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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 1 
ภาค 2         ปฐมกาล 18:16-33 

บทที่ 1 การอธิษฐานของอับราฮัม 

เราจําพระสัญญาของพระเจาท่ีมีตออับราฮัมไดไหม พระองคทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชาย
ใหแกทาน และจะใหทานครอบครองประเทศปาเลสไตน พระเจาไดทรงต้ังช่ือใหทานใหมวา อับราฮัม 
(เดิมช่ืออับราม) และความเช่ือของทานเปนผลใหชนชาติตาง ๆ ท่ัวโลกไดรับพระพรไปดวย เม่ือเรา
ศึกษาพระราชประวัติพระเยซูคริสต ตั้งแตพระปฐมวัยจนพระองคส้ินพระชนม ฟนคืนพระชนม และ
เสด็จกลับไปสูสวรรค ในพระคริสตธรรมใหมนั้น จะเหน็วาพระสัญญาของพระเจาท่ีมีตออับราฮัม ได
สําเร็จเรียบรอยแลวทุกประการ และโดยพระเยซูคริสต เราก็ไดรับชีวิตนิรัสนดรในเมืองสวรรค ตามท่ี
พระเจาไดทรงสัญญาไววา จะประทานใหแกทุกคนท่ีเช่ือและไววางใจในพระบุตรของพระองค 

พระเยซูตรัสวา “ถาทานท้ังหลายประพฤติตามคําส่ังของเรา ทานกจ็ะเปนมิตรกับเรา” อับราฮัม
ไดเช่ือฟงพระเจา จึงเปนมิตรกับพระองค และพระเจาก็ทรงเปนมิตรท่ีดท่ีีสุดกับทานดวย เม่ือพระองคมี
ขาวดีหรือขาวรายประการใดเกีย่วกับอับราฮัม พระองคก็จะบอกใหอับราฮัมทราบ ถาเราเปนมิตรกับ
พระเจาโดยการเช่ือฟงพระองค พระองคกจ็ะทรงชวยใหเรารูจักน้ําพระทัยของพระองค 

ในบทเรียนสุดทายของคูมือพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมปฐมกาลภาคหนึ่งเราไดเรียนถึง
ชายสามคนท่ีมาหาอับราฮัม คนหน่ึงเปนพระเจา อีกสองคนเปนทูตสวรรค อับราฮัมดีใจมากท่ีได
ตอนรับพระเจาและทูตสวรคโดยไมทันรูตวั กอนท่ีพระเจาและทูตสวรรคจะจากไป พระเจาตรัสกบัอับ
ราฮัมวา อับราฮัมจะไดบุตรเปนชาย นางชาราซ่ึงอยูในกระโจมท่ีพักไดยินดังนั้นก็หวัเราะ ดวยนางนึกวา 
นางแกเกินไปที่จะใหกําเนิดบุตรได แตพระเจาทรงสามารถกระทําในส่ิงท่ีมนุษยกระทําไมได ในป
ตอมา นางก็ไดใหกําเนดิบุตรชายคนหนึ่งตามพระสัญญา และใหช่ือวา “อิสอัค” ซ่ึงแปลวา “หัวเราะ” 

เม่ือพระเจาและทูตสวรรคท้ังสองลุกข้ึนจะลากลับ อับราฮัมก็เดินตามมาสง กอนท่ีจะจากไป 
พระเจาทรงบอกแกอับราฮัมวาพระองคจะเสด็จไปตรวจเมืองโสโดม เพื่อดวูาชาวเมืองนัน้ช่ัวรายเลว
ทรามจริงหรือไม ถาเปนจริง พระองคกจ็ะทรงทําลายเสียรวมท้ังชาวเมืองทุกคนดวย อับราฮัมไดยิน
เชนนั้นก็รูสึกเศราใจมาก เพราะหลานชายของทานคือโลต และครอบครัว อยูในเมืองนั้นดวยอับราฮัม
รักโลตมากและเช่ือวา อยางนอยท่ีสุด ก็ยังมีโลตและครอบครัวและอาจจะมีคนอ่ืน ๆ อีกบางท่ีเปนคนด ี
อับราฮัมไมอยากใหคนเหลานั้นตองพินาศไป พรอมกับคนช่ัวในเมืองนั้น จึงทูลถามพระเจาวา 
“พระองคจะประหารชีวิตคนดีดวยหรือ หากมีคนชอบธรรมอยูในเมืองนั้นหาสิบคน พระองคจะไมงด
โทษไวเพราะคนชอบธรรมหาสิบคนนั้นหรือ” พระเจาทรงตอบอับราฮัมวา ถามีคนชอบธรรมใน
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เมืองโสโดมหาสิบคน พระองคจะไมทรงทําลายเมืองนัน้ ทันใดนั้นอับราฮัมนึกข้ึนไดวา คนในเมืองโส
โดมช่ัวรายมาก อาจมีคนชอบธรรมไมถึงหาสิบคนก็ได จึงทูลถามดวยเชิงออนวอนอีกวา “ถาแมนมีคน
ชอบธรรมนอยกวาหาสิบคน พระองคจะทรงทําลายเมืองนั้นหรือ” พระเจาตรัสวา “แมมีคนชอบธรรม
เพียง 45 คน เราจะไมทําลายเมืองโสโดม” อับราฮัมก็ตอรองลดจํานวนคนชอบธรรมลงมาถึง 40,30,20 
และสุดทายเหลือเพียง 10 คน และพระเจาก็ทรงสัญญาวา “เราจะไมทําลายเมืองนั้น เพราะเหน็แกคน 10 
คนนั้น” (ขอ 32) 

อับราฮัมไดอธิษฐานทูลขอตอพระเจา ขอพระองคอยาทําลายเมืองโสโดมเพ่ือเหน็แกคนชอบ
ธรรมสักสิบคน แตนาสลดใจเหลือเกิน ในเมืองโสโดมซ่ึงเปนแหลงชุมนุมชนความช่ัวรายและความ
บาปนั้น จะหาคนชอบธรรมเพียงสิบคนก็หาไมได มีอยูคนเดยีวเทานั้นท่ียังรักพระเจาอยู คือโลต
หลานชายของอับราฮัมนั่นเอง 

อับราฮัมมีความเช่ือวาพระเจาท่ีทานนมัสการอยูนั้น ทรงไวซ่ึงความเมตตากรุณาพระองคเปน
พระเจาแหงความรัก พระองคไมมีพระประสงคท่ีจะทําลายมนุษย ซ่ึงเกิดจากฝพระหัตถของพระองค 
นอกจากจะจําเปนจริง ๆ เทานั้น อับราฮัมเชื่อวาถาทูลขอพระองคดวยความบริสุทธ์ิใจ ดวยความรัก และ
ส่ิงท่ีขอนั้นไมขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา พระองคก็คงยินดีรับฟง ฉะนั้น ทานจึงกลาทูลขอตอรองกับ
พระองค ลดจํานวนคนชอบธรรมลงมาตามลําดับจนเหลือเพียงสิบคน แตถาเมืองท้ังเมืองหาคนดีสักสิบ
คนไมได ก็สมควรแลวท่ีจะถูกทําลาย 

เด็กหญิงคนหนึ่ง ไดอานเร่ืองการผจญภัยของมิชชันนารีคนหนึ่ง ซ่ึงเปนเพื่อนของคุณแมของ
เธอจบแลว ก็มีความรูสึกอยางแรงกลาข้ึนมาทันทีวาตองอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีคนนั้น ขณะนั้นเปน
เวลา 3 ทุมพอดี เธอไดเขาไปหาคุณแมในหองนอน และขอรองใหคุณแมรวมอธิษฐานกับเธอเผ่ือ
มิชชันนารีคนนั้น ท้ังสองคุกเขาอธิษฐานขอพระเจาคุมครองรักษาใหมิชชันนารีคนนั้นใหปลอดภัยทุก
ประการ อีกสองอาทิตยตอมา คุณแมของเธอก็ไดรับจดหมายจากเพ่ือนมิชชันนารีคนนั้นวา เขาไดรอด
พนจากถูกงพูษิรายแรงชนดิหนึ่งกดั ในคืนวันหนึ่งขณะท่ีเขาเดินเขาไปในสวนหลังบาน เขาไดเหยียบงู
พิษตัวนั้นเขาโดยบังเอิญ แตงูตัวนั้นไมไดทํารายเขา กลับเล้ือยหนีไปอยางรวดเร็ว ตามวันและเวลาซ่ึง
ระบุในจดหมายน้ัน ตรงกบัเวลาซ่ึงเด็กหญิงคนนั้นชวนคุณแมอธิษฐานเผ่ือเขานั่นเอง เม่ือคนท้ังสอง
อานจดหมายจบแลวก็ไดขอบพระคุณพระเจา 

การทูลขอตอพระเจาของอับราฮัมเปนตัวอยางท่ีดีในการอธิษฐาน คือ 
ประการแรก อับราฮัมอธิษฐานขอโดยการดลใจของพระเจา แมจะทราบวาพระเจาจะทําลาย

เมืองโสโดม แตกย็ังมีความกลาหาญท่ีจะทูลขอตอพระเจาตามการดลใจของพระองค บางคร้ังพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิอาจดลใจใหเราอธิษฐานเผื่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงเรานึกวาไมสมควร ถาเราทําตามการ
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ดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจาจะทรงฟงคําอธิษฐานของเรา และเกิดผลอยางนาอัศจรรย ฉะนั้น
เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิดลใจใหอธิษฐานก็จงอธิษฐานทันที 

ประการท่ีสอง อับราฮัมอธิษฐานดวยความรัก ทานมิไดอธิษฐานเพื่อผลประโยชนของตัวเอง 
แตเพื่อผลประโยชนของผูอ่ืน พระเจาจึงทรงฟงคําอธิษฐานของทาน พระเจาทรงตองการใหเราอธิษฐาน
เผ่ือคนอ่ืน ๆ ซ่ึงยังเปนคนบาป เพื่อวาคนเหลานั้นจะไดกลับใจใหมเช่ือพระเจา ไมตองประสบความ
พินาศ โลกในปจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนเมืองโสโดม ซ่ึงเต็มไปดวยความบาป พระเจาตรัสวา วันหนึ่ง
พระองคจะทรงทําลายโลกใหหมดส้ินไป บิดามารดา ญาติ มิตรสหายของเรา อาจจะยังลุมหลงอยูใน
โลกแหงความบาปอยู ฉะนัน้เราควรอธิษฐานเผ่ือทานเหลานั้น เชนเดียวกับท่ีอับราฮัมไดอธิษฐานเผ่ือ
โลตและเมืองโสโดมดวย 

ประการท่ีสาม อับราฮัมอธิษฐานดวยความอดทน และดวยใจรอนรน ดังจะเห็นไดจากการที่
ทานทูลขอตอรองกับพระเจาเกี่ยวกับคนชอบธรรม จาก 50 คนจนเหลือเพียง 10 คน ทานไดอธิษฐานถึง
ท่ีสุดตามความเช่ือของทาน และจนกวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไมดลใจใหทานทลูขอแลว คริสเตียน
จํานวนมาก มีความบกพรองในขอนี้ คือ ไมมีความรอนรนอดทนอธิษฐานถึงท่ีสุด เม่ืออธิษฐานทูลขอ
ตอพระเจาคร่ึง ๆ กลาง ๆ ก็ลมเลิก จึงไมเกิดผลเทาท่ีควร (อานลูกา 11:5-13) สมมุตวิาในเมืองโสโดมมี
ผูชอบธรรมสิบคนจริง ๆ หากอับราฮัมไมมีความอดทนในการอธิษฐาน ทูลขอพระเจาเพื่อเห็นแกคน
เหลานั้น คนท้ังเมืองโสโดมก็ตองพินาศ การอธิษฐานของทานกไ็มเกิดผลดีอันใด แตนาเสียดาย
เหลือเกิน ท่ีเมืองโสโดมหาคนชอบธรรมแมเพียงสิบคน ก็ไมมี 

ประการท่ีส่ี อับราฮัมทูลขอดวยใจถอม (ดูขอท่ี 27) แมอับราฮัมจะทราบวาพระเจาทรงโปรด
ปรานทานมากสักเพียงใด แตทานก็มิไดเยอหยิ่งอวดตัว เหมือนดังชาวฟาริสีท่ีอธิษฐานดวยใจหยิง่ใน
พระวหิาร (ดู ลูกา 18:10-14) อับราฮัมถอมตนจําเพาะพระพักตรพระเจาเสมอ พระเจาจึงยกทานข้ึนสูง
และฟงคําอธิษฐานของทาน 

ยังมีผูคนอีกเปนจํานวนมากที่ไมไดรับความรอด พระเจาตองการใหคริสเตียนทุกคนอธิษฐาน
เผ่ือคนเหลานัน้ และอธิษฐานเผ่ือคนงานของพระเจา ท่ีนําขาวประเสริฐไปปาวประกาศตามสถานท่ีตาง 
ๆ ใหคนงานของพระองคทุกคนเขมแข็ง ซ่ือสัตยตอหนาท่ีของตน ดร.บิลล่ี เกรแฮม กลาววา การท่ีงาน
ของทานไดรับผลสําเร็จเชนนั้น ก็เพราะอาศัยพลังอํานาจจากการอธิษฐานของคริสเตียนท่ัวโลกนั่นเอง 
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พระธรรมปฐมกาล         บทเรียนท่ี 2 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 19 

บทที่ 2 ความพินาศของเมืองโสโดม 

ครูบาอาจารยท่ีรักศิษย หวังดีตอศิษย ยอมเขมงวดกวดขันศิษยของตนเสมอ เม่ือศิษยทําผิด ฝา
ฝนกฎขอบังคับของโรงเรียน ก็ตองลงโทษ ดัดแปลงแกไข เพื่อใหศิษยของตนดีข้ึน บิดามารดาที่รักลูก 
เปนหวงอนาคตของลูก ยอมเฆ่ียนตีส่ังสอนเม่ือลูกของตนกระทําผิด ผูท่ีรักบุตรของตนมากเกินไป จน
ไมกลวเฆ่ียนตีส่ังสอนเม่ือบุตรของตนประพฤติตัวช่ัวชาเลวทราม ยอมเปนโทษแกบุตรสืบไปในวนั
ขางหนา พระเจาก็เชนเดียวกันพระองคทรงรักมนุษย พระองคทรงมีพระประสงคใหมนษุยทุกคนเปน
คนชอบธรรมจําเพาะพระเนตรพระองค เม่ือมนุษยคนใดกระทําผิด พระองคก็ตองลงโทษ เฆ่ียนตี ส่ัง
สอนเพื่อใหสํานึกตัว กลับใจใหม ไมประพฤติช่ัวอีกตอไป 

เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห เปนแหลงชุมนุมความช่ัวชาเลวทรามสารพัด (ดู ปฐมกาล 
18:20) พระเจาจําเปนตองทําลายเมืองท้ังสองนี้ กอนท่ีความช่ัวของคนในเมืองท้ังสองนี้จะแผกระจายไป
ท่ัวโลก ทําใหคนท่ัวโลกพลอยช่ัวชาเลวทรามไปดวย พระเจาก็ทรงปรารถนาท่ีจะกําจดัความบาปทุก
อยาง ออกจากจิตใจของเราใหหมดส้ิน ไมวาเราจะคิดวาบาปนั้นเล็กนอยเพียงใดก็ตาม เพื่อไมใหความ
บาป “เล็กนอย” นั้น นําเราและผูอ่ืนไปสูความพินาศ เพราะเช้ือขนมปงเพียงนดิเดยีว สามารถทําใหขนม
ปงฟูไดท้ังกอนฉันใด ความบาปเล็กนอย ก็กอใหเกดิความบาปใหญไดฉันนั้น 

คร้ังหนึ่งเกดิกาฬโรคระบาดในเมืองใหญแหงหนึ่ง โรคน้ีเปนโรคติดตอท่ีรายแรงมาก และ
ติดตอจากคนหน่ึงไปอีกคนหนึ่งไดงาย ทุกคนท่ีเปนโรคนั้นจะตองถึงแกความตายเจาหนาท่ีของเมือง
นั้น พยายามหาหนทางปองกันไมใหโรคนั้น แผกระจายติดตอไปสูผูอ่ืนจึงกั้นเขตไมใหคนเขาไปใน
บริเวณท่ีมีคนปวยเปนโรคนัน้ ตํารวจตองทําหนาท่ีเปนยามถือปนรักษาการณอยางเขมงวด ชายคนหนึ่ง
ไมเช่ือฟง ฝาฝนคําส่ังจะเล็ดเขาไปใหได จึงถูกตํารวจยิง ไดรับบาดเจ็บสาหัส การท่ีตํารวจตองทํา
เชนนั้นก็เพื่อปองกันชีวิตของคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนท้ังเมือง เพราะถาอนุญาตใหชายคนน้ันเขาไป เขา
อาจติดโรค และนําเช้ือโรคนั้นไปสูคนอ่ืน ทําใหอีกหลายคนตองเสียชีวิตเพราะโรคระบาดนั้น พระเจา
จําเปนตองทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห เพื่อกําจัดความบาปของพลเมืองในนั้นใหหมดส้ินไป 
มิฉะนั้นมนัจะทําลายทุกส่ิงท่ีพระเจาทรงสรางไว ดวยวา “คาจางของความบาปคือความตาย” ผูท่ีขัดขืน
คําส่ังของพระเจามัวเมาในความบาป จะตองพบกับความตาย และความพินาศในวนัหนึ่งขางหนา 
เชนเดยีวกับเมืองโสโดมและโกโมราห 
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เม่ือพระเจาและทูตสวรรคจากอับราฮัมไปแลว พระเจาก็ทรงใชทูตของพระองคท้ังสองเขาไป
ในเมืองโสโดม เย็นวันนั้น ทูตสวรรคท้ังสองไดพบโลตกําลังนั่งอยูท่ีประตูเมืองเราไดเรียนในบทกอน 
ๆ แลววา โลตไมเพียงแตยายเขาไปอยูในเมืองโสโดมเทานั้น หากยังรับราชการในเมืองนั้นดวย ท่ีประตู
เมืองมีทําเลดี เหมาะแกการคาขายดวยมีพอคาแมคาและผูคนพลเมืองคับค่ัง โลตจึงยึดสถานท่ีนัน่เปน
แหลงประกอบธุรกิจ เม่ือโลตเห็นทูตสวรรค ก็เชิญใหพักในบานของตน ทูตสวรรคปฏิเสธ แตโลต
ชักชวนและออนวอนจนทูตสวรรคยินยอม เม่ือชาวเมืองโสโดม ซ่ึงมีสันดานช่ัวไดทราบวา มีชายแปลก
หนาสองคนมาพักอยูท่ีบานของโลต จึงพากันมาลอมบานของโลตไว เพื่อจะทํารายชายแปลกหนาท้ัง
สองซ่ึงแทจริงก็คือทูตสวรรคนั่นเอง โลตหามปรามและวิงวอนอยางไร ชาวเมืองก็ไมยอมเช่ือฟงจะพัง
ประตูบานเขามาทํารายเขาใหได ทูตสวรรคจึงฉุดตัวโลตเขาไปในเรือน และบันดาลใหชาวเมืองตาบอด
เสีย ชาวเมืองตกใจจึงหนไีป ทูตสวรรคท้ังสองบอกแกโลตวา พระเจาจะทําลายเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห ใหโลตพาภรรยาและลูกสาวออกจากเมือง หนีเอาตัวรอด โลตออกไปบอกลูกเขยของตนดวย แต
ลูกเขยไมยอมเช่ือฟง กลับหัวเราะ นึกวาพอตาพูดลอเลน 

การท่ีโลตมีชีวิตคลุกคลีกับคนบาป รวมสนุกสนานกับคนบาปตลอดมา ทําใหคนอ่ืนแมแต
ลูกเขยไมยอมฟงคําตักเตือนของเขา หากเราคลุกคลีกับความช่ัวคนบาปเสมอ ชีวิตของเราก็ไมแตกตาง
จากเขาเหลานัน้ เม่ือเราพูดถึงเร่ืองพระเจาใหเขาฟง กจ็ะกลายเปนเร่ืองตลกขบขันสําหรับเขา พระเยซู
คริสตตรัสวา ความมืดกับความสวาง เขากันไมไดฉันใด ความดกีับความช่ัวกอ็ยูดวยกนัไมไดฉันนัน้ 
คริสเตียนจึงตองแตกตางจากชาวโลก ในดานความเช่ือ ความประพฤติ และดานอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน 
แตท้ังนี้มิไดหมายความวาคริสเตียนจะคบคาสมาคมกับชาวโลกไมได พระเยซูคริสตเองก็ยังทรง
รับประทานอาหารรวมกับคนบาป คบคาสมาคมกับคนบาป แตท่ีกลาวในท่ีนี้ก็เพื่อเตือนใหคริสเตียนมี
ชีวิตที่แตกตางจากคนบาป เพื่อวาชีวิตประจําวันของเรา จะไดเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสตและเพื่อคน
อ่ืนจะไดเช่ือในคําพยานท่ีเรากลาวออกไปนั้น 

เชาตรูของวันรุงข้ึน ทูตสวรรคส่ังใหโลตรีบออกไปจากเมือง เพราะพระเจาจะทรงทําลายเมือง
ในวนันั้น โลตยังลังเลใจ รูสึกเสียดายทรัพยสินมรดกมากมายท่ีเขามีอยูบานท่ีสวยงาม เพื่อนฝูงท่ีให
ความสนุนสนานแกเขา ตลอดจนความสุขตาง ๆ ท่ีเขาไดรับจากเมืองนี้ เขาไมอยากละท้ิงเมืองนีไ้ปเลย 
คนท่ีรักโลก ตกเปนทาสของความบาปก็เปนอยางนีแ้หละ มัวแตนึกถึงความสนุกสนาน ความสุข ความ
สวยงาม ซ่ึงเปนของหลอกลวงฝายโลกจนลืมนึกถึงความพินาศท่ีจะเกิดแกตนในกาลขางหนา แตพระ
เจาก็ทรงเมตตา พยายามฉุดเขาใหพนจากอันตรายแหงความบาป มารวมรับสันติสุขในพระองค เม่ือทูต
สวรรคเห็นโลตลังเลใจเชนนัน้ จึงรีบจูงโลต ภรรยาของโลต และลูกสาวของเขาอีกสองคน ออกจาก
เมืองเสีย และบอกวา “รีบหนีเอาตัวรอดเถิด อยาหันกลับมามองดูขางหลังเปนอันขาดเกลือกวาจะตอง
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ตาย” ทูตสวรรคบอกใหโลกหนีไปอยูบนภูเขาแหงหนึ่ง แตโลตอยูในเมืองเปนเวลานาน กลัววาเม่ือไป
อยูบนภเูขา จะตองสรางกระโจมอยูอีก เขาไมชอบชีวติท่ีลําบากเหมือนอยางท่ีเคยผานมากอนเลย จึง
ออนวอนทูตสวรรคขออนุญาตใหไปชอนตัวอยูในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึง่ ทูตสวรรคก็อนุญาตให 

เม่ือโลตและลูกสาวไดไปถึงเมืองนั้นแลว พระเจาก็บันดาลใหไฟกาํมะถันลงมาจากทองฟา เผา
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ทุกส่ิงทุกอยางกพ็ินาศไปกับเพลิงนัน้ ฝายภรรยาของโลตไมเช่ือฟง
คําส่ังของทูตสวรรค หันกลับไปดูเมืองโสโดม พระเจาจึงบันดาลใหนางกลายเปนเสาเกลือ ส้ินชีวิตไป
ในทันใดน้ันเอง คนท่ีติดตามพระเจาแตไมยอมเช่ือฟงคําส่ังของพระองค ก็ตองไดรับผลเชนเดียวกันนี ้

รุงเชาอับราฮัมยืนอยู ณ ท่ีตนเคยอยูเม่ืออธิษฐานขอตอพระเจา มองลงไปทางเมืองโสโดม เห็น
ควันไฟพลุงข้ึนจากตัวเมืองเหมือนควนัท่ีพลุงจากเตาไฟใหญ จึงทราบวาพระเจาไดทรงทําลายเมืองโส
โดมและโกโมราหแลว อับราฮัมคงตองเสียน้ําตาเพราะสงสารชาวเมืองท่ีตองพินาศส้ินในความบาป 
เหมือนเม่ือคร้ังพระเยซูทรงพระกันแสง เม่ือทอดพระเนตรเห็นความทุกขและความพินาศท่ีจะมาถึงกรุง
เยรูซาเล็ม (ด ูลูกา 13:34) แตอับราฮัมก็ยังอบอุนใจอยูบาง เม่ือนึกวาพระเจาทรงชวยโลตใหพนอันตราย
อยางแนนอนแลว 

วันหนึ่งเราจะเห็นภาพคลายท่ีอับราฮัมเห็น พระเจาจะทรงทําลายโลกท่ีเต็มไปดวยความบาปนี้ 
(กิจการ 17:31) คนท่ีไมยอมกลับใจใหม ไมยอมเช่ือพึง่ในพระเยซูคริสต ก็จะตองพินาศ ตองทนทุกข
ทรมานในไฟและกํามะถัน คนเหลานั้นอาจจะเปนพอแม พี่นอง ญาติ มิตรสหายของทาน ท่ียังไมได
บังเกิดใหมโดยพระเยซูคริสตก็ได ทานจะรูสึกอยางไร เม่ือเห็นคนที่ทานรักตองทนทุกขทรมานช่ัวนิ
รันดรเชนนัน้ พระเจาทรงใหโอกาสแกเราท่ีจะทูลอธิษฐานเพื่อคนเหลานั้น บอกขาวแหงความรอดให
เขาทราบ เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสํานึกตวั ถอมใจลง ยอมรับความรอดจากพระเจา และจะไดรอดพนจาก
การถูกลงโทษในวนัพิพากษา เหมือนดังท่ีอับราฮัมไดอธิษฐานเผ่ือโลตและชาวเมืองโสโดม เม่ือเรา
พบวาคนท่ีเรารักทุกคน ไดอยูพรอมหนากัน ในแผนดินสวรรค รับความสุขนิรันดรท่ีนั่น เราจะมี
ความสุขมากยิง่สักเทาใด 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 3 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 22 

บทที่ 3 “บิดาแหงความเชื่อ” 

พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชายแกอับราฮัม (บทท่ี 18) เม่ืออับราฮัมมีอายุหนึ่งรอยป 
พระเจาก็ทรงประทานบุตรใหตามพระสัญญา และใหช่ือบุตรนั้นวา “อิสอัค” ซ่ึงแปลวา “หัวเราะ” อับ
ราฮัมและนางซาราทุมเทความรักทุกอยางใหแกอิสอัค เพราะเปนบุตรท่ีไดรับจากพระเจาในวัยชรา 

โรงเรียนทุกแหง จะตองมีการสอบวัดผลการศึกษาของนักเรียนอยูเสมอ เพื่อใหทราบวา 
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในบทเรียนท่ีไดเรียนมาแลว มากนอยเพียงใดมีขอบกพรองอยางไร เพื่อจะ
ไดทําการแกไข ใหการศึกษาของนักเรียนไดผลดียิ่งข้ึน 

วิศวกรท่ีสรางเคร่ืองบิน ก็ตองทดสอบเคร่ืองบิน กอนท่ีจะนําออกไปใช รถ เรือ สะพาน และ
ของใชทุกอยาง ตองผานการทดสอบจนเปนท่ีไววางใจไดแลว จึงนําออกใชพระเจาก็ทรงทดลองคนของ
พระองคเชนเดียวกัน พระองคไดทรงทดสอบอับราฮัมหลายคร้ัง คร้ังแรก พระองคทรงเรียกอับราฮัมให
ละท้ิงบานเกดิเมืองนอนของตน ไปยังแผนดินท่ีพระองคทรงสัญญาวาจะประทานแกอับราฮัมเปนมรดก 
เปนถ่ินท่ีอับราฮัมไมเคยไปและไมรูจกัมากอน (ฮีบรู 11:8-10) คร้ังท่ีสอง พระเจาทรงทดสอบเร่ืองการ
แบงท่ีดินอัยราฮัมไววางใจพระเจา ใหโลตเลือกกอน คร้ังท่ีสาม พระเจาทดสอบความเช่ือของอับราฮัม 
ในการที่จะไดบุตร (ในปฐมกาล บทท่ี 16 และ 21:8-1 จะอานพบวาภรรยาของอับราฮัมไดจดัการ
อยางไร เพื่อจะมีบุตรใหได โดยไมตองคอยถึงเวลาของพระเจา และผลสุดทายไดทําใหมีความทุกข
มากกวาความสุข) อับราฮัมสามารถผานพนการทดสอบมาได ดวยความเช่ือบริบูรณในพระเจา เปนการ
พิสูจนวา อับราฮัมรักพระเจาเช่ือฟงพระองคอยางแทจริง เหมาะสมท่ีจะไดรับพระพรอันใหญหลวงจาก
พระองค โดยความเช่ือ ทานก็ไดของประทานทุกอยางจากพระเจา และไดช่ือวาเปน “บิดาแหงความ
เช่ือ” วันนีเ้ราจะเรียนถึงเร่ืองการทดสอบท่ีใหญหลวงท่ีสุดของอับราฮัม เกี่ยวกับการถวายอิสอัค 

พระเจาไดประทานบุตรชาย ใหแกอับราฮัมตามพระสัญญา (ปฐมกาล 21:1-3) อับราฮัมและนาง
ซารารักบุตรของตนมาก ทนุถนอมเล้ียงดอูยางดีท่ีสุด เม่ือบุตรเจริญเติบโตข้ึน อับราฮัมก็จัดงานเล้ียง
ใหญ (21:8) ชีวิตในวยัชราของทานมีความสุขสดช่ืนข้ึนเพราะอิสอัคบุตรของทาน 

พระเจาทรงตองการทดสอบวา อับราฮัมยังมีความเช่ือและรักพระองคเชนเดิมหรือไม วันหนึ่ง
พระองคตรัสส่ังใหอับราฮัมพาลูกชายของตน ไปเผาเปนเคร่ืองบูชาแกพระองค อับราฮัมอาจจะเสียว
ปราบเขาไปในจิตใจ และตกใจจนแทบส้ินสติ บุตรท่ีรักซ่ึงพระเจาประทานใหตามพระสัญญามีเพียงคน
เดียวเทานัน้ ทานหวงแหนทนุถนอม และรักยิ่งกวาชีวิตของทานเอง บัดนี้พระเจาตรัสส่ังใหทานฆา
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ถวายเปนเคร่ืองบูชา อับราฮัมมีใจเขมแข็งพอท่ีจะปฏิบัตติตามไดหรือ ถาเปนมนุษยท่ัวไปคงปฏิบัติตาม
ไมได แตพระคัมภีรบอกวา อับราฮัมปฏิบัติตามทุกอยาง ทานต่ืนแตเชา ออกเดนิทางไปยังภเูขาโมรียา 
เพื่อถวายอิสอัคเปนเคร่ืองบูชาตอพระเจา 

แมอับราฮัมจะรักอิสอัคมาก และเปนการยากท่ีสุดท่ีจะปฏิบัติตามคําส่ังเชนนั้นได แตอับราฮัม
เช่ือและรักพระเจามากเหนือส่ิงอ่ืนใด จึงสามารถหักหามใจกระทําทุกอยางท่ีพระเจาทรงส่ัง เรามักบอก
วา เราเช่ือและรักพระเจา แตเราไดปฏิบัตติามท่ีพระเจาทรงส่ังมากนอยเพยีงใด มีหลายคร้ังท่ีเรารักโลก 
รักตัวเอง รักเพื่อน รักญาติพี่นองมากกวาพระเจา จนไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค แลวเราจะ
หวังรับพระพรตาง ๆ จากพระเจา ดังท่ีอับราฮัมไดรับน้ัน ไดอยางไร 

ความรักท่ีแทจริงยอมมีการเสียสละ เม่ือพระเจาทรงรักโลก พระองคก็ทรงสละพระบุตรสุดท่ี
รักของพระองค ใหเปนผูไถความบาปของชาวโลก หากเรารักพระเจาเราก็ตองเสียสละเพ่ือพระองค อับ
ราฮัมเปนทุกขโศกเศราในเร่ืองอิสอัคมาก แตทานกต็ัดสินใจอยางแนวแนวาจะตองเช่ือฟงพระเจาทุก
อยาง ไมวาเปนการเสียสละมากมายเพียงใดก็ตาม ทานมิไดบอกใหนางซาราทราบ เพราะนางอาจจะ
ขัดขวาง หรือพูดจาใหทานเลิกลมความต้ังใจอยางแนนอน เม่ือเราทราบวาส่ิงท่ีเราจะกระทํานัน้ เปนไป
ตามนํ้าพระทัยของพระเจาและการที่จะนําเร่ืองนั้นไปปรึกษากับผูหนึ่งผูใด อาจจะถูกขัดขวาง หรือถูก
เกล้ียกลอมใหลมเลิกความตัง้ใจ กจ็งอยาไปปรึกษากับผูหนึ่งผูใดเลย ใหทําไปดวยความเช่ือ ดังเชนอับ
ราฮัม พระเจาจะทรงเปนผูรับผิดชอบเอง แตตองระวังดวยวา ส่ิงท่ีจะกระทํานัน้เปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระเจาจริง ๆ ไมใชเกดิจากความตองการของเนื้อหนัง หรือการยุยงสงเสริมของมาร มิฉะนัน้ จะ
เกิดความผิดพลาดและความเสียใจอยางหนักภายหลัง 

อับราฮัมพาอิสอัคเดินทางไปเปนเวลาสามวัน จึงถึงเชิงเขาโมรียา ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีพระเจาส่ังให
ถวายอิสอัค อับราฮัมส่ังใหคนใชของทานคอยอยูท่ีเชิงเขาแลวสองคนพอลูกก็เดนิทางตอไป ถึงยอดเขา
นั้น อิสอัคแบกฟน อับราฮัมเปนคนถือกระถางไฟ (สมัยนั้นไมมีไมขีดไฟ) เม่ือถึงจดุหมายปลายทาง ลูก
ชายก็ถามบิดาวา “คุณพอครับ ลูกแกะสําหรับถวายบูชาอยูท่ีไหน” อับราฮัมไดยินเชนนั้น คงเศราใจจน
พูดไมออก แตดวยความเช่ือและความรักภักดีท่ีมีตอพระเจา อับราฮัมตอบวา “พระเจาจะทรงเตรียมไว
เอง” อับราฮัมไมอาจพูดไดมากกวานั้น เพราะจิตใจปวดราวเปนท่ีสุด อับราฮัมและอิสอัคชวยกนักอ
แทนบูชา วางฟนไวพรอม เสร็จแลวอับราฮัมก็มัดลูกชายข้ึนไปวางบนแทนบูชา เพื่อจะฆาและเผาเปน
เคร่ืองบูชาแกพระเจา 

บทเรียนตอนนี้นาคิดมาก เพราะถาอิสอัคจะด้ินรนตอสูไมยอมใหบิดาผูกมัดบิดาซ่ึงชราแลวท่ี
ไหนจะมีแรงจบั และผูกมัดอิสอัคเชนนั้นได พระคัมภีรมิไดกลาววา อิสอัคฝาฝน แตยอมใหบิดามัดโดย
ดี แสดงวาอิสอัคเปนคนเช่ือฟง และไววางใจบิดามาก เทา ๆ กับท่ีบิดาไววางใจในพระเจา ทําใหเรานึก
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ถึงพระเยซูคริสต ผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขน ถาพระเยซูจะตอสู ขัดขืน ไมยอมใหเขาตรึง พระองคก็
ยอมทําได พระองคทรงเปนบุตรของพระเจา ยอมมีฤทธ์ิท่ีจะบันดาลใหทุกอยางเปนไปตามความ
ตองการของพระองค แตพระองคไมกระทําเชนนั้น พระองคทรงเช่ือฟงไววางใจพระบิดา เพราะความ
รักของพระองคท่ีมีตอชาวโลก พระองคจึงยอมถูกตรึง ไดรับความทุกขทรมานดวยความเต็มใจ ดัง
อิสอัคท่ีไดยอมใหบิดาผูกมัดไวท่ีแทนบูชา เตรียมตัวถูกฆา และเผาเปนเคร่ืองบูชาตอพระเจา 

เม่ือจัดเตรียมทุกอยางท่ีแทนบูชาเรียบรอยแลว ก็ถึงนาทีซ่ึงอับราฮัมตองตัดสินใจอยางหนัก
ท่ีสุด ระหวางลูกสุดท่ีรักกับพระเจา อับราฮัมจะเขาขางผูใด การตอสูภายในจิตใจสงบลง วินาทีนัน้เปน
วินาทีท่ีอับราฮัมไดรับชัยชนะคร้ังใหญยิ่งท่ีสุดในชีวติ ทานหักหามใจ ลืมตัวเอง ลืมลูก ลืมทุกอยางใน
โลกน้ี กํามีดแนไวในมือ เง้ือมืออันส่ันเทาของทานข้ึนสูง หมายจะจวงแทงลงไปยังรางของลูกชาย 
ทันใดนั้นเองอับราฮัมก็ตองหยุดชงักดวยมีเสียงดังจากทองฟาวา “อับราอัมเอย เจาอยาทําอันตรายแกลูก
ชายน้ันเลยเพราะเดีย๋วนี้เรารูวาเจาเกรงกลัวพระเจา ดวยเจามิไดหวงลูกคนเดียวของเจาไวจากเรา (ปฐม
กาล 22:12) พระเจาทรงเตรียมลูกแกะท่ีอวนพีไวใหอับราอัมหนึ่งตัว สําหรับบูชาพระองคแทนอิสอัค 
อับราฮัมคงดีใจ โผเขากอดลูกชายไว น้ําตาไหลออกมาดวยความต้ืนตนัใจ เม่ือแกมัดเชือกลูกชายออก 
แลวจับแกะท่ีพระเจาทรงเตรียมไวใหเขาฆาบูชาแกพระองค” 

เนื่องจากอับราฮัมเช่ือและรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ และส้ินสุดกําลังของทานไมสงวนส่ิงมีคา
ท่ีสุดสําหรับตัวเองเลย พระเจาจงึทรงอวยพระพรทานมาก (ดูขอ 16-18) ในชีวิตคริสเตียนของเรา 
บางคร้ังก็อาจตองเผชิญกับการทดลอง ซ่ึงพระเจาทรงอนุญาตใหบังเกดิข้ึนแกเรา เพือ่ทดสอบความเช่ือ
และความรักของเราท่ีมีตอพระเจา คริสเตียนผูท่ีรักพระเจาอยางแทจริง จะไมพายแพตอการทดลอง ไม
กลับไปไปรักฝายโลก หรือทําตามคํายุยงสงเสริมของพญามาร แตจะอดทนถึงท่ีสุด พยายามปฏิบัติทุก
อยางตามน้ําพระทัยของพระเจา และไมมีส่ิงใดสามารถพรากเราจากความรักของพระเจาได (ดโูรม 
8:37-38) คนเชนนี้แหละท่ีพระเจาจะทรงอวยพร และประทานรางวัลใหมากมาย การทดลองที่พระเจา
จะทรงอนุญาตใหเกิดแกเรานั้น ไมหนกัเกินกวาท่ีเราจะทนได และเม่ือทรงยอมใหเราถูกทดลองแลว ก็
จะทรงโปรดใหมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดดวย เพื่อเราจะไดมีกําลังสูทนได (ดู 1 โครินธ 10:13) เมื่อพระเจา
ทดสอบอับราฮัมถึงข้ันสุดทาย และทรงทราบวาอับราฮัมเช่ือและรักพระองคจริง (ขอใหครูอานพระ
ธรรมฮีบรู 11:17-19 ใหนักเรียนฟง) พระองคก็ทรงใหอับราฮัมมีทางหลีกเล่ียง ไมตองฆาบุตรของตน 
อันเปนการทําลายจิตใจของอับราฮัมมากท่ีสุด พระเจาทรงทราบขนาดของความเช่ือของเรา ถาเราอดทน 
และเช่ือฟงพระเจาถึงท่ีสุด เราก็จะไดรับพระพรมหาศาลจากพระองค 
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พระธรรมปฐมกาล         บทเรียนท่ี 4 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 24 

บทที่ 4 เจาสาวของอิสอัค 

พระเจาทรงทดลองความเช่ือของอับราฮัม โดยตรัสส่ังใหทานถวายลูกชายของทานเปนเคร่ือง
บูชาสักการะตอพระองค อับราฮัมไดแสดงความเช่ือ ความจงรักภักดขีองทานท่ีมีตอพระเจา โดยถวาย
อิสอัคตามคําบัญชาของพระเจา โดยเหตุนี้ พระเจาจึงทรงอวยพระพรอับราฮัมมากมาย และอับราฮัมก็ได
ช่ือวา “บิดาแหงความเช่ือ” 

เม่ือนางซารามีอายุได 127 ป นางก็ถึงแกกรรม ท่ีเมืองฮีบรู แผนดนิคานาอัน อับราฮัมไดซ้ือ
ท่ีดินและฝงศพของนางไวท่ีนั่น แลวสองพอลูกก็ไดอาศัยในเมืองนั้นสืบตอมา จนอิสอัคโตเปนหนุม มี
อายุได 40 ป บิดาจึงจัดหาภรรยาให 

การแตงงานเปนเร่ืองสําคัญมาก ดังคําพังเพยกลาววา “รักคนผิด คิดจนตาย” ถาแตงงานกับหญิง
หรือชายท่ีดี ท้ังสองฝายรักใครเขาใจซ่ึงกนัและกนั ก็จะมีความสุขสดช่ืนตลอดไป แตถาเลือกสามีหรือ
ภรรยาผิดพลาด รวมชีวิตดวยกันไมได กต็องทุกขไปตลอดชาติ ฉะนั้นการท่ีหนุมสาวแตงงาน ก็ตองคิด
ใครครวญพิจารณาใหดี เพื่อไมใหมีความผิดพลาดเกดิข้ึน ซ่ึงจะตองเสียใจภายหลัง ทางท่ีดีท่ีสุด ควรนํา
เร่ืองการแตงงานนี้ปรึกษากบัพระเจา มอบความไววางใจแกพระองค ขอพระองคเปนผูเลือกทางและ
จัดสรรให ดังเร่ืองของการหาคูของอิสอัค ซ่ึงเราจะไดเรียนตอไปนี ้

อับราฮัมเชื่อฟงและรักพระเจา ตองการกระทําทุกส่ิงใหเปนท่ีพอพระทัยพระองค เม่ือทานจะ
หาภรรยาใหแกบุตร ทานก็พยายามหาหญิงสาวจากญาติพี่นองของตน ซ่ึงเช่ือและนมัสการพระเจา
เชนเดยีวกับทาน มาเปนภรรยาของบุตร เหตุท่ีทานไมยอมใหอิสอัคแตงงานกับหญิงสาวคานาอัน ก็
เพราะชาวคานาอันไมเช่ือพระเจา ไมนมัสการพระเจาท่ีเท่ียงแทพระองคเดียว อับราฮัมเปนหวงวา เม่ือ
อิสอัคแตงงานกับคนท่ีไมเช่ือพระเจาแลวจะถูกชักจูงใหเหินหางจากพระเจา จนละท้ิงพระองคไป พระ
เจาทรงประสงคใหคริสเตียนทุกคนแตงงานกับคริสเตียนดวยกนั เพื่อวาชีวิตสมรสจะไดมีความสุข และ
จะไดไมถูกคนที่ไมเช่ือลอลวงใหหลงผิดไป พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึงเร่ืองการแตงงานของคริส
เตียนไวหลายแหงดวยกัน ซ่ึงลวนแตเปนการตักเตือนคริสเตียน ไมใหแตงงานกับคนท่ียังไมเช่ือพระเจา 
(ดู 2 โครินธ 6:14,15) การท่ีพระเจาทรงหามเชนนี้กเ็พื่อผลประโยชนสวนตัวของคริสเตียนเอง ผูท่ีเชื่อก็
จะไดรับความสุข ความสมหวัง ผูท่ีฝาฝนเม่ือความผิดหวังเกิดข้ึน ก็อยาไปโทษผูใดเปนอันขาด 

อับราฮัมส่ังคนใชคนสนิทของตนท่ีช่ือ อะลีเอเศรวา “เจาจงไปหาภรรยาใหอิสอัคบุตรของเรา ท่ี
เมืองและหมูญาติของเรา” (ขอ 4) คนใชถามวา “ถาหญิงสาวคนน้ันไมยินยอมมาอยูประเทศคานาอัน 
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แลวนายจะเต็มใจใหอิสอัคไปอยูเมืองฆาราน (เมืองของหมูญาติของอับราอัม) หรือ” อับราฮัมตอบวา 
“ไมไดเดด็ขาด เจาอยาใหเร่ืองนี้เกดิข้ึนเพราะพระเจาไดทรงสัญญาจะยกแผนดินคานาอันนี้ ใหเปน
มรดกของลูกหลานแลว” อับราอัมเช่ือพระสัญญาของพระเจาวา พระองคจะทรงอวยพรแกแผนดนิคานา
อัน ใหผลิตพืชผลบริบูรณแกทานและลูกหลานของทานพระเจาทรงสถิตอยูกับทานท่ีประเทศคานาอัน 
ใหทานและเผาพันธุของทานอาศัยอยู ในพระพรของพระองคตลอดไป ทานจึงไมอยากใหอิสอัคไปอยูท่ี
ซ่ึงพระเจามิไดทรงสัญญาไว ดวยเกรงวาจะไมไดรับพระพรจากพระเจา พระเจาทรงประสงคใหคริส
เตียนทุกคน มีชีวิตอยูในพระคุณและความรักของพระองคเช่ือฟงปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค 
พระองคทรงสัญญาวาจะอวยพรแกผูเช่ือและปฏิบัติตาม พระเจาไมทรงปรารถนาใหเราเหินหางจาก
พระองค ใชชีวิตคลุกคลีกบัคนบาปหรือไปอยูในสถานท่ีซ่ึงไมตรงกับน้ําพระทัยของพระเจา ถาเราฝา
ฝนดื้อดึง ก็จะไมไดรับพระพรจากพระองค 

อับราฮัมพูดกบัคนใชตอไปอีกวา “พระเจาทรงเปนผูเลือกหญิงท่ีเหมาะสมใหแกอิสอัค เจาตอง
สัญญาวาจะทําตามคําส่ังนี้ทุกประการ” 

เม่ืออะลีเอเศ็รใหคําสัญญาม่ันเหมาะแลว ก็เตรียมตัวออกเดินทาง อับราฮัมไดจัดกองคาระวาน 
มี อูฐสิบตัว คนใชมากมาย พรอมดวยของมีคา เชน ตูมหู กําไลมือ ทองคําเคร่ืองเพชรพลอย และเส้ือผา
แพรพรรณอยางดี ตลอดจนเสบียงอาหารตาง ๆ อยางครบถวน เม่ือทุกอยางพรอมสรรพ กองคาระวานก็
คอย ๆ เคล่ือนออกมุงสูเมืองฆาราน 

เย็นวันหนึ่งขบวนอันยาวเหยียด ซ่ึงแสดงถึงความม่ังค่ังของผูเปนเจาของ ไดมาถึงเมืองฆาราน 
และหยุดพกัท่ีบอน้ําแหงหนึง่แลว อะลีเอเศ็รก็เห็นหญิงสาวหลายคนมาตักน้ําท่ีบอนั้น จึงอธิษฐานขอตอ
พระเจาวา “ถาหญิงคนใดเปนผูท่ีพระเจาทรงเลือกจะใหเปนภรรยาของอิสอัคแลวไซร ก็ขอพระเจาดล
ใจหญิงผูนั้น นอกจากหลอนจะตกัน้ําใหทุกคนดื่มแลวยังตักน้ําใหอูฐกินดวย” นับเปนการถูกตองที่สุด 
ท่ีอะลีเอเศ็รตัดสินใจกระทําเชนนั้น อะลีเอเศ็รไดมอบความไววางใจกับพระเจา ขอพระองคทรงเปน
ผูนําและพระเจาก็ไดทรงนําใหทุกอยางเกดิข้ึนตามท่ีเขาอธิษฐานขอนัน้ โดยมีหญิงสาวคนหน่ึงช่ือเรเบ
คาห มาตักน้ําท่ีบอ เม่ืออะลีเอเศ็รขอน้ําจากนางด่ืม นางก็ใหดวยความยินดี และรับอาสาจะตักน้าํใหอูฐ
กินดวย 

เม่ือนางเรเบคาหกลับไปถึงบานแลว ก็เลาเร่ืองชายแปลกหนาใหคนท่ีบานฟง แลวคนในบานก็
ไดเชิญอะลีเศ็รและคณะเขาไปพักในบาน เม่ืออะลีเศ็รพบบิดามารดาของเรเบคาหแลว กเ็ลาเร่ืองท้ังหมด
เกี่ยวกับอับราฮัม จุดมุงหมายของการเดนิทาง เร่ืองราวที่เกิดข้ึนจากการอธิษฐานท่ีบอน้ํา และออกปากสู
ขอเรเบคาหใหเปนภรรยาของอิสอัค เม่ือคนเหลานั้นฟงจบ ก็พดูเปนเสียงเดยีวกันวา “ขอใหเปนไปตาม
น้ําพระทัยของพระเจาเถิด” อะลีเศ็รกลาวขอบพระคณุ แลวมอบของขวัญตาง ๆ แกเรเบคาหและ
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ครอบครัวของนางเปนการหมั้น และพูดตอไปวาพรุงนี้เชาเขาจะพาเรเบคาหไปสงนายของเขาท่ีประเทศ
คานาอัน แตพีช่ายและมารดาของเรเบคาหกลาววา “ขอใหเรเบคาหคอยอยูสักสิบวนัจึงคอยไป” อะลีเศ็ร
ไมอาจทําตามคําขอรองได กลาววา “จําตองรีบกลับไปหานาย ซ่ึงกําลังคอยดวยใจเปนหวง” พี่ชายและ
มารดาก็ตองยนิยอม คร้ันถามเรเบคาห นางก็ตอบวายนิดีจะไปทันทีกองคาระวานซ่ึงมีเจาสาวช่ือเรเบ
คาหรวมอยูดวย ไดกลาวคําอําลาครอบครัวนั้น เดนิทางกลับสูประเทศคานาอัน 

กองคาระวานไดรอนแรมขามหุบเขา ทะเลทราย และทุงราบตาง ๆ จนถึงเมืองคานาอัน กอนจะ
เขาสูท่ีพักอาศัยของอับราฮัม เรเบคาหเหน็ชายคนหน่ึงเดินอยูแตไกลลักษณะทาทางบางประการทําให
หลอนคิดวา อาจเปนอิสอัคเจาบาวของนางก็ได จึงถามคนใชวา “คนท่ีเดินในทุงนานั้นคือใคร” คนใช
ตอบวาคือ “อิสอัค เจาบาวของนางนั่นเอง” นางจึงเอาผาคลุมหนาตามธรรมเนียม ลงจากอูฐ คนใชก็พา
ไปหาอิสอัค และเลาเร่ืองท้ังหมดใหฟง อิสอัคไดรับนางไวเปนภรรยา อยูกินรวมกันดวยความสุขตลอด
มา 

เร่ืองนี้ก็เชนเดยีวกับท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จเขามาในโลก เพื่อแสวงหาคริสเตียนใหเปน
เจาสาวของพระเยซูคริสต (ดวูิวรณ 19:7-9) มนุษยเราเปรียบเสมือนนางเรเบคาห พระเจาทรงใชใหพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิเขาไปทํางานในจติใจมนษุย บอกใหทราบถึงเร่ืองพระเยซูคริสต ใหเขาใจพระคุณและ
ความรักของพระเจา พระวิญญาณทรงเรงเราใหทุกคนตอนรับพระเยซูคริสตตั้งแตบัดนี ้
เชนเดยีวกับท่ีอะลีเศ็งเรงเราจะพานางเรเบคาหกลับไปสูบานนายของตน บางคร้ังเม่ือทานคิดจะเช่ือพระ
เยซูคริสต จะมีคนมาหนวงเหนี่ยวใหรีรอลังเลใจ คนท่ีหนวงเหนีย่วทานไวนั้นอาจเปนเพื่อน ญาติพี่นอง 
หรือบิดามารดาของทานก็ได แตเม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิดลใจใหทานรับเช่ือพระเยซู ก็จงตัดสินใจดวย
ความกลาหาญเหมือนอยางนางเรเบคาห ดงัคําตอบของนางวา “ฉันจะไป” พระเจาทรงเตรียมทรัพยสิน
มรดกมหาศาล และความสุขนิรันดรสําหรับทุกคนท่ีเช่ือ และรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ถา
ทานดําเนนิตามการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทานก็จะไดรับมรดกลํ้าคาเหลานี้ 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 5 
ภาค 2         ปฐมกาล 25:19-34 

บทที่ 5 ยาโคบและเอซาว 

เม่ือการแตงงานของอิสอัคผานพนไปแลว หนาท่ีสําคัญท่ีติดตามมา ก็คือจะตองเปนหวัหนา
ครอบครัว เล้ียงดูรักษาใหความปลอดภยั และความเจริญกาวหนาแกบุตรซ่ึงจะมีในไมชานี้ ดังนั้นการ
แตงงานจึงไมใชเร่ืองท่ีทํากนัเพื่อสนุกสนาน คนท่ีจะแตงงานตองคิดใหดีรอบคอบวา ตนสามารถ
รับผิดชอบภาระตาง ๆ ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัขางหนาไดหรือไม สามารถเล้ียงดูภรรยาและบุตร ใหไดรับ
ความสุขสมบูรณพอสมควรหรือไม ถาหากทานยัง “ไมสามารถ” ก็ขอเตือนวาอยาเพิ่งแตงงานจะดีกวา 
ส่ิงท่ีจะทําใหครอบครัวมีชีวติชีวายิ่งข้ึนหลังจากการแตงงาน ก็คือการมีบุตร สามีภรรยาโดยท่ัวไปตาง
หวังวา เม่ือแตงงานแลวจะไดบุตรท่ีดีไวช่ืนชม ชวยสืบสกุล และรักษาเกียรติยศช่ือเสียงของบรรพบุรุษ
ตอไป 

อิสอัคและนางเรเบคาหรูสึกเสียใจท่ีอยูดวยกันเปนเวลานานแลว แตยังไมมีบุตรเลย เพราะนาง
เรเบคาหเปนหมัน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพนวิสัยของมนุษยจะสามารถชวยแกไขไดอิสอัคจึงอธิษฐานทูลขอพระ
เจา พระองคทรงฟงคําอธิษฐานของเขา ทรงรักษาการเปนหมันของเรเบคาหใหหาย หลังจากนัน้ไมนาน 
นางเรเบคาหกต็ั้งครรภและใหกําเนดิบุตรฝาแฝดและเปนชายท้ังคู นําความต่ืนเตนยนิดีมาสูอิสอัคและ
ภรรยาเปนอยางยิ่ง ส่ิงซ่ึงพนวิสัยของมนษุย เกินความสามารถของเรา หากเราทูลขอออนวอนพระเจา
ดวยความเช่ือ พระองคก็ทรงโปรดใหส่ิงนั้นเปนไปไดอยางนาอัศจรรย พระเจาสามารถเนรมิตใหมีส่ิง
ตาง ๆ เกิดข้ึนจากความวางเปลา ทรงบันดาลใหส่ิงท่ีไมมี กลายเปน “มี” ข้ึนดังเชนปฐมกาลบทท่ีหนึ่ง
กลาววา “แตเดิม แผนดินนัน้วางเปลาอยู พระเจาตรัสใหมีแสงสวาง แสงสวางก็เกดิข้ึน พระเจาตรัสใหมี
น้ํา อากาศ สัตว และพืชพันธุธัญญาหารตาง ๆ ส่ิงเหลานี้ก็มีข้ึนตามคําตรัสของพระองค” 

ชายคนหนึ่งปวยเปนวณัโรคอยางรายแรง นายแพทยบอกวา มีทางเดยีวเทานั้นจะรักษาใหหาย
ไดคือตัดปอดขางท่ีเปนโรคนั้นออกเสีย แลวใสปอดเทียมใสเขาไปแทนชายคนนั้นมีความเช่ือมาก เขา
บอกวาไมตองการใหนายแพทยผาตัด เขากลับบาน เฝาออนวอนพระเจา อธิษฐานดวยความเช่ือ และ
หลังจากนัน้ไมนาน เขาไดเปนพยานวาเขาไดใหหมอตรวจอีก คราวนีค้วามงุนงงใหแกหมอมาก เพราะ
หมอตรวจพบวา ปอดของเขาแข็งแรงดี ไมมีเชื้อโรคอะไรเลย เขาพูดวา “ขอบพระคุณพระเจา ท่ีสราง
ปอดใหมให เดี๋ยวนี้ ขาพเจาสมบูรณแข็งแรงดีแลว” 

ลูกฝาแฝดโดยทั่วไป มักมีรูปรางลักษณะละมายคลายคลึงกัน แตลูกฝาแฝดของนางเรเบคาหนั้น 
ไมมีสวนคลายคลึงกันแมแตนอย คนพ่ีช่ือ เอซาว มีผิวแดงขนดกทั่วท้ังตัวเม่ือโตข้ึน เปนนักกีฬา ชอบ
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ใชชีวิตเดินทางทองเท่ียวไปในปา เปนพรานลาสัตว ซ่ึงทําใหอิสอัคผูเปนบิดารักมาก เพราะเอซาวลา
เนื้อมาทําอาหารใหรับประทานเสมอ สวนคนนองช่ือยาโคบ มีลักษณะนิสัยตรงกนัขาม ผิวกายเรียบ
สะอาดสะอาน ไมมีขนดกดังพี่ชาย และไมชอบการลาสัตวในปา ชอบเก็บตัวเงียบ ๆ อยูกบับาน 
ชวยงานการบานการเรือน จงึเปนท่ีรักของมารดาเปนพิเศษ 

ความรักของมนุษยนั้นยากนกัท่ีจะหาความเท่ียงธรรมได มักจะมีการลําเอียงเสมอ มนษุยมักรกั
คนท่ีสวยงามกวา ดกีวา เกงกวา หรือทําประโยชนใหตนมากกวา แมแตความรักของบิดามารดาที่มีตอ
บุตรเอง บางคร้ังก็ยังมีการลําเอียง เชนอิสอัครักเอซาวมากกวายาโคบ แตเรเบคาหรักยาโคบมากกวาเอ
ซาว มีแตความรักของพระเจาเทานั้นท่ีเท่ียงธรรมไมลําเอียง พระเจาทรงรักทุกคนเทากันหมด พระเจา
ทรงรักท้ังคนชอบและคนบาปพระเจาประทานฝน แดด ใหแกคนดีเทาใด พระองคก็ประทานใหแกช่ัว
เทานั้น มนษุยทุกคนเปนคนบาป สกปรกโสมม จําเพราะพระพักตรพระเจา ไมมีอะไรนารักสักอยาง
เดียวแตพระเจายังทรงรัก และประทานของขวัญท่ีมีคาท่ีสุดคือพระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคแก
ชาวโลก เพื่อทุกคนท่ีเช่ือและรับพระบุตรนัน้ จะมิไดพินาศ แตมีชีวิตนรัินดร 

วันหนึ่งเอซาวกลับมาจากการลาสัตวในปารูสึกเหน็ดเหน่ือยและหิวมาก พบยาโคบกําลังปรุง
อาหาร สงกล่ินหอมฟุงชวนรับประทาน จึงออกปากของอาหารจากนองชาย ยาโคบเจาปญญา เห็น
โอกาสเหมาะท่ีจะหาผลประโยชนจากพี่ชายจึงพดูวา “พี่จึงขายสิทธ์ิมรดกสําหรับบุตรหัวปใหนองซิ 
แลวนองจะใหรับประทาน” เร่ืองสิทธิบุตรหัวปเปนเร่ืองที่นาสนใจ ซ่ึงเราควรทราบ ตามธรรมเนียมของ
ชายชาวยูดาย บุตรหัวปทุกคนมีสิทธิจะไดมรดกมากกวาคนอ่ืนถึงสองเทา และพระเจาทรงโปรดปราน
บุตรหัวปของมนุย ใหทําหนาท่ีปุโรหิตของครอบครัวสําหรับถวายเคร่ืองบูชาตอพระเจา สิทธิบุตรหัวป
นี้ทุกคนจึงอยากได เอซาวไดสิทธินี้เพราะเปนบุตรหวัปของครอบครัวแตพระเจาตรัสแกนางเรเบคาหวา 
ยาโคบจะเปนผูไดมีสิทธินี้ นางอาจจะเลาเร่ืองนี้ใหยาโคบฟง ยาโคบจึงรอคอยเวลาของพระเจา ใหพระ
เจาประทานสิทธินั้นแกเขา โดยไมตองใชกําลังอํานาจ หรือโกงดวยวิธีทุจริต 

คร้ังนี้เปนโอกาสเหมาะสมอยางยิ่ง ยาโคบนึกวาเปนโอกาสท่ีพระเจาประทานใหแลว จึงออก
ปากขอซ้ือสิทธิบุตรหัวปจากพ่ีชาย เอซาวซ่ึงกําลังหนามืดตาหลายอยูดวยความหวิคิดแตจะไดกนิทา
เดียว จึงยินยอมแลกสิทธิบุตรหัวปกับอาหารม้ือนั้น พระเจาตองไมพอพระทัยในการตัดสินใจอยาง
งายดายของเอซาวอยางแนนอน การท่ีเอซาวไดเปนบุตรหัวปไดสิทธิพิเศษจากบิดามารดาในเร่ืองมรดก 
ไดรับเกยีรติใหเปนผูถวายเคร่ืองบูชาแกพระเจาสําหรับครอบครัว นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระเจาอยางยิง่ เม่ือไดรับสิทธินี้แลวควรจะทนุถนอมเทิดทูนรักษาไวใหดี แมตนเองอาจจะมองไมเห็น
ความสําคัญแตก็ตองเหน็แกพระเจาผูประทานใหดวยความรัก เพราะเร่ืองทอง เร่ืองกิน เร่ืองรส เร่ือง
กล่ินทําใหเอซาวตองยอมมอบสิทธิบุตรหัวปอันมีคามากท่ีสุดใหแกยาโคบ เพียงเพือ่แลกกับอาหารม้ือ
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เดียวเทานัน้ ในพระคริสตธรรมคัมภีรหลายคนท่ีไดกระทําผิด ฝาฝนคําส่ังของพระเจาเพราะเร่ืองกิน
เชนเดยีวกันนี้ เชนอาดัมและเอวา ฝาฝนคําส่ังของพระเจา กระทําบาปเพราะกินผลไมท่ีทําใหรูจักความดี
และความชัว่เขาไป โลตไดทําบาปโดยการลวงประเวณีทําใหส่ิงท่ีนาอับอาย เพราะดื่มน้ําเมา ชนชาติ
อิสราเอลตองปวดทอง เปนโรคลมตายในปามากมาย เพราะเร่ืองอาหาร เม่ือซาตานทดลองพระเยซูใน
ปา ซาตานรูวาพระองคทรงหิวพระกระยาหาร ก็หลอกลวงใหพระเยซูเสกกอนหินใหเปนขนมปง แต
พระเยซูทรงชนะซาตานดวยพระวจนะของพระเจา ไมปฏิบัติตามคําหลอกลวงของมาร 

คนในปจจุบันนี้มีเปนจํานวนมากท่ีจมอยูในความบาป เพราะเหน็แกเร่ืองกินพายแพตอคาวราคี
ของโลกียตัณหา แมแตคริสเตียนเอง ก็มีไมนอยท่ียอมขายสิทธิในสวรรคเพื่อเห็นแกทอง รูป รส กล่ิน 
เสียง หลังจากท่ีเอซาวไดขายสิทธิบุตรหัวปไปแลวก็รูสึกเสียใจมาก เขาก็ไดสํานกึและไดแตครํ่าครวญ
รองไหอยากไดคืน แตก็สายเกินไปเสียแลว (ดู ฮีบรู 12:16,17) ผูท่ีไมเคารพยําเกรงพระเจา ไมทนุถนอม
พระคุณและความรัก ซ่ึงพระเจาประทานใหนั้น วันหนึ่งขางหนาตรงหนาพระราชบัลลังกของพระเจา 
เขาจะคํ่าครวญรองไหขบเข้ียวเค้ียวฟน ถึงการกระทําท่ีโง ๆ ของเขา แตเวลานัน้จะสายเกนิไปทีเ่ขาจะ
กลับใจเสียแลว 

การกระทําของยาโคบท่ีหลอกซ้ือสิทธิบุตรหัวปดวยกลอุบายจากพ่ีชาย ขณะท่ีพีช่ายหวิโหย
ขาดความยั่งคิดนั้น กเ็ปนการผิดตอน้ําพระทัยของพระเจาเชนกนั พระเจาไมมีพระประสงคจะใหยาโค
บกระทําเชนนัน้ เม่ือพระองคสัญญาวา จะใหยาโคบเปนใหญกวาพีช่ายพระองคจะบันดาลใหเปนไป
ตามท่ีพระองคทรงสัญญาไวเม่ือเวลามาถึง ไมใชใหยาโคบจัดการดวยวธีิของตัวเอง พระเจาทรงลงโทษ
การกระทําผิดของยาโคบ แตพระองคก็คงอวยพรยาโคบตอไป ยาโคบตองการตําแหนงซ่ึงเปนท่ีโปรด
ปรานของพระเจามากท่ีสุด เขาอยากเขาไปถึงพระพรของพระเจาใหเร็วท่ีสุด จงึไดกระทําดังนั้นตอ
พี่ชาย แมวายาโคบจะกระทําผิดแตเขาก็มีความเช่ือ สวนเอซาวไมมีความเชื่อเลย พระเจาทรงรักยาโคบ
และไมพอพระทัยในเอซาว พระองคมีพระประสงคจะประทานสิทธิบุตรหัวปแกยาโคบอยูกอนแลว 
การกระทําซ่ึงเกิดข้ึนดวยความเช่ือ แมบางคร้ังอาจจะผิดพลาด แตก็ดกีวาการกระทําซ่ึงปราศจากความ
เช่ือ และเปนการสบประมาทพระเจา 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 6 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 26 

บทที่ 6 ชัยชนะของอิสอัค 

เม่ือทานอานหนังสือพิมพจะพบวา มีขาวการทะเลาะวิวาท การกล่ันแกลง การทํารายกันและ
กัน และเร่ืองยุติธรรมมากมายเกือบทุกวัน ตราบใดท่ีความบาปยังอยูในโลก มนุษยยอมไมสามารถหนี
พนจากส่ิงเหลานี้ได หากเร่ืองทะเลาะวิวาทกันเกดิจากการเขาใจผิดของท้ังสองฝายก็พอทําเนา แมจะเจ็บ
ซํ้าน้ําใจขณะทะเลาะวิวาทกันบางแตเม่ือผานพนไปแลว ก็สามารถปรับความเขาใจกันได ไมเก็บไปคิด
เปนเร่ืองอาฆาตพยาบาทตอกัน แตบางคร้ังท้ัง ๆ ท่ีเราทราบวาเราเปนผูบริสุทธ์ิ เราเปนฝายถูกตองรอย
เปอรเซ็นต เรากระทําทุกอยางดวยความหวังดี ฝายตรงกันขามตางหากท่ีเปนฝายผิด แตแลวเรากลับถูก
กล่ันแกลง ใสราย ดวยความยุติธรรม ทําใหไดรับความเจ็บปวดท้ังรายกายและจิตใจตลอดจนทรัพย
สมบัติก็ตองพลอยเสียหายไปดวย หากเร่ืองรายแรงจริง ๆ เราอาจพ่ึงกฎหมายของบานเมืองจัดการกับ
เขาได เร่ืองกค็งยุติ แตบางคร้ังการกอกวนทําลายความสงบสุขในจิตใจ ก็อาจทําใหเราเจ็บแคนอยาง
หนัก และไมสามารถอาศัยกฎหมายของบานเมืองจัดการใหได เราจะทําประการใด ถาเปนคนท่ัวไป เม่ือ
ความแคนใจถึงท่ีสุด ไมสามารถระงับอารมณรายไวได ก็อาจจะกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีรุนแรงและไมดี
ออกไป เชนการทะเลาะววิาท ทุบตีชกตอย ฆาฟนกนั หรือทํารายทรัพยสินของฝายตรงกันขามเปนการ
ตอบแทนสําหรับคริสเตียน การตอบแทนโดยลักษณะนีย้อมถือเปนการผิด พระเจาตรัสวา “อยาทําช่ัว
ตอบแทนความช่ัว แตจงตอบแทนความช่ัวดวยความด”ี นี่เปนทางเดยีวเทานั้น ท่ีจะนําเราไปสูสันติสุข 
คร้ังหนึ่งอิสอัคเคยประสบเร่ืองอยุติธรรมเชนนี้ อิสอัคเอาชนะโดยวิธีของพระเจา คือตอบแทนความช่ัว
ดวยความด ี

เหตุการณของอิสอัคตอนนี้ เปนตัวอยางท่ีดีสําหรับชีวติประจําวนัของเรา ใหเรารูจักวิธีครอง
ชีวิตดวยความสงบสุขกับคนอ่ืน ๆ (โรม 15:4,5) เร่ืองนี้เกิดข้ึน เม่ืออิสอัคไดปกหลักต้ังกระโจม ณ หุบ
เขา เมืองฆะราร และกําลังซอมแซมบอน้ําซ่ึงอับราฮัมไดขุดไวให ในแดนทุรกันดารท่ีเปนทะเลทราย
และภเูขาเชนนั้น น้ําเปนส่ิงท่ีหายากท่ีสุด อิสอัคจึงตองขุดบอหลายลอเพ่ือใหมีน้ําพอเพยีงกับฝูงสัตว
มากมาย อิสอัคขุดพบบอ ๆ หนึ่ง มีน้ําพุพลุงออกมาไมขาดสาย รูสึกตืน่เตนดใีจมาก เพราะตอไปเขาไม
ตองกลัวการกนัดารน้ําอีกแลว แตความดใีจของอิสอัคตองหยุดชงักลง เม่ือมีคนเล้ียงสัตวชาวเมืองฆรา
รกลุมหนึ่ง มาหาเร่ืองทะเลาะววิาท ทึกทกัเอาวาบอนั้นเปนสมบัติของเขา 

อิสอัคเปนผูรักสันติสุข แมบอน้ํานั้นจะมีความสําคัญตอเขามาก เขาตองลงทุนไมนอยสําหรับ
การขุดบอน้ํามัน และบอนั้นก็เปนกรรมสิทธ์ิท่ีถูกตองของเขาจริง ๆ แตเพื่อหลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาท
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การบาดหมางใจกนั อิสอัคก็ยินยอมยกใหเขาเหลานัน้ แลวไปขุดน้าํใหม อิสอัครักและเช่ือฟงพระเจา
เชนเดยีวกับบรรพบุรุษของเขา เม่ือพระเจาตรัสส่ังใหอิสอัคต้ังถ่ินฐานในดนิแดนั้น เขาก็อยูท่ีนัน่ดวย
ความเช่ือฟงและอดทน แมจะมีเร่ืองมิดีมิรายเกิดข้ึน เขาก็พยายามรักษาความสงบไว มิใหเร่ืองรายแรง
เกิดข้ึน จนเปนท่ีเส่ือมเสียพระเกยีรติยศของพระเจา การแสดงความอดทนและความรักในชีวิตคริส
เตียนออกมาจะทําใหคนอ่ืนเห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต ใหเหน็ความแตกตางของคริสเตียนกับ
ชาวโลก และจากชีวิตประจาํวันท่ีเราแสดงออกมานี้ อาจดลใจใหคนอ่ืนสํานึกตวั รับเช่ือพระเยซูก็ได 
อยางนอยท่ีสุด เม่ือเราโอนออนผอนตามเสียขางหนึ่ง ก็จะชวยใหเร่ืองสงบอยางงายดาย ไมตองรับความ
เสียดาย ซ่ึงอาจจะใหญโตกวาท่ีเราเสียสละก็ได ดังสุภาษิตท่ีวา “เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย” การ
ตบมือขางเดียวยอมไมดังฉันใด ถาเราไมพยายามโตตอบศัตรูของเรา ไมชาเขาจะเลิกขมเหงเราไปเอง 
ฉันนั้น 

ทันทีท่ีอิสอัคขุดบอท่ีสองเสร็จเรียบรอย คงเล้ียงสัตวพวกน้ันก็มาแยงเอาบอน้ําอีก อิสอัคมิได
ตอสูหรือทะเลาะววิาทประการใด คงปลอยใหเขาเหลานัน้ยึดไปตามชอบใจ อิสอัคเช่ือวาพระเจาสถิตอยู
กับเขาและจะทรงนําเขาตลอดไป การเสียสละเล็กนอยยอมดีกวาการขัดขืนน้ําพระทัยของพระเจา และ
เขาเช่ือวาพระเจาจะประทานบอน้ําใหแกเขา ใหมีน้ําอุดมสมบูรณ อิสอัคยายภูมิลําเนาหนีไปอยูท่ีอ่ืนอีก
ตอไป เขาไดขุดบออีกแหงหนึ่ง คราวนีไ้มมีใครมารบกวนเขาอีก อิสอัคและภรรยาตลอดจนบริวารก็
อาศัยอยูท่ีนัน่ดวยความสุข การอดทนน้ันตองอดทนใหถึงท่ีสุด จนกวาชัยชนะเปนของเรา เปโตรเคย
ถามพระเยซูวา “พระองคเจาขา พี่นองของขาพเจาจะทําผิดตอขาพเจาไดกี่คร้ัง ซ่ึงขาพเจาจะยกความผิด
ของเขา ถึงเจ็ดคร้ังหรือ” พระเยซูตอบเขาวา “เรามิไดวาแกทานถึงเจด็คร้ังเทานั้น แตถึงเจ็บสิบคร้ังคูณ
ดวยเจ็ด” (ด ู มัทธิว 18:21,22) หากทานอาศัยอยูดวยกนักับเพื่อนของทาน ซ่ึงชอบกล่ันแกลงทานให
ไดรับความลําบากอยูเสมอ ทานจงอดทน อภัยใหเขาดวยความรักของพระเยซู เม่ือเขาเห็นทานเงียบ ไม
โตตอบหลายคร้ังเขา เขากจ็ะหยุดไปเอง เพราะการกลั่นแกลงหรือยั่วโทสะคนนัน้ ถาอีกฝายหน่ึงไม
แสดงความรูสึกใด ๆ ออกมา ผูกล่ันแกลงกไ็มรูสึกสนุก หลายคร้ังเขากเ็บ่ือและเลิกไปเอง 

ตอมา อิสอัคไดยายไปอยูในตําบลบะเอรเขบา และไดขุดบอน้ําแหงหนึ่งมีน้ําอุดมสมบูรณ 
พอเพียงแกฝูงสัตวของเขา คืนหนึ่งพระเจาไดเสด็จมาปรากฎแกอิสอัคตรัสวา พระองคจะสถิตอยูกับ
อิสอัคเสมอ อิสอัคไมตองกลัวเกรงอะไรทั้งส้ินพระองคทรงอวยพระพร ใหแกอับราฮัมบิดาของอิสอัค
อยางใด พระองคก็จะอวยพระพรใหอิสอัคอยางนั้น คนท่ีเช่ือฟงพระเจาต้ังอยูในโอวาทของพระองค 
พระองคยอมคุมครองและอวยพระพรเสมอ แมศัตรูจะมีกาํลังมาก คิดทํารายเบียดเบียนประการใดกต็าม 
พระองคก็ทรงชวยใหไดรับชัยชนะ ผูท่ีมีพระเจาสถิตอยูดวยจึงไมตองกลัว ดังพระดํารัสท่ีพระเจาตรัส
แกอิสอัคและมนุษยท้ังปวงนั้นวา “เจาอยากลัวเลย ดวยเราจะอยูกับเจา” (ขอ 24) 
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เม่ือคนซ่ึงคิดราย รังแก กล่ันแกลง อิสอัคไมอาจทําอะไรแกเขาได มิหนําซํ้ายังเหน็อิสอัคไดรับ
พระพรยิ่งข้ึน จึงทราบแนวา พระเจาสถิตอยูกับอิสอัค พระเจาท่ีอิสอัคนมัสการเปนพระเจาท่ีเท่ียงแท 
สามารถปกปองรักษาและบํารุงเล้ียงอิสอัคใหไดรับความเจริญยิ่งข้ึน เขาเหลานั้นรูสึกเกรงกลัวและ
เล่ือมใสพระเจาอิสอัค จึงพากันมาหาอิสอัคขอทําสัญญาเปนไมตรีตอกนั (ขอ 28) นอกจากพวกเขา
สัญญาวาจะไมทําอันตรายแกอิสอัคและบริวารแลว ยังขอรองอิสอัคมิใหทําอันตรายตอพวกเขาดวย 
ท้ังนี้ทําใหเราเห็นฤทธานุภาพของพระเจาอยางเดนชดั ซ่ึงเขาเหลานัน้ไดเห็นไดรับชัยชนะทุกอยางพวก
เขาและครอบครัวตางก็มีชีวติอยูอยางรมเยน็เปนสุขตลอดไป 

ชัยชนะของอสิอัคไดใหบทเรียนท่ีดแีกเรา อิสอัคมิไดชนะดวยพลังอํานาจของเขา ซ่ึงถาเขา
กระทําเชนนั้น อาจจะประสบความพายแพอยางส้ินเชิงก็ได อิสอัคอาศัยพระเจา เช่ือฟงพระเจา ไมใชวิธี
ใด ๆ ซ่ึงไมใชวิธีของพระเจา มาปฏิบัติตอศัตรู อิสอัคมีความอดทน ตั้งอยูในสันติสุข อภัยตอการกระทํา
ช่ัวของศัตรูเสมอ มอบเร่ืองนี้แกพระเจาขอพระองคทรงชวยจดัการให และโดยอาศัยวิธีของพระเจา ใช
ความรัก ความออนสุภาพ ความอดทนถึงท่ีสุด แลวอิสอัคก็ไดชัยชนะ นอกจากตัวเองและบริวารพนจาก
การรังควานของศัตรูแลว ยังไดมิตรใหมอีกมากมาย และพระเจาก็ไดรับเกียรติยศจากการนี้ดวย 

การใชกําลังความสามารถของตัวเอง มักประสบความพายแพเสมอ แมเราจะถกเถียงแยงชิงของ
กัน ไดรับชัยชนะ แตแทนท่ีจะชวยใหเร่ืองสงบลง อาจเปนเหตุใหศัตรูเพิ่มความค่ังแคนมากยิ่งข้ึน หัน
มาทําอันตรายเอาภายหลัง เร่ืองก็จะเพิ่มความรุนแรงยิ่งข้ึน เม่ือทานประสบเหตุทํานองเดียวกับอิสอัค จง
ใชวิธีท่ีดีท่ีสุด คือวิธีของพระเจาดังท่ีอิสอัคใช และประสบผลสําเร็จมาแลว 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 7 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 27 

บทที่ 7 อุบายของนางเรเบคาห 

มีส่ิงหนึ่งซ่ึงทุกคนเคยกระทํามากอน และสวนมากยังคงกระทําอยู แมวาบางคนจะกลับใจใหม
เปนคริสเตียนแลวก็ตาม ส่ิงนั้น บางทีเรานึกวาเปนเร่ืองสนุกสนาน ใชทดสอบความฉลาดไหวพริบของ
คน แตบางคร้ังก็นําภยัอยางใหญหลวงมาสูตัวเองและผูอ่ืน คนเปนจํานวนมาก ไดมองขามส่ิงนี้ไป พา
กันประพฤติดวยความสนุกสนาน จนลืมไปวาผลของมันนํามาซ่ึงความทุกขความเศราโศก ไมสูคนอ่ืนก็
สูตัวเอง หรือท้ังสองฝาย บิดาของส่ิงนี้คือ พญามารซาตาน มารไดใชเปนเคร่ืองมือทําใหอาดัมและเอวา
จะตองทําบาป ความบาปจึงไดเขามาในโลก ทําใหมนุษยทุกคนตองกลายเปนคนบาป กลาวมาถึงเพยีงนี้
แลว ทานพอจะทราบไดไหมวา ส่ิงนั้นคืออะไร ส่ิงนั้นกคื็อความผิดบาปท้ังปวงนั้นเอง เปนตนวา การ
มุสาเปนบาปรายแรงชนดิหนึ่ง เพื่อจะหลอกลวงหาประโยชนจากคนอ่ืน หรือเพ่ือความสนุกสนานหรือ
เพื่อแกตวั เอาตัวรอดจากความผิดของตนก็ตาม ยอมเปนความบาปท้ังนั้น พระเจาทรงเกลียดชังการมุสา 
(สุภาษิต 6:16,17) คนที่ชอบการมุสาจะเขาแผนดินสวรรคไมได (วิวรณ 21:27,22:15) 

ยาโคบเร่ิมทําผิดโดยใชอุบายหลอกลวงเอาสิทธิบุตรหัวปจากพี่ชาย ขณะท่ีพีช่ายหวิจัดขาด
ความยั่งคิด เม่ือความบาปไดฝงรกรากลงในจิตใจของยาโคบ มันก็คอย ๆ เจริญเติบโตข้ึน จนกระท่ังยา
โคบกลากลาวคํามุสาหลอกลวงบิดาของตัวเอง เพื่อตองการพรซ่ึงบิดาจะใหแกเอซาว ยาโคบกระวน
กระวายใจ และคอยสืบเสาะเสมอวา เม่ือใดบิดาจะอวยพรแกพี่ชาย ตนจะไดหาอุบายแยงชิงพรนั้นจาก
เอซาวเสีย คนท่ีเคยทําผิดคร้ังหนึ่งและกระทําไดสําเร็จ อยาหวังเลยวาเขาจะหยุดเพียงเทานัน้ เม่ือมี
โอกาสเขาก็จะทําอีกอยางแนนอนและจะเพิม่ความกลายิ่งข้ึน เชนคนที่ไมเคยขโมยส่ิงของของผูใดมา
กอนเลยคร้ังแรกเขาอาจจะกลัวจนตัวส่ัน ไมคอยกลาขโมยเทาใดนัก แตเม่ือเคยขโมยส่ิงของผูใดมาสัก
คร้ังหรือสองคร้ัง ก็จะเคยชินไมรูสึกกลัวตอไปอีก กลาขโมยของท่ีมีคามากกวานั้นและกระทําบอยคร้ัง
ยิ่งข้ึน เพราะฉะน้ันทางท่ีจะปองกันตัวเองหรือผูอ่ืนไมใหหลวมตวักระทําผิดนั้น กคื็อถอยหางเสียจาก
ส่ิงเหลานี้ อยางไดทดลองเปนอันขาด เพราะเปนอันตรายมากอาจพลาดพล่ังเองงาย ๆ เพราะถาเคยทํา
สักคร้ัง จะทําใหรูแนวทางท่ีจะกระทําไดอีกในคร้ังตอไป เชนคนท่ีติดบุหร่ี ติดเหลา ติดการเที่ยว
กลางคืน ติดการพนัน มีไมนอยท่ีเกดิจาก “การขอลองสักคร้ัง” เม่ือยาโคบกลาหลอกลวงพ่ีชาย ความ
กลานั้นก็เติบโตข้ึน จนกระท่ังกลาหลอกลวงบิดา 

ขณะนัน้อิสอัคบิดาของเขาท้ังสองชรามากแลว หูตาฟาง มองและฟงไมคอยชัดอิสอัคไดเรียกเอ
ซาวบุตรหัวปมาบอกวา “เจาจงเขาไปในปา ลาเนื้อมาทําอาหารท่ีพอชอบอีกสักมื้อ พอจะทําพิธีอวยพร
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ใหเจา” ดังไดทราบแลว นางเรเบคาหรักยาโคบมากกวาเอซาว เม่ือนางไดยนิสามีพดูกับบุตรชายหัวป
เชนนั้น จึงรีบไปหายาโคบ เลาใหฟงถึงขอความนางไดยินมา และบอกวานางอยากใหยาโคบไดรับพร
นั้นมากกวาเอซาว นางเรเบคาหออกอุบายใหยาโคบหาลูกแพะอวนพีในฝูงมาสองตัว แลวนางไดปรุง
อาหารชนิดท่ีอิสอัคชอบรับประทาน ใหเสร็จกอนท่ีเอซาวจะกลับจากลาสัตว และใหยาโคบนําไปให
บิดารับประทานบิดาสําคัญวาเปนเอซาว ก็จะอวยพรให ยาโคบบอกวาไมกลากระทําเชนนั้น เพราะ
แมวาบิดาจะมองไมเห็นชดั แตเร่ืองคลําดูตัวหรือมือขณะท่ียกอาหารไปใหนัน้ บิดาก็ทราบวาไมใชเอ
ซาว เพราะมือของเอซาวน้ันมีขน สวนยาโคบไมมี นางก็ปลอบใจและพูดวา “ไมตองกลัวหากมกีาร
ผิดพลาดเกิดข้ึน แมจะเปนผูรับบาปกรรมเอง สวนเร่ืองขนตามรางกายน้ันจัดทําไดงาย โดยเอาหนังแพะ
ท่ีออนนุมมีขนมากมาพันไวท่ีมือและคอ เพื่อใหแนบเนียนยิ่งข้ึน แมจะเอาเส้ือของเอซาวมาใหลูกสวม 
เม่ือเขาไปใกลบิดา บิดาไดกล่ินตัว และจับท่ีแขน ก็จะสําคัญเปนอ่ืนไมไดนอกจากเอซาว บุตรหัวปของ
ตนอาศัยวิธีงาย ๆ เชนนี้ ลูกก็จะไดพรจากบิดา” 

ยาโคบประหมาไมนอยในการกระทําคร้ังนี้ นางเรเบคาหตองชักซอมปลอบขวัญยาโคบ จน
ยาโคบเกิดความกลาท่ีจะทําได ยาโคบจึงทําตามท่ีมารดาส่ังทุกประการ สวมเส้ือของพ่ีชาย พันมือและ
ตนคอดวยหนงัสัตว แลวยกอาหารซ่ึงมารดาเตรียมไวพรอมแลวไปใหบิดา ทุกส่ิงทุกอยางก็สําเร็จ
เรียบรอยตามอุบายของนางเรเบคาห คําอวยพรซ่ึงเอซาวควรจะไดนั้น ก็ตกเปนของยาโคบเสียหมดส้ิน 
(อาน 27:18-29) 

บิดามารดามีความสําคัญยิ่ง เกี่ยวกับการประพฤติของบุตร เพราะเปนผูท่ีใกลชิดบุตรท่ีสุด และ
ผูท่ีบุตรใหความเคารพนับถือไววางใจมากท่ีสุดก็คือ บิดามารดา หากบิดามารดาทําหนาท่ีฝกหดัอบรม
ใหดีเทาท่ีจะทําได ไมปลอยปละละเลยใหบุตรประพฤติตามใจชอบ ยอมเปนผลดีแกบุตรท้ังในปจจุบัน
และอนาคต การประพฤติตาง ๆ ของบิดามารดา ก็เปนผลกระทบกระเทือนอยางรายแรงท่ีสุดตอบุตร ดัง
จะเห็นไดวาบิดามารดาท่ีชอบด่ืมเหลา ชอบเตนรํา สูบบุหร่ี มีอารมณราย ชอบทะเลาะววิาท ลูก ๆ ซ่ึง
เจริญเติบโตทามกลางส่ิงแวดลอมเหลานี ้ ยอมไดรับแรงผลักดันใหกระทําตามส่ิงซ่ึงตนพบเห็นจาก
บุคคลท่ีตนใหความเคารพนับถือดวย เม่ือมีคนไปตักเตือน หามปราม เขาอาจไมยอมเช่ือฟงเพราะนึก
เสมอวา “เม่ือคุณพอ คุณแมทําได ฉันก็ทําได” ยาโคบคงไมกลาถึงกับโกหกหลอกลวงบิดา หากมารดา
ไมเปดทางใหเขาทํา ฉะนั้น ผูเปนบิดามารดาจึงควรระมัดระวังอยางยิ่ง เกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนเด็ก ถา
สอนในทางท่ีผิดหรือทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปนเหตุใหบุตรสะดุดหลงไป จะนําความเสียใจมาสูตวัเองและ
บุตรในวนัขางหนา 

เม่ือเอซาวกลับมาจากการลาสัตว ก็รีบปรุงอาหารท่ีบิดาชอบใหบิดา และขอพรจากบิดา อิสอัคก็
ทราบวาถูกยาโคบหลอกลวงไปแลว และสายเกินไปที่จะแกไข อิสอัคไมรูจะทําประการใด ไดแตอวย
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พรแกเอซาวในส่ิงซ่ึงเหลือจากท่ีไดใหแกยาโคบ เอซาวเสียใจและเจ็บแคนใจมากท่ีเสียรูยาโคบเปนคร้ัง
ท่ีสอง ตั้งแตนั้นมาเอซาวกอ็าฆาตพยาบาทยาโคบ หาทางจะกําจัดยาโคบ นางเรเบคาหตกใจมากบอก
ยาโคบใหรีบหนีไปอยูกับลาบานพ่ีชายของนาง และต้ังแตนั้นมานางก็ไมมีโอกาสไดพบยาโคบบุตรท่ีรัก
ของนางอีกเลย เม่ือยาโคบกลับมานางก็ไดถึงแกกรรมเสียแลว 

ในบ้ันปลายชีวิต แทนท่ีนางเรเบคาหจะไดรับความสุขอยูกับบุตรท่ีรักมากท่ีสุดคือ ยาโคบ แต
ยาโคบกลับพลัดพลาดจากนางไปอยูทางไกล เนื่องจากผลกรรมของนางเองนางคงเศราใจ วาเหวและรํา
พรรณถึงยาโคบตลอดเวลาจนกระท่ังนางส้ินใจ สวนยาโคบนั้นตองเรรอนพเนจรหนีพี่ชายไปอยูตาง
แดน หางไกลจากความอบอุนของบิดามารดา และตองระวังภัยซ่ึงอาจเกิดจากพ่ีชายไดทุกเวลา “คนใด
หวานพืชอยางใดลง ก็จะเกีย่วเก็บผลอยางนั้น” (กาลาเทีย 6:7) 

เปนส่ิงท่ีนาแปลกอยูไมนอยท่ีพระเจาทรงอวยพรแกคนอยางยาโคบ ซ่ึงเต็มไปดวยเลหเหล่ียม
เพทุบาย กลาวคํามุสาหลอกลวงพ่ีชายและบิดา จนตองถูกพ่ีชายตามลา หมายจะเอาชีวิต แตจะไมเปน
การแปลกเลย หากเปรยีบเทียบกับการท่ีพระเจาทรงอวยพรเราทุกคน เราอาจเปนคนช่ัว คนผิดบาป ยิ่ง
กวายาโคบ เคยโกหกหลอกลวงสารพัด ขัดขืนน้ําพระทัยของพระเจา กระทําการบาปตาง ๆ  มากมาย แต
เม่ือเราเช่ือ กลับใจใหมตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคก็ทรงอภัยโทษให และถา
จะเปรียบเรากบัยาโคบ เช่ือวายาโคบคงดีกวาเรา มีความเชื่อมากกวาเรา การท่ีพระเจาทรงอวยพรยาโคบ
จึงไมเปนส่ิงแปลกอันใด 

พึงจําไวเสมอวา การท่ีพระเจาทรงรักและอวยพรมนษุยนั้น มิใชวามนุษยเปนคนดวีิเศษสมควร
แกความรัก และพระพรของพระองค แตเปนเพราะความเช่ือซ่ึงเรามีอยูเล็กนอยตอพระองค และเพราะ
พระมหากรุณาธิคุณอันใหญยิ่งของพระองค เม่ือทราบฉะน้ีแลว เราทุกคนควรจะระลึกถึงพระคุณของ
พระองค และรักพระองคใหมากยิ่งข้ึน 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 8 
ภาค 2          ปฐมกาล 27:41-28:22 

บทที่ 8 ทางสูสวรรค 

เม่ือยาโคบไดหลอกลวงบิดา ใชอุบายแยงชิงเอาพรของเอซาวพ่ีชายของเขาแลวเขาก็ไมอาจอยู
กับบิดามารดาอยางเปนสุขไดอีกตอไป เพราะเอซาวโกรธแคนอาฆาตพยาบาทยาโคบมาก คิดหาทางจะ
กําจัดยาโคบเสมอ นางเรเบคาหผูเปนมารดาของเขาท้ังสอง จึงใหยาโคบบุตรสุดท่ีรัก หนีไปอยูในเมือง
ซ่ึงเปนบานเกดิเมืองนอนของนางเรเบคาห อิสอัคบิดาของยาโคบ ไดเรียกยาโคบมาส่ังสอนอบรมและ
อวยพรใหอีกคร้ังหนึ่ง กอนที่ยาโคบจะเดินทางจากไป บทเรียนของเราวันนี้ เราจะเหน็วา ยาโคบตอง
เดินทางคนเดยีวในปาเปล่ียวไมเพยีงแตหงอยเหงาวาเหวใจเทานั้น ยงัเต็มไปดวยอันตรายและส่ิงนากลัว
รอบดาน 

จิตใจของยาโคบเปนทุกขโศกเศรายิ่งนกั เขาตองจากพอแมญาติพี่นองท่ีรักของเขา จากถ่ินฐาน
บานเรือนท่ีตนเคยอยูอาศัยตั้งแตยังเด็ก เดินทางไปสูถ่ินไกล ซ่ึงเขาไมเคยรูจักมากอนเลย ตามลําพังคน
เดียว เขาตองเดินผานทะเลทรายท่ีแหงแลงทุรกันดารเดนิผานทางท่ีขรุขระ มีหินแหลมคม และบางคร้ัง
ระหวางการเดนิทางอาจจะมีโจรผูรายคอยปลนสดมภทํารายรางกายดวย ขณะท่ีเดินทางไปคนเดียว 
ยาโคบคงสํานึกถึงความผิดของบาปของตน ท่ีไดกระทําตอบิดาและพ่ีชาย คงเปนเพราะความผิดบาป
นี่เอง พระเจาจึงทรงลงโทษตนใหพรากจากบานเกิดเมืองนอน มารับความทุกขลําบากดังท่ีเปนอยูนี้ 
และบางทีเขาอาจคิดวา เขาเลวเกินไปจนพระเจาไมอยากอวยพรเขาอกีตอไปก็ได ซ่ึงเปนความคิดท่ีทํา
ใหเขาโศกเศราเสียใจเปนท่ีสุด 

ความรักของพระเจาเปนส่ิงท่ีลึกลับและใหญยิ่งเกินกวาท่ีเราจะเขาใจได แมพระองคจะเกลียด
ความบาป แตพระองคกท็รงรักคนบาปเสมอ เม่ือมนุษยสํานกึผิดโศกเศราเสียใจในความบาปท่ีได
กระทําไป และสารภาพความผิดตอพระเจา พระองคทรงประกอบดวยความรักและความเมตตา ทรง
ยินดีอภัยบาปใหเสมอ ยาโคบอาจนึกวา พระเจาไมทรงรักเขาแลว แตแทจริงพระเจายงัทรงรัก และสถิต
อยูกับเขาโดยที่เขาไมรูสึกตัว พระองคทรงปกปองรักษายาโคบตลอดเวลาท่ียาโคบเดินทางสูเมืองฆา
ราน 

คํ่าลงแลว ยาโคบไมมีบานจะนอนพกั ไมมีกระโจมที่พอจะกําบังน้ําคางได และลมหนาวก็พัด
กระหน่ํามา เขาตองนอนอยูบนพืน้ดนิ ใหกอนหนิตางหมอนหนุนศีรษะจนหลับไปดวยความเหน็ด
เหนื่อย คืนนัน้ยาโคบไดฝนเห็นบันไดอันนหนึ่งทอดจากสวรรคมาสูพื้นดิน มีทูตสวรรคข้ึน ๆ ลง ๆ ท่ี
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บันไดนัน้ และมีพระเจาประทับอยูตอนบนสุดของบันไดน้ัน พระองคตรัสกับยาโคบ (อานขอ 13-15) 
เม่ือยาโคบต่ืนข้ึน ยาโคบก็พดูกับตัวเองวา “พระเจาทรงสถิตอยู ณ ท่ีนีแ้นทีเดียว และขาหารูไม” 

พระเจาทรงสถิตอยูกับเราทุกหนทุกแหง ฉะนั้นไมวาจะไปท่ีไหนกต็าม เราไมตองตกใจกลัว 
เพราะพระองคทรงรัก ทรงคุมครอง และทรงนําเราเสมอ พระองคทรงเปนเพ่ือนท่ีดท่ีีสุดของเรา และเรา
จะไมรูสึกวาเหวอีกตอไป 

หลังจาก ดร.ซงไดแยกทางกับเพื่อนรวมงานแลว ทานก็ออกไปทํางานของพระเจาตามลําพัง 
คร้ังหนึ่งทานไปเทศนาในการประชุมฟนฟแูหงหนึ่ง ทานบอกกับผูปกครองในโบสถนั้นวา “เม่ือกอน 
ผมมีเพื่อนรวมงานสองคน และผมทํางานรวมกับคนสองคนเทานั้น คร้ังนี้ผมมาเพียงคนเดียว แตแทจริง
แลวผมไมไดทํางานคนเดยีว ผมมีเพื่อนรวมงานท่ีดท่ีีสุดสามทาน คือพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ เดี๋ยวนี้ผมทํางานรวมกนักับพระเจา” ไมวา ดร.ซงจะไปทํางานท่ีไหนก็ตาม ทานเช่ือแน
วามีพระเจาสถิตอยูกับทานเสมอ งานของทานจึงเกดิผล นําพระพรไปสูคนเปนจํานวนมาก 

กอนจะจากท่ีนั่นไป ยาโคบไดเอาหนิท่ีเขาใชตางหมอนมาต้ังข้ึนเปนแทนบูชาแลวถวายเคร่ือง
บูชาแกพระเจา เปนการระลึกถึงพระคุณและความรักของพระเจา ยาโคบไมมีลูกแกะจะถวายเปนเคร่ือง
ไถบาป จึงเอาน้ํามันเทลงบนศิลานั้นแทนเคร่ืองบูชา และไดตั้งช่ือสถานท่ีแหงนั้นวา “เบธเอ็ล” แปลวา 
“ท่ีประทับของพระเจา” เพราะพระเจาไดปรากฏแกเขาในความฝนท่ีนั่น ยาโคบไดตั้งสัตยปฏิญาณวา ถา
พระองคสถิตอยูกับเขา และทรงพิทักษรักษาเขาใหปลอดภัย ท้ังประทานอาหารและน้ําแกเขาแลว เขาจะ
นมัสการพระองค รับใชพระองคตลอดไป และเขายนิดถีวายเศษหนึ่งสวนสิบของผลิตผลทุกอยางท่ีพระ
เจาประทานใหแกเขาใหแกพระองค ภายหลังจากนั้นยาโคบก็เดินทางตอไปดวยความปติยินด ี ความ
ทุกข ความกลัว และความหวงกังวลทุกอยางไดอันตรธานไปหมดส้ิน เพราะยาโคบทราบแนวาเขามิได
เดินทางผูเดยีวตามลําพัง แตพระเจาทรงรวมทางไปดวย พระเจาไดเสด็จมาหายาโคบในวนัแรกท่ีเขา
รูสึกเปลาเปล่ียวใจ พระองคทรงสัญญาวา จะไมเปล่ียนแปลงคําสัญญาแหงพระพรของพระองค 
พระองคจะทรงเปนผูนําของเขาท้ังในปจจุบันและอนาคตและตลอดไปเปนนิจ และทรงสัญญาวาจะนํา
เขากลับสูบานเกิดเมืองนอนของเขาดวยความปลอดภัย 

การเดินทางของยาโคบไดใหบทเรียนท่ีดแีกเราหลายประการ ดังตอไปน้ี 
ประการแรก ทําใหเราเขาใจวา พระเจาสถิตอยูกับเราเสมอ แมบางคร้ังเรานึกวาเราช่ัวรายเลว

ทรามเกินไป ไมเหมาะสมกับพระเจา แตโดยเหตุท่ีเรารูจักสํานกึตัววาตัวเองเปนคนช่ัวรายเลวทราม 
และยอมรับผิดกับพระเจา พระองคก็ทรงเมตตาและทรงโปรดยกความผิดบาปของเราเสียหมดส้ิน ไมวา
เราจะไปอยูท่ีไหน หรือตกอยูในสภาพอยางไรก็ตาม เม่ือทราบวามีพระเจาสถิตอยูดวย เราก็มีความกลา 
ความม่ันใจ และความอบอุนใจ 
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ประการท่ีสอง พระเจาทรงเปนหวงเราทุกคน ยิ่งกวาบิดามารดาท่ีเปนหวงบุตร เม่ือเราเปนบุตร
ของพระเจาโดยการรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดแลว พระองคจะใหทูตสวรรคของพระองคมาเฝา
พิทักษรักษาเรา (อานมัทธิว 18:10) แตผูท่ีไมเช่ือและยังไมไดรับความรอดพนจากบาปนั้น จะไมมี
โอกาสไดรับการพิทักษรักษาและการชวยเหลือเยี่ยงพี่เล้ียงจากทูตสวรรคเหลานั้นเลย (ฮีบรู 1:14) ท้ังนี้
ทําใหเราเขาใจอีกอยางหนึ่งวาฐานะเปนบุตรของพระเจานั้นสูงเดนเพียงใด แมแตทูตสวรรคก็ยังตองมา
รับใชเรา 

ประการท่ีสาม ใหเราทราบวา พระเจาทรงเห็นการกระทําของเราตลอดเวลา เราไมอาจซอนตัว
หรือหนีพนจากสายพระเนตรของพระเจาได (ดู 2 พงศาวดาร 16:9) ทานอาจสามารถหนีจากบาน หนี
จากบิดามารดา ญาติมิตรสหาย เดินทางขามทะเลมหาสมุทรหรือโดยสารเคร่ืองบินไปสูท่ีไกลแสนไกล 
ใหพนหูพนตาของคนท่ีทานไมชอบได แตทานกระทําเชนนั้นกับพระเจาไมได พระองคทรงเห็นทาน
ตลอดเวลา เม่ือทานทราบดังนี้แลว จะชวยใหทานไมกลาทําบาป ไมวาในท่ีมืดหรือในท่ีสวาง 

คุณพอคุณแมญาติพี่นอง เพื่อนหรือผูท่ีทานใหความไววางใจ ไมสามารถชวยเหลือทานได
ตลอดเวลา เพราะทานเหลานั้นไมมีฤทธ์ิอํานาจเหมือนพระเจา วันหน่ึงทานอาจจะจากคุณพอคุณแม จาก
บานเมืองของทานไปสูถ่ินไกล ไมมีผูใดใหความรัก ความชวยเหลือทานได แตทานไมตองกลัว พระเจา
ทรงสถิตอยูกับทาน เปนเพือ่นท่ีดีของทานเสมอ ยิ่งกวานั้นพระองคยงัทรงเห็นเหตุการณตาง ๆ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนแกเรา และจะบอกใหเราทราบถึงอันตรายตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเราจะไมเดินเขาไปในทางท่ีมี
อันตรายน้ัน การทรงนําของพระองคจึงถูกตองและปลอดภัยสําหรับเราเสมอ 

ประการท่ีส่ี ยาโคบเห็นบันไดทอดจากสวรรคมาสูโลก เปนทางข้ึนลงของทูตสวรรค เบ้ือง
สูงสุดของบันไดนั้นพระเจาประทับอยู หมายความวาพระคุณและความรอดนั้นมาจากเบ้ืองบน คือจาก
พระเจาผูสูงสุด โดยพระเยซูคริสตเสด็จจากสวรรคมาสูโลกและทรงส้ินพระชนมเพือ่ไถบาปของมนุษย
ทุกคน 

บันไดท่ียาโคบเห็น มีอันเดยีวเทานั้น การท่ีจะข้ึนสูสวรรคก็อาศัยบันไดอันนี้หมายความวาทาง
แหงความรอดนั้นมีทางเดียว และโดยอาศัยพระเยซูคริสตเทานั้น พระเยซูตรัสวา “เราเปนทางน้ัน เปน
ความจริง และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดา เวนไวมาทางเรา” (ยอหน 14:6) 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 9 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 29-33 

บทที่ 9 ยาโคบไดรับชีวิตใหม 

เม่ือทานฝาฝนคําส่ังของคุณพอคุณแมหรือผูบังคับบัญชา ทานจะรูสึกเกรงกลัว ไมกลา
เผชิญหนากับทานเหลานั้น เชนเดยีวกบันักเรียนท่ีไมไดทําการบานมาสงครูตามกําหนดเวลา เม่ือถึง
ช่ัวโมงท่ีครูคนนั้นเขาสอน เขาจะรูสึกไมสบายใจ นั่งกระสับกระสายอยูตลอดเวลา บางคนถึงกับไมกลา
มองหนาครูเอาเลย เพราะกลัวครูจะทวงการบาน ถาไมไดสงอาจถูกครูทําโทษ ตองอับอายขายหนา
เพื่อนฝูง หรือถาเราทําผิดตอผูหนึ่งผูใด เชนหลอกลวงเขา แกลงทําใหเขาบาดเจ็บ หรือไดรับความอับ
อาย เราก็ไมสบายใจ ตองคอยระวังอยูตลอดเวลา กลัววาเขาจะกระทําอยางนั้นตอบสนองเราบาง เม่ือ
ยาโคบทําผิดตอพี่ชายของเขาถึงสองคร้ัง แมจะไดในส่ิงท่ีเขาตองการ แตก็ไมมีความสุขใจ ตองคอย
หวาดระแวงพ่ีชายอยูเสมอ เกรงวาพี่ชายซ่ึงอาฆาตพยาบาทตนอยู อาจมาแกแคนทํารายชีวิตตนได 

เม่ือยาโคบไดจาก “เบธเอ็ล” สถานท่ีซ่ึงเขาไดฝนเหน็บันไดของพระเจาแลว เขาก็เดินทางตอไป
ตามคําบอกเลาของมารดา พระเจาสถิตอยูกับยาโคบตลอดเวลา ทรงปกปองรักษา และทรงนํายาโคบไป
ถึงเมืองฆารานโดยปลอดภยั ยาโคบไดพบคนเล้ียงแกะกลุมหนึ่งกําลังตักน้ําจากบอใหฝูงแกะดื่ม จึงไต
ถึงลาบานซ่ึงเปนพี่ชายของมารดา คนเหลานั้นบอกวารูจักดี ขณะน้ันมีหญิงสาวคนหน่ึงนําฝูงแกะมาดื่ม
น้ําท่ีบอน้ํา คนเล้ียงแกะบอกยาโคบวา ผูหญิงท่ีกําลังนาํฝูงแกะมาด่ืมน้ํานั้นคือลูกสาวของลาบาน ยาโค
บดีใจมากรีบเขาไปหา และชวยตักน้ําท่ีบอน้ําใหฝูงสัตวของนางดื่ม แลวบอกวา เขาเปนลูกชายของนาง
เรเบคาหและเปนหลานของลาบานซ่ึงเปนพี่ชายของมารดา นางสาวราเฮ็ลไดยินดังนัน้ ก็รีบวิ่งไปสงขาว
ใหลาบานผูเปนบิดาทราบ บิดาและญาติพี่นองดีใจมากที่ไดขาวเกี่ยวกับเรเบคาหและรีบออกมาตอนรับ 
ยาโคบไดเลาเร่ืองการมาของเขาใหลาบานฟง ทําใหลาบานเพิ่มความสงสารเอ็นดูยาโคบมากข้ึน และ
ตอนรับยาโคบใหอยูรวมกบัครอบครัวของเขา 

ยาโคบไดอยูในครอบครัวของลาบานซ่ึงมีศักดิ์เปนลุง และชวยเล้ียงสัตวมาเปนเวลาหนึ่งเดือน 
วันหนึ่งลาบานไดเรียกยาโคบมาพบและบอกวา ยาโคบควรจะไดคาจางจากเขา และถามยาโคบวา
ตองการอะไรเปนคาจางบาง ยาโคบซ่ึงผูกใจสมัครรักใครนางสาวราเฮ็ลอยูแลว แตขณะนั้นยาโคบยัง
ยากจนอยู ไมมีสมบัติมากพอท่ีจะเปนสินสอดทองหม้ันแกลุงได จึงรับอาสาวาจะรับใชลาบานเปนเวลา
เจ็ดป เม่ือครบเจ็ดปแลวลาบานตองยกราเฮ็ลใหเปนภรรยาของเขา ซ่ึงลาบานก็ตกลงยินยอมดวยด ี
ยาโคบรักราเฮล็มาก ในพระคัมภีรบอกวา “เวลาเจ็ดป ท่ียาโคบรับใชลาบานดูเหมือนประเดี๋ยวเดียวเทา
นั้นเอง” แตพอครบกําหนดสัญญาถึงวันแตงงาน ลาบานไมซ่ือสัตยตอยาโคบ กลับมอบเลอาพี่สาวของ
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ราเฮ็ลใหเปนภรรยาของยาโคบ แทนท่ีจะยกราเฮ็ลตามสัญญาท่ีใหไว ยาโคบผิดหวังและเสียใจมาก ลา
บานปลอดโยนยาโคบวา อยาเสียใจ อีกเจ็ดวนัขางหนาจะยกราเฮ็ลใหเปนภรรยา เพราะตามธรรมเนียม
นั้นพี่สาวตองแตงงานกอนนองสาวเสมอ การท่ีจะใหราเฮ็ลซ่ึงเปนนองสาวแตงงานกอนนัน้ไมบังควร
อยางยิ่ง ลาบานไดสัญญากับยาโคบใหมวา หากยาโคบยินดีรับใชตนอีกเจด็ปแลวจะยกราเฮ็ลใหเปน
ภรรยา ดวยความรักท่ียาโคบมีตอนางราเฮ็ล ยาโคบจึงยินยอมตามสัญญา รับใชลาบานตอมาเปนเวลา
ท้ังส้ินมากกกวายี่สิบป นอกจากยาโคบจะถูกกลอุบายของลาบาน ตองรับใชลาบานนานกวาท่ีควรแลว 
เขายังถูกลาบานโกงคาจางแรงงานกวาสิบคร้ัง แมพระเจาจะทรงรักษายาโคบและอวยพรยาโคบมาก แต
เม่ือยาโคบกระทําผิด พระเจาก็ทรงลงโทษตามความเท่ียงธรรมของพระองค ยาโคบตองเก็บเกีย่วผล
แหงความบาปของตนท่ีไดหวานไว เขาไดคดโกงและหลอกลวงอยางใด เขาก็ถูกคดโกงและหลอกลวง
อยางนั้น คําส่ังสอนของพระเยซูขอหนึ่งกลาววา “ส่ิงสารพัดซ่ึงทานปรารถนาใหมนุษยทําแกทาน จง
กระทําอยางนัน้แกเขาเหมือนกัน” 

เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหยาโคบกลับบานเดิม พระเจาก็ตรัสแกยาโคบ (ด ู
31:3) แตยาโคบหนักใจอยูประการหน่ึง คือกลัววา ลาบานคงไมยอมใหตนกลับบานไดอยางงายนัก 
เพราะยาโคบ ลาบานจึงไดรับพระพรจากพระเจาอยางมากมาย ผูท่ีไดเปนคริสเตียนโดยบังเกิดใหมอยาง
แทจริงแลว ไมวาจะไปอยูท่ีไหนกต็าม ยอมนําพระพรไปสูท่ีนั่นเสมอ นี่เปนประสบการณของผูรับใชท่ี
สัตยซ่ือของพระเจาหลายคนแลว 

วันหนึ่งขณะท่ีลาบานมีธุระตองออกจากบานไปสามวัน ยาโคบจึงพาภรรยาไปกลางทุงในท่ี ๆ 
ซ่ึงปลอดคน เลาแผนการณหนีกลับบานเกิดเมืองนอนของตนใหภรรยาฟง ยาโคบรีบจัดขบวนเดนิทาง
โดยใหภรรยาและบุตรนั่งอูฐ และใหคนใชตอนฝูงสัตวของตนไปกับขบวนน้ันดวย 

ลาบานทราบขาวการหลบหนีของยาโคบจงึออกติดตาม แตพระเจาทรงพิทักษรักษายาโคบ และ
ทรงหามลาบานในความฝนวา อยาทําอันตรายยาโคบเปนอันขาด จงปลอยใหเขากลับไปอยางอิสระ ลา
บานไดตามยาโคบทัน ตางคนตางก็ทักทายปราศรัยกันเปนอยางดี และมีการเล้ียงเพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรี
อีกคร้ังหนึ่งกอนท่ีจะลาจากกัน ระหวางการเดินทางกลับนั้น ยาโคบก็ยังมีความกลัวอยู ถึงแมวายาโคบ
ไดเหน็ทูตสวรรคมาใหความอารักขาแกเขาก็ตาม ยิ่งเดินทางเขาใกลบานมากเทาใด ก็ยิ่งตองเผชิญหนา
กับพี่ชายเร็วข้ึนเทานั้น 

ยาโคบมีจุดออนอีกจดุหนึ่ง คือเช่ือพึ่งตนเอง แทนท่ีจะเชื่อพระเจา ความจริงยาโคบไมนาวิตก
กังวลอะไร เม่ือมีพระเจาสถิตอยูดวย และมีทูตสวรรคคุมกันตลอดเวลาแตยาโคบคงใชวิธีของตนเชน
เคย เขาจัดของขวัญใหคนใชนําไปใหเอซาวลวงหนา ท้ังนี้เพราะเขาคิดวา เม่ือเอซาวเห็ความนบนอบ
ของตนเชนนี้ ก็คงทําใหเอซาคลายความตึงเครียดลง และคงจะเมตตาปรานีไมทําอันตรายตอเขา นิสัยท่ี
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ไมดีอยางหน่ึงของยาโคบคือเปนคนเหน็แกตัว หาทางเอาตัวรอดกอนเสมอ ดังจะเห็นไดจากเม่ือ
ผูส่ือขาว ท่ียาโคบสงไปลวงหนากลับมารายงานใหทราบวา เอซาวพรอมดวยคนส่ีรอยคนกําลังเดิน
ทางเขามาใกลแลว ยาโคบตกใจมาก (ขอ 7) เขาก็รีบแบงคนออกเปนสองหมู ใหหมูหนึ่งเดนิลวงหนาไป
กอน อีกหมูหนึ่งอยูขางหลัง และแนนอนยาโคบตองอยูหมูหลัง ยาโคบกลาววา “ถาคนหมูแรกถูกฆา
ตาย คนหมูท่ีสองก็มีโอกาสหนีเอาตัวรอดได” 

เม่ือเหตุการณเขาข้ันคับขันดงันั้น ยาโคบจงึเร่ิมหันเขามาพึ่งพระเจา เร่ิมรูสึกวาตนเปนคนไรคา 
ไรความสามารถ ถาอาศัยความสามารถของตนแลว จะตองพนิาศอยางแนแท และมีผูเดียวเทานั้นท่ี
วางใจได คือพระเจาของอับราฮัมปูของตน (ดูคําอธิษฐานของยาโคบ ปฐมกาล 32:9-12) 

ความทุกขลําบากและอันตรายตาง ๆ ชวยใหเขาใจพระเจาดียิ่งข้ึน ทําใหเราทราบวาสติปญญา
และความสามารถของเรา บางคร้ังก็ชวยอะไรเราไมไดเลย มีผูเดียวเทานั้นท่ีเราจะพึ่งพาอาศัยไดเสมอ 
คือพระเจาของอับราฮัมของยาโคบ ของบรรพบุรุษของเรา และของคนท่ัวโลก 

หลังจากท่ียาโคบอธิษฐานทูลขอตอพระเจาแลว เขาก็จัดใหภรรยาและลูกชายสิบเอ็ดคน ขามลํา
ธารลวงหนาไปกอน สวนตัวเองยังปลีกตัวอธิษฐานเขาเฝาพระเจาตามลําพังคนเดียว ยาโคบไดสํานึกตัว
วาเปนคนผิดบาปมาก เปนคนเห็นแกตวั และเช่ือพึ่งตัวเองมากเกินไป เขาทราบดีวา เขาชวยตัวเองไมได
นอกจากอาศัยพระเจาเทานั้น พระเจาทรงเปล่ียนจิตใจของเขาใหใหมในคืนวนันั้น และทรงเปล่ียนช่ือ
ใหใหมวา “อิสราเอล” ซ่ึงแปลวา “เจาชาย” หรือ “โอรส” แทนช่ือ “ยาโคบ” ซ่ึงแปลวา “ผูทรยศคดโกง” 

ตั้งแตนั้นมา ยาโคบก็กลายเปนคนใหมจริง ๆ เขาเปล่ียนจากชีวิตท่ีคดโกงเห็นแกตวั มาเปนชีวิต
ท่ีดําเนินตามรอยพระบาทของพระเจา เปนบุตรของพระเจา พระเจาทรงสถาปนายาโคบใหเปนหวัหนา
ของประเทศสําคัญประเทศหนึ่ง และลูกชายสิบสองคนของยาโคบก็ไดเปนหัวหนาของชนชาติยูดายสิบ
สองตระกูล และชนชาติสิบสองตระกูลนี้ ก็ไดกลายเปนประเทศสําคัญประเทศหนึ่งคือประเทศ
อิสราเอล จากตระกูลยะฮูดา หรือท่ีเรียกวายดูา อันเปนตระกูลหนึ่งในสิบสองตระกุลนี้เอง ท่ีพระเยซู
คริสตไดถือกําเนิดมาเม่ือพระองคเสด็จเขามาบังเกิดเปนมนุษยในโลกนี้เพื่อชวยมนษุยท้ังหลายใหรอด 

ยาโคบไดสงของขวัญไปใหเอซาวในวันรุงข้ึน เอซาวก็รับไวดวยความยินดี และอโหสิทุกอยาง
ใหแกยาโคบ ท้ังไดแสดงความรักความปรานีตอยาโคบดวย “เม่ือทางของคนใดเปนท่ีชอบพระทัยพระ
เยโฮวาห แมศัตรูของคนน้ัน พระองคจะทรงกระทําใหอยูดวยกนัไดดวยความสงบสุข” (สุภาษิต 16:7) 
พระเจาทรงใหบทเรียนแกยาโคบและแกเราวา เราไมสามารถเปนคนดไีดโดยอาศยัตัวเอง นอกจากอาศัย
ฤทธ์ิอํานาจของพระเจา ขอพระองคทรงเปล่ียนแปลงเราใหม เม่ือเราไดรับการเปล่ียนแปลงใหม ไดรับ
ชีวิตใหมจากพระองคแลว เราจึงจะเปนคนดี และเปนท่ีชอบพระทัยพระองค 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 10 
ภาค 2          ปฐมกาลบทท่ี 37 

บทที่ 10 โยเซฟและความฝน 

คิดวาทุกคนคงเขาใจคําวา “ทาส” ดี “ทาส” ในท่ีนีห้มายถึงคนท่ีถูกขายใหเปนกรรมสิทธ์ิของ
คนอ่ืน ไมวาเด็กหรือผูใหญ คนชรา ผูชายหรือผูหญิง เม่ือถูกขายไปเปนทาสแลว จะไมมีอิสระเปนของ
ตัวเอง สิทธิอํานาจทุกอยางตกเปนของผูซ้ือเขาเสียหมดส้ิน ไมวาเจาของจะใชใหทําอะไรกต็าม เขา
จะตองปฏิบัตอิยางไมมีเงื่อนไข บางคนที่ไมมีใจเมตตากรุณาตอมนษุย เม่ือซ้ือทาสมาแลว กจ็ะใชทาส
เยี่ยงสัตวเดรัจฉาน เม่ือไมเปนท่ีพอใจของตนก็เฆ่ียนตี ทําทารุณกรรมตาง ๆ ทาสที่พอมีกําลังทนไดก็
ตองกัดฟนทนไป ท่ีทนไมไดก็ตองพลีชีวิตใหกับความทารุณนั้น 

วันนีเ้ราจะเรียนถึงเร่ืองเด็กชายคนหนึ่ง ซ่ึงถูกพ่ีชายคบคิดกันจบัเอาไปขายเปนทาสของคน
ตางชาติ แตพระเจาทรงสถิตอยูกับเด็กชายคนนี ้จึงไมมีผูใดสามารถทําอันตรายเขาได เม่ือเขาเติบโตข้ึน 
พระเจาทรงชวยเขา จากฐานะของการเปนทาส มาเปนจักรพรรดิผูยิ่งใหญ ชีวิตของเขาตลอดจนมูลเหตุ
ท่ีพระเจาทรงยกเขาข้ึนสูงเปนอยางไรนัน้ เราจะไดเรียนกนัตอไปนี ้

เม่ือยาโคบและครอบครัวไดกลับไปสูบานเกิดเมืองนอน คือเมืองซ่ึงอับราฮัมอาศัยอยูแลว เขาก็
ไดบุตรสืบตระกูลชนชาติอิสราเอล เม่ือพระคริสตธรรมคัมภีรกลาวถึงชนชาติท้ังสิบสองตระกูลของ
ประเทศอิสราเอล โปรดทราบดวยวา ตนตระกูลของชนชาติอิสราเอลน้ันคือ บุตรของยาโคบสิบสองคน
นั่นเอง 

ทานคงจําช่ือราเฮ็ลได ราเฮ็ลเปนภรรยาของยาโคบซ่ึงยาโคบรักมาก และเปนนองของนางเลอา
ภรรยาของยาโคบเชนกัน ท้ังเลอาและราเฮ็ลก็ไดใหกําเนิดบุตรแกยาโคบหลายคนดวยกัน แตบุตรท่ี
ยาโคบรักมากท่ีสุด และมักจะหาเส้ือผาท่ีสวยงามมีสีสรรตาง ๆ ใหสวมใสอยูเสมอ คือ โยเซฟ ทําให
พวกพี่ชายพากันอิจฉาริษยาไปตาม ๆ กนั สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีพวกพี่ชายไมพอใจโยเซฟมาก็คือ 
เม่ือพวกเขาทําผิด โยเซฟมักนําเร่ืองไปฟองบิดาเสมอ จากเร่ืองนี้ทําใหเราทราบวา โยเซฟเปนคนท่ีรัก
ความชอบธรรม แสวงหาความบริสุทธ์ิของพระเจาต้ังแตยังเดก็ เม่ือเขาเห็นพี่ชายทําผิด เขาทราบดีวา
ตนเองเปนผูนอยไมอาจวากลาวตักเตือนผูใหญกวาได แตการท่ีพี่ชายทําผิดเร่ือย ๆ นั้น คนท่ีรักความ
บริสุทธ์ิรักความชอบธรรม ก็ไมอาจทนดไูดเชนกัน โยเซฟจึงตองนําเร่ืองนั้นไปฟองบิดา เม่ือเราเห็นพี่
นองคริสเตียนของเราทําผิด และรูสึกวาสมควรจะตักเตือน ก็จงตักเตือนเขาดวยความรักของพระเจา 
และถารูสึกวาตัวเองไมเหมาะสม ท่ีจะใหคําตักเตือนใด ๆ แกเขาได ก็จงนําเร่ืองนี้ทูลอธิษฐานตอพระ
เจา ขอใหพระองคทรงตักเตือนและเปล่ียนแปลงเขา 
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คืนหนึ่งโยเซฟฝนวา ขณะท่ีเขาและพวกพี่ ๆ กําลังเกีย่วขาวอยูในนา ฟอนขาวของเขาก็ตั้งข้ึน
ตรง สวนฟอนขาวของพวกพ่ี ๆ ทุกคนตางพากันโคงคํานบัฟอนขาวของเขา เม่ือโยเซฟเลาความฝนนี้ให
แกพวกพี ่ๆ ฟง พวกเขาก็ยิ่งเพิ่มความไมพอใจในโยเซฟมากยิ่งข้ึน แลวพูดกับโยเซฟวา “เจาจะปกครอง
พวกเราหรือ” 

ตอมาโยเซฟไดฝนอีกคร้ังหนึ่ง เขาฝนวา ดวงอาทิตยดวงจันทร และดวงดาวอ่ืน ๆ อีกสิบเอ็ด
ดวงตางพากันกราบไหวเขา โยเซฟเลาความฝนนี้ใหบิดาฟงบิดาก็ติเตยีนเขา และกลาววา “เจาจะใหพอ
กับแมของเจาและพวกพี่ ๆ ของเจากราบไหวเจากระนั้นหรือ” แมยาโคบจะติเตียนเรื่องความฝนนี ้แตก็
อดท่ีจะสนใจไมไดเพราะเปนความฝนท่ีแปลกประหลาด ซ่ึงอาจมาจากพระเจาก็ได 

วันหนึ่งยาโคบใชโยเซฟไปดูพวกพ่ีชาย ซ่ึงออกไปเล้ียงแกะท่ีตําบลเชเค็ม แลวใหนําขาวมา
บอกใหตนทราบวาพี่ชายและฝูงสัตวมีความเปนอยูเปนอยางไร โยเซฟคงไมอยากไป เพราะทราบวา
พี่ชายเกลียดชังตน แตดวยความเช่ือฟงท่ีมีตอบิดาโยเซฟก็ตองทําตาม โยเซฟไปหาพี่ชายท่ีตําบลเชเค็ม
แตก็ไมพบ จงึถามคนเล้ียงแกะท่ีนั่นวาพีช่ายของตนอยูท่ีไหน คนเล้ียงแกะพวกนัน้ก็บอกวาอยูท่ีตําบล
โดธาน โยเซฟก็เดินทางตอไปถึงตําบลนั้น 

เม่ือพวกพี่ชายเห็นโยเซฟ กาํลังเดินทางมาแตไกลตามลําพังผูเดียว ความคิดอันเลวรายก็เกิดข้ึน 
พวกเขาปรึกษากัน จะฆาโยเซฟเสีย แลวโยนลงในบอรางซ่ึงไมมีใครจะมองเหน็ศพไดเลย แลวกลับไป
บอกบิดาวาโยเซฟถูกสัตวปากัดตาย แตรูเบนพ่ีชายคนโตไมเห็นดวยกบัวิธีการอันโหดรายนี้ แตก็ไม
กลาคัดคานรุนแรงแตประการใด ไดแตบอกวา “อยาฆาโยเซฟเลยจับเขาใสลงในบอเฉย ๆ ก็พอแลว ให
เขาอดอาหารตายเองดีกวา” รูเบนแนะนําวธีินี้เพราะคิดวาตนจะหาทางชวยโยเซฟไดในภายหลัง เม่ือโย
เซฟเดินทางมาถึงพวกพี่ชายก็ชวยกันจับเขาและเปล้ืองเส้ือผาออก แลวก็หยอนลงในบอรางนั้น โยเซฟ
คงตกใจมากและคงรองขอความชวยเหลือ และความเมตตากรุณาจากพวกพี่ชายตลอดเวลา แตเม่ือผีแหง
ความอาฆาตพยาบาท ผีแหงความอิจฉา ผีแหงความโกรธเขาสิงอยูในจิตใจของพวกเขาเหลานั้น ความ
รักความเมตตาก็ออกจากจิตใจของเขาเหลานั้นเสียหมดส้ิน พวกเขาไมเพียงแตไมรูสึกสงสารเทานั้น ยัง
รูสึกปติยินดีท่ีการแกแคนคร้ังนี้สําเร็จ ในพระคัมภีรเดมิกลาววา พวกเขาไดนั่งลงและรับประทาน
อาหาร 

ในปจจุบันนี้มีคนเปนจํานวนมากท่ีทําบาปทุกอยางไดโดยไมรูสึกละอาย ไมรูสึกสงสารคนท่ี
ตกอยูในความลําบากยากเข็ญ เพราะการกระทําของตนเลย ท้ังนี้เพราะมีผีรายแหงความบาปสิงอยู
ภายใน บางทีโดยนิสัยท่ีแทจริงของเขาแลว เขาอาจะไมอยากทําความชั่วรายเชนนั้นก็ได แตเม่ือตกอยู
ในอํานาจแหงความบาปหรือของพญามารซาตาน เขาก็ตองกระทําตามคําบัญชาของมารซาตาน ซ่ึง
กระซิบอยูภายในจิตใจของเขาตลอดเวลา ไมมีผูใดสามารถชนะอํานาจลึกลับแหงความบาปนี้ ตราบใด
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ท่ียังไดช่ือวาเปนคนบาปอยู ก็ตองทําบาปอยูนั่นเอง มีทางเดียวเทานัน้ ท่ีทานจะชนะอํานาจของพญามาร
ซาตานไดทุกอยางคือโดยการเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสต ผูท่ีเชื่อพึ่งในพระองคจะสามารถหลุดพนจาก
อํานาจของพญามาร ชีวิตของเขาจะไดรับการเปล่ียนแปลง และเขาจะเต็มไปดวยความรัก ความเมตตา
ของพระเจา 

ขณะท่ีพวกพี่ชายกําลังรับประทานอาหารอยางเอร็ดอรอย ปลอยใหโยเซฟนองชายหวิกระหาย
และทนทุกขทรมานอยูนั้น พวกเขาไดเห็นพอคาชาวยิวอิชมาเอลกาํลังเดินทางผานมาทางเขา เพื่อไป
คาขายท่ีประเทศอียิปต พี่ชายคนหน่ึงท่ีช่ือยูดากแ็นะนําวา “อยาใหมือของเราตองเปอนเลือดดวยการอัน
เปลาประโยชน ใหเราขายโยเซฟแกพอคาชาวอิชมาเอลดีกวา” ทุกคนก็เหน็ดวย จึงชวยกันดึงตัวโย
เซฟช้ึนมาจากบอ แลวขายใหพวกพอคาเหลานั้น เปนเงินยี่สิบชะเขล แลวพวกพอคานั้นก็นําตัวโยเซฟ
ไประเทศอียิปตขายตอใหเปนทาสของขุนนางชาวอียิปตช่ือโพตีฟร ซ่ึงรับราชการอยูในพระราชสํานัก
ของกษัตริยฟาโรห ขณะท่ีพวกพี่ชายไดขายโยเซฟแกพอคาชาวยวิอิชมาเอลนั้น รูเบนพ่ีชายคนโตไมอยู 
เม่ือเขากลับมาไมพบโยเซฟในบอนั้น ก็รูสึกเสียใจมาก แตก็สายเกนิกวาท่ีจะชวยโยเซฟไดเสียแลว 

เม่ือทานรูสึกวาเพื่อนของทาน คนท่ีทานเคารพรัก กําลังตกอยูในอํานาจของความบาป กําลัง
ไดรับอันตรายจากพญามาร จงรีบชวยเขาทันที อยารอชา ลังเลใจ เพราะขณะที่ทานหลงลืมเขาไป
ขณะหนึ่ง พญามารอาจใชโอกาสนั้นแยงเขาไปจากพระเจาเสียกอนแลวทานจะรูสึกเสียใจภายหลัง ท่ี
ไมไดมีโอกาสชวยเหลือเขาอยางสุดความสามารถ 

พวกพี่ชายไดนําเส้ือของโยเซฟมาฉีกเปนร้ิว ๆ ทําใหเหมือนกับเปนรอยฉีกขาดโดยสัตวราย 
แลวก็ฆาแพะตัวหนึ่ง แลวน้ําเส้ือตัวนัน้ชุบเลือดแพะตัวนั้น แลวพวกเขาก็นําเอาไปใหบิดาดู และถาม
บิดาวา”จําเส้ือตัวนี้ไดไหม พวกเราไดพบเส้ือตัวนี ้ ขอพอจงพจิารณาดวูาใชเส้ือลูกของพอหรือไม” 
ยาโคบไดพิจารณาดูเส้ือท่ีเปอนเลือดนั้น แลวก็รองไหดวยความโศกเศราเปนอันมาก ดวยนึกวาโยเซฟ
บุตรท่ีรักของตนไดถูกสัตวรายกัดตายเสียแลว 

เร่ืองนี้ทําใหเราเห็นอีกคร้ังหนึ่งวา ยาโคบไดรับผลตอบแทนจากผลแหงความบาปของเขา ท่ีเขา
ไดกระทําเม่ือยังเยาวอยู เขาไดปลอมแปลงเปนเอซาวเขาไปขอรับพรจากบิดาคร้ังนั้นบิดาของยาโคบ ไม
ถึงตกอกตกใจรองไหครํ่าครวญดวยความโศกเศราเชนนัน้ คนท่ีพระเจาทรงรักมาก พระองคก็ทรงเฆ่ียน
ตีส่ังสอนมาก เม่ือยาโคบชรา เขาก็ถูกลูกชายโกหกหลอกลวง ซ่ึงทําใหเขารูสึกเปนทุกขโศกเศรายิ่งนัก 
แตการเฆ่ียนตีส่ังสอนของพระเจา ตอคนท่ีพระองคทรงรักนั้น ก็ดกีวาไมไดรับการเฆี่ยนตีส่ังสอนเลย 
เพราะมิฉะนั้นบุคคลเหลานี้ จะตองรับการตอบแทนผลแหงการทําช่ัวของเขาเปนนิตยในบึงไฟนรก 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 11 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 39,40 

บทที่ 11 พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ 

พวกพอคาชาวยิชมาเอลไดนาํโยเซฟไปถึงประเทศอียิปต และขายเปนทาสใหแกขุนนางคน
หนึ่งซ่ึงเปนขาราชการในราชสํานักของกษัตริยฟาโรห ชีวิตของโยเซฟเปล่ียนแปลงไปทุกดาน ขณะท่ี
อยูกับบิดา โยเซฟไดรับเกยีรติมากท่ีสุดในฐานะท่ีเปนบุตรสุดท่ีรักของบิดา โยเซฟชวยบิดาแตงานเบา ๆ 
ในบานเพียงเล็กนอยเทานั้น แตบัดนี้โยเซฟถูกลดฐานะจากคนมีเกียรติเปนคนไรเกยีรติ เขาตองทํางาน
รับใชนายของเขาในฐานะเปนทาส โยเซฟเคยอยูทามกลางคนท่ีกราบไหวพระเจาเท่ียงแทพระองคเดียว 
แตบัดนี้ตองมาอยูทามกลางคนท่ีทราบไหวรูปเคารพ แมทุกส่ิงทุกอยางเปล่ียนแปลงไป แตจิตใจของโย
เซฟก็ยังซ่ือสัตยตอพระเจาอยูตลอดเวลา เขายังคงรักพระองคสนิทสนมและใกลชิดกับพระองคเดมิ 

พระเจาทรงอวยพรใหแกโยเซฟ สําหรับความจงรักภักดีท่ีเขามีตอพระองค พระคริสตธรรม
คัมภีรบอกวา พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟเสมอ และอวยพรใหโยเซฟเจริญรุงเรือง ทรงอวยพระพร
งานทุกอยางทีโยเซฟไดกระทําในบานของนายของเขาซ่ึงช่ือโพตีฟรโดยเหตุนี้ โยเซฟจึงเปนท่ีโปรด
ปรานและพออกพอใจของโพตีฟรมาก จากผลงานทุกอยางท่ีโยเซฟกระทํา และชีวิตประจําวันของโย
เซฟ ทําใหโพตีฟรทราบวาพระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และเพราะโยเซฟน้ันเองโพตีฟรจึงพลอยไดรับ
พระพรจากพระเจาดวย ตอมาไมนาน โพตีฟรก็มอบหมายหนาท่ีสําคัญ ๆ ใหโยเซฟตามลําดับ จนไดรับ
การแตงต้ังใหเปนผูควบคุมดแูลงานท้ังหมดแทนนาย และใหเปนผูควบคุมขาทาสบริวารของโพตีฟร
ดวย คนท่ีเช่ือและวางใจในพระเจา ไมวาจะอยูท่ีใด อยูในฐานะอยางไรก็ไมตองกลัว เพราะพระเจาทรง
คุมครองรักษาความปลอดภยั และอวยพรเสมอในพระคัมภีรขอนี้ ทานจะพบหลายคร้ังวา “พระเจาทรง
สถิตอยูกับโยเซฟ” ส่ิงสําคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย ไมใชเงิน ทองเกยีรติยศ ช่ือเสียง สติปญญาความรู ถา
เราไดส่ิงเหลานี้ทุกอยาง แตไมมีพระเจาสถิตอยูดวยก็จะหาประโยชนอะไรไมได วนัหนึ่งส่ิงเหลานั้นจะ
ลวงพนไป ไมอาจนําเราไปสูความสุขนิรันดรได แตถาเรามีพระเจาสถิตอยูดวยเราก็ไดรับทุกอยาง 
เพราะพระองคทรงเปนบอเกิดของทุกส่ิง โดยเหตุนี้ พระเยซูจึงตรัสวา “จงแสวงหาเแผนดินของพระเจา
กอน แลวพระองคจะทรงเพิม่เติมส่ิงท้ังปวงเหลานี้ให” (มัทธิว 6:33) 

คนท่ีมีรูปรางสวยงาม มีสติปญญาดี มีความสามารถเปนพิเศษ หรือมีคุณสมบัติดีเดนประการ
ตาง ๆ มักพบกับการทดลองมากกวาคนธรรมดาเสมอ ดังเชนโยเซฟ เพราะพระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ 
ทรงอวยพรโยเซฟ ทรงใหโยเซฟเปนคนดีมีสติปญญาเฉลียวฉลาด จนไดรับเกียรติใหรับผิดชอบดูแล
งานทุกอยางแทนนาย เม่ือนายรักและใหความไววางใจมากเชนนัน้ คนอ่ืนก็พลอยรักและนับถือโยเซฟ
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ดวย แตก็มีส่ิงหนึ่งซ่ึงทําใหโยเซฟลําบากใจมากท่ีสุด ดวยภรรยของนายเกดิมีใจรักเสนหหาโยเซฟ
ข้ึนมา นางพยายามใชวิธีตาง ๆ ยั่วยวนใหโยเซฟทําบาปรวมกับนาง แตโยเซฟรักพระเจา สัตยซ่ือตอนาย
ของตนมาก นางจึงแสรงกลาวมุสา ปายรายใสความผิดใหแกโยเซฟ จนโยเซฟตองถูกจําไวในคุก 

แตกระนั้นพระเจาก็ยังทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และ “ทรงบันดาลใหนายผูคุมเมตตาปรานีแกโย
เซฟ” (39:21) แมโยเซฟจะถูกจําไวในคุก พระเจาก็ทรงอวยพรใหทุกอยางท่ีเขากระทําน้ันเปนท่ีพอใจ
ของผูคุม ตอมาพัสดีเรือนจาํไดตั้งใหโยเซฟเปนผูดูแล ควบคุมนักโทษท้ังหมดในเรือนจํานั้น ท้ังนี้เนน
ใหเราทราบอีกคร้ังวา คนท่ีรักพระเจา จงรักภักดีตอพระเจา มีพระเจาสถิตอยูดวย แมบางคร้ังจะไดถูก
คนอ่ืนเขาใจผิด ตองไดรับความเสียหายหลายอยาง แตการเขาใจผิดและความเสียหายนั้นไมอาจขัดขวาง
พระพรของพระเจาท่ีมีตอเขาได และส่ิงเหลานั้นอาจกลับกลายเปนประตูซ่ึงเปดใหเรากาวไปสูความ
เจริญรุงโรจนท่ีสุดก็เปนได ดังเชนกรณีของโยเซฟ การท่ีโยเซฟรักภกัดีตอพระเจา และตองถูกจําไวใน
คุกตอนแรกโยเซฟอาจไมเขาใจ แตถาเขามีจักษุทิพยซ่ึงอาจเล็งเหตุการณในอนาคตได เขาจะตอง
ขอบพระคุณพระเจา สรรเสริญพระองค ท่ีการทรงนําของพระองคไมผิดพลาดแมแตนอย เพราะจากคุก
นี่เองเปนแหลงซ่ึงพระองคจะพาเขากาวไปสูความยิ่งใหญในชีวิต ในชีวิตของทานบางคร้ังอาจจะเผชิญ
เหตุการณทํานองเดียวกับโยเซฟ ถาทานแนใจวา ทานจงรักภักดีตอพระเจาจริง ๆ ทานก็ไมตองเปนหวง
กังวลอะไร พระเจาจะทรงเปนผูรับผิดชอบทุกอยางในชีวิตของทาน และส่ิงซ่ึงทานตองประสบนั้น
แหละ อาจนําทานไปพบกาวใหมในชีวิต ท่ีนําความปตยิินดีมาสูทานก็ได 

อยูมาวันหนึ่ง พนักงานของฟาโรหสองคนทําผิด และถูกสงมาคุมขังท่ีเรือนจําซ่ึงโยเซฟถูก
ควบคุมอยู คนหน่ึงเปนพนักงานเคร่ืองเสวย อีกคนหนึ่งเปนพนักงานเคร่ืองดื่ม คืนหนึ่งพนักงานท้ังสอง
ไดฝนประหลาด เม่ือต่ืนข้ึนเขาท้ังสองเปนทุกขใจมาก ดวยเช่ือวาความฝนนั้นตองมีความสําคัญแกเขา 
แตเขาไมอาจเขาใจได โยเซฟสังเกตเหน็ใบหนาอันเศราหมองของนักโทษท้ังสอง จึงเขาไปไตถามดูเขา
ท้ังสองจึงเลาใหฟงเกีย่วกับความฝนนั้น โยเซฟก็บอกวา “การแกความหมายในความฝนเปนหนาท่ีของ
พระเจา จงเลาความฝนของทานใหฉันฟงเถิด” พนักงานเคร่ืองดื่มก็เลาความฝนใหฟงวา เขาฝนเหน็เถา
องุนเถาหนึ่ง ทันใดนั้นก็มีกิง่แตกออกมาเกิดเปนพวงองุนสามพวง เขาจึงค้ันน้ําองุนท้ังสามพวงนัน้ แลว
นําไปถวายฟาโรห พระเจาทรงสําแดงความหมายของความฝนนั้นแกโยเซฟ โยเซฟก็แกความฝนใหวา 
พวงองุนสามพวงนัน้ไดแกสามวนั อีกสามวันเขาจะไดรับการปลดปลอย และไดรับใชกษตัริยตอไป
ดังเดิม โยเซฟไดเตือนเขาวา เม่ือไดรับอิสรภาพและไดกลับไปรับใชกษัตริยดังเดิมแลว อยาลืมทูลฟา
โรหใหทรงกรุณาปลอยตนออกจากเรือนจําโดยเร็วดวย เพราะตูนถูกจาํคุกโดยไมมีความผิดอะไร สวน
หัวหนาพนกังานเคร่ืองเสวยเลาความฝนใหฟงวา เขาไดทูนกระจาดสามใบไวบนศีรษะ ในกระจาดนั้นมี
ขนมหลายอยางสําหรับฟาโรห ขณะท่ีทูนกระจาดขนมท้ังสามเพ่ือไปถวายกษัตริยฟาโรหนั้น มีนกหลาย
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ตัวไดบินมาจกิขนมกินจนหมด โยเซฟกแ็ปลความหมายในความฝนวา ภายในสามวนันี้พนกังานผูนั้น
จะถูกเบิกตัวออกจากเรือนจํา และถูกนําไปประหารชีวิต 

สามวันตอมาหลังจากโยเซฟไดทํานายฝนก็เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห มีงาน
ฉลองและการเล้ียงใหญโตในพระราชวัง ฟาโรหทรงระลึกถึงหัวหนาพนักงานท้ังสองท่ีถูกจําไวในคุก 
จึงใหเบิกตัวพนักงานเชิญเครื่องดื่มออกมารับหนาท่ีตามเดิม สวนอีกคนหนึ่งพระองคทรงรับส่ังให
นําไปประหารชีวิตเสีย ทุกส่ิงทุกอยางเปนไปตามท่ีโยเซฟไดทํานายไว 

หลังจากพนักงานเคร่ืองดื่มพนโทษ และไดรับหนาท่ีถวายเคร่ืองดื่มแกฟาโรหแลว เขาก็ลืม
ทูลฟาโรหถึงเร่ืองท่ีโยเซฟไดขอรองใหตนทํานั้น โยเซฟจึงตองถูกจําคุกตอไปอีก การท่ีโยเซฟถูก
หลงลืมเชนนัน้ อาจไมใชเหตุบังเอิญ แตอาจเปนน้ําพระทัยของพระเจาก็ไดท่ีเปนดังนี้ เพราะพระเจา
ทรงตองการสอนใหโยเซฟเช่ือและไววางใจในพระเจามากยิ่งข้ึน ในท่ีนี้โยเซฟไดกระทําผิดอยางหน่ึง 
คือกลับไปไววางใจคนอ่ืนโดยใชวิธีสอนของตนเอง ขอความชวยเหลือจากมนุษย แทนท่ีจะทูลขอจาก
พระเจาและไวววางใจในพระองค พระเจาจงึประทานบทเรียนใหเขาทราบวา การไววางใจคน้ัน 
บางคร้ังก็นําความผิดพลาดมาสูตัวเอง เพราะ “คน” อาจเปลี่ยนแปลงไดงาย พระเจาองคเดียวเทานัน้ท่ีไม
เปล่ียนแปลง พระองคผูเดียวเทานัน้ท่ีเราควรใหความไววางใจทุกอยาง ถาพระองคสถิตอยูกับเรา 
พระองคก็ทรงนําเราไปในทางท่ีดีท่ีสุดและถูกตองท่ีสุด อยาใหความเช่ือของเราส่ันสะเทือนเพราะ
ส่ิงแวดลอมแตจงมีความเช่ือยึดม่ันในพระเจาเสมอ พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟอยางไร พระองคสถิต
อยูกับเราอยางนั้น 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 12 
ภาค 2         ปฐมกาล บทท่ี 41-45 

บทที่ 12 ความฝนกลายเปนจริง 

ศาสนาจารยคนหนึ่งกลาววา “การส้ินสุดของเราคือการเร่ิมตนของพระเจา” หมายความวา 
ขณะท่ีเรายังนกึวาเรามีสติปญญาความสามารถท่ีจะทําการทุกส่ิงไดโดยลําพังตนเอง ขณะนัน้พระเจา
อาจไมสถิตอยูกับกิจการงานของเรา เพราะวาเราไมไดถวายเกียรติยศใหแกพระองค คิดวาส่ิงท่ีเรา
กระทําไดสําเร็จนั้นกด็วยความสามารถของเราเองท้ังส้ิน แตขณะท่ีเรานึกวาเราหมดหวัง ไรสติปญญา 
ไรความสามารถ เราชวยตัวเองไมได และเรายอมถอมลงจาํเพาะพระพักตรพระเจา พระองคก็จะเร่ิม
ทํางานในชีวิตของเรา ใหเราพบความสวาง พบทางของพระองค ท่ีเปนเชนนี้ ก็เพราะพระองคมีพระ
ประสงคใหบุตรของพระองคทุกคนทราบวา ไมวางานอะไรก็ตามท่ีเราทําสําเร็จไดอยางดีข้ึน มิใชอาศัย
ความสามารถของตัวเอง แตโดยพระเจาท้ังส้ิน 

โยเซฟใชสติปญญาของตัวเองเพื่อจะไดออกจากคุกแตไมสําเร็จ ตองถูกจําคุกตอไปอีก ขณะท่ี
โยเซฟนึกวาหมดหวังหนทางนั้น พระเจากท็รงเปดทางใหแกเขา 

วันหนึ่งกษัตริยฟาโรหทรงพระสุบินแปลกประหลาด ท่ัวทั้งประเทศอียิปตไมมีใครสามารถ
แปลกความหมายของพระสุบินนั้นได หวัหนาพนักงานเคร่ืองดื่ม กน็ึกถึงโยเซฟท่ีเคยทํานายฝนใหเขา 
จึงกราบทูลกษตัริยฟาโรหใหเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุก ดวยเช่ือวาโยเซฟคงสามารถแปลความหมาย
ของพระสุบินนั้นได ดวยเหตุนี้ โยเซฟจึงถูกเบิกตัวออกจากเรือนจํา พระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ โย
เซฟจึงสามารถแปลความหมายของพระสุบินไดถูกตอง และส่ิงท่ีโยเซฟไดทํานายไวตอพระพกัตรฟา
โรหก็เกิดข้ึนสมจริงทุกประการ มิไดผิดเพีย้นแมแตนอย 

พระเจาทรงสําแดงใหกษัตริยฟาโรหทราบโดยทางพระสุบินวา ตอจากนี้ไปตลอดเวลาเจ็ดป จะ
มีพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ แตหลังจากนั้นจะเกดิกันดารอาหารอยางหนกัท่ัวแผนดินเปนเวลาเจ็ด
ป โยเซฟกราบทูลกษัตริยใหทรงเลือกสรรคนท่ีมีสติปญญาเฉลียวฉลาดคนหนึ่งไว แตงต้ังใหมีอํานาจ
ในการจดัหา และสํ่าสมอาหารไวในยุงฉางท่ัวพระราชอาณาจักรในระหวางเจด็ปท่ีมีอาหารสมบูรณ เพื่อ
จะไดมีอาหารเพียงพอสําหรับพลเมืองของพระองค เม่ือเกิดกนัดารอาหาร ซ่ึงมีระยะเวลานานถึงเจ็ดป 
กษัตริยฟาโรหทรงเห็นความฉลาดของโยเซฟ ก็ทรงพอพระทัยมาก จงึตรัสแตงต้ังใหโยเซฟเปนหวัหนา
รับผิดชอบการสะสมเสบียงอาหาร และทรงแตงต้ังใหเปนมหาอุปราชมีอํานาจเต็มท่ี เปนท่ีสองรองจาก
พระองค และพระองคทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานรถหลวงแกโยเซฟ ไมวาโยเซฟจะผานไปท่ีใด 
ประชาชนก็ตองทําความเคารพแกเขา นับวาเปนเกียรติยศอันสูงยิ่ง ซ่ึงโยเซฟไดรับจากกษัตริยฟาโรห 
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เจ็ดปแหงความอุดมสมบูรณ ไดผานพนไป ตลอดเวลาเจ็ดปนี้โยเซฟไดส่ังใหเจาหนาท่ีตาง ๆ 
สะสมอาหารไวมากมายท่ัวท้ังแผนดิน เจ็ดปตอมาการกันดารอาหารก็เกิดข้ึน ไมเฉพาะในประเทศ
อียิปตเทานัน้ ประเทศใกลเคียง ตางก็ประสบการกันดารอาหารอยางหนักเชนกัน ประชาราษฎรจากทุก
สารทิศ ก็หล่ังไหลเขามายังคลังหลวงของประเทศอียิปตเพื่อขอซ้ืออาหาร กษัตริยฟาโรหไดทรงมอบ
หนาท่ีใหโยเซฟจัดการขายอาหารท่ีสํ่าสมไวนั้นใหแกพวกเขา 

จะกลาวถึงครอบครัวของยาโคบซ่ึงอยูในประเทศคานาอัน ตองประสบการกนัดารอาหาร
เชนเดยีวกับชาวอียิปต ยาโคบไดขาววาท่ีประเทศอียิปตมีอาหารอุดมสมบูรณ จึงส่ังใหลูกชายของเขาท้ัง
สองยกเวนเบ็นยามินบุตรชายคนเล็กของเขา ไปซ้ือขาวท่ีประเทศอียิปต ดวยยาโคบกลัววาเบ็นยามินจะ
ไดรับอันตรายระหวางการเดนิทาง 

เดี๋ยวนี้โยเซฟไดเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน มีอํานาจส่ังราชการท่ัวราชอาณาจักรเม่ือพี่ชายของ
โยเซฟมาถึงกจ็าํโยเซฟไมได ทุกคนตองโนมตัวลงกราบไหวโยเซฟดวยความเกรงกลัว โยเซฟจําพี่ชาย
ไดทุกคน และนึกถึงความฝนสมัยกอนได จึงแกลงขูตะคอกอยางดุดนัวา “พวกเจาทุกคนเปนสายลับมา
สืบราชการแผนดิน” พวกเขาตอบดวยความตกใจจนตัวส่ันวา พวกเขามิไดเปนสายลับประการใด ท่ีมานี้
ท้ังหมดเปนพีน่องกันท้ังส้ิน พวกเขาพูดตอไปวาเขามีพีน่องท้ังหมดสิบสองคน คนหน่ึงถึงแกกรรมแลว 
เดี๋ยวนี้มีนองคนเล็กอีกคนหนึ่งอยูท่ีบาน โยเซฟแสรงทําเปนไมเช่ือ และบอกวา จะตองกัดตัวคนหน่ึงไว
เปนประกนัจนกวาพวกเขาจะพานองชายคนเล็กมาใหดเูสียกอนจึงจะเช่ือ 

พวกพี่ชายไมทราบวาโยเซฟรูภาษาฮีบรู จึงพูดกนัในระหวางพวกเขาเองวา “พวกเรามีบาป 
เพราะไดขายนองชายของเราเสีย มิใยที่เขาจะขอความชวยเหลือจากเรา เราไมไดฟงคําขอรองของเขาเลย 
บัดนี้ผลของความบาปไดกลับมาสนองตัวเราเองแลว” โยเซฟไดยินเชนนั้นตองรีบออกไปรองไหขาง
นอก แลวปลอยใหพวกพ่ีชายกลับไป พรอมดวยอาหารมากมาย และโยเซฟส่ังใหคนใชคืนเงินท่ีพวกเขา
มาซ้ือขาวนั้น โดยใหใสในกระสอบขาวของทุกคนดวย และไดกกัตัวซิมโอนไวเปนประกัน จนกวา
พวกเขาจะนํานองคนเล็กคือ เบ็นยามนิ กลับมาใหโยเซฟเห็น  

เม่ือพวกเขากลับมาถึงบาน เปดกระสอบดกู็แปลกใจมากที่พบเงินของเขาในกระสอบนั้น พวก
เขาเลาเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใหบิดาฟง สุดทายไดขอรองบิดาอนุญาตใหพาเบ็นยามินนองคนเล็กไป
ประเทศอียิปต เพื่อชิมโอนจะไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระกลับมา แตยาโคบปฏิเสธวา “ซิมโอนก็
ไมอยู โยเซฟก็หายจากไป พวกเจาจะพาเบ็นยามินไปอีกคนหนึ่งหรือ พวกเจากระทําส่ิงนี้ขัดใจพอยิ่งนัก 
พอจะไมยอมอนุญาตใหเบ็นยามินไปเปนอันขาด” แตความหวิมีอํานาจมากกวาอํานาจใด ๆ ท้ังส้ิน เม่ือ
ขาวท่ีซ่ือมาคร้ังแรกจวนหมด และการกนัดารอาหารก็ยงัคงมีอยู ยาโคบจําเปนตองเรียกพวกลูก ๆ ใหไป
ซ้ือขาวท่ีประเทศอียิปตอีก ยูดาบอกบิดาวา “พวกเราจะไปโดยปราศจากเบ็นยามินไมได เพราะผูมี
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อํานาจในประเทศอียิปตไดกาํชับวา พวกเราจะไปใหเห็นหนาอีกไมได ถาไมมีนองชายไปดวย” ยาโคบ
จําตองยินยอมตามขอเสนอนั้น และบอกวา “อยาไปโดยมือเปลา ๆ แตจงเอาน้ําผ้ึง ผลอัลมันดและอ่ืน ๆ 
ไปฝากทานผูอํานาจนั้นบาง และนําเงินสองเทาไปคืนเขา เพื่อชดใชท่ีติดกระสอบมาคราวท่ีแลว” 
ยาโคบไดอวยพรลูก ๆ ทุกคนกอนเดินทาง และกลาวเปนคร้ังสุดทายวา “ถาพอจําเปนตองสูญเสียเบ็นยา
มินไปอีก พอก็คงตองตรอมใจตายเปนแน” 

คร้ันถึงประเทศอียิปต โยเซฟไดเห็นเบ็นยามิน ก็รูสึกปติยินดเีปนลนพน จึงส่ังใหคนใชเชิญ
พวกพี่ ๆ ทุกคนไปรับประทานอาหารท่ีบาน ฝายพี่ ๆ ไมรูตนสายปลายเหตุกพ็ากนัหวัน่วิตกเปนทุกข 
ดวยเกรงวาจะถูกเชิญตัวไปสอบสวนปากคําอีก ขณะท่ีเดินเขาไปในบานของโยเซฟ พวกพี่ชายรีบบอก
คนใชของโยเซฟถึงเร่ืองเงินท่ีติดกระสอบไปเม่ือคราวกอน แตคนใชบอกวา “นิ่งเสียเถิด เพราะพระเจา
แหงบิดาของทาน ไดพระราชทานทรัพยสินใหทาน จงเก็บเงินนั้นไวสําหรับตัวเถิด” 

ระหวางการเล้ียงอาหาร โยเซฟไดแสดงความรัก ความสนใจตอเบ็นยามินเปนพิเศษ การเล้ียง
คร้ังนี้มีขอสังเกตอยางหนึ่งซ่ึงทําใหพวกพีช่ายแปลกใจมาก เพราะโยเซฟจดัท่ีนั่งใหพวกเขาเรียง
ตามลําดับอายไุดถูกตอง เม่ือเล้ียงอาหารเสร็จโยเซฟก็อนุญาตใหพวกพี่ชายกลับบานได และส่ังใหคน
ใชเอาเงินท่ีมาซ้ือขาวนั้นใสไวในกระสอบตามเดิม แตในกระสอบขาวของเบ็นยามินนั้น โยเซฟใหเอา
จอกเงินของตนใสลงไปดวยระหวางท่ีพี่ชายเดินทางกลับนั้น โยเซฟไดส่ังใหคนใชตามไปคนกระสอบ
ขาวของพวกเขา และพบจอกเงินในกระสอบขาวของเบ็นยามิน จึงแสรงกลาวหาวาเบ็นยามินเปนคนข
โมยมา พี่ชายทุกคนตกใจมากรีบพากันกลับไปยังประเทศอียิปต เพือ่แสดงความจริงใหทราบ โยเซฟ
ตองการกักตวัเบ็นยามนิไว แตพวกเขาขอรองตามท่ีบิดากําชับไว โยเซฟก็อนุโลมใหแตยูดาก็สมัครอยู
เปนตัวประกนัแทนเบ็นยามิน 

โยเซฟไมอาจกล่ันน้ําตาไดอีกตอไป จึงรองไหออกมาดวยเสียงดัง และบอกพวกพ่ีชายวา เขา
เองคือโยเซฟ ท่ีพี่ชายไดขายใหแกพอคาชาวยิชมาเอลเม่ือหลายปมาแลว บัดนี้มีอํานาจและแตงกายแบบ
อียิปต พวกพีจ่ึงจําไมได พวกพี่ชายรูสึกตืน่เตนและตกใจมาก ดวยเกรงวาจะถูกโยเซฟทําโทษท่ีพวกเขา
ไดขายโยเซฟในคราวน้ัน แตโยเซฟพูดกบัพวกพี่ชายวา “เร่ืองราวท้ังหมดเปนการกระทําของพระเจา 
เพื่อชวยครอบครัวและพีน่องทุกคนมิใหอดอาหารตาย เนื่องจากการกนัดารอาหารคร้ังนี้” โยเซฟมิได
โกรธเคืองพี่นองหรือคิดอาฆาตพยาบาลแตประการใดเลย เขาเช่ือวาทุกส่ิงทุกอยาง เปนไปตามน้ํา
พระทัยของพระเจา คนท่ีรักพระเจาและมพีระองคสถิตอยูดวยกเ็ปนเชนนี้แหละ 
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พระธรรมปฐมกาล        บทเรียนท่ี 13 
ภาค 2         ปฐมกาล 45:16-50:26 

บทที่ 13 ชีวิตของโยเซฟเล็งถึงพระเยซูอยางไร 

แผนการณของพระเจาสําหรับชีวิตของแตละคน ยอมประเสริฐท่ีสุดและถูกตองท่ีสุด ถาเราเช่ือ
และไววางใจในพระเจา พระองคจะทรงนําเราไปพบความสําเร็จท่ีประเสริฐเลิศลํ้าเกินความนึกคิดของ
เรา ชีวิตของโยเซฟจากความเปนทาสท่ีไรเกียรติไรคา แตทวามีพระเจาสถิตอยูดวย เขายินยอมให
พระองคมีอํานาจสิทธ์ิขาดในชีวิต พระองคจึงทรงยกเขาจากฐานะท่ีต่ําตอย ข้ึนมาสูฐานะท่ีสูงสุด จาก
คนเล้ียงแกะและทาสมาเปนมหาอุปราชผูมีอํานาจสูงสุดคนหนึ่งในสมัยนั้น 

หลังจากท่ีโยเซฟไดแสดงตวัใหพี่ชายทราบวาตนเปนใครแลว ความก็ทราบถึงกษตัริยฟาโรห 
พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหโยเซฟพาครอบครัวและญาติพีน่องท้ังหมดมาอยูในประเทศอียิปต 
ยาโคบต่ืนเตนดีใจมากที่ทราบขาววา บุตรสุดท่ีรักของตนยังมีชีวิตอยู และมีอํานาจเปนใหญในประเทศ
อียิปต และบัดนี้ไดสงขบวนตอนรับ มารับตนไปอยูดวย 

เม่ือยาโคบและครอบครัวไดเดินทางมาถึงประเทศอียปิต พรอมกับขบวนตอนรับเขาก็พบโย
เซฟท่ีนั่น สองพอลูกโอกกอดกันและรองไหดวยความรักคิดถึง ยาโคบกลาววา “เม่ือพอไดเหน็หนาของ
เจา แมพอจะตาย พอก็ตายดวยความยินด”ี 

ยาโคบไดอาศัยในประเทศอียิปตช่ืนชมบารมีของลูกตอมา บัดนี้ทานชรามากแลว ทานไดเรียก
บุตรทุกคนใหมาหาแลวอวยพร และทานไดอวยพรแกลูกชายของโยเซฟท้ังสองดวย เม่ือยาโคบถึงแก
กรรม ชาวเมืองกไ็วทุกขใหเจ็ดสิบวนั ท้ังนี้แสดงวาชาวอียิปตมีความรักใครนับถือโยเซฟมาก ยาโคบก็
พลอยไดรับความเคารพนับถือดวย โยเซฟไดนําศพของบิดาไปฝงไวในแผนดินคานาอัน ตามคําขอรอง
ของบิดา (ปฐมกาล 50:7-10) ภายหลังกลับจากการฝงศพบิดา พวกพ่ีชายของโยเซฟพากันเปนทุกขกังวล
มาก กลัววาส้ินบุญบารมีของบิดาแลว โยเซฟอาจคิดอานแกแคนตนท่ีไดทําผิดขายเขาไปเปนทาสก็ได 
เม่ือพวกเขาไปขอขมาโทษกับโยเซฟดวยความเกรงกลัว โยเซฟถึงกับรองไหและใหคําม่ันสัญญาวาจะ
ไมกระทําเชนนั้นเปนอันขาด (50:10-21) 

โยเซฟไดครองอํานาจใหญยิง่ตอมาจนแกชราลง กอนโยเซฟจะถึงแกกรรมทานไดส่ังลูกหลาน
วา เม่ือพวกเขากลับไปยังแผนดินคานาอัน ประเทศซ่ึงพระเจาทรงสัญญาไวก็ขอใหนํากระดกูของตนไป
ฝงไวท่ีนั่นดวย 

ชีวิตของโยเซฟต้ังแตเยาว จนถึงสัญญกรรมไดเล็งถึงพระเยซูคริสตท่ีมาบังเกิดเพื่อไถบาปของ
มนุษย ดังนี ้
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ประการแรก โยเซฟเปนบุตรสุดท่ีรักของบิดา มีชีวิตอยางมีเกียรติ มีความสุขทุกอยางเม่ืออยูท่ี
บาน พระเยซูทรงเปนบุตรท่ีรักของพระเจา (ยอหน 10:1,2, มัทธิว 3:17,17:5) 

ประการท่ีสอง พวกพี่ชายของโยเซฟพากนัเกลียดชังโยเซฟ เชนเดยีวกับพระเยซูคริสต ซ่ึงถูก
พวกชนชาติเดยีวกันเกลียดชังพระองค (ยอหน 1:1, 5:39-47, มัทธิว 9:34,12:14) และคนพวกนั้นเกลียด
ชังแมกระท่ังพระคําของพระองค (ปฐมกาล 37:8, ลูกา 4:28-29) 

ประการท่ีสาม โยเซฟถูกพวกพี่ชายขายใหพอคาเปนเงินยี่สิบเหรียญ และพระเยซูก็ทรงถูกขาย
เชนเดยีวกันเปนเงินสามสิบเหรียญ โดยยูดาอิสคาริโอดศิษยของพระองคเอง 

ประการท่ีส่ี โยเซฟตองจากบานท่ีมีความสุข ไปมีชีวิตอยางทาสรับใชคนอ่ืนทํานองเดียวกับ
พระเยซูคริสต ตองจากสวรรคแดนบรมสุขของพระองค มารับความทุกขลําบากในโลก ทรงมีฐานะตํ่า
ตอย รับใชมนษุยทุกคน (ลูกา 2:11, 34, 35, ยอหน 5:18) 

ประการท่ีหา โยเซฟถูกทําโทษตองติดคุก โดยไมมีความผิดประการใด พระเยซูคริสตก็ทรงรับ
โทษเยีย่งคนบาปรวมคนบาป ท้ัง ๆ ท่ีพระองคทรงบริสุทธ์ิไมมีความผิดอะไรแมแตนอย ท้ังนี้เพราะ
พระองคทรงรักมนุษย พระองคทรงทราบวามีทางเดียวเทานัน้ท่ีจะชวยมนุษยใหพนจากความบาปได 
คือยอมสละชีวิตของพระองคบนไมกางเขนเพ่ือเปนเคร่ืองบูชาไถความผิดบาปของเรา 

ประการท่ีหก โยเซฟไดรับการยกฐานะจากสภาพที่ต่ําตอยข้ึนเปนมหาอุปราชของประเทศ
อียิปต เชนเดยีวกับท่ีพระเยซูคริสตทรงไดรับการยกข้ึนสูงสุด ไดรับสงาราศีจากพระเจา เบ้ืองขวาของ
พระบิดาเจา และพระบิดาทรงมอบสิทธิอํานาจทุกอยางแกพระองค 

ประการท่ีเจ็ด โยเซฟไมมีใจอาฆาตพยาบาลพี่ชายของตน แมจะถูกพ่ีชายขายไปเปนทาส โย
เซฟยินดีอภัยใหเสมอ เชนเดียวกับท่ีพระเยซูทรงรักและเมตตาศัตรูของพระองคเสมอ ขณะท่ีพระเยซู
คริสตทรงถูกตรึงบนไมกางเขน ไดรับความทุกขทรมานอยางสาหัส พระเยซูมิไดโกรธเคืองผูใด แต
พระองคทรงอธิษฐานตอพระบิดาวา “โอ พระบิดาเจาขา ขอพระองคทรงอภัยใหเขาดวยเถิด เพราะที่เขา
ทําไปนั้น เขาไมรูวาเขาทําอะไร” 

การท่ีเราจะกระทําความดีตอผูท่ีปองรายเรานั้น ไมใชส่ิงท่ีจะกระทํากนัไดงายนักแตถาเรานึก
ถึงเร่ืองของโยเซฟ นึกถึงพระเยซูคริสต มีชีวิตของพระองคอยูในเรา เราก็สามารถทําไดโดยไมลําบาก
เลย 

ประการท่ีแปด ครอบครัวของยาโคบ และประชากรอีกมากมายไดรอดชีวิตจากการอดอาหาร
ตายโดยโยเซฟ และโดยพระเยซูคริสต ชาวโลกก็ไดรับการไถใหรอด ไมตองตายในความบาป 

พระเยซูคริสตทรงเตรียมทางแหงความรอดใหมนษุยทุกคนไวพรอมแลว พระองคทรงตองการ
ใหมนษุยทุกคนหลุดพนจากความทุกขทรมานแหงความบาป หลุดจากโซตรวนคืออํานาจของพญามาร
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ซาตาน พระองคพรอมจะชวยทานหยิบยื่นความสุขใหแกทาน ทานไมตองพยายามทําอะไรอีกเพื่อรับ
ความรอดและความสุข เพียงแตทานเปดใจออก ตอนรับพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดของทาน ทํา
ตามคําส่ังของพระองค ความรอดและความสุขนิรันดรกจ็ะเปนของทาน. 
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