบรอยตามอุบายของนางเรเบคาห คําอวยพรซึ่งเอซาวควรจะไดนั้น ก็ตกเปนของยาโคบเสียหมดสิ้น
(อาน 27:18-29)
บิดามารดามีความสําคัญยิ่ง เกี่ยวกับการประพฤติของบุตร เพราะเปนผูท ี่ใกลชิดบุตรที่สุด และ
ผูที่บุตรใหความเคารพนับถือไววางใจมากที่สุดก็คือ บิดามารดา หากบิดามารดาทําหนาที่ฝกหัดอบรม
ใหดีเทาที่จะทําได ไมปลอยปละละเลยใหบุตรประพฤติตามใจชอบ ยอมเปนผลดีแกบุตรทั้งในปจจุบัน
และอนาคต การประพฤติตาง ๆ ของบิดามารดา ก็เปนผลกระทบกระเทือนอยางรายแรงที่สุดตอบุตร ดัง
จะเห็นไดวาบิดามารดาที่ชอบดื่มเหลา ชอบเตนรํา สูบบุหรี่ มีอารมณรา ย ชอบทะเลาะวิวาท ลูก ๆ ซึ่ง
เจริญเติบโตทามกลางสิ่งแวดลอมเหลานี้
ยอมไดรบั แรงผลักดันใหกระทําตามสิ่งซึ่งตนพบเห็นจาก
บุคคลที่ตนใหความเคารพนับถือดวย เมื่อมีคนไปตักเตือน หามปราม เขาอาจไมยอมเชื่อฟงเพราะนึก
เสมอวา “เมื่อคุณพอ คุณแมทําได ฉันก็ทําได” ยาโคบคงไมกลาถึงกับโกหกหลอกลวงบิดา หากมารดา
ไมเปดทางใหเขาทํา ฉะนั้น ผูเปนบิดามารดาจึงควรระมัดระวังอยางยิ่ง เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนเด็ก ถา
สอนในทางทีผ่ ิดหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนเหตุใหบุตรสะดุดหลงไป จะนําความเสียใจมาสูตวั เองและ
บุตรในวันขางหนา
เมื่อเอซาวกลับมาจากการลาสัตว ก็รีบปรุงอาหารที่บิดาชอบใหบิดา และขอพรจากบิดา อิสอัคก็
ทราบวาถูกยาโคบหลอกลวงไปแลว และสายเกินไปที่จะแกไข อิสอัคไมรูจะทําประการใด ไดแตอวย
24

พรแกเอซาวในสิ่งซึ่งเหลือจากที่ไดใหแกยาโคบ เอซาวเสียใจและเจ็บแคนใจมากที่เสียรูยาโคบเปนครั้ง
ที่สอง ตั้งแตนั้นมาเอซาวก็อาฆาตพยาบาทยาโคบ หาทางจะกําจัดยาโคบ นางเรเบคาหตกใจมากบอก
ยาโคบใหรีบหนีไปอยูกับลาบานพี่ชายของนาง และตั้งแตนั้นมานางก็ไมมีโอกาสไดพบยาโคบบุตรที่รัก
ของนางอีกเลย เมื่อยาโคบกลับมานางก็ไดถึงแกกรรมเสียแลว
ในบั้นปลายชีวิต แทนทีน่ างเรเบคาหจะไดรับความสุขอยูกับบุตรที่รกั มากที่สุดคือ ยาโคบ แต
ยาโคบกลับพลัดพลาดจากนางไปอยูทางไกล เนื่องจากผลกรรมของนางเองนางคงเศราใจ วาเหวและรํา
พรรณถึงยาโคบตลอดเวลาจนกระทั่งนางสิ้นใจ สวนยาโคบนั้นตองเรรอนพเนจรหนีพี่ชายไปอยูตาง
แดน หางไกลจากความอบอุน ของบิดามารดา และตองระวังภัยซึ่งอาจเกิดจากพี่ชายไดทุกเวลา “คนใด
หวานพืชอยางใดลง ก็จะเกีย่ วเก็บผลอยางนั้น” (กาลาเทีย 6:7)
เปนสิ่งที่นาแปลกอยูไมนอยที่พระเจาทรงอวยพรแกคนอยางยาโคบ ซึ่งเต็มไปดวยเลหเ หลี่ยม
เพทุบาย กลาวคํามุสาหลอกลวงพี่ชายและบิดา จนตองถูกพี่ชายตามลา หมายจะเอาชีวิต แตจะไมเปน
การแปลกเลย หากเปรียบเทียบกับการทีพ่ ระเจาทรงอวยพรเราทุกคน เราอาจเปนคนชั่ว คนผิดบาป ยิ่ง
กวายาโคบ เคยโกหกหลอกลวงสารพัด ขัดขืนน้ําพระทัยของพระเจา กระทําการบาปตาง ๆ มากมาย แต
เมื่อเราเชื่อ กลับใจใหมตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคก็ทรงอภัยโทษให และถา
จะเปรียบเรากับยาโคบ เชื่อวายาโคบคงดีกวาเรา มีความเชื่อมากกวาเรา การที่พระเจาทรงอวยพรยาโคบ
จึงไมเปนสิ่งแปลกอันใด
พึงจําไวเสมอวา การที่พระเจาทรงรักและอวยพรมนุษยนั้น มิใชวามนุษยเปนคนดีวิเศษสมควร
แกความรัก และพระพรของพระองค แตเปนเพราะความเชื่อซึ่งเรามีอยูเล็กนอยตอพระองค และเพราะ
พระมหากรุณาธิคุณอันใหญยิ่งของพระองค เมื่อทราบฉะนี้แลว เราทุกคนควรจะระลึกถึงพระคุณของ
พระองค และรักพระองคใหมากยิ่งขึ้น
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 8
ปฐมกาล 27:41-28:22

บทที่ 8 ทางสูสวรรค
เมื่อยาโคบไดหลอกลวงบิดา ใชอุบายแยงชิงเอาพรของเอซาวพี่ชายของเขาแลวเขาก็ไมอาจอยู
กับบิดามารดาอยางเปนสุขไดอีกตอไป เพราะเอซาวโกรธแคนอาฆาตพยาบาทยาโคบมาก คิดหาทางจะ
กําจัดยาโคบเสมอ นางเรเบคาหผูเปนมารดาของเขาทั้งสอง จึงใหยาโคบบุตรสุดที่รัก หนีไปอยูในเมือง
ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของนางเรเบคาห อิสอัคบิดาของยาโคบ ไดเรียกยาโคบมาสั่งสอนอบรมและ
อวยพรใหอีกครั้งหนึ่ง กอนที่ยาโคบจะเดินทางจากไป บทเรียนของเราวันนี้ เราจะเห็นวา ยาโคบตอง
เดินทางคนเดียวในปาเปลี่ยวไมเพียงแตหงอยเหงาวาเหวใจเทานั้น ยังเต็มไปดวยอันตรายและสิ่งนากลัว
รอบดาน
จิตใจของยาโคบเปนทุกขโศกเศรายิ่งนัก เขาตองจากพอแมญาติพี่นองที่รักของเขา จากถิ่นฐาน
บานเรือนที่ตนเคยอยูอาศัยตั้งแตยังเด็ก เดินทางไปสูถิ่นไกล ซึ่งเขาไมเคยรูจักมากอนเลย ตามลําพังคน
เดียว เขาตองเดินผานทะเลทรายที่แหงแลงทุรกันดารเดินผานทางที่ขรุขระ มีหินแหลมคม และบางครั้ง
ระหวางการเดินทางอาจจะมีโจรผูรายคอยปลนสดมภทํารายรางกายดวย
ขณะทีเ่ ดินทางไปคนเดียว
ยาโคบคงสํานึกถึงความผิดของบาปของตน ที่ไดกระทําตอบิดาและพีช่ าย คงเปนเพราะความผิดบาป
นี่เอง พระเจาจึงทรงลงโทษตนใหพรากจากบานเกิดเมืองนอน มารับความทุกขลําบากดังที่เปนอยูนี้
และบางทีเขาอาจคิดวา เขาเลวเกินไปจนพระเจาไมอยากอวยพรเขาอีกตอไปก็ได ซึ่งเปนความคิดที่ทํา
ใหเขาโศกเศราเสียใจเปนทีส่ ุด
ความรักของพระเจาเปนสิ่งที่ลึกลับและใหญยิ่งเกินกวาทีเ่ ราจะเขาใจได แมพระองคจะเกลียด
ความบาป แตพระองคกท็ รงรักคนบาปเสมอ เมื่อมนุษยสํานึกผิดโศกเศราเสียใจในความบาปที่ได
กระทําไป และสารภาพความผิดตอพระเจา พระองคทรงประกอบดวยความรักและความเมตตา ทรง
ยินดีอภัยบาปใหเสมอ ยาโคบอาจนึกวา พระเจาไมทรงรักเขาแลว แตแทจริงพระเจายังทรงรัก และสถิต
อยูกับเขาโดยที่เขาไมรูสึกตัว พระองคทรงปกปองรักษายาโคบตลอดเวลาที่ยาโคบเดินทางสูเมืองฆา
ราน
ค่ําลงแลว ยาโคบไมมีบานจะนอนพัก ไมมีกระโจมที่พอจะกําบังน้ําคางได และลมหนาวก็พัด
กระหน่ํามา เขาตองนอนอยูบนพืน้ ดิน ใหกอนหินตางหมอนหนุนศีรษะจนหลับไปดวยความเหน็ด
เหนื่อย คืนนัน้ ยาโคบไดฝน เห็นบันไดอันนหนึ่งทอดจากสวรรคมาสูพื้นดิน มีทตู สวรรคขึ้น ๆ ลง ๆ ที่
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บันไดนัน้ และมีพระเจาประทับอยูตอนบนสุดของบันไดนั้น พระองคตรัสกับยาโคบ (อานขอ 13-15)
เมื่อยาโคบตื่นขึ้น ยาโคบก็พดู กับตัวเองวา “พระเจาทรงสถิตอยู ณ ที่นแี้ นทีเดียว และขาหารูไม”
พระเจาทรงสถิตอยูกับเราทุกหนทุกแหง ฉะนั้นไมวาจะไปที่ไหนก็ตาม เราไมตอ งตกใจกลัว
เพราะพระองคทรงรัก ทรงคุมครอง และทรงนําเราเสมอ พระองคทรงเปนเพื่อนทีด่ ที ี่สุดของเรา และเรา
จะไมรูสึกวาเหวอีกตอไป
หลังจาก ดร.ซงไดแยกทางกับเพื่อนรวมงานแลว ทานก็ออกไปทํางานของพระเจาตามลําพัง
ครั้งหนึ่งทานไปเทศนาในการประชุมฟนฟูแหงหนึ่ง ทานบอกกับผูปกครองในโบสถนั้นวา “เมื่อกอน
ผมมีเพื่อนรวมงานสองคน และผมทํางานรวมกับคนสองคนเทานั้น ครัง้ นี้ผมมาเพียงคนเดียว แตแทจริง
แลวผมไมไดทํางานคนเดียว ผมมีเพื่อนรวมงานทีด่ ที ี่สุดสามทาน คือพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เดี๋ยวนี้ผมทํางานรวมกันกับพระเจา” ไมวา ดร.ซงจะไปทํางานที่ไหนก็ตาม ทานเชื่อแน
วามีพระเจาสถิตอยูกับทานเสมอ งานของทานจึงเกิดผล นําพระพรไปสูคนเปนจํานวนมาก
กอนจะจากทีน่ ั่นไป ยาโคบไดเอาหินที่เขาใชตางหมอนมาตั้งขึ้นเปนแทนบูชาแลวถวายเครื่อง
บูชาแกพระเจา เปนการระลึกถึงพระคุณและความรักของพระเจา ยาโคบไมมีลูกแกะจะถวายเปนเครื่อง
ไถบาป จึงเอาน้ํามันเทลงบนศิลานั้นแทนเครื่องบูชา และไดตั้งชื่อสถานที่แหงนั้นวา “เบธเอ็ล” แปลวา
“ที่ประทับของพระเจา” เพราะพระเจาไดปรากฏแกเขาในความฝนที่นั่น ยาโคบไดตั้งสัตยปฏิญาณวา ถา
พระองคสถิตอยูกับเขา และทรงพิทักษรักษาเขาใหปลอดภัย ทั้งประทานอาหารและน้ําแกเขาแลว เขาจะ
นมัสการพระองค รับใชพระองคตลอดไป และเขายินดีถวายเศษหนึ่งสวนสิบของผลิตผลทุกอยางที่พระ
เจาประทานใหแกเขาใหแกพระองค ภายหลังจากนั้นยาโคบก็เดินทางตอไปดวยความปติยินดี ความ
ทุกข ความกลัว และความหวงกังวลทุกอยางไดอันตรธานไปหมดสิน้ เพราะยาโคบทราบแนวาเขามิได
เดินทางผูเดียวตามลําพัง แตพระเจาทรงรวมทางไปดวย พระเจาไดเสด็จมาหายาโคบในวันแรกที่เขา
รูสึกเปลาเปลี่ยวใจ พระองคทรงสัญญาวา จะไมเปลี่ยนแปลงคําสัญญาแหงพระพรของพระองค
พระองคจะทรงเปนผูนําของเขาทั้งในปจจุบนั และอนาคตและตลอดไปเปนนิจ และทรงสัญญาวาจะนํา
เขากลับสูบา นเกิดเมืองนอนของเขาดวยความปลอดภัย
การเดินทางของยาโคบไดใหบทเรียนทีด่ แี กเราหลายประการ ดังตอไปนี้
ประการแรก ทําใหเราเขาใจวา พระเจาสถิตอยูกับเราเสมอ แมบางครั้งเรานึกวาเราชั่วรายเลว
ทรามเกินไป ไมเหมาะสมกับพระเจา แตโดยเหตุที่เรารูจักสํานึกตัววาตัวเองเปนคนชั่วรายเลวทราม
และยอมรับผิดกับพระเจา พระองคก็ทรงเมตตาและทรงโปรดยกความผิดบาปของเราเสียหมดสิ้น ไมวา
เราจะไปอยูที่ไหน หรือตกอยูในสภาพอยางไรก็ตาม เมื่อทราบวามีพระเจาสถิตอยูดวย เราก็มีความกลา
ความมั่นใจ และความอบอุน ใจ
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ประการที่สอง พระเจาทรงเปนหวงเราทุกคน ยิ่งกวาบิดามารดาที่เปนหวงบุตร เมื่อเราเปนบุตร
ของพระเจาโดยการรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดแลว พระองคจะใหทูตสวรรคของพระองคมาเฝา
พิทักษรักษาเรา (อานมัทธิว 18:10) แตผูที่ไมเชื่อและยังไมไดรับความรอดพนจากบาปนั้น จะไมมี
โอกาสไดรับการพิทักษรักษาและการชวยเหลือเยี่ยงพี่เลี้ยงจากทูตสวรรคเหลานั้นเลย (ฮีบรู 1:14) ทั้งนี้
ทําใหเราเขาใจอีกอยางหนึ่งวาฐานะเปนบุตรของพระเจานั้นสูงเดนเพียงใด แมแตทตู สวรรคก็ยังตองมา
รับใชเรา
ประการที่สาม ใหเราทราบวา พระเจาทรงเห็นการกระทําของเราตลอดเวลา เราไมอาจซอนตัว
หรือหนีพน จากสายพระเนตรของพระเจาได (ดู 2 พงศาวดาร 16:9) ทานอาจสามารถหนีจากบาน หนี
จากบิดามารดา ญาติมิตรสหาย เดินทางขามทะเลมหาสมุทรหรือโดยสารเครื่องบินไปสูที่ไกลแสนไกล
ใหพนหูพน ตาของคนที่ทานไมชอบได แตทานกระทําเชนนั้นกับพระเจาไมได พระองคทรงเห็นทาน
ตลอดเวลา เมือ่ ทานทราบดังนี้แลว จะชวยใหทานไมกลาทําบาป ไมวาในที่มืดหรือในที่สวาง
คุณพอคุณแมญาติพี่นอง เพื่อนหรือผูทที่ านใหความไววางใจ ไมสามารถชวยเหลือทานได
ตลอดเวลา เพราะทานเหลานั้นไมมีฤทธิ์อํานาจเหมือนพระเจา วันหนึ่งทานอาจจะจากคุณพอคุณแม จาก
บานเมืองของทานไปสูถิ่นไกล ไมมีผูใดใหความรัก ความชวยเหลือทานได แตทานไมตองกลัว พระเจา
ทรงสถิตอยูกับทาน เปนเพือ่ นที่ดีของทานเสมอ ยิ่งกวานั้นพระองคยงั ทรงเห็นเหตุการณตาง ๆ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นแกเรา และจะบอกใหเราทราบถึงอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเราจะไมเดินเขาไปในทางที่มี
อันตรายนั้น การทรงนําของพระองคจึงถูกตองและปลอดภัยสําหรับเราเสมอ
ประการที่สี่ ยาโคบเห็นบันไดทอดจากสวรรคมาสูโลก เปนทางขึ้นลงของทูตสวรรค เบื้อง
สูงสุดของบันไดนั้นพระเจาประทับอยู หมายความวาพระคุณและความรอดนั้นมาจากเบื้องบน คือจาก
พระเจาผูสูงสุด โดยพระเยซูคริสตเสด็จจากสวรรคมาสูโลกและทรงสิ้นพระชนมเพือ่ ไถบาปของมนุษย
ทุกคน
บันไดทีย่ าโคบเห็น มีอนั เดียวเทานั้น การที่จะขึ้นสูสวรรคก็อาศัยบันไดอันนี้หมายความวาทาง
แหงความรอดนั้นมีทางเดียว และโดยอาศัยพระเยซูคริสตเทานั้น พระเยซูตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปน
ความจริง และเปนชีวิต ไมมผี ูใดมาถึงพระบิดา เวนไวมาทางเรา” (ยอหน 14:6)
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 9
ปฐมกาล บทที่ 29-33

บทที่ 9 ยาโคบไดรับชีวิตใหม
เมื่อทานฝาฝนคําสั่งของคุณพอคุณแมหรือผูบังคับบัญชา ทานจะรูส ึกเกรงกลัว ไมกลา
เผชิญหนากับทานเหลานั้น เชนเดียวกับนักเรียนที่ไมไดทําการบานมาสงครูตามกําหนดเวลา เมื่อถึง
ชั่วโมงที่ครูคนนั้นเขาสอน เขาจะรูสึกไมสบายใจ นั่งกระสับกระสายอยูตลอดเวลา บางคนถึงกับไมกลา
มองหนาครูเอาเลย เพราะกลัวครูจะทวงการบาน ถาไมไดสงอาจถูกครูทําโทษ ตองอับอายขายหนา
เพื่อนฝูง หรือถาเราทําผิดตอผูหนึ่งผูใด เชนหลอกลวงเขา แกลงทําใหเขาบาดเจ็บ หรือไดรับความอับ
อาย เราก็ไมสบายใจ ตองคอยระวังอยูตลอดเวลา กลัววาเขาจะกระทําอยางนั้นตอบสนองเราบาง เมื่อ
ยาโคบทําผิดตอพี่ชายของเขาถึงสองครั้ง แมจะไดในสิ่งที่เขาตองการ แตก็ไมมีความสุขใจ ตองคอย
หวาดระแวงพีช่ ายอยูเสมอ เกรงวาพี่ชายซึ่งอาฆาตพยาบาทตนอยู อาจมาแกแคนทํารายชีวิตตนได
เมื่อยาโคบไดจาก “เบธเอ็ล” สถานที่ซึ่งเขาไดฝนเห็นบันไดของพระเจาแลว เขาก็เดินทางตอไป
ตามคําบอกเลาของมารดา พระเจาสถิตอยูก ับยาโคบตลอดเวลา ทรงปกปองรักษา และทรงนํายาโคบไป
ถึงเมืองฆารานโดยปลอดภัย ยาโคบไดพบคนเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งกําลังตักน้ําจากบอใหฝูงแกะดื่ม จึงไต
ถึงลาบานซึ่งเปนพี่ชายของมารดา คนเหลานั้นบอกวารูจ ักดี ขณะนัน้ มีหญิงสาวคนหนึ่งนําฝูงแกะมาดื่ม
น้ําที่บอน้ํา คนเลี้ยงแกะบอกยาโคบวา ผูห ญิงที่กําลังนําฝูงแกะมาดื่มน้ํานั้นคือลูกสาวของลาบาน ยาโค
บดีใจมากรีบเขาไปหา และชวยตักน้ําที่บอ น้ําใหฝูงสัตวของนางดื่ม แลวบอกวา เขาเปนลูกชายของนาง
เรเบคาหและเปนหลานของลาบานซึ่งเปนพี่ชายของมารดา นางสาวราเฮ็ลไดยินดังนัน้ ก็รีบวิ่งไปสงขาว
ใหลาบานผูเปนบิดาทราบ บิดาและญาติพี่นองดีใจมากที่ไดขาวเกี่ยวกับเรเบคาหและรีบออกมาตอนรับ
ยาโคบไดเลาเรื่องการมาของเขาใหลาบานฟง ทําใหลาบานเพิ่มความสงสารเอ็นดูยาโคบมากขึ้น และ
ตอนรับยาโคบใหอยูรว มกับครอบครัวของเขา
ยาโคบไดอยูใ นครอบครัวของลาบานซึ่งมีศักดิ์เปนลุง และชวยเลี้ยงสัตวมาเปนเวลาหนึ่งเดือน
วันหนึ่งลาบานไดเรียกยาโคบมาพบและบอกวา ยาโคบควรจะไดคาจางจากเขา และถามยาโคบวา
ตองการอะไรเปนคาจางบาง ยาโคบซึ่งผูกใจสมัครรักใครนางสาวราเฮ็ลอยูแลว แตขณะนั้นยาโคบยัง
ยากจนอยู ไมมีสมบัติมากพอที่จะเปนสินสอดทองหมั้นแกลุงได จึงรับอาสาวาจะรับใชลาบานเปนเวลา
เจ็ดป เมื่อครบเจ็ดปแลวลาบานตองยกราเฮ็ลใหเปนภรรยาของเขา ซึ่งลาบานก็ตกลงยินยอมดวยดี
ยาโคบรักราเฮ็ลมาก ในพระคัมภีรบอกวา “เวลาเจ็ดป ทีย่ าโคบรับใชลาบานดูเหมือนประเดี๋ยวเดียวเทา
นั้นเอง” แตพอครบกําหนดสัญญาถึงวันแตงงาน ลาบานไมซื่อสัตยตอ ยาโคบ กลับมอบเลอาพี่สาวของ
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ราเฮ็ลใหเปนภรรยาของยาโคบ แทนที่จะยกราเฮ็ลตามสัญญาที่ใหไว ยาโคบผิดหวังและเสียใจมาก ลา
บานปลอดโยนยาโคบวา อยาเสียใจ อีกเจ็ดวันขางหนาจะยกราเฮ็ลใหเปนภรรยา เพราะตามธรรมเนียม
นั้นพี่สาวตองแตงงานกอนนองสาวเสมอ การที่จะใหราเฮ็ลซึ่งเปนนองสาวแตงงานกอนนัน้ ไมบังควร
อยางยิ่ง ลาบานไดสัญญากับยาโคบใหมวา หากยาโคบยินดีรับใชตนอีกเจ็ดปแลวจะยกราเฮ็ลใหเปน
ภรรยา ดวยความรักที่ยาโคบมีตอนางราเฮ็ล ยาโคบจึงยินยอมตามสัญญา รับใชลาบานตอมาเปนเวลา
ทั้งสิ้นมากกกวายี่สิบป นอกจากยาโคบจะถูกกลอุบายของลาบาน ตองรับใชลาบานนานกวาที่ควรแลว
เขายังถูกลาบานโกงคาจางแรงงานกวาสิบครั้ง แมพระเจาจะทรงรักษายาโคบและอวยพรยาโคบมาก แต
เมื่อยาโคบกระทําผิด พระเจาก็ทรงลงโทษตามความเทีย่ งธรรมของพระองค ยาโคบตองเก็บเกีย่ วผล
แหงความบาปของตนที่ไดหวานไว เขาไดคดโกงและหลอกลวงอยางใด เขาก็ถูกคดโกงและหลอกลวง
อยางนั้น คําสั่งสอนของพระเยซูขอหนึ่งกลาววา “สิ่งสารพัดซึ่งทานปรารถนาใหมนุษยทําแกทา น จง
กระทําอยางนัน้ แกเขาเหมือนกัน”
เมื่อถึงกําหนดเวลาที่พระเจาทรงอนุญาตใหยาโคบกลับบานเดิม พระเจาก็ตรัสแกยาโคบ (ดู
31:3) แตยาโคบหนักใจอยูป ระการหนึ่ง คือกลัววา ลาบานคงไมยอมใหตนกลับบานไดอยางงายนัก
เพราะยาโคบ ลาบานจึงไดรบั พระพรจากพระเจาอยางมากมาย ผูที่ไดเปนคริสเตียนโดยบังเกิดใหมอยาง
แทจริงแลว ไมวาจะไปอยูทไี่ หนก็ตาม ยอมนําพระพรไปสูที่นั่นเสมอ นี่เปนประสบการณของผูรับใชที่
สัตยซื่อของพระเจาหลายคนแลว
วันหนึ่งขณะทีล่ าบานมีธุระตองออกจากบานไปสามวัน ยาโคบจึงพาภรรยาไปกลางทุงในที่ ๆ
ซึ่งปลอดคน เลาแผนการณหนีกลับบานเกิดเมืองนอนของตนใหภรรยาฟง ยาโคบรีบจัดขบวนเดินทาง
โดยใหภรรยาและบุตรนั่งอูฐ และใหคนใชตอนฝูงสัตวของตนไปกับขบวนนัน้ ดวย
ลาบานทราบขาวการหลบหนีของยาโคบจึงออกติดตาม แตพระเจาทรงพิทักษรักษายาโคบ และ
ทรงหามลาบานในความฝนวา อยาทําอันตรายยาโคบเปนอันขาด จงปลอยใหเขากลับไปอยางอิสระ ลา
บานไดตามยาโคบทัน ตางคนตางก็ทักทายปราศรัยกันเปนอยางดี และมีการเลี้ยงเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
อีกครั้งหนึ่งกอนที่จะลาจากกัน ระหวางการเดินทางกลับนั้น ยาโคบก็ยังมีความกลัวอยู ถึงแมวายาโคบ
ไดเห็นทูตสวรรคมาใหความอารักขาแกเขาก็ตาม ยิ่งเดินทางเขาใกลบานมากเทาใด ก็ยิ่งตองเผชิญหนา
กับพี่ชายเร็วขึน้ เทานั้น
ยาโคบมีจุดออนอีกจุดหนึ่ง คือเชื่อพึ่งตนเอง แทนที่จะเชื่อพระเจา ความจริงยาโคบไมนาวิตก
กังวลอะไร เมื่อมีพระเจาสถิตอยูดวย และมีทูตสวรรคคุมกันตลอดเวลาแตยาโคบคงใชวิธีของตนเชน
เคย เขาจัดของขวัญใหคนใชนําไปใหเอซาวลวงหนา ทั้งนี้เพราะเขาคิดวา เมื่อเอซาวเห็ความนบนอบ
ของตนเชนนี้ ก็คงทําใหเอซาคลายความตึงเครียดลง และคงจะเมตตาปรานีไมทําอันตรายตอเขา นิสัยที่
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ไมดีอยางหนึ่งของยาโคบคือเปนคนเห็นแกตัว หาทางเอาตัวรอดกอนเสมอ ดังจะเห็นไดจากเมื่อ
ผูสื่อขาว ที่ยาโคบสงไปลวงหนากลับมารายงานใหทราบวา เอซาวพรอมดวยคนสี่รอยคนกําลังเดิน
ทางเขามาใกลแลว ยาโคบตกใจมาก (ขอ 7) เขาก็รีบแบงคนออกเปนสองหมู ใหหมูหนึ่งเดินลวงหนาไป
กอน อีกหมูหนึ่งอยูขางหลัง และแนนอนยาโคบตองอยูห มูหลัง ยาโคบกลาววา “ถาคนหมูแรกถูกฆา
ตาย คนหมูที่สองก็มีโอกาสหนีเอาตัวรอดได”
เมื่อเหตุการณเขาขั้นคับขันดังนั้น ยาโคบจึงเริ่มหันเขามาพึ่งพระเจา เริ่มรูสึกวาตนเปนคนไรคา
ไรความสามารถ ถาอาศัยความสามารถของตนแลว จะตองพินาศอยางแนแท และมีผูเดียวเทานั้นที่
วางใจได คือพระเจาของอับราฮัมปูของตน (ดูคําอธิษฐานของยาโคบ ปฐมกาล 32:9-12)
ความทุกขลําบากและอันตรายตาง ๆ ชวยใหเขาใจพระเจาดียิ่งขึน้ ทําใหเราทราบวาสติปญญา
และความสามารถของเรา บางครั้งก็ชวยอะไรเราไมไดเลย มีผูเดียวเทานั้นที่เราจะพึ่งพาอาศัยไดเสมอ
คือพระเจาของอับราฮัมของยาโคบ ของบรรพบุรุษของเรา และของคนทั่วโลก
หลังจากที่ยาโคบอธิษฐานทูลขอตอพระเจาแลว เขาก็จัดใหภรรยาและลูกชายสิบเอ็ดคน ขามลํา
ธารลวงหนาไปกอน สวนตัวเองยังปลีกตัวอธิษฐานเขาเฝาพระเจาตามลําพังคนเดียว ยาโคบไดสํานึกตัว
วาเปนคนผิดบาปมาก เปนคนเห็นแกตวั และเชื่อพึ่งตัวเองมากเกินไป เขาทราบดีวา เขาชวยตัวเองไมได
นอกจากอาศัยพระเจาเทานั้น พระเจาทรงเปลี่ยนจิตใจของเขาใหใหมในคืนวันนั้น และทรงเปลี่ยนชื่อ
ใหใหมวา “อิสราเอล” ซึ่งแปลวา “เจาชาย” หรือ “โอรส” แทนชื่อ “ยาโคบ” ซึ่งแปลวา “ผูทรยศคดโกง”
ตั้งแตนั้นมา ยาโคบก็กลายเปนคนใหมจริง ๆ เขาเปลี่ยนจากชีวิตที่คดโกงเห็นแกตวั มาเปนชีวิต
ที่ดําเนินตามรอยพระบาทของพระเจา เปนบุตรของพระเจา พระเจาทรงสถาปนายาโคบใหเปนหัวหนา
ของประเทศสําคัญประเทศหนึ่ง และลูกชายสิบสองคนของยาโคบก็ไดเปนหัวหนาของชนชาติยูดายสิบ
สองตระกูล และชนชาติสิบสองตระกูลนี้ ก็ไดกลายเปนประเทศสําคัญประเทศหนึ่งคือประเทศ
อิสราเอล จากตระกูลยะฮูดา หรือที่เรียกวายูดา อันเปนตระกูลหนึ่งในสิบสองตระกุลนี้เอง ที่พระเยซู
คริสตไดถือกําเนิดมาเมื่อพระองคเสด็จเขามาบังเกิดเปนมนุษยในโลกนี้เพื่อชวยมนุษยทั้งหลายใหรอด
ยาโคบไดสงของขวัญไปใหเอซาวในวันรุงขึ้น เอซาวก็รบั ไวดว ยความยินดี และอโหสิทุกอยาง
ใหแกยาโคบ ทั้งไดแสดงความรักความปรานีตอยาโคบดวย “เมื่อทางของคนใดเปนทีช่ อบพระทัยพระ
เยโฮวาห แมศตั รูของคนนั้น พระองคจะทรงกระทําใหอยูดวยกันไดดวยความสงบสุข” (สุภาษิต 16:7)
พระเจาทรงใหบทเรียนแกยาโคบและแกเราวา เราไมสามารถเปนคนดีไดโดยอาศัยตัวเอง นอกจากอาศัย
ฤทธิ์อํานาจของพระเจา ขอพระองคทรงเปลี่ยนแปลงเราใหม เมื่อเราไดรับการเปลีย่ นแปลงใหม ไดรับ
ชีวิตใหมจากพระองคแลว เราจึงจะเปนคนดี และเปนทีช่ อบพระทัยพระองค
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 10
ปฐมกาลบทที่ 37

บทที่ 10 โยเซฟและความฝน
คิดวาทุกคนคงเขาใจคําวา “ทาส” ดี “ทาส” ในที่นหี้ มายถึงคนที่ถูกขายใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
คนอื่น ไมวาเด็กหรือผูใหญ คนชรา ผูชายหรือผูหญิง เมือ่ ถูกขายไปเปนทาสแลว จะไมมีอิสระเปนของ
ตัวเอง สิทธิอํานาจทุกอยางตกเปนของผูซ ื้อเขาเสียหมดสิ้น ไมวาเจาของจะใชใหทําอะไรก็ตาม เขา
จะตองปฏิบัตอิ ยางไมมีเงื่อนไข บางคนที่ไมมีใจเมตตากรุณาตอมนุษย เมื่อซื้อทาสมาแลว ก็จะใชทาส
เยี่ยงสัตวเดรัจฉาน เมื่อไมเปนที่พอใจของตนก็เฆีย่ นตี ทําทารุณกรรมตาง ๆ ทาสที่พอมีกําลังทนไดก็
ตองกัดฟนทนไป ที่ทนไมไดก็ตองพลีชีวิตใหกับความทารุณนั้น
วันนีเ้ ราจะเรียนถึงเรื่องเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งถูกพี่ชายคบคิดกันจับเอาไปขายเปนทาสของคน
ตางชาติ แตพระเจาทรงสถิตอยูกับเด็กชายคนนี้ จึงไมมผี ูใดสามารถทําอันตรายเขาได เมื่อเขาเติบโตขึ้น
พระเจาทรงชวยเขา จากฐานะของการเปนทาส มาเปนจักรพรรดิผูยิ่งใหญ ชีวิตของเขาตลอดจนมูลเหตุ
ที่พระเจาทรงยกเขาขึ้นสูงเปนอยางไรนัน้ เราจะไดเรียนกันตอไปนี้
เมื่อยาโคบและครอบครัวไดกลับไปสูบานเกิดเมืองนอน คือเมืองซึ่งอับราฮัมอาศัยอยูแ ลว เขาก็
ไดบุตรสืบตระกูลชนชาติอสิ ราเอล เมื่อพระคริสตธรรมคัมภีรกลาวถึงชนชาติทั้งสิบสองตระกูลของ
ประเทศอิสราเอล โปรดทราบดวยวา ตนตระกูลของชนชาติอิสราเอลนั้นคือ บุตรของยาโคบสิบสองคน
นั่นเอง
ทานคงจําชื่อราเฮ็ลได ราเฮ็ลเปนภรรยาของยาโคบซึ่งยาโคบรักมาก และเปนนองของนางเลอา
ภรรยาของยาโคบเชนกัน ทั้งเลอาและราเฮ็ลก็ไดใหกําเนิดบุตรแกยาโคบหลายคนดวยกัน แตบตุ รที่
ยาโคบรักมากที่สุด และมักจะหาเสื้อผาที่สวยงามมีสีสรรตาง ๆ ใหสวมใสอยูเสมอ คือ โยเซฟ ทําให
พวกพี่ชายพากันอิจฉาริษยาไปตาม ๆ กัน สาเหตุอกี ประการหนึ่งที่พวกพี่ชายไมพอใจโยเซฟมาก็คือ
เมื่อพวกเขาทําผิด โยเซฟมักนําเรื่องไปฟองบิดาเสมอ จากเรื่องนี้ทําใหเราทราบวา โยเซฟเปนคนที่รัก
ความชอบธรรม แสวงหาความบริสุทธิ์ของพระเจาตั้งแตยังเด็ก เมื่อเขาเห็นพี่ชายทําผิด เขาทราบดีวา
ตนเองเปนผูนอ ยไมอาจวากลาวตักเตือนผูใ หญกวาได แตการที่พี่ชายทําผิดเรื่อย ๆ นั้น คนที่รกั ความ
บริสุทธิ์รักความชอบธรรม ก็ไมอาจทนดูไดเชนกัน โยเซฟจึงตองนําเรื่องนั้นไปฟองบิดา เมื่อเราเห็นพี่
นองคริสเตียนของเราทําผิด และรูสึกวาสมควรจะตักเตือน ก็จงตักเตือนเขาดวยความรักของพระเจา
และถารูสึกวาตัวเองไมเหมาะสม ที่จะใหคําตักเตือนใด ๆ แกเขาได ก็จงนําเรื่องนี้ทูลอธิษฐานตอพระ
เจา ขอใหพระองคทรงตักเตือนและเปลี่ยนแปลงเขา
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คืนหนึ่งโยเซฟฝนวา ขณะที่เขาและพวกพี่ ๆ กําลังเกีย่ วขาวอยูใ นนา ฟอนขาวของเขาก็ตั้งขึ้น
ตรง สวนฟอนขาวของพวกพี่ ๆ ทุกคนตางพากันโคงคํานับฟอนขาวของเขา เมื่อโยเซฟเลาความฝนนี้ให
แกพวกพี่ ๆ ฟง พวกเขาก็ยิ่งเพิ่มความไมพอใจในโยเซฟมากยิ่งขึ้น แลวพูดกับโยเซฟวา “เจาจะปกครอง
พวกเราหรือ”
ตอมาโยเซฟไดฝนอีกครั้งหนึ่ง เขาฝนวา ดวงอาทิตยดวงจันทร และดวงดาวอื่น ๆ อีกสิบเอ็ด
ดวงตางพากันกราบไหวเขา โยเซฟเลาความฝนนี้ใหบดิ าฟงบิดาก็ติเตียนเขา และกลาววา “เจาจะใหพอ
กับแมของเจาและพวกพี่ ๆ ของเจากราบไหวเจากระนั้นหรือ” แมยาโคบจะติเตียนเรื่องความฝนนี้ แตก็
อดที่จะสนใจไมไดเพราะเปนความฝนที่แปลกประหลาด ซึ่งอาจมาจากพระเจาก็ได
วันหนึ่งยาโคบใชโยเซฟไปดูพวกพี่ชาย ซึ่งออกไปเลี้ยงแกะที่ตําบลเชเค็ม แลวใหนําขาวมา
บอกใหตนทราบวาพี่ชายและฝูงสัตวมีความเปนอยูเปนอยางไร โยเซฟคงไมอยากไป เพราะทราบวา
พี่ชายเกลียดชังตน แตดว ยความเชื่อฟงทีม่ ีตอบิดาโยเซฟก็ตองทําตาม โยเซฟไปหาพี่ชายที่ตําบลเชเค็ม
แตก็ไมพบ จึงถามคนเลี้ยงแกะทีน่ ั่นวาพีช่ ายของตนอยูท ี่ไหน คนเลีย้ งแกะพวกนัน้ ก็บอกวาอยูท ี่ตําบล
โดธาน โยเซฟก็เดินทางตอไปถึงตําบลนั้น
เมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟ กําลังเดินทางมาแตไกลตามลําพังผูเดียว ความคิดอันเลวรายก็เกิดขึ้น
พวกเขาปรึกษากัน จะฆาโยเซฟเสีย แลวโยนลงในบอรางซึ่งไมมีใครจะมองเห็นศพไดเลย แลวกลับไป
บอกบิดาวาโยเซฟถูกสัตวปากัดตาย แตรูเบนพี่ชายคนโตไมเห็นดวยกับวิธีการอันโหดรายนี้ แตก็ไม
กลาคัดคานรุนแรงแตประการใด ไดแตบอกวา “อยาฆาโยเซฟเลยจับเขาใสลงในบอเฉย ๆ ก็พอแลว ให
เขาอดอาหารตายเองดีกวา” รูเบนแนะนําวิธีนี้เพราะคิดวาตนจะหาทางชวยโยเซฟไดในภายหลัง เมื่อโย
เซฟเดินทางมาถึงพวกพี่ชายก็ชวยกันจับเขาและเปลื้องเสื้อผาออก แลวก็หยอนลงในบอรางนั้น โยเซฟ
คงตกใจมากและคงรองขอความชวยเหลือ และความเมตตากรุณาจากพวกพี่ชายตลอดเวลา แตเมื่อผีแหง
ความอาฆาตพยาบาท ผีแหงความอิจฉา ผีแหงความโกรธเขาสิงอยูในจิตใจของพวกเขาเหลานั้น ความ
รักความเมตตาก็ออกจากจิตใจของเขาเหลานั้นเสียหมดสิ้น พวกเขาไมเพียงแตไมรสู ึกสงสารเทานั้น ยัง
รูสึกปติยินดีทกี่ ารแกแคนครัง้ นี้สําเร็จ ในพระคัมภีรเดิมกลาววา พวกเขาไดนั่งลงและรับประทาน
อาหาร
ในปจจุบนั นี้มคี นเปนจํานวนมากที่ทําบาปทุกอยางไดโดยไมรูสึกละอาย ไมรูสึกสงสารคนที่
ตกอยูในความลําบากยากเข็ญ เพราะการกระทําของตนเลย ทั้งนี้เพราะมีผีรายแหงความบาปสิงอยู
ภายใน บางทีโดยนิสัยทีแ่ ทจริงของเขาแลว เขาอาจะไมอยากทําความชั่วรายเชนนั้นก็ได แตเมื่อตกอยู
ในอํานาจแหงความบาปหรือของพญามารซาตาน เขาก็ตองกระทําตามคําบัญชาของมารซาตาน ซึ่ง
กระซิบอยูภ ายในจิตใจของเขาตลอดเวลา ไมมีผูใดสามารถชนะอํานาจลึกลับแหงความบาปนี้ ตราบใด
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ที่ยังไดชื่อวาเปนคนบาปอยู ก็ตองทําบาปอยูนั่นเอง มีทางเดียวเทานัน้ ที่ทานจะชนะอํานาจของพญามาร
ซาตานไดทุกอยางคือโดยการเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต ผูที่เชื่อพึ่งในพระองคจะสามารถหลุดพนจาก
อํานาจของพญามาร ชีวิตของเขาจะไดรับการเปลี่ยนแปลง และเขาจะเต็มไปดวยความรัก ความเมตตา
ของพระเจา
ขณะที่พวกพี่ชายกําลังรับประทานอาหารอยางเอร็ดอรอย ปลอยใหโยเซฟนองชายหิวกระหาย
และทนทุกขทรมานอยูนั้น พวกเขาไดเห็นพอคาชาวยิวอิชมาเอลกําลังเดินทางผานมาทางเขา เพื่อไป
คาขายที่ประเทศอียิปต พี่ชายคนหนึ่งที่ชอื่ ยูดาก็แนะนําวา “อยาใหมือของเราตองเปอนเลือดดวยการอัน
เปลาประโยชน ใหเราขายโยเซฟแกพอคาชาวอิชมาเอลดีกวา” ทุกคนก็เห็นดวย จึงชวยกันดึงตัวโย
เซฟชึ้นมาจากบอ แลวขายใหพวกพอคาเหลานั้น เปนเงินยี่สิบชะเขล แลวพวกพอคานั้นก็นําตัวโยเซฟ
ไประเทศอียิปตขายตอใหเปนทาสของขุนนางชาวอียิปตชื่อโพตีฟร ซึ่งรับราชการอยูในพระราชสํานัก
ของกษัตริยฟาโรห ขณะที่พวกพี่ชายไดขายโยเซฟแกพอคาชาวยิวอิชมาเอลนั้น รูเบนพี่ชายคนโตไมอยู
เมื่อเขากลับมาไมพบโยเซฟในบอนั้น ก็รูสกึ เสียใจมาก แตก็สายเกินกวาที่จะชวยโยเซฟไดเสียแลว
เมื่อทานรูสึกวาเพื่อนของทาน คนที่ทานเคารพรัก กําลังตกอยูในอํานาจของความบาป กําลัง
ไดรับอันตรายจากพญามาร จงรีบชวยเขาทันที อยารอชา ลังเลใจ เพราะขณะที่ทานหลงลืมเขาไป
ขณะหนึ่ง พญามารอาจใชโอกาสนั้นแยงเขาไปจากพระเจาเสียกอนแลวทานจะรูสึกเสียใจภายหลัง ที่
ไมไดมีโอกาสชวยเหลือเขาอยางสุดความสามารถ
พวกพี่ชายไดนําเสื้อของโยเซฟมาฉีกเปนริ้ว ๆ ทําใหเหมือนกับเปนรอยฉีกขาดโดยสัตวราย
แลวก็ฆาแพะตัวหนึ่ง แลวน้ําเสื้อตัวนัน้ ชุบเลือดแพะตัวนั้น แลวพวกเขาก็นําเอาไปใหบิดาดู และถาม
บิดาวา”จําเสื้อตัวนี้ไดไหม พวกเราไดพบเสื้อตัวนี้ ขอพอจงพิจารณาดูวาใชเสื้อลูกของพอหรือไม”
ยาโคบไดพิจารณาดูเสื้อที่เปอ นเลือดนั้น แลวก็รองไหดว ยความโศกเศราเปนอันมาก ดวยนึกวาโยเซฟ
บุตรที่รักของตนไดถูกสัตวรายกัดตายเสียแลว
เรื่องนี้ทําใหเราเห็นอีกครั้งหนึ่งวา ยาโคบไดรับผลตอบแทนจากผลแหงความบาปของเขา ที่เขา
ไดกระทําเมื่อยังเยาวอยู เขาไดปลอมแปลงเปนเอซาวเขาไปขอรับพรจากบิดาครั้งนั้นบิดาของยาโคบ ไม
ถึงตกอกตกใจรองไหคร่ําครวญดวยความโศกเศราเชนนัน้ คนที่พระเจาทรงรักมาก พระองคก็ทรงเฆี่ยน
ตีสั่งสอนมาก เมื่อยาโคบชรา เขาก็ถูกลูกชายโกหกหลอกลวง ซึ่งทําใหเขารูสึกเปนทุกขโศกเศรายิ่งนัก
แตการเฆีย่ นตีสั่งสอนของพระเจา ตอคนที่พระองคทรงรักนั้น ก็ดกี วาไมไดรับการเฆี่ยนตีสั่งสอนเลย
เพราะมิฉะนั้นบุคคลเหลานี้ จะตองรับการตอบแทนผลแหงการทําชั่วของเขาเปนนิตยในบึงไฟนรก
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 11
ปฐมกาล บทที่ 39,40

บทที่ 11 พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ
พวกพอคาชาวยิชมาเอลไดนาํ โยเซฟไปถึงประเทศอียิปต และขายเปนทาสใหแกขุนนางคน
หนึ่งซึ่งเปนขาราชการในราชสํานักของกษัตริยฟาโรห ชีวิตของโยเซฟเปลี่ยนแปลงไปทุกดาน ขณะที่
อยูกับบิดา โยเซฟไดรับเกียรติมากที่สุดในฐานะที่เปนบุตรสุดที่รักของบิดา โยเซฟชวยบิดาแตงานเบา ๆ
ในบานเพียงเล็กนอยเทานั้น แตบัดนี้โยเซฟถูกลดฐานะจากคนมีเกียรติเปนคนไรเกียรติ เขาตองทํางาน
รับใชนายของเขาในฐานะเปนทาส โยเซฟเคยอยูทามกลางคนที่กราบไหวพระเจาเทีย่ งแทพระองคเดียว
แตบัดนี้ตองมาอยูทามกลางคนที่ทราบไหวรูปเคารพ แมทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลงไป แตจิตใจของโย
เซฟก็ยังซื่อสัตยตอพระเจาอยูตลอดเวลา เขายังคงรักพระองคสนิทสนมและใกลชิดกับพระองคเดิม
พระเจาทรงอวยพรใหแกโยเซฟ สําหรับความจงรักภักดีที่เขามีตอพระองค พระคริสตธรรม
คัมภีรบอกวา พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟเสมอ และอวยพรใหโยเซฟเจริญรุงเรือง ทรงอวยพระพร
งานทุกอยางทีโยเซฟไดกระทําในบานของนายของเขาซึ่งชื่อโพตีฟรโดยเหตุนี้ โยเซฟจึงเปนที่โปรด
ปรานและพออกพอใจของโพตีฟรมาก จากผลงานทุกอยางที่โยเซฟกระทํา และชีวิตประจําวันของโย
เซฟ ทําใหโพตีฟรทราบวาพระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และเพราะโยเซฟนั้นเองโพตีฟรจึงพลอยไดรับ
พระพรจากพระเจาดวย ตอมาไมนาน โพตีฟรก็มอบหมายหนาที่สําคัญ ๆ ใหโยเซฟตามลําดับ จนไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูควบคุมดูแลงานทั้งหมดแทนนาย และใหเปนผูควบคุมขาทาสบริวารของโพตีฟร
ดวย คนที่เชื่อและวางใจในพระเจา ไมวาจะอยูทใี่ ด อยูใ นฐานะอยางไรก็ไมตองกลัว เพราะพระเจาทรง
คุมครองรักษาความปลอดภัย และอวยพรเสมอในพระคัมภีรขอนี้ ทานจะพบหลายครั้งวา “พระเจาทรง
สถิตอยูกับโยเซฟ” สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย ไมใชเงิน ทองเกียรติยศ ชื่อเสียง สติปญญาความรู ถา
เราไดสิ่งเหลานี้ทุกอยาง แตไมมีพระเจาสถิตอยูดวยก็จะหาประโยชนอะไรไมได วันหนึ่งสิ่งเหลานั้นจะ
ลวงพนไป ไมอาจนําเราไปสูความสุขนิรันดรได แตถาเรามีพระเจาสถิตอยูดวยเราก็ไดรับทุกอยาง
เพราะพระองคทรงเปนบอเกิดของทุกสิ่ง โดยเหตุนี้ พระเยซูจึงตรัสวา “จงแสวงหาเแผนดินของพระเจา
กอน แลวพระองคจะทรงเพิม่ เติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” (มัทธิว 6:33)
คนที่มีรูปรางสวยงาม มีสติปญญาดี มีความสามารถเปนพิเศษ หรือมีคุณสมบัติดีเดนประการ
ตาง ๆ มักพบกับการทดลองมากกวาคนธรรมดาเสมอ ดังเชนโยเซฟ เพราะพระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ
ทรงอวยพรโยเซฟ ทรงใหโยเซฟเปนคนดีมีสติปญญาเฉลียวฉลาด จนไดรับเกียรติใหรับผิดชอบดูแล
งานทุกอยางแทนนาย เมื่อนายรักและใหความไววางใจมากเชนนัน้ คนอื่นก็พลอยรักและนับถือโยเซฟ
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ดวย แตก็มสี ิ่งหนึ่งซึ่งทําใหโยเซฟลําบากใจมากที่สุด ดวยภรรยของนายเกิดมีใจรักเสนหหาโยเซฟ
ขึ้นมา นางพยายามใชวิธีตาง ๆ ยั่วยวนใหโยเซฟทําบาปรวมกับนาง แตโยเซฟรักพระเจา สัตยซื่อตอนาย
ของตนมาก นางจึงแสรงกลาวมุสา ปายรายใสความผิดใหแกโยเซฟ จนโยเซฟตองถูกจําไวในคุก
แตกระนั้นพระเจาก็ยังทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และ “ทรงบันดาลใหนายผูคุมเมตตาปรานีแกโย
เซฟ” (39:21) แมโยเซฟจะถูกจําไวในคุก พระเจาก็ทรงอวยพรใหทุกอยางที่เขากระทํานั้นเปนทีพ่ อใจ
ของผูคุม ตอมาพัสดีเรือนจําไดตั้งใหโยเซฟเปนผูดูแล ควบคุมนักโทษทั้งหมดในเรือนจํานั้น ทั้งนี้เนน
ใหเราทราบอีกครั้งวา คนทีร่ ักพระเจา จงรักภักดีตอพระเจา มีพระเจาสถิตอยูดวย แมบางครั้งจะไดถูก
คนอื่นเขาใจผิด ตองไดรับความเสียหายหลายอยาง แตการเขาใจผิดและความเสียหายนั้นไมอาจขัดขวาง
พระพรของพระเจาที่มีตอเขาได และสิง่ เหลานั้นอาจกลับกลายเปนประตูซึ่งเปดใหเรากาวไปสูค วาม
เจริญรุงโรจนที่สุดก็เปนได ดังเชนกรณีของโยเซฟ การที่โยเซฟรักภักดีตอพระเจา และตองถูกจําไวใน
คุกตอนแรกโยเซฟอาจไมเขาใจ แตถาเขามีจักษุทิพยซึ่งอาจเล็งเหตุการณในอนาคตได เขาจะตอง
ขอบพระคุณพระเจา สรรเสริญพระองค ที่การทรงนําของพระองคไมผิดพลาดแมแตนอย เพราะจากคุก
นี่เองเปนแหลงซึ่งพระองคจะพาเขากาวไปสูความยิ่งใหญในชีวิต ในชีวิตของทานบางครั้งอาจจะเผชิญ
เหตุการณทํานองเดียวกับโยเซฟ ถาทานแนใจวา ทานจงรักภักดีตอพระเจาจริง ๆ ทานก็ไมตองเปนหวง
กังวลอะไร พระเจาจะทรงเปนผูรับผิดชอบทุกอยางในชีวิตของทาน และสิ่งซึ่งทานตองประสบนั้น
แหละ อาจนําทานไปพบกาวใหมในชีวิต ที่นําความปตยิ ินดีมาสูทานก็ได
อยูมาวันหนึ่ง พนักงานของฟาโรหสองคนทําผิด และถูกสงมาคุมขังที่เรือนจําซึ่งโยเซฟถูก
ควบคุมอยู คนหนึ่งเปนพนักงานเครื่องเสวย อีกคนหนึ่งเปนพนักงานเครื่องดื่ม คืนหนึ่งพนักงานทัง้ สอง
ไดฝนประหลาด เมื่อตื่นขึน้ เขาทั้งสองเปนทุกขใจมาก ดวยเชื่อวาความฝนนั้นตองมีความสําคัญแกเขา
แตเขาไมอาจเขาใจได โยเซฟสังเกตเห็นใบหนาอันเศราหมองของนักโทษทั้งสอง จึงเขาไปไตถามดูเขา
ทั้งสองจึงเลาใหฟงเกีย่ วกับความฝนนั้น โยเซฟก็บอกวา “การแกความหมายในความฝนเปนหนาที่ของ
พระเจา จงเลาความฝนของทานใหฉนั ฟงเถิด” พนักงานเครื่องดื่มก็เลาความฝนใหฟง วา เขาฝนเห็นเถา
องุนเถาหนึ่ง ทันใดนั้นก็มกี งิ่ แตกออกมาเกิดเปนพวงองุน สามพวง เขาจึงคั้นน้ําองุนทั้งสามพวงนัน้ แลว
นําไปถวายฟาโรห พระเจาทรงสําแดงความหมายของความฝนนั้นแกโยเซฟ โยเซฟก็แกความฝนใหวา
พวงองุนสามพวงนัน้ ไดแกสามวัน อีกสามวันเขาจะไดรับการปลดปลอย และไดรับใชกษัตริยต อไป
ดังเดิม โยเซฟไดเตือนเขาวา เมื่อไดรับอิสรภาพและไดกลับไปรับใชกษัตริยด ังเดิมแลว อยาลืมทูลฟา
โรหใหทรงกรุณาปลอยตนออกจากเรือนจําโดยเร็วดวย เพราะตูนถูกจําคุกโดยไมมีความผิดอะไร สวน
หัวหนาพนักงานเครื่องเสวยเลาความฝนใหฟงวา เขาไดทนู กระจาดสามใบไวบนศีรษะ ในกระจาดนั้นมี
ขนมหลายอยางสําหรับฟาโรห ขณะที่ทนู กระจาดขนมทั้งสามเพื่อไปถวายกษัตริยฟาโรหนั้น มีนกหลาย
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ตัวไดบนิ มาจิกขนมกินจนหมด โยเซฟก็แปลความหมายในความฝนวา ภายในสามวันนี้พนักงานผูน ั้น
จะถูกเบิกตัวออกจากเรือนจํา และถูกนําไปประหารชีวิต
สามวันตอมาหลังจากโยเซฟไดทํานายฝนก็เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห มีงาน
ฉลองและการเลี้ยงใหญโตในพระราชวัง ฟาโรหทรงระลึกถึงหัวหนาพนักงานทัง้ สองที่ถูกจําไวในคุก
จึงใหเบิกตัวพนักงานเชิญเครื่องดื่มออกมารับหนาที่ตามเดิม
สวนอีกคนหนึ่งพระองคทรงรับสั่งให
นําไปประหารชีวิตเสีย ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามที่โยเซฟไดทํานายไว
หลังจากพนักงานเครื่องดื่มพนโทษ และไดรับหนาทีถ่ วายเครื่องดื่มแกฟาโรหแลว เขาก็ลืม
ทูลฟาโรหถึงเรื่องที่โยเซฟไดขอรองใหตนทํานั้น โยเซฟจึงตองถูกจําคุกตอไปอีก การที่โยเซฟถูก
หลงลืมเชนนัน้ อาจไมใชเหตุบังเอิญ แตอาจเปนน้ําพระทัยของพระเจาก็ไดที่เปนดังนี้ เพราะพระเจา
ทรงตองการสอนใหโยเซฟเชื่อและไววางใจในพระเจามากยิ่งขึ้น ในที่นี้โยเซฟไดกระทําผิดอยางหนึ่ง
คือกลับไปไววางใจคนอื่นโดยใชวิธีสอนของตนเอง ขอความชวยเหลือจากมนุษย แทนทีจ่ ะทูลขอจาก
พระเจาและไวววางใจในพระองค พระเจาจึงประทานบทเรียนใหเขาทราบวา การไววางใจคนัน้
บางครั้งก็นําความผิดพลาดมาสูตัวเอง เพราะ “คน” อาจเปลี่ยนแปลงไดงา ย พระเจาองคเดียวเทานัน้ ที่ไม
เปลี่ยนแปลง พระองคผูเดียวเทานัน้ ที่เราควรใหความไววางใจทุกอยาง ถาพระองคสถิตอยูกับเรา
พระองคก็ทรงนําเราไปในทางที่ดีที่สุดและถูกตองที่สุด
อยาใหความเชื่อของเราสั่นสะเทือนเพราะ
สิ่งแวดลอมแตจงมีความเชือ่ ยึดมั่นในพระเจาเสมอ พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟอยางไร พระองคสถิต
อยูกับเราอยางนั้น
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 12
ปฐมกาล บทที่ 41-45

บทที่ 12 ความฝนกลายเปนจริง
ศาสนาจารยคนหนึ่งกลาววา “การสิ้นสุดของเราคือการเริ่มตนของพระเจา” หมายความวา
ขณะที่เรายังนึกวาเรามีสติปญ
 ญาความสามารถที่จะทําการทุกสิ่งไดโดยลําพังตนเอง ขณะนัน้ พระเจา
อาจไมสถิตอยูก ับกิจการงานของเรา เพราะวาเราไมไดถวายเกียรติยศใหแกพระองค คิดวาสิ่งที่เรา
กระทําไดสําเร็จนั้นก็ดวยความสามารถของเราเองทั้งสิ้น แตขณะที่เรานึกวาเราหมดหวัง ไรสติปญญา
ไรความสามารถ เราชวยตัวเองไมได และเรายอมถอมลงจําเพาะพระพักตรพระเจา พระองคก็จะเริ่ม
ทํางานในชีวิตของเรา ใหเราพบความสวาง พบทางของพระองค ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะพระองคมีพระ
ประสงคใหบตุ รของพระองคทุกคนทราบวา ไมวางานอะไรก็ตามที่เราทําสําเร็จไดอยางดีขึ้น มิใชอาศัย
ความสามารถของตัวเอง แตโดยพระเจาทั้งสิ้น
โยเซฟใชสติปญ
 ญาของตัวเองเพื่อจะไดออกจากคุกแตไมสําเร็จ ตองถูกจําคุกตอไปอีก ขณะที่
โยเซฟนึกวาหมดหวังหนทางนั้น พระเจาก็ทรงเปดทางใหแกเขา
วันหนึ่งกษัตริยฟาโรหทรงพระสุบินแปลกประหลาด ทั่วทั้งประเทศอียิปตไมมีใครสามารถ
แปลกความหมายของพระสุบินนั้นได หัวหนาพนักงานเครื่องดื่ม ก็นึกถึงโยเซฟทีเ่ คยทํานายฝนใหเขา
จึงกราบทูลกษัตริยฟาโรหใหเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุก ดวยเชื่อวาโยเซฟคงสามารถแปลความหมาย
ของพระสุบินนั้นได ดวยเหตุนี้ โยเซฟจึงถูกเบิกตัวออกจากเรือนจํา พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ โย
เซฟจึงสามารถแปลความหมายของพระสุบินไดถูกตอง และสิ่งที่โยเซฟไดทํานายไวตอพระพักตรฟา
โรหก็เกิดขึน้ สมจริงทุกประการ มิไดผิดเพีย้ นแมแตนอย
พระเจาทรงสําแดงใหกษัตริยฟ าโรหทราบโดยทางพระสุบินวา ตอจากนี้ไปตลอดเวลาเจ็ดป จะ
มีพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ แตหลังจากนั้นจะเกิดกันดารอาหารอยางหนักทั่วแผนดินเปนเวลาเจ็ด
ป โยเซฟกราบทูลกษัตริยใหทรงเลือกสรรคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดคนหนึ่งไว แตงตั้งใหมีอํานาจ
ในการจัดหา และส่ําสมอาหารไวในยุงฉางทั่วพระราชอาณาจักรในระหวางเจ็ดปทมี่ ีอาหารสมบูรณ เพื่อ
จะไดมีอาหารเพียงพอสําหรับพลเมืองของพระองค เมื่อเกิดกันดารอาหาร ซึ่งมีระยะเวลานานถึงเจ็ดป
กษัตริยฟ าโรหทรงเห็นความฉลาดของโยเซฟ ก็ทรงพอพระทัยมาก จึงตรัสแตงตั้งใหโยเซฟเปนหัวหนา
รับผิดชอบการสะสมเสบียงอาหาร และทรงแตงตั้งใหเปนมหาอุปราชมีอํานาจเต็มที่ เปนที่สองรองจาก
พระองค และพระองคทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานรถหลวงแกโยเซฟ ไมวาโยเซฟจะผานไปที่ใด
ประชาชนก็ตอ งทําความเคารพแกเขา นับวาเปนเกียรติยศอันสูงยิ่ง ซึ่งโยเซฟไดรับจากกษัตริยฟาโรห
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เจ็ดปแหงความอุดมสมบูรณ ไดผานพนไป ตลอดเวลาเจ็ดปนี้โยเซฟไดสั่งใหเจาหนาที่ตาง ๆ
สะสมอาหารไวมากมายทั่วทัง้ แผนดิน เจ็ดปตอมาการกันดารอาหารก็เกิดขึน้ ไมเฉพาะในประเทศ
อียิปตเทานัน้ ประเทศใกลเคียง ตางก็ประสบการกันดารอาหารอยางหนักเชนกัน ประชาราษฎรจากทุก
สารทิศ ก็หลั่งไหลเขามายังคลังหลวงของประเทศอียิปตเพื่อขอซื้ออาหาร กษัตริยฟาโรหไดทรงมอบ
หนาที่ใหโยเซฟจัดการขายอาหารที่ส่ําสมไวนั้นใหแกพวกเขา
ตองประสบการกันดารอาหาร
จะกลาวถึงครอบครัวของยาโคบซึ่งอยูในประเทศคานาอัน
เชนเดียวกับชาวอียิปต ยาโคบไดขาววาที่ประเทศอียิปตมอี าหารอุดมสมบูรณ จึงสั่งใหลูกชายของเขาทั้ง
สองยกเวนเบ็นยามินบุตรชายคนเล็กของเขา ไปซื้อขาวที่ประเทศอียิปต ดวยยาโคบกลัววาเบ็นยามินจะ
ไดรับอันตรายระหวางการเดินทาง
เดี๋ยวนี้โยเซฟไดเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน มีอํานาจสั่งราชการทั่วราชอาณาจักรเมื่อพี่ชายของ
โยเซฟมาถึงก็จาํ โยเซฟไมได ทุกคนตองโนมตัวลงกราบไหวโยเซฟดวยความเกรงกลัว โยเซฟจําพี่ชาย
ไดทุกคน และนึกถึงความฝนสมัยกอนได จึงแกลงขูตะคอกอยางดุดนั วา “พวกเจาทุกคนเปนสายลับมา
สืบราชการแผนดิน” พวกเขาตอบดวยความตกใจจนตัวสั่นวา พวกเขามิไดเปนสายลับประการใด ที่มานี้
ทั้งหมดเปนพีน่ องกันทั้งสิ้น พวกเขาพูดตอไปวาเขามีพนี่ องทั้งหมดสิบสองคน คนหนึ่งถึงแกกรรมแลว
เดี๋ยวนี้มีนองคนเล็กอีกคนหนึ่งอยูที่บาน โยเซฟแสรงทําเปนไมเชื่อ และบอกวา จะตองกัดตัวคนหนึ่งไว
เปนประกันจนกวาพวกเขาจะพานองชายคนเล็กมาใหดเู สียกอนจึงจะเชื่อ
พวกพี่ชายไมทราบวาโยเซฟรูภาษาฮีบรู จึงพูดกันในระหวางพวกเขาเองวา “พวกเรามีบาป
เพราะไดขายนองชายของเราเสีย มิใยที่เขาจะขอความชวยเหลือจากเรา เราไมไดฟงคําขอรองของเขาเลย
บัดนี้ผลของความบาปไดกลับมาสนองตัวเราเองแลว” โยเซฟไดยินเชนนั้นตองรีบออกไปรองไหขาง
นอก แลวปลอยใหพวกพี่ชายกลับไป พรอมดวยอาหารมากมาย และโยเซฟสั่งใหคนใชคืนเงินที่พวกเขา
มาซื้อขาวนั้น โดยใหใสในกระสอบขาวของทุกคนดวย และไดกกั ตัวซิมโอนไวเปนประกัน จนกวา
พวกเขาจะนํานองคนเล็กคือ เบ็นยามิน กลับมาใหโยเซฟเห็น
เมื่อพวกเขากลับมาถึงบาน เปดกระสอบดูก็แปลกใจมากที่พบเงินของเขาในกระสอบนั้น พวก
เขาเลาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหบดิ าฟง สุดทายไดขอรองบิดาอนุญาตใหพาเบ็นยามินนองคนเล็กไป
ประเทศอียิปต เพื่อชิมโอนจะไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระกลับมา แตยาโคบปฏิเสธวา “ซิมโอนก็
ไมอยู โยเซฟก็หายจากไป พวกเจาจะพาเบ็นยามินไปอีกคนหนึ่งหรือ พวกเจากระทําสิ่งนี้ขัดใจพอยิ่งนัก
พอจะไมยอมอนุญาตใหเบ็นยามินไปเปนอันขาด” แตความหิวมีอํานาจมากกวาอํานาจใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อ
ขาวที่ซื่อมาครั้งแรกจวนหมด และการกันดารอาหารก็ยงั คงมีอยู ยาโคบจําเปนตองเรียกพวกลูก ๆ ใหไป
ซื้อขาวที่ประเทศอียิปตอีก ยูดาบอกบิดาวา “พวกเราจะไปโดยปราศจากเบ็นยามินไมได เพราะผูมี
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อํานาจในประเทศอียิปตไดกาํ ชับวา พวกเราจะไปใหเห็นหนาอีกไมได ถาไมมีนองชายไปดวย” ยาโคบ
จําตองยินยอมตามขอเสนอนั้น และบอกวา “อยาไปโดยมือเปลา ๆ แตจงเอาน้ําผึ้ง ผลอัลมันดและอืน่ ๆ
ไปฝากทานผูอ ํานาจนั้นบาง และนําเงินสองเทาไปคืนเขา เพื่อชดใชที่ติดกระสอบมาคราวที่แลว”
ยาโคบไดอวยพรลูก ๆ ทุกคนกอนเดินทาง และกลาวเปนครั้งสุดทายวา “ถาพอจําเปนตองสูญเสียเบ็นยา
มินไปอีก พอก็คงตองตรอมใจตายเปนแน”
ครั้นถึงประเทศอียิปต โยเซฟไดเห็นเบ็นยามิน ก็รูสึกปติยินดีเปนลนพน จึงสั่งใหคนใชเชิญ
พวกพี่ ๆ ทุกคนไปรับประทานอาหารทีบ่ าน ฝายพี่ ๆ ไมรูตนสายปลายเหตุกพ็ ากันหวัน่ วิตกเปนทุกข
ดวยเกรงวาจะถูกเชิญตัวไปสอบสวนปากคําอีก ขณะที่เดินเขาไปในบานของโยเซฟ พวกพี่ชายรีบบอก
คนใชของโยเซฟถึงเรื่องเงินที่ติดกระสอบไปเมื่อคราวกอน แตคนใชบอกวา “นิ่งเสียเถิด เพราะพระเจา
แหงบิดาของทาน ไดพระราชทานทรัพยสินใหทาน จงเก็บเงินนั้นไวสําหรับตัวเถิด”
ระหวางการเลีย้ งอาหาร โยเซฟไดแสดงความรัก ความสนใจตอเบ็นยามินเปนพิเศษ การเลี้ยง
ครั้งนี้มีขอสังเกตอยางหนึ่งซึง่ ทําใหพวกพีช่ ายแปลกใจมาก
เพราะโยเซฟจัดที่นั่งใหพวกเขาเรียง
ตามลําดับอายุไดถูกตอง เมือ่ เลี้ยงอาหารเสร็จโยเซฟก็อนุญาตใหพวกพี่ชายกลับบานได และสั่งใหคน
ใชเอาเงินที่มาซื้อขาวนั้นใสไวในกระสอบตามเดิม แตในกระสอบขาวของเบ็นยามินนั้น โยเซฟใหเอา
จอกเงินของตนใสลงไปดวยระหวางทีพ่ ี่ชายเดินทางกลับนั้น โยเซฟไดสั่งใหคนใชตามไปคนกระสอบ
ขาวของพวกเขา และพบจอกเงินในกระสอบขาวของเบ็นยามิน จึงแสรงกลาวหาวาเบ็นยามินเปนคนข
โมยมา พี่ชายทุกคนตกใจมากรีบพากันกลับไปยังประเทศอียิปต เพือ่ แสดงความจริงใหทราบ โยเซฟ
ตองการกักตัวเบ็นยามินไว แตพวกเขาขอรองตามที่บิดากําชับไว โยเซฟก็อนุโลมใหแตยูดาก็สมัครอยู
เปนตัวประกันแทนเบ็นยามิน
โยเซฟไมอาจกลั่นน้ําตาไดอีกตอไป จึงรองไหออกมาดวยเสียงดัง และบอกพวกพี่ชายวา เขา
เองคือโยเซฟ ที่พี่ชายไดขายใหแกพอคาชาวยิชมาเอลเมื่อหลายปมาแลว บัดนี้มีอํานาจและแตงกายแบบ
อียิปต พวกพีจ่ ึงจําไมได พวกพี่ชายรูสึกตืน่ เตนและตกใจมาก ดวยเกรงวาจะถูกโยเซฟทําโทษที่พวกเขา
ไดขายโยเซฟในคราวนั้น แตโยเซฟพูดกับพวกพี่ชายวา “เรื่องราวทั้งหมดเปนการกระทําของพระเจา
เพื่อชวยครอบครัวและพีน่ องทุกคนมิใหอดอาหารตาย เนื่องจากการกันดารอาหารครั้งนี้” โยเซฟมิได
โกรธเคืองพี่นองหรือคิดอาฆาตพยาบาลแตประการใดเลย เขาเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยาง เปนไปตามน้ํา
พระทัยของพระเจา คนที่รักพระเจาและมีพระองคสถิตอยูดวยก็เปนเชนนี้แหละ
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พระธรรมปฐมกาล
ภาค 2

บทเรียนที่ 13
ปฐมกาล 45:16-50:26

บทที่ 13 ชีวิตของโยเซฟเล็งถึงพระเยซูอยางไร
แผนการณของพระเจาสําหรับชีวิตของแตละคน ยอมประเสริฐที่สุดและถูกตองที่สุด ถาเราเชื่อ
และไววางใจในพระเจา พระองคจะทรงนําเราไปพบความสําเร็จที่ประเสริฐเลิศล้ําเกินความนึกคิดของ
เรา ชีวิตของโยเซฟจากความเปนทาสทีไ่ รเกียรติไรคา แตทวามีพระเจาสถิตอยูด วย เขายินยอมให
พระองคมีอํานาจสิทธิ์ขาดในชีวิต พระองคจึงทรงยกเขาจากฐานะที่ต่ําตอย ขึ้นมาสูฐ านะที่สูงสุด จาก
คนเลี้ยงแกะและทาสมาเปนมหาอุปราชผูมีอํานาจสูงสุดคนหนึ่งในสมัยนั้น
หลังจากที่โยเซฟไดแสดงตัวใหพี่ชายทราบวาตนเปนใครแลว ความก็ทราบถึงกษัตริยฟาโรห
พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหโยเซฟพาครอบครัวและญาติพนี่ องทั้งหมดมาอยูในประเทศอียิปต
ยาโคบตื่นเตนดีใจมากที่ทราบขาววา บุตรสุดที่รักของตนยังมีชวี ิตอยู และมีอํานาจเปนใหญในประเทศ
อียิปต และบัดนี้ไดสงขบวนตอนรับ มารับตนไปอยูด วย
เมื่อยาโคบและครอบครัวไดเดินทางมาถึงประเทศอียปิ ต พรอมกับขบวนตอนรับเขาก็พบโย
เซฟที่นั่น สองพอลูกโอกกอดกันและรองไหดวยความรักคิดถึง ยาโคบกลาววา “เมื่อพอไดเห็นหนาของ
เจา แมพอจะตาย พอก็ตายดวยความยินดี”
ยาโคบไดอาศัยในประเทศอียิปตชื่นชมบารมีของลูกตอมา บัดนี้ทานชรามากแลว ทานไดเรียก
บุตรทุกคนใหมาหาแลวอวยพร และทานไดอวยพรแกลูกชายของโยเซฟทั้งสองดวย เมื่อยาโคบถึงแก
กรรม ชาวเมืองก็ไวทกุ ขใหเจ็ดสิบวัน ทั้งนี้แสดงวาชาวอียิปตมีความรักใครนับถือโยเซฟมาก ยาโคบก็
พลอยไดรับความเคารพนับถือดวย โยเซฟไดนําศพของบิดาไปฝงไวในแผนดินคานาอัน ตามคําขอรอง
ของบิดา (ปฐมกาล 50:7-10) ภายหลังกลับจากการฝงศพบิดา พวกพีช่ ายของโยเซฟพากันเปนทุกขกังวล
มาก กลัววาสิน้ บุญบารมีของบิดาแลว โยเซฟอาจคิดอานแกแคนตนทีไ่ ดทําผิดขายเขาไปเปนทาสก็ได
เมื่อพวกเขาไปขอขมาโทษกับโยเซฟดวยความเกรงกลัว โยเซฟถึงกับรองไหและใหคํามั่นสัญญาวาจะ
ไมกระทําเชนนั้นเปนอันขาด (50:10-21)
โยเซฟไดครองอํานาจใหญยงิ่ ตอมาจนแกชราลง กอนโยเซฟจะถึงแกกรรมทานไดสั่งลูกหลาน
วา เมื่อพวกเขากลับไปยังแผนดินคานาอัน ประเทศซึ่งพระเจาทรงสัญญาไวก็ขอใหนํากระดูกของตนไป
ฝงไวที่นั่นดวย
ชีวิตของโยเซฟตั้งแตเยาว จนถึงสัญญกรรมไดเล็งถึงพระเยซูคริสตที่มาบังเกิดเพื่อไถบาปของ
มนุษย ดังนี้
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ประการแรก โยเซฟเปนบุตรสุดที่รักของบิดา มีชีวิตอยางมีเกียรติ มีความสุขทุกอยางเมื่ออยูที่
บาน พระเยซูทรงเปนบุตรที่รักของพระเจา (ยอหน 10:1,2, มัทธิว 3:17,17:5)
ประการที่สอง พวกพี่ชายของโยเซฟพากันเกลียดชังโยเซฟ เชนเดียวกับพระเยซูคริสต ซึ่งถูก
พวกชนชาติเดียวกันเกลียดชังพระองค (ยอหน 1:1, 5:39-47, มัทธิว 9:34,12:14) และคนพวกนั้นเกลียด
ชังแมกระทั่งพระคําของพระองค (ปฐมกาล 37:8, ลูกา 4:28-29)
ประการที่สาม โยเซฟถูกพวกพี่ชายขายใหพอคาเปนเงินยี่สิบเหรียญ และพระเยซูก็ทรงถูกขาย
เชนเดียวกันเปนเงินสามสิบเหรียญ โดยยูดาอิสคาริโอดศิษยของพระองคเอง
ประการที่สี่ โยเซฟตองจากบานที่มีความสุข ไปมีชีวิตอยางทาสรับใชคนอื่นทํานองเดียวกับ
พระเยซูคริสต ตองจากสวรรคแดนบรมสุขของพระองค มารับความทุกขลําบากในโลก ทรงมีฐานะต่ํา
ตอย รับใชมนุษยทุกคน (ลูกา 2:11, 34, 35, ยอหน 5:18)
ประการที่หา โยเซฟถูกทําโทษตองติดคุก โดยไมมีความผิดประการใด พระเยซูคริสตก็ทรงรับ
โทษเยีย่ งคนบาปรวมคนบาป ทั้ง ๆ ที่พระองคทรงบริสุทธิ์ไมมีความผิดอะไรแมแตนอย ทั้งนี้เพราะ
พระองคทรงรักมนุษย พระองคทรงทราบวามีทางเดียวเทานัน้ ที่จะชวยมนุษยใหพน จากความบาปได
คือยอมสละชีวิตของพระองคบนไมกางเขนเพื่อเปนเครื่องบูชาไถความผิดบาปของเรา
ประการที่หก
โยเซฟไดรับการยกฐานะจากสภาพที่ต่ําตอยขึ้นเปนมหาอุปราชของประเทศ
อียิปต เชนเดียวกับที่พระเยซูคริสตทรงไดรับการยกขึน้ สูงสุด ไดรับสงาราศีจากพระเจา เบื้องขวาของ
พระบิดาเจา และพระบิดาทรงมอบสิทธิอํานาจทุกอยางแกพระองค
ประการที่เจ็ด โยเซฟไมมีใจอาฆาตพยาบาลพี่ชายของตน แมจะถูกพีช่ ายขายไปเปนทาส โย
เซฟยินดีอภัยใหเสมอ เชนเดียวกับที่พระเยซูทรงรักและเมตตาศัตรูของพระองคเสมอ ขณะที่พระเยซู
คริสตทรงถูกตรึงบนไมกางเขน ไดรับความทุกขทรมานอยางสาหัส พระเยซูมิไดโกรธเคืองผูใด แต
พระองคทรงอธิษฐานตอพระบิดาวา “โอ พระบิดาเจาขา ขอพระองคทรงอภัยใหเขาดวยเถิด เพราะที่เขา
ทําไปนั้น เขาไมรูวาเขาทําอะไร”
การที่เราจะกระทําความดีตอผูที่ปองรายเรานั้น ไมใชสงิ่ ที่จะกระทํากันไดงายนักแตถาเรานึก
ถึงเรื่องของโยเซฟ นึกถึงพระเยซูคริสต มีชีวิตของพระองคอยูในเรา เราก็สามารถทําไดโดยไมลําบาก
เลย
ประการที่แปด ครอบครัวของยาโคบ และประชากรอีกมากมายไดรอดชีวิตจากการอดอาหาร
ตายโดยโยเซฟ และโดยพระเยซูคริสต ชาวโลกก็ไดรับการไถใหรอด ไมตองตายในความบาป
พระเยซูคริสตทรงเตรียมทางแหงความรอดใหมนุษยทกุ คนไวพรอมแลว พระองคทรงตองการ
ใหมนุษยทกุ คนหลุดพนจากความทุกขทรมานแหงความบาป หลุดจากโซตรวนคืออํานาจของพญามาร
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ซาตาน พระองคพรอมจะชวยทานหยิบยื่นความสุขใหแกทาน ทานไมตองพยายามทําอะไรอีกเพื่อรับ
ความรอดและความสุข เพียงแตทานเปดใจออก ตอนรับพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดของทาน ทํา
ตามคําสั่งของพระองค ความรอดและความสุขนิรันดรกจ็ ะเปนของทาน.
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