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คําแนะนําสําหรบัคร ู
เนื่องจากพระธรรมปฐมกาล (เยเนซิศ) เปนพระธรรมท่ีอธิบายใหนกัเรียนหรือผูท่ียังไมเช่ือพึ่ง

ในพระเยซูคริสตเจา ใหเขาใจไดอยางแจมแจง ดังนัน้เราจึงขอใหคําแนะนําแกครูผูสอน เพื่อเปนการ
ชวยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ใหมีหลักท่ีจะยดึในการสอนและอธิบายใหนักเรียนได
เขาใจงาย ดังตอไปนี ้

การเตรียมตัว 

ทานควรปฏิบัติเปนขั้น ๆ ดังตอไปนี้ 

1. กอนท่ีจะลงมือเตรียมการสอน ทานควรจะเขาเฝาพระเจาโดยการอธิษฐานขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําในการเตรียมตัวของทาน ขอใหทานเองสามารถเขาใจเคล็ดลับตาง ๆ ของพระ
วจนะของพระเจา ท่ีทานจะทําการสอนเสียกอน 

2. ทานควรศกึษาบทเรียนโดยละเอียดถ่ีถวน ท้ังคูมือครูฯ และบทเรียน ท่ีทานแจกใหนักเรียน 
ทานจะตองพยายามศึกษาและทําความเขาใจกับบทเรียนทุก ๆ ตอนไมใชศึกษาเพียงผิวเผิน และศึกษา
บางตอนเทานัน้ 

3. ทานควรทองขอควรจําบทเรียนท่ีทานจะสอนน้ันใหข้ึนใจ พรอมกับหาคําตอบท่ีถูกตอง
สําหรับคําถามประจําบทเรียนดวย สําหรับขอสอนใจประจําบทเรียนนั้นทานควรเตรียมคําอธิบายส้ัน ๆ 
ท่ีมีความหมายชัดเจน เพื่อไมใหนักเรียนของทานเบ่ือหนายในการเรียน ถาทานมีเวลาทานจะเลา
ประสบการณเกี่ยวกับชีวิตของทาน หรือของผูอ่ืนประกอบขอสนใจ จะเปนการดียิ่ง 

สรุปส้ัน ๆ ก็คือ ทานตองศึกษาใหพบความจริงของบทเรียน และพระวจนะของพระเจา
เสียกอน และอธิบายทูลตอพระเจาใหทรงนําในการสอน ขอใหขอความท่ีทานสอนน้ันประทับใจ
นักเรียนของทาน และเกิดประโยชนแกดวงวิญญาณของเขาจริง ๆ  

วิธีดําเนินการสอน 

“สายชลธาร” (สําหรบัชัน้ผูใหญ และเยาวชน) 

1. กอนท่ีทานจะลงมือทําการสอนบทเรียน ทานควรอธิษฐานรวมกบันักเรียนของทาน ขอให
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําในการสอนของทาน และการเรียนของนักเรียนใหเกิดผลดีท้ังฝายจิต
วิญญาณและรางกาย แลวทานก็แจกบทเรียน “สายชลธาร” ใหแกนกัเรียน ทานควรแบงเวลาสัก 5 นาที
กอนท่ีจะลงมือสอนบทเรียนไวสําหรับทบทวนบทเรียนท่ีแลวมา เพื่อเนื้อเร่ืองจะไดติดตอกันกับ
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บทเรียนท่ีทานกําลังจะสอนเสร็จแลวใหนักเรียนอานขอพระธรรม ท่ีปรากฏอยูในบทเรียนคนละขอสอง
ขอ แลวทานกอ็ธิบายขอพระธรรมน้ัน ๆ ตามท่ีปรากฏในคูมือครู ฯ 

ทานควรกะเวลาใหพอดกีับบทเรียน ถาทานมีเวลานอย ก็ควรเลือกสอนเฉพาะตอนที่ประทับใจ
ทานจริง ๆ อยาตัดความสําคัญของเร่ืองออก อยาใชเวลาใหหมดไปโดยการสอนบทเรียนเทานัน้ แลวไม
สอนขอทองจํา หรือตอบคําถามและกลาวถึงขอสอนใจซ่ึงถาทานทําเชนนั้น จะใหการเรียนในวนันั้นไม
สมบูรณและจบลงอยางหวน ๆ 

2. ในเวลาทําการสอน อยานําเอาหนังสือคูมือครูฯ มาอานใหนกัเรียนฟงเพราะจะเปนการ
ทําลายความสนใจ และความศรัทธา ท่ีนักเรียนมีตอทานเสียอยางส้ินเชิง ถาทานจําไมได กจ็งจดหัวขอ
ยอ ๆ และสอดไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เม่ือทานจําไมไดทานกเ็ปดดูในพระคริสตธรรมคัมภีร การท่ี
สอดไวในพระคริสตธรรมคัมภีรนี้ ก็เพือ่เนนใหนักเรียนรูวาบทเรียนท่ีกําลังเรียนนี้ทุกบททุกตอนเปน
ความจริง ท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรท้ังส้ิน และเปนการเนนใหเห็นความสําคัญของพระคริสต
ธรรมคัมภีรดวย 

3. ในเวลาทําการสอน ทานควรเปดโอกาส ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือไตถาม เพื่อเปน
การวัดผลของนักเรียนวา นักเรียนของทานมีความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพยีงใด และเปนการเปล่ียน
อิริยาบทไปในตัวดวย ไมใชทานพูดเสียคนเดียวซ่ึงจะทําใหนกัเรียนเกิดความเบ่ือหนายได เม่ือทาน
อธิบายขอพระธรรมท่ีปรากฏในบทเรียนนัน้เสร็จแลว กค็วรอธิบายขอความส้ัน ๆ ใน สายชลธาร นั้น
ดวย 

4. ควรถามคําถามท่ีอยูในบทเรียนใหนกัเรียนตอบ ครูควรเปดโอกาสใหนกัเรียนถามปญหาตาง 
ๆ ท่ีเขาของใจ ถาตอบไมไดก็ควรบอกนกัเรียนตามตรง และรับวาจะไปคนหาคําตอบมาให อยาแสดง
กิริยาไมพอใจใหนกัเรียนเหน็ เพราะจะเปนเหตุใหนกัเรียนไมกลาแสดงความคิดเหน็ไถถามอีกเลย 

เม่ือนักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ทานก็ไมควรบอกเขาตรง ๆ วาไมถูก ทานควรจะใหกําลังใจ
แกเขา เชนพูดวา “ถูกเหมือนกัน แตยังไมดนีัก” ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหเขาไมไดรับความอับอาย และกลาท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามอีกตอไป 

5. หลังจากตอบคําถามแลว ก็ใหนักเรียนเรียนขอทองจําประจําบทเรียน ถาทานจะมีการ
ทบทวนขอทองจําของบทเรียนท่ีผานมาแลว ก็จะเปนการดียิ่ง ทานควรพยายามใหนักเรียนของทาน 
ทองจําขอทองจําประจําบทเรียนท่ีทานสอนน้ันไดทุกคน 

6. ตอจากนัน้ทานควรอานขอสอนใจใหนักเรียนฟง หรือจะใหนักเรียนอานกไ็ด แลวครูก็
อธิบายเนนสอนใจแตละขออีกคร้ังหนึ่ง แตอยาอธิบายใหยาวเกินไปนักเพราะอาจทําใหคําพูดอันยืดยาว
ของทานนั้นไรประโยชน แตถาทานพูดส้ัน ๆ นักเรียนคงมีสมาธิตั้งใจฟง และจะไดรับผลมากกวา 
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7. ขอความในกรอบส่ีเหล่ียมทายบทเรียนนัน้ ถาครูกลาวเนนใหนักเรียนเห็นจริงเหน็จังไปดวย 
ก็เปนการดียิ่ง เพราะเปนเคร่ืองลอใจ ใหนักเรียนอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป ทานควรแนะนํา ให
ผูเรียนอานพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีกําหนดไว เปนการเตรียมตัวสําหรับเรียนบทตอไป 

เม่ือทานสอนบทเรียนจบแลว โปรดอยาลืมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคประทาน
พระวจนะของพระองคแกเรา และเพื่อสอนใหนกัเรียนของทาน รูจักท่ีจะขอบพระคุณสําหรับของ
ประทานทุกอยางของพระเจา 

“พรทิพย” (ชั้นเด็ก) 

1. ครูท่ีสอน “พรทิพย” ควรมีคูมือครูฯ ไวดวย และควรศึกษาขอความในคูมือนั้นดวย กอนทาน
จะลงมือทําการสอน ทานอยาลืมอธิษฐานรวมกับเดก็ ๆ ท่ีทานสอน ขอใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนํา
ในการสอนของทานในวันนั้นเสียกอน แลวทานกแ็จกบทเรียนแกเดก็ เสร็จแลวกเ็ลาเร่ืองท่ีปรากฏอยูใน
บทเรียนใหเดก็ฟง แลวสอนขอความหรือตัวอยางท่ีคัดมาจากหนังสือคูมือฯ เฉพาะตอนท่ีทานเห็นวา
เหมาะสมสําหรับเด็กเพิ่มเติมดวยก็จะเปนการดีสําหรับเดก็ 

2. บทเรียน “พรทิพย” เปนบทเรียนท่ีส้ัน ๆ ใชเวลาไมมากนัก ดังนัน้ครูจึงเวลาเหลือพอท่ีจะ
เนนขอทองจํา และคําถาม ซ่ึงไมควรปลอยใหผานไปเสียเฉย ๆ 

3. สําหรับ “การฝมือ” คริสตจักรควรจดัหาอุปกรณเคร่ืองเขียนตาง ๆ ไวเพื่อจะใหเดก็ใชทําการ
ฝมือ ซ่ึงจะทําใหเดก็ไดรับความเพลิดเพลิน และอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป 

กอนท่ีทานจะปลอยเด็กออกจากช้ัน ทานควรใหเด็กทุกคนรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระ
เจาเสียกอน 

ท่ีกลาวมาขางบนนี้คือหลักการสอนอยางยอ ๆ แตทานไมจําเปนจะตองดําเนินตามหลักการ
สอนน้ีทุกอยาง ทานดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน และความเคยชินของทานก็ได แต
หลักใหญท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทานไมควรละเวนคือ 1. การอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนํากอน
การเร่ิมการสอนทุกคร้ัง ถาทานอธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว จะไดรับผลดานจิต
วิญญาณมากกวาการสอนตามหลัก และใชภาษาพดูท่ีไพเราะเพราะพร้ิงเทานั้น เพราะทานอาจารยเปา
โลกลาววาไววา “ส่ิงเหลานี้ท่ีเราไดกลาวดวยถอยคํา ซ่ึงมิใชปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคําซ่ึง
พระวิญญาณไดทรงส่ังสอน สมกับส่ิงซ่ึงเปนของวิญญาณ” (1 โครินธ 2:13) 2. การเตรียมตัวลวงหนา 
เพราะถาทานไดเตรียมตัวลวงหนาไวอยางดีแลว ก็จะสามารถทําการสอนไดดแีละการสอนของทานก็จะ
เกิดผลแกนักเรียนของทานมาก 
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ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพรใหแกครูผูฝกสอน ท่ีสอนพระคริสตธรรมศึกษาจากพระธรรม
ปฐมกาลทุกทาน เพื่อการสอนของทานจะเกดิผลแกชีวติของนักเรียนทุกคน ถาทานมีขอของใจอยากไต
ถาม หรือมีคําแนะนํา หรือส่ิงท่ีควรแกไขประการใดโปรดติดตอท่ี 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพัทธ 

กรุงเทพมหานคร 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 1 
ภาค 1          ปฐมกาล 1:1-2:3 

บทเรียนที่ 1 การเนรมิตสราง 

มีปญหาโลกแตกมากมายซ่ึงมนุษยไมอาจเขาใจ และอธิบายไดอยางถูกตองเชนปญหางาย ๆ ขอ
หนึ่งถามวา ไกมีกอนไขหรือไขมีกอนไก ถาจะตองถกเถียงกันก็คงไมมีวันส้ินสุด เพราะไมมีใครทราบ
แนแทถึงตนแหงการกําเนิด แมแตนกัวิทยาศาสตรก็ไมสามารถใหคําตอบได ตําราตาง ๆ ซ่ึงนักศึกษาใช
ในโรงเรียน เกี่ยวกับการกําเนิดของส่ิงท่ีมีชีวิต และธรรมชาติรอบตัวเรา เปนเพียงทฤษฏี และขอ
สันนิษฐานของทานผูเช่ียวชาญเทานั้น และมักเปล่ียนแปลงทุกยุคทุกสมัย 

พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวเทานัน้ ท่ีมีผูอานติดตอกนัมาหลายพันปแลว เนื้อ
เร่ืองและคําสอนตาง ๆ คงอยูในรูปเดิม ไมมีใครสามารถเปล่ียนแปลง หรือลบลางคําสอนไดเลย เพราะ
หนังสือนี้เปนพระธรรมแหงความจริง 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรนี้ มีเร่ืองท่ีนาสนใจมาก วาดวยการกําเนดิของโลกและส่ิงทีมีชีวิต 
หรือเรียกส้ัน ๆ วา “เร่ืองปฐมกาล” พระธรรมเลมนี้สอนวา พระเจาทรงเปนผูสรางโลกและสรรพส่ิงท้ัง
ปวง มีคนยอนถามวา “ใครเปนผูสรางพระเจา” พระเจาทรงเปนอยูตลอดเวลา ไมมีตนไมมีปลาย 

ขอแรกของพระธรรมปฐมกาลแสดงใหเห็นวา ไมมีใครเปนผูสรางพระเจาพระองคทรงเปนอยู
แลวแตกอนปฐมกาล พระเจาทรงเปนผูเนรมิตสรางทุกส่ิงทุกอยาง (สดดุี 90:2) และเปนผูเดียวเทานั้นท่ี
ใหคําตอบท่ีถูกตอง เกีย่วกับตนเหตุของชีวติ พืช สัตว และมนุษย (ฮีบรู 11:3) 

ในปฐมกาลพระเจาไดทรงเนรมิตโลกใหสวยสดงดงาม เพื่อเปนท่ีอยูอาศัยของมนษุย แตท่ีมี
สภาพรกรางวางเปลา ไมมีระเบียบแบบแผนใด ๆ ท้ังมีแตความมืดปกคลุมอยูท่ัวไป ดังขอ 1: 2 นั้น อาจ
เนื่องจากเม่ือคร้ังพญามารทําบาป ขบถตอพระเจาและถูกขับไลจากสวรรค จึงทําลายความสวยงามของ
โลกท่ีพระองคทรงสรางข้ึน พระเจามิไดทรงน่ิงนอนใจหรือทอดท้ิงใหโลกอยูในสภาพเชนนัน้ แตได
ทรงปฏิรูปข้ึนใหม และพิทักษรักษาไวจนถึงทุกวันนี ้

ชีวิตของเราก็เชนเดียวกนั แรกเร่ิมเดมิทีมนุษยมีชีวติบริสุทธ์ิ แตพญามารนําความบาปมาสู
มนุษย และความบาปน้ีเองไดทําลายความบริสุทธ์ิ ซ่ึงอยูในตวัมนษุยเสียส้ิน พระเจาทรงรักมนษุย ไม
อยากใหมนษุยจมอยูในความบาปตอไป จึงตรัสแกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองควา ถาใคร
ตอนรับพระเยซูพระบุตรของพระเจา ทูลขอใหพระองคทรงยกความบาปของเขาเสีย เขากจ็ะเปนคน
ใหม มีชีวิตใหม ซ่ึงดีงามตามแบบของพระเจา 
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เม่ือเรามองดูสรรพส่ิงซ่ึงพระเจาทรงสรางไวเรียบรอยแลว เราคงอัศจรรยใจในพระปรีชา
สามารถของพระองค และถามตัวเองวา พระองคทรงสรางส่ิงเหลานี้ไดอยางไร พระธรรมปฐมกาลได
ใหคําตอบแกเราวา พระเจาไดทรงเนรมิตสรางโลก และสรรพส่ิงดวยลมพระโอษฐของพระองค เราจะ
พบคําวา “พระเจาตรัสวา” ถึงสิบคร้ังในพระธรรมบทนี้ เม่ือพระเจาตรัส ทุกส่ิงทุกอยางกเ็กิดข้ึนตามคํา
ตรัสของพระองค พระเจาไดทรงเนรมิตสรางสวรรคและทูตสวรรคกอน แลวจึงสรางโลกเปนข้ัน ๆ 
ดังนี ้

วันท่ีหนึ่ง พระวิญญาณของพระเจาเสดจ็ผานเหนือความมืดของโลก และพระเจาตรัสวา “จง
เกิดความสวาง แลวความสวางก็เกิดข้ึน” (ขอ 4, 5) 

จิตใจของเราเต็มไปดวยความมืดแหงความผิดบาปจนมองไมเห็นความดีความช่ัวเม่ือพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจาสองแสงเขามาในจิตใจ ใหเราเหน็ความผิดบาปของเรา และใหรูความ
จําเปน ท่ีจะตองมีจิตใจใหมโดยการสารภาพบาป ตอนรับพระเยซูเขามาในจิตใจของเรา พระองค
สามารถเปล่ียนจิตใจ ท่ีมืดดําสกปรก ใหเปนจิตใจท่ีขาวสะอาดบริสุทธ์ิไดทันที และเราจะไมเปนลูก
ของความมืดอีกตอไป แตกลายเปนลูกของความสวาง (2 โครินธ 4: 6, โกโลสี 1:12-14) 

วันท่ีสอง พระองคทรงเนรมิตน้ําและอากาศ และไดแยกน้ําออกจากอากาศ สวนท่ีเปนน้ํา
กลายเปนลําธาร แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร สวนท่ีเปนอากาศก็ลอยสูเบ้ืองบน ซ่ึงเรียกวาทองฟา ในทํานอง
เดียวกัน พระองคทรงแยกคริสเตียนออกจากชาวโลกท่ีเปนคนบาปและใหเปนบุตรของพระเจาผูสูงสุด 

วันท่ีสาม พระเจาทรงเนรมิตสรางแผนดิน ตนไม และตนไมเหลานัน้ก็ผลิตพืชผลตามชนิดของ
มัน พระเจาทรงรักและเมตตาเราเหลือเกินจึงไดทรงเตรียมอาหาร ลมหายใจและนํ้าไวพรอมทุกอยาง
สําหรับเรา 

วันท่ีส่ี ทรงเนรมิตดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวท้ังหลาย เพื่อใหความสวางแกโลก สุริย
จักรวาลซ่ึงมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง มีโลกมนุษยและดาวนพเคราะหอ่ืน ๆ อีกเปนบริวารนั้น ทําให
เราเห็นพระหตัถกิจอันใหญยิ่งของพระเจา ซ่ึงจะหาผูใดเปรียบมิไดเลย 

พระเจาทรงใหดาวตาง ๆ สองแสงแกโลก พระองคก็ทรงตองการใหคริสเตียนเปนแสงสวาง
ของโลกเชนกนั (อาน มัทธิว 5: 14-16) 

วันท่ีหา ทรงเนรมิตนกนานาชนิด ใหบินไปมาในอากาศ และปลาตาง ๆ ใหอาศัยอยูในน้ํา ปลา
และนกเหลานีเ้ปนตัวอยางแหงความเช่ือ มันมิไดหวาน มิไดเกี่ยว แตพระเจายังทรงเล้ียงดูมันไว ใหทวี
พันธุมากข้ึน (อาน ลูกา 12:22-31) 

วันท่ีหก เปนวนัสําคัญท่ีสุด เพราะเปนวันแรกของประวัตศิาสตรโลก ท่ีมีมนุษยอุบัติข้ึนพระเจา
สรางมนุษยคนแรกเปนผูชายจากผงคลีดิน แลวทรงระบายลมแหงชีวติเขาทางจมูก รางนั้นกก็ลายเปน
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รางกายของผูชายท่ีมีชีวิต และพระเจาไดประทานนามใหวาอาดัมเราไมอาจทราบไดวา รูปรางหนาตา
ของอาดัมเปนอยางไร เพราะพระคัมภีรเพียงแตบอกวา พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายของ
พระองค เม่ือพระองคทรงสรางมนุษยเสร็จแลวก็ทรงจัดสรรสถานท่ีสวยและสบายสุดแหงหนึง่ช่ือวา 
“สวนเอเดน” ใหอาดัมอยู จะไดเห็นวา พระเจาทรงรักมนุษยมากมายเพียงใด พระองคก็ประสงคให
มนุษยรักพระองคตอบแทน ดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับ จึงไดใหอิสระเสรีในการเลือกแก
มนุษย 

พระเจาทรงโปรดประทานอํานาจ ใหแกมนุษยในการปกครองสรรพส่ิงและสรรพสัตว (1:26) 
และพระองคไดประทานสตปิญญาแกอาดมั ใหสามารถต้ังช่ือสัตวทุกชนิด (2:19,20) พระเจาทรงทราบ
วา อาดัมจะเหงา จึงสรางคูชีวิตคนหนึ่งใหโดยดลบันดาลใหอาดัมหลับสนิท แลวทรงชักซ่ีโครงซ่ีหนึ่ง
ออกจากทรวงอกของเขาแลวปดแผลใหดตีามเดิม ใชซ่ีโครงนั้นสรางเปนผูหญิงข้ึนใหนามวา “เอวา” 
นางเอวาเปนเจาสาวของอาดัม เราทุกคนท่ีไดกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง รวมกันท้ังหมดก็เปน 
“เจาสาวของพระเยซูคริสต” ทานท่ีเช่ือพระเยซูกลายเปนสวนหนึ่งของพระเยซูคริสตเหมือนกับนางเอวา
เปนสวนหนึ่งของอาดัม 

อาดัมเปนตนตระกูลของมนุษยชาติดั้งเดมิ มนุษยทุกคนเกิดจากเผาพนัธุของอาดัม ซ่ึงกลายเปน
เช้ือสายแหงความบาป มนุษยทุกคนเกดิมาจึงมีบาป แตพระเยซูคริสตทรงเปนตนตระกูลของผูชอบ
ธรรม ทุกคนท่ีบังเกิดใหมในพระคริสต จึงเปนคนชอบธรรมเชนเดียวกบัพระองค 

ตามทฤษฏีวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิตท่ีมนษุยคิดข้ึนนัน้ กลาววาส่ิงท่ีมีชีวติทุกคนชนิด
วิวัฒนาการจากชีวิตท่ีงาย ๆ จากสวนประกอบท่ีงาย ๆ คอย ๆ กลายเปนส่ิงมีชีวิตช้ันสูงข้ึนตามลําดับ 
เชนมนุษยมาจากสัตวจําพวกคลายลิง สัตวบกมาจากสัตวน้ําเปนตน การอธิบายเชนนี้เปนเพียงทฤษฏี
เทานั้น ซ่ึงจะถือเปนกฏไมได ส่ิงท่ีเปนทฤษฎี อาจไมเห็นพองกับพระคัมภีร เพราะทฤษฏีไมเปนความ
จริงเสมอไป สามารถเปล่ียนแปลงได แตถาเปนกฏหรือความจริงแลว จะคลองจองกับพระคริสตธรรม
คัมภีรทุกประการ 

เกี่ยวกับทฤษฏีวิวัฒนาการ ทานผูเคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญแหงมหาวิทยาลัยคนหนึ่งกลาว
วา “ทฤษฏีวิวัฒนาการเปนเพียงภาพนกึฝนเทานั้น จะเปนความจริงไมได” ศาสตราจารยใหญ แหง
ประเทศเยอรมันคนหนึ่ง เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเร่ืองนีว้า “ทฤษฏีวิวฒันาการเปนมโนภาพของส่ิงท่ีมี
ชีวิต ซ่ึงมนุษยพยายามปนข้ึน อธิบายความจริงท่ีตนไมรูจัก” 

ปจจุบันวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา จากการคนควาวจิัยอยางละเอียดถ่ีถวนของนักวทิยาศาสตร
หลายทาน ใหคํายืนยันวาทฤษฏีวิวัฒนาการเช่ือถือไมได ในท่ีสุดกต็องยอมรับวา พระเจาเปนผูสราง
สรรพส่ิง สรรพส่ิงไดเกดิข้ึนตามชนิดของมัน และสืบพนัธุตอมาจนทุกวันนี้ เม่ือเรานําเมล็ดผักกาดไป
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เพาะ ยอมไดตนผักกาด จะกลายเปนผักชีไมได หรือจะเอาไขนกกระจอกมาฟกยอมไดลูกนกกระจอก 
จะกลายเปนลูกอีกาไมไดสัตวยอมไดลูกเปนสัตว คนยอมไดลูกเปนคน สัตวจะกลายเปนคนไมไดเปน
อันขาด เพราะฉะน้ันคําสอนท่ีวา มนษุยววิฒันาการมาจากสัตว จึงเปนคําสอนท่ีหม่ินพระบรมเดชาของ
พระเจา 

พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายของพระองค ใหมีฐานะตํ่ากวาทูตสวรรคเพียงหนอย
เดียวเทานัน้ พระองคทรงเห็นมนษุยทุกคนมีคามากท่ีสุดสําหรับพระองค ในกาลขางหนา พระองคจะ
ประทานอํานาจแกผูท่ีเชื่อและสัตยซ่ือตอพระองค ใหเปนกษัตริยปกครองสรรพส่ิงรวมกับพระองค การ
ท่ีจะเอามนษุยไปเทียบกับสัตวนั้นจึงไมบังควร คําสอนนั้นเปนคํามุสาของพญามารท้ังส้ิน เพื่อใหคน
หลงผิดคิดสงสัยพระเจา 

วันท่ีเจ็ด เม่ือพระเจาสรางทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยแลว พระองคก็ทรงหยุดพักผอน ท้ังนี้มิได
หมายความวาพระองคทรงเหนื่อย พระองคเปนพระเจาจึงเหนื่อยไมเปน พระองคทรงหยุดพกั เพื่อช่ืน
ชมยินดใีนผลงานของพระองค ทรงมีความสุขท่ีสุดเม่ือเห็นสรรพส่ิงเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค 

วันท่ีเจ็ดกเ็ปนวันหยุดพักจากการงานของเรา แตการหยุดพักท่ีดีท่ีสุดนั้นคือการหยุดพกัฝาย
วิญญาณจิต ใหหลุดพนจากความทุกขลําบากแหงความบาป ถาเราตอนรับพระเยซูเปนพระผูไถความ
บาปของเราแลว ภาระหนักแหงความบาปก็กล้ิงออกจากจิตใจและความสบายอกสบายใจจะเกิดข้ึน
ทันที 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 2 
ภาค 1          ปฐมกาล 2:4-25 

บทเรียนที่ 2 มนุษยคูแรกในสวนของพระเจา 

พระเจาทรงรักมนุษยมากท่ีสุด ตั้งแตปฐมกาล เราทราบไดจากการดูส่ิงตาง ๆ ท่ีพระองคทรง
เนรมิตสราง ซ่ึงดําเนินเปนระเบียบเรียบรอยตามลําดับ พระองคทรงเนรมิตทุกส่ิงใหดีและเม่ือพรอม
แลว จึงสรางมนุษยเปนอันดับสุดทาย ท่ีเปนเชนนีก้็เพราะพระองคทรงตองการใหมนุษยไดรับความสุข 
จากส่ิงท่ีพระองคทรงสรางไวใหมากท่ีสุด ไมตองลําบากกับการตรากตรําทํางาน ไมตองกลัวการ
สงคราม และความตายก็ไมเกิดข้ึนแกมนุษย มนุษยปจจุบันกาํลังขวนขวายแสวงหาความสุขชนิดนี้ 
พยายามนําสันติสุขกลับคืนมาสูโลก แตไมสําเร็จ เพราะพระเจาเทานั้นท่ีสามารถประทานสันติสุขแก
โลก ผูท่ีเชื่อและไววางใจในพระเยซูคริสตเจา จะมีโอกาสอยูในโลกแหงสันติสุข เม่ือพระเยซูคริสต
เสด็จกลับมา 

พระเจาไดทรงสรางมนุษยดวยผงคลีดิน (อานขอ 7:8) ถาพูดถึงคาของมนุษยแลว มนษุยไมมีคา
อะไรเลย รางกายเปนเพยีงผงคลีดินเทานั้น เม่ือตายแลว ก็เนาเปอยกลายเปนผงคลีดินอีก แตท่ีมนุษยได
กลายเปนส่ิงมีคาข้ึนนั้น ก็เพราะภายในมนษุยนัน้ มีจติวญิญาณท่ีพระเจาประทานให จิตวิญญาณน้ีแหละ
เปนส่ิงท่ีมีคาสําหรับพระเจา วันหนึ่งพระองคจะทรงเรียกจิตวิญญาณคืน ผูท่ีเชื่อและบังเกิดใหมโดย
พระองค จะมีความสุขนิรันดรในเมืองสวรรค ซ่ึงพระองคไดทรงเตรียมไวพรอมแลว เหมือนดังท่ีได
เตรียมสวนเอเดนใหแกอาดมัและเอวา สวนผูท่ีไมเช่ือ กจ็ะไดรับความทุกขนิรันดรในขุมนรก 

มนุษยมีสวนท่ีแตกตางจากสัตวมาก โดยเฉพาะจิตวิญญาณซ่ึงพระเจาประทานใหนั้น สัตวไมมี
โดยเหตุนี้พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไมไดสอนวา “พระเจาทรงรักสัตว” มีแตวา “พระเจาทรงรักโลก 
(มนุษย) จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพินาศ แตมีชีวิตนิ
รันดร” หากใครยังมีความคิดวามนษุยไมมีจิตวิญญาณ ผูนั้นก็เปนคนนาสงสารมาก ไมเหน็ความสําคัญ
ของตนในสายพระเนตรพระเจาไมพบความรัก และความสุขซ่ึงพระองคประทานให 

เม่ือวิศวกรสรางเคร่ืองยนตแบบใหมข้ึน ก็มักมกีารทดลองสมรรถภาพความทนทาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อจะปรับปรุงแกไขใหเปนเคร่ืองยนตท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมในการใชงานตาง 
ๆ พระเจาทรงสรางมนุษยโดยประสงคจะใหเปนคนท่ีดีท่ีสุดเชนกนั จึงไดสรางข้ึนตามพระฉายของ
พระองค เพื่อใหมีความชอบธรรม มีความบริสุทธ์ิเหมือนพระองค ดังไดกลาวในบทแรก พระเจาทรง
ตองการใหมนษุยจงรักภกัดีตอพระองคดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับ จึงไดประทานสิทธิ
อิสระเสรีในความนึกคิดพระเจาไดทรงสรางตนไมสามชนิดในสวนเอเดน (อาน 9:9-17) คือ (1) ตนไม
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ท่ัวไปที่มีผลเปนอาหารของมนุษย (2) ตนไมแหงชีวิตตนหนึ่ง (3) ตนไมท่ีรูจักความดแีละความช่ัวอีก
ตนหนึ่ง พระองคทรงอนุญาตใหมนษุยรับประทานผลไมทุกตนในสวนนัน้ เวนแตตนท่ีทําใหรูจกัความ
ดีและความช่ัวเทานั้น พระองคทรงทราบถึงความออนแอของมนุษย พยายามทุกวิถีทางท่ีจะไมใหมีส่ิง
ใดทําใหหลงกระทําผิด แตกระน้ันพระเจาก็ยังทรงตองการท่ีจะทราบวามนุษยรักพระองคจริงหรือไม 
คนท่ีบอกวา ตนมีความอดทนแตไมเคยผานชีวิตท่ีตองใชความอดทนเลยน้ัน จะเรียกวาอดทนไมได 
เพราะไมมีทางพิสูจน ถาไมมีความช่ัว ก็ไมทราบวาอะไรคือความดี ถาไมมีความมืดก็ไมทราบวาอะไร
คือความสวาง ฉะนั้นหากจะใหอาดัมและฮาวาอยูในสวนเอเดนซ่ึงดพีรอมทุกอยางจะตัดสินวา อาดัม
และเอวาเปนคนดีมีความสัตยซ่ือตอพระเจานั้นมิได ส่ิงท่ีจะพิสูจนเขาได ก็คือตนไมแหงความรูดรูีช่ัว 
อาจจะเปนเพราะเหตนุี้ท่ีพระเจาไดทรงสรางตนไมท่ีทําใหรูดีและช่ัวข้ึน 

การท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหการทดลองตาง ๆ เกิดข้ึนแกคริสเตียน ก็มีเหตุผลอยางเดยีวกนั 
พระองคทรงตองการผูท่ีเหมาะสมในแผนดินของพระองค มีความบริสุทธ์ิและรักพระองคอยางแทจริง 
เม่ือมีการทดลองเกิดข้ึน ผูท่ีรักพระเจาจริง ๆ จะไมละท้ิงพระองค แมอาจจะทอใจบางเล็กนอยใน
ตอนตน แตเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิทํางานในจติใจ เขาจะฟนใจรักพระเจาข้ึนมาทันที มีความอดทนตอ
ความทุกขยากลําบากดวยความยินด ี คริสเตียนชนดินีแ้หละท่ีเหมาะสมกับ “สวนเอเดน” คือแผนดิน
สวรรคของพระเจา 

สวนเอเดนเปนเสมือนภาพสะทอนของเมืองสวรรค คริสเตียนท่ีรับการไถโดยพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต มีชีวิตที่เหมาะสมกับเมืองสวรรคเทานั้น จึงจะสามารถเขาไปอยูในเมืองนั้นได ชีวิตที่
เหมาะสมกับแผนดินสวรรคเปนอยางไรนัน้ ดูไดจากชีวติของอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ดังตอไปน้ี 

1) มีชีวิตท่ีใกลชิดกับพระเจา เม่ือมนษุยไมกระทําบาป พระเจาทรงปรากฏใหมนษุยเหน็ และ
ทรงสนทนากบัเขา (2:89) อาดัมและเอวาไดยนิพระเยโฮวาเสด็จดําเนนิในสวน และไดยินพระสุรเสียง
ของพระองคตรัสเรียกเขา ดังนั้นจะเห็นไดวามนษุยยิ่งใกลชิดกับพระเจาเพียงใด พระองคก็ยิ่งทรงพอ
พระทัยมากเทานั้น เม่ือมนษุยทําบาปหางเหินจากพระเจ า พระองคทรงเสียพระทัยมาก แตก็ทรงเตรียม
ทางแหงความรอดใหโดยองคพระเยซูคริสต มนุษยจึงคืนดีกับพระเจาได มีโอกาสพดูคุยสนทนาและอยู
ใกลชิดพระองคโดยการอธิษฐาน และการดําเนินชีวิตใหม ตามแบบอยางของพระองค 

2) มีชีวติท่ีอ่ิมหนํา โดยรับประทานอาหารจากตนไมซ่ึงพระเจากําหนดใหพระคริสตธรรม
คัมภีร คือ พระวจนะของพระเจา เปนทิพยอาหารอยางเดยีวสําหรับวิญญาณจิต ถาเราอยากจะมีชีวติใน
แผนดินสวรรค เราก็ตองอานพระคัมภีรเสมอ จงระวังการอานหนังสือนวนิยายตาง ๆ ท่ีเปนภยัแกจิต
วิญญาณ ภาพตาง ๆ จะเปนภาพนิ่ง ภาพยนตรหรือภาพชนิดอ่ืน ๆ ท่ีชักนําใหจติใจลงไปสูความเลว
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ทรามตํ่าชา อยาไปมองหรือสนใจเปนอันขาด เพราะมันเปรียบเสมือนผลของตนไมท่ีรูจักความดีและ
ความช่ัว นาํคริสเตียนไปสูความพินาศ 

3) มีชีวิตท่ีเชือ่ฟงและปฏิบตัิตามน้ําพระทัยพระเจา พระเจาทรงหามคริสเตียนทุกคนไมใหรัก
ฝายโลก เชนเดียวกับท่ีทรงหามอาดัม มิใหกินผลไมท่ีรูจักความดีและความช่ัว ผูท่ีเชือ่ฟงและปฏิบัติตาม
คําส่ังของพระองคเทานั้น จึงจะไดรับความรอด 

4) มีชีวติแหงความสุข แมแตสัตวกเ็ปนเพื่อนท่ีดีของมนุษย ไมทํารายตอกันและกนั ไมตอง
กลัวความปวยไข เพราะไมมีเช้ือโรค หรือสัตวท่ีมีพิษ ท่ีจะทํารายมนุษย การท่ีมนษุยมีความสุขเชนนี้ ก็
เพราะขณะนัน้ มนุษยไมมีบาป มนุษยโลกจะมีความสุขได หากละท้ิงความบาปติดตามพระเยซูคริสต 

5) มีชีวิตนิรันดร เราทราบไดโดยท่ีพระเจาตรัสกับอาดัมวา อยากนิผลไมท่ีหามไว ขืนกินเขาไป
วันใด จะตองตายในวันนั้น ถาอาดัมเช่ือพระเจา ไมกินผลไมนั้นจะมีช ีวิตนิรันดรเปนแน พระธรรมโรม
บอกวา “คาจางของความบาปคือความตาย” แตพระเจายงัทรงรักมนุษย และประทานชีวิตใหมให “ของ
ประทานของพระเจาก็คือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” (โรม 6:23) 

6) มีชีวติครอบครัวท่ีมีความสุข (อานขอ 18-24) โดยมีพระเจาเปนพระบิดาและอาดัมเปนบุตร 
พระเจาทรงเหน็วาอาดัมอยูคนเดียวไมเหมาะ เพราะคงเหงา จึงทรงสรางผูหญิงคนหนึ่ง จากกระดูก
ซ่ีโครงของอาดัมและใหช่ือวาเอวา ท้ังสองก็อยูรวมกันอยางมีความสุขฉันทสามีภรรยา มีบางคนเขาใจ
ผิด คิดวาการแตงงานเปนส่ิงไมดี ตองมีชีวติเปนโสดแบบบาดหลวงหรือพระท้ังหลาย แทจริงพระเจาไม
มีพระประสงคอยางนั้น พระองคทรงยินด ี ท่ีผูชายและผูหญิงแตงงานกัน เม่ืออายพุอสมควรแลว (ดูขอ 
24) แตการท่ีจะมีภรรยาหรือสามีหลาย ๆ คนนั้น ยอมเปนการลวงประเวณี ผิดพระบัญญัติของพระเจา 
(ดู มัทธิว 19:4-6, เอเฟซัส 5:22, 23, 1 เปโตร 3:1) 

7) มีชีวติซ่ึงประกอบดวยสติปญญา รูน้ําพระทัยของพระเจา ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีอาดัมสามา
รถตั้งช่ือสรรพสัตวท่ีพระองคสรางข้ึน พระเจาไมมีพระประสงคจะปดบังความจริงอะไรแมแตอยาง
เดียวจากมนุษย แตมนุษยไมอาจรูน้ําพระทัยของพระองคเพราะความบาปไดปดบังปญญาแหงวิญญาณ
จิต ทําใหไมอาจเขาใจหลายส่ิงหลายอยางท่ีควรจะเขาใจ แตวันหนึ่งขางหนา เม่ืออยูในเมืองสวรรคแลว 
เราจะเขาใจทุกอยางแมแตส่ิงท่ีเปนขอลึกลับในปจจบัุนนี ้

8) มีชีวติท่ีบริสุทธ์ิเปนส่ิงท่ีนาแปลกไมนอย (ขอ 25) ท่ีรางกายของอาดัมและเอวาเปลือยเปลา
อยู แตไมรูสึกละอายเลย ท้ังนี้มิใชเพราะเขาโง ทําเครื่องนุงหมไมได แตเปนเพราะเขาท้ังสองเปนผู
บริสุทธ์ิ ดีครบถวนทุกอยาง ไมมีความบาปในจิตใจและสายตาของเขาเลย อีกประการหนึ่ง อาจเปนได
วา กายของเขาไดหอหุมดวยรัศมีของพระเจา เหมือนดังพระเยซูทรงฉลองพระองคขาวเปนมันระยับ 
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เม่ือทรงจําแลงพระกาย (มาระโก 9:3) แสงนั้นไดหายไปเม่ือความผิดบาปยางเขามา แตจะกลับหอหุม
กายของผูท่ีรับการไถไวแลว (อาน ววิรณ 3:4, 21:23) 

เราลองหลับตานึกถึงภาพสวนเอเดนท่ีสวยงาม หมูนกนานาชนิด รองเพลงไพเราะเปน
เสียงดนตรีธรรมชาติใหความอภิรมย สัตวท้ังหลายไมวาสิงโต เสือ หมี ปลาฉลาม ฯลฯ ลวนเปนเพื่อน
เลนท่ีดีของมนุษย และพระเจาก็ทรงดําเนินอยางใกลชิดกับเขา ใหความรักความอบอุนเยีย่งพอแมมีตอ
ลูก ความทุกข ลําบาก โรคภัยไขเจ็บและความตาย ไมตองพูดถึง เพราะหาไมไดในท่ีนั้น มนษุยคูแรก
ตองมีความสุขมากท่ีสุดในสวนนัน้ นี่แหละคือ ชีวิตที่แทจริงของมนุษย ตามพระราชประสงคของพระ
เจาแตมีเหตุอันใดทําใหชีวิตมนุษยเปล่ียนไปดังเชนทุกวนันี้ ซ่ึงเราจะไดศึกษาในบทเรียนตอไป 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 3 
ภาค 1          ปฐมกาล บทท่ี 3 

บทเรียนที่ 3 การแชงสาปและพระสญัญา 

กอนเนรมิตสรางโลก พระเจาไดทรงสรางทูตสวรรคไวมากมายในสวรรคพระองคไดประทาน
ใหทูตสวรรค มีฤทธ์ิอํานาจในการปกครองสรรพส่ิง มีสงาราศีเหมือนพระองค ทูตสวรรคคงมีความสุข
กับพระองคมากท่ีสุด พระเจาผูทรงไวซ่ึงพระเมตตาและความรักสูงสุด คงเปนท่ีเคารพยําเกรง และรัก
ใครเกรงกลัวของทูตสวรรคเหลานั้น พระองคคงไมมีศัตรูแนนอน แตตรงกันขาม ผูท่ีพระเจาทรงรัก
และมอบอํานาจใหมากท่ีสุดนั้น กลับกลายเปนศัตรูท่ีรายกาจท่ีสุดของพระองค ผูนั้นคือพญามารซาตาน 

ความจริงพญามารไมไดมีรูปรางนาเกลียดนากลัวดังท่ีเรานึก แตเดิมมารเปนทูตสวรรคของพระ
เจา ท่ีมีรูปรางงดงามมากองคหนึ่ง ช่ือ ลูซิเฟอร พระเจาไดประทานใหมีฤทธ์ิอํานาจและตําแหนงสูง (เอ
เสเคียล 28:12, 13) เหตุนี้เอง มันจึงเมาอํานาจและหยิ่งในความสวยงามของตน ตองการใหทูตสวรรคอ่ืน 
ๆ กราบไหวนมัสการมัน นี่เปนตนเหตุแหงความบาปซ่ึงทําใหพระเจาทรงไมพอพระทัยมาก เพราะวา
การนมัสการมีไวสําหรับพระเจาองคเดียวเทานั้น และพระองคทรงเปนผูท่ีสมควรท่ีจะรับการนมัสการ
ของเราแตผูเดยีว (มัทธิว 4:10) 

เนื่องจากพญามารตองการทําทุกอยางตามใจตนเอง และอยากใหบรรดาทูตสวรรคยกยอง
นมัสการตน มารจึงถูกพระเจาสาปขับไลลงมาจากสวรรค คร้ันลงมายังโลกมันไดเห็นความสนทิสนม
และความรักอยางลึกซ้ึง ระหวางพระเจากับอาดัมและเอวามันจึงริษยา และเกิดความไมพอใจอยางยิง่ 

พระเจาทรงหามอาดัมและเอวา มิใหกนิผลไมจากตนไมตนเดยีวเทานัน้ คือตนไมแหงการรูจัก
ความดีและความช่ัว (ปฐมกาล 2:16, 17) ถาหากเขากินเม่ือใด เขาก็ตองถึงแกความตายเม่ือนั้น มารรูวา
พระเจาไมมีพระประสงคใหอาดัมและเอวากินผลไมท่ีจะนํามาถึงความตาย ฉะนั้นวันหนึ่งขณะท่ีเอวา
อยูตามลําพัง พญามารในรางของงูไดมาหานางเอวา สมัยนั้นงูอาจเปนสัตวท่ีสวยงามนาดูมากก็ได นาง
เอวาจึงไมมีความเกลียดกลัว เวลานั้นยังไมมีความบาปเขามาทําลาย ส่ิงท่ีมีชีวิตไมทําอันตรายตอกนัและ
กันเลย นางเอวาไดสนทนากับงูดวยไมตรีจิต งูถามนางเอวาวา “จริงหรือท่ีพระเจาตรัสหามวาเจาอยากิน
ผลไมใด ๆ ในสวนนี”้ นางก็ตอบตามท่ีปรากฏใน ปฐมกาล 3:2-3 แลวมารจึงพูดวา “เจาจะไมตายจริง
ดอก” มาเปนเจาแหงความมุสามาต้ังแตเดิม พูดจาบิดเบือนความจริงของพระเจา ทุกวันนี้มันก็กระทํา
อยางเดยีวกัน มันบอกใหมนษุยขัดขืนพระเจาและบอกวาพระเจาใจดี ไมมีการลงโทษมนุษยเลย ถานาง
เอวาขอความชวยเหลือจากพระเจา แทนที่จะเช่ือฟงคําพูดของมาร โลกจะผิดไปจากสภาพปจจุบันนี้มาก 

 16 



พญามารลอลวงนางเอวาวา พระเจาทรงหวงแหนตนไมตนนั้นไวสําหรับพระองคเอง ถากิน
ผลไมนั้นเขาไป เขาท้ังสองก็จะกลายเปนผูฉลาด และมีปญญาเหมือนพระเจาและรูจักดีและช่ัว มาร
พยายามทําใหนางสงสัยความรักของพระเจา และนางเอวาก็หลงผิดคิดวาเปนความจริง นางเดินตรงไปท่ี
ตนไม และมองดูอยางพินจิพิเคราะหปลิดผลไมจากตนนั้นกินเขาไป เม่ือมารมาลอลวงตัวทานเองให
สงสัยในความรักและพระคุณของพระเจา จงทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา เพราะน่ันเปนหนทาง
เดียวเทานัน้ ท่ีจะรอดพนจากการจูงใจของมารได อยาฟงมารไมวากรณใีด ๆ เพราะมันจะลอลวงทานให
หลงเช่ือคําพูดของมัน 

ตนไมตนนั้นมองดูภายนอก ก็ไมนาเปนอันตรายอะไรเลย เพราะเปนผลไมงดงามนากนิ และจะ
ทําใหนางเปนคนฉลาดข้ึน นางไมเพยีงแตรับประทานผลไมคนเดยีว ยังชักชวนสามีของนางให
รับประทานดวย นาเสียใจเหลือเกิน มนษุยผูท่ีพระเจาทรงรักควรรักพระองคตอบแทน แตกลับเปนผูขัด
ขืนพระองค ทําตามความพอใจของตนเองเหมือนกับมารไดเคยทํามาแลว ท่ีเกิดเร่ืองข้ึนเชนนี้ กเ็พราะ
อาดัมและเอวาเช่ือพญามารแทนท่ีจะเช่ือฟงพระเจา 

เม่ือท้ังสองกินผลไมท่ีตองหามเขาไปแลว ความตายก็ปรากฏข้ึนทันที สมจริงตามท่ีพระเจาตรัส
ไว เขาท้ังสองสูญเสียรัศมีภาพของพระเจา และรูวารางกายก็เปลือยเปลาเขารีบหาใบมะเด่ือมาเย็บปกปด
รางกาย มิใชแตรางกายเทานั้น ท่ีสูญเสียสงาราศีของพระเจา จิตวญิญาณก็พลอยสูญเสียไปดวย จิต
วิญญาณท่ีเคยสุกใสดวยชีวติ ก็พลันมืดดวยความบาป อาดัมเอวาตองตายเพราะการลวงละเมิดคําส่ังของ
พระเจา หลงกระทําบาปคนท่ีตายแลว ไมมีความรูสึกใด ๆ อาดัมและเอวาก็เชนกัน เม่ือตายฝายวิญญาณ
จิตก็ไมมีความรูสึกในพระคุณและความรักของพระเจา ความบาปทําใหคนเกิดความหวาดกลัวตอพระ
เจาซ่ึงเปนผูเนรมิตตัวเขาข้ึนมา ความบาปทําลายทุกส่ิงทุกอยาง รางกายของท้ังสองคนเร่ิมสลายตัวผุพัง
เปอยเนา เดินทางไปสูความตาย และมนุษยก็รูจักความตายต้ังแตบัดนัน้เปนตนมา 

พอตกเยน็พระเจาก็เสดจ็มาเยีย่มเขาเชนเคย พระองคทราบแลววาเขาทําอะไรแตยังคงใหโอกาส
แกเขาเพื่อสํานกึตัว พระเจาตรัสเรียกและถามวา “เจาอยูท่ีไหน” เขาท้ังสองตอบวาเขากลัวจึงซอนตัวอยู 
เพราะขัดขืนคําส่ังของพระเจา คนบาปไมมีความสุขเลย เม่ืออยูตรงพระพักตรพระเจา เพราะพระเจาทรง
เปนองคบริสุทธ์ิ พระเจาตรัสเรียกเขาท้ังสองอยางสุภาพ เพราะยังทรงรักเขาอยู พระเจาทรงรักเราทุกคน 
แมวาเราเปนคนบาป (โรม 5:8, ยอหน 3:16) และพระองคยังทรงเรียกเราทุกคน ใหมาหาพระองค 
(มัทธิว 11:28) 

พระเจาทรงลงโทษคนบาปเสมอ จงจําไววา “คาจางของความบาปน้ันคือความตาย” (โรม 6:23, 
เอเสเคียล 18:4) การตายฝายวิญญาณจิตนัน้หมายความวา วิญญาณของคนนั้นจะตองถูกแยกจากพระเจา
ช่ัวนิรันดร พระเจาทรงสาปงูวา จะตองเปนสัตวเล้ือยคลานไปดวยทอง และกินผงคลีดินตลอดชีวิต 
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เพราะเหตุท่ีงูเต็มใจเปนเคร่ืองมือใหมารใชเดี๋ยวนี้เราจึงเกลียดและสะอิดสะเอียนงู ซาตานไดรับการ
บอกกลาววา จะตองพายแพตอพระเจาโดยพระเยซูคริสตท่ีไมกางเขน (ปฐมกาล 3:15 นางเอวาจะตอง
ประสบความทุกขแสนสาหสั และสามีจะตองปกครองตัวนางตลอดมา อาดัมก็ตองถูกสาปโดยตอง
ทํางานหนกั ดวยเหง่ือไหลโซมหนาตลอดชีวิต ฉะนัน้บิดาซ่ึงเปนหวัหนาครอบครัว จึงตองทํางานหนัก
เพื่อเล้ียงครอบครัว ความทุกขยากลําบากกเ็กิดแกมนุษยตราบเทาทุกวันนี้ 

พระเจาทรงขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวนทันที เพราะความบาปอยูเฉพาะพระพักตรของ
พระเจาไมได พระเจาทรงใหทูตสวรรคของพระองค พิทักษรักษาสวนเอเดนนั้นดวยกระบ่ีเพลิง โดยมิ
ใหใครเขาไปในสวนน้ันอีก แตกอนท่ีเขาท้ังสองจะถูกขับไลออกจากสวน พระเจาทรงฆาสัตว และเอา
หนังของมันทําเปนเส้ือผาใหอาดัมและเอวานุงหม พระองคไดทรงเตรียมทางท่ีจะปกปดความอายของ
มนุษยไวให เพราะผลแหงความบาป พระเจาอาจอธิบายใหคนท้ังสองฟงวา การท่ีสัตวตัวหนึ่งตองตาย
อยางไมมีความผิด เพื่อจะกลายเปนเคร่ืองนุงหมแกเขานัน้ เปนการสัญญาวาพระองคจะเตรียมทางแหง
ความรอดใหแกมนุษยโดยวธีิเดียวกัน วนัหนึ่งพระเจาจะสงพระราชโอรสของพระองคลงมาจากสวรรค 
เพื่อมาตายแทนคนบาป อาดัมและเอวา ไมไดลงทุนทําอะไรเลย พระเจาพระราชทานเส้ือผาใหเปลา ๆ 
พระเจาประทานความรอดใหแกเราเปลา ๆ เชนเดยีวกนั พระเจาไดสงพระบุตรคือพระเยซูคริสตลงมา
จากสวรรคมาสูโลก และพระเยซูตองทนทุกขทรมานจนตายบนไมกางเขนเพ่ือไถบาปของเรา เม่ือเรา
ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของเราแลว ความบาปของเราก็จะไดรับการอภัยและเราถูกสราง
ใหเปนบุคคลใหม พรอมท่ีจะรับมรดกของพระเจา และเปนมิตรกับพระองค 

หลังจากไดทําผิดบาปแลวอาดัมก็ไดกําเนดิลูกหลาน ฉะนัน้ลูกหลานของอาดัมลวนเปนคนบาป
ท้ังส้ิน ทานคงจําไดวาตนไม พืช และสัตวทวพีันธุตามชนิดของมัน ดังนั้นเม่ืออาดัมและเอวาเปนคน
บาป ลูกหลานก็กลายเปนเผาพันธุท่ีมีเชื้อบาปติดตัวมาดวย เราตางคนตางทําอะไร ๆ ตามลําพังใจของ
ตนเอง (อิสยาห 53:6) เราพากันขัดขืนพระเจาอยางเดียวกับอาดัมและเอวา แตโดยความรักใหญยิ่งนั้น 
พระองคทรงจดัเตรียมทางใหเรากลับใจใหม รักพระเจาตามเดิม พระเจาทรงรักเรา และทรงมีพระ
ประสงคท่ีจะประทานชีวิตใหมใหแกเรา ถาทานไมตอนรับพระเยซูทานก็ทําตัวใหหางไกลจากพระเจา
ทุกที 

ในพระคัมภีรบอกเราไววา มนุษยทุกคนไดทําบาป (โรม 3:23) ทานเคยแปลกใจบางไหมวา 
เหตุใดเราจึงทําบาปไดงายเหลือเกิน ท้ังนี้ก็เพราะอาดัมไดทําบาป เราไดรับสันดานบาปเปนมรดกตก
ทอดมาจากอาดัม จึงทําบาปเสมออยางไมกระดากอาย “คาจางของความบาปน้ันคือความตาย” แตเรา
จําเปนจะตองอยูในครอบครัวของอาดัมตอไป เพราะเราสามารถรับชีวิตใหมจากพระเยซูคือชีวิตนิรันดร
ได ในเม่ือเรายอมสารภาพความผิดของเรา ขอพระองครับเราไวเปนบุตรของพระองค ความบาปของเรา
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จะไดรับการชําระใหสะอาด ดวยพระโลหติของพระเยซูคริสต โดยสายเลือดของอาดัมแลว เราเปนคน
ผิดบาป ซ่ึงจะตองถึงแกความตาย แตโดยองคพระเยซูคริสต เราจึงไดรับการชําระบาป รับการอภยัโทษ 
และรับชีวิตนิรันดร 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 4 
ภาค 1          ปฐมกาล บทท่ี 4 

บทเรียนที่ 4 บุตรมนุษยคูแรกของโลก 

มีส่ิงท่ีนาเสียใจเกิดข้ึนสองอยาง อันเนื่องจากความผิดของอาดัม ส่ิงนั้นก็คือความบาปและ
ความตาย เม่ืออาดัมและเอวาทําบาป โดยขัดขืนคําส่ังของพระเจากินผลไมท่ีพระองคทรงหามเขาไปแลว 
จึงถูกลงโทษไมใหอยูในสวนเอเดนตอไป และผลของความบาปก็นาํเขาท้ังสองไปสูความตาย พระ
ธรรมโรม 3: 23 กลาววา มนุษยทุกคน ไดทําบาป และ “คาจางของความบาปน้ันคือความตาย” (โรม 
6:23) ฉะนัน้ทุกคนตองตายเพราะมนุษยทุกคนมีบาป แตพระองคกย็งัทรงรักคนบาปอยู ทรงเตรียมทาง
แหงความรอดใหคนบาป เพือ่ผูท่ีไดรับการไถบาป โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตบนไมกางเขนแลว 
จะไดรับชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค 

หลังจากอาดัมและเอวาถูกขับไลออกจากสวนเอเดนแลว ทุกส่ิงทุกอยางก็เปล่ียนแปลงไปหมด 
เขาท้ังสองตองทํางาน เพื่อจะไดอาหารมาเล้ียงชีพ ตองทนทุกขเพราะความเจ็บไข ตองคอยระแวดระวัง
ภัยจากสัตวราย ซ่ึงเคยเปนเพื่อนของเขาและเขามิอาจเขาเฝาพระเจาอยางใกลชิดไดดงัเคย อนจิจา มนุษย
ไดถูกความบาปทําลายเสียส้ิน แตความรักของพระเจานาอัศจรรยและไมเปล่ียนแปลง พระองคยังทรง
รักมนุษยและสัญญาวาจะใหมีผูชวยมาแบกความทุกขความบาปของเขาท้ังหลาย 

เม่ืออาดัมและเอวาถูกขับไลออกจากสวนแลว เขาไดมีบุตรคนแรกเปนชาย ช่ือคายิน และในไม
ชาก็มีบุตรอีกคนหนึ่งช่ือ เฮเบ็ล โดยปกติท่ัว ๆ ไปแลว คายนิควรเปนผูชวยดูแลนองชายของตน แต
ปรากฏวาคายนิไมไดชวยพอแมเล้ียงนองเลย คายินและเฮเบ็ลเกิดจากบิดามารดาท่ีเปนคนบาป ฉะนั้นจึง
ตัดสันดานบาปมาดวย พระเจาทรงส่ังใหอาดัมและเอวาถวายเคร่ืองสักการะบูชาไถโทษบาป ลูกชายท้ัง
สองคนน้ีก็คงเห็นพอกับแมของตนถวายเครื่องบูชาไถบาปบอย ๆ คายินและเฮเบ็ลจึงรูวา ควรนําเครื่อง
บูชาชนิดใด มาถวายบูชาพระเจาใหเราดวูา สองคนน้ีไดนาํอะไรมาถวายแกพระเจา 

วันหนึ่งคายนิกับเฮเบ็ลนําเครื่องบูชามาถวายพระเจา คายินเปนชาวนาปลูกพืชผักและธัญญหาร 
เขานําเอาพืชผลของเขามาถวายพระองค เฮเบ็ลมีอาชีพเปนคนเล้ียงสัตว นําแกะของเขามาถวายพระเจาท่ี
แทนบูชา เม่ือชายหนุมท้ังสองถวายเคร่ืองบูชาแลวกก็มหนาคอยเฝาอยูวา พระเจาจะทรงพอพระทัยตอ
เคร่ืองบูชาของตนหรือไม ผลปรากฏวาพระเจาทรงยอมรับเคร่ืองบูชาของเฮเบ็ล ซ่ึงคงจะประทานไฟลง
มาจากเบ้ืองบน เผาลูกแกะท่ีใชเปนเคร่ืองบูชานั้น แตเคร่ืองบูชาของคายินพระเจาไมทรงรับเลย พระ
คัมภีรไมไดบอกวาพระเจาทรงรักเฮเบ็ลมากกวาคายิน จึงไดรับเคร่ืองบูชาของเฮเบ็ล แตเหตุท่ีพระเจา
ทรงรับเคร่ืองบูชาของเฮเบ็ลนั้น ก็เพราะเฮเบ็ลนําเคร่ืองบูชาท่ีถูกตองมาถวาย ดวยการเช่ือฟงคําส่ังของ
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พระเจา เฮเบ็ลมีความเช่ือนําเคร่ืองบูชาท่ีถูกตอง มาถวายดวยความเช่ือสวนคายนินั้นนําเคร่ืองบูชาท่ี
ตนเองคิดวาถูกตองมาถวาย ซ่ึงความจริงแลว พระเจาทรงบัญชาแกคนท้ังสองวา พระเจาพึงประสงค
เคร่ืองบูชาชนิดใด และท้ังสองรูลวงหนาแลววา ควรนําเคร่ืองบูชาชนิดใดมาถวายพระองค 

คายินโกรธมากเม่ือพระเจาไมทรงรับเคร่ืองบูชาของเขา นี่ก็แสดงวาเขาไมรักพระเจาเลย และ
ไมตองการทําใหพระเจาทรงพอพระทัย เขาทําตามท่ีเขาชอบเทานั้น จงึนําเคร่ืองบูชาชนิดท่ีนึกวาดท่ีีสุด 
และสวยงามท่ีสุดมาถวาย แตเคร่ืองบูชานั้นกลายเปนของนาเกลียดสําหรับพระเจา เพราะเปนเคร่ืองบูชา
ท่ีสอเจตนาอวดตัวเอง คายนิไมเช่ือพระเจา ในเม่ือพระเจาตรัสใหนาํเคร่ืองสักการะบูชามาถวาย คายิน
ทราบดีวา หากไมมีเลือดไหลก็จะไมมีการไถโทษ พระเจาจึงไมพอพระทัย และไมทรงรับเคร่ืองบูชา
ของเขา 

นางเอวาไมเคยคิดเลยวา เม่ือนางกินผลไมท่ีพระเจาทรงหามไวเขาไปนั้น จะกลายเปนผลบาป
ใหญโตมากมายถึงเพียงนี้ จนกระท่ังลูกชายคนแรกของนางกลายเปนฆาตรกรไป เหตุท่ีพระเจาทรงมี
พระบัญชาใหนําแกะมาถวาย และไมส่ังใหเอาผลไมท่ีเกิดจากแผนดนิมาถวาย กเ็พราะพระองคทรง
สาปแชงแผนดินเสียแลว แตยิ่งกวานั้นตองมีการหล่ังเลือด จึงจะไดรับการอภัยโทษได แกะตัวนัน้ไมได
ทําผิด แตตองตายแทนเฮเบ็ล แตคายินนึกวาตัวเองดีอยูแลว ไมจําเปนตองมีการหล่ังเลือดไถบาปตัวเขาก็
ไดทุกวันนี้ หลายคนท่ีคิดวาตัวเขาดีพอ ไมตองใหพระเยซูหล่ังเลือดไถบาปของเขา เขานมัสการเขาเฝา
พระเจาโดยไมตองมีพระเยซูตายไถบาปแทนเขา พระเจาไมทรงรับรองการนมัสการเชนนั้น (1 ทิตัส 
2:5, กิจการ 4:12, เลวีนิติ 17:11) เลือดตองหล่ังไหลออกเพื่อนําทางไปสูพระเจา ดังนั้นพระเยซูคริสต
ทรงเปนลูกแกะของพระเจา ตองสละพระโลหิต ส้ินพระชนมบนไมกางเขน (ยอหน 1:29) ไมมีใคร
สามารถเขาถึงพระเจาได เวนไวแตผูท่ียอมรับการตายไถบาปของพระเยซูเพื่อเขา ถาเรายอมรับพระเยซู 
เราก็ไดเคร่ืองบูชาชนิดท่ีถูกกับน้ําพระทัยของพระเจา ซ่ึงพระเจาทรงพอพระทัยรับเคร่ืองบูชานั้น 

เม่ือพระเจาตรัสถามคายินวา “นองชายของเจาอยูท่ีไหน” คายินตอบวา “ไมทราบ” คายินรูอยู
แกใจตนเองวา ตนเปนคนฆานองชาย แตเขาไมยอมรับความผิดและไดโกหกพระเจา พระเจาจึงลงโทษ
คายิน โดยใหคายินเปนคนพเนจรเรรอน ไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 

คายินบอกวา การลงโทษของพระองคหนักเกินท่ีเขาจะทนได เขาตองออกจากบานและไมมี
ใครท่ีจะตอนรับเขาอีกตอไป แมแตแผนดินก็ไมยอมผลิตผลท่ีดีสําหรับเขา คายนิรองไหครํ่าครวญ
เพราะถูกลงโทษ แตไมยอมกลับใจจากทางช่ัวของเขา 

อยางไรก็ตาม พระเจาทรงยินดีอภัยแกคายินเสมอ และทรงอภัยใหแกทุกคนท่ีเสียใจยอมรับ
สารภาพบาป ละท้ิงความบาป กลับใจหันมาเช่ือถือวางใจในพระองคพระเจาทรงรักคนบาป แตพระเจา
ทรงเกลียดชังความบาป เหมือนแพทยรักคนปวย แตเกลียดและฆาเช้ือโรค 
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คายินไมยอมกลับใจสารภาพผิด จึงถูกพระเจาขับไลไปใหพนพระพักตรของพระองค คนท่ีไม
ยอมรับองคพระเยซูเปนพระผูไถบาป จะตองอยูหางไกลจากพระเจาเปนนิจนิรันดรเชนกัน เฮเบ็ลรูจัก
เคร่ืองบูชาชนิดท่ีพระเจาทรงพอพระทัย และเขานําเคร่ืองบูชาอยางนัน้มาถวาย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเรากทํ็าได
เชนเดยีวกัน เรารูวาพระเยซูทรงตายบนไมกางเขน เพื่อเปนเคร่ืองบูชาไถความผิดบาปของเรา ซ่ึงพระ
เจาพอพระทยัท่ีสุดเม่ือเราตอนรับพระเยซูคริสต เราก็ไดรับความรอดทันที ท้ังยังสามารถนมัสการพระ
เจาไดอยางถูกตองอีกดวย 

ทานจะตามอยางคนไหนในสองคนน้ี จะตามอยางคายนิ ซ่ึงทําตามใจตัวเองหรือตามแบบอยาง
เฮเบ็ล ท่ีเต็มใจยอมรับวา ตนเปนคนบาป แลวทูลขอพระเจาใหอภัยโทษบาปใหแกตน เฮเบ็ลรูสึกชื่นชม
ยินดี เม่ือเขาอยูตรงพระพกัตรพระเจา แตคายินถูกแยกตัวออกจากพระเจา ไดรับความทุกขทรมานชั่วนิ
รันดร 

พระเจาทรงโปรดใหอาดัมและนางเอวามีบุตรชายอีกคนหน่ึงช่ือเซธ เพื่อใหเปนท่ีพึง่พิงแทนลูก
ท่ีถูกฆาตาย และจากตระกูลของเซธนี้แหละท่ีพระเจาทรงสัญญาไววา จะมีพระผูไถบาปมาเกิดในเช้ือ
สายของเขา (ปฐมกาล 3:15, 5:3) พระเยซูทรงเปนเคร่ืองบูชาใหญยิง่ พระองคทรงสละพระชนมชีพ 
ถวายเปนเคร่ืองบูชาเพียงคร้ังเดียวไดผลตลอดไปเปนนิตย เราไมตองฆาลูกแกะเพือ่บูชาขอรับไถบาป
อีกตอไป เพียงแตมาหาพระเยซูดวยความเชื่อเทานั้น ความบาปทุกอยางก็จะไดรับการอภัย และพระเจา
จะทรงตอนรับเราดวยความเต็มพระทัย 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 5 
ภาค 1        ปฐมกาล บทท่ี 5; ฮีบรู 11:5, 6 

บทเรียนที่ 5 การดําเนินกับพระเจา 

พระเจาทรงสัญญาไวกับอาดัมและนางเอวาวา พระองคจะสงผูไถบาปมาใหแกมนษุย หลังจาก
ท่ีคายินฆาเฮเบ็ลแลว พระเจาก็ไดพระราชทานบุตรใหอีกคนหนึ่ง เพื่อเปนตัวแทนเฮเบ็ล เพราะวงศ
ตระกูลของพระผูไถบาป จะเกิดจากเช้ือสายของคายินไมได คายนิไมมีความเช่ือในพระเจา เซธลูกชาย
คนใหมของอาดัม ก็เปนคนบาปเหมือนกนั เพราะเขาเปนเลือดเนื้อเช้ือไขของอาดัม (ปฐมกาล 5:3) จึงมี
สภาพเปนคนบาปเหมือนอาดัม แตเซธมีความเช่ือในพระเจา เต็มใจท่ีจะนําเคร่ืองสักการะบูชามาถวาย
พระองค พระเจาทรงอวยพรแกคนท่ีไววางใจพระองค 

จากขอพระธรรมประจําบทเรียนของเราวนันี้ ขอแรกจะเห็นไดวาเปนเร่ืองลําดับวงศตระกูล
ของอาดัม พระคัมภีรตอนนีบ้อกใหเราไดทราบวา อาดมัและวงศตระกูลของอาดัมเปนใครบาง ในพระ
ธรรมมัทธิว 1:1 เราอานถึงเร่ืองลําดับวงศตระกูลของพระเยซูคริสต อาดัมเปนผูนําเช้ือบาปมาสูมนุษย
ทุกคน แตพระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทําลายความบาป และพระองคจะประทาน
ชีวิตใหมแกทุกคนท่ีเช่ือและวางใจพระองค ถาเราไมมีช่ือจดไวในทะเบียนประจําชีพของพระเมษโปดก 
(คือลูกแกะของพระเจาซ่ึงหมายถึงพระเยซูคริสต) เราก็มีช่ือในสํามะโนครัวของอาดมั คือทะเบียนแหง
ความตาย นัน่คือการถูกแยกออกจากพระเจาเปนนิจ ในบทนี้เราอานพบวามนษุยเราพากันลมหายตาย
จากโลกไป คนโบราณมีอายุยืนยาวมาก บางคนมีอายุถึงแปดรอยหรือเการอยป แตในท่ีสุด คนเหลานั้น
ก็ตองตายเหมือนกันทุกคน ท่ีเปนเชนนีก้็เพราะเขาทุกคนเปนคนบาป แมมะธูเซลาซ่ึงมีอายุยืนนานท่ีสุด
ในโลก คือ 969 ป ก็ตองตายเหมือนกัน ทานเคยทราบไหมวา มีคนคนหนึ่งในจาํนวนคนเหลานั้นท่ี
ไมไดพบกับความตาย เพราะพระเจาทรงรับเขาข้ึนไปยังสวรรคท้ัง ๆ ท่ีเขายังมีชีวติอยู ชายผูนี้คือ เอ
โนค และในสมัยตอมามีมหาบุรุษอีกคนหนึ่ง เปนศาสดาพยากรณช่ือเอลียา ท่ีพระเจาทรงรับข้ึนไปบน
สวรรคเชนกัน โดยพระเจาสงราชรถเพลิงมารับเอาตัวไป 

บทเรียนของเราวันนี้ จะพดูถึงเร่ืองของเอโนค ซ่ึงเปนเหลนของเหลนของเซธ เอโนคเปนคน
ชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพระเจา เม่ือเขาอายุ 65 ป เขามีบุตรชายคนหนึ่งคือมะธูเซลา คนในสมัยเอ
โนคเปนคนช่ัวชาเลวทรามมาก เราอาจนกึวาลูกหลานของคายินเทานัน้ท่ีไมเช่ือฟงพระเจา แตความจริง
ลูกหลานของเซธหลายคน ก็ไมนับถือพระเจาเหมือนกนั ผูคนทั้งหลายพากันประพฤติช่ัวชาเลวทราม 
ทุกคนทําอะไร ๆ ตามใจปรารถนาของตนเอง แลวโออวดวาฉันนี่สําคัญไมใชเลน (ดูพระธรรม ยดูา ขอ 
16) 
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เอโนคเปนคนแตกตางจากคนเหลานั้น เขาปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจา นําเคร่ืองสักการะบูชาท่ี
ถูกตองมาถวายนมัสการพระองค ในพระคัมภีรบอกเราวา เอโนคดําเนินชีวิตของเขากับพระเจา เอโนค
เคยสนทนากบัพระเจา และทูลถามพระองคเสมอวาควรจะทําอยางไร กอนท่ีเขาจะลงมือทําอะไรทุกคร้ัง 
(อาโมศ 3:3) เขาไดรับการเปล่ียนแปลงใหจิตใจเนื้อหนังของเขา เปนจิตใจเนื้อหนังท่ีคอยทําตามนํ้า
พระทัยของพระเจา อาดัมเปนคนท่ีชอบทําตามใจตนเองเสมอ มนุษยท่ีอยูลอมรอบเอโนคสมัยนั้นก็
เหมือนกนั แตเอโนคเปนคนชอบธรรม ชอบเขาเฝาพระเจา และดําเนินชีวิตเยีย่งพระเจา การกระทํา
เชนนี้ทําใหพระเจาทรงพอพระทัยมาก (ฮีบรู 11:5) 

เราทราบแลววาเอโนคไมทําส่ิงท่ีช่ัวราย เหมือนกับคนอื่น ๆ ท่ีอยูลอมรอบตัวเขา เขาดําเนนิ
ชีวิตกับพระเจา ไมเดินตามทางของชาวโลก ขณะท่ีคนเปนจํานวนมากพากันทําผิดบาปทุกวัน เอโนคได
สนทนากับพระเจาและเขาเฝาพระองค ท้ังทําทุกอยางเปนท่ีพอพระทัยพระเจาดวย มีความเชื่อไววางใจ
ในพระเจาสําหรับกิจทุกอยาง ชีวิตของเอโนคจึงเต็มลนไปดวยความสุขและความปติยินดี เอโนค
พยายามบอกคนท่ีอยูลอมรอบ ใหรูจกัพระเจา และนมัสการพระองคในทางท่ีถูกท่ีควร (ยูดา ขอ 14, 15) 
แตคนพวกนัน้ไมยอมฟงเลย (สัปดาหหนาเราจะเรียนเร่ืองของคนพวกน้ันวา มีอะไรเกิดข้ึนแกเขา) 

ภายหลังท่ีภรรยาของเอโนคไดใหกําเนิดบุตรคือมะธูเซลาแลว เอโนคก็ยังเดินตามรอยพระบาท
ของพระเจาอยูตอไป เอโนคนมัสการพระเจาและสนทนากับพระองคทุกวันเปนเวลาสามรอยป ดร.ไม
เยอร แหงกรุงลอนดอนกลาวไวดังนี้ วันหนึ่งเอโนคไดพบพระเจาท่ีแทนบูชา พระเจาจึงทรงพาเอโนค
ไปเดินเลนเปนระยะทางไกล ขณะท่ีพระเจากับเอโนคกาํลังสนทนากนันั้น พระเจาจึงตรัสแกเอโนควา 
“เจาเดินทางมาใกลบานของเรามากกวาบานของเจา เจาเขาไปอยูกับเราในบานของเราเถอะ ไมตอง
กลับไปบานของเจาอีกตอไป” และเอโนคคงยินดแีละปฏิบัติตาม 

พระคัมภีรไดเขียนไววา “โดยความเช่ือเอโนคไดถูกพระเจาเปล่ียนแปลงรางกายจนเอโนคไม
ตองพบกับความตาย และไมมีใครไดเหน็เอโนคอีกเลย” เพราะกอนท่ีเอโนคจะรับการเปล่ียนแปลง
รางกาย เขาไดเปนพยานยนืยนัขอนี้ คือเขาไดทําใหพระเจาพอพระทยัแนนอน ทางครอบครัวของเอโนค
คงตามหาตัวเอโนคเปนเวลานาน และตามไปไกล แตไมสามารถพบตัวของเอโนค 

ถาเราเดินตามพระเจา และพยายามทําใหพระเจาพอพระทัย เราจําเปนตองเดนิตามทางของ
พระองค ตองบังเกิดในครอบครัวของพระองค โดยยอมรับพระเยซูพระบุตรของพระเจาใหเปนองคพระ
ผูไถบาปของเรา (ยอหน 1:12) แลวเรากด็ําเนินกับพระองคไดและมีลักษณะคลายพระองคยิ่งข้ึนทุกวนั 
(2 โกรินธ 3:18) วันหนึ่งพระเยซูเจาจะเสด็จมารับเราใหไปอยู “บาน” ของพระองคคือสวรรค ขณะท่ี
พระเยซูเสดจ็มาน้ัน บางคนในพวกเรายังมีชีวิตอยู แตรางกายของเราจะเปล่ียนแปลงหมดใน
พริบตาเดียว โดยไมตองตายเชนเดียวกับเอโนค (1 โครินธ 15:51, 52) แมคนท่ีตายไปแลวซ่ึงเช่ือพระ
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เยซูคริสต พระองคจะทรงเรียกใหฟนจากตาย พรอมกับประทานรางกายใหม (1 เธสะโลนิกา 4:13-18) 
เราอยูในโลกที่มีความตายลอมรอบ แตเม่ือพระเยซูคริสตจะเสด็จมา เราท้ังหลายที่เช่ือพระองคทุกคน 
จะรับรางกายใหม และจะอยูในโลกท่ีไมมีความตายอีกตอไป ทานเตรียมตัวพรอมแลวหรือยัง ท่ีจะพบ
พระเยซูคริสตในวนันั้น 

พระเยซูตรัสถึงเวลาท่ีพระองคเสด็จมาวา “จะมีสองคนนอนอยูในท่ีนอน คนหน่ึงจะถูกรับไป 
แลวละท้ิงอีกคนหนึ่งไว” ใครท่ีรักพระเยซูก็จะไดอยูในสวรรคพรอมกับพระองคและจะอยูท่ีนัน่กบัพระ
เยซูคริสตเปนนิจนิรันดร ผูท่ีไมพรอมและไมยอมตอนรับพระเยซูคริสต จะถูกสงไปอยูในท่ีมืดภายนอก
อีกแหงหนึ่ง ตลอดไปเปนนิตย เดีย๋วนี้เปนเวลาที่เราควรตัดสินใจรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยไถ
บาปของเรา เพื่อเราจะเตรียมตัวพรอม เม่ือพระองคเสดจ็กลับมา 

ถาเราไดตอนรับพระเยซูแลว ก็ใหเราดาํเนินชีวิตเพื่อพระองค และสนทนากบัพระเยซู
เหมือนกับเอโนค จงใหเรามีชีวิตซ่ึงพระเจาทรงพอพระทัยเสมอ และเตรียมตัวใหพรอม สําหรับวัน
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเจาของเรา 
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พระธรรมปฐมกาล       บทเรียนท่ี 6 
ภาค 1         ปฐมกาล บทท่ี 6, ฮีบรู 11:7 

บทเรียนที่ 6 การเช่ือฟงอยางครบถวน 

พระเจามิใชทรงเปนเพียงผูเนรมิต และครอบครองมนุษยเทานั้น แตยังเปนพระบิดาของทุกคน
ท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตดวย (กาลาเทีย 3:26) ในฐานะท่ีเปนบุตรเราจึงตองเช่ือฟง และปฏิบัติทุกอยาง
ตามนํ้าพระทัยของพระบิดา เราทราบน้ําพระทัยของพระองคไดโดยอาศยัพระคัมภีร พระองคตรัสไวใน
พระคริสตธรรมคัมภีรแลววา มีอะไรบางท่ีพระองคทรงตองการใหเรากระทํา และอะไรบางท่ีเราควรละ
เวน เชนเดยีวกับท่ีคุณพอคุณแมอยากจะใหลูกทุกคนเช่ือฟง และปฏิบัติตามท่ีทานไดส่ังสอนไว 

เชาวันหนึ่งคุณพอของเด็กชายคนหนึ่งมีธุระตองออกไปนอกบาน จงึส่ังลูกชายวา “อยาออกไป
วิ่งเลนนอกสนามหนาบาน” ตอมามีเพื่อนผานมา ชักชวนใหไปตกปลาดวยกัน ตอนแรกเดก็คนนั้น
ปฏิเสธวา “คุณพอหามผมออกนอกบานวนันี”้ “ไมเปนไรหรอก เพยีงแตไปตกปลาที่แมน้ําเทานั้นเอง” 
เพื่อนของเขาชวนอีก เด็กคนน้ันจึงไปกบัเพื่อน ตอนเย็นคุณพอกลับมาบาน เดก็คนนั้นก็วิ่งไปหาพอ
พรอมกับปลาพวงใหญซ่ึงเขาตกได หวังจะอวดคุณพอ ทานคิดวาคุณพอของเด็กจะมีความพอใจกบัปลา
ท่ีลูกหามาไดหรือไม เปลาเลย เขาไมพอใจเลย ท่ีลูกไมอยูในโอวาท เหตุท่ีคุณพอของเด็กหามลูกชาย
ออกนอกสนามหญาหนาบานนั้น กเ็พราะเกรงวาลูกชายจะไปเลนน้ําท่ีแมน้ํา แลวอาจจะจมน้ําตาย ดวย
ความหวงใย จึงไดหามไว หวังวาลูกจะเช่ือฟง พระบิดาของเราในสวรรคก็เชนเดียวกัน ประสงคใหเรา
เช่ือฟงพระองค เพื่อเราจะไมหลวมตัวทําความบาป 

วันนีเ้ราจะเรียนเร่ืองโนอาห ผูท่ีเชื่อฟงพระเจาอยางครบถวน หลังจากท่ีพระเจาไดรับเอโนคข้ึน
ไปอยูในสวรรคแลว ผูคนทั้งหลายพากนัประพฤติช่ัวรายเลวทรามมากยิ่งข้ึน จนพระเจาทรงตัดสิน
พระทัยท่ีจะทําลายมนุษยเหลานี้ใหหมดส้ินไป พระคัมภีรบอกเราวา พระเจาทรงเห็นความช่ัวรายของ
บรรดามนุษยทุกอยาง คนพวกนัน้คิดแตส่ิงช่ัวตลอดเวลา ทําใหพระเจาทรงโทมนัสพระทัยยิ่ง จึงตัดสิน
พระทัยทําลายโลกดวยการใหมีน้ําทวม ตอนแรก ๆ ยังมีคนรักพระเจาอยูบาง เช่ือฟงพระองค ประพฤติ
ตนเปนท่ีชอบพระทัยพระองค แตตอมาคนพวกนั้นคอย ๆ ลืมพระเจา ประพฤติตัวเลวทรามความบาปก็
ทวีมากข้ึนทุกที จนพระเจาตองลางผลาญมนุษยใหพนิาศไป โดยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ท่ีทุก
คนจะตองตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยไถบาปโดยเร็วท่ีสุดเพื่อจะไดหลุดพนจากพระพิโรธ ของพระ
เจาในวันพิพากษา 

ขณะท่ีพระเจาทรงทอดพระเนตรดูคนช่ัวชาเลวทรามท้ังโลก ก็เห็นชายคนหน่ึงช่ือโนอาห ชาย
คนนี้ไมยอมดาํเนินชีวิตช่ัวเชนนั้น แมคนอ่ืน ๆ พากันละลืมพระเจาหมดแลวก็ตาม พระเจาทรงระลึกถึง
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โนอาห ตรัสแกโนอาหวา พระองคจะทําลายโลกโดยใหน้ําทวม และส่ังใหโนอาหตอเรือลํามหึมาลํา
หนึ่ง พระองคจะบันดาลใหน้ําทวมโลก ท้ัง ๆ ท่ีไมเคยมีฝนตกมากอนเลย มีแตหยาดน้ํา ละอองน้ํา ทํา
ใหพื้นดินช้ืนพอแกการเพาะปลูกเทานัน้ แตโนอาหกเ็ช่ือและทําตามคําท่ีพระเจาทรงบัญชาทุกประการ 
จึงต้ังตนสรางเรือขอนี้แหละเปนการแสดงการเช่ือฟงตามคําท่ีพระเจาทรงบัญชาทุกประการ เพราะโน
อาหทําส่ิงท่ีพระเจาส่ังใหทําโดยท่ีตนไมเคยเหน็มากอนเลย เหมือนกับเราเช่ือในองคพระเยซูซ่ึงเราไม
เคยเหน็เลย 

พระเจาตรัสใหโนอาหทราบถึงวิธีท่ีจะสรางนาวาอยางละเอียดถ่ีถวน และตรัสใหทราบวามีใคร
บางท่ีจะใหเขาไปอยูในนาวาลํานั้น โนอาหไดเช่ือทําตามพระบัญชาของพระเจา โดยเหตุนี้เองโนอาหจึง
รอดชีวิตพรอมท้ังครอบครัวของทาน 

เรือลํานี้ใหญโตมาก พอท่ีจะบรรจุสัตวท้ังตัวผูและตัวเมียทุกชนดิ นอกจากนั้นยังมีท่ีสําหรับคน
แปดคนอาศยัอยูดวย เรือกวางประมาณ 25 เมตร ยาว 150 เมตร (รายละเอียดอานไดจาก ปฐมกาล 6:14-
17) มีหองหลายหอง มีชองหนาตาง 1 ชอง ยาวรอบนาวาช้ันบน มีประตู ๆ เดียว นาวาลํานี้ทําดวยไมโก
เฟอร ทานเคยทําของเลนบางไหม เชน วาว ถาทําวาวผิดสวน มันจะไมลอยข้ึนหรือข้ึนอยางเอียง ๆ 
พระองคทรงเนรมิตสรางทุกอยางลวนแตดี ไมจําเปนตองสรางแลวสรางอีก เหมือนกับมนษุยตองทํา
ซํ้าซากหลายคร้ัง (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4) ดังนัน้แปลนสรางนาวาทีพ่ระเจาประทานใหโนอาหจงึเปน
แปลนท่ีดีรอบคอบท่ีสุด ไมมีอะไรขาดตกบกพรอง ไมตองกลัววาจะร่ัวหรือแออัดเพราะมีสัตวมาก
เกินไป โนอาหเพียงแตรับแปลนน้ันมาสรางเรือข้ึนดวยความเช่ือทุกอยางก็เรียบรอย และแนใจวาจะมี
ความปลอดภยัและสวัสดิภาพ นาวานั้นเปนแบบเล็งถึงพระเยซูคริสต โครงการแหงความรอดไดสําเร็จ
ครบถวนบริบูรณในพระองคทุกอยางแลว เราเพียงแตตอนรับพระองคดวยความเช่ือเทานั้น ก็จะไดรับ
ความรอด 

พระเจาผูทรงเปนพระบิดาท่ีรักของเรา ไดทรงสําแดงเหตุการณหลายอยางในพระคัมภีรเดิม ซ่ึง
เล็งถึงพระเยซูคริสตเจา นอกจากนั้นเรายังเห็นความรัก ท่ีครบบริบูรณของพระเจาตอเรา มิใชเฉพาะเรือ
ลํานั้นเทานั้น ท่ีเปรียบเหมือนพระเยซูผูชวยไถบาปของเรา แตชีวิตของโนอาหเองก็สําแดงใหเราเห็น
ภาพของพระเยซูดวย คําวา “โนอาห” หมายความวา หยดุพัก และนั่นแหละคือการหยุดพักนิรันดร ซ่ึง
พระเยซูประทานใหแกเรา พระเยซูประทานใหเราหยดุพกัจากการทําบาป (มัทธิว 11:28) 

มีเร่ืองเลาวา ชายคนหนึ่งแบกภาระบาปบนหลังของเขา เม่ือเขามาถึงไมกางเขนของพระเยซู 
ภาระนัน้กห็ลุดออกจากบากล้ิงหายไป และเขาก็เปนอิสระ เปนภาพใหเราเหน็ตัวของเราเองวา เรามีบาป
ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด แตเม่ือเราเช่ือในฤทธิ์แหงไมกางเขนแลว เช่ือวาพระเยซูทรงตายไถบาปของเรา 
เราก็หลุดพนจากพันธะแหงความบาปท้ังปวง 
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โนอาหเปนผูท่ีพระเจาทรงพอพระทัยเพราะเปนคนเช่ือฟงพระองค และพระเยซูเอง ทรงทําให
พระบิดาพอพระทัยเสมอดังขอพระธรรม มัทธิว 3:17 ซ่ึงวา “ทานนี้เปนบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจทาน
มาก” โนอาหไมยอมทําบาปเหมือนกับคนท่ีอยูลอมรอบโนอาห แตพระเยซูทรงดําเนินชีวิตของพระองค
บริสุทธ์ิยิ่งกวาโนอาหเสียอีก โนอาหดําเนินชีวิตเหมือนเอโนค และองคพระเยซูคริสตทรงดําเนิน
เชนเดยีวกันกบัพระบิดา 

พระเจาทรงมอบงานไวใหโนอาหทํางานนั้นคืองานตอนาวา เพื่อชวยคนในครอบครัวใหพน
จากการจมน้ําตาย พระเยซูทรงทํางานยิ่งใหญกวานั้นอีก คือทรงชวยมนุษยใหพนจากการจมตายใน
ความบาป ถาใครเช่ือพระเยซู ผูนั้นจะรอดพนจากการจมอยูในความบาป โนอาหเช่ือฟงพระเจาโดย
ปราศจากขอแม และปฏิบัติตามทุกอยาง ดวยความเช่ือ แมฝนยังไมเคยตกกอนเลย แตไมแปลกอะไร
สําหรับโนอาห พระเจาบอกโนอาหวาฝนจะตก และนํ้าจะทวมโลก และส่ังใหตอนาวาใหญ โนอาหก็
เช่ือและทําตามคําส่ังนั้นทันที เช่ือเหลือเกนิวา คงมีหลายคนมองดูโนอาหตอนาวา และหัวเราะเยาะวา 
“ชางโงจริง ๆ ท่ีมาสรางนาวาลําใหญบนบกใกลภเูขา ทําไมไมสรางใกลแมน้ํา หรือใกลทะเล จะไดลอย
ลงน้ําไดงาย” แตโนอาหมีความม่ันใจในพระเจา พระเจาส่ังทําอยางไรโนอาหก็ทําตามอยางนั้นทุก
ประการ เม่ือเราเช่ือพระเจา ไมวาคนจะหัวเราะสักเทาใด คนจะพดูมากสักเทาใด เรากจ็ะไมทอถอยเลย 

มีชายแกคนหนึ่งถูกขายเปนทาส ใหแกนายใหม เขาถูกนายโบยตีเนื่องดวยความโกรธของนาย 
เพราะทาสคนน้ีกมศีรษะอธิษฐานขอตอพระเจา เขาโดนตีดวยเหตุเดยีวกันนีห้ลายวัน แตชายคนน้ันไม
หยุดอธิษฐาน คืนวนัหนึ่งหลังจากเขานอนแลวนายของเขาคิดถึงความบาปท่ีตนเองไดกระทํา จงึปลุก
ภรรยาใหลุกข้ึนชวยอธิษฐานเผ่ือเขา ภรรยาบอกวา “เกดิมาไมเคยอธิษฐานเลย ใหเราไปเรียกทาสใหม
คนน้ันข้ึนมา” ทาสคนน้ันแปลกใจมากท่ีนายขอรองใหอธิษฐานเผ่ือ เขาไดคุกเขาลงอธิษฐาน ตอมาไม
ชาท้ังสามีและภรรยาผูเปนนาย กก็ลับใจมาเช่ือองคพระเยซูคริสต ชายชราผูนี้มีความเช่ือจึงไดอธิษฐาน
เร่ือยมา แมจะถูกเฆ่ียนตีก็ไมหยุดยั้งในการอธิษฐาน 

เม่ือเราเช่ือในองคพระเยซูคริสตจริง ๆ เราตองการแสดงความเช่ือของเราออกมาดวยการเช่ือฟง
พระองค เฮเบ็ลไดแสดงความเช่ือโดยการนําลูกแกะมาถวาย ตามท่ีพระเจาทรงบัญชาไว เอโนคแสดง
ความเช่ือโดยการดําเนนิชีวติตามท่ีพระเจาทรงพอพระทัยและโนอาหแสดงความเชื่อดวยการเช่ือฟง คือ
การสรางนาวาใหญ ตามท่ีพระเจาทรงบัญชาทุกประการ เราเองก็สามารถแสดงความเช่ือในพระเจาได 
โดยการยอมรับเอาองคพระเยซูคริสตเปนผูไถบาปสวนตัวของเราเอง และเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงตาย
บนไมกางเขนเพ่ือเรา 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 7 
ภาค 1         ปฐมกาล บทท่ี 7-9 

บทเรียนที่ 7 สถานที่ปลอดภัย 

เฮเบ็ลแสดงความเช่ือโดยนําเคร่ืองบูชาท่ีถูกตองมาถวายพระเจา เอโนคแสดงความเช่ือโดยการ
ดําเนินชีวิตกับพระเจา ในขณะท่ีคนท้ังหลายซ่ึงอยูลอมรอบตัวเขาประพฤติตัวช่ัวชาเลวทราม โนอาห
สําแดงความเชื่อฟงพระเจา และสรางนาวาใหญในท่ีซ่ึงไมมีน้ําจะใหเรือลอยได สวนทานเอง ทาน
สําแดงความเชื่อของทานอยางไร วนันี้เราจะศึกษาวา พระเจาทรงพทัิกษรักษาโนอาหในเวลาน้าํทวม
โลกอยางไร 

ทานเคยไปไหนชากวากําหนดบางหรือไม (เชนไปไมทันรถไฟ ไมทันเรือไมทันรถประจําทาง) 
คร้ังหนึ่งขาพเจาอยากไปฟงการแสดงปาฐกถา ขาพเจารีบไปลวงหนากอนกําหนดเวลาหลายชั่วโมง แต
เขาไมได เพราะคนแนนมาก ขาพเจาเสียใจเหลือเกิน ในความผิดหวงัคร้ังนี้ แตนี่เปนเพียงเร่ืองเล็กนอย 
เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีไมยอมเช่ือฟงพระเจา กวาเขาจะรูสึกตัวก็สายเกินไปเสียแลว 

โนอาหตองใชเวลาสรางนาวาใหญลํานั้น เปนเวลาหนึ่งรอยยี่สิบป สมัยนั้นมนุษยมีชีวิตยนืยาว 
โดยเฉพาะผูท่ีเชื่อพระเจา มีชีวิตอยูเปนรอย ๆ ป ตลอดเวลาท่ีกําลังกอสรางเรือนั้น โนอาหก็ประกาศส่ัง
สอนประชาชนใหเชื่อพระเจา และชักชวนใหเขาไปอยูในเรือลํานัน้เพื่อความปลอดภัย แตคนบาป
เหลานั้นไมยอมเช่ือฟง กลับหัวเราะเยาะโนอาหตาง ๆ นานา 

วันหนึ่งนาวาลํานั้นสําเร็จเรียบรอยแลว ตามท่ีพระเจาทรงบัญชาไว พระเจาตรัสแกโนอาหวา 
“มาซิ เชิญทานพาครอบครัวเขาไปอยูในเรือลํานั้น” พระเจาทรงเมตตาตอโนอาหมากเหลือเกนิ พระเจา
มิไดตรัสแกโนอาหวา “ไปซิเขาไปในเรือลํานั้น” แตพระเจาตรัสวา “เชิญมา” แลวพระเจาทรงนําหนา
โนอาหเขาไปในเรือลํานั้น เราคงจําไดมิใชหรือ ท่ีพระเจาตรัสเรียกและทรงตามหาอาดัมกับเอวา 
หลังจากท่ีเขาทั้งสองไดหลงทําผิดบาปไปแลว ตั้งแตนัน้มาจนถึงบัดนี้ พระเจายังทรงตามหาคนบาป
ตลอดเวลา (โรม 5:8, อิสยาห 1:18, 55:2) ถาเรามาหาพระเจา เราจะรอดพนจากการตายในความบาป 
เหมือนดังโนอาหไดเขาไปในเรือ แลวรอดพนจากการจมน้ําตาย ทานนึกเหน็ภาพของโนอาหและ
ครอบครัวท่ีกําลังเดินเขาไปในนาวาไดไหม โนอาห ภรรยา ลูกชายสามคน ลูกสะใภสามคน และสัตว
ชนิดละคูเวนแตสัตวบางชนดิท่ีสะอาดซ่ึงใชเปนเคร่ืองสักการะบูชา จงึเลือกเขาไปถึงชนิดละเจ็ดคู สัตว
เหลานั้นเดินเขานาวาอยางเปนระเบียบเรียบรอย 

พระเจาทรงคอยอยูถึงเจด็วนั หลังจากท่ีโนอาหและครอบครัว ไดเขาไปในนาวาเรียบรอยแลว 
พระเจาทรงอดกล้ันพระทัยไว สําหรับคนบาปมากมายเพียงใด พระองคทรงตักเตือนมนุษยลวงหนาถึง 
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120 ป และวาระสุดทายกย็ังคอยอีกเจด็วนั เพื่อวามีบางคนเปล่ียนใจ หนักลับมาเขาอาศัยอยูในนาวาและ
รับความรอด (1 เปโตร 3:20) ขอนี้เปนขอเตือนใจเรา ถึงความรักของพระเจาวา ปจจุบันนีพ้ระเจาทรง
คอยใหเรากลับใจใหมเช่ือพึง่พระเยซูคริสต ใหเปนพระผูไถบาปของตน พระเจาทรงเตือนใจมนุษยทุก
คนซํ้าแลวซํ้าอีก ใหละท้ิงบาป หันมาไววางใจพระเยซูคริสต กอนท่ีพระองคจะเสด็จมาพพิากษาโลก (1 
ทิตัส 2:4, 2 เปโตร 3:9-15) 

มีเด็กชายคนหนึ่งชวนเพ่ือนของเขาใหเปนคริสเตียน แตเพื่อนของเขาไมอยากตัดสินใจเปนค
ริสเตียนในคืนวันนัน้ วันรุงข้ึนเขาปวยหนกั และถึงแกความตาย เขาไมมีโอกาสวางใจในพระเยซูเลย 
เม่ือพระเจาตรัสแกทานในวนัท่ีทานยังมีโอกาสอยู ทานก็ควรรีบตัดสินใจเช่ือพระคริสตเสียวันนี ้

เม่ือครบเจ็ดวนัแลว พระเจาทรงปดประตูเรือเสีย ฝนกต็กลงมาจากทองฟาอยางไมลืมหูลืมตา 
ตาน้ําพุจากเบ้ืองลางก็พลุงข้ึนมาดวย เปนเชนนัน้อยางไมหยดุถึงส่ีสิบวันส่ีสิบคืนและไมเคยมีฝนตก
เชนนั้นอีกเลย ในประวัติศาสตร พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกเหตุการณนี้ไวในปฐมกาล 7:19-24 วา 
น้ําเหลานั้นยิ่งทวีมากบนแผนดิน ภูเขาอันสูงท่ีอยูใตฟาทุกแหงก็ทวมหมด น้ําไดทวมเกนิภูเขาข้ึนไปอีก
หาศอก...บรรดาสัตวและมนุษยท้ังปวงกต็ายส้ิน เหลือแตโนอาหกบัครอบครัวและบรรดาสัตวท่ีอยูใน
นาวานัน้ท่ีไดรับความปลอดภัย เพราะโนอาหเช่ือฟงพระเจา เขาไปอยูในนาวากอนฝนตก เม่ือพระเจา
ทรงปดประตู ไมมีผูใดสามารถเปดไดอีก คนท่ีสํานึกตัวไดในขณะนั้นก็สายเกนิไปเสียแลว 

พระเยซูคริสตทรงเตือนเรา ขณะเม่ือพระองคยังทรงประทับอยูในโลกวา วันหนึง่ประตูแหง
ความรอดจะปดลง คนเปนจาํนวนมากจะเสียใจ เพราะเขาไปไมได (ครูควรเลาเร่ืองยอจาก ลูกา 13:22-
26 และเร่ืองสาวพรหมจารีสิบคนใน มัทธิว 25:1-13) ทุกวันนี้ประตู (โอกาส) ท่ีจะเขาสวรรคยังเปดคอย
ทุกคนอยู แตจะมีเวลาหน่ึงท่ีประตูนั้นจะปดสนิท และสายเกินไปท่ีทานจะเขาไปได ทานจะไมมีโอกาส
ตอนรับพระเยซู เปนพระผูไถบาปของทานอีกตอไป พระเยซูเองทรงเปนประตูแหงความรอด (ยอหน 
10:9) เราจึงเขาแผนดินสวรรคไดโดยอาศยัพระองค 

นาวาใหญเล็งถึงพระเยซูคริสต ทานจะไดรับความปลอดภัยในเม่ือทานตอนรับพระองค นาวา
ลอยบนน้ํา คนท่ีอยูขางในรอดพนจากความตาย ซ่ึงบังเกิดแกคนท่ีไมเช่ือเหลานั้น ทํานองเดียวกันกับคน
ท้ังหลายจะตองพินาศ เม่ือพระเจาทรงพพิากษาโลกแตคนท่ีวางใจในพระเยซูจะปลอดภัย นาวาไมร่ัว 
เพราะมีชันยาทั้งขางนอกและขางใน พระโลหิตของพระเยซูสามารถ “อุดรูร่ัว” ของจติใจมิใหความบาป 
“ไหลเขาไปทวมจิตใจของเราทั้งหลายได” และเม่ือพระเจาทรงเห็นพระโลหติของพระบุตรของ
พระองคก็จะทรงอภัยบาปใหแกเรา โนอาหและครอบครัวจําเปนตองเขามาอยูในนาวา เพื่อความ
ปลอดภัยจากการจมน้ําตายฉันใด เราก็จําเปนตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยไถบาปของเราฉันนัน้ 
จึงจะพนจากบาป ซ่ึงคาจางของความบาปน้ันคือความตาย 
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ฝนตกหนักส่ีสิบวันส่ีสิบคืน และนํ้าทวมส่ิงตาง ๆ อยูถึงหาเดือน พระเจาทรงระลึกถึงโนอาห 
จึงบันดาลใหลมพัดมาและทําใหแผนดินแหง โนอาหคอยอยูอีกส่ีสิบวันจึงปลอยกาออกไปจากชอง
หนาตางตัวหนึ่ง กาตัวนัน้ไมกลับมาอีก โนอาหจึงปลอยนกเขาออกไปไมชาก็บินกลับมา เพราะหาท่ี
เกาะไมได โนอาหคอยอยูอีกเจ็ดวัน ปลอยนกเขาออกไปไมชาก็บินกลับมา เพราะหาท่ีเกาะไมได โน
อาหคอยอยูอีกเจ็ดวัน ปลอยนกเขาออกไปอีก นกกลับมาและคาบกิ่งมะกอกเทศออน ๆ มาดวย หลังจาก
นั้นอีกเจ็ดวันโนอาหไดปลอยนกเขาออกไปอีก แตคราวนี้มันไมกลับมาอีกเลย โนอาหคอยอยูในนาวา
จนกระท่ังพื้นดินแหงแลง พระเจาจึงส่ังใหออกจากเรือได 

เม่ือออกจากนาวาแลว ส่ิงแรกท่ีโนอาหทํา ก็คือ สรางแทนถวายเคร่ืองบูชาแกพระเจา แสดง
ความกตัญูตอพระองค ขอบพระคุณพระองค ท่ีไดทรงชวยทานและครอบครัวใหรอดพนจากการ
จมน้ําตาย โนอาหสนิทสนมกับพระเจามาก พระองคก็ทรงอวยพระพรแกโนอาห เปนส่ิงท่ีประเสริฐสัก
เทาใดท่ีเราไดรับพระพรจากพระองค (สุภาษิต 10:22) ทุกคนท่ีเช่ือฟงพระเจาเหมือนอยางโนอาห และ
เขาอยูในนาวาแหงความปลอดภัยของพระคริสต จะไดรับพระพรจากพระเจา (เอเฟซัส 1:3) สวนคนนั้น
จะตองเผชิญกบัพระพิโรธของพระเจา (ยอหน 3:36) ทานยังมีโอกาสอยูฝายใดฝายหน่ึงฝายใดกไ็ด ทาน
จะเลือกอยูฝายใดก็ได ทานจะเลือกอยูฝายใด พระหตัถของพระเยซูกําลังอาออกตอนรับทานอยู จงตัดใจ
เสียเดีย๋วนีว้า จะเลือกเอาพระพรหรือพระพโิรธของพระเจา 

พระเจาไดประทานเคร่ืองหมายสวยงามใหโนอาห เปนสัญญลักษณแหงคําม่ันสัญญาวา พระ
เจาจะไมใหน้ําทวมโลกอีกตอไป เคร่ืองหมายนั้นคือ รุงกินน้ํา ถาทานเห็นรุงกนิน้ําในทองฟาเม่ือใด พึง
จําไววาพระเจาไดตรัสแกโนอาหวา พระองคจะทรงทอดพระเนตรดูรุง และจะทรงระลึกถึงพระสัญญา
ท่ีจะไมทําลายโลกดวยน้ําทวมอีก 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 8 
ภาค 1          ปฐมกาล 11: 1-9 

บทเรียนที่ 8 หอบาเบล 

สัปดาหท่ีแลวเราไดเรียนเร่ืองของคนแปดคน ท่ีรอดพนจากการจมน้าํตาย ในเม่ือน้ําทวมโลก
คร้ังใหญนั้น คือโนอาห ภรรยา และบุตรสามคนของโนอาห ไดแก เซมฮาม และยาเฟธ พรอมดวย
ภรรยาของเขาทั้งสามดวย เวลานั้นท้ังโลกมีเหลืออยูเพยีงแปดคนเทานั้น พระเจาตรัสวา จงใหคน
เหลานั้นมีลูกหลานทวีมากข้ึนเต็มแผนดนิ ใหลูกหลานของเขากระจายไปท่ัวโลก แตนาเสียใจเหลือเกิน
ท่ีลูกหลานของเซม ฮาบ และยาเฟธ ไมเช่ือฟงพระเจา เลือกทางเดินของตนเอง เหมือนอยางอาดัมและคา
ยิน ขอใหเราดตูอไปวาลูกหลานของโนอาหไดกระทําอะไร อันเปนท่ีไมชอบพระทัยพระเจาบาง 

มนุษยสมัยนั้นพูดภาษาเดยีวกัน และเปนการสะดวกท่ีจะอยูรวมกันในท่ีแหงเดียวกัน ขณะท่ี
ผูคนเพิ่มจํานวนมากข้ึน แทนท่ีจะคิดอานแยกยายกันไปตามพระประสงคของพระเจา พวกเขากลับวาง
แผนการท่ีจะอยูในแหงเดียวกัน คนพวกนั้นปรึกษากันวา ใหเราสรางเมืองใหญ มีหอคอยสูงสักแหง
หนึ่ง แลวจะทําใหพวกเรามช่ืีอเสียงเล่ืองลือไปท่ัว และไมตองกระจัดกระจายออกไปท่ัวแผนดินโลก 

พระคัมภีรไดกลาววา คนพวกนี้ตัดสินใจวา “มาเถิดใหเราสรางเมืองข้ึน และกอหอใหมียอด
เทียมฟา ใหเราทําช่ือเสียงไว เกลือกวาเราตองกระจัดกระจายไปท่ัวพืน้แผนดนิโลก” (ปฐมกาล 11:4) 
คนเหลานั้นอวดตัว ไมยอมเช่ือฟงพระเจา พยายามสรางหอคอยสูงใหญเทียมฟา ซ่ึงตองใชคนงาน
มากมายในการกอสราง พวกเขาตองเผาอิฐกันเอง ชวยกันขนอิฐไปยงักําแพงหอคอย ชวยกันกออิฐถือ
ปูน สรางหอคอยสูงข้ึนทุกที 

พระเจาไมพอพระทัยคนพวกนี้มาก พระองคตรัสวา ดูเถิดมนษุยพวกนี้ก็เปนแตคนพวก
เดียวกันและมีภาษาเดียวกนั ไมมีส่ิงใดที่จะหยุดยั้งมิใหคนเหลานั้นหยดุการขัดขืนเช่ือฟงเรา เราจะตอง
ทําใหพวกนี้เปล่ียนภาษาพูด เพื่อมิใหเขาเขาใจภาษาซ่ึงกันและกัน แลวจะกระจดักระจายกันออกไปท่ัว
โลก” 

วันหนึ่งขณะท่ีคนท้ังหลายกําลังทํางานกอสรางหอคอยอยูตามปกติ แตเม่ือเขาจะบอกส่ิงท่ีตน
ตองการ ก็ไมสามารถเขาใจภาษาซ่ึงกนัและกันได ชางไมไมเขาใจชางปูนคนกออิฐไมเขาใจภาษาของ
คนขนอิฐ ฯลฯ ทุกแหงเกิดความวุนวาย เพราะไมมีใครเขาใจคําพูดของใครไดเลย ดังนั้นคนพวกนั้นจึง
ตองหยุดการกอสรางเมืองและหอคอย เนือ่งจากเขาไมสามารถเขาใจภาษาของกันและกัน เขาจึงแยกยาย
กันออกจากเมืองเปนหมู ๆ ตามภาษาท่ีพวกเขาพอเขาใจกันได และคอย ๆ กระจายออกไปท่ัวแผนดิน
โลก ตามพระประสงคของพระเจา 
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ขณะท่ีพากันแยกยายไปทัว่โลก พวกเขาพากันลืมพระเจาเสียจนหมดส้ิน แทนท่ีจะนมัสการ
พระเจาอยางท่ีบรรพบุรุษของตนเคยทํา เขากลับทํารูปปน รูปสลัก จากไมและหินข้ึนบูชา กราบไหว
แทนการนมัสการพระเจาท่ีแทจริง เม่ือเขาลืมนมัสการพระท่ีแทจริง ไมเช่ือฟงพระองค จึงประพฤติตัว
ช่ัวชาเลวทรามมากข้ึน 

พญามารเปนผูชักใยอยูเบ้ืองหลังคนเหลานัน้ ทําใหเขาเกดิความหยิ่งจองหองและไมเช่ือฟงพระ
เจา ทานคงจําไดวา พญามารถูกขับไลออกจากสวรรค ก็เพราะอยากมีช่ือเสียง อยากใหใคร ๆ ยกยอง
และนมัสการมัน มีอยูหาคร้ังท่ีพญามารบอกวา “ฉันจะทําอยางนั้นอยางนี้” ท่ีเราเกดิความลําบากยุงยาก 
ก็เพราะเราอยากจะตามใจตัวเราเอง พญามารบอกนางเอวาวา ถานางจะกนิผลไมท่ีตองหามเขาไป จะ
เปนคนฉลาดรูทุกส่ิงเหมือนพระเจา นางเอวาอยากไดส่ิงท่ีนางไมควรได คายนิทนงตนนึกวาการ
นมัสการพระเจา โดยวิธีของตนน้ันดีกวาวธีิของพระเจา ลูกหลานของคายินก็เปนคนชั่ว จนพระเจาตอง
ทําลายโดยใหน้ําทวมโลก เหลือแตโนอาห และครอบครัวซ่ึงถอมใจเดินตามทางของพระเจา 

ใหเราคิดถึงพระเยซูวา พระองคแตกตางจากมนษุยพวกน้ีอยางไร พระเยซูเสด็จลงมาจาก
สวรรค ซ่ึงเปนท่ี ๆ พระองคทรงรับการนมัสการและไดรับสงาราศีเขามาในโลกมนษุย ทนรับการหม่ิน
ประมาทจากมนุษย พระเยซูไมทรงตองการยศฐาบรรดาศักดิ์ใด ๆ เลย พระองคทรงเลือกตําแหนงท่ีต่ํา
ท่ีสุด เม่ือทรงอยูในสภาพของมนุษย พระองคไมมีบานอาศัย ไมมีเงนิทอง และไมมีเกียรติใด ๆ เปาโล
ไดเขียนในจดหมายท่ีสงไปยังคริสตจักรฟลิปปวา พระเยซูทรงรับสภาพอยางคนรับใช และเช่ือฟงพระ
เจาถึงท่ีสุด ไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีพระเยซูจะตองทนทุกขทรมานจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน พระ
เยซูทรงมีฤทธ์ิอํานาจ ทรงสามารถที่จะลงมาจากไมกางเขนได หรือมิใหศัตรูจับก็ได แตพระองคไมได
กระทําเชนนั้น ทรงถอมพระทัยยอมตายบนไมกางเขนเพื่อเห็นแกเรา (ยอหน 12: 24) พระเยซูถูกตรึง
เยี่ยงโจรผูราย อุโมงคฝงพระศพของพระองค ก็มิใชเปนของพระองคเอง ตองยืมจากโยเซฟ ชาวอะริ
มาธาย พระเยซูทรงประสูติในโรงววั และขณะท่ีทรงเหน็ดเหน่ือยจากงานส่ังสอนและรักษาคนเจ็บปวย 
พระองคก็ไมมีท่ีจะวางพระเศียรเพื่อพกัผอน (มัทธิว 8:20) แมแตไมกางเขนนั้น ก็ไมใชของพระองค เขา
ทําไวสําหรับนักโทษคนหนึ่ง ช่ือบาระบา แตกระนั้นพระเยซูกย็ังตรัสแกพระบิดาวา “ขาพเจารักท่ีจะทํา
ตามพระทัยของพระองค” 

ทานคงจําไดมิใชหรือวา เม่ือพระเยซูทรงพาสาวกของพระองคไปในงานเล้ียงคร้ังสุดทาย ท่ีนั่น
ไมมีคนชวยลางเทา พระเยซูทรงลางเทาของอัครสาวกของพระองคเอง แมสาวกของพระเยซูเปนเพียง
มนุษย ก็ยังไมลางเทาใหกนัและกันเลย แตพระเยซูเปนพระเจาเสดจ็มาจากสวรรค ทรงรับหนาท่ีลางเทา
ของสาวกดวยความถอมพระทัย (ยอหน 63: 1-10) โดยเหตุท่ีพระเยซูทรงถอมพระทัย พระเจาจึงไดทรง
ยกพระองคข้ึนถึงท่ีสุด (ฟลิปป 2:9) เมื่อพระเยซูทรงส่ังสอนประชาชน พระองคทรงสอนใหเขาเลือกท่ี
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นั่งอันดับตํ่าท่ีสุดกอน แลวคอยขยับเล่ือนข้ึนในอันดับสูง (ลูกา 15:7-12) พระคัมภรีสอนเราวา ถาเรา
ถอมตัวลงจะไดรับเกียรติภายหลัง (มัทธิว 23:12) 

เรามักเขาขางตนเอง และอยากใหตวัเองไดรับเกยีรติ แทนท่ีจะถวายพระเกียรติแกพระเจา 
เหมือนกับการอวดตวัของคนท่ีสรางหอบาเบล การทนงตัวนํามาซ่ึงความเดือดรอนเสมอ พระเจาทรง
ขัดขวางนโยบายของคนเหลานั้น และทําใหเขากระจัดกระจายไปท่ัวโลก ถาทานตองการใหพระเจาทรง
อวยพรทานเหมือนกับเอโนคและโนอาห ทานจงถวายพระเกียรติแกพระเจากอน ไมใชหาเกยีรติยศ
สําหรับตัวเอง จงจําไววา ความจองหองมาจากพญามาร แตผลของพระวิญญาณคือ การถอมตัว และใจ
ออนสุภาพ ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียน เราควรใหเกียรติแกคนอ่ืนเสมอ และเทิดพระเกยีรติของพระเจา
ไวเปนอันดับแรก ถาทานยังไมไดตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของทานแลว จง
ตอนรับพระองคเสียวันนี้ และจงเทิดพระองคไวเปนใหญในชีวิตของทาน 

เม่ือพระเยซูเสด็จกลับข้ึนสูสวรรคแลว พระเจาไดประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหเสด็จลงมา
สวมทับผูท่ีไดตอนรับและติดตามพระเยซูไป เวลานั้นมีคนจากตางประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก มาชุมนุมกัน
ในกรุงเยรูซาเล็มเปนจํานวนมาก และบุคคลเหลานั้นจะไดยนิผูอ่ืนพูดภาษาของตนเอง โดยท่ีพระเจา
ทรงดลบันดาลใหเขาสามารถพูดภาษาทีเ่ขาเคยรูจักมากอนเลย เพือ่ใหคนท่ีมาในการฉลองเหลานั้น 
ไดรับความรอด 

ท่ีหอบาเบล (บาเบล แปลวา วุนวาย) พระเจาไดทําใหภาษาของมนุษยเปล่ียนไปโดยฤทธ์ิอํานาจ
ของพระองค และในเทศกาลการฉลองในกรุงเยรูซาเล็ม ดวยฤทธ์ิอํานาจของพระองค จึงทําใหคนของ
พระองคสามารถพูดภาษาตาง ๆ ท่ีตนไมรูจัก เพื่อหลายคนจะไดยนิขาวประเสริฐแหงความรอดพนบาป 
แตท่ีสวรรคเราท้ังหลายจะใชภาษาเดียวกนั เพราะวาจะเปนครอบครัวเดียวกัน 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 9 
ภาค 1         ปฐมกาล 12:1-20 

บทเรียนที่ 9 พระเจาทรงเรยีกอับราฮัม 

มนุษยพยายามสรางหอบาเบล พยายามหาทางข้ึนสูสวรรคดวยตนเอง ไมยอมพึ่งพระเจาดวยใจ
ถอม ไมยอมเช่ือฟงปฏิบัติตามพระคําของพระองค ความพยายามของเขาจึงลมเหลวทุกอยาง ไมสามารถ
ชวยใหใครเขาไปในแผนดินสวรรคไดเลยแมแตคนเดียว 

ทานเคยมีเพื่อนสนิทสนมจริง ๆ สักคนหนึ่งไหม ทานคงตองการความเมตตา ความรัก และ
ความภกัดีจากเพื่อนของทาน เพราะการท่ีจะเปนเพื่อนกนัจริง ๆ นั้น ตองวางใจซ่ึงกนัและกนั พระเจา
ทรงมีพระประสงคท่ีจะใหเราเปนมิตรกับพระองค (ฮีบรู 11:6) เรารูจกัพระเจา และเกิดความศัทธราใน
พระองคได โดยการอานพระคัมภีรของพระองค กษัตริยยอรชท่ี 5 ของอังกฤษ ซ่ึงเปนพระมหากษัตริย
ยิ่งใหญพระองคหนึ่ง ก็ทรงอานพระคัมภีรเปนประจําทุกวัน 

หลังจากท่ีพระเจาทรงขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนแลว พระองคไมไดปรากฏพระ
กายแกผูใดเปนเวลาหลายป จากบทเรียนของเราวันนี้ เราจะเรียนรูวา พระเจาทรงปรากฏแกมนษุยอีกคน
หนึ่งช่ือ อับราฮัม อับราฮัมเปนคนหนึ่งในตระกูลของเซม เขารูจักวิธีนมัสการพระเจาท่ีถูกตอง และรูวา
พระองคเปนพระเจาเท่ียงแทพระองคเดยีวเทานั้น แมญาติพี่นองของอับราฮัมและคนอ่ืน ๆ จะนมัสการ
ดวงดาวตาง ๆ แตอับราฮัมคนเดียวท่ีนมัสการพระเจาผูสรางโลกและจักรวาล ญาติพี่นองของอับราฮัม
ตั้งถ่ินฐานในเมืองอูระ ประเทศแคลเดีย พระเจาท่ีปรากฏแกอับราฮัม เปนพระเจาผูมีช ีวิตประกอบดวย
สงาราศี ผิดแปลกจากรูปปนท่ีทําดวยไมและหิน พระองคทรงปลอยใหประชาชนเลือกทางเดินตามใจ
ชอบของเขาเอง เพราะคนพวกนัน้หนัหลังใหแกพระองค (อิสยาห 24:2, กิจการ 14:26) พระเจาทรงส่ัง
อับราฮัมใหละท้ิงบานเรือนและพ่ีนองของตนปลีกตัวออกจากคนท่ีกราบไหวรูปเคารพแลวไปยัง
ประเทศท่ีพระเจาจะทรงช้ีใหเห็นภายหลัง 

การทําเชนนี้เปนการยากมากสําหรับอับราฮัม อับราฮัมอยูในเมืองท่ีมีความสะดวกสบายและ
สนุกสนาน จะตองสละทรัพยสมบัติ แมแตพี่นองของตน เพื่อไปยังท่ีท่ีพระเจากําหนดไว แตอับราฮัมก็
เช่ือฟงพระเจา จึงออกเดินทางทันที พระเจาทรงตองการแยกอับราฮัมออกจากคนบาปพวกนั้น ใหอับ
ราฮัมสรางชาติใหมข้ึน เปนชาติท่ีนมัสการพระเจาท่ีแทจริงองคเดียวเทานั้นอยางถูกตอง พระเจาทรงมี
พระประสงคใหเราทุกคนปลีกตัวออกจากคนช่ัว ตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูไถบาปของเรา 
และดํารงชีวติอยูดวยความบริสุทธ์ิเพื่อพระองค ไมใหเราประพฤติตวัเหลวไหลเยี่ยงคนท่ีไมเปนคริส
เตียน อับราฮัมออกเดินทางไปจนถึงเมืองฮาราน และอยูท่ีนั่นหาป ในระหวางหาปนัน้อับราฮัมไมไดเช่ือ
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พระเจาครบทุกอยาง จึงเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน คําวา “ฮาราน” หมายความวา “ชักชา” อับราฮัม
คอยอยูท่ีเมืองฮาราน จนกระท่ังบิดาของทานถึงแกกรรม (เราก็เชนเดียวกัน บางคร้ังเรามิไดติดตามพระ
เจาอยางสุดใจ พระเจาจึงไมทรงอวยพรใหเรา จนกวาเราพรอมท่ีจะทําตามพระบัญชาของพระองคทุก
ประการ) พระเจาตองคอยอับราฮัมอยูถึงหาปจนอับราฮัมยอมเช่ือฟงและพรอมท่ีจะทําตามพระบัญชา
ของพระองคคือ ออกไปยังแผนดินท่ีพระองคพระราชทานให อับราฮัมไดเดนิทางมาเปนระยะไกลจาก
บานเกิดเมืองนอน ประมาณ 1,100 กิโลเมตร จึงจะถึงแผนดินคะนาอัน ซ่ึงเปนแผนดินท่ีพระเจาทรง
จัดเตรียมไวให 

พระเจาทรงสัญญาไวกับอับราฮัมวา พระองคจะทรงอวยพรแกอับราฮัม ทรงนําอับราฮัมมายัง
ประเทศใหม และจากชนชาวประเทศนี้แหละพระเยซูไดเสด็จมาบังเกิด นาอัศจรรยมิใชหรือ อับราฮัม
เพียงแตรูวาพระเจาทรงอวยพรแกเขา และคนท่ัวโลกจะไดรับพระพรจากทานดวย แตผลของการเช่ือฟง 
ทําใหทานไดรับพระพรยิ่งใหญท่ีสุดซ่ึงทานนึกไมถึง คือไดเปนบรรพบุรุษของพระเยซูคริสตฝายเนื้อ
หนัง อับราฮัมมีความเช่ือพระเจา จนไดสละท้ิงบานอันแสนสุขสบายน้ันเสีย แลวไปอยูในกระโจม 
เดินทางเรรอนไปเร่ือย ๆ ตามพระบัญชาของพระเจา 

เม่ืออับราฮัมมาถึงประเทศคะนาอัน พระเจาก็ทรงสําแดงพระองคใหประจักษแกอับราฮัม อับ
ราฮัมจึงไดสรางแทนถวายเคร่ืองสักการบูชาข้ึน แลวเดินทางตอไป มาต้ังกระโจมอยูระหวางเมืองเบธ
เอลและเมืองอัย มีส่ิงท่ีนาสนใจเกีย่วกับสถานท่ีนี่ กอนหนาท่ีอับราฮัมมาถึงตําบลโมเร ซ่ึงแปลวา 
“สถานท่ีอบรม” พระเจาทรงอบรมส่ังสอนอับราฮัมในส่ิงท่ีตองทํา อับราฮัมก็เคยไปถึงเมืองเชเดมซ่ึง
แปลวา “กําลังกาย” คราวนี้อับราฮัมมาต้ังเตนทอยูระหวางเมืองเบธเอล “พระวิหารของพระเจา” กับ
เมืองอัย ซ่ึงแปลวา “ซากสลักหักพัง” ดปูระหนึ่งวาพระเจาบอกกับอับราฮัมมาตลอดเวลาวา พระองค
ทรงเปนผูส่ังสอนอบรม เปนผูใหพลังแกทานเสมอ ความดีของทานน้ันเปรียบเสมือนซากสลักหกัพัง 
เราสังเกตเห็นความเช่ือของอับราฮัม เพราะทานไววางใจในพระเจาทุกอยาง 

ถาเราแยกตัวออกจากความบาป ยินยอมใหพระเจาสอนเรา เปนกาํลังของเรา เรากจ็ะประสบ
ความสําเร็จในชีวิต 

คร้ังหนึ่งมีชายคนหนึ่งประกาศตัววา เปนคนสามารถไตเชือกขามน้ําตกไนแอกการาไดตาม
ลําพังคนเดียว ถึงกําหนดวนัท่ีเขาจะแสดง มีคนมามุงดูมากมาย เขาขึงเชือกใหตงึจากฝงหนึ่งไปอีกฝง
หนึ่งของน้ําตก แลวเขาก็ข้ึนไปเหยียบบนเชือกนัน้และเร่ิมเดนิ คนดูพากันใจหายใจคว่ํา เพราะถาเขา
พลาดตกลงไปในน้ําตก เขาก็จะตองถึงแกความตายทันที คนเหลานัน้โหรองแสดงความยินดี เม่ือเขา
สามารถไตไปถึงปลายอีกขางหนึ่งได เม่ือเขาลงมาแลวชายคนนั้นบอกวา “ไมมีอะไรยากนัก เปนเพียง
การไตเชือกธรรมดาเทานั้นเอง ถาใครจะสมัครนั่งบนเกาอ้ีท่ีผูกติดกบัหลังของผมแลว ผมจะไตเชือก
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ขามน้ําตกใหดอีูกที” หลังจากชวนอยูนาน ก็มีชายคนหนึ่งตกลงใจสมัครนั่งบนเกาอ้ี ชายคนท่ีไตเชือก
บอกวา “คุณจงนั่งนิ่ง ๆ และพยายามทรงตัว ผมจะเปนคนพาคุณเดินไปตามเชือก ถาคุณพยายามด้ินรน
ชวยตวัเองแลว ผมและคุณก็จะพลัดตกลงในนํ้าตกดวยกันท้ังคู” เม่ือทําความเขาใจกันเรียบรอยแลว คน
นั้นก็นั่งบนเกาอ้ี คนอ่ืน ๆ ชวยกันผูกเกาอ้ีท่ีมีชายคนนัน้นั่งติดหลังชายคนท่ีจะไตเชือก แลวเขาก็ไตไป
ถึงปลายทางโดยความปลอดภัยได เขาเพยีงแตนัง่เฉย ๆ และนักไตเชือกก็เปนผูแบกเขาไปถึงปลายทาง 

คริสเตียนก็เหมือนกัน เราไมตองทําอะไร และถาจะทําก็ทําไมได เราจงวางใจพระเยซู พระเยซู
จะทรงพาเราไปถึงสวรรคโดยปลอดภยั (กจิการ 4:12, ฮีบรู 7:25) 

ขอใหเราเช่ือฟงพระเยซูคริสต ผูทรงสามารถชวยเราใหพนบาปได เหมือนกับอับราฮัมไดเช่ือ
ฟงพระเจาเพื่อรับสติปญญาและรับการชวยเหลือ (ฮีบรู 12:2) มีคนชัว่อยูรอบตัวอับราฮัม คนเหลานั้น
อาจคิดรายทําอันตรายทานได แตพระเจาทรงพิทักษรักษาอับราฮัมไว มิใหเปนอันตรายแมแตนอย พระ
เยซูทรงพิทักษรักษาปองกันคนของพระองคเสมอ 

อับราฮัมเปนมิตรกับพระเจา และเปน “บิดาแหงความเช่ือ” พระเจาจึงพระราชทานพระบุตร
ของพระองค คือพระเยซูคริสตใหแกโลกทางเช้ือชาติซ่ึงอับราฮัมเปนประมุข และพระเจาทรงอวยพระ
พรแกมนษุยชาติท่ังหลายโลกผานทางอับราฮัมเพราะอับราฮัมเปนผูท่ีไววางใจในพระเจา พระเจาทรงทํา
ใหพระเยซูคริสตปรากฏออกมาจากตัวเรา ถาเราไววางใจในพระเยซูคริสต เราจะนําพระพรมาสูคนอ่ืน
ดวย 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 10 
ภาค 1         ปฐมกาล บทท่ี 13 

บทเรียนที่ 10 การเลือกของโลต 

เม่ือสัปดาหท่ีแลว เราไดเรียนถึงเร่ืองพระเจาทรงเรียกอับราฮัม ใหเดนิทางไปยังดินแดนท่ี
พระองคทรงสัญญาไว ทานจะไดเปนหัวหนาชนชาติใหม พระเจาทรงแยกอับราฮัมออกจากญาติมิตร
สหายของทาน ซ่ึงกราบไหวบูชารูปเคารพ ใหอับราฮัมเปนคนของพระองค เม่ือเราเปนคริสเตียนเราก็
รับการสรางข้ึนใหม (2 โครินธ 6:14-17) 

พระเจาไดพระราชทานพรอันใหญหลวง โดยผานทางอับราฮัม และชนชาติอิสราเอลมาสูเรา
ดวย พระองคทรงใชชนชาตินี้ ใหเปนพยานยืนยันถึงพระเจาเท่ียงแทพระองคเดียว ซ่ึงในเวลานัน้ ทุก
ประเทศท่ีลอมรอบชนชาติอิสราเอล ตางกราบไหวนมัสการรูปเคารพ ซ่ึงอาจกลาวไดวา ชนชาติ
อิสราเอลเปนครูของโลก ท่ีสอนใหโลกรูจักพระเจาท่ีแทจริง (1 เธสะโลนิกา 17: 20-22, อิสยาห 43:10-
12) ชนชาติอิสราเอลไดรับพระคัมภีรจากพระเจา และสงตอใหแกเราอีกทอดหน่ึง (เฉลยธรรมบัญญัติ 
5:5-8) และจากชนชาติอิสราเอล พระเยซูคริสตไดทรงบังเกิด เพื่อปลดเปล้ืองความบาปของมนุษย (ปฐม
กาล 3:15, 12:3) 

บทเรียนของเราวันนีเ้ปนเร่ืองของการเลือก บางคร้ังส่ิงท่ีเราเลือกอาจใหโทษมากกวาคุณ มีเร่ือง
เลาวา มีพี่นองสองคน คนพ่ีชวยเล้ียงนองแทนคุณแม แตเนื่องจากนองเล็กถูกตามใจจนเสียนิสัย เม่ือ
อยากไดส่ิงใดก็รองไหเอา จะใหไดทาเดียว จนแมของเด็กอดรนทนไมได จึงส่ังคนพี่วา “ถานองรองจะ
เอาอะไร ก็จงใหเถิด ตามใจเขาหนอย” วันหนึ่งเดก็คนนัน้รองไหอีก แมจึงพูดวา “แมบอกแลววาถานอง
รองไห ก็ใหของท่ีเขาอยากได” พี่ชายตอบวา “เขาไดแลวครับ” “ทําไมนองจึงรองอยูอีกละ” “นองอยาก
ไดตัวผ้ึง ผมปลอยใหเขาจับจึงถูกผ้ึงตอยเอา และรองไหเปนการใหญ” เราก็เหมือนกันบางคร้ังเราขอทุก
อยางจากพระเจา โดยไมคํานงึวา ส่ิงท่ีขอน้ันจะเปนคุณหรือโทษแกตวัเอง 

วันนีเ้ราจะดูหลานชายของอับราฮัมวา เขาเลือกอะไร และนําความเดือดรอนมาสูตัวเองอยางไร 
อับราฮัมเปนคนเช่ือม่ันในพระเจาเสมอมา แตคร้ังหนึ่งเกิดกนัดารอาหารในแผนดนิคะนาอัน อับราฮัม
ขาดความไววางใจในพระเจา จึงพาภรรยาไปอยูประเทศอียิปต ซ่ึงมีพลเมืองซ่ึงประพฤติตัวช่ัวชาเลว
ทราม ตอมาไมนาน อับราฮัมรูสึกตัววา ตัวคิดผิดท่ีเลือกเดินทางไปอยูประเทศอียิปต จึงกลับมาอยู
ประเทศคะนาอันอีกตามเดิม และเม่ือกลับมาถึงแลว ก็สรางแทนถวายเคร่ืองบูชาขอบพระคุณพระเจา 
สารภาพความผิดบาปตอพระเจาและตั้งตนชีวิตใหม ขณะท่ีอยูในประเทศอียิปต อับราฮัมไดกลายเปน
คนม่ังมี มีฝูงสัตวและเงินทองมากมาย หลานชายของเขาก็รํ่ารวยกลับมาพรอมกับลุงดวย อาจเปนเพราะ
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ลุงกับหลาน ไดเดินทางกลับมาพรอมดวยทรัพยสมบัติมากเกินไปนี้เอง จึงทําใหคนเล้ียงสัตวของหลาน
เกิดทะเลาะกับคนเล้ียงสัตวของลุง อับราฮัมจึงไดเรียกโลตเขามาปรึกษาหารือกันวา ควรจะแยกกันอยู
เพื่อไมใหคนเลี้ยงสัตวทะเลาะกัน (อานขอ 8, 9) อับราฮัมอาวุโสกวาโลต ความจริงมีสิทธ์ิเลือกกอน 
ยิ่งกวานั้น พระเจาไดประทานแผนดนิคะนาอันใหแกอับราฮัมเอง แตอับราฮัมเปนคนไมเห็นแกตวั มีใจ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูนอย จึงใหโลตเลือกกอน 

โลตเปนคนโลภมาก เห็นแกไดฝายเดยีว เม่ือเห็นวา ลุมแมน้ําจอรแดนเปนแดนอุดมสมบูรณ จึง
เลือกเอาแดนอุดมนั้นเสียหมดส้ิน มีเหลือแตดินแดนท่ีเต็มไปดวยเนนิเขาและไรหญา สําหรับอับราฮัม
หลานชายชางทําแกลุงลงคอ โดยไมสงสารคนแกบางเลย ส่ิงท่ีนาเสียใจท่ีสุดก็คือ โลตมิไดปรึกษาหารือ
การเลือก การตัดสินใจของเขากับพระเจาเลย เขาเลือกส่ิงท่ีเขาเห็นวาวเิศษและดีท่ีสุด ในสายตาของเขา 
ซ่ึงแทจริงอาจจะเปนการเลือกที่ผิดพลาดท่ีสุดก็ได ความผิดพลาดเชนนีเ้กิดข้ึนในชีวิตของเราบอยเพราะ
เราเลือกและตัดสินใจทุกอยาง ดวยสติปญญาซ่ึงประกอบดวยใจโลภของเราเอง (1 ยอหน 2: 16) ตาเปน
บอเกิดแหงความโลภ ไดทําใหหลายคนตองพบกับความพินาศเชน นางเอวาไดมองผลไมนั้นที่พระเจา
ทรงหาม เกิดความรูสึกอยากกินข้ึนมา จงึถูกมารลอลวงใหกนิผลไมนั้น ชายอีกคนหน่ึงในพระคัมภีร 
ช่ือฮาคาน มองเห็นเส้ือผาสวย ๆ งาม ๆ ของคนอ่ืน นกึอยากไดข้ึนมา จึงขโมยไปซอนไว (อาน โยชูวา 
บทท่ี 7) ตาของเรานําเราไปสูความยุงยาก เวนไวแตเรามองในส่ิงท่ีดีและบริสุทธ์ิ (1 ยอหน 2:16) 

ในสายพระเนตรของพระเจา แผนดินท่ีโลตเลือกนั้น เต็มไปดวยคนบาปและคนช่ัว เพราะอยู
ใกลกับเมืองสโดมซ่ึงเปนเมืองของคนช่ัวราย การท่ีอับราฮัมทําผิดพาโลตลงไปอยูยังเมืองอียิปตนั้น ทํา
ใหโลตกลายเปนคนโลภ ผลของความบาปจึงตกเปนของโลตเม่ือมองเห็นส่ิงท่ีดีก็อยากไดมาไวใน
ครอบครองของตนทันที (ปฐมกาล 13: 10) 

ความบาปยอมนําความทุกขมาสูตัวภายหลังเสมอ เราจะเกี่ยวเก็บผลที่เราไดหวานได แตพระเจา
ทรงใหอภยัอับราฮัม และมิไดทรงตอวาทานเลย เพราะอับราฮัมยังคงเช่ือพึ่งไววางใจในพระเจา และติด
สนิทกับพระองคตลอดเวลา (อาน ฮีบรู บทท่ี 11) 

โลตมิไดมีความเช่ืออยางอับราฮัม เขาเลือกในส่ิงท่ีเขาเห็นวาดีท่ีสุดสําหรับตัวเอง ในไมชาเขาก็
อาศัยอยูกับพวกคนช่ัว รับราชการในเมืองนั้น ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมสมควรอยางยิ่ง เพราะความดจีะอยูกับ
ความช่ัวไมได ความมืดกับแสงสวางยอมเขากันไมได การท่ีบุตรของพระเจาไปคลุกคลีอยูกับบุตรของ
พญามาร ก็อันตรายยิ่ง อาจจะถูกชักจูงไปสูความช่ัวทีละนิด ๆ จนลืมตัว และประพฤติตนเชนคนบาป
ท้ังหลายได ตวัอยางเชน แมวขาวนอนบนกองถานก็เปอนถานเปนธรรมดา ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนตอง
ระวังใหดใีนการเลือกเพื่อน ดังสุภาษติไทยบทหนึ่งกลาววา “คบคนช่ัว คนช่ัวพาไปหาผิด คบบัณฑิต 
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บัณฑิตพาไปหาผล” มีผูหนึ่งจะเปนเพื่อนท่ีดีท่ีสุด และใหความปลอดภัยท่ีสุดแกเรา คือพระเยซูคริสต 
พระองคทรงยนิดีเปนเพื่อนสนิทของทุกคน ท่ีเชื่อและไววางใจพระองค 

อับราฮัมวางใจพระเจา ใหพระองคเปนผูทรงนําและดแูลรักษาอนาคตทุกอยางไมไดสนใจวา 
จะไดท่ีดินดีหรือเลว แตเช่ือวาพระเจาจะทรงจัดการทุกอยางใหทานเรียบรอยเสมอ พระเจาจึงอวยพระ
พรทาน ชายคนหนึ่งไดซ้ือท่ีดินใหมแปลงหนึ่ง ติดกับท่ีดินของคนอ่ืน จึงทําร้ัวกั้นอาณาเขตไว วนัหนึ่ง
ขณะท่ีตรวจดสูถานท่ีใหมนัน้ ไดยินเสียงตะโกนดวยความโกรธของเจาของท่ีดิน ซ่ึงติดกับของเขาวา 
“นี่ร้ัวของคุณสรางรุกเขาในที่ดินของผมถึงหกนิว้” 

เขาตอบวา “อยางนั้นจริงหรือครับ ผมจะสงคนของผมมายายเขตใหเรียบรอยเทาท่ีควรจะเปน
นะครับ ผมจะใหเขาลงมือเดีย๋วนีเ้ลย” 

ชายอีกคนหนึง่รูสึกแปลกใจมากท่ีไดรับคําตอบเชนนั้น เพราะเจาของท่ีดินคนกอน เคยทะเลาะ
กับเขาเร่ืองเขตท่ีดินหลายคร้ังแลว คนนั้นจึงตอบวา “ชางมันเถอะครับ ปลอยมันไวอยางนั้นก็ได” 

ถาเรายอมแพเสียขางหนึ่ง กค็งสงบสุขแทนท่ีจะตองทะเลาะกัน (ยากอบ 3: 16, 17) อับราฮัม
ไดรับรางวัลเพราะมีความเชื่อในพระเจา ทันทีท่ีโลตแยกตัวออกไปตางหาก พระเจาตรัสแกอับราฮัมวา 
ใหมองดูทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวนัออก พระองคทรงสัญญาวาจะมอบกรรมสิทธ์ิท่ีดินนั้น ใหแกอับ
ราฮัมหมด (ปฐมกาล 13:14-18) และยิ่งกวานั้นพระเจาทรงอวยพระพร ใหแกอับราฮัมอีกมากมาย อับ
ราฮัมไดกอแทนบูชาถวายเคร่ืองสักการะบูชา เปนการขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจา (ฮีบรู 11:8-10) 

เราจะไมไดรับพระพร จนกวาเราจะยอมอนุญาตใหพระเจา ทรงทําการเลือกตัดสินแทนตัวเรา 
เราเองไมทราบวา อะไรเปนส่ิงท่ีดี แตพระเจาทรงทราบ และพระเจาประทานส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับเรา 
พระเจาทรงเต็มพระทัยท่ีจะประทานปญญาใหแกทุกคนที่รอดวยความเช่ือ (ยากอบ 1:2) เพื่อทุกคนจะ
สามารถเขาใจน้ําพระทัยของพระเจา จะไมมีความโลภ ไมเห็นแกตวั เช่ือฟงและไววางใจในพระเจ าทุก
อยาง 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 11 
ภาค 1          ปฐมกาลบทท่ี 14 

บทเรียนที่ 11 อับราฮัมชวยชีวิตโลต 

จากบทเรียนท่ีแลว เราทราบวา โลตกําลังต้ังบานเรือนปะปนอยูกบัคนช่ัว ท่ีเมืองสโดม 
ขณะเดียวกนักอับราฮัมเลือกเมืองเฮ็บโรน ซ่ึงความหมายวา มีความสัมพันธสนิทสนมกับพระเจา โลต
เลือกเมืองโดมนั้น โดยคิดเห็นแกประโยชนตนเองฝายเดียว แตอับราฮัมมอบการเลือกทุกอยางไวกับ
พระเจา และพระเจากพ็ระราชทานมรดกมหาศาลใหแกอับราฮัม เราก็เหมือนกนั ถาเลือกทุกอยางตามใจ
ปรารถนาของตนเอง ซ่ึงการทําเชนนั้นก็เปนบาป ผลของความบาปจะนาํเราไปสูความตาย แตถาเรายอม
มอบกาย ชีวติ จิตใจ และทุกอยางไวในพระหัตถของพระเจา ขอพระองคทรงเปนพระผูนําและเลือก
อนาคตใหแกเรา ชีวิตของเราก็จะเปยมลนดวยพระพรของพระองค 

บทเรียนของเราวันนี้ เปนเร่ืองอับราฮัมชวยชีวิตของโลต แมโลตจะเอารัดเอาเปรียบอับราฮัมทุก
อยาง โดยเลือกเอาแผนดนิท่ีดีท่ีสุดสําหรับตน แตอับราฮัมมิไดถือเปนเร่ืองโกรธเคืองเขา เม่ือโลตตกอยู
ในอันตราย อับราฮัมไดเส่ียงภัยเส่ียงชีวิตไปชวยโลตไมใหไดรับอันตราย ทําใหเราเห็นความรักของพระ
เจา ซ่ึงสําแดงออกมาจากชีวติของอับราฮัม 

โลตเลือกเอาดินแดนท่ีดีท่ีสุดเปนสมบัติของตน ท่ีอยูใกล ๆ กับเมืองสโดม ซ่ึงเปนเมืองของคน
ช่ัว และยายเขาไปอยูใกลชิดดินแดนของพวกนัน้ทุกที จนในท่ีสุดเขาไปอยูทามกลางคนเหลานั้น โลต
คงตองการเพือ่นและตองการใหเดก็ ๆ มีเพื่อนเลนดวยโลตคงอยากดูส่ิงท่ีสนุกสนานบางตามสมควร แต
นาเสียดาย เม่ือเขายายเขาไปอยูในเมืองสโดมก็เกดิความไมสงบสุขข้ึน โลตรูสึกไมสบายใจ เม่ือเห็น
ความช่ัวอยูลอมรอบตัวเชนนั้น (2 เปโตร 2: 7, 8) แตโลตก็ไมยอมอพยพออกมา ความบาปไดยึดตัวไว
แนน หาความเปนอิสระไมได จนตัวเองตองตกเปนทาสของความบาป เหมือนกับคน ๆ หนึ่งซ่ึงชอบ
เลนกับงูเสมอ เม่ืองูยังเล็ก ๆ อยู เพื่อน ๆ ก็เตือนเขาวา อยาเลนกับงู แตเขาก็ไมเช่ืองูตัวนั้นโตข้ึนทุกวัน 
วันหนึ่งเขาเลนกับงูตัวนั้นอีก ถูกงูรัดไวแนน ไมสามารถดิ้นรุดออกมาไดจึงตายในท่ีสุด 

ความบาปก็เปนอยางนัน้เหมือนกัน ตอนแรก ๆ ก็เปนเพียงเล็กนอย แตถาทําผิดบาปอยูเร่ือย ๆ 
ไป ความบาปก็ควบคุมตัวทาน และทานกเ็ปล้ืองมันออกไมไดเชนคนชอบสูบบุหร่ี แรกเร่ิมเพียงสูบเพื่อ
ความสนุกสนานเทานั้น นึกวาสูบนิดหนอยไมเปนไร นาน ๆ เขาก็สูบติดจนถอนตัวไมข้ึน 

วันหนึ่งชาวเมืองสโดมพากันอกส่ันขวัญหาย เพราะมีขาศึกจากหลายเมือง ยกทัพมาประชิด
เมืองสโดม เวลานั้นเกิดสงครามระหวางพนัธมิตรสองฝาย ฝายหนึ่งประกอบดวยกองทัพของกษัตริยหา
องค อีกฝายหนึ่งเปนกองทัพของกษัตริยส่ีพระองค ในไมชาเมืองนั้นก็ถูกยึด ขาศึกไดกวาดตอนเอาผูคน
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ในเมืองนัน้ ไปเปนเชลยพรอมดวยทรพัยสิน ชายคนหนึ่งซ่ึงอยูกับโลต หนีเล็ดลอดออกไปได วิ่งมา
รายงานกับอับราฮัมวา โลตหลานชายของทานถูกกวาดตอนไปเปนเชลยของขาศึกเสียแลว อับราฮัมมิได
กลาววา “เออ สมน้ําหนาท่ีเลือกผิดเชนนัน้ เขาควรอยูใกล ๆ ฉัน” แตอับราฮัมพรอมกับคนใชสามรอย
สิบแปดคนออกติดตามทันที ไดชวยชีวิตของโลตและคนอ่ืนพรอมท้ังทรัพยสินกลับมาได สงครามคร้ัง
นั้นหนักมาก แตพระเจาทรงอยูฝายอับราฮัม อับราฮัมจึงไดชัยชนะอยางงายดาย แทนท่ีโลตจะสํานึกตัว
จากบทเรียนครั้งนี้และกลับใจใหม เขากลับเขาไปอยูในเมืองสโดมคลุกคลีกับคนช่ัวเหลานัน้อีก ยัง
สงสัยวาโลตจะขอบใจอับราฮัมผูเปนลุงมาชวยชีวิตไวบางหรือเปลา 

ในพวกเหลานีมี้กษัตริยองคหนึ่ง ทรงพระนามวาเบลา เปนกษัตริยเมืองสโดมทรงขอบพระคุณ
อับราฮัม ท่ีไดมาชวยเหลือตนใหรอดจากมือศัตรู พระองคมีพระประสงคจะยกทรัพยสมบัติท่ีดีคืนมา 
ใหอับราฮัมหมดส้ินเวนแตคน แตอับราฮัมปฏิเสธไมรับของขวัญจากคนท่ีไมนับถือพระเจาเหลานั้นเลย 
เพราะอับราฮัมไววางใจพระเจามากกวาวางใจมนษุย พระเจาเปนเจาของฟาสวรรค ยอมมีทุกส่ิงทุกอยาง 
ฉะนั้นอับราฮัมไมยอมรับอะไรเลยแมแตส่ิงเดียว เพราะเกรงวากษตัริยผูไมนับถือพระเจา จะอวดอางได
วาอับราฮัมรํ่ารวยข้ึนจากทรัพยสมบัติของกษัตริยท่ีไมนบัถือพระเจา พระเจาทรงเปนผูทําใหอับราฮัม
รํ่ารวย และอับราฮัมตองการใหพระเจาองคเดียวไดรับเกยีรติยศ อับราฮัมทูลกษัตริยเหลานั้นวา สวน
แบงเหลานัน้แบงใหแกเพื่อนของเขาท่ีชวยไปตีขาศึกจะดกีวา ตนขอรับเพียงอาหารท่ีคนใชหนุมของ
ทานไดกนิเทานั้น และไมยอมรับอะไรเพิ่มเติมอีก 

หลังจากนัน้จติใจของอับราฮัมก็หวั่นวติกเปนทุกข กลัววากษตัริยท้ังส่ีพระองคท่ีกระเจิงไปนัน้ 
จะกลับมารังควานอีก แตพระเจาทรงปลอบโยนอับราฮัมวา “อยากลัว อับราฮัม เราเปนโลปองกันเจาไว 
บําเหน็จของเจาจะใหญยิ่ง” แมศัตรูจะมารุกราน อับราฮัมก็เปนผูชนะเชนเคย เพราะมีพระเจาสถิตอยู
ดวย พระเจาทรงเปนโลปองกันไมใหทานไดรับอันตรายใด ๆ พระองคทรงชวยอับราฮัมในการรบทุก
คร้ัง อับราฮัมออกรบไมใชเพราะอยากไดทรัพยสมบัติ แตเพื่อชวยชีวติของคนเทานัน้ 

“กษัตริย” เหลานั้นท่ีเปนศัตรูยังมีความหมายอีกหลายอยางเชน ความบาป ความกลัว ความตาย 
โลกีย และการเห็นแกตัวเอง เราไมจําเปนตองกลัวความบาปอีก ตอไปในเม่ือเราไววางใจในองคพระ
เยซูคริสต ผูตายไถบาปของเราบนไมกางเขน (1 เปโตร 2:24) พระเจามิไดทรงดูบาปเดิมของเราอีก องค
พระเยซูคริสตทรงชัยชนะความบาปบนไมกางเขน และความบาปไดถูกจํากัดตลอดไปเปนนจิ ดวย
อํานาจพระโลหิตของพระองค (ฮีบรู 9:26) 

ทหารคนหนึ่งเลนการพนันจนหมดตัว และยังเปนหนี้คนอ่ืน ๆ อีก เขาไมมีปญญาจะใชหนี้คืน
ได คิดจะฆาตัวตาย เขาเขียนรายงานไววา เขาเปนหนีใ้ครบาง และเปนเงินจํานวนเทาไร ใครจะใชแทน
เขาได คืนวนันั้นดกึมากแลว ชายคนนัน้งวงหลับดวยความออนเพลีย ขณะนัน้พระบาทสมเดจ็พระ
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เจาอยูหวัไดเสด็จเยีย่มคายทหาร ทรงเหน็ไฟริบหร่ีท่ีกระโจมของทหาร จึงเสดจ็เขาไปทอดพระเนตร 
เห็นใบหนาอันโศกเศราของทหารคนน้ัน แลวทอดพระเนตรเห็นกระดาษแผนนั้น ท้ิงไวขางตัว 
พระองคทรงหยิบข้ึนอาน และทรงเขียนบนแผนกระดาษนั้นดังนี้ “เราคือกษัตริยของเจา จะเปนผูชําระ
หนี้แทนเจา” และพระองคทรงลงพระปรมาภิไธยกํากับไว ทหารคนนัน้ต่ืนข้ึน เห็นลายพระหัตถเชนนั้น
ก็ตื่นเตนมาก จนเกอืบคุมสติไมได เพราะมีผูชําระหนีแ้ทนตัวเขาแลว เราก็เหมือนกับทหารผูนั้น โทษ
แหงความผิดบาปก็นําเราไปสูความตาย เรารับการชําระบาปของเราโดยตนเองไมได แตพระเยซูทรง
ชําระหนี้บาปทั้งส้ินของเรา ดวยพระโลหติของพระองคบนไมกางเขนแลว เราไมตองใชหนี้บาปของเรา
ดวยความตายอีกตอไป คริสเตียนจึงปติยนิดีในความรอดซ่ึงไดรับจากพระเจา 

พระเยซูทรงชนะศัตรูท่ีรายกาจท่ีสุดของเราแลว ศัตรูนั้นคือ พญามาร และตัวเราเอง (2 ทิตัส 
1:7) เราเปนคนออนแอ ชอบตามใจตัวเองเสมอ ใหชองทางแกพญามารเขามามีอิทธิพลในชีวิต จนเราไม
สามารถท่ีจะเปนตัวของตัวได แตคนท่ีเช่ือพึ่งพระเยซูจะไมตองกลัวและวิตกกังวลอกีตอไป เพราะพระ
เยซูทรงชนะส่ิงเหลานี้แลว พระองคจะทรงปกปองคุมกนัเรา ใหพนจากอันตรายซ่ึงเกิดข้ึนจากศัตรู และ
โดยอาศัยพระเยซูคริสตเราก็สามารถชนะพญามารและตัวเองได นอกจากนั้น เรายังสามารถชวยใหคน
อ่ืนรับชัยชนะ เชนเดยีวกับเราดวย 
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พระธรรมปฐมกาล       บทเรียนท่ี 12 
ภาค 1         ปฐมกาลบทท่ี 17 

บทเรียนที่ 12 พระสัญญาของพระเจา 

นายสุขและนายสันต เปนเพื่อนกัน วันหนึ่งนายสุขมาลานายสันตเพื่อจะไปประกอบอาชีพ
ตางจังหวัด และพูดวา อีกสองปขางหนา ผมจะมาเยีย่มคุณ สองปผานไปโดยนายสันตไมไดรับขาวจาก
นายสุขเลย วนันัดหมายก็มาถึง นายสันตส่ังใหภรรยาเตรียมอาหารดี ๆ ไว เพื่อจะรับรองเพ่ือน ภรรยา
บอกวา “เขาคงลืมแลว” นายสันตบอกวา “เพื่อนของฉันคนน้ีไมเคยผิดสัญญา เขาตองมาแนนอน” เขา
ทั้งสองคอยจนถึงเวลาบายไมมีวี่แววของนายสุขเลย ภรรยาปรารภข้ึนวา “เขาลืมแน ๆ จะ...” ยังไมจบคํา 
เสียงออดท่ีประตูก็ดังข้ึน นายสันตออกไปเปดประตู ก็พบวาเปนนายสุขเพื่อนของเขานั้นเอง 

มนุษยผิดสัญญากันไดงาย ๆ นอยคนนักท่ีรักคําม่ันสัญญาไดอยางนายสุข แมแตสามีภรรยา ซ่ึง
สัญญากันไวในพิธีแตงงานวา จะรักกันและกันตลอดชีวิต ยังผิดสัญญาเสมอ ไมไดรักซ่ึงกันและกัน
อยางแทจริงดงัท่ีสัญญาไว 

พระเจาทรงรักษาพระสัญญาทุกขอของพระองค ซ่ึงปรากฏในพระคัมภีร พระพรตาง ๆ ซ่ึง
พระองคทรงสัญญาจะประทานใหแกเรา และเราไมไดรับนั้น มิใชเพราะพระองคผิดสัญญา แตเรา
ตางหากท่ีบกพรอง ไมปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค เปนเหตุขัดของไมใหพระพรเหลานั้นมาถึงเรา อีก
ประการหน่ึงกเ็พราะขาดความเช่ือ จึงไมไดรับอะไรจากพระเจา (ดยูากอบ 1: 5, 6) อับราฮัมมีความเช่ือ 
จึงไดรับพระพรทุกอยางจากพระเจาดังท่ีเราจะไดเรียนจากบทเรียนตอไปน้ี 

พระเจาทรงอวยพรแกอับราฮัมทุกอยาง แมแตสัตวเล้ียงก็ไดรับพระพรจากพระเจาใหแข็งแรง
สมบูรณ ทวีพนัธุมากข้ึน จนอับราฮัมกลายเปนมหาเศรษฐีในสมยันั้นแตมีอยูอยางหนึ่งท่ีทําใหอับราฮัม
อัดอ้ันตันใจนานแลว ดวยไมมีบุตรจะสืบตระกูล ชวยดูแลทรัพยสมบัติมากมาย ซ่ึงเกิดมาจากพระพร
ของพระเจา โดยความเช่ืออับราฮัมไดนําเร่ืองนี้ปรึกษากับพระเจา ขอพระองคประทานบุตรใหสักคน
หนึ่ง อับราฮัมเชื่อม่ันวา พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของทาน และจะทรงตอบคําอธิษฐานของทาน เวลา
ผานพนไปอยางรวดเร็ว จนกระท่ังอับราฮัมมีอายุเกาสิบเกาป พระเจาจงึมาปรากฏแก อับราฮัม และทรง
สัญญากับอับราฮัมหลายอยาง รวมท้ังการท่ีจะประทานบุตรใหดวย 

ประการแรก พระเจาทรงสัญญาวา อับราฮัมจะเปนบิดาของคนหลายประเทศ (ปฐมกาล 17:4) 
ประการท่ีสอง พระองคทรงสัญญาจะประทานนามใหมให จากช่ือเดมิวาอับราฮัมมาเปนอับรา

ฮัม ซ่ึงมีความหมายวา จะไดเปนบิดาของชนหลายชาติ (ปฐมกาล 17:15) 
ประการท่ีสาม ทรงสัญญาวาจะใหมีบุตรชายคนหนึ่ง (ปฐมกาล 17:17) 

 44 



ประการท่ีส่ี ทรงสัญญาวาจะใหแผนดินกวางใหญไพศาล แกพงศพันธุ ของทาน (ปฐมกาล 
15:8) 

พระเจาประทานทุกอยางใหตามท่ีทรงสัญญาไวแกอับราฮัม เพราะทานมีความเช่ือ ไมสงสัย
พระเจาแมแตนอย ทุกคนที่เช่ือและรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดของตน จะไดช่ือวาเปนบุตร
หลานของอับราฮัม ทางความเช่ือ (กาลาเทีย 3:7, 29) ขอนี้ไดทําใหพระสัญญาประการแรกของพระเจา 
ท่ีมีตออับราฮัมสําเร็จ อับราฮัมไดเปนบิดาของชนนานาชาติท่ัวโลก 

คริสเตียนทุกคนรูจักช่ืออับราฮัม และเรียกทานวาอับราฮัม แทนท่ีจะเรียกวาอับราม ซ่ึงเปนช่ือ
เดิมของทาน ขอนี้ทําใหสัญญาของพระเจาสําเร็จ 

เม่ืออับราฮัมชรามากแลวคืออายุไดหนึ่งรอยป พระเจาทรงทําตามพระสัญญาของพระองค 
ประทานบุตรชายใหคนหนึง่ช่ืออิสอัค และสุดทายไดประทานผืนแผนดิน ประเทศปาเลสไตนท้ังหมด 
(คือประเทศอิสราเอลปจจุบัน) เปนมรดกแกลูกหลานของทาน ซ่ึงเปนชนชาติยวิ 

พระเจาทรงสัญญากับเราทุกคนท่ีเปนคริสเตียนหลายอยางเชนเดยีวกัน ถาเรามีความเช่ือ เราจะ
ไดรับทุกอยาง 

ประการแรก พระองคทรงสัญญาวาจะประทานชีวิตนิรันดรแกเรา ถาเราเช่ือและตอนรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา (ยอหน 6:57, 5:24) 

ประการท่ีสอง พระองคทรงสัญญาจะประทานแผนดนิใหมแกเรา คือแผนดินสวรรค แมมนุษย
จะเต็มไปดวยความบาป สกปรกโสมมในสายพระเนตรของพระเจา แตโดยพระโลหิตของพระเยซู
คริสต เรารับการชําระใหขาวสะอาด เหมาะสมกับแผนดินสวรรค อันบริสุทธ์ิของพระองค (ยอหน 
14:3) 

ประการท่ีสาม พระองคทรงสัญญาจะพิทักษรักษาเราใหปลอดภัยจากศัตรู (ยอหน 1:36, 27) 
เม่ือเรามอบรางกายและวิญญาณจิตของเราไวกับพระเจา เราจะไมตองกลัวอะไรอกีตอไป 

ลูกสาวของกัปตันเรือเดินสมุทรลําหนึ่ง เดนิทางกับบิดาของเธอ วันหนึ่งเกิดพายุอยางแรง คล่ืน
ก็ใหญ ทําใหเรือโคลงเคลงไปมา ประหนึ่งวาจะลม จมลงในกลางมหาสมุทร ผูโดยสารตกใจมาก กปัตัน
เกรงวาลูกสาวจะตกใจมาก จึงวิ่งเขาไปในหองพักของลูกสาวถามวา “กลัวไหม” ลูกสาวตอบวา “เม่ือ
คุณพอเปนกัปตันเรือ หนูไมกลัวหนเูช่ือความสามารถของคุณพอ” 

ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทางในทะเล เต็มไปดวยอันตรายตาง ๆ แตมีพระเจาสถิตอยูดวย เรา
จึงไมตองกลัวอะไร พระองคสามารถปกปองรักษาเรา ใหไดรับความปลอดภัย จนถึงจุดหมายปลายทาง 
คือเมืองสวรรค 
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นอกจากนี้ พระเจายังไดทรงสัญญากับเราอีกมากมายในพระคัมภีร ถาเรามีความเช่ืออยางอับรา
ฮัม คือเช่ือดวยใจจริง ไววางใจพระเจาทุกอยาง คําสัญญาเหลานี้ก็จะสําเร็จในชีวิตของเรา 

คนท่ัวไปมนีิสัยอยางหนึ่ง ซ่ึงคลาย ๆ กัน คืออยากรับมากกวาอยากให และการรับนัน้ตองการ
รับโดยวิธีงายท่ีสุด สะดวกสบายท่ีสุด เชนบัตรเส่ียงโชค การแจกของฟรี เปนตน โดยเหตุนี้พญามารก็
สัญญาจะใหส่ิงตาง ๆ แกคนท่ีเช่ือมันเหมือนกัน มันสัญญาจะใหความรู สติปญญา ความสนุกสนาน 
ความสะดวกสบาย อิสระเสรีภาพ ตําแหนงช่ือเสียง ตลอดจนความม่ังมี เปนการสัญญางาย ๆ และคนจะ
รับไดงายท่ีสุดดวย มันบอกวามนุษยจะไดส่ิงเหลานี้มาจากการซ้ือหวย ซ้ือเบอร เลนการพนัน ลักทรัพย 
ฉอโกง ทํารายคนอ่ืน ดื่มเหลาเมายาเปนตน ซ่ึงลวนแตเปนส่ิงท่ีมนุษยชอบและเปนการงายท้ังนั้น มนุษย
หลงเช่ือมารซ่ึงเปนเจาแหงการมุสา ปฏิบัติตามท่ีมารสอน ในท่ีสุดกลายเปนทาสของมาร ตองพบกับ
ความพินาศ 

พญามารสัญญากับนางเอวาวา จะไดรับสติปญญา แตไมไดบอกวา สติปญญานั้นจะนําความ
ทุกขโศกมาให ทําใหนางตองเหินหางจากพระเจากลายเปนคนบาป พญามารชักชวนชายหนุมหญิงสาว
ท้ังหลายสูบบุหร่ี โดยบอกวาบุหร่ีนั้นอรอย ทําใหโกเกในสังคม แตมันไมไดบอกวา ถาต้ังตนสูบบุหร่ี
จนเปนนิสัยแลวจะเลิกสูบไมไดงาย พญามารสัญญาจะใหความสุข ความสนุกสนานทุกอยาง แตบ้ัน
ปลายของความผาสุกนั้นไดนํามาซ่ึงความทุกขโศกและความพินาศ 

พระเจาทรงใหคําสัญญาแกมนุษย และพญามารก็ใหสัญญาแกมนษุยเชนกัน แตคําสัญญาท้ัง
สองตางกัน เม่ือพระเจาสัญญาพระองคทรงช้ีใหเหน็ชัดเจน ถึงผลการปฏิบัติตามสัญญานั้น ผูท่ีเชื่อและ
ปฏิบัติตามก็จะไดรับพระพรของพระองค ดังท่ีไดสัญญาไวฝายพญามารซาตาน ไมไดช้ีใหเหน็อยาง
ชัดเจนถึงผลที่ไดปฏิบัติตามสัญญาของมัน มันบอกเพยีงวา “เลนการพนันซ้ือหวย ซ้ือเบอรไปเถอะ สัก
วันหนึ่งคงจะรํ่ารวย เมาเหลาเถอะ จะทําใหมีความสุข” มันไมไดบอกวาผลที่แทจริงเปนอยางไร และคน
ท่ีปฏิบัติตามมัน ไมเคยไดรับผลตอบแทนท่ีดีดังท่ีเราคิดไว 

พระสัญญาของพระเจานําพรมาสูผูปฏิบัติตาม ดังเชนอับราฮัมและคนอ่ืน ๆ ท่ีสัตยซ่ือตอ
พระองค คําสัญญาของมารนําความวิบัติมาสูคนที่หลงกลมัน และบ้ันปลายก็คือความทุกขนิรันดรในขุม
นรก 

ทุกคนอยากจะไดพระพรอยางอับราฮัม และพระเจาก็ทรงยินดีอวยพระพรแกเราเชนเดียวกับท่ี
ไดอวยพรอับราฮัมเหมือนกนั แตท่ีเราไมไดพรมากมายเชนเดยีวกับอับราฮัมนั้น ก็เพราะเรามีความเช่ือ
ไมเทากับอับราฮัม เรายังเต็มไปดวยการสงสัย การดื้อดงึ การเห็นแกตัว กระน้ันกต็าม พระเจายงัทรง
อวยพรเราดวยความรัก ความเมตตา ของพระองค ถาเราเช่ือฟง และปฏิบัติตามพระเจาทุกอยาง ชีวิตของ
เราจะเจิง่ลนดวยสายธารแหงพระพรอยางแนนอน 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 13 
ภาค 1         ปฐมกาล 18:1-15, 21:1-8 

บทเรียนที่ 13 พระเจาทรงรักษาพระสัญญา 

บทเรียนของสัปดาหท่ีแลว ไดกลาวถึงพระสัญญาส่ีประการ ซ่ึงพระเจาประทานใหแกอับราฮัม 
คือ (1)ใหอับราฮัมเปนบิดาของนานาชาติท่ัวโลก (2) ประทานช่ือใหม (3) ประทานบุตรชายให และ (4) 
ทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินแกพงศพนัธุของทาน อับราฮัมทราบวา พระสัญญาของพระเจาจะไมมี
ผลอะไรเลย หากทานไมมีบุตรสืบตระกูล เม่ือทานไดมองดูอายุและสังขารของตัวเอง ทานก็ทอดถอนใจ
ดวยความวิตกกังวล ดวยอายุไดลวงเลยมา 85 ปแลว ยงัไมมีบุตรแมแตคนเดยีวเลย นับจากนีไ้ปก็มีวัน
แตจะชราลง จะมีบุตรไดอยางไรกัน 

คืนวันหนึ่ง อับราฮัมนอนอยูในทับอาศัย นึกถึงพระสัญญาตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงใหไวกับทาน 
และนึกถึงการที่จะไดบุตรชายมาสืบตระกูล แมจะเช่ือวาพระเจาทรงรักษาคําม่ันสัญญา แตก็อดวิตก
กังวลไมได คืนนั้นเอง พระเจาไดเสดจ็มาปรากฏแกอับราฮัม ตรัสวา “อับราฮัมเอย เจาอยากลัว...” อับ
ราฮัมทูลตอบวา “ขาแตพระเยโฮวาหเจา พระองคทรงโปรดพระราชทานอะไรแกขาพเจา ดวยขาพเจาไม
มีบุตร” 

คืนนั้นเปนคืนเดือนมืด ท่ัวทองฟาเดียรดาษไปดวยดวงดาวระยบิระยับ พระเจาทรงนําอับราฮัม
ออกมากลางแจงแลวตรัสวา “จงแลดูทองฟา ถาเจาอาจนับดาวท้ังหลายไดก็นับเถิด พงศพันธุของเจาจะ
มีมากมายเชนนั้น” อับราฮัมแหงนดูฟา เหน็ดวงดาวมากมายเกินกวาท่ีจะนับได แตจะมีหลานเหลนและ
พงศพันธุมากมายไดอยางไร หากไมมีบุตร อยางไรก็ตาม อับราฮัมเชื่อวา พระเจาทรงสามารถใหทานมี
บุตรไดไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง 

หลายปผานพนไป อับราฮัมและนางซารายังไมไดบุตรชายสมประสงค นางซารารอนใจข้ึนมา
จึงจัดแจงแทนพระเจา โดยยกสาวใชคนหนึ่งช่ืออาฆาร ใหเปนภรรยานอยแกอับราฮัมสามีของนาง เพื่อ
ภรรยานอยจะไดบุตรตามพระสัญญา พระเจากไ็ดประทานบุตรแกอับราฮัม ซ่ึงเกิดจากภรรยานอยคน
นั้น และใหช่ือวายิศมาเอล นางฮาฆารกห็ยิ่งผยองข้ึน จนนางซาราตองปฏิบัติตอนางรุนแรงและหยาบ
คาย นางฮาฆารก็ตองหนีจากไป ทูตสวรรคองคหนึ่งมาพบนาง ไตถามตนสายปลายเหตุ แลวบอกให
นางกลับไปหานายของตนตามเดิม และใหยอมออนนอมตอนางซารา 

คริสเตียนเปนจํานวนมากก็มีความออนแอเหมือนนางซารา ไมมีความอดทนรอคอยจนกวาพระ
สัญญาของพระเจาจะสําเร็จในตัวเขา เชนเม่ือทูลขอพระเจาทรงชวยจัดการเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง บางคร้ัง
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พระเจามิไดทรงตอบทันทีตามความตองการของเขา เขาก็ขาดความอดทนไมรอคอยอีกตอไป จดัการ
โดยวิธีของตนเอง จนทําใหไมไดรับส่ิงประเสริฐจากพระเจา ซ่ึงพระองคไมเคยทําใหใครผิดหวังเลย 

พระเจาสัญญาแลว พระองคจะทรงทําตามพระสัญญาน้ันทุกประการ เม่ือพระองคสัญญาวาจะ
ประทานบุตรชายแกอับราฮัม พระองคจะประทานใหแกทานโดยเกิดจากนางซาราจริง ๆ นางซาราขาด
ความเช่ือ ทําตนเกงกวาพระเจา กระทําส่ิงนอกเหนือคําส่ังของพระเจา เร่ืองวุนวายจงึเกิดข้ึนภายหลัง จน
นางตองไลนางฮาฆารและยิศมาเอลออกจากบานไป เม่ือนางมีบุตรช่ือยิศฮาคแลว พระเจาทรงมี
โครงการท่ีดีท่ีสุดสําหรับเราทุกคน แตโครงการนั้นจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับเราดวย ถาเราเช่ือฟงพระ
เจา อดทนรอคอยการทรงนําของพระองค พระองคจะจัดแจงทุกอยางใหเรียบรอย 

อับราฮัมมีความเช่ือในพระเจา รอคอยพระเจาตอไป จนกระท่ังทานมีอายุ 99 ป วนัหนึ่งในฤดู
รอน ขณะท่ีทานกําลังนั่งพกัผอนอยูใตรมไมหนาทับท่ีอาศัย มองดูผืนแผนดนิอันกวางใหญไพศาล ท่ี
พระเจาประทานให และนึกถึงเหตุการณตาง ๆ ในอนาคต ซ่ึงพระเจาอาจบันดาลใหเกิดข้ึนแกทานนั้น ก็
เหลือบไปเหน็ชายแปลกหนาสามคนกําลังเดินเขามาหาทาน แมทานจะแกแลว แตยังแข็งแรงอยู ทานรีบ
ลุกข้ึน วิ่งออกไปตอนรับ เอาน้ํามาลางเทา ใหแกแขกผูมาเยี่ยมตามธรรมเนียม เชิญชวนใหเขามาน่ัง
พักผอนใตรมไม แลววิ่งเขาไปในทับอาศัย บอกนางซาราเอาแปงมานวดทําขนมปง และส่ังคนใชใหฆา
ลูกโคอวน ๆ ตัวหนึ่ง เพื่อปรุงอาหารเล้ียงแขก เม่ือทุกอยางเรียบรอยแลว อับราฮัมก็นําเนื้อ ขนมปง เนย 
และนํ้านม มาใหแขกรับประทาน 

ทานลองทายซิวา แขกของอับราฮัมเปนใคร ตอนแรกอับราฮัมไมทราบวาเปนใคร ทานอาจจะ
ส่ันขวัญหาย ตกใจกลัว หรือต่ืนเตนยินดกี็ได เพราะสองคนเปนทูตสวรรคของพระเจา และอีกองคหนึ่ง
คือพระผูเปนเจาเอง เพื่อจะบอกขาวดีถึงเร่ืองบุตรชาย ท่ีพระองคประทานแกอับราฮัม 

เราจะต่ืนเตนยนิดีเพยีงใด ถาพระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกายมาหาเรา นําขาวดมีาบอกเรา 
และเรามีโอกาสปรนนิบัติพระองคอยางอับราฮัม แทจริงเรามีโอกาสจะทําอยางนัน้ไดเสมอ พระเยซู
คริสตตรัสชมเชย และใหรางวัลแกผูชอบธรรม ในพระธรรมมัทธิว บทท่ี 25 ขอ 34-40 วา “เพราะวาเม่ือ
เราอยากอาหาร ทานก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายนํ้า ทานก็ใหเราดื่ม เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็
ตอนรับเราไว” บรรดาผูชอบธรรมก็กราบทูลวา “พระองคเจาขา ท่ีขาพเจาเหน็พระองคทรงอยากพระ
กระยาหารหรือทรงกระหาย หรือทรงเปนแขกแปลกหนา และไดตอนรับไวเม่ือไร” พระองคตรัสตอบ
เขาวา “ซ่ึงทานไดกระทําแกผูเล็กนอยท่ีสุดคนหนึ่ง ในพวกพ่ีนองของเรา ก็เหมือนทานไดกระทําแกเรา
ดวย” ฉะนัน้พึงมีความยนิดี และรูสึกภูมิใจท่ีไดตอนรับผูรับใชพระเจา ซ่ึงไดนําขาวประเสริฐ ขาวแหง
ความรอดมาประกาศแกเพื่อนมนุษย และจงยินดีในการชวยเหลือคนอ่ืน ในนามของพระเจา เพราะน่ัน
แหละคือการตอนรับพระเยซูคริสต พระองคจะโปรดประทานรางวัลแกทุกคนท่ีปฏิบัติเชนนั้น 
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เม่ือแขกท้ังสามรับประทานอาหารเสร็จแลว พระผูเปนเจาก็ตรัสแกอับราฮัมวา ปหนานางซารา
จะใหกําเนิดบุตรชาย กลาวจบแลวก็ลุกข้ึนลาอับราฮัมไป ตาของอับราฮัมสวางข้ึนทันที ทราบวาผูท่ีพูด
กับทานนัน้คือพระเจา เพราะเสียงนัน้ออนโยน แสดงความเมตตาปรานีและความรัก แตก็ประกอบดวย
ฤทธ์ิอํานาจซ่ึงมนุษยไมมี อับราฮัมลุกข้ึนโคงคํานบั ขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงทําตามสัญญาของ
พระองค 

อีกหนึ่งปตอมา อับราฮัมมีอายุได 100 ป พระเจาก็โปรดประทานบุตรชายแกทาน ซ่ึงเกิดจาก
นางซารา สมจริงดังท่ีพระเจาตรัสไวทุกประการ ทานต้ังช่ือบุตรชายคนนี้วา “อิสอัค” ซ่ึงหมายความวา 
“หัวเราะ” เพราะนางซาราบอกวา “พระเจาทรงบันดาลใหขาพเจาหัวเราะ คนท้ังหลายท่ีไดยิน จะหวัเราะ
ดวยกันกับขาพเจา” 

โครงการของพระเจาในชีวติของเรา บางคร้ังเปนส่ิงท่ีนาท่ึง นาอัศจรรย นาหวัเราะ เพราะ
พระองคทรงใหเรากระทําในส่ิงท่ีเรานึกไมถึง ส่ิงท่ีเราทําไมได นักเทศนหนุมคนหนึ่งไดประกาศพระ
กิตติคุณ ท่ีหมูบานแหงหนึง่เปนเวลาหนึ่งอาทิตยวนัสุดทายศิษยาภิบาลซ่ึงมีอายุมากแลวบอกวา “คืนนี้
เม่ือเทศนาจบแลว ขอเชิญชวนใหคนท่ีตองการรับเช่ือพระเยซูยกมือข้ึน รับพระนามพระองคตอหนา
ชุมชน” นักเทศนหนุมตอบวา “ผมไมกลา เพราะไมเคยทํามากอนเลย กลัวจะไมมีคนยกมือ” เดือนหนึ่ง
ผานพนไป นกัเทศนคนนั้นพบเพื่อนของเขา และเลาใหฟงวา “ผมไมนึกเลยวาจะมีคนยกมือในคืนนั้น 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทํางานในจิตใจของคนเหลานั้น เม่ือผมขอเชิญใหคนท่ีตัดสินใจจะรับเช่ือพระเยซู
ยกมือ ปรากฏวาเกือบทุกคนไดยกมือข้ึน ผมขนลุกซูดวยความอัศจรรยใจ นึก ๆ ข้ึนมาก็นาหวัเราะ พระ
เจาทําในส่ิงท่ีเรานึกไมถึง” 

บางคร้ัง การท่ีเราเชื่อฟงพระเจา อาจจะเปนท่ีนาหวัเราะเยาะของคนอ่ืน แตจงอดทนไว เพราะ
เขาจะหวัเราะไมไดนาน เม่ือเวลาของพระเจามาถึง เสียงหวัเราะของเราจะดังข้ึนแทนท่ี และจะหัวเราะ
ไดนานกวา ตามภาษิตท่ีวา “คนหัวเราะทีหลัง ยอมหวัเราะไดนานกวาคนท่ีหัวเราะกอน” นางซารา
อาจจะถูกเขาหัวเราะเยาะเปนเวลารวมรอยป แตหลังจากนั้น นางก็เปนฝายหวัเราะ หัวเราะมาจนถึงบัดนี ้
ซ่ึงเปนเวลาหลายพันปมาแลว และจะหวัเราะตอไปเปนนิตย. 
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