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 พระธรรมปฐมกาลเปนเรือ่งเกีย่วกบัพระเยซคูอื พระเยซพูระผูสรางเรา 
พระเยซูพระผูค้ําจุนเรา พระเยซูพระผูไถเรา โมเสสเขียนขอความในพระธรรม
ปฐมกาลเปนเวลานบัพนัปกอนแลว และอคัรสาวกยอหนเปดเผยพระเยซใูนเรือ่ง
ราวแหงการทรงสรางดวยการยอนกลับไปยังคํากลาวของบรรพชนทานนี้วา 
“ในเร่ิมแรกนั้นพระวาทะทรงเปนอยูแลว และพระวาทะทรงอยูกับพระเจา และ
พระวาทะทรงเปนพระเจา ในเริม่แรกนัน้พระองคนัน้ทรงอยูกบัพระเจา พระองค
ทรงสรางส่ิงท้ังปวงข้ึนมา และในบรรดาส่ิงที่เปนมาน้ัน ไมมีสักสิ่งเดียวท่ีได
เปนมานอกเหนือพระองค ในพระองคมีชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของ
มนุษยทั้งปวง” (ยอหน 1:1-4)
 ยอหนเขียนอะไรในขอนี้ “ในเริ่มแรกนั้น” ทุกสิ่งที่ถูกสรางขึ้น ทุกสิ่ง
ที่ไมเคยมีมากอน ก็เกิดขึ้นโดยพระเยซู การทรงสรางทั้งหมดตั้งแตกาแล็กซีที่
พุงขามจักรวาลในรูปของกงัหันไฟและแสง ไปจนถึง DNA ทีพ่ถีิพถินัถูกถกัทอ
อยางอัศจรรยเขากับเซลล ไปจนถึงคลื่นควอนตัม พระเยซูทรงสรางและคํ้าจุน
สิ่งทั้งปวงน้ี และพระธรรมปฐมกาลเปนเร่ืองราวแรกในพระคัมภีรที่กลาวถึงทั้ง
การทรงสรางนี้และการไถการทรงสรางคืน พระธรรมเลมนี้เปนเรื่องราวเก่ียว
กับตนกําเนิดของเราอยางเปน “ทางการ” เพยีงเลมเดียว
 คําวา ปฐมกาล (Genesis) ในภาษาอังกฤษมาจากภาษากรีก ซึ่ง
หมายถงึ “เริม่แรก” คาํนีม้าจากภาษาฮบีรคูอื (bere’shit) “ในเริม่แรกนัน้” เปน
คําแรกของพระธรรมปฐมกาล (ซึ่งคือ คําแรกของพระคัมภีรทั้งเลม) พระธรรม
ปฐมกาลใหรากฐานแกเรา ซึ่งพระคัมภีรทั้งเลมตั้งอยูบนพื้นฐานนั้น เนื่องจาก
เปนพระธรรมเลมแรก ดังนั้นจึงเปนรากฐานของส่ิงทั้งปวงท่ีตามมา พระธรรม
ปฐมกาลนาจะเปนพระธรรมท่ีไดรับการอางถึงมากที่สุดในพระคัมภีร
 พระธรรมปฐมกาลมีความสําคัญเพราะเปนพระธรรมท่ีชวยเราใหเขาใจ
วาเราเปนใครในฐานะมนุษยมากกวาหนังสือเลมอ่ืนๆ และที่อื่นๆ ซึ่งเปนความ

คํานํา
พระธรรมเร่ิมตน



จริงที่สําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน ในยุคที่มองมนุษยวาเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ และ
การสรางจักรวาลก็เปนเพียงเรื่องบังเอิญ หรือตามที่นักฟสิกสทานหนึ่งกลาว
วา มนุษยเราเปน “ดินที่ถูกจัดใหเปนระเบียบ” (ซึ่งก็จริงในระดับหนึ่ง สําหรับ
เขาแลว กฎแหงธรรมชาติเทานั้นที่จัดระเบียบดินนั้น) อยางไรก็ตาม พระธรรม
ปฐมกาลเปดเผยตนกําเนิดที่แทจริงของเราวา เราถูกสรางข้ึนมาอยางมีจุด
ประสงคและสมบูรณแบบตามพระฉายาของพระเจาในโลกที่สมบูรณแบบ 
พระธรรมปฐมกาลยังอธิบายถึงการลมลงในบาปอีกดวย นั่นคือเหตุผลที่โลก
ของเราไมสมบูรณแบบอีกตอไป และเปนเหตุผลที่มนุษยเราก็ไมสมบูรณแบบ
เชนกัน อยางไรก็ตามพระธรรมปฐมกาลก็ยังปลอบประโลมเราดวยพระสัญญา
แหงความรอดของพระเจา ทีโ่ลกนีม้ไิดใหอะไรเราเลยนอกจากความทกุขทรมาน
และความตาย
 เรือ่งราวแหงการอศัจรรยอนันาทึง่ (การทรงสราง การใหกาํเนดิ สายรุง) 
และการพิพากษา (น้ําทวมโลก เมืองโสโดมและโกโมราห) เปนพยานถึงการ
ประทับอยูของพระเจาผูศักด์ิสิทธ์ิ พระธรรมปฐมกาลเปนเร่ืองราวดลใจท่ีนา
ประทับใจ และพระธรรมปฐมกาลก็เปนเรื่องราวของความรักของมนุษยที่สัมผัส
จิตใจ (ยาโคบและราเชล) ความเกลียดชัง (ยาโคบและเอซาว) การเกิด (อิสอัค 
ยาโคบ ลกูของยาโคบ) การตาย (ยาราห ราเชล ยาโคบ โยเซฟ) การฆาตกรรม 
(คาอิน สิเมโอน และเลวี) การใหอภัย (เอซาวและยาโคบ โยเซฟและพวก
พี่ชายของเขา) พระธรรมปฐมกาลยังเปนหนังสือที่สอนถึงหลักจริยธรรม 
(คาอิน หอบาเบล) ความเช่ือ (อบัราฮัม ยาโคบ) และความหวังรวมถึงพระสัญญา
แหงการไถใหรอด (ตีหัวงูใหฟกช้ํา ดินแดนแหงพระสัญญา)
 ไตรมาสนี้เราไมเพียงแตอานและศึกษาพระธรรมปฐมกาล เราจะ
เพลิดเพลินไปกับเร่ืองราวอันงดงามและเรียนรูทีจ่ะเดินไปกับพระเจาผูทรงสราง 
พระเจาของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบไดดียิ่งขึ้น
 ในขณะเดยีวกนั การเคลือ่นยายทางภมูศิาสตรจากสวนเอเดนไปจนถงึ
หอบาเบล ไปจนถึงดินแดนแหงพันธสัญญา ไปจนถึงอียิปต ไปจนถึงดินแดน
แหงพันธสัญญาท่ีคาดหวังไว เตือนเราถึงการเดินทางพเนจรและใหความหวัง



เราถึงดินแดนแหงพันธสัญญาท่ีแทจริง คือสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม 
เมื่อเราติดตามเรื่องราวของแตละคนในแตละหนาของพระธรรมปฐมกาล เราจะ
พบวา ไมวาเวลา สถานที่ วัฒนธรรม และสถานการณจะเปนอยางไร เรื่องราว
ของเขาเหลานั้นก็เปนเร่ืองราวของเราในหลายๆ ดานเชนกัน

 ดร.แจ็คส บี. ดูคาน ดุษฎีบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร ศาสตราจารย
กิตติคุณดานอรรถาธิบายภาษาฮีบรูและพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมในวิทยาลัย
ศาสนศาสตรเซเวนธเดยแอดเวนตีส มหาวิทยาลัยแอนดรูว
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6   พระธรรมปฐมกาล

“ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและแผนดิน” 
(ปฐมกาล 1:1)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
สดุดี 100:1-3; ปฐมกาล 1-2; อพยพ 20:8-11; 
อพยพ 40:33; มัทธิว 25:14-30; มัทธิว 19:7-9

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระธรรมปฐมกาลเริ่มตนดวยการทรงสรางของพระเจา ฉะนั้น
พระคัมภีรทั้งเลมก็เริ่มตนดวยเรื่องนี้ นี่เปนเร่ืองที่สําคัญมาก

เพราะหมายความวา การทรงสรางของเราน้ันเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตร
มนุษยและพระคัมภีร ความจริงน้ียังแสดงใหเห็นดวยวาเรื่องราวการทรงสราง
ในปฐมกาลตรงกับเหตุการณอื่นๆ ในประวัติศาสตรของมนุษยและพระคัมภีร
 พระธรรมปฐมกาล บทที่ 1-2 ใหบทเรียนเกี่ยวกับพระเจาและมนุษย 
เมื่อเราศึกษาบทเรียนสัปดาหนี้ เราจะเขาใจความหมายท่ีลึกซึ้งของวันสะบาโต
วนัท่ีเจด็ไดดยีิง่ข้ึน  เราจะไตรตรองถงึการท่ีพระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายา
ของพระองคและการสรางจากผงคลีดินดวย เราจะท่ึงกับจุดประสงคของตนไม
แหงความรูดีรูชั่วและการเชื่อมโยงกับตนไมแหงชีวิต
 บทเรียนท่ีสําคัญท่ีสุดของเร่ืองราวปฐมกาลในพระคัมภีรคือ บทเรียน
เรื่องพระคุณ เราดํารงอยูไดนั้นก็เพียงเพราะพระคุณ พระเจาทรงสรางฟาและ
แผนดินในชวงท่ีมนุษยยังไมปรากฏ การไถเราใหรอดเปนของประทานจาก

บทที่ 1
การทรงสราง
The Creation

วันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2022



บทที่ 1   การทรงสราง     7

พระเจาแหงการทรงสราง
The God of Creationวันอาทิตย

 อาน สดดุ ี100:1-3 มนษุยตอบสนองตอการทรงสรางของพระเจา
อยางไร และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น

 ในปฐมกาล บทที่  1 เร่ืองราวของการทรงสรางเร่ิมตนที่ “พระเจา” เรา
ไดอานจากขอพระคัมภรีแลววา “ในปฐมกาล พระเจา” (ปฐมกาล 1:1) ในบรรทัด
แรกคําวา “พระเจา” อยูตรงกลางของขอนี้และถูกเนนดวยสําเนียงที่หนักแนน
ที่สุดในบทสวดตามประเพณีของชาวฮีบรูเพื่อเนนถึงความสําคัญของพระเจา 
ฉะนั้นขอพระคัมภีรแหงการทรงสรางจึงเริ่มตนดวยพระผูสรางซึ่งเปนการเนน
ถึงพระเจา 
 อันท่ีจริงพระธรรมปฐมกาลเริ่มตนดวยการนําเสนอพระเจาสองตอน
ที่แตกตางกัน เรื่องราวการทรงสรางตอนแรก (ปฐมกาล 1:1-2:4) นําเสนอวา
พระเจาทรงหางไกลจากมนษุยอยางไรขอบเขต เปนพระเจาผูทรงอยูเหนอืทกุสิง่
ทรงเปนเอโลฮิม (Elohim) คือพระนามของพระองคกลาวถึงอํานาจสูงสุดของ
พระเจา พระนามเอโลฮิมนี้หมายถึงอํานาจและพลังที่เหนือกวา และการใชเอโล
ฮิมในรูปพหูพจนแสดงถึงแนวคิดวา  พระองคทรงย่ิงใหญและอยูเหนือทุกสิ่ง
 เรือ่งราวการทรงสรางตอนทีส่อง (ปฐมกาล 2:4-25) นาํเสนอวาพระเจา
ทรงดํารงอยูใกลชิดและเปนรูจักเปนการสวนตัว ทรงเปนพระเจาที่ดํารงอยู
ทุกหนทุกแหง (YHWH) ซึ่งหลายคนเชื่อวา พระนามของพระองคหมายถึง
ความสัมพันธอันใกลชิด ดังนั้นขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับการทรงสรางทั้งหมดนี้
จงึเปนการเรยีกรองใหนมสัการพระเจา ประการแรก ใหตระหนกัถงึความย่ิงใหญ
และฤทธานุภาพอันไรขอบเขตของพระเจา และในขณะเดียวกันก็ใหยอมรับวา
เราตองพึง่พาพระองค เพราะพระองคทรงสรางเรา “และเราก็เปนของพระองค” 
(สดุดี 100:3) จึงเปนเหตุผลท่ีเพลงสดุดีหลายบทมักเชื่อมโยงการนมัสการกับ
การทรงสราง (สดุดี 95:1-6; สดุดี 139:13, 14 [เปรียบเทียบกับ วิวรณ 14:7])

พระเจาเชนเดียวกับการทรงสรางเรา และนาทึ่งอะไรเชนนี้ที่แนวคิดทั้งเรื่อง
การทรงสรางและการไถอยูในพระบัญญัติแหงวันสะบาโตวันที่เจ็ด
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 แนวคิดทั้งสองประการนี้ใหมุมมองเกี่ยวกับพระเจาผูทรงสงาราศีและ
ทรงอํานาจ และผูทรงใกลชิด รัก และมีความสัมพันธกับเรา ดวยเหตุนี้จึงใหมุม
มองสําคัญถึงวิธีที่เราควรเขาหาพระเจาในการนมัสการ เราจะเขาหาพระองค
ดวยความยําเกรงและเคารพควบคูไปกับความชื่นชมยินดีและมั่นใจในความ
ใกลชิด การอภัยและความรักของพระเจา (ดูใน สดุดี 2:11) แมแตลําดับของ
การนําเสนอพระเจาท้ังสองตอนนี้ก็ยังมีความหมาย คือประสบการณในระยะ
หางจากพระเจาตามมาดวยประสบการณในความใกลชิดกับพระเจาและความ
สนิทสนมในการทรงสถิตของพระองค เมื่อเราตระหนักวาพระเจาทรงย่ิงใหญ
แลวเทาน้ัน เราจึงจะซาบซึ้งในพระคุณของพระองคและมีความชื่นชมยินดีดวย
ความยาํเกรงเพราะพระองคทรงดาํรงอยูในชวีติของเราดวยความมหศัจรรยและ
ความรัก

 จงนึกถึงอํานาจอันย่ิงใหญของพระเจา ผูทรงค้ําจุนจักรวาลไว 
กระนั้นพระองคก็ยังทรงอยูใกลเราแตละคน เหตุใดความจริงอันยิ่งใหญ
นี้จึงนาอัศจรรยมาก

การทรงสรางวันจันทร
 อาน ปฐมกาล 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 และปฐมกาล 2:1-3  
คําวา “ทรงเห็นวาดี” หมายความวาอะไรในเร่ืองราวการทรงสรางตอน
แรก บทสรุปของการทรงสรางใหบทเรียนอะไร (ปฐมกาล 2:1-3)

 เร่ืองราวแหงการทรงสรางในแตละขั้นตอน พระเจาทรงประเมินงาน
ของพระองควา “ดี” (tov) เปนที่เขาใจกันโดยท่ัวไปวาคําคุณศัพทนี้มีความ
หมายวา งานแหงการทรงสรางของพระเจานั้นประสบความสําเร็จและพระเจา
ทรงเห็นวางานน้ัน “ดี” ซึ่งหมายความวา “ประสบความสําเร็จ” แสงน้ันสอง
สวาง (ปฐมกาล 1:4) ตนไมก็ออกผลตามชนิดของมัน (ปฐมกาล 1:12) เปนตน
 แตคํานี้ใหความหมายมากกวาหนาท่ีที่ประสบความสําเร็จ คําภาษา
ฮบีรคูาํวา “ด”ี (tov) ใชในพระคัมภรีเพือ่แสดงความซาบซ้ึงในความงามของบาง
สิ่งที่สวยงาม (ปฐมกาล 24:16) นอกจากนี้ยังใชในคําที่ใหความหมายตรงขาม

The Creation
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กับความชั่ว (ปฐมกาล 2:9) ที่เกี่ยวของกับความตายอีกดวย (ปฐมกาล 2:17)
 วลี “ทรงเห็นวาดี” หมายความวา การทรงสรางนั้นเกิดขึ้นอยางดีงาม 
คอืสวยงามและสมบูรณแบบและปราศจากความช่ัวราย โลกนัน้ “ยงัไม” เหมอืน
โลกของเราในทุกวันนี้ที่ไดรับผลกระทบจากบาปและความตาย ซึ่งแนวคิดนี้ได
รบัการยืนยนัในตอนตนของเร่ืองราวการทรงสรางตอนท่ีสอง (ดใูน ปฐมกาล 2:5)
 คําอธิบายการทรงสรางนี้ขัดแยงกับทฤษฎีวิวัฒนาการอยางส้ินเชิงที่
ยืนยันอยางเปนหลักการวาโลกเกิดจากเหตุการณโดยบังเอิญที่เกิดขึ้นตอเนื่อง
กัน และหลอหลอมตนเองอยางคอยเปนคอยไป
 ในทางตรงกันขาม ผูเขียนพระคัมภีรยืนยันวาพระเจาทรงสรางโลกขึ้น
มาดวยความต้ังใจและเกดิขึ้นทันทีทันใด (ปฐมกาล 1:1) ไมมีอะไรที่เกิดขึ้นโดย
บงัเอิญหรือไมแนนอน โลกน้ีมไิดเกดิขึน้โดยลําพงัแตเปนผลมาจากพระประสงค
และคําตรัสของพระเจา (ปฐมกาล 1:3) คํากริยา  “เนรมิตสราง” (bara’) ที่
แปลในปฐมกาลบทที่ 1 ตามที่กลาววา ในปฐมกาลพระเจาทรงเนรมิตสรางฟา
และแผนดิน เกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีพระเจาทรงเปนประธานของประโยคเทานั้นและ
มีความหมายวาเกิดขึ้นโดยฉับพลัน นั่นคือพระเจาตรัสและก็เปนเชนนั้น
 ขอพระคัมภรีแหงการทรงสรางบอกเราวา “สิง่ทัง้ปวง” ไดเกดิขึน้ในคร้ัง
นั้น (ปฐมกาล 1:31) และตามที่พระผูสรางเองไดประเมินวา สิ่งทั้งปวงนั้น “ดียิ่ง
นัก” (ปฐมกาล 1:31) ในปฐมกาล 1:1 กลาวถึงเหตุการณนั้น คือการเนรมิตสราง
ฟาและแผนดิน และในปฐมกาล 2:1 ประกาศวาเหตุการณนั้นเสร็จสิ้นแลว และ
สรรพสิ่งทั้งสิ้นก็ถูกสรางเสร็จ รวมถึงวันสะบาโตในวันทั้งเจ็ดนั้นดวย

 เหตุใดแนวคิดเร่ืองวิวฒันาการหลายพันลานปทาํใหเรือ่งราวแหง
การทรงสรางในปฐมกาลเปนโมฆะไปอยางสิน้เชงิได ทาํไมทัง้สองแนวคดิ
จึงไมสอดคลองกันในทุกวิถีทาง

วันสะบาโตวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 2:2, 3 และอพยพ 20:8-11 ทําไมวันสะบาโตวันที่
เจด็จงึเกีย่วของกบัการทรงสราง การเชือ่มโยงกนันีส้งผลตอวิธทีีเ่รารักษา
วันสะบาโตอยางไร

The Sabbath
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 เพราะ “พระเจาทรงส้ินสุด” การงานแหงการทรงสรางของพระองค 
พระองคจึงทรงสถาปนาวันสะบาโต ดังนั้นวันสะบาโตวันที่เจ็ดจึงเปนการแสดง
ออกถึงความเชื่อของเราวา พระเจาทรงเสร็จสิ้นการงานทั้งปวงของพระองค
และทรงเหน็วา “ดยีิง่นกั” การรกัษาวนัสะบาโตคอืการเขารวมกบัพระเจาในการ
ยอมรับถึงคุณคาและความงดงามในการทรงสรางของพระองค
 เราหยุดพักจากการงานของเราเชนเดียวกับที่พระเจาทรงหยุดพักจาก
การงานของพระองค การรักษาวันสะบาโตหมายถึงการตอบรับการทรงสราง
ที่ “ดียิ่งนัก” ของพระเจา ซึ่งรวมถึงรางกายของเราดวย ตรงขามกับความเชื่อ
โบราณ (และสมยัใหม) ทีบ่อกวารางกายนัน้ชัว่ราย ไมมขีอความใดในพระคมัภรี
ไมวาจะเปนพระคัมภีรเดิมหรือใหมกลาวเชนนั้น แนวคิดน้ีเปนแนวคิดนอกรีต
ไมไดมาจากพระคัมภีร แตผูรักษาวันสะบาโตรูสึกขอบคุณสําหรับการทรงสราง
ของพระเจา ซึ่งรวมถึงเนื้อหนังของพวกเขาเอง และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขา
เพลิดเพลินกับการทรงสรางและดูแลส่ิงทั้งปวง
 วันสะบาโตซึ่งถือวาเปน “การเสร็จส้ิน” จากการงานครั้งแรกของ
ประวัติศาสตรมนุษย เปนเคร่ืองหมายแหงความหวังสําหรับมนุษยที่ทนทุกข
และโลกที่ครํ่าครวญ เปนที่นาสนใจวา วลีที่กลาววา “เสร็จสิ้นจากการงาน” นี้
ปรากฏอกีครัง้หลงัจากทีก่ารกอสรางสถานบรสิทุธิเ์สรจ็สมบรูณ (อพยพ 40:33) 
และถูกใชอีกคร้ังเม่ือการสรางพระวิหารของซาโลมอนเสร็จส้ิน (1 พงศกษัตริย 
7:40, 51) ขาวประเสริฐและความรอดเปนบทเรียนในคํากลาวจากทั้งสองแหลง
นี้
 หลังจากการลมลงในบาป วันสะบาโตในชวงสิ้นสุดของสัปดาหชี้ไปที่
การอศัจรรยแหงความรอด ซึง่จะเกดิขึน้ผานทางการอศัจรรยแหงการสรางใหม
เทานั้น (อิสยาห 65:17; วิวรณ 21:1) วันสะบาโตเปนเครื่องหมายที่บงบอกวา 
เมื่อสิ้นสุดสัปดาหของมนุษย ความทุกขทรมานและการทดลองของโลกนี้จะสิ้น
สุดลงดวย
 นี่เปนสาเหตุที่พระเยซูทรงเลือกวันสะบาโตใหเปนวันที่เหมาะสมท่ีสุด
ในการรักษาคนปวย (ลูกา 13:13-16) ตรงขามกับประเพณีตางๆ ที่พวกผูนํา
ยึดถือ การท่ีพระเยซูทรงรักษาในวันสะบาโตเปนการช้ีใหผูคนรวมถึงเราดวย
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เห็นถึงยุคสมัยที่ความเจ็บปวด ความทุกขทรมานและความตายทั้งปวงจะสิ้น
สุดลง ซึ่งเปนบทสรุปสุดทายของกระบวนการแหงความรอด ดังนั้นวันสะบาโต
แตละครั้งจึงชี้ใหเห็นถึงความหวังของการไถใหรอด

 การหยุดพักในวันสะบาโตชวยใหเราสัมผัสกับการหยุดพักและ
ความรอดท่ีเรามีในพระเยซูในขณะนี้ และการหยุดพักสุดทายที่จะสําเร็จ
เมื่อมีการสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหมไดอยางไร

การทรงสรางมนุษยพุธ
 การสรางมนุษยเปนการกระทําทายสุดในงานแหงการทรงสรางของ
พระเจา อยางนอยก็ในเร่ืองราวของปฐมกาล มนุษยเปนจุดสูงสุดของการสราง
โลกทั้งหมด เปนจุดประสงคในการสรางโลก

 อาน ปฐมกาล 1:26-29 และปฐมกาล 2:7 เรื่องเลาจากท้ังสอง
แหลงนี้เชื่อมโยมกันอยางไรในเร่ืองของการสรางมนุษย

 การทีพ่ระเจาทรงสรางมนษุยตามพระฉายาของพระองคถอืเปนคาํกลาว
หน่ึงที่ยิ่งใหญที่สุดในพระคัมภีร มีเพียงมนุษยเทานั้นที่ถูกสรางขึ้นตามแบบ
พระฉายาของพระเจา แมวา “พระเจาทรงสรางสัตวปาตามชนิดของมัน” 
(ปฐมกาล 1:25) แต “พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค” 
(ปฐมกาล 1:27) แตมีหลายคนมักจํากัดคํากลาวนี้ถึงลักษณะฝายจิตวิญญาณ
ของมนุษยเทานั้น ซึ่งตีความวา “พระฉายาของพระเจา” ใหเปนที่เขาใจกันวา
มคีวามหมายเฉพาะในการเปนตวัแทนของพระเจาเทานัน้ หรือเปนความสมัพนัธ
ฝายจิตวิญญาณกับพระเจาและกับผูอื่น
 แมความเขาใจเหลาน้ีจะถกูตอง  แตความเขาใจนีย้งัไมรวมถงึความจรงิ
ทางกายภาพที่สําคัญของการทรงสราง ซึ่งแทจริงแลวมิติทั้งคูนี้รวมอยูในคําวา 
“ตามฉายา” และ “ตามอยาง” ที่อธิบายใน ปฐมกาล 1:26 คําภาษาฮีบรู เซเลม 
(tselem) ทีแ่ปลวา “ตามฉายา” หมายถงึ รปูรางทีเ่ปนรูปธรรมของรางกาย และ
คําวา ดิมูท (demute) แปลวา “ตามอยาง” หมายถึง คุณลักษณะเชิงนามธรรม
ที่เทียบไดกับการเปนบุคคลของพระเจา

The Creation of Humanity
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หนาที่ของมนุษยวันพฤหัสบดี
 ทันทีที่พระเจาทรงสรางมนุษยคนแรก พระองคทรงประทานของขวัญ
สามอยางแกชายน้ัน คือ สวนเอเดน (ปฐมกาล 2:8) อาหาร (ปฐมกาล 2:16) 
และผูหญิง (ปฐมกาล 2:22)

 อานปฐมกาล 2:15-17 มนุษยมีหนาที่อะไรตอการทรงสรางและ
ตอพระเจา หนาที่ทั้งสองนี้มีความสัมพันธกันอยางไร

 หนาที่แรกของมนุษยที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่

The Duty of Humanity

 ดงันัน้แนวความคดิของชาวฮบีรทูีเ่กีย่วกบั “พระฉายาของพระเจา” จงึ
ควรเขาใจในรูปแบบองครวมของธรรมชาติมนุษยในมุมมองของพระคัมภีร ขอ
พระคัมภีรยืนยันวามนุษยแตละคน (ชายและหญิง) ถูกสรางขึ้นตามพระฉายา
ของพระเจาทั้งทางรางกายและจิตวิญญาณดวย ดังที่นางเอลเลน จี. ไวท กลาว
ไวอยางชัดเจนวา “เมื่ออาดัมมาจากฝพระหัตถของพระผูสราง เขามีลักษณะ
ทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณตามอยางพระผูสรางของเขา” (Education, 
หนา 15)
 อันที่จริงแลว การเขาใจแบบองครวมเกี่ยวกับพระฉายาของพระเจาที่
รวมถึงสภาพทางรางกายดวย ไดรับการยืนยันอีกครั้งในเร่ืองราวการทรงสราง
อีกตอนหนึ่ง ซึ่งกลาววา “มนุษยจึงกลายเปนผูมีชีวิตอยู” (ปฐมกาล 2:7) 
แปลตามตัวอักษรก็คือ “วิญญาณที่มีชีวิต” (nefesh) ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานของพระเจาสองครั้งคือ พระเจา “ทรงปน” และพระเจาทรง “ระบาย
ลมปราณ” จงสังเกตวา “ลมปราณ” มักบงชี้ถึงมิติฝายจิตวิญญาณ ซึ่งเปน
สวนของมนุษยที่ถูก “ปน...ดวยผงคลีจากพื้น” แตคํานี้ก็เช่ือมโยงอยางใกลชิด
กับการหายใจทางชีววิทยา ดังนั้น “ลมปราณแหงชีวิต” คือ ลมปราณ (ฝาย
จิตวิญญาณ) และชีวิต (ฝายรายกาย)
 จากนัน้พระเจาทรงดาํเนนิงานเปนครัง้ทีส่าม ครัง้นีเ้ปนการสรางผูหญงิ
จากรางกายของผูชาย (ปฐมกาล 2:21, 22) ซึง่เปนวธิทีีจ่ะยํ้าวาหญงินัน้มสีภาพ
เดียวกับชาย
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พระเจากําหนดใหคือ “ใหทําและดูแลสวน” (ปฐมกาล 2:15) คํากริยา “ทํา” 
(‘avad) หมายถึงใหทํางาน การรับของประทานเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ 
เราจะตองทํางานและทําใหของประทานนั้นเกิดผล ซึ่งเปนบทเรียนที่พระเยซู
ทรงกลาวซ้ําในอุปมาเร่ืองเงินตะลันต (มัทธิว 25:14-30) คํากริยา “ดูแล” 
(shamar) หมายถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งที่ไดรับ
 หนาทีท่ีส่องเกีย่วของกบัอาหาร เราตองจาํไววาพระเจาประทานอาหาร
แกมนุษย (ดูใน ปฐมกาล 1:29) พระเจาตรัสกับอาดัมวา “‘เจากินไดตามใจ
ชอบ’” (ปฐมกาล 2:16) มนุษยไมไดสรางตนไมหรืออาหารบนตนไมนั้น อาหาร
เหลาน้ันเปนของขวญั เปนของประทานแหงพระคุณ
 แตในที่นี้ก็มีบทบัญญัติอยูเชนกัน พวกเขาควรจะไดรับและเพลิดเพลิน
กับของประทานอันมีเมตตาของพระเจา คือ “‘ทุกอยางในสวนนี้’” แตพระเจา
ทรงเพ่ิมขอจํากัดในสวนหน่ึงของพระคุณ พวกเขาจะตองไมกินผลจากตนไม
เฉพาะตนหน่ึง การเพลิดเพลินโดยไมมขีอจาํกดักจ็ะนําไปสูความตาย หลกัการ
นีอ้ยูในสวนเอเดน และหลักการเดียวกันนีก้ย็งัดาํรงอยูในปจจบุนัในหลายๆ ดาน
 หนาที่ที่สามของชายน้ันเก่ียวของกับผูหญิง ซึ่งเปนของประทานช้ินที่
สามจากพระเจา “ผูชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยูกับภรรยา” 
(ปฐมกาล 2:24) ขอความที่ไมธรรมดานี้เปนสํานวนที่มีพลังที่เนนถึงความรับ
ผดิชอบของมนุษยทีม่ตีอพนัธสัญญาแหงการสมรสและจุดประสงคของการเปน 
“เนื้อเดียวกัน” ซึ่งหมายถึงคนเดียวกัน (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 19:7-9)
 เหตุผลที่เปนผูชาย (และไมใชผูหญิง) ควรละจากบิดามารดาอาจเก่ียว
ของกับความเปนชายทั่วไปในพระคัมภีร ซึ่งบางทีบทบัญญัตินี้ก็ใชกับผูหญิง
ดวย ไมวาจะทางใด แมจะเปนของประทานจากพระเจา สายใยแหงการแตงงาน
กน็าํมาซ่ึงหนาทีร่บัผดิชอบของมนุษยทนัททีีไ่ดรบัของประทานช้ินนี ้ เปนหนาที่
รับผิดชอบท่ีทั้งชายและหญิงจะตองทําใหสําเร็จอยางสัตยซื่อ

 ลองนึกถึงทุกสิ่งที่คุณไดรับจากพระเจา คุณรับผิดชอบอะไรบาง
ในสิ่งที่คุณไดรับ
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ Education ของ เอลเลน จี. ไวท เรื่อง “Science and the 
Bible,” หนา 128, 129 และหนังสือ The Story of Redemption เรื่อง “The 
Creation” หนา 21, 22
 “เนื่องจากธรรมชาติและพระคัมภีรไดรับการดลใจมาจากแนวคิด
ของพระผูเชี่ยวชาญองคเดียวกัน ฉะน้ันท้ังสองจึงสอดคลองกัน ทั้งสองเปน
พยานถึงความจริงอันยิ่งใหญเดียวกัน แตโดยวิธีการและรูปแบบภาษาท่ีแตก
ตางกัน วิทยาศาสตรคนพบสิ่งมหัศจรรยใหมๆ อยูเสมอ และทุกสิ่งที่ถูกตอง
ทางวิทยาศาสตรเห็นพองตองกันกับพระคัมภีร ธรรมชาติและพระคัมภีรให
ความกระจางแกกันและกัน ซึ่งทําใหเราคุนเคยกับพระเจาจากการสอนเราถึง
บทบัญญัติบางอยางผานงานที่พระองคทรงทํา”
 “การอนุมานจากขอเท็จจริงที่สังเกตพบในธรรมชาติที่ผิดพลาดนําไป
สูความขัดแยงระหวางวิทยาศาสตรและพระคัมภีร และดวยการพยายามที่จะ
ทําใหสอดคลองกัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงการตีความพระคัมภีรซึ่งเปนบอน
ทําลายอํานาจแหงพระวจนะพระเจา นักธรณีวิทยามีแนวคิดที่ขัดแยงกับการตี
ความตามตัวอักษรของบันทึกของโมเสสในเรื่องการทรงสราง ซึ่งพวกเขาอาง
วาการวิวัฒนาการของโลกจากความโกลาหลตองใชเวลาหลายลานป และเพ่ือ
ใหพระคัมภีรสนับสนุนแนวคิดทางวิทยาศาสตรนี้ จึงกลาววาวันแหงการทรง
สรางน้ันถือวาอยูในเวลาชวงกวางๆ ท่ีไมแนนอน ครอบคลุมหลายพันหรือแม
แตหลายลานป”
 “แนวคิดเชนนี้ผิดโดยส้ินเชิง บันทึกในพระคัมภีรสอดคลองในตัวเอง
และสอดคลองกับคาํสอนในธรรมชาต”ิ (เอลเลน จ.ี ไวท, Education, หนา 128, 
129)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ถาเราเช่ือวาเร่ืองราวในปฐมกาลเปนเพียง “ตํานาน” ออกแบบ
 มาเพ่ือสอนบทเรียนฝายจิตวิญญาณแกเรา แตไมเปนจริงตาม
 ประวัติศาสตร จะสงผลกระทบตอความเชื่อของเราอยางไร มีขอ
 พระคัมภีรไหนบางที่บอกเปนนัยวา ผูเขียนปฐมกาล บทที่ 1-2 
 รูวาสิง่ทีเ่ขาเขยีนนัน้เปนจรงิเชนเดยีวกบัเรือ่งราวอืน่ๆ ในปฐมกาล 
 และพระเยซูกลาวอยางไรถึงเร่ืองราวเหลานี้

2. เรื่องราวในปฐมกาลสอนเราเก่ียวกับความสําคัญในการดูแลโลก
 นี้อยางไร เราจะเปนผูพิทักษโลกที่ดีไดอยางไรและขณะเดียวกัน
 เราจะหลีกเลีย่งอันตรายจากการบูชาสิง่ทรงสรางแทนท่ีจะนมสัการ
 พระผูสราง ซึ่งเปนการทดลองอยางแทจริงไดอยางไร (ดูใน โรม 
 1:25)

3. แมบาปจะทําลายมาเปนเวลานานนับพันป แตความอัศจรรยและ
 ความงามด้ังเดิม และความย่ิงใหญแหงการทรงสรางที่ “ดียิ่งนัก” 
 ที่บอกเราถึงความดีและฤทธ์ิอํานาจของพระเจา ยังคงปรากฏแก
 เราในดานใดบาง
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“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจา 
และพงศพันธุของนางดวย เขาจะทําใหหัวของเจาแหลก 
และเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกช้ํา” (ปฐมกาล 3:15)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 3; 2 โครินธ 11:3; วิวรณ 12:7-9; ยอหน 8:44; 
โรม 16:20; ฮีบรู 2:14; 1 ทิโมธี 2:14, 15

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทามกลางทกุส่ิงทีพ่ระเจาประทานแกบดิามารดาคูแรกของเราในสวนเอเดนมีคําเตือนในส่ิงเหลานั้นดวยวา “ผลไมทุกอยางในสวนน้ี 
เจากนิไดตามใจชอบ แตผลของตนไมแหงการรูถงึความดีและความช่ัวนัน้ หาม
เจากนิ เพราะในวันใดทีเ่จากนิ เจาจะตองตายแน” (ปฐมกาล 2:16, 17) คําเตือน
เร่ืองการกินผลของตนไมแหงการรูถึงความดีและความชั่วแสดงใหเราเห็นวา 
แมพวกเขาควรรูจักความดี แตพวกเขาก็ไมควรรูจักความชั่ว
 เราเขาใจเหตุผลนี้ไดอยางแนนอนใชหรือไม
 ความตายตดิมากบัคาํเตอืนเกีย่วกบัการไมเช่ือฟง (ปฐมกาล 2:17) พวก
เขาจะตองตาย (ปฐมกาล 3:19) ไมเพียงแตถูกหามไมใหกินผลจากตนไมนั้น
เทาน้ัน แตพวกเขายงัถกูขบัไลออกจากสวนเอเดนอกีดวย (ปฐมกาล 3:24) และ
ดังนั้นเมื่อพวกเขาเปนคนบาปจึงไมสามารถเขาถึงสิ่งที่ทําใหพวกเขาไดรับชีวิต
นิรันดร (ปฐมกาล 3:22)

บทที่ 2
การลมลงในบาป

วันที่ 2 – 8 เมษายน 2022
The Fall



บทที่ 2   การลมลงในบาป     17

งูวันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 3:1, 2 โครินธ 11:3 และ วิวรณ 12:7-9 ใครคืองู 
และมันลอลวงเอวาอยางไร

 ขอพระคัมภีรนี้เริ่มตนดวยเรื่องของ “งู” รูปแบบของวลีบงบอกวา
ประโยคน้ีเนนไปท่ี “งู” เราจะเห็นวางูเปนที่รูจักกันดี ราวกับวาผูอานควรรูแลว
วามันคือใคร ขอเท็จจริงของสิ่งมีชีวิตนี้ไดรับการยืนยันจากประโยคแรกของ
บทนี้แลว
 แนนอน พระคัมภรีระบุวา งเูปนศัตรูของพระเจา (อสิยาห 27:1) และยัง
เรยีกมันวา “มารและซาตาน” (ววิรณ 12:9) ในยุคตะวันออกใกลโบราณก็ถอืวา
งูเปนสัญลักษณของอํานาจชั่วเชนเดียวกัน
 “เพื่อใหงานของมันสําเร็จลุลวงโดยท่ีไมมีใครรับรู ซาตานเลือกที่จะใช
งูเปนสื่อกลาง เปนการปลอมตัวที่ดัดแปลงมาอยางดีเพื่อจุดประสงคในการ
หลอกลวง แลวงูนั้นก็เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งท่ีฉลาดท่ีสุดและสวยงามท่ีสุดใน
โลก มันมีปก และขณะท่ีมันบินไปในอากาศก็ปรากฏใหเห็นแสงสวางเปน
ประกาย เปนสีของทองคําขัดเงาที่แวววาว” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผู-
เผยพระวจนะ, หนา 53)
 เมื่อเอยถึงมารไมวามันจะปรากฏตัวในรูปแบบใด พระคัมภีรมิไดกลาว
ถึงเพียงคําอุปมา พระคัมภีรพรรณนาซาตานวาเปนสิ่งมีชีวิตจริงและไมใชเปน
แคสัญลักษณเชิงโวหาร หรือหลักการที่เปนนามธรรมเพื่อพรรณนาถึงความ
ชั่วรายหรือดานมืดของมนุษย

The Serpent

 อยางไรก็ตาม ความหวังก็ปรากฏขึ้นทามกลางโศกนาฏกรรมคร้ังนี้ 
ซึ่งพบไดในปฐมกาล 3:15 เรียกวา “พระสัญญาแหงขาวประเสริฐฉบับแรก” 
(protoevangelium) ขอพระคัมภีรนี้กลาวถึงพระสัญญาแหงขาวประเสริฐ
ฉบับแรกที่พบในพระคัมภีร เปนครั้งแรกท่ีมนุษยไดรับการบอกวา แมเราจะตก
อยูในบาป แตพระเจาไดทรงจัดเตรียมหนทางแหงความรอดแกเราทุกคนแลว
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ผลของตนไมตองหามวันจันทร
 อาน ปฐมกาล 2:16, 17 และ ปฐมกาล 3:1-6 (ดใูน ยอหน 8:44) 
จงเปรยีบเทยีบบญัญัตทิีพ่ระเจาตรัสกับอาดมัและคาํพูดของงตูอหญงินัน้ 
มีความแตกตางในคํากลาวอยางไร และสิ่งที่แตกตางนั้นหมายความวา
อะไร

 สังเกตความคลายคลึงกันระหวางบทสนทนาของพระเจากับอาดัม 
(ปฐมกาล 2:16, 17) และบทสนทนาของเอวากับงู ดูราวกับวางูไดเขามาแทนที่
พระเจาและรูดียิ่งกวาพระองคเสียอีก เริ่มแรกน้ัน มันเพียงแตถามคําถามเพ่ือ
บงบอกวา หญิงนั้นอาจเขาใจพระเจาผิด แตแลวซาตานก็พูดเพ่ือใหเกิดความ
สงสัยในพระประสงคของพระเจาอยางเปดเผยและแมแตพูดใหขัดกับพระองค
 ซาตานใช 2 ประเด็นในการโจมตีคือ ความตายและการรูความดีและ
ความชั่ว ในขณะที่พระเจาตรัสอยางชัดเจนและหนักแนนวา เจาจะตองตายแน 
(ปฐมกาล 2:17) แตซาตานกลาวในทางกลับกันวา พวกเจาจะไมตายหรอก ซึ่ง
เปนการกลาวเปนนัยวา มนุษยเปนอมตะ (ปฐมกาล 3:4) ขณะท่ีพระเจาหาม

The Forbidden Fruit

 งูนั้นไมไดแสดงตนวาเปนศัตรูของพระเจา ในทางตรงกันขาม งูนั้นได
อางถึงพระคําของพระเจา ซึ่งมันไดกลาวซํ้าและดูเหมือนจะสนับสนุน เราจะ
เห็นไดตั้งแตตนวาซาตานชอบกลาวอางพระเจา และอยางท่ีเราไดเห็นในภาย
หลังวา มันไดกลาวอางแมแตพระคําของพระเจา (มัทธิว 4:6)
 ใหสังเกตดวยวา งูไมไดโตเถียงกับหญิงนั้นทันทีทันใด แตมันถาม
คําถามท่ีบงบอกวามันเชื่อในส่ิงที่พระเจาตรัสกับพวกเขาดวย มันถามวา “จริง
หรือ ที่พระเจาตรัสวา” (ปฐมกาล 3:1) เชนนั้นแหละ เราจะเห็นไดวาตั้งแตเริ่ม
แรกส่ิงมีชีวิตน้ีฉลาดแกมโกงและหลอกลวงเพียงใด และอยางท่ีเราไดเห็นแลว
วา วิธีการของมันก็ไดผลดวย

 ถาซาตานสามารถหลอกลวงเอวาท่ีไรบาปในสวนเอเดนได เรา
จะถูกโจมตีไดงายกวาเพยีงใด เราจะปองกันตวัเราเองจากการหลอกลวง
ของมันไดอยางไร
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ไมใหอาดัมกินผลของตนนั้น (ปฐมกาล 2:17) ซาตานก็สนับสนุนใหพวกเขากิน
ผลนั้นเพราะโดยการกินผลนั้นพวกเขาจะเปนเหมือนอยางพระเจา (ปฐมกาล 
3:5)
 ขอโตแยง 2 ประการของซาตานคือ ความเปนอมตะและการเปนเหมือน
อยางพระเจา ไดชักจูงเอวาใหกินผลนั้น เปนเร่ืองนาหนักใจที่ในทันทีที่หญิงนั้น
ตัดสินใจไมเชื่อฟงพระเจาและกินผลของตนไมตองหาม เธอทําตัวราวกับวา
พระเจาไมไดอยูดวยแลว และตวัเธอเองเขามาแทนทีพ่ระเจา พระคมัภรีไดกลาว
ถงึการเปล่ียนแปลงบุคลิกลกัษณะน้ีเอาไวดวย เอวาไดใชภาษาของพระเจา เธอ
ไดประเมินผลของตนไมตองหามนั้น “เห็นวา...ดี” (ปฐมกาล 3:6) ทําใหนึกถึง
การประเมินการทรงสรางของพระเจา “ทรงเห็นวา...ดี” (ปฐมกาล 1:4)
 การลอลวงท้ังสองน้ี การเปนอมตะและการเปนเหมือนอยางพระเจา 
เปนรากเหงาของแนวคิดเรื่องความเปนอมตะในศาสนาอียิปตโบราณและกรีก 
ความปรารถนาท่ีจะไดมาซึ่งความเปนอมตะที่พวกเขาเชื่อวาเปนคุณลักษณะ
ของพระเจา ทําใหคนเหลาน้ีเสาะแสวงหาสถานะของพระเจาดวย เพื่อวาพวก
เขาจะไดมาซึ่งความเปนอมตะ แนวคิดเชนนี้แอบแฝงอยูในวัฒนธรรมของชาว
ยิว-คริสเตียน และกอใหเกิดความเชื่อในเร่ืองวิญญาณที่เปนอมตะ ซึ่งยังมี
ความเชื่อเชนนี้อยูในคริสตจักรหลายแหงในทุกวันนี้

 นกึถงึความเช่ือทัง้หมดในปจจบุนัทีส่อนวามบีางส่ิงทีเ่ปนอมตะใน
ตวัเราทุกคน ความเขาใจของเราเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยและสภาพ
แหงความตายชวยปกปองเราจากการหลอกลวงท่ีเปนอนัตรายน้ีอยางไร

ซอนตัวจากพระเจาวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 3:7-13 ทาํไมอาดมัและเอวาจงึรูสกึวาตองซอนตวั
จากพระพักตรพระเจา ทําไมพระเจาจึงทรงถามวา “เจาอยูที่ไหน” อาดัม
และเอวาพยายามแสดงเหตุผลในการกระทําของพวกเขาอยางไร

 หลังจากที่อาดัมและเอวาทําบาป พวกเขาก็รูวาเปลือยกายอยู เพราะ
สูญเสียอาภรณแหงศักดิ์ศรีซึ่งสะทอนการประทับอยูของพระเจา (ดูใน สดุดี 

Hiding Before God
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8:5, เปรียบเทียบกับ สดุดี 104:1, 2) พระฉายาของพระเจาไดรับผลกระทบ
จากบาป คํากริยาท่ีบงบอกถึงการกระทําที่อยูในวลี “มาเย็บเปนเคร่ืองปกปด
กายไว” (ปฐมกาล 3:7) มาจนถึงในเร่ืองตอนนี้ คํากริยาน้ีใชกับพระเจาพระผู
สรางเทาน้ัน (ปฐมกาล 1:7, 16, 25) ดูราวกับวาพวกเขานําการพยายามปกปด
บาปมาแทนท่ีพระเจา  ซ่ึงเปนการกระทําทีเ่ปาโลประณามวาเปนความชอบธรรม
โดยการประพฤติ (กาลาเทีย 2:16)
 เม่ือพระเจาเขามาใกล  พระองคตรสัถามพวกเขาดวยคาํถามเชงิวาทศลิป
วา “เจาอยูที่ไหน” (ปฐมกาล 3:9) ซึ่งเปนคําถามเดียวกับที่พระเจาถามคาอิน 
(ปฐมกาล 4:9) แนนอนวา พระเจารูคําตอบของคําถามนั้น พระองคถามเพื่อ
ประโยชนตอผูกระทําผิด เพื่อชวยใหพวกเขาตระหนักในสิ่งที่ทําลงไป แต
กระน้ันในขณะเดียวกัน ก็เพื่อนําพวกเขาสูการกลับใจใหมและความรอด ตั้งแต
วินาทีที่มนุษยทําบาป พระเจาทรงทํางานเพื่อความรอดและการไถพวกเขา
 อันที่จริงแลว สถานการณทั้งหมดสะทอนแนวคิดเร่ืองการพิพากษา
ไตสวนซ่ึงเริ่มตนดวยผูพิพากษาที่สอบปากคําผูกระทําผิด (ปฐมกาล 3:9) เพ่ือ
เตรียมเขาใหพรอมตอการรับโทษ (ปฐมกาล 3:14-19) แตพระองคทรงทํา
เชนนัน้กเ็พือ่กระตุนใหเกดิการกลบัใจใหมดวย ซึง่ทายทีส่ดุจะนาํไปสูความรอด 
(ปฐมกาล 3:15) นี่เปนบรรทัดฐานที่เห็นไดในพระคัมภีรทั้งเลม
 เริ่มแรกอาดัมและเอวาตางก็พยายามหลบเลี่ยงขอกลาวหาโดยการ
ตําหนิผูอื่นเชนเดียวกับคนบาปทั่วไป อาดัมตอบคําถามของพระเจาวา เปน
เพราะผูหญิงท่ีพระองคประทานใหอยูกับเขา (ปฐมกาล 3:12) เธอนําใหเขาทํา
เชนน้ัน เปนความผิดของเธอ (และบอกเปนนัยวา เปนความผิดของพระเจา
เชนกัน) ไมใชความผิดของเขา
 เอวาตอบวาเปนเพราะงูลอลวงเธอ คํากริยาภาษาฮีบรู (nasha’) แปล
วา “ลอลวง” (ปฐมกาล 3:13) หมายถงึ การใหความหวังเท็จแกผูอื่นและทําให
พวกเขาเชื่อวาพวกเขากําลังทําในสิ่งท่ีถูกตอง (2 พงศกษัตริย 19:10, อิสยาห 
37:10, เยเรมีย 49:16)
 อาดัมโทษผูหญิงนั้น บอกวาเธอสงผลจากตนไมนั้นใหเขา (มีความ
จริงในประโยคนี้) และเอวาโทษงู บอกวามันลอลวงเธอ (มีความจริงในประโยค
นี้เชนกัน) แตทายที่สุดแลวทั้งคูก็มีความผิด
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 พยายามโทษผูอื่นในส่ิงท่ีตนทําอยางน้ันหรือ ทําไมเราจึงตกอยู
ในกับดักเดียวกันนี้ไดงายนัก

ชะตากรรมของงูพุธ
 “เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจา และ
พงศพันธุของนางดวย เขาจะทําใหหัวของเจาแหลก และเจาจะทําใหสน
เทาของเขาฟกชํ้า” (ปฐมกาล 3:15) พระเจาตรัสอะไรกับงูในขอนี้ และ
เรามีความหวังอะไรในขอนี้

 พระเจาเริ่มพิพากษางูกอน เพราะมันเปนผูริเริ่มเรื่องทั้งหมด และงูเอง
ก็เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ถูกสาปแชงในเรื่องน้ี
 เรามาถึงจุดนี้ที่เปนการ “พลิกกลับ” ของการทรงสราง ในขณะที่การ
ทรงสรางนําไปสูชีวิต ความซาบซ้ึงในความดีและพระพร แตการพิพากษานํา
ไปสูความตาย ความชั่วและการสาปแชง แตก็นําไปสูความหวังและพระสัญญา
แหงชีวิตนิรันดรดวย ภาพที่แนบมากับภาพอึมครึมของงูกินผงคลีดินท่ีถูกตีจน
แหลก (ปฐมกาล 3:14) คือภาพของความหวังแหงความรอดของมนุษยที่สอง
สวาง ซึ่งปรากฏอยูในรูปของคําพยากรณ แมแตกอนการกลาวโทษอาดัมและ
เอวา พระเจาประทานความหวังแหงการไถแกพวกเขาแลว (ปฐมกาล 3:15) 
แนนอนวาพวกเขาทําบาป แนนอนวาพวกเขาจะตองทนทุกขเพราะผลของ
บาปนั้น และแนนอน เพราะวาความบาปพวกเขาจะตองตาย แตถึงกระนั้นก็ยัง
มีความหวังสูงสุดคือ ความหวังแหงความรอด

 เปรยีบเทยีบ ปฐมกาล 3:15 กบั โรม 16:20, ฮบีรู 2:14 และววิรณ 
12:17 ขอพระคัมภีรเหลานี้เปดเผยแผนการแหงความรอดและความ
ขัดแยงครั้งยิ่งใหญอยางไร 

 สังเกตความคลายคลึงกันระหวาง ปฐมกาล 3:15 และวิวรณ 12:17 
พญานาค (งู) โกรธแคน (ศัตรู) พงศพันธุ (ลูกหลาน) และหญิงในสวนเอเดน
และหญิงในวิวรณ 12:17 การตอสู (ความขัดแยงครั้งย่ิงใหญ) ที่ยายลงมาใน

The Fate of the Serpent
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สวนเอเดนและการลมลงในบาป จะดาํเนนิตอไปจนถงึยุคสดุทาย อยางไรกต็าม
พระสัญญาที่วาซาตานจะพายแพไดมอบใหตั้งแตในสวนเอเดนแลว คือหัวของ
มันจะแหลก ซึ่งพระธรรมวิวรณเปดเผยหัวขอนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งพรรณนาถึง
การตายครั้งสุดทายของมัน (วิวรณ 20:10) นั่นคือ ตั้งแตแรกเริ่มมนุษยไดรับ
ความหวังวา จะมีทางออกจากความยุงเหยิงอันรายแรงที่มาจากความรูชั่ว เปน
ความหวังที่เราทุกคนมีสวนรวมไดแมในตอนน้ี

 เหตุใดการท่ีพระเจาทรงเร่ิมเปดเผยแผนการแหงความรอดจาก
บาปและความชั่วท่ีเกิดขึ้นบนโลกในสวนเอเดน จึงเปนการปลอบใจเรา

ชะตาของมนุษยวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 3:15-24 เกิดอะไรกับอาดัมและเอวาเนื่องจาก
ผลของบาป

 ในขณะที่การพิพากษาของพระเจาตองูนั้นชัดเจนวาเปนการสาปแชง 
(ปฐมกาล 3:14) แตการพิพากษาของพระเจาตอหญิงและชายนั้นตางออกไป 
อีกครั้งหน่ึงที่คําวา “สาปแชง” ถูกใช คือใชกับ “แผนดิน” (ปฐมกาล 3:17) นั่น
คือ พระเจาทรงมีแผนอ่ืนๆ สําหรับชายและหญิงที่ตรงขามกับของงู พวกเขา
ไดรับความหวังที่ไมไดมอบใหกับงูนั้น
 เพราะความบาปของผูหญิงเกิดจากการที่เธอคบหากับงู ขอพระคัมภีร
ที่บรรยายถึงการพิพากษาของพระเจาตอหญิงนั้นจึงเก่ียวของกับการพิพากษา
งู ไมเพียงแตที่ ปฐมกาล 3:16 เกิดขึ้นหลังจาก ปฐมกาล 3:15 ทันที แต
ความคลายคลึงกันระหวางคําพยากรณทั้งสองบงช้ีชัดเจนวา คําพยากรณที่
เก่ียวของกับผูหญิงใน ปฐมกาล 3:16 จะตองอานใหเชื่อมโยงกับคําพยากรณ
ของพระเมสสิยาหใน ปฐมกาล 3:15 ดังนั้นคําพิพากษาของพระเจาตอหญิง
นั้นรวมถึงการคลอดบุตร ควรเขาใจดวยมุมมองของความรอดเชิงบวก (เปรียบ
เทียบกับ 1 ทิโมธี 2:14, 15)
 เนือ่งจากความบาปของผูชายเกดิจากการฟงผูหญงิแทนทีจ่ะฟงพระเจา 
แผนดินที่มอบแกมนุษยจึงถูกสาป (ปฐมกาล 3:17) สงผลใหชายนั้นตองทํางาน

Human Destiny
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หนัก (ปฐมกาล 3:17-19) และเขาจะตอง “กลับ” ไปเปนดินท่ีซึ่งเขาถูกนํามา 
(ปฐมกาล 3:19) เปนบางสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้นและไมเคยเปนสวนหนึ่งของ
แผนดั้งเดิมของพระเจา 
 ตรงขามกับความตายอันสิ้นหวัง อาดัมหันไปหาหญิง ผูซึ่งเขาเห็น
ความหวังแหงชีวิตผานการใหกําเนิดบุตรของเธอนั้นมีความหมายอยางย่ิง 
(ปฐมกาล 3:20) กลาวคือ แมวาจะอยูทามกลางโทษแหงความตาย เขาก็เห็น
ความหวังแหงชีวิต
 ในขณะเดียวกันพระเจาประสงคแตสิ่งดี ไมใชสิ่งช่ัว สําหรับพวกเขา
แลว เชนเดียวกับบิดามารดาที่รักลูกของตนจะกระทํา แตตอนนี้เมื่อพวกเขารู
ถึงความช่ัวแลว พระเจาจะทรงทําทุกอยางท่ีทําไดเพื่อชวยพวกเขาใหรอด 
ดังนั้นแมจะอยูทามกลางการพิพากษาเหลานี้ ความหวังทั้งหมดก็ยังไมสูญส้ิน
ไปจากบิดามารดาคูแรกของเรา ทั้งๆ ที่พวกเขาไมเชื่อฟงพระเจาอยางเปดเผย
และชัดเจน แมวาพวกเขาจะอยูในสถานที่ที่เหมือนสวรรคอยางแทจริง แต
พวกเขาก็ไมมีเหตุผลใดเลยท่ีจะสงสัยในพระเจา สงสัยในพระคําของพระเจา 
หรือสงสัยในความรักของพระองคที่มีตอพวกเขา

 แมเรามักจะคิดวา “ความรู” เปนส่ิงท่ีด ีแตทาํไมบางคร้ังกไ็มเปน
เชนนั้น มีอะไรบางที่เราไมรูก็จะดีกวา

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 พิจารณาความเช่ือมโยงระหวาง “ตนไมแหงชีวิต” และ “ตนไมแหง
การรูถึงความดีและความชั่ว” ความสัมพันธนี้ถูกกลาวไวชัดแลววา ทั้งสองตน
ตั้งอยู “กลางสวนนั้น” (ปฐมกาล 2:9) แตทั้งสองตนนี้มีความสัมพันธมากกวา
เพียงแคทางภูมิศาสตร เนื่องจากมนุษยไดเอาผลของตนไมแหงการรูถึงความ
ดีและความชั่ว เนื่องจากไมเชื่อฟงพระเจา พวกเขาจึงสูญเสียการเขาถึงตนไม
แหงชีวิต และไมสามารถมีชีวิตอยูไดชั่วนิรันดร อยางนอยก็ในสภาพเชนนี้ การ
เชื่อมโยงนี้เนนใหเห็นหลักการที่ลึกซึ้ง การเลือกทางศีลธรรมและจิตวิญญาณมี
ผลกระทบตอชีวิตทางชีววิทยา ดังที่ซาโลมอนสอนลูกชายวา “ลูกเอย อยาลืม
คําสอนของขา แตใหใจของเจาเฝารักษาบัญญัติของขา เพราะส่ิงเหลานี้จะเพ่ิม
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วนัเดอืนปของชวีติใหยนืยาว และทวคีวามสมบูรณพนูสขุแกเจา” (สภุาษติ 3:1, 
2) การเชื่อมโยงนี้จะปรากฏอีกครั้งในกรุงเยรูซาเล็มแหงสวรรคในอนาคต ที่ซึ่ง
มีเพียงตนไมแหงชีวิตเทานั้น “ที่กลางถนนของนครนั้น” (วิวรณ 22:2)
 “เมื่อพระเจาทรงสรางเอวา พระองคทรงออกแบบวาเธอจะไมดอยกวา
หรือเหนือกวาชายนั้น แตเธอจะเทาเทียบกับเขาในทุกสิ่ง คูสามีภรรยาท่ี
บริสุทธิ์นี้จะตองไมคิดที่จะแยกจากกัน แตกระนั้นก็มีความคิดและการกระทําที่
เปนสวนตัว แตหลังจากที่เอวาทําบาปเนื่องจากเธอเปนผูแรกที่ฝาฝน พระเจา
จงึบอกเธอวาอาดัมควรจะปกครองเหนือเธอ เธอจะตองอยูใตบงัคับของสามี และ
นี่ก็เปนสวนหนึ่งของคําแชงสาป ในหลายกรณีคําแชงสาปทําใหผูหญิงจํานวน
มากตองทนทุกขและชีวิตของเธอก็รับภาระหนัก ความเหนือกวาที่พระเจา
มอบใหแกผูชาย พวกเขาก็ใชในทางท่ีผิดหลายประการโดยการใชอํานาจตาม
อําเภอใจ สติปญญาอันไรขอบเขตไดออกแบบแผนการแหงการไถใหรอด ซึ่ง
ใหมนุษยชาตไิดมโีอกาสครัง้ทีส่องโดยผานการทดสอบอกีครัง้หนึง่” (เอลเลน-
จี. ไวท, Testimonies for the Church, vol. 3, หนา 484)

 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเจาทรงเขามาหาอาดัมในสวนเอเดนและถามคําถาม ไมเพียง
 แตเพื่อใหเขาสํานึกผิดเทานั้น แตยังนําเขาไปสูการกลับใจใหม
 ดวย รูปแบบน้ีปรากฏอีกคร้ังในเร่ืองของคาอิน (ปฐมกาล 4:9, 
 10) น้ําทวมโลก (ปฐมกาล 6:5-8) หอบาเบล (ปฐมกาล 11:5) 
 และเมืองโสโดมและโกโมราห (ปฐมกาล 18:21) แนวคิดของการ
 พิพากษาไตสวนปรากฏใหเห็นในเหตุการณเหลานี้อยางไร

2. ทาํไมเอวาจงึคิดวาการกนิผลจากตนไมแหงการรูความดแีละความ
 ชัว่จะทําใหเธอมีปญญา  เราจะหลีกเล่ียงการทําความผิดในลกัษณะ
 เดียวกันน้ีในบริบทของเราเองไดอยางไร กลาวคือการฝาฝน
 พระคําของพระเจาอยางเปดเผยโดยหวังวาจะไดรับบางสิ่งที่ “ดี
 กวา” สิ่งที่พระเจามอบใหเรา
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“‘ถาเจาทําดี เจาก็จะเปนที่ยอมรับไมใชหรือ ถาเจาทําไม
ดี บาปก็หมอบอยูที่ประตู อยากตะครุบเจา เจาจะตอง
เอาชนะบาปนั้น’” (ปฐมกาล 4:7)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล บทท่ี 4, ฮีบรู 11:4, มีคาห 6:7; อิสยาห 1:11; 1 โครินธ 10:13; 
1 ยอหน 3:12; ปฐมกาล บทที่ 5; ปฐมกาล 6:1-5

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการลมลงในบาป อาดัมและเอวาถูก
ขับไลออกจากสวนเอเดนในพระธรรมปฐมกาล สวนใหญคือผูคน

เกิดและตาย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนไปตามคําพยากรณของพระเจา ปฐมกาลบทที่ 4 
เปนบทคูขนานกับบทที่ 3 ซึ่งมีแนวคิดและการใชคําที่เหมือนกัน เชน ทั้งสอง
บทกลาวถึงบาป (ปฐมกาล 3:6-8 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 4:8) คําแชงสาป
จาก “แผนดิน” (’adamah) (ปฐมกาล 3:17 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 4:11) 
และการขับไล (ปฐมกาล 3:24 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 4:12, 16)
 เหตุผลที่ทั้งสองบทคูขนานกันก็เพื่อเนนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ 
คําพยากรณและคําทํานายที่พระเจามอบแกอาดัมและเอวาหลังจากที่ลมลง
ในบาป เหตุการณแรกหลังจากที่อาดัมถูกขับไลออกจากสวนนั้นเต็มไปดวย
ความหวัง นั่นคือ การใหกําเนิดบุตรคนแรก เปนเหตุการณที่เอวาเห็นวาเปน

บทที่ 3
คาอินและพงศพันธุของเขา

วันที่ 9 – 15 เมษายน 2022
Cain and His Legacy
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คาอินและอาเบลวันอาทิตย
 อานปฐมกาล 4:1, 2 เราเรียนรูอะไรจากขอพระคัมภีร 2 ขอนี้
เกี่ยวกับการกําเนิดของชายสองคน

 เหตุการณแรกท่ีผูเขยีนพระคัมภรีบนัทกึไวหลงัจากท่ีอาดัมถกูขบัไลออก
จากสวนเอเดนทันทีคือ การใหกําเนิด ในวลีภาษาฮีบรูในปฐมกาล 4:1 คําวา 
“พระยาหเวห” (YHWH) เชื่อมโยงโดยตรงกับคําวา “ผูชาย” หากแปลตาม
ตัวอักษรจะไดวา “ฉันไดรับผูชายคนหน่ึง แทจริงแลวคือพระยาหเวหพระองค
เอง”
 ในพระคัมภีรฉบับแปลตามตัวอักษรบงชี้วา เอวาจําคําพยากรณของ
พระเมสสิยาหในปฐมกาล 3:15 ไดและเชื่อวาเธอไดใหกําเนิดพระผูชวยใหรอด
คือ พระยาหเวห “การเสด็จมาของพระผูชวยใหรอดมีพยากรณไวในสวน
เอเดน เมื่ออาดัมและเอวาไดยินถึงพระสัญญาในครั้งแรก พวกเขาก็ตั้งตาคอย
ใหพระสัญญาสําเร็จอยางรวดเร็ว พวกเขาตอนรับบุตรหัวปดวยความยินดี โดย
หวงัวาเขาจะเปนพระผูชวยใหรอด” (เอลเลน จ.ี ไวท, ผูพงึปรารถนาแหงปวงชน,
หนา 31)
 อันท่ีจริงแลว เรื่องราวไดกลาวถึงคาอินเปนสวนใหญ เขาไมไดเปน
เพียงบุตรหัวปเทาน้ัน แตเขาเปนลูกที่พอแมเกือบจะ “บูชา” ในขณะที่เอวา
กลาวถึงการกําเนิดของคาอินอยางตื่นเตน แตเธอก็ไมไดเอยถึงการเกิดของ
อาเบลเลย อยางนอยก็ไมไดมีในบันทึกพระคัมภีร ผูเขียนเพียงแคบันทึกวา 
“นางก็ใหกําเนิด” ซึ่งตรงขามกับการเกิดของคาอิน (ปฐมกาล 4:2)

Cain and Abel

ไปตามพระสัญญาที่เธอไดยินในคําพยากรณเรื่องพระเมสสิยาห (ปฐมกาล 
3:15) กลาวคือ เธอคิดวาบุตรชายอาจจะเปนพระเมสสิยาหที่สัญญาไว
 เหตุการณถัดไปคือ อาชญากรรมของคาอิน อาชญากรรมของลาเมค 
อายุขัยที่ลดนอยลง และความชั่วรายที่เพิ่มมากขึ้นลวนแลวแตเปนไปตามคํา
แชงสาปที่กลาวไวในปฐมกาล บทที่ 3 
 แตกระนั้นความหวังทั้งหมดก็ยังไมสูญไป
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เครื่องบูชาสองแบบ วันจันทร
 ความแตกตางระหวางคาอินกับอาเบลที่สะทอนมาจากชื่อของพวกเขา 
ไมเพียงแตเกี่ยวของกับบุคลิกภาพของพวกเขาเทานั้น แตยังปรากฏในอาชีพ
ของแตละคนอีกดวย ในขณะที่คาอินเปน “คนเพาะปลูก” (ปฐมกาล 4:2) ซึ่ง
เปนอาชีพท่ีตองทํางานหนัก อาเบลเปน “คนเล้ียงแกะ” (ปฐมกาล 4:2) ซึ่ง
เปนอาชีพที่บงบอกถึงความออนไหวและเห็นอกเห็นใจ
 คาอินเปนผูผลิตผลจากพื้นดิน อาเบลเปนผูเลี้ยงแกะ อาชีพทั้งสองนี้
ไมเพียงแตอธิบายลักษณะของเครื่องบูชาทั้งสองอยาง (ผลผลิตจากพื้นดินของ
คาอินและแกะของอาเบล) นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความคิดและทัศนคติทาง
จิตวิทยาที่แตกตางกันอีกดวย กลาวคือ คาอินทํางานเพ่ือให “ไดรับ” ผลิตผล
ที่เขาสรางขึ้นมา สวนอาเบล “ดูแล” แกะที่เขาไดรับมาอยางระมัดระวัง

 อาน ปฐมกาล 4:1-5 และ ฮีบรู 11:4 ทําไมพระเจาจึงยอมรับ
เคร่ืองบูชาของอาเบลและปฏิเสธเคร่ืองบูชาของคาอิน เราเขาใจส่ิงทีเ่กดิ
ขึ้นวาอยางไร

The Two Off erings

 ชื่อ คาอิน มาจากคํากริยาภาษาฮีบรู qanah ซึ่งหมายถึง “ไดรับ” และ
บงชี้ถึงการไดรับ ซึ่งเปนการครอบครองบางสิ่งที่มีคาและทรงพลัง ในทางกลับ
กัน ชื่อภาษาฮีบรูของอาเบลคือ Hebel แปลวา “ไอน้ํา” (สดุดี 62:9) หรือ “ลม
หายใจ” (สดุดี 144:4) ซึ่งแสดงถึงการเขาใจยาก ความวางเปลา การไมมีอยู
ของสสาร คําวา hebel (อาเบล) เดียวกันนี้ถูกใชซ้ําแลวซ้ําเลาในพระธรรม
ปญญาจารย ที่แปลวา “อนิจจัง” แนวคิดเชนนี้ก็คือวา ความหวังของอาดัม
และเอวาต้ังอยูบนคาอินคนเดียวเทานั้น เพราะพวกเขาเช่ือวาคาอินคือพระ-
เมสสิยาหที่สัญญาไว ไมใชนองของเขา

 มีอะไรในชีวติบางท่ีแทจริงแลวคือ hebel แตถูกปฏิบัติราวกับวา
มันสําคัญกวาที่ควรจะเปน เหตุใดการรูความแตกตางระหวางสิ่งสําคัญ
และสิ่งที่ไมสําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน
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 “หากปราศจากการหล่ังของโลหิตแลว ก็จะไมมีการอภัยบาป และ
พวกเขา (คาอินและอาเบล) จะตองแสดงความเช่ือในพระโลหิตของพระคริสต
ในพระสัญญาแหงการไถบาป โดยการถวายลูกหัวปของฝูงแกะใหเปนเครื่อง
ถวายบูชา นอกจากน้ี พืชผลแรกจากผืนดินโลกจะตองนําเสนอตอพระพักตร
พระเจาใหเปนเคร่ืองบูชาขอบพระคุณ” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผย-
พระวจนะ, หนา 71)
 ขณะท่ีอาเบลทําตามคําส่ังของพระเจาและถวายเครื่องบูชาพืชผลเพิ่ม
เติมจากเครื่องถวายบูชาสัตว แตคาอินละเลยที่จะทําเชนนั้น เขาไมไดนําสัตว
มาถวายบชูา เพยีงแตนาํ “พชืผลจากผนืดนิ” มาถวายเทานัน้ ซึง่เปนการกระทาํ
ที่ไมเช่ือฟงอยางเปดเผย ตรงขามกับทัศคติของนองชายเขา เรื่องนี้มักถูกมอง
วาเปนกรณีของความรอดโดยความเช่ือ (อาเบลและการถวายบูชาดวยโลหิต) 
ตรงขามกับการพยายามท่ีจะไดมาดวยความรอดโดยการกระทํา (คาอินและ
พืชผลของแผนดิน)
 แมวาเคร่ืองบูชาเหลานี้จะมีความหมายฝายจิตวิญญาณ แตก็ไมไดมี
ความวิเศษอะไรในตวัเอง เปนเพยีงเครือ่งหมาย รปูแบบ ทีช่ีไ้ปยังพระเจาผูทรง
จัดเตรียมสิ่งที่มิใชเปนเพียงการชวยเหลือเทานั้นแตเปนการไถคนบาปใหรอด

 อาน มีคาห 6:7 และอิสยาห 1:11 เราจะนําหลักการท่ีกลาวถึงใน
ขอเหลานี้ไปประยุกตใชในชีวิตและการนมัสการของเราอยางไร

อาชญากรรมวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 4:3-8 และ 1 ยอหน 3:12  อะไรท่ีทําใหคาอินฆา
นองชายของตน

 ปฏิกิริยาของคาอินเปนสองเทา “คาอินก็โกรธย่ิงนัก กมหนาลง” 
(ปฐมกาล 4:5) ความโกรธของคาอินที่มีตอพระเจาและอาเบลน้ันตรงไปตรงมา
และปรากฏใหเห็น คาอินโกรธพระเจาเพราะคิดวาพระเจาไมยุติธรรมและโกรธ
อาเบลเพราะเขาอิจฉานองชายของเขา อิจฉาอะไร เพียงแคของถวายน้ันหรือ 
แนนอนวาตองมีเร่ืองราวอีกมากมายเกิดขึ้นเบ้ืองหลังมากกวาสิ่งที่เปดเผยใน

The Crime
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ขอพระคัมภีรเพียงไมกี่ขอน้ี ไมวาจะมีปญหาใดก็ตาม คาอินรูสึกหดหูใจเพราะ
เครื่องบูชาของเขาไมไดรับการยอมรับ
 คําถามสองขอที่พระเจาถามใน ปฐมกาล 4:6 สัมพันธกับเง่ือนไข 
2 ประการของคาอิน สังเกตวาพระเจาไมไดกลาวหาคาอิน เชนเดียวกับอาดัม
ที่พระเจาถามคําถาม ไมใชเพราะวาพระองคไมรูคําตอบ แตพระองคประสงค
ใหคาอินมองดูตนเองและเขาใจเหตุผลของการกระทําของตน และเชนเคย
พระเจาทรงพยายามไถประชากรของพระองคที่ตกอยูในบาป แมวาพวกเขาจะ
ทําใหพระองคผิดหวังอยางเปดเผยก็ตาม จากนั้นหลังจากที่พระเจาทรงถาม
คําถามแลว พระองคก็ทรงแนะนําคาอิน
 ประการแรก พระเจาทรงชักจงูใหคาอนิ “ทาํดี” ใหประพฤติตนในทางท่ี
ถูกตอง เปนการเรียกรองใหกลับใจใหมและเปลี่ยนทัศนคติของเขา พระเจาทรง
สัญญากับคาอินวา เขาจะไดรับการ “ยอมรับ” และอภัย ในอีกแงหนึ่ง พระองค
กําลังตรัสวาคาอินจะไดรับการยอมรับจากพระเจา แตจะตองทําตามเง่ือนไข
ของพระเจา มิใชตามทางของคาอินเอง
 ในทางกลับกนั “ถาเจาทาํไมด ีบาปกห็มอบอยูทีป่ระต ูอยากตะครบุเจา 
เจาจะตองเอาชนะบาปนั้น” (ปฐมกาล 4:7) คําแนะนําของพระเจาแสดงให
เหน็ถงึรากของบาป และกพ็บไดในตวัของคาอนิเอง อกีครัง้หนึง่ทีพ่ระเจาแนะนาํ
คาอิน โดยพยายามนําเขาไปในทางที่ควรจะไป
 คาํแนะนาํประการทีส่องของพระเจาเกีย่วเนือ่งกับทศันคตทิีน่าํไปสูบาป
ที่หมอบอยูที่ประตู และ “อยากตะครุบเจา” พระเจาแนะนําใหควบคุมตนเอง 
“เจาจะตองเอาชนะบาปนั้น” หลักการเดียวกันนี้ดังกองกังวาลในพระธรรม
ยากอบ เม่ือเขาอธิบายวา “แตทุกคนถูกลอลวงดวยตัณหาของตัวเอง คือถูก
ตัณหานั้นลอลวงและชักนํา” (ยากอบ 1:14) ขาวประเสริฐใหคํามั่นสัญญาแก
เราท่ีไมเพยีงแตใหอภยับาปเทานัน้ แตยงัใหชยัชนะเหนือบาปน้ันอกีดวย (ดใูน 
1 โครินธ 10:13) ทายที่สุดไมมีใครตําหนิบาปของคาอินนอกจากตัวเขาเอง เรา
ทุกคนก็มักเปนแบบนั้นดวยมิใชหรือ

 เรื่องหนาเศรานี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับเจตจํานงเสรีและเกี่ยวกับ
การที่พระเจาไมบังคับใหเราเชื่อฟงพระองค
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บทลงโทษของคาอินพุธ
 อาน ปฐมกาล 4:9-16 เหตุใดพระเจาจึงถามวา “อาเบลนองชาย
ของเจาอยูทีไ่หน” คาํกลาวทีว่า “เจาจะตองหลบหนแีละพเนจรไปในโลก” 
เชื่อมโยงกับบาปของคาอินอยางไร (ปฐมกาล 4:12)

 คําถามที่พระเจาตรัสถามคาอินสะทอนคําถามของพระเจาตออาดัม 
“เจาอยูทีไ่หน” เสยีงสะทอนนีเ้ชือ่มโยงระหวางบาปครัง้นีก้บับาปในสวนเอเดน 
กลาวคือ บาปคร้ังหลัง (ของคาอิน) เปนผลมาจากบาปครั้งกอน (ของอาดัม)
 อยางไรกต็าม คาอนิไมยอมรับบาปของเขา เขาปฏเิสธ ซึง่แตกตางจาก
อาดัม แมวาอาดัมจะโยนความผิดใหคนอื่นก็ตาม แตในทางตรงกันขาม คาอิน
ทาทายพระเจาอยางเปดเผย พระองคไมไดทรงเสียเวลาเผชิญหนากับคาอิน
เพราะอาชญากรรมของเขา เมื่อพระเจาตรัสถามคําถามท่ีสาม “เจาทําอะไรลง
ไป” พระองคมไิดรอคาํตอบดวยซ้าํ พระองคเตือนใหคาอนิรูวาพระองคทรงทราบ
ทุกอยางดี เพราะโลหิตของอาเบลรองดังขึ้นมาจากดินถึงพระองค (ปฐมกาล 
4:10) เปนภาพลักษณที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงรูเกี่ยวกับอาชญกรรมน้ีและ
จะตอบกลับ อาเบลอยูในพื้นดิน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงโดยตรงของการลมลงใน
บาปกับสิ่งที่พระเจาตรัสวาจะเกิดแกอาดัม (ดูใน ปฐมกาล 3:19)

 อาน ปฐมกาล 4:14 คําพูดของคาอิน “พระองคทรงขับไลขา
พระองค...จากพระพักตรพระองคไป” หมายความวาอยางไร

 เปนเพราะโลหิตของอาเบลถูกเทลงบนพื้นดิน ผืนดินจึงถูกสาปอีกคร้ัง
หน่ึง (ปฐมกาล 4:12) ดวยเหตุนี้ คาอินจึงถูกประณามใหเปนผูพเนจรไปไกล
จากพระเจา เมื่อคาอินไดยินคําพิพากษาของพระเจาเทานั้น เขาจึงยอมรับถึง
การประทบัอยูของพระเจา เพราะหากปราศจากการประทับของพระเจาแลว เขา
กก็ลวัวาจะมคีนฆาเขาเสยี แมหลงัจากการสงัหารนองชายของคาอนิอยางเลือด
เยน็และการขัดขนืตอพระเจา แตพระองคกย็งัทรงแสดงความเมตตาตอเขา และ
แมวา “คาอินออกไปพนพระพักตรพระยาหเวห” (ปฐมกาล 4:16) พระเจาก็ยัง
ทรงใหความคุมครองเขา เราไมรูวา “เคร่ืองหมาย” ที่พระเจาทําไวที่ตัวคาอิน

The Punishment of Cain
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นั้นเปนอะไรกันแน แตเกิดขึ้นมาไดเพียงเพราะพระคุณของพระเจาที่มีตอเขา
เทาน้ัน

 “(ซอน) จากพระพักตรพระองค” (ปฐมกาล 4:14) อะไรที่ตอง
ซอนจากพระพักตรพระองค ชางเปนสถานการณที่นาเศราสําหรับใคร
กต็าม เราคนบาปมีวธิเีดยีวเทานัน้ทีจ่ะหลีกเล่ียงสถานการณเชนนีไ้ด วธิี
นั้นคืออะไร

ความชั่วรายของมนุษยวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 4:17-24 มรดกของคาอนิคืออะไร และอาชญากรรม
ของคาอินเปดทางใหกับความช่ัวรายของมนุษยชาติเพ่ิมขึ้นอยางไร

 ลาเมคหลานทวดของคาอนิกม็ปีระวตัอิาชญากรรมในบรบิทของเขาเอง 
เราไดรบับทเรยีนจากการเปรยีบเทยีบระหวางอาชญากรรมของคาอนิกบัลาเมค 
ในขณะทีค่าอนินิง่เงยีบกบัอาชญากรรมเพยีงอยางเดยีวทีไ่ดบนัทกึไว แตลาเมค
ดเูหมอืนจะโออวดถงึสิง่ทีเ่ขาทาํ โดยการแสดงออกในบทเพลง (ปฐมกาล 4:23, 
24) ในขณะที่คาอินขอความเมตตาจากพระเจา แตลาเมคไมไดบันทึกไววาเขา
ไดขอความเมตตาน้ัน ขณะที่ผูที่ทํารายคาอินจะมีโทษเจ็ดเทา แตลาเมคเช่ือไป
เองวาผูที่ทํารายเขาจะตองรับโทษเจ็ดสิบเทา (ดูใน ปฐมกาล 4:24) ซึ่งบงบอก
เปนนัยวาเขาตระหนักดีถึงความผิดของเขา
 นอกจากน้ีคาอินมีคูสมรสเพียงคนเดียว (ปฐมกาล 4:17) แตลาเมคได
ริเร่ิมการมีภรรยาหลายคน เพราะพระคัมภีรเขียนเจาะจงไววา เขา “ไดภรรยา
สองคน” (ปฐมกาล 4:19) ความชั่วรายที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นและยกระดับ
ขึ้นจะสงผลตอคนของตระกูลคาอินรุนตอๆ ไปอยางแนนอน
 หลงัจากเหตุการณชัว่รายในตระกูลคาอิน พระคัมภรีไดบนัทกึเหตุการณ
ใหมที่ขัดกับแนวโนมของความช่ัวรายของครอบครัวคาอินในทันที “อาดัมมี
เพศสมัพนัธกบัภรรยาของเขาอกี” (ปฐมกาล 4:25) และผลทีไ่ดกค็อื การกาํเนดิ
ของเสท ซึ่งเอวาเปนผูตั้งชื่อใหเพื่อบงบอกวา พระเจาไดประทาน “เชื้อสาย” 
อื่นมาแทนอาเบล

The Wickedness of Man
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 แทจริงแลว ประวตัขิองช่ือเสทมมีากอนอาเบล ชือ่ เสท มาจากคาํกริยา
ภาษาฮีบรู (‘ashit) แปลวา “เราจะทําให” (ปฐมกาล 3:15) ซึ่งเปนการเริ่มตน
ของคําพยากรณเรื่องพระเมสสิยาห พงศพันธุของพระเมสสิยาหจะสืบทอดมา
ทางเชื้อสายเสท ดังนั้นพระคัมภีรไดบันทึกเชื้อสายของพระเมสสิยาหที่เริ่มตน
ดวยเสท (ปฐมกาล 5:3) และรวมถึงเอโนช (ปฐมกาล 5:21) เมธูเสลาห และ
จบลงที่โนอาห (ปฐมกาล 6:8)
 วลีที่กลาววา “บุตรชายของพระเจา” (ปฐมกาล 6:2) หมายถึงเช้ือสาย
ของเสท เพราะมีเปาหมายเพ่ือสงวนพระลักษณะของพระเจาเอาไว (ปฐมกาล 
5:1, 4) ในทางตรงกันขาม “บุตรหญิงของมนุษย” (ปฐมกาล 6:2) ดูเหมือนจะ
มคีวามหมายแฝงเชงิลบ เปนการเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางบตุรหลาน
ของผูที่มีลักษณะตามพระฉายาของพระเจากับผูที่มีรูปลักษณของมนุษย และ
ภายใตอิทธิพลของ “บุตรหญิงของมนุษย” นี้เองท่ีบรรดาบุตรชายของพระเจา
ได “เลือกและรับไวเปนภรรยา” (ปฐมกาล 6:2) บงบอกวามนุษยชาติกําลังมุง
หนาไปสูทิศทางท่ีผิด

 อาน ปฐมกาล 6:1-5 ชางเปนภาพยืนยันถึงความเสื่อมทราม
ของบาปเสียจริง เหตุใดเราจึงตองทําทุกอยางเทาที่จะทําไดในอํานาจ
ของพระเจาเพื่อขจัดบาปจากชีวิตเรา

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “เอโนคดาํเนนิกบัพระเจา” (ปฐมกาล 5:22, 24) เปนประโยคทีถ่กูกลาว
ซ้ํา หมายถึงความสนิทสนมและเปนเพื่อนกับพระเจาทุกวัน ความสัมพันธสวน
ตัวของเอโนคกับพระเจานั้นพิเศษมากจน “พระเจาทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 
5:24) อยางไรกต็าม ประโยคหลงันีม้คีวามพเิศษเฉพาะในลาํดบัวงศตระกลูของ
อาดัม และไมไดสนับสนุนแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายถึงผูที่ “ดําเนินกับ
พระเจา” ขึ้นสวรรคทันทีหลังจากเสียชีวิต สังเกตวาโนอาหก็ดําเนินกับพระเจา
เชนกัน (ปฐมกาล 6:9) แตเขาก็เสียชีวิตเชนเดียวกับมนุษยทุกคนรวมทั้งอาดัม
และเมธูเสลาห นอกจากนีย้งันาสนใจทีจ่ะสงัเกตวาไมมเีหตผุลใดทีจ่ะอธบิายถงึ
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พระคุณอันพิเศษนี้ “เอโนคกลายเปนนักเทศนแหงความชอบธรรมที่แสดงให
ผูคนเห็นถึงสิ่งที่พระเจาเปดเผยแกเขา ผูที่ยําเกรงพระเจาพยายามเสาะหาชาย
บริสุทธิ์ผูนี้ เพื่อที่จะฟงคําแนะนําและคําอธิษฐานของเขา เอโนคทํางานอยาง
เปดเผยโดยการประกาศพระคําของพระเจาแกทุกคนที่ตองการไดยินคําเตือน 
การประกาศของเขาไมไดจํากัดอยูแตเพียงพงศพันธุของเสทเทานั้น แตใน
แผนดนิทีค่าอินพยายามหลบหนีจากเบ้ืองพระพักตรของพระเจา ผูเผยพระวจนะ
ของพระเจาผูนี้ก็ไดเปดเผยฉากอันอัศจรรยที่เขาไดเห็นตอผูคนเหลานี้เชนกัน 
‘นี่แนะ’ เขาประกาศวา ‘องคพระผูเปนเจากําลังเสด็จมาพรอมกับผูบรสิุทธิ์ของ
พระองคนับเปนหม่ืนๆ เพื่อทําการพิพากษาทุกคน และเพ่ือทําใหคนอธรรม
ทุกคนสํานึกตัวถึงการอธรรมทุกอยาง ที่พวกเขาทําไปตามวิถีทางอธรรมนั้น’ 
ยูดา 14, 15” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 86)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ทําไมคาอินจึงฆานองชายของเขา อานคํากลาวโดย เอลล่ี วีเซล 
 “ทําไมเขาจึงทําเชนนั้น บางทีเขาอาจจะอยากอยูเพียงคนเดียว 
 เปนลกูชายคนเดียว เปนมนษุยเพยีงคนเดียวหลังจากท่ีบดิามารดา
 เสียชีวิต อยูเพียงลําพังเหมือนพระเจาและบางทีอาจจะอยูลําพัง
 แทนทีพ่ระเจา...คาอนิฆาและจะไดกลายเปนพระเจา... ใครกต็ามที่
 แทนที่พระเจาจะจบลงดวยการลอบสังหารผูอื่น” – เอลล่ี วีเซล, 
 Messengers of God: Biblical Portraits and Legends (New 
 York: Random House, 1976) หนา 58 เราจะระมัดระวังไมใหมี
 ทัศคติเดียวกับคาอินไดอยางไร แมเราจะไมกระทําการฆาตกรรม
 ใดก็ตาม

2. เปรียบเทียบอายุขัยของคนยุคกอนน้ําทวมโลก (ปฐมกาล 5) กับ
 ยุคบรรพชน เราจะอธิบายอายุขัยของมนุษยที่ลดลงไดอยางไร 
 การเสือ่มถอยของอายขุยันีข้ดัแยงกบัหลกัฐานแนวคดิของดารวนิ
 ในสมัยนี้อยางไร
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“เพราะวาสมยัของโนอาหเคยเปนอยางไร เมือ่บตุรมนษุย
เสด็จมาก็จะเปนอยางนั้น” (มัทธิว 24:37)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 6:13–7:10, 2 เปโตร 2:5-9; ปฐมกาล บทที่ 7; 
โรม 6:1-6; สดุดี 106:4; ปฐมกาล บทที่ 8; ปฐมกาล 9:1-17

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 “พระยาหเวหทรงเห็นวาความชั่วรายของมนุษยมีมากบนแผนดิน 
และทรงเหน็วาเคาความคดิในใจทัง้หมดของเขาลวนเปนเรือ่งชัว่ราย

ตลอดเวลา” (ปฐมกาล 6:5) คํากริยา “ทรงเห็น” (ปฐมกาล 6:5) นําผูอาน
ยอนกลับไปสูการทรงสรางเริ่มแรกของพระเจาในแตละข้ันตอน แตสิ่งที่พระเจา
ทรงเห็นในตอนนี้ แทนที่จะเปนสิ่ง “ดี” (tov) แตเปนสิ่ง “ชั่วราย” (ra‘) 
(ปฐมกาล 6:5) ราวกับวาพระเจาทรงเสียพระทัยที่พระองคไดทรงสรางโลกที่
บัดน้ีเต็มไปดวยความชั่วราย (ra‘) (ปฐมกาล 6:6, 7)
 ถึงกระนั้นการที่พระเจาทรงเสียพระทัยก็นํามาซึ่งความรอดดวย คําวา 
“เสยีใจ” ในภาษาฮบีรูคอื (nakham) คาํนีส้ะทอนอยูในชือ่ของโนอาห (Noakh) 
หมายถึง “ชูใจ” (ปฐมกาล 5:29) ดังนั้น พระเจาทรงตอบสนองความชั่วราย
นี้สองดาน บางคนอาจจะตองพินาศ ซึ่งเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม แต
กระนั้นพระสัญญาของพระองคนั้นชูใจและมีเมตตา นําบางคนไปสูความรอด
เชนกัน

บทที่ 4
น้ําทวมโลก

วันที่ 16 – 22 เมษายน 2022
The Flood
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เตรียมพรอมสําหรับน้ําทวมโลกวันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 6:13-7:10 เราไดรบับทเรยีนอะไรจากประวตัศิาสตร
มนุษยยุคแรกนี้

 โนอาหเปนผูเผยพระวจนะเชนเดียวกับดาเนียล เปนผูพยากรณถึงยุค
สุดทายของโลก คําภาษาฮีบรูของคําวา “เรือ” (ark) คือ (tevah) (ปฐมกาล 
6:14) ซึง่เปนคําหายากท่ียมืจากภาษาอียปิต เปนคาํทีใ่ชสาํหรับ “ตะกรา” (ark) 
ที่ซึ่งซอนทารกโมเสสไว ผูซึ่งไดรับการปกปองเพื่อชวยอิสราเอลใหรอดพน
จากชาวอียิปต (อพยพ 2:3)
 นอกจากนี้ ยังมีบางคนเห็นโครงสรางทั่วไปของเรือนาวาคลายคลึงกัน
กับของหีบพันธสัญญา (อพยพ 25:10) เชนเดียวกับที่นาวาแหงน้ําทวมโลกจะ
ชวยใหมนษุยรอด หบีพนัธสัญญาก็เปนเคร่ืองหมายของการสถิตอยูของพระเจา
ทามกลางประชากรของพระองค (อพยพ 25:22) ชี้ไปยังงานแหงความรอด
ของพระเจาเพื่อประชากรของพระองค
 ประโยคที่กลาววา “พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหทําอยางไร โนอาหก็
ทําอยางน้ันทุกประการ” (ปฐมกาล 6:22) ประโยคน้ีสรุปสวนของการเตรียม
พรอม คาํกริยา “ทาํ” (‘asah) บงบอกถึงการกระทําของโนอาห ซึง่เปนการตอบ
สนองตอคําวา “จงทํา” ในพระบัญชาของพระเจา ซึ่งเปนสวนเริ่มตนของสวนนี้ 
(ปฐมกาล 6:14) และคํานี้ถูกกลาวซ้ําอีกหาครั้ง (ปฐมกาล 6:14-16) คําสะทอน
ระหวางพระบัญชาของพระเจากับการตอบสนองของโนอาหแสดงใหเห็นวา โน
อาหเชื่อฟงสิ่งที่พระเจาบัญชาเขาใหทํา (‘asah) อยางเด็ดขาด นาสนใจเชนกัน
ที่วลีนี้ถูกใชในบริบทของการสรางหีบแหงพันธสัญญาดวย (อพยพ 39:32, 42, 
อพยพ 40:16)

Preparation for the Flood

การตอบสนอง “สองดาน” นี ้เราเหน็ไดจากคาอนิและอาเบล/เสท และเกดิขึน้ซ้าํ
อกีในความแตกตางของพงศพนัธุทัง้สองสายของเสท (“บตุรชายของพระเจา”) 
และคาอนิ (“บตุรหญงิของมนุษย”) และบดันีเ้ราเหน็อกีครัง้เมือ่พระเจาแยกแยะ
ระหวางโนอาหกับมนุษยที่เหลือ
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 “พระเจาทรงบอกโนอาหถึงขนาดของเรือนาวาที่แนนอนและวิธีการ
กอสรางทุกสวนอยางชัดเจน สติปญญาของมนุษยมิอาจสรางสิ่งกอสรางที่แข็ง
แรงและทนทานไดมากขนาดน้ี พระเจาทรงเปนผูออกแบบและโนอาหเปน
นายชางกอสรางหลกั” (เอลเลน จ.ี ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 92)
 และอกีคร้ังหน่ึงทีเ่ราเห็นความคลายคลึงกนัระหวางท้ังสองส่ิงนี ้(arks) 
ซึ่งเปนการยืนยันถึงหนาที่ของการไถใหรอดที่มีสวนเหมือนกัน ดังนั้นการเชื่อ
ฟงของโนอาหจึงเปนสวนหนึ่งของแผนการแหงความรอดของพระเจา โนอาห
ไดรบัความรอดเพยีงเพราะเขาเชือ่ทีจ่ะกระทาํตามพระบญัชาของพระเจา (ดูใน 
ฮีบรู 11:7) เขาเปนแบบอยางแหงความเช่ือในยุคแรกท่ีแสดงออกมาในรูปแบบ
ของการเชื่อฟง ซึ่งรูปแบบความเชื่อน้ีมีความสําคัญ (ยากอบ 2:20)
 โดยยอ โนอาห “เปนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาหเวห” 
(ปฐมกาล 6:8) โนอาหตอบสนองตอพระคุณที่ไดรับกอนแลวดวยความซื่อสัตย
และเชื่อฟงพระบัญชาของพระเจา นั่นเปนสิ่งที่เราควรจะกระทําดวยมิใชหรือ

 อาน 2 เปโตร 2:5-9 ทําไมมีเพียงครอบครัวโนอาหเทานั้นที่รอด 
เราเรยีนรูบทเรยีนอะไรจากเร่ืองราวของโนอาหเก่ียวกบับทบาทของเราใน
การเตือนโลกนี้ถึงการพิพากษาที่จะมาถึง

น้ําทวมโลกวันจันทร
 คํากริยา “ทํา” (‘asah) ซึ่งบงบอกถึงการกระทําของโนอาห คํานี้เปน
คําหลักในเร่ืองราวแหงการทรงสรางในปฐมกาลดวย (ปฐมกาล 1:7, 16, 25, 26, 
31; ปฐมกาล 2:2) การกระทําที่บงบอกวาโนอาหเชื่อฟงพระเจาก็เปนเหมือน
การกระทําแหงการทรงสรางของพระเจา สิ่งท่ีเราไดเรียนรูจากการเช่ือมโยงน้ี
คือ น้ําทวมโลกไมไดเกี่ยวกับการท่ีพระเจาลงโทษมนุษยชาติเทานั้น แตเกี่ยว
กับการที่พระเจาทรงชวยเราใหรอดดวย

 อาน ปฐมกาล บทที่ 7 เหตุใดเหตุการณน้ําทวมโลกจึงทําใหเรา
นึกถึงเรื่องราวแหงการทรงสราง เราเรียนรูบทเรียนอะไรไดจากความ
คลายคลึงกันของเหตุการณทั้งสองน้ี

The Event of the Flood
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 หากเราอานขอพระคัมภีรในเรื่องของน้ําทวมโลกอยางตั้งใจ เราจะเห็น
คําและสํานวนมากมายที่ใชในเรื่องราวแหงการทรงสราง เชน “เจ็ด” (ปฐมกาล 
7:2, 3, 4, 10; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 2:1-3); “ชายและหญิง” (ปฐมกาล 
7:2, 3, 9, 16; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 1:27); “ตามชนิดของมัน” (ปฐมกาล 
7:14; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 1:11, 12, 21, 24, 25); “สัตวใชงาน” “นก” 
“สัตวเลื้อยคลาน” (ดูในปฐมกาล 7:8, 14, 21, 23; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 
1:24, 25) และ “ลมหายใจแหงชีวิต” (ปฐมกาล 7:15, 22; เปรียบเทียบกับ 
ปฐมกาล 2:7)
 ดงันัน้เรือ่งราวของน้าํทวมโลกกค็ลายคลงึกบัเรือ่งราวแหงการทรงสราง 
เรื่องน้ีสะทอนเร่ืองราวแหงการทรงสรางเผยใหเห็นวา พระเจาพระผูสรางทรง
เปนพระเจาองคเดียวกับพระเจาผูทําลาย (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:39) แตการ
สะทอนนี้ก็ยังสื่อถึงขาวสารแหงความหวัง กลาวคือน้ําทวมโลกเปนการออก
แบบใหเปนการสรางใหมจากน้ํา ซึ่งนําไปสูการดํารงชีวิตใหม
 แทจริงแลว เหตุการณน้ําทวมโลกเปนการถอยกลับของการทรงสราง
ในปฐมกาล บทท่ี 1 ที่บรรยายถึงการแยกน้ําที่อยูใตภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู
เหนือภาคพ้ืน (ปฐมกาล 1:7) ตรงขามกับน้ําทวมโลกที่กลาวถึงการรวมตัวกัน
ของน้ํากอนแลวจึงแตกออกเกินขอบเขตทั้งปวง (ปฐมกาล 7:11)
 กระบวนการน้ีสื่อถึงขาวสารที่ขัดแยงกัน กลาวคือ พระเจาตองทําลาย
สิง่ทีม่มีากอนเพ่ือใหการสรางใหมเกดิข้ึนไดในภายหลัง การสรางโลกใหมจาํเปน
ตองมีการทําลายโลกเกากอน เหตุการณน้ําทวมโลกทํานายถึงความรอดใน
อนาคตของโลกนีเ้มือ่ส้ินสดุยคุสุดทาย “และขาพเจาเหน็ฟาสวรรคใหมและแผน
ดนิโลกใหม เพราะวาฟาสวรรคเดมิและแผนดนิโลกเดมินัน้หายไปแลว” (ววิรณ 
21:1; เปรียบเทียบกับ อิสยาห 65:17)

 มอีะไรบางในตวัเราทีจ่าํเปนตองทาํลายกอนเพือ่ใหเกดิการสราง
ใหม (ดูใน โรม 6:1-6)
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การส้ินสุดของน้ําทวมโลกวันอังคาร
 ปฐมกาล 7:22-24 บรรยายถึงผลกระทบของนํ้าทวมที่รุนแรงและกวาง
ขวางมาก ที่ “ทําลายลางส่ิงทั้งปวงท่ีมีชีวิต” (ปฐมกาล 7:23) และ “น้ําทวม
แผนดินอยูถึง 150 วัน” (ปฐมกาล 7:24) การที่ “พระเจาทรงระลึกถึง” (ปฐม
กาล 8:1) เปนภาพที่ขัดกับการทําลายลางอยางสิ้นเชิงและความสิ้นหวัง การที่
ประโยคน้ีถูกกลาวถึงกลางเน้ือหาของเร่ืองนํ้าทวมโลก เปนการบงช้ีวาแนวคิด
นี้เปนขาวสารสําคัญของเร่ืองนํ้าทวมโลก

 อาน ปฐมกาล 8:1 พระเจา “ทรงระลึกถงึ” โนอาห หมายความวา
อยางไร

 คาํกรยิา “ระลกึถงึ” (zakhar) หมายความวา พระเจายงัไมลมื ในบรบิท
ของพระคมัภรี “พระเจาทรงระลกึถงึ” หมายถงึ การทีพ่ระสญัญาของพระองคจะ
สําเร็จผลและมักบงชี้ถึงความรอด (ดูใน ปฐมกาล 19:29) ในบริบทของน้ําทวม
โลก “พระเจาทรงระลึกถึง” หมายความวาน้ํา “หยุด” ลดลง (ปฐมกาล 8:2) 
และโนอาหจะไดออกจากเรือนาวาในเร็วไว (ปฐมกาล 8:16)
 แมยงัไมมพีระบญัชาโดยตรงใหออกจากเรือ แตโนอาหกไ็ดเริม่โดยการ
ปลอยกาออกไปกอน แลวจงึปลอยนกพิราบเพ่ือตรวจสอบสถานการณ และทาย
สดุเมือ่นกพริาบไมบนิกลบัมา เขาก็เขาใจแลววา “น้าํกแ็หงจากแผนดนิ โนอาห
เปดหลังคาของเรือและมองเห็นวาพื้นดินแหง” (ปฐมกาล 8:13)
 การประพฤตขิองโนอาหนัน้เตม็ไปดวยบทเรยีนทางการปฏบิตั ิประการ
หนึ่ง เปนการสอนเราใหวางใจในพระเจา แมวาพระองคยังไมตรัสโดยตรง อีก
ประการหน่ึง ความเชื่อไมไดหมายความวาเราไมควรคิดและทดสอบ ความเชื่อ
ไมไดกดีกันการคิด การแสวงหา และการพิสจูนดวูาสิง่ทีเ่ราเรียนรูนัน้จริงหรือไม
 แตถงึกระน้ันโนอาหออกจากเรือก็ตอเม่ือพระเจาทรงบอกใหเขาทาํเชน
นั้น (ปฐมกาล 8:15-19) กลาวคือ แมวาโนอาหจะรูวาปลอดภัยที่จะออกไดแลว  
แตเขาก็ยังคงพ่ึงพาพระเจาและรอสัญญาณจากพระองคกอนท่ีจะออกจากเรือ
นาวา เขารอคอยอยางอดทนอยูในเรือนาวา “เชนเดียวกับที่เขาเขาสูเรือตาม
พระบัญชาของพระเจา เขาก็คอยคําสั่งพิเศษที่จะใหออกมา...ในที่สุดทูตสวรรค

The End of the Flood
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องคหน่ึงกล็งมาจากสวรรค เปดประตบูานใหญ และสัง่ใหบรรพชนและครอบครัว
ออกมาสูแผนดินโลกและนําสิ่งมีชีวิตทั้งปวงออกไปดวย” (เอลเลน จี. ไวท, 
บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 105)

 อาน ปฐมกาล 8:1; ปฐมกาล 19:29; และสดุดี 106:4 คํากลาว
ที่วา “พระเจาทรงระลึกถึง” หมายความวาอยางไร ความจริงน้ีมีความ
หมายอยางไรตอเราในปจจุบัน กลาวคือ พระเจาทรงแสดงใหคุณเห็นวา 
พระองคทรง “ระลึกถึง” คุณอยางไร

พันธสัญญา ตอนที่หนึ่งพุธ
 บัดนี้เปนชวงเวลาที่พันธสัญญาที่ไดสัญญาไวจะบรรลุผล “แตเราจะ
ตั้งพันธสัญญาของเราไวกับเจา เจาจะเขาอยูในเรือ ทั้งตัวเจา บรรดาบุตรของ
เจา ภรรยาของเจา และบรรดาบุตรสะใภของเจา” (ปฐมกาล 6:18) ซึ่งเปน
พระสัญญาแหงชีวิตท่ีตรงขามกับการท่ีพระเจากลาววาจะทําลาย (ปฐมกาล 
6:17)

 อาน ปฐมกาล 8:20 โนอาหทําอะไรเปนสิ่งแรกหลังจากท่ีออกมา
จากเรือนาวา เหตุใดเขาจึงทําเชนนั้น

 เชนเดียวกับอาดัมและเอวาท่ีนมัสการพระเจาในวันสะบาโตทันทีหลัง
จากหกวนัแหงการทรงสราง โนอาหกน็มัสการพระเจาในทนัทหีลังจากเหตกุารณ
น้ําทวม ซึ่งเปนอีกหนึ่งเหตกุารณของการทรงสราง อยางไรก็ตามการนมัสการ
สองแบบน้ีมคีวามแตกตางกนั โนอาหตองอาศัยเคร่ืองถวายบูชาในการนมัสการ
ไมเหมือนกบัทีอ่าดมัและเอวาสามารถนมสัการพระเจาไดโดยตรง และนีเ่ปนครัง้
แรกทีก่ลาวถงึแทนบชูาในพระคมัภรี การถวายบชูานีเ้ปนแบบ “เครือ่งเผาบชูา” 
(‘olah) ซึ่งเปนการถวายบูชาที่เกาแกที่สุดและถูกกลาวถึงมากที่สุด สําหรับ
โนอาห การถวายบูชานีเ้ปนการถวายเครือ่งบชูาเพือ่ขอบพระคณุ (เปรียบเทยีบ
กับกันดารวิถี 15:1-11) เปนการถวายเคร่ืองบูชาที่แสดงความขอบคุณตอ
พระผูสรางผูทรงชวยเขาใหรอด

The Covenant: Part One
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พันธสัญญา ตอนที่ 2วันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 8:21-9:1 คาํมัน่สัญญาของพระเจาทีจ่ะรกัษาชวีติ
ไวหมายความวาอยางไร พระพรของพระเจาทําใหคํามั่นสัญญานั้นบรรลุ
ผลสําเร็จอยางไร

 คํามั่นสัญญาของพระเจาในการรักษาชีวิตเอาไวเปนการกระทําแหง
พระคุณ ไมใชผลของการทําดีของมนุษย พระเจาทรงตัดสินพระทัยที่จะรักษา
ชีวิตบนแผนดินโลกไวทั้งๆ ที่มนุษยชั่วราย (ปฐมกาล 8:21) ปฐมกาล 8:22 
อานแบบตามตัวอักษรวา “ตราบที่โลกยังมีอยู” ฤดูกาลจะมาและผานพนไป 

The Covenant: Part Two

 อาน ปฐมกาล 9:2-4 น้ําทวมโลกมีผลกระทบกับอาหารของ
มนุษยอยางไร มีหลักการอะไรท่ีอยูเบื้องหลังขอจํากัดของพระเจา

 เนือ่งจากนํ้าทวมโลก อาหารจากพชืจงึไมเพยีงพอเหมอืนแตกอน ดงันัน้ 
พระเจาจึงอนุญาตใหมนุษยกินเนื้อสัตวได การเปลี่ยนแปลงของอาหารนี้ทําให
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตวเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกตางจากสิ่งที่
เคยเปนในการทรงสรางดัง้เดมิ ในเรือ่งราวแหงการทรงสราง ทัง้มนษุยและสตัว
รับประทานอาหารจากพืชเชนเดียวกันและไมคุกคามกันและกัน การฆาสัตว
เพื่อเปนอาหารในโลกหลังนํ้าทวมทําใหเกิดความสัมพันธแบบความกลัวและ
ความหวาดหวั่น (ปฐมกาล 9:2) ไมตองสงสัยเลยวา ตั้งแตที่สิ่งมีชีวิตเริ่มกิน
กนัเอง มนษุยและสัตวตางพัฒนาความสัมพันธทีแ่ตกตางออกไปจากท่ีพวกเขา
เคยไดชื่นชมในสวนเอเดน
 อยางไรกต็าม พระเจาประทานขอจาํกดัสองประการ ประการแรก ไมใช
สัตวทุกตัวท่ีเหมาะจะเปนอาหาร ขอจํากัดแรกบอกเปนนัยถึงความแตกตาง
ระหวางสัตว “สะอาดและไมสะอาด” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทรงสราง (ดูใน 
ปฐมกาล 8:19, 20; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 1:21, 24) ประการที่สองบอก
อยางชัดเจนและเปนเร่ืองใหมถึงการละเวนจากการบริโภคเลือด เพราะชีวิตอยู
ในเลือด (ปฐมกาล 9:4)
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และชีวิตก็จะดํารงอยูตอไป กลาวโดยยอวา พระเจาจะไมทรงยอมแพกับส่ิง
ทรงสรางของพระองค
 อันที่จริงแลว ขอพระคัมภีรตอจากน้ีไปซ่ึงกลาวถึงพระพรของพระเจา 
นําเรากลับไปสูพระพรแหงการทรงสรางด้ังเดิม (ปฐมกาล 1:22, 28; ปฐมกาล 
2:3) ในแงหน่ึงกลาวไดวา พระเจาประทานโอกาสแกมนุษยในการเริ่มตนใหม

 อาน ปฐมกาล 9:8-17 รุงมีความสําคัญอยางไร “เครื่องหมาย
แหงพนัธสญัญา” (ปฐมกาล 9:13) นีเ้กีย่วของกบัเครือ่งหมายแหงพนัธ-
สัญญาวันสะบาโตอยางไร

 วลี “ตั้งพันธสัญญา” ถูกกลาวซ้ําสามครั้ง (ปฐมกาล 9:9, 11, 17) เปน
จุดสําคัญที่สุดและเปนไปตามพระสัญญาแรกเริ่มของพระเจา (ปฐมกาล 6:18) 
หัวขอท่ีกลาวกอนหนานี้คลายคลึงกับวันท่ีหกของเร่ืองราวแหงการทรงสราง 
หัวขอน้ีก็คลายคลึงกับวันที่เจ็ดแหงการทรงสรางคือ วันสะบาโต ขอพระคัมภีร
กลาวถึงคําวา “พันธสัญญา” ที่สะทอนถึงวันสะบาโตซํ้าถึงเจ็ดคร้ัง รุงเปน
เคร่ืองหมายของพันธสัญญาเชนเดียวกับวันสะบาโต (ปฐมกาล 9:13, 14, 16; 
เปรียบเทียบ อพยพ 31:12-17) และรุงก็มีไวสําหรับทุกคนบนโลกเชนเดียวกับ
วันสะบาโตดวย รุงมีไวสําหรับทุกคน ทุกแหงหน เปนพระสัญญาแกทุกคนและ
ทุกแหงหนวานํ้าจะไมทวมโลกอีก เชนเดียวกับวันสะบาโตท่ีเปนเคร่ืองหมาย
ของการทรงสราง

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 การเปรียบเทียบระหวางความคิดและพฤติกรรมของผูคนและสภาพ
ของโลกกอนนํ้าทวมโลกกับของผูคนในสมัยของเรานั้นใหบทเรียนที่พิเศษแก
เรา แนนอนไดวาความชั่วรายของมนุษยไมใชปรากฏการณใหม ดูไดจากความ
คลายคลึงกันของชวงเวลานั้นกับในสมัยของเรา
 “บาปท่ีเรียกรองใหเกิดการแกแคนในยุคกอนน้ําทวมโลกยังคงมีอยูใน
ทุกวันนี้ ความยําเกรงพระเจาถูกขับออกจากจิตใจของมนุษย และพวกเขาดูถูก
และเฉยเมยตอพระบัญญตัขิองพระองค ชวีติฝายโลกท่ีรนุแรงในยุคนัน้กเ็ทากบั
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ของคนในยุคนี้ที่ดํารงอยู...พระเจาไมไดประณามคนในยุคกอนน้ําทวมโลกใน
เรื่องการกินและด่ืม...บาปของพวกเขาประกอบดวยการรับของประทานเหลานี้
โดยไมสํานึกในบุญคุณของผูให และทําตนใหเสื่อมเสียโดยการดื่มด่ํากับความ
อยากอาหารโดยไมยับย้ังชั่งใจ การแตงงานเปนเร่ืองท่ีถูกตองตามบทบัญญัติ 
การแตงงานอยูในระเบียบของพระเจาซึ่งเปนสถาบันแรกๆ ที่พระองคทรง
สถาปนา พระองคประทานคําแนะนําพิเศษแกพิธีนี้ คลุมดวยความศักดิ์สิทธิ์
และความงดงาม แตคําแนะนําเหลานี้ถูกลืมไป และการแตงงานก็ถูกบิดเบือน
ไปและกระทําข้ึนเพื่อสนองกิเลสตัณหา สภาพของส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นคลายคลึง
กับในปจจุบัน กลาวคือ สิ่งที่ถูกตองตามบทบัญญัติกลับถูกปฏิบัติในทางที่
มากเกินไป...การฉอโกง ติดสินบน และลักขโมยกลับไมถูกตําหนิไมวาจะมา
จากฐานะท่ีสูงสงหรือตอยตํ่า สื่อในทุกวันน้ีเต็มไปดวยรายงานอาชญากรรม...
วิญญาณแหงความโกลาหลแผซานไปท่ัวทุกชาติ และโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนเปน
ชวงๆ ทําใหโลกนาสะพรึงกลัว เปนเพียงเคร่ืองบงช้ีถึงราคะตัณหาและไรกฎ
บัญญัติ เมื่อหลุดออกจากการควบคุมก็ทําใหโลกเต็มไปดวยความวิบัติและ
ความรกราง ภาพท่ีพระคัมภีรบรรยายถึงโลกกอนนํ้าทวมก็แสดงถึงสภาพ
สังคมสมัยใหมอยางแทจริงดวย แมแตในปจจุบันนี้และในดินแดนท่ีอางตนวา
เปนคริสเตียน ก็มีการกออาชญากรรมทุกวัน ซึ่งเลวรายและช่ัวรายเทากับคน
บาปในยุคอดีตท่ีถูกทําลาย
 แมกระทั่งตอนนี้ ในศตวรรษปจจุบัน และในดินแดนที่อางตัววาเปน
คริสเตียน มีการกออาชญากรรมทุกวันท่ีเลวรายและเลวรายเหมือนกับการท่ี
คนบาปในโลกเกาถูกทําลาย



บทที่ 4   น้ําทวมโลก     43

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ลักษณะท่ัวไปของสังคมกอนนํ้าทวมโลกกับสังคมของเรามีอะไรที่
 เหมือนกันบาง ลักษณะท่ัวไปเหลานี้สอนอะไรเราเก่ียวกับพระคุณ
 ของพระเจาที่วา แมสิ่งทั้งหมดเหลานี้จะเกิดข้ึน พระองคก็ยังทรง
 รักโลกและพยายามชวยทุกคนใหรอด

2. บางคนโตแยงวาน้ําทวมโลกของโนอาหเปนเพียงเหตุการณที่เกิด
 ข้ึนภายในบางทองถิ่นเทานั้น แนวคิดนี้มีสิ่งใดท่ีไมถูกตอง หาก
 แนวคิดนี้เปนจริงแลว เหตุใดน้ําจึงยังทวมทองถ่ินตางๆ (และรุง
 ทุกสาย) ทําใหพระเจาเปนผูโกหก
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“เหตุฉะนี้จึงเรียกเมืองนั้นวาบาเบล เพราะวาที่นั่นพระ-
ยาหเวหทรงทําใหภาษาของทั้งโลกวุนวายไป และพระ-
ยาหเวหทรงทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปทั่วพื้น
แผนดิน” (ปฐมกาล 11:9)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 9:18-11:9; ลูกา 10:1; มัทธิว 1:1-17; ลูกา 1:26-33; 
สดุดี 139:7-12; ปฐมกาล 1:28; ปฐมกาล 9:1

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 หลังจากน้ําทวมโลก เร่ืองราวที่บันทึกในพระคัมภีรเปลี่ยนจากการ
เนนไปยังบุคคลเพียงคนเดียวคือ โนอาห มาเปนบุตรชายทั้งสาม

ของเขาคอื เชม ฮาม และยาเฟท ซึง่ชีเ้ปนพเิศษไปทีฮ่ามผูเปนบดิาของคานาอนั 
(ปฐมกาล 10:6, 15) เปนการเกริ่นนําเขาสูแนวคิดของ “คานาอัน” ดินแดน
แหงพันธสัญญา (ปฐมกาล 12:5) ซึ่งเปนความคาดหวังของอับราฮัมที่พรของ
เขาจะไปถึงคนทุกชาติ (ปฐมกาล 12:3)
 อยางไรก็ตาม เชื้อสายนี้ก็ขาดลงเนื่องจากหอบาเบล (ปฐมกาล 1:
1-9) และอีกคร้ังหน่ึง แผนการของพระเจาที่มีตอมนุษยตองหยุดชะงักลง สิ่ง
ที่ควรจะเปนพร การกําเนิดของชนทุกชาติ กลายเปนสาเหตุแหงคําสาปอีก
ครั้ง ประชาชาติรวมตัวกันเพื่อพยายามเขามาแทนที่พระเจา พระเจาตอบ
สนองดวยการพิพากษาพวกเขา และผลที่ตามมาจากความสับสนคือ ผูคนตาง

บทที่ 5
ประชาชาติทั้งปวงและหอบาเบล

วันที่ 23 – 29 เมษายน 2022
All Nations and Babel
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คําสาปของฮามวันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 9:18-27 เราไดรบับทเรียนอะไรจากเร่ืองราวแปลก
ประหลาดนี้

 การกระทําของโนอาหในสวนองุนสะทอนถึงอาดัมในสวนเอเดน เรื่อง
ราวทั้งสองมีสาระสําคัญรวมกัน กลาวคือ กินผลจากตนไมและสงผลใหเปลือย
กาย จากน้ันก็ปกปดรางกาย คําสาปและพร นาเสียดายท่ีโนอาหมาเช่ือมโยง
กับรากเหงาของอาดัม และสืบเนื่องประวัติศาสตรที่ลมลงในบาป
 การหมักผลไมใหบดูไมไดเปนสวนหน่ึงของแผนการทรงสรางดัง้เดมิของ
พระเจา โนอาหปลอยตวัทาํตามอาํเภอใจ เขาจงึควบคมุตนเองไมไดและเปลอืย
กายอยู ความจริงที่วา ฮามนั้น “เห็น” บิดาของเขาเปลือยกายอยูเปนการบงชี้
ไปยังเอวาผู “เห็น” ตนไมตองหาม (ปฐมกาล 3:6) และในความคลายคลึงนี้ยัง
ชี้ใหเห็นอีกวา ฮามไมเพียงแต “เห็น” บิดาของเขาเปลือยกายอยูโดยบังเอิญ
เทานั้น แตเขายังพูดคุยเรื่องนี้ใหกับผูคนโดยรอบ โดยไมไดพยายามชวยแก
ปญหาใหแกบิดาเลยดวยซ้ํา ในทางกลับกัน พี่นองทั้งสองของเขากลับรีบหาผา
มาปกคลุมบิดาไว ในขณะท่ีฮามปลอยใหบิดาเปลือยเปลา การกระทําของฮาม
จึงถูกประณามโดยปริยาย
 ประเด็นหลักของเรื่องนี้คือ การเคารพบิดามารดาของตน หากไมให
เกยีรติบดิามารดาผูเปนตวัแทนในอดตีของคณุแลว กจ็ะสงผลตออนาคตของคณุ 
(อพยพ 20:12; เปรียบเทียบกับ เอเฟซัส 6:2) ดังนั้นคําสาปที่สงผลตออนาคต
ของฮาม ก็สงผลตอคานาอันลูกชายของเขาดวย

กระจัดกระจายไปทั่วโลก (ปฐมกาล 11:8) ดังนั้นจึงเปนไปตามแผนการด้ังเดิม
ของพระเจาคือ จง “เติมแผนดิน” (ปฐมกาล 9:1)
 ทายที่สุดแมมนุษยจะชั่วราย แตพระเจาก็ทรงเปลี่ยนความชั่วเปน
ความดี พระองคจะเปนผูพูดสุดทายเสมอ คําสาปของฮามในเต็นทบิดาของเขา 
(ปฐมกาล 9:21, 22) และคําสาปใหประชาชาติสับสนที่หอบาเบล (ปฐมกาล 
11:9) ในที่สุดจะกลับกลายเปนพรสําหรับบรรดาประชาชาติ

The Curse of Ham
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 แนนอนวา เปนส่ิงผิดพลาดทางหลักศาสนศาสตรอยางใหญหลวง หาก
เราจะใชขอพระคมัภรีนีบ้งบอกถงึการแบงแยกเชือ้ชาตใิดๆ กต็าม คาํพยากรณ
นี้จํากัดเฉพาะกับคานาอันลูกชายของฮามเทานั้น ผูเขียนพระคัมภีรคงนึกถึง
ความประพฤติที่เสื่อมทรามของชาวคานาอันดวย (ปฐมกาล 19:5-7, 31-35)
 นอกจากน้ี ในคําสาปนั้นก็ยังมีพระสัญญา ซึ่งชื่อของคานาอันบอกเปน
นยัถงึพระสญัญานี ้ชือ่คานาอนัมาจากคาํกรยิาวา (kana‘) แปลวา “ยอมจาํนน” 
เปนเพราะคานาอันยอมจํานน เพื่อประชากรของพระเจาผูเปนลูกหลานของ
เชมจะไดเขาสูแผนดินแหงพันธสัญญา และเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของ
พระเมสสิยาห ซึ่งจะยกยาเฟทข้ึนให “อาศัยอยูในเต็นทของเชม” (ปฐมกาล 
9:27) นี่เปนการพาดพึงถึงคําพยากรณที่จะขยายพันธสัญญาของพระเจาไปสู
บรรดาประชาชาติ ซึ่งจะนอมรับขาวสารแหงความรอดของชนชาติอิสราเอลไป
ทั่วโลก (ดาเนียล 9:27; อิสยาห 66:18-20; โรม 11:25) ในความเปนจริงแลว
คําสาปของฮามจะเปนพรแกบรรดาประชาชาติ รวมถึงลูกหลานคนใดก็ตาม
ของฮามและคานาอันที่จะยอมรับความรอดที่องคพระผูเปนเจามอบแกพวกเขา

 โนอาหผูเปน “ฮีโร” แหงน้ําทวมโลกเมาอยางน้ันหรือ เรื่องนี้
บอกเราวา เราทกุคนตางมขีอบกพรองอยางไร และเหตุใดเราจึงตองการ
พระคุณของพระเจาในทุกชวงเวลาแหงชีวิตของเรา

ลําดับในวงศตระกูลในปฐมกาลวันจันทร
 ขอมูลตามลําดับเวลาที่เกี่ยวกับอายุของโนอาหทําใหเราตระหนักวา 
โนอาหทําหนาที่เชื่อมระหวางอารยธรรมกอนน้ําทวมโลกกับหลังน้ําทวมโลก 
ขอพระคัมภีรสองขอสุดทายของเร่ืองนี้ (ปฐมกาล 9:28, 29) นําเรากลับไปสู
การเชือ่มโยงทายสดุของลาํดบัวงศตระกลูของอาดมั (ปฐมกาล 5:32) เนือ่งจาก
อาดัมเสียชีวิตเมื่อลาเมค บิดาของโนอาหอายุได 56 ป ฉะนั้นโนอาหคงเคย
ไดยินเร่ืองราวเกี่ยวกับอาดัมมาอยางแนนอน และเขาคงถายทอดเรื่องราวนี้ไป
ยังลูกหลานทั้งกอนและหลังน้ําทวมโลก

The Genesis Genealogy
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 อาน ปฐมกาล 10 อะไรคือจุดประสงคของการลําดับวงศตระกูล
นี้ในพระคัมภีร (ดูใน ลูกา 3:23-38)

 ลาํดบัวงศตระกลูในพระคมัภรีมบีทบาทสามประการดวยกนั  ประการที ่1 
เนนลกัษณะทางประวัตศิาสตรของเหตุการณในพระคัมภรี  ซึง่เกีย่วของกับบคุคล
จรงิทีม่ชีวีติอยูและตายไปแลว และวนัเวลาของพวกเขามกีารนบัไวอยางแมนยาํ 
ประการที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องตั้งแตสมัยโบราณจนถึงยุคปจจุบัน
ของนักเขียน โดยสรางการเช่ือมโยงท่ีชัดเจนของอดีตกับ “ปจจุบัน” ประการ
ที่ 3 ย้ําเตือนเราถึงความเปราะบางของมนุษยและผลกระทบท่ีนาเศราของ
คําสาปของบาปและผลรายแรงท่ีเกิดขึ้นกับคนทุกยุคสมัยที่ตามมา
 สังเกตวาการจําแนกพงศพันธุของ “ฮาไมต” “เซไมต” และ “ยาเฟ-
ไทต” ไมไดมีกฎเกณฑอะไรท่ีชัดเจน แตประชาชาติ 70 ชาตินี้ชี้ลวงหนาไปถึง
สมาชิก 70 คนของครอบครัวโยเซฟ (ปฐมกาล 46:27) และผูใหญทั้ง 70 คน
ของชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (ปฐมกาล 24:9) แนวคิดเร่ืองประชาชาติ 
70 ชาติ และผูใหญ 70 คนของอิสราเอลบงชี้ถึงภารกิจของชาวอิสราเอลที่มีตอ
บรรดาประชาชาติทัว่โลก “เมือ่ผูสงูสดุประทานมรดกแกบรรดาประชาชาติ เมือ่
พระองคทรงแยกพงศพันธุของมนุษย พระองคทรงกั้นเขตของชนชาติทั้งหลาย
ตามจํานวนคนอิสราเอล” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:8) ในขณะเดียวกัน พระเยซู
ทรงสงสาวก 70 คนออกไปประกาศ (ลูกา 10:1)
 สิ่งที่ขอมูลนี้แสดงใหเราเห็นคือ ความเชื่อมโยงโดยตรงระหวางอาดัม
กับบรรพชน กลาวคือพวกเขาทั้งหมดเปนบุคคลในประวัติศาสตร เปนคนจริงๆ 
ตัง้แตสมัยอาดมัเปนตนมา  จงึชวยใหเราเขาใจดวยวาบรรพชนเหลานีเ้ปนพยาน
โดยตรงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต

 อาน มัทธิว 1:1-17 เรื่องนี้สอนเราถึงประวัติศาสตรของคนเหลา
นี้อยางไร เหตุใดการท่ีเรารูและเช่ือวาบุคคลเหลานี้เปนคนจริงจึงสําคัญ
ตอความเชื่อของเรา
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ภาษาเดียวกันวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 11:1-4 เหตุใดคน “ทั่วโลก” จึงพยายามที่จะเปน
หนึ่งเดียวกัน

 วลี “ทั่วโลก” กลาวถึงคนจํานวนเล็กนอยที่มีชีวิตอยูหลังน้ําทวมโลก 
เหตุผลที่พวกเขารวมตัวกันระบุไวอยางชัดเจน กลาวคือ พวกเขาตองการสราง
หอสูงเทียมฟา (ปฐมกาล 11:4) อันที่จริงแลวความตั้งใจที่แทจริงของพวกเขา
คอื การเขาแทนท่ีพระเจาพระผูสราง สิง่ทีเ่หน็ไดชดัคอื คาํอธบิายถงึความตัง้ใจ
และการกระทาํของพวกเขาสะทอนความตัง้ใจและการกระทาํของพระเจาในเร่ือง
ราวแหงการทรงสราง “พวกเขาพูดกันวา” (ปฐมกาล 11: 3, 4 เปรียบเทียบกับ 
ปฐมกาล 1:6, 9, 14 เปนตน) “มาเถิด ใหเรา” (ปฐมกาล 11:3, 4 เปรียบเทียบกับ 
ปฐมกาล 1:26) ความต้ังใจของพวกเขาระบุไวอยางชัดเจนวา “ใหเราทําชือ่เสียง
ไว” (ปฐมกาล 11:4) ซึง่เปนสาํนวนท่ีใชเฉพาะสําหรับพระเจา (อสิยาห 63:12, 14)
 กลาวโดยสรุปวา ผูสรางหอบาเบลมีความทะเยอทะยานในทางท่ีผิดที่
จะเขาแทนที่พระเจาพระผูสราง (เรารูวาใครดลใจใหเกิดความคิดนี้มิใชหรือ ดู
ใน อสิยาห 14:14) ความทรงจําเก่ียวกับน้าํทวมจะตองมีบทบาทในโครงการของ
พวกเขาอยางแนนอน พวกเขาสรางหอสูงเพ่ือเอาชีวิตรอดหากนํ้าทวมโลกอีก
ครั้ง แมวาพระเจาจะทรงสัญญาไวแลวก็ตามวาจะไมมีน้ําทวมโลกอีก ในบันทึก
ของบาบโิลน เราจะเหน็ไดวาความทรงจาํเกีย่วกบัน้าํทวมมบีทบาทในประเพณี
ของชาวบาบโิลนในการกอสรางเมอืงบาเบล (บาบโิลน) แมวาจะถูกบดิเบอืนไป
บาง แทจริงแลวความพยายามที่จะไปใหถึงสวรรคและแยงชิงเพื่อเปนพระเจา
เปนความมุงมั่นของบาบิโลน
 จึงเปนเหตุผลที่เร่ืองราวของหอบาเบลเปนบรรทัดฐานสําคัญในพระ-
ธรรมดาเนียลดวย การอางอึงถึงชินารซึ่งเปนการเกร่ินนําถึงเร่ืองราวของหอ
บาเบล (ปฐมกาล 11:2) ปรากฏอีกครั้งในตอนตนของพระธรรมดาเนียล เพ่ือ
ระบุสถานท่ีที่เนบูคัดเนสซารไดนําภาชนะจากวิหารแหงกรุงเยรูซาเล็มมาเก็บ
ไว (ดาเนียล 1:2) ตอนที่เนบูคัดเนสซารสรางรูปปนทองคําก็นาจะตั้งอยูในที่
เดียวกัน ใน “ที่ราบ” เดียวกันนี้เปนตัวอยางท่ีชัดเจนที่สุดของกรอบแนวคิด

One Language
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นี้ทามกลางบรรดาขออื่นๆ ของพระธรรมดาเนียล ในนิมิตเรื่องยุคสุดทาย 
ดาเนียลเห็นสถานการณเดียวกันที่บรรดาประชาชาติทั่วโลกจะมารวมตัว
กันเพื่อตอตานพระเจา (ดาเนียล 2:43; ดาเนียล 11:43-45 เปรียบเทียบกับ 
วิวรณ 16:14-16) และจะลมเหลวเชนเดียวกับความพยายามในสถานที่แหงนี้ที่
ลมเหลวเชนเดียวกับหอบาเบล

 นักเขียนชาวฝร่ังเศสที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ผานมากลาววา 
จุดประสงคยิ่งใหญของมนุษยชาติคือ การพยายามที่จะ “เปนพระเจา” 
มีอะไรที่ทําใหเราเขาสูการโกหกอันตรายที่เร่ิมตนกับเอวาในสวนเอเดน 
(ปฐมกาล 3:5)

“ใหเราลงไป”พุธ
 อาน ปฐมกาล 11:5-7 และสดุด ี139:7-12 เหตุใดพระเจาจึงเสด็จ
ลงมายังโลกในครั้งนี้ อะไรเปนเหตุจูงใจใหพระองคทรงกระทําเชนน้ี

 เปนเร่ืองทีน่าแปลกทีม่นษุยพยายามจะขึน้ไปใหถงึพระเจาแตกไ็ปไมถงึ
พระเจาจึงตองลงมาหาพวกเขา การเสด็จลงมาของพระเจาเปนการยืนยันถึง
อํานาจสูงสุดของพระองค พระเจาทรงอยูเหนือกวาท่ีมนุษยจะเอ้ือมไดเสมอ 
ความพยายามของมนุษยที่จะขึ้นใหสูงถึงพระองคและพบพระองคในสวรรคนั้น
ไรประโยชนและนาขัน จึงไมตองสงสัยเลยวาทําไมพระเยซูจึงตองลงมาหาเรา
เพื่อชวยเราใหรอด ไมมีทางอื่นใดที่พระองคจะชวยเราใหรอดไดอีกแลว
 ในเรือ่งราวของหอบาเบลเห็นไดในถอยคาํของพระเจาทีก่ลาววา “ทอด
พระเนตรเมือง และหอท่ีมนุษยสรางขึ้นนั้น” (ปฐมกาล 11:5) พระเจาไมจําเปน
ที่ตองลงมาดู (สดุดี 139:7-12 เปรียบเทียบกับ สดุดี 2:4) แตพระองคก็ทรงทํา
เชนนั้นอยูดี แนวคิดนี้เนนใหเห็นวาพระเจาทรงมีสวนรวมกับมนุษย

 อาน ลูกา 1:26-33 ขอพระธรรมน้ีสอนเราเก่ียวกับการท่ีพระเจา
เสด็จลงมาหาเราอยางไร

“Let Us Go Down”
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การไถผูถูกเนรเทศใหรอดวันพฤหัสบดี
 อานปฐมกาล 11:8, 9 และปฐมกาล 9:1 เปรยีบเทยีบกบั ปฐมกาล 
1:28 เหตใุดการทีพ่ระเจาใหพวกเขากระจดักระจายไปเปนการไถใหรอด

 พระเจาทรงออกแบบและอวยพรมนุษยใหพวกเขา “มลีกูดกทวีมากขึน้
จนเต็มแผนดิน” (ปฐมกาล 9:1 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 1:28) ผูสรางหอบา
เบลชอบที่จะอยูรวมกันเปนกลุมเหมือนเปนบุคคลเดียวกันมากกวา ซึ่งขัดกับ

The Redemption of the Exile

 นอกจากน้ีการเสด็จลงมาของพระเจายังย้ําเตือนเราถึงหลักการของ
ความชอบธรรมโดยความเชื่อและกระบวนการแหงพระคุณของพระเจาอีกดวย 
ไมวาเราจะปฏิบัติตนอยางไรเพื่อพระเจา พระองคก็ยังตองเสด็จลงมาพบกับ
เราอยูดี ไมใชสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจาที่จะนําเรามาหาพระองคและการไถใหรอด 
แตเปนการที่พระเจาทรงเขามาหาเราเองที่ชวยใหเรารอดได อันที่จริงแลว ขอ
พระคัมภีรในปฐมกาลพูดถึงการท่ีพระเจาทรง “ลงมา” สองคร้ังดวยกัน ซึ่ง
แสดงวาพระองคทรงหวงใยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มากเพียงใด
 ตามท่ีเห็นในพระคัมภีร พระเจาประสงคที่จะยุติการรวมตัวกันที่ฝงลึก
ในใจของผูคน ซึ่งมีแตจะนําไปสูความชั่วรายที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพที่
ลมลงในบาปของพวกเขา จึงเปนสาเหตุที่พระองคทรงเลือกทําใหภาษาของ
พวกเขาสับสน เพื่อจะยุติแผนการในการอยูรวมกัน
 “แผนการของผูสรางหอบาเบลตองจบลงดวยความอับอายและพายแพ 
อนุสาวรียแหงความเยอหย่ิงกลายมาเปนอนุสรณแหงความเขลา ทวามนุษยก็
ยังคงดําเนินในแนวทางเดียวกันนี้อยางตอเน่ืองเสมอมาคือ พึ่งพาตนเองและ
ปฏิเสธบทบัญญัติของพระเจา ซึ่งเปนหลักการท่ีซาตานพยายามทําใหสําเร็จ
ในสวรรค และเปนหลักการเดียวกันที่ครอบครองคาอินในเรื่องการถวายเครื่อง
บูชา” (เอเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 123)

 เราเหน็ตวัอยางของความเยอหยิง่อะไรอีกบางจากเร่ืองหอบาเบล
และในท่ีสุดก็ตองลมเหลวไป เราไดรับบทเรียนสวนตัวอะไรบางจาก
เรื่องนี้
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แผนการของพระเจา เหตุผลหนึ่งท่ีพวกเขากลาววาพวกเขาตองสรางเมืองนี้ก็
เพือ่พวกเขาจะไดไมตอง “ถกูทาํใหกระจดักระจายไปทัว่แผนดนิโลก” (ปฐมกาล 
11:4) พวกเขาปฏเิสธท่ีจะยายไปท่ีอืน่ บางทอีาจจะคดิวาหากอยูดวยกันพวกเขา
จะมีอํานาจมากกวาที่จะอยูแยกจากกัน หากมองในแงหนึ่งพวกเขาก็พูดถูก
 นาเสียดายที่พวกเขาพยายามรวมพลังเปนหนึ่งเพื่อทําสิ่งช่ัวราย มิใช
ทําสิ่งดี พวกเขาตองการ “ใหเราทําชื่อเสียงไว” ซึ่งเปนภาพสะทอนอันแรง
กลาถึงความเยอหย่ิงและภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือไหรก็ตามท่ีมนุษยตองการ 
“สรางช่ือเสยีง” ใหตนเองก็เปนการทาทายพระเจา ใหเราม่ันใจไดเลยวา ผลลพัธ
จะออกมาไมดีอยางแนนอน
 ดังนั้นพระเจาทรงพิพากษาการทาทายอยางเปดเผยของพวกเขาดวย
การทําใหพวกเขากระจัดกระจาย “ไปทั่วพื้นแผนดิน” (ปฐมกาล 11:9) ซึ่งเปน
สิ่งที่พวกเขาไมตองการใหเกิดขึ้นอยางแทจริง
 ที่นาสนใจก็คือ ชื่อบาเบล หมายถึง “ประตูของพระเจา” เก่ียวของกับ
กริยา บาลาล (balal) ซึ่งมีความหมายวา “วุนวาย” (ปฐมกาล 11:9) เนื่องจาก
วาพวกเขาตองการท่ีจะไปใหถึง “ประตู” ของพระเจา เพราะวาพวกเขาคิดวา
ตนเองเปนพระเจา ฉะนั้นจึงจบลงท่ีความวุนวายและทําใหพวกเขามีอํานาจ
นอยลงกวาแตกอนมาก
 “ชาวบาเบลตั้งใจแนวแนที่จะจัดตั้งการปกครองที่ไมขึ้นกับพระเจา 
อยางไรก็ตาม ยังมีบางคนในหมูพวกเขาที่ยําเกรงพระเจา แตถูกหลอกโดยการ
เสแสรงของคนอธรรมและตกในหลุมพรางของพวกเขา และเพื่อเห็นแกคน
ซื่อสัตยเหลานี้ พระเจาทรงชะลอการพิพากษาและใหเวลาแกคนเหลานี้ในการ
เปดเผยลักษณะที่แทจริง ในขณะที่การกอสรางนี้พัฒนาไปเรื่อยๆ บุตรของ
พระเจาพยายามท่ีจะเปลี่ยนวัตถุประสงคของพวกเขา แตคนเหลานั้นก็รวมแรง
รวมใจกันอยางเต็มที่ในภารกิจทาทายสวรรค หากพวกเขาทําตอไปโดยไมถูก
ควบคุม พวกเขาคงทําใหโลกนี้เสื่อมเสียตั้งแตยังเปนทารก การที่พวกเขารวม
มือกันน้ันเปนการสถาปนาการกบฏ คืออาณาจักรที่กอตั้งขึ้นเพ่ือชื่อเสียงของ
ตน และไมใหพระเจาปกครองหรือรับเกียรติในอาณาจักรน้ัน” (เอลเลน จ.ี ไวท,
บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 123)
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ บรรพชนกับผูเผยพระวจนะของ นางเอลเลน จี. ไวท เรื่อง 
“หอบาเบล” หนา 117-124
 “พวกเขาตัดสินใจสรางเมือง และใหมีหอคอยสูงตระหงานในเมือง
นั้น... สิ่งกอสรางเหลานี้ถูกออกแบบเพื่อปองกันไมใหผูคนกระจัดกระจายไป
ทั่วอาณานิคม พระเจาทรงบัญชาใหมนุษยทวีทั่วแผนดินโลกเพ่ือเติมเต็มและ
ครอบครอง แตผูสรางหอบาเบลเหลานี้ตั้งใจที่จะใหชุมชนของพวกเขารวมกัน
เปนหนึง่เดยีว และในทีส่ดุจะแตงตัง้สถาบนักษตัริยใหปกครองทัว่ทัง้โลก ดงันัน้
เมืองของพวกเขาจะกลายเปนมหานครแหงจักรวรรดิสากล และจะไดรับสงา
ราศีจากการชื่นชมและเคารพของโลกและใหชื่อเสียงแกผูกอตั้ง หอคอยอันสงา
งามน้ีที่สูงไปถึงสวรรค มีจุดมุงหมายเพื่อเปนอนุสรณแหงอํานาจและสติปญญา
ของผูสราง ซึ่งจะสรางชื่อเสียงใหกับคนรุนหลัง”
 “ผูอยูอาศัยบนทีร่าบชนิารไมเชือ่ในพนัธสญัญาของพระเจาทีว่า พระองค
จะไมสงน้าํมาทวมโลกอกี หลายคนปฏเิสธการดาํรงอยูของพระเจาและถอืวาน้าํ
ทวมโลกเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ คนอ่ืนๆ เชือ่ในสิง่มีชวีติทีส่งูสงท่ีสดุ และ
นั่นก็คือพระองคผูทรงทําลายโลกกอนน้ําทวม และจิตใจของพวกเขาก็เหมือน
กบัของคาอินทีล่กุขึน้กบฏตอพระองค จดุประสงคหนึง่ทีพ่วกเขากอสรางหอคอย
คือ เพื่อสรางความปลอดภัยแกตนเองหากจะเกิดอุทกภัยขึ้นอีกครั้ง โดยการ
ยกโครงสรางใหสูงกวาระดับน้ําของน้ําทวมโลกคร้ังกอน พวกเขาคิดวาจะอยู
เหนืออันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได และหากพวกเขาสูงขึ้นไปถึงบริเวณเมฆ
ได พวกเขาก็หวังจะไดรูความจริงของการเกิดนํ้าทวมโลก การกระทําทั้งหมดนี้
ถกูออกแบบมาเพ่ือยกยองตนเอง เพ่ิมความหยิง่ผยองของผูวางแผน และหนัเห
ความคิดของคนรุนตอไปในอนาคตใหออกหางจากพระเจาและนําพวกเขาไปสู
การบชูารปูเคารพ” (เอลเลน จ.ี ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 118, 119)

 เหตใุดเราจะตองระมัดระวังเปนอยางมากในเร่ืองของการ “สราง
ชื่อเสียง” แกเราเอง
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เราเรยีนรูตวัอยางอะไรจากประวตัศิาสตร หรอืแมแตเหตกุารณใน
 ปจจุบัน ถึงปญหาท่ีอาจมาจากผูที่พยายามสรางช่ือเสียงใหกับ
 ตนเอง

2. ในฐานะที่เราเปนสมาชิกคริสตจักร เราจะหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
 การพยายามสรางหอบาเบลในแบบฉบับของเราเองไดอยางไร 
 มีวิธีใดบางที่เราอาจกําลังพยายามกระทําเชนน้ีอยูโดยไมรูตัว



54   พระธรรมปฐมกาล

“โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมไดรับการทรงเรียกใหออก
เดินทางไปยังที่ที่ทานจะรับเปนมรดก ทานก็เชื่อฟงและ
เดินทางออกไปโดยไมรูวาจะไปที่ไหน” (ฮีบรู 11:8)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล บทท่ี 12; อิสยาห 48:20; อิสยาห 36:6, 9; เยเรมีย 2:18; 
ปฐมกาล บทท่ี 13: ปฐมกาล บทที่ 14; ฮีบรู 7:1-10

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ตอนนีเ้รามาถึงศูนยกลางของพระธรรมปฐมกาล ในสวนนี ้(ปฐมกาล
บทที่ 12-22) ครอบคลุมเรื่องการเดินทางของอับราฮัมจากการ

ทรงเรียกคร้ังแรกของพระเจา “จงออก” (lekh lekha) (ปฐมกาล 12:1) ซึ่ง
เปนการนาํใหอบัราฮมัทิง้อดตีไปสูการทรงเรยีกครัง้ทีส่อง “จงพา” (lekh lekha) 
(ปฐมกาล 22:2) ซึ่งเปนการนําอับราฮัมใหทิ้งอนาคตของเขา (ที่จะเกิดขึ้นโดย
บุตรชายของเขา) สงผลใหอับราฮัมตองเคลื่อนยายอยูเสมอ เปนผูพเนจรอยู
เสมอ ซึ่งเปนเหตุที่พระเจาทรงเรียกเขาวา “คนตางดาว” (ปฐมกาล 17:8)
 การเดินทางของอับราฮัมเปนการแขวนเขาไวในความวางเปลา โดย
ปราศจากอดีตซึ่งเขาไดสูญเสียไป และปราศจากอนาคตซึ่งเขายังมองไมเห็น 
การทรงเรียกทั้งสองครั้งนี้ อับราฮัมไดยินพระสุรเสียงของพระเจา ซึ่งทําใหเขา
มัน่ใจวา “อยากลัวเลย” (ปฐมกาล 15:1)  ซึง่เปนกรอบแหงการเดินทางโดยความ

บทที่ 6
พงศพันธุของอับราฮัม

วันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2022
The Roots of Abraham
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เช่ือ พระคําท้ังสามคํานี้ของพระเจาเปนเคร่ืองหมายการเดินทางของอับราฮัม
สามสวน ซึ่งเราจะศึกษาในสัปดาหที่ 6, 7 และ 8
 อับราฮัมเปนแบบอยางของความเชื่อ (ปฐมกาล 15:6) และพระคัมภีร
ฮีบรูไดบันทึกไววาเปนผูมีความเชื่อ (เนหะมีย 9:7, 8) ในพระคัมภีรใหม
อับราฮัมเปนหนึ่งในบุคคลจากพระคัมภีรเดิมที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด และใน
สัปดาหนี้เราจะมาดูกันวาเปนเพราะเหตุใด

อับรามออกเดินทางวันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 12:1-9 เหตุใดพระเจาจึงทรงเรียกใหอับรามออก
จากประเทศและครอบครัวของตน และอับรามตอบสนองอยางไร

 ตามท่ีมีบันทึกในพระคัมภีร ครั้งสุดทายที่พระเจาตรัสกับมนุษย คือกับ
โนอาห เพือ่ยนืยนักบัเขาหลังจากนํ้าทวมโลกวา พระองคจะทรงสถาปนาพนัธ-
สญัญากบัมนษุยทกุคน (ปฐมกาล 9:15-17) และจะไมมนี้าํทวมโลกอกี พระวจนะ
ครัง้ใหมของพระเจามาถงึอบัรามแลว เพือ่เชือ่มกบัพระสญัญานัน้วา ประชาชาติ
ทั่วแผนดินโลกจะไดรับพรผานทางอับราม
 การทําใหคําพยากรณบรรลุผลสําเร็จเริ่มตนดวยการละท้ิงอดีต อับราม
ละทิ้งทุกสิ่งที่เขาคุนเคย ครอบครัวและประเทศของเขา แมแตสวนหนึ่งของ
ตัวเขาเอง การทรงเรียกใหไปในครั้งนี้นั้นเขมขนมาก เห็นไดจากการกลาวคํา
หลักคําวา “ไป” ซ้ําหลายครั้ง ซึ่งมีถึงเจ็ดครั้งดวยกันในบริบทนี้ อับรามจะ
ตองออกจากประเทศของเขากอน คือ “เมืองเออรของชาวเคลเดีย” ซึ่งก็คือ
บาบิโลน (ปฐมกาล 11:31; อิสยาห 13:19) การทรงเรียกให “ออกจากบาบิโลน” 
นี้มีประวัติศาสตรอันยาวนานทามกลางบรรดาผูเผยพระวจนะในพระคัมภีร 
(อิสยาห 48:20; วิวรณ 18:4)
 ครอบครวัของอบัรามกม็สีวนในการออกเดนิทางของเขาดวย อบัรามจะ
ตองท้ิงมรดกของเขาและหลายส่ิงท่ีเขาไดเรียนรูและไดรับผานพันธุกรรม การ
ศึกษาและอิทธิพล
 กระน้ันการทรงเรียกของพระเจาใหออกไปเก่ียวกับหลายส่ิงมากกวานี้ 

Abram’s Departure
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วลีภาษาฮีบรู “ไป” (lekh lekha) หากแปลตามตัวจะหมายถึง “ไปเอง” หรือ 
“ไปเพือ่ตัวคณุเอง” การออกเดนิทางของอบัรามจากบาบโิลนเกีย่วของมากกวา
สิ่งแวดลอมหรือแมแตครอบครัวของเขา คําวลีภาษาฮีบรูชี้ใหเห็นถึงการเนน
ไปท่ีตัวเขาเอง อับรามจะตองออกจากตัวเขาเอง เพ่ือกําจัดสวนที่เปนอดีตของ
บาบิโลนในตัวเขา
 เปาหมายของการละท้ิงน้ีคือ “แผนดิน” ที่พระเจาทรงสําแดงแกเขา 
ภาษาเดียวกันน้ีถูกใชอีกครั้งในบริบทของการถวายอิสอัคเปนเครื่องบูชา 
(ปฐมกาล 22:2) เปนการบงชีไ้ปยังภเูขาโมไรยาหทีซ่ึง่จะถวายอสิอคัเปนเครือ่ง
บูชา และที่ซึ่งจะสรางวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (2 พงศาวดาร 3:1) พระสัญญา
ของพระเจาไมเพียงกลาวถึงแผนดินเทานั้น แตกลาวถึงความรอดของโลกดวย 
แนวคิดนี้ยืนยันอีกครั้งถึงพระสัญญาของพระเจาเกี่ยวกับพรสําหรับบรรดา
ประชาชาติ (ปฐมกาล 12:2, 3) คําวา “พร” (barakh) ปรากฏหาครั้งในหัวขอ
นี้ กระบวนการสงตอพรน้ีผานทาง “เชื้อสาย” ของอับราม (ปฐมกาล 22:18; 
ปฐมกาล 26:4; ปฐมกาล 28:14) ขอพระคัมภีรที่กลาวถึง “เช้ือสาย” นี้ 
ทายที่สุดจะสําเร็จในพระเยซูคริสต (กิจการ 3:25)

 พระเจากาํลังเรยีกคุณใหละทิง้อะไรบาง กลาวคอื สวนไหนในชีวติ
ของคุณที่คุณอาจตองละทิ้งเพื่อรับเอาการทรงเรียกของพระเจา

การทดลองในอียิปตวันจันทร
 อาน ปฐมกาล 12:10-20 เหตุใดอับรามจึงออกจากดินแดนแหง
พันธสัญญาเพื่อไปยังอียิปต ฟาโรหมีพฤติกรรมอยางไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับอับราม

 นาแปลกท่ีอับรามเพ่ิงมาถึงแผนดินแหงพระสัญญา แตตัดสินใจออก
จากแผนดินนั้นมุงหนาไปอียิปต เพราะ “เกิดการกันดารอาหารในแผนดิน” 
(ปฐมกาล 12:10) มีหลักฐานชัดเจนในตําราอียิปตโบราณวาผูคนจากคานาอัน
หนไีปอยีปิตในชวงการกนัดารอาหาร ในคาํสอนของชาวอยีปิต (Merikare) ได
เขียนขอความในชวงของอาณาจักรกลาง (2060-1700 ปกอนคริสตกาล) กลาว

The Temptation of Egypt
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ถึงผูคนมาจากคานาอันที่เรียกวา “คนเอเชียติกที่นาสงสาร” (aamu) และถูก
บรรยายวาเปนพวก “เคราะหราย...ขาดน้ํา...ไมอาศัยอยูที่ใดที่หนึ่ง อาหารขับ
เคลื่อนดวยขา” (มิเรียม ลิชเธม, วรรณคดีอียิปตโบราณ, Volume 1: The Old 
and Middle Kingdoms [Berkeley, CA: University of California Press, 
1973], หนา 103, 104)
 การลอลวงของอียปิตมกัเปนปญหาสําหรบัชาวอิสราเอลในสมยัโบราณ 
(กันดารวิถี 14:3; เยเรมีย 2:18) ดังนั้นอียิปตจึงกลายเปนสัญลักษณของมนุษย
วางใจในมนุษยมากกวาในพระเจา (2 พงศกษัตริย 18:21; อิสยาห 36:6, 9) 
สําหรับอียิปตแลว การมองเห็นน้ําไดทุกวัน จึงไมจําเปนตองมีความเช่ือ เพราะ
คําสัญญาของแผนดินนั้นมองเห็นไดในทันที แตเมื่อเทียบกับแผนดินแหงการ
กันดารอาหาร อียิปตดูเหมือนเปนสถานท่ีที่ดีที่จะอาศัยอยู ทั้งๆ ที่พระเจาได
ตรัสกับอับรามไวแลวก็ตาม
 อบัรามท่ีในตอนนีอ้อกจากคานาอันแตกตางจากอับรามท่ีออกจากเมือง
เออร กอนหนาน้ีอับรามไดรับการพรรณนาวาเปนบุรุษแหงความเช่ือผูออกจาก
เมืองเออรตามการทรงเรียกของพระเจา แตตอนน้ีอับรามออกจากดินแดนแหง
พระสัญญาดวยตัวของเขาเอง ดวยความสมัครใจของตนเอง กอนหนานี้อับราม
พึง่พาพระเจา แตตอนน้ีอบัรามทําตัวเหมือนนกัการเมืองจอมบงการและไรจรรยา
บรรณที่พึ่งพาแตตนเองเทานั้น “ในชวงที่เขาอยูในอียิปต เปนหลักฐานแสดง
ใหเห็นวา อับราฮัมยังคงมีความออนแอและความไมสมบูรณแบบของมนุษย 
ในการปกปดความจริงท่ีวานางซาราหเปนภรรยาของเขา เขาทรยศตอการไว
วางใจในการดูแลของพระเจา พฤติกรรมน้ีแตกตางจากความเช่ืออันยิ่งใหญ
และความกลาหาญที่เขาเคยมีในชีวิต” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผย-
พระวจนะ, หนา 130)
 ดังนั้นส่ิงท่ีเราเห็นในท่ีนี้คือ แมแตบุรุษผูยิ่งใหญของพระเจาก็ทําผิด
พลาดได แตพระเจาก็ยังคงไมทอดท้ิงเขา เมื่อพระคัมภีรพันธสัญญาใหมกลาว
ถึงอับราฮามวาเปนตัวอยางแหงความรอดโดยพระคุณ ซึ่งก็หมายถึงพระคุณ
จริงๆ เพราะหากไมใชโดยพระคุณแลว อับราฮัมก็เหมือนพวกเราทุกคนที่ไมมี
ความหวัง
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อับรามและโลทวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 13:1-18 เรื่องราวน้ีสอนเราถึงความสําคัญของ
อุปลักษณะนิสัยอยางไร

 อับรามกลับมายังที่ที่เขาเคยอยูอีกคร้ัง ราวกับวาการเดินทางไปยัง
อยีปิตของเขาเปนเพียงทางออมท่ีโชคราย  ประวัตศิาสตรของพระเจากบัอับราม
เริ่มตนขึ้นอีกคร้ังหลังจากที่เคยหยุดตั้งแตที่เขาเดินทางไปถึงดินแดนแหง
พระสัญญา สถานที่แรกของอับรามคือ เบธเอล (ปฐมกาล 13:3) เชนเดียวกับ
การเดินทางครั้งแรก (ปฐมกาล 12:3-6) อับรามสํานึกผิดแลวและกลับมาหา 
“ตัวเอง” คือ อับราม บุรุษแหงความเชื่อ
 การท่ีอบัรามกลับมามีความสัมพนัธกบัพระเจาอกีครัง้แสดงออกในความ
สัมพันธของเขากับคนอ่ืน ในวิธีที่เขาจัดการกับปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชที่ดิน
ของโลทหลานชายของเขา อยางไรก็ตามอับรามเองเปนผูเสนอขอตกลงอยาง
สันติและอนุญาตใหโลทเลือกกอน (ปฐมกาล 13:9, 10) ซึ่งเปนการกระทําที่ใจ
กวางและมีเมตตา บงบอกถึงลักษณะของอับราม
 ความจริงที่โลทเลือกสวนท่ีงายท่ีสุดและดีที่สุดสําหรับตัวเขาเอง คือที่
ลุมที่มีน้ําไหลอุดมสมบูรณ (ปฐมกาล 13:10, 11) โดยไมสนใจความช่ัวรายของ
เพื่อนบานท่ีจะสงผลตออนาคตของเขา (ปฐมกาล 13:13) แสดงใหเห็นถึงความ
โลภในนิสัยของเขา วลี “เพื่อเขาเอง” ย้ําเตือนเราถึงผูคนสมัยกอนน้ําทวมโลก
ที่ตางก็เลือก “เพื่อตัวเขาเอง” (ดูใน ปฐมกาล 6:2)
 ในทรงตรงกันขาม การออกเดินทางของอับรามเปนการกระทําแหง
ความเช่ือ อับรามไมไดเลือกผืนดิน แตเขาไดรับโดยพระคุณของพระเจา 
อับรามมองดูแผนดินตามที่พระเจาตรัสซึ่งตางจากโลท (ปฐมกาล 13:14) หลัง
จากที่อับรามแยกจากโลทแลวพระเจาจึงตรัสกับเขาอีกครั้ง (ปฐมกาล 13:14) 
อันที่จริงแลว นี่เปนคร้ังแรกท่ีพระคัมภีรบันทึกไววา พระเจาตรัสกับอับรามอีก

Abram and Lot

 เรื่องน้ีสอนเราวาอะไร เปนการงายมากท่ีเราจะหลงจากทางท่ีถูก
ตอง แมแตคริสเตียนที่สัตยซื่อ เหตุใดการไมเชื่อฟงจึงไมใชทางเลือกที่ดี
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หลังจากท่ีเขาออกจากเมืองเออร “เมื่อโลทจากอับรามไปแลว พระยาหเวหตรัส
แกอับรามวา “จงเงยหนาดูสถานท่ีตั้งแตเจาอยูนี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก เพราะดินแดนท้ังหมดท่ีเจาแลเห็นนี ้เราจะยกใหเจา
และเชื้อสายของเจาตลอดนิรันดร” (ปฐมกาล 13:14, 15) จากนั้นพระเจาจึงทรง
เช้ือเชิญใหอับราม “เดิน” บนดินแดนน้ี ซึ่งเปนการกระทําท่ีเหมาะสม “จงลุก
ขึ้นเดินใหทั่วดินแดนนี้ ทั้งดานยาวและดานกวาง เพราะวาเราจะยกดินแดนนี้
ใหเจา” (ปฐมกาล 13:17)
 พระเจาทรงแสดงใหเห็นชัดเจนมากวา พระเจา พระองคเองเปนผู
ประทานดินแดนน้ีแกอับราม ซึ่งเปนของประทานแหงพระคุณ อับรามจะรับไว
ไดโดยความเช่ือ เปนความเชื่อท่ีนําไปสูการเชื่อฟง เปนงานของพระเจาเทานั้น
ทีจ่ะนาํมาซึง่ทุกสิง่ทีพ่ระองคทรงสัญญาไวกบัอบัราม (ดใูน ปฐมกาล 13:14-17)

 เราเรียนรูทีจ่ะมีเมตตาและใจกวางกับผูอืน่ไดอยางไร แมพวกเขา
จะไมไดกระทําเชนนั้นกับเราก็ตาม

พันธมิตรบาเบลพุธ
 อาน ปฐมกาล 14:1-17 สงครามที่เกิดข้ึนหลังจากของประทาน
แหงดินแดนแหงพันธสัญญาบงบอกถึงอะไร เรื่องราวนี้สอนเราเกี่ยวกับ
อับรามอยางไร

 สงครามนีเ้ปนสงครามครัง้แรกทีบ่รรยายไวในพระคมัภรี (ปฐมกาล 14:2) 
สมัพนัธมิตรระหวางกองทพัทัง้ส่ีจากดนิแดนเมโสโปเตเมยีและเปอรเซยีตอสูกบั
กองกําลังพันธมิตรอีกกลุมของกองทัพท้ังหาแหงคานาอันที่รวมถึงกษัตริยของ
เมืองโสโดมและโกโมราห (ปฐมกาล 14:8) แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงครั้ง
ยิ่งใหญ (ปฐมกาล 14:9) เหตุผลของการเกิดสงครามในคร้ังนี้เกิดจากการที่ชาว
คานาอันกบฏตอพวกซูเซอเรนแหงบาบิโลน (ปฐมกาล 14:4, 5) แมวาเร่ืองนี้จะ
กลาวถึงความขัดแยงทางประวัตศิาสตรทีเ่จาะจง  แตชวงจังหวะเวลาของสงคราม 
“ระดับโลก” นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจาประทานดินแดนแหงพันธสัญญาแก
อับราม ทําใหเหตุการณนี้มีความหมายฝายจิตวิญญาณที่เจาะจงดวย

The Babel Coalition
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 การท่ีผูคนจํานวนมากจากประเทศคานาอันเขามามีสวนรวมแสดง
ใหเห็นวาประเด็นที่เปนเดิมพันในความขัดแยงคร้ังนี้เปนเร่ืองเก่ียวกับอํานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดน นาแปลกใจที่คายของอับรามเปนเพียงกองกําลังเดียวที่
อยูนอกความขัดแยงนั้น อยางนอยก็ในตอนแรก ซึ่งที่จริงแลวอับรามตองเปน
ผูมีสวนไดสวนเสียเพราะเขาเปนเจาของที่ดินที่แทจริงเพียงผูเดียวเทานั้น 
 เหตุผลทีอ่บัรามเปนกลางกเ็พราะอบัรามไมไดดนิแดนแหงพนัธสัญญา
มาจากการใชกําลังอาวุธหรือดวยปญญาจากกลยุทธทางการเมือง อาณาจักร
ของอับรามเปนของประทานจากพระเจา มีเพียงเหตุผลเดียวที่อับรามจะเขา
แทรกแซงกค็อื  ชะตากรรมองโลททีถ่กูจบัเปนเชลยในระหวางสงคราม (ปฐมกาล
14:12, 13)
 “อับราฮัมอาศัยอยูอยางสงบในปาตนโอกที่มัมเร ไดขาวจากผูลี้ภัยคน
หนึง่ถงึเรือ่งราวของสงครามและความหายนะทีเ่กิดขึน้กบัหลานชาย  อบัราฮมัไม
ไดจดจําการอกตัญขูองโลท ความรักทัง้หมดทีม่ตีอโลทกเ็ปลงขึน้ในจติใจ และ
เขากต็ดัสนิใจทีจ่ะไปชวยเหลอืโลท อบัราฮมัแสวงหาคาํแนะนาํจากพระเจากอน
และจึงเตรียมตัวเพื่อสงคราม” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, 
หนา 135)
 แตอับรามไมไดเผชิญหนากับพันธมิตรทั้งหมดนั้น เขาโจมตีเฉพาะ
คายที่โลทถูกจับเปนเชลยเทานั้น และโลทก็ไดรับการชวยเหลือออกมา ดังนั้น
ชายผูสัตยซื่อคนน้ีของพระเจาก็แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญและแข็งแกรง
ดวยเชนกัน ไมเปนที่สงสัยวาอิทธิพลของอับรามในภูมิภาคนี้เพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ และผูคนก็เห็นวาเขาเปนคนเชนไรและเรียนรูบางสิ่งเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
พระเจาที่เขารับใช

 การกระทําของเรามีอิทธิพลตอผูอื่นอยางไร เราส่ือสารถึงความ
เชื่อโดยการกระทําแบบใดออกไป
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 อาน ปฐมกาล 14:18-24 และฮีบรู 7:1-10 เมลคีเซเดคเปนใคร 
เหตุใดอับรามจึงคืนสิบลดใหกับปุโรหิตผูนี้ ผูซึ่งอยูๆ ก็ปรากฏออกมา

 การปรากฏตัวอยางกะทันหันของเมลคีเซเดคผูลึกลับนี้ไมไดผิดปกติ 
หลังจากทีบ่รรดากษัตริยคานาอนักลาวคาํขอบคณุอับรามแลว อบัรามก็ขอบคุณ
ปุโรหิตผูนี้ การขอบคุณน้ีแสดงออกโดยการถวายขาวของหนึ่งในสิบแกเขา
 เมลคีเซเดคมาจากเมืองซาเลม ซึ่งหมายถึง “สันติภาพ” เปนขาวสาร
ที่เหมาะสมหลังจากสงครามท่ีวุนวาย ชื่อเมลคีเซเดคสวนหน่ึงมาจากภาษา
ฮีบรูคําวา เซเดค (tsedek) คือ “ยุติธรรม” ซึ่งตรงขามกับชื่อของกษัตริยแหง
เมืองโสโดม (เบ-รา) “ในความชั่วราย” และเมืองโกโมราห (บิรชา) “ในความ
โหดราย” ซึ่งชื่อสกุลนี้อาจเปนตัวแทนในสิ่งที่พวกเขาเปน (ปฐมกาล 14:2)
 เมลคีเซเดคปรากฏตัวหลังจากจุดเปลี่ยนของความรุนแรงและความ
ชัว่รายทีเ่ปนตัวแทนของบรรดากษัตรยิคานาอัน และขอนีไ้ดกลาวถงึ “ปโุรหิต” 
เปนคร้ังแรกในพระคัมภีร (ปฐมกาล 14:18) ความสัมพันธระหวางเมลคีเซเดค
กับ “พระเจาผูสูงสุด” (ปฐมกาล 14:18) ผูซึ่งอับรามเรียกวาเปนพระเจาของเขา
เอง (ปฐมกาล 14:22) แสดงใหเห็นชัดเจนวาอับรามเห็นวาทานเปนปุโรหิตของ
พระเจาที่เขารับใช อยางไรก็ตามเมลคีเซเดคมิใชพระคริสต แตเขาเปนตัวแทน
ของพระเจาทามกลางผูคนในสมัยนั้น (ดูในที่ เอลเลน จี. ไวท กลาวอางอิง, 
The SDA Bible Commentary, vol. 1, หนา 1092-1093)
 เมลคเีซเดคไดรบัตาํแหนงปุโรหิตอยางแทจรงิ เพราะเขาไดนาํ “ขนมปง
กับเหลาองุน” มาให ซึ่งมักหมายถึงการใชน้ําองุนคั้นสด (เฉลยธรรมบัญญัติ 
7:13; 2 โครินธ 31:5) คํานี้ปรากฏอีกครั้งโดยเชื่อมโยงกับบริบทของการถวาย
สิบลด (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:23) นอกจากนี้ เขายังใหพรแกอับรามอีกดวย 
(ปฐมกาล 14:19)
 ในขณะเดียวกัน อับรามก็ “มอบหนึ่งในสิบจากขาวของทั้งหมด” 
(ปฐมกาล 14:20) เพื่อเปนการตอบสนองตอพระเจาพระผูสราง “ผูทรงสราง
ฟาสวรรคและแผนดินโลก” (ปฐมกาล 14:19) การใชคํานําชื่อนี้เปนการกลาว

สิบลดของเมลคีเซเดควันพฤหัสบดี The Tithe of Melchizedek
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อางองิถงึเรือ่งราวแหงการทรงสราง (ปฐมกาล 1:1) โดยวลีทีก่ลาววา “ฟาสวรรค
และแผนดินโลก” หมายถึง ทั้งหมดหรือ “ทุกสิ่ง” ดวยเหตุนี้ สิบลดหน่ึงจึง
เขาใจไดวาเปนการแสดงความขอบคุณตอพระผูสราง ผูทรงเปนเจาของทุกสิ่ง 
(ฮบีรู 7:2-6; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 28:22) ผูนมัสการพระเจาจะเขาใจวา
สบิลดหน่ึงมใิชสิง่ทีเ่รามอบใหกบัพระเจา แตเปนของประทานจากพระเจา เพราะ
พระเจาประทานทุกสิ่งแกเราตั้งแตแรก

 เหตุใดการคืนสิบลดจึงเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความเช่ืออันสําคัญและ
เปนการกระทําที่สรางความเช่ืออันยิ่งใหญ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะของ นางเอลเลน จี. ไวท เรื่อง 
“อับราฮัมในคานาอัน” หนา 134-136
 “คริสตจกัรของพระครสิตจะตองเปนพร และสมาชกิครสิตจกัรจะตองได
รับพรในขณะเดียวกันก็เปนพรแกผูอื่น จุดประสงคที่พระเจาทรงเลือกกลุมคน
จากท้ังโลกไมเพียงแตเพราะพระองคประสงคจะรับพวกเขาเปนบุตรชายหญิง
ของพระองคเทานั้น แตเพื่อพระองคจะไดสองแสงสวางจากสวรรคสูโลกน้ีผาน
ทางพวกเขา เม่ือพระเจาทรงเลือกอับราฮัม ไมเพียงแตใหเปนเพื่อนผูพิเศษ
ของพระเจาเทาน้ัน แตจะตองเปนสือ่กลางของสทิธพิเิศษอนัล้าํคาและมลีกัษณะ
เฉพาะที่พระเจาปรารถนาจะมอบใหกับบรรดาประชาชาติ เขาจะตองเปนแสง
สวางทามกลางความมืดมิดทางศีลธรรมในสภาพแวดลอมที่เขาอาศัยอยู
 “เมื่อใดก็ตามที่พระผูเปนเจาอวยพรลูกหลานของพระองคดวยความ
สวางและความจริง ไมเพียงแตที่พวกเขาจะไดรับของประทานแหงชีวิตนิรันดร
เทาน้ัน แตเพื่อคนรอบขางพวกเขาจะไดรับความสวางฝายจิตวิญญาณดวย... 
‘ทานทั้งหลายเปนเกลือแหงโลก’ และเม่ือพระเจาทําใหบุตรของพระองคเปน
เกลือ มิใชเพียงเพื่อตัวพวกเขาเองเทานั้น แตเพื่อพวกเขาจะไดเปนหนวยงาน
ในการชวยคนอื่นใหรอดดวย...”
 “คุณเปลงประกายราวกับหินมีชีวิตในอาคารของพระเจาหรือไม... เรา
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จะไมมีศาสนาที่แทจริง เวนเสียแตวาศาสนาน้ันจะมีอิทธิพลควบคุมเราในทุกๆ 
ธรุกรรมทางธรุกจิของเรา เราควรใหการปฏบิตัติามแบบอยางพระเจาสานทอเขา
มาในชวีติการงานของเรา เราควรมพีระคณุแหงการเปล่ียนแปลงของพระครสิต
เหนือจิตใจของเรา เราจะตองนึกถึงตนเองใหนอยลง และตองการพระเยซูให
มากขึ้น” (เอลเลน จี. ไวท, Refl ecting Christ, หนา 205)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในเร่ืองของพรท่ีอบัราฮัมไดรบั “เราจะอวยพรเจา... แลวเจาจะเปน
 พร” (ปฐมกาล 12:2) การไดรับพรหมายความวาอะไร เราใน
 ฐานะประชากรท่ีรบัใชพระเจาองคเดยีวกบัอบัราฮมัเราจะเปนพรแก
 ผูอื่นไดอยางไร

2. การที่อับราฮัมโกหกคร่ึงหนึ่งเกี่ยวกับ ภรรยา-นองสาว ของเขา มี
 สวนใดทีผ่ดิ อะไรทีเ่ลวรายกวากนัระหวางการโกหกหรอืพดูความ
 จริงผสมกับการโกหก

3. อานเกี่ยวกับการที่อับรามตอบขอเสนอของกษัตรยโสโดมใน 
 ปฐมกาล 14:21-23 อีกคร้ังหนึ่ง เหตุใดเขาจึงตอบเชนน้ัน และ
 เราไดบทเรียนสําคัญอะไรจากเร่ืองน้ี การท่ีอับรามตัดสินใจไมรับ
 ขอเสนอของกษัตริยก็ไมยุติธรรมตออับรามมิใชหรือ
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อับรามทูลวา “ขาแตพระยาหเวหองคเจานาย พระองค
จะทรงใหอะไรแกขาพระองค ดวยวาขาพระองคยังไมมี
บุตรเลย และเอลีเอเซอรชาวเมืองดามัสกัสคนนี้ จะเปน
ทายาทของขาพระองค” (ปฐมกาล 15:2)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 15-19:29; โรม 4:3, 4, 9, 22; กาลาเทีย 4:21-31; 
โรม 4:11; โรม 9:9; อาโมส 4:11

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เมื่อเรามาถึงปฐมกาล บทที่ 15 เราก็มาถึงชวงเวลาที่สําคัญเพราะ
พระเจาทรงกระทําพันธสัญญากับอับราฮัมอยางเปนทางการ พันธ-

สัญญาของอับราฮัมเปนพันธสัญญาที่สองหลังจากพันธสัญญาของโนอาหเชน
เดียวกับพันธสัญญาของโนอาห พันธสัญญาของอับราฮัมก็มีสวนเกี่ยวของกับ
บรรดาประชาชาติอื่นๆ ดวย เพราะทายสุดแลว พันธสัญญาของอับราฮัมก็
เปนสวนหน่ีงของพันธสัญญานิรันดร ที่ซึ่งมอบใหกับมวลมนุษยชาติ (ปฐมกาล 
17:7; ฮีบรู 13:20)
 ชวีติของอบัราฮมัในชวงนีน้ัน้ชางเตม็ไปดวยความกลวัและเสยีงหวัเราะ 
อับรามกลัว (ปฐมกาล 15:1) นางซาราย (ปฐมกาล 18:15) และนางฮาการก็เชน
กัน (ปฐมกาล 21:17) อับรามหัวเราะ (ปฐมกาล 17:17) นางซาราย (ปฐมกาล
18:12) อิชมาเอลก็เชนกัน (ปฐมกาล 21:9) บทเหลานี้ในพระคัมภีรสะทอน
ความรูสึกออนไหวและความอบอุนของมนุษย อับรามเปนหวงความรอดของ

บทที่ 7
พันธสัญญากับอับราฮัม

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2022
The Covenant With Abraham
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ความเชื่อของอับราฮัมวันอาทิตย
 อานปฐมกาล 15:1-21 และโรม 4:3, 4, 9, 22 อับรามแสดงให
เห็นความหมายของการดําเนินชีวิตดวยความเช่ืออยางไร การถวาย
เคร่ืองบูชาที่พระเจาตรัสใหอับรามทําหมายความวาอยางไร

 สิ่งแรกที่พระเจาทรงตอบความกังวลของอับรามเกี่ยวกับทายาท 
(ปฐมกาล 15:1-3) คือ อับรามจะมีบุตรท่ี “เกิดจากเจา” เอง (ปฐมกาล 15:4) ผู
เผยพระวจนะนาธานไดใชภาษาเดยีวกนันีใ้นการกลาวถึงพงศพนัธุของกษตัรยิ
พระเมสสิยาหในอนาคต (2 ซามูเอล 7:12) อับรามไดรับความมั่นใจอีกครั้งและ 
“เชื่อพระยาหเวห” (ปฐมกาล 15:6) เพราะเขาเขาใจวาการที่พระสัญญาของ
พระเจาจะสําเร็จผลไมไดขึ้นอยูกับความชอบธรรมของตัวเขาเอง แตขึ้นอยูกับ
พระสัญญาของพระเจา (ปฐมกาล 15:6; เปรียบเทียบกับ โรม 4:5, 6)
 แนวคิดนี้ไมธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวัฒนธรรมน้ัน ตวัอยางเชน 
สําหรับศาสนาของชาวอียิปตโบราณ การพิพากษาจะไดรับการประเมินโดย
พิจารณาจากจํานวนการกระทําที่ชอบธรรมของมนุษยคนน้ัน เทียบกับความ
ชอบธรรมของเทพธิดามาอัต ผูซึ่งเปนตัวแทนความชอบธรรมของพระเจา 
กลาวอยางสั้นๆ ก็คือวา คุณจะตองพยายามทําดีเพ่ือใหได “ความรอด”
 พระเจาจึงทรงตั้งพิธีถวายเครื่องบูชาใหอับรามกระทํา แทจริงแลวการ
ถวายเครือ่งบชูาน้ีชีไ้ปยงัการสิน้พระชนมของพระครสิตเพือ่บาปของเรา เครือ่ง
บูชาน้ีเปนสัญลักษณของการท่ีมนุษยไดรับความรอดโดยพระคุณ ซึ่งเปนของ
ประทานแหงความชอบธรรมของพระเจา แตพิธีกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะน้ีสื่อ

ชาวโสโดมที่ชั่วราย เขาหวงใยนางซารา ฮาการ และโลท และเขาก็เอ้ือเฟอตอ
คนแปลกหนาสามคน (ปฐมกาล 18:2-6)
 และในบริบทนี้ที่อับราม ซึ่งชื่อของเขาบงบอกถึงเกียรติยศและความ
นานับถือ จะตองเปล่ียนชื่อเปนอับราฮัม ซึ่งหมายถึง “บิดาของประชาชาติ
มากมาย” (ปฐมกาล 17:5) ฉะนั้นเราจึงเห็นไดวาสิ่งที่พระเจาทรงวางแผนจะ
ทําผานพันธสัญญาของพระองคกับอับราฮมัเปนลักษณะสากล

The Faith of Abraham
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ความหมายพิเศษตออับราม การท่ีฝูงเหย่ียวบินลงมาท่ีซากสัตวที่ถวายบูชา
เหลานัน้ (ปฐมกาล 15:9-11) หมายความวาลกูหลานของอบัรามจะตองทนทกุข
ตกเปนทาสเปนเวลา “สี่รอยป” (ปฐมกาล 15:13) หรือสี่ชั่วอายุคน (ปฐมกาล 
15:16) และลูกหลานของอับรามในชั่วอายุที่สี่ “จะกลับมาที่นี่อีก” (ปฐมกาล 
15:16)
 ฉากสุดทายของพิธีถวายเคร่ืองบูชานี้นาทึ่งมาก “คบเพลิงเล่ือนลอย
มาระหวางกลางซีกสัตวเหลานั้น” (ปฐมกาล 15:17) ความอัศจรรยที่ไมธรรมดา
นีแ้สดงถึงความต้ังใจของพระเจาทีจ่ะกระทําใหพนัธสัญญาในการมอบดินแดนน้ี
ใหเชื้อสายของอับรามใหสําเร็จ (ปฐมกาล 15:18)
 พรมแดนของดินแดนแหงพันธสัญญาน้ี “ตั้งแตแมนํ้าอียิปตไปถึง
แมน้ําใหญ คือแมน้ํายูเฟรติส” (ปฐมกาล 15:18) ทําใหเรานึกถึงพรมแดนของ
สวนเอเดน (เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 2:13, 14) ดังนั้นคําพยากรณนี้ใหมุม
มองท่ีมากกวาแคการอพยพของชนชาติอสิราเอลและบานเกิดของพวกเขา ทีส่ดุ
ปลายอันไกลโพนของคําพยากรณท่ีวา เชื้อสายของอับราฮัมจะยึดครอง
ดินแดนคานาอัน เปนแนวคิดเรื่องของความรอดในวาระสุดทายของประชากร
ของพระเจา ผูซึ่งจะกลับไปยังสวนเอเดน

 เราเรียนรูที่จะจดจออยูกับพระคริสตและความชอบธรรมของ
พระองคใหเปนความหวังเดียวในความรอดไดอยางไร จะเกิดอะไรขึ้น
หากเราพยายามเร่ิมนับความดีงามของเรา

อับราฮัมสงสัยวันจันทร
 อาน ปฐมกาล 16:1-16 อะไรเปนเหตุสําคัญทําใหอับรามตัดสิน
ใจเขาหานางฮาการ ทัง้ๆ ทีพ่ระเจาสัญญากับเขาแลว หญงิทัง้สองคนเปน
ตัวแทนความเช่ือสองมุมมองอยางไร (กาลาเทีย 4:21-31)

 เมื่ออับรามสงสัย (ปฐมกาล 15:2) พระเจาก็ใหความมั่นใจแกเขาอยาง
ชัดเจนวา พระองคจะประทานบุตรชายคนหนึ่ง หลายปตอมา อับรามก็ยังไมมี
ลูกชาย อับรามดูเหมือนจะสูญเสียความเชื่อไปแลว ทั้งๆ ที่ไดรับคําพยากรณ

Abraham’s Doubts
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อนัทรงฤทธ์ิคร้ังลาสดุจากพระเจา อบัรามไมเชือ่วาเขาจะมลีกูชายกบันางซาราย
ไดอีกแลว และดวยความรูสึกสิ้นหวัง นางซารายจึงริเริ่มและรบเราใหเขาหันไป
ใชแนวปฏิบตัทิัว่ไปของชาวตะวันออกใกลในสมัยนัน้คอื การรับเอาผูทีท่าํหนาที่
แทน ซึ่งก็คือ นางฮาการผูเปนสาวใชของนางซารายไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่
นี้ และระบบนี้ก็ไดผล นาแปลกที่กลยุทธของมนุษยดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาการเช่ือในพระสัญญาของพระเจา
 ขอความที่บรรยายถึงความเกี่ยวเนื่องกันของนางซารายกับอับราม
สะทอนเร่ืองราวของอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ขอความจากท้ังสองเร่ืองมี
ลักษณะเดนที่เหมือนกันอยูหลายสวน (นางซารายกระตือรือรนเหมือนเอวา; 
สวนอับรามอยูเฉยๆ เชนเดียวกับอาดัม) ซึ่งท้ังสองเร่ืองก็ใชคํากริยาและวลีที่
เหมือนกัน (“ฟงเสียง”, “รับเอา” และ “ให”) ความคลายคลึงกันระหวางเรื่อง
ราวทั้งสองนี้แสดงใหเห็นวาพระเจาไมอนุมัติแนวทางปฏิบัตินี้
 อัครสาวกเปาโลกลาวถึงเรื่องนี้เพื่อชี้ประเด็นของการประพฤติและ
พระคุณ (กาลาเทีย 4:23-26) ซึ่งการปฏิบัติทั้งสองแบบใหผลเหมือนกัน ผล
ตอบแทนทันทีจากการประพฤติของมนุษยที่อยูนอกเหนือพระประสงคของ
พระเจานําไปสูปญหาในอนาคต สังเกตวาพระเจาไมไดอยูทามกลางการปฏิบัติ
ทั้งหมดน้ี นางซารายพูดเกี่ยวกับพระเจา แตไมเคยพูดกับพระองคเลย และ
พระเจาก็มิไดตรัสกับทั้งสองดวย การท่ีไมไดใหพระเจาเขามามีสวนในเรื่องนี้
ดวยน้ันนาแปลกมาก โดยเฉพาะหลังจากที่พระเจาไดทรงประทับอยูดวยอยาง
จริงจังในบทท่ีแลว
 พระเจาจึงทรงปรากฏตอนางฮาการ แตหลังจากที่เธอไดออกจากบาน
ของอับรามไปแลว การปรากฏของพระเจาอยางไมคาดฝนนี้เผยใหเห็นวา 
พระเจายังคงประทับอยู ทั้งๆ ที่มนุษยพยายามปฏิบัติโดยไมมีพระองคตาม 
ขอพระคัมภีรที่กลาววา “ทูตของพระยาหเวห” (ปฐมกาล 16:7) เปนการเรียก
ที่มักระบุวาเปนพระเจา พระยาหเวห (YHWH) (ดูใน ปฐมกาล 18:1, 13, 22) 
คราวน้ีพระเจาเปนผูเริ่มกอนและประกาศแกนางฮาการวา เธอจะคลอดบุตร
ชายชื่อ อิชมาเอล หมายถึง พระยาหเวหทรงรับฟง (ปฐมกาล 16:11) นาแปลก
ที่เรื่องราวซ่ึงจบลงดวยการรับฟง (shama‘) สะทอนการรับฟงในชวงตนของ
เรื่อง คือ อับราม “ฟงเสียง” (shama‘) ของนางซาราย (ปฐมกาล 16:2)
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เครื่องหมายแหงพันธสัญญาของอับราฮัมวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 17:1-19 และ โรม 4:11 พธิเีขาสหุนัตมคีวามสําคญั
ฝายจิตวิญญาณและตอคําพยากรณอยางไร

 การขาดความเชื่อของอับรามที่เห็นในเรื่องราวกอนหนานี้ (ปฐมกาล 
16) ทําใหการเดินทางฝายจิตวิญญาณของอับรามกับพระเจาแตกหัก ในชวง
เวลาน้ันพระเจาทรงน่ิงอยู และคร้ังนี้ก็เปนครั้งแรกท่ีพระเจาตรัสกับอับรามอีก
คร้ัง พระเจาทรงเช่ือมตอกับอับรามอีกคร้ังและนําเขากลับมาถึงจุดท่ีพระองค
ทรงกระทําพันสัญญากับเขา (ปฐมกาล 15:18)
 คร้ังนีพ้ระเจาประทานเครือ่งหมายแหงพนัธสญัญานัน้แกเขา นกัวชิาการ
ไดถกเถียงความหมายของการเขาสุหนัตกันมานมนาน แตเนื่องจากพิธีเขา
สุหนัตเก่ียวของกับการหลั่งเลือด (ดูใน อพยพ 4:25) จึงอาจจะเขาใจในบริบท
ของการถวายบูชาได แสดงใหเห็นวาความชอบธรรมไดมอบไวแกเขาแลว 
(เปรียบเทียบกับ โรม 4:11)
 พันธสัญญาที่บงชี้โดยการเขาสุหนัตนี้ถูกบรรยายโดยการช้ีกลับไปยัง
คําพยากรณของพระเมสสิยาหในคร้ังแรก (เปรียบเทียบ ปฐมกาล 17:7 กับ 
ปฐมกาล 3:15) ความคลายคลึงกันของขอพระคัมภีรทั้งสองขอนี้บงชี้ใหเห็น
วา พระสัญญาของพระเจากับอับรามเกี่ยวของมากกวาการใหกําเนิด แตเปน
พระสัญญาฝายจิตวิญญาณแหงความรอดสําหรับชนชาติทั้งหลายแหงแผนดิน
โลก และพระสัญญาแหง “พันธสัญญานิรันดร” (ปฐมกาล 17:7) หมายถึง การ
ทํางานของพงศพันธุของพระเมสสิยาห คือการสละพระชนมของพระคริสตที่
รับประกันชีวิตนิรันดรแกทุกคนที่อางสิทธิ์ดวยความเชื่อ (เปรียบเทียบกับ โรม 
6:23 และ ทิตัส 1:2)
 เปนที่นาสนใจท่ีพระสัญญาแหงอนาคตนิรันดรนี้มีอยูในการเปล่ียนช่ือ
ของอับรามและนางซาราย ชื่อของอับรามและซารายกลาวถึงสถานะปจจุบัน

The Sign of the Abrahamic Covenant

 เหตุใดการที่เราขาดความเชื่อในรูปแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับ
อับรามเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นโดยงาย
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เทานั้น อับราม หมายถึง “บิดาผูสูงสง” และซาราย หมายถึง “เจาหญิงของ
ฉัน” (เจาหญิงแหงอับราม) การที่พวกเขาเปลี่ยนช่ือเปน “อับราฮัม” และ 
“ซาราห” เปนการบงชี้ถึงอนาคต อับราฮัม หมายถึง “บิดาของประชาชาติ
มากมาย” และซาราห หมายถึง “เจาหญิง” (สําหรับทุกคน) และในทํานอง
เดียวกันนั้นชื่อของอิสอัค (“เขาหัวเราะ”) มิใชเปนการประชด แตเพ่ือเตือนถึง
การหวัเราะของอบัราฮมั (เสียงหวัเราะครัง้แรกทีบ่นัทึกไวในพระคมัภรี ปฐมกาล 
17:17) ซึ่งเปนเสียงหัวเราะของการสงสัยหรือประหลาดใจ ไมวาจะเปนแบบ
ใด แมเขาจะเช่ือในส่ิงที่พระเจาทรงสัญญาไวอยางชัดเจน แตอับราฮัมก็ยังคง
ดิ้นรนท่ีจะดํารงชีวิตดวยความเชื่อและไววางใจ

 เราเรียนรูที่จะยังคงเชื่อในพระเจาไดอยางไรในเมื่อการวางใจใน
พระองคนั้นยาก เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับอับราฮัม เหตุใดจึงสําคัญที่เรา
จะตองไมยอมแพ แมจะเกิดความสงสัยก็ตาม

บุตรแหงพระสัญญาพุธ
 ฉากสุดทายของเร่ืองราวการเขาสุหนัตนั้นเกี่ยวของกับทุกคน ไมเพียง
แตอิชมาเอลเทานั้น แตผูชายทุกคนในบานของอับราฮัมจะตองเขาสุหนัต 
(ปฐมกาล 17:23-27) คําวา “kol” แปลวา “ทั้งหมด” “ทุกคน” ถูกกลาวซ้ํา
ถึงสี่ครั้ง (ปฐมกาล 17:23, 27) ซึ่งขัดแยงกับภาพพ้ืนหลังโดยรวมที่พระเจา
ปรากฏตออับราฮัมเพ่ือยืนยันพระสัญญาเร่ืองบุตรชาย คือ “อิสอัค”

 อาน ปฐมกาล 18:1-15 และ โรม 9:9 เราเรียนรูบทเรียนอะไรจาก
การตอนรับขับสูของอับราฮัม คุณจะอธิบายการตอบสนองของพระเจา
ตอการตอนรับของอับรามฮัมอยางไร

 ไมเปนทีแ่นชดัวาอับราฮัมรูจกัคนแปลกหนาเหลานีห้รอืไม (ฮบีร ู13:2) 
แตกระน้ัน เขาก็ปฏิบัติราวกับวาพระเจาอยูทามกลางพวกเขา อับราฮัมกําลัง
นั่งอยู “ที่ประตูเต็นทเวลาแดดรอน” (ปฐมกาล 18:1) เนื่องจากวามีผูมา
เยี่ยมเยียนในถ่ินทุรกันดารนอยคนมาก อับราฮัมคงจะปรารถนาท่ีจะตอนรับ

The Son of Promise
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พวกเขาเปนอยางดี เขาว่ิงไปหาชายเหลานั้น (ปฐมกาล 18:2) แมจะอายุ 
99 ปแลวก็ตาม เขาเรียกบุคคลหน่ึงในกลุมคนเหลานี้วา อาโดนาย (Adonai) 
“เจานายของขาพเจา” (ปฐมกาล 18:3) ซึ่งเปนตําแหนงที่มักใชเรียกพระเจา 
(ปฐมกาล 20:4, อพยพ 15:17) อับราฮัมวิ่งไปมาเพ่ือเตรียมอาหาร (ปฐมกาล 
18:6, 7) แลวก็ยืนอยูขางๆ เอาใจใสความตองการของพวกเขา และพรอมที่จะ
รับใช (ปฐมกาล 18:8)
 พฤติกรรมของอบัราฮมัทีม่ตีอชายแปลกหนาแหงสวรรคกลายเปนแบบ
อยางของการตอนรับท่ีอบอุน (ฮีบรู 13:2) อันท่ีจริงแลว ทัศนคติในการแสดง
ความเคารพของอับราฮัมสื่อใหเห็นถึงทฤษฎีแหงการตอนรับ การแสดงความ
เคารพและเอาใจใสตอคนแปลกหนาไมไดเปนเพยีงการแสดงมารยาททีด่เีทานัน้ 
พระคัมภีรเนนใหเห็นวาการตอนรับเปนหนาที่ทางศาสนา ราวกับวาเรากําลัง
ตอนรับพระเจาเอง (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 25:35-40) นาแปลกที่ พระเจา
ทรงปรากฏในรูปแบบของคนแปลกหนาผูหิวโหยและคนขัดสนมากกวาผูที่
ตอนรับพวกเขา
 การท่ีพระเจาเสด็จลงมาในแวดวงของมนุษยแสดงใหเห็นถึงพระคุณ
และความรกัของพระองคทีม่ตีอมนษุยชาต ิการทีพ่ระเจาปรากฏตวันัน้พยากรณ
ถงึพระคริสตผูเสดจ็จากบานแหงสวรรคและกลายมาเปนผูรบัใชทีเ่ปนมนุษยเพือ่
เขาถึงมนุษยชาติ (ฟลิปป 2:7, 8) การปรากฏตัวของพระเจาในครั้งนี้เปนหลัก
ฐานยืนยันความแนนอนของพระสัญญาของพระองค (ปฐมกาล 18:10) 

 คาํนงึถงึแนวคดิทีก่ลาววา “พระเจาทรงปรากฏในรปูแบบของคน
แปลกหนาผูหิวโหยและคนขัดสนมากกวาผูที่ตอนรับพวกเขา” เหตุใด
จึงเปนสิ่งสําคัญที่เราควรจะจดจําแนวคิดนี้

โลทในเมืองโสโดมวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 18:16-19:29 อบัราฮมัรูสกึรบัผิดชอบตอโลททีอ่ยู
ในเมืองโสโดมอยางไร

 อบัราฮมัเพิง่ไดรบัการยนืยนัถงึพระสญัญาของพระเจาเรือ่งบตุรชายอกี

Lot in Sodom
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คร้ังแตกระน้ันแทนท่ีเขาจะเพลิดเพลินกับขาวดี เขากลับตองปรึกษาหารือกับ
พระเจาอยางกระตือรือรนถึงชะตากรรมของโลทในเมืองโสโดม อับราฮัมไม
เพียงแตเปนผูเผยพระวจนะที่พระเจาเปดเผยพระประสงคของพระองคเทานั้น 
แตเขายังเปนผูเผยพระวจนะที่วิงวอนแทนคนชั่วอีกดวย วลีภาษาฮีบรูที่กลาว
วา “ยืนเฝาเฉพาะพระพักตรพระยาหเวห” (ปฐมกาล 18:22) เปนสํานวนบงชี้
ถึงการอธิษฐาน
 อันที่จริงแลว อับราฮัมตอรองกับพระเจาเพื่อชวยเมืองโสโดม เมืองที่
หลานชายของเขาอาศัยอยู เขาตอรองจาก 50 คน ลงมาถึง 10 คน พระเจาจะ
ทรงชวยหากมีชาวเมืองโสโดมเพียง 10 คนที่ชอบธรรม
 แนนอนวา หากเราอานเรือ่งราวท่ีเกดิขึน้เมือ่ทตูสวรรคทัง้สองมาหาโลท
เพือ่เตือนเขาถงึสิง่ทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ (ปฐมกาล 19:1-10) เราจะเหน็วาคนในเมอืง
นั้นนารังเกียจและชั่วรายเพียงไร เมืองนั้นเปนเมืองที่ชั่วรายจริงๆ เชนเดียวกับ
ประชาชาติตางๆ ที่อยูลอมรอบ คงเปนเหตุผลหนึ่งที่พวกเขาถูกขับไลออกจาก
แผนดินในท่ีสุด (ดูใน ปฐมกาล 15:16)
 บัดน้ีค่ําคืนสุดทายของเมืองโสโดมมาถึงแลว เมฆแหงการลางแคน
ปกคลมุเมืองชัว่รายนีไ้ปทัว่ แตมนษุยกย็งัไมรูตวั ในขณะทีท่ตูสวรรคนาํภารกจิ
แหงการทําลายลางเขามาใกล มนุษยยังคงฝนหวานถึงความมั่งคั่งและความ
สนุกสนาน วันสุดทายก็เหมือนวันอื่นๆ ที่มาถึงและผานพนไป เวลาเย็นมาถึง
นําภาพความสวยงามและปลอดภัยเขามา แสงของอาทิตยที่คลอยต่ําลงสาด
สองลงสูภูมิทัศนที่งดงามอันหาที่เปรียบมิได ความเย็นยะเยือกแหงยามราตรี
รองเรียกชาวเมืองน้ันใหออกมา และฝูงชนท่ีแสวงหาความสุขกพ็ลกุพลานไปมา 
โดยตัง้เปาไปยงัความเพลดิเพลนิในชัว่โมงน้ัน” (เอลเลน จ.ี ไวท, บรรพชนกบั-
ผูเผยพระวจนะ, หนา 157, 158)
 ทายท่ีสุด พระเจาทรงชวยเฉพาะโลท ภรรยา และลูกสาวท้ังสองคน 
(ปฐมกาล 19:15) มีเพียงเกือบคร่ึงหน่ึงของจํานวนสิบคนท่ีชอบธรรมเทานั้น 
สวนลกูเขยทีไ่มไดสนใจคาํเตือนของโลทอยางจริงจงัยงัคงอยูในเมอืง (ปฐมกาล 
19:14)
 ประเทศท่ีงดงามน้ันกถ็กูทําลาย คาํกริยาภาษาฮบีร ู“ทาํลาย” (hafakh)
ถูกใชหลายคร้ังในเร่ืองน้ี (ปฐมกาล 19:21, 25, 29) และบงชี้ถึงความพินาศ



72   พระธรรมปฐมกาล

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะของนางเอลเลน จี. ไวท เรื่อง 
“พระบัญญัติและพันธสัญญา” หนา 370-373
 การท่ีอับราฮัมทูลวิงวอนดวยความอดทนและยืนหยัดตอพระเจาเพื่อ
ชาวเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:22-33) ควรเปนสิ่งชวยสงเสริมเราใหอธิษฐาน
ออนวอนเพ่ือคนบาป แมพวกเขาจะดูเหมอืนตกอยูในสภาพส้ินหวงัในบาปก็ตาม 
นอกจากน้ี การท่ีพระเจาทรงตอบสนองอยางใสใจตอคํายืนกรานของอับราฮัม 
และเต็มใจที่จะอภัยเพื่อเห็นแกคนชอบธรรมเพียง “สิบ” คนนั้น เปนแนวคิด
เรื่องการ “ปฏิวัติ” ที่เจอรฮารด เฮเซล ชี้ใหเห็น ดังนี้วา
 “ความคิดโดยสวนรวมแบบเกาที่กลาววา ใหลงโทษสมาชิกที่ไรความ
ผิดที่อยูในสังคมท่ีมีความผิด แนวคิดน้ีถูกเปลี่ยนไปสูแนวคิดใหม กลาวคือการ
ที่ยังมีผูชอบธรรมเหลืออยูจะสามารถชวยคนทั้งหมดใหรอดได...เพ่ือเห็นแก
คนชอบธรรมท่ียังเหลืออยู พระยาหเวหจะอภัยใหกับเมืองช่ัวรายนั้นดวยความ
ชอบธรรม (tsedaqah) ของพระองค แนวคิดน้ีเห็นไดอยางกวางขวางในคําเผย
พระวจนะเก่ียวกับพระผูรับใชของพระยาหเวห ผูทรงใหเกิดความรอด “แกคน
เปนอันมาก” (เจอรฮารด แอฟ. เฮเซล, The Remnant: The History and 
Theology of the Remnant Idea From Genesis to Isaiah, 3rd edition 
[Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1980], หนา 150, 151)
 “รอบๆ ตวัเราลวนมแีตวญิญาณท่ีกาํลังจะถูกทําลายอยางส้ินหวงั อยาง
เลวรายและอยางท่ีเกิดกับเมืองโสโดม ในทุกๆ วันพระกรุณาของบางคนถูก
ปดลง ในทุกๆ ชั่วโมงมีบางคนผานไปเกินกวาที่พระเมตตาจะเอ้ือมถึง เสียง
แหงคําตักเตือนและออนวอนใหคนบาปหนีไปเสียจากการลงโทษอันนาสะพรึง

ของเมืองโสโดม (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:23; อาโมส 4:11) เรื่องนี้ใหแนวคิด
ที่วา เมืองน้ัน “กลับกัน” เชนเดียวกับที่น้ําทวมโลกเปนการ “กลับกัน” ของ
การทรงสรางดั้งเดิม (ปฐมกาล 6:7) การทําลายเมืองโสโดมเปนการ “กลับกัน” 
ของสวนเอเดน (ปฐมกาล 13:10) เมืองโสโดมท่ีถูกทําลายเปนภาพใหเราได
เห็นการทําลายในยุคสุดทายดวยเชนกัน (ดูใน ยูดาห 7)
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กลัวนี้อยูที่ไหน มือที่ยื่นออกไปเพ่ือดึงใหเขากลับมาจากการเขาสูความตาย
นั้นอยูที่ไหน ผูที่ถอมตนและมีความเช่ืออยางไมลดละท่ีออนวอนพระเจาเพ่ือ
เขาอยูที่ไหน ความมุงม่ันของอับราฮัมเปนความมุงม่ันเดียวกับของพระคริสต 
พระบตุรของพระเจาพระองคเองทรงเปนผูวงิวอนทีย่ิง่ใหญแทนคนบาป พระองค
ผูทรงจายคาไถทรงทราบถึงคุณคาของจิตวิญญาณมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, 
บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 140)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีเพียงรุงและการเขาสุหนัตเทานั้นที่เรียกวา “เคร่ืองหมายแหง
 พันธสัญญา” พันธสัญญาท้ังสองมีจุดใดที่เหมือนกันและแตกตาง
 กัน

2. แมวาอับราฮัมจะไดรับการทรงเรียกจากพระเจา และมักไดรับการ
 กลาวถึงในพระคัมภีรใหมใหเปนแบบอยางถึงการดําเนินชีวิตโดย
 ความเช่ือ แตบางคร้ังอบัราฮัมกย็งัลงัเล เราไดรบับทเรียนอะไรหรือ
 ไมจากแบบอยางของอับราฮัม

3. บางคนโตแยงวาพระเจาจะไมทรงลงโทษคนบาป โดยกลาววาการ
 กระทาํน้ีขดัตอความรกัของพระเจา เราจะตอบผูทีเ่ชือ่เชนน้ีอยางไร
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“ฝายอับราฮัมก็ชราแลว มีอายุมากทีเดียว และพระ-
ยาหเวหทรงอวยพรอับราฮัมทุกประการ” (ปฐมกาล 
24:1)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล บทท่ี 22; ฮีบรู 11:17; เลวีนิติ 18:21; ยอหน 1:1-3; 
โรม 5:6-8; ปฐมกาล 23-25; โรม 4:1-12

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในที่สุดนางซาราหคลอดบุตรชายตามท่ีพระผูเปนเจาไดทรงสัญญา
ไว “เมื่อทานชรา” (ปฐมกาล 21:2) และทานก็ตั้งช่ือทารกนั้นวา 

อิสอัค (ดูใน ปฐมกาล 21:1-5) แตเรื่องราวของอับราฮัมยังไมจบเพียงเทานี้ 
เรือ่งราวน้ีมาถงึจดุสงูสดุดวยการท่ีอบัราฮัมพาลูกชายข้ึนไปยังภเูขาโมริยาหเพือ่
เปนเคร่ืองถวายบูชา อยางไรก็ตาม แกะผูตัวหน่ึง (ปฐมกาล 22:13) ถูกสงมา
แทนที่อิสอัค ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่นของพระเจาที่จะอวยพรชนชาติตางๆ ผาน
ทาง “เชือ้สาย” ของเขา (ปฐมกาล 22:17, 18) แนนอนวาเช้ือสายน้ันคือ พระเยซู 
(กิจการ 13:23) ดังน้ัน เรื่องราวท่ีนาประหลาดใจนี้ (และนาหนักใจในบางมุม) 
เปนการเปดเผยแผนการแหงความรอดเสียมากกวา
 ไมวาเรื่องราวนี้จะใหบทเรียนฝายจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอยางไรก็ตาม 
แตครอบครัวของอับราฮัมคงหวั่นไหวทีเดียว และอนาคตของอับราฮัมก็ยังไม
ชัดเจน นางซาราหเสียชีวิตหลังจากการถวายบูชาที่ภูเขาโมริยาห (ปฐมกาล 
บทที่ 23) และอิสอัคก็ยังคงไมไดแตงงาน

บทที่ 8
พระสัญญา

วันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2022
The Promise
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ภูเขาโมริยาหวันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 22:1-12 และฮบีร ู11:17 การทดสอบนีห้มายความ
วาอยางไร เราไดรับบทเรียนฝายจิตวิญญาณอะไรจากเหตุการณที่นา
อัศจรรยนี้

 ปฐมกาล บทที่ 22 กลายเปนวรรณกรรมดั้งเดิมระดับโลกและไมเพียง
แตเปนแรงบันดาลใจใหกับนักศาสนสาตรเทานั้น แตยังเปนแรงบันดาลใจให
กับนักปรัชญาและศิลปนหลายคนอีกดวย อยางไรก็ตามความหมายของการ
ทดสอบของพระเจาในครั้งนี้นั้นยากที่จะเขาใจ และคําสั่งจากสวรรคนี้ก็ขัดแยง
กับขอหามในพระคัมภีรเกี่ยวกับการถวายบูชามนุษยที่กลาวในภายหลังดวย 
(เลวีนิติ 18:21) และคําส่ังนี้ดูเหมือนวาจะขัดกับพระสัญญาของพระเจาเรื่อง
พันธสัญญานิรันดรผานทางอิสอัค (ปฐมกาล 15:5)
 ดงัน้ันแลวพระเจาทรงมพีระประสงคอะไรในการเรยีกอบัราฮมัใหกระทาํ
เชนนี้ เหตุใดจึงตองทดสอบดวยวิธีการเชนนี้
 แนวคิดเรื่อง “การทดสอบ” (nissah) ในพระคัมภีรครอบคลุมมุมมอง
สองประการที่ตรงขามกัน ประการแรกเปนแนวคิดเรื่องการตัดสินใจ ซึ่งคือ
เพื่อใหรูวาผูที่ไดรับการทดสอบคิดอะไร (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2; เปรียบเทียบ
กับ ปฐมกาล 22:12) ประการที่สอง เปนการใหความมั่นใจในพระคุณของ
พระเจาแกผูที่ถูกทดสอบ (อพยพ 20:18-20)
 ในกรณีนี้ ความเช่ือที่อับราฮัมมีในพระเจานําเขาไปสูจุดที่พรอมเสี่ยง
ตอการสูญเสีย “อนาคต” (ทายาทของเขา) แตกระนั้น เนื่องจากเขาวางใจใน
พระเจา เขากจ็ะทาํสิง่ทีพ่ระเจาตรสั ไมวาจะเขาใจไดยากเพยีงใด อยางไรกต็าม 

 อบัราฮมัจึงเริม่ทาํบางอยางเพือ่ใหมัน่ใจวา อนาคตที ่“ถกูตอง” จะตอง
เกิดขึ้น เขาจัดใหลูกชายไดแตงงานกับนางเรเบคาห (ปฐมกาล บทที่ 24) ซึ่ง
ใหกําเนิดบุตรชายสองคน (ปฐมกาล 25:21-23) และอับราฮัมเองก็แตงงานกับ
เคทูราห ผูใหกําเนิดลูกอีกหลายคน (ปฐมกาล 25:1-6) ในอาทิตยนี้ เราจะ
ติดตามอับราฮัมไปจนถึงสิ้นสุดชีวิตของเขา (ปฐมกาล 25:7-11)

Mount Moriah
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ความเช่ือจะหมายถึงอะไรหากไมใชการวางใจในส่ิงที่เรามองไมเห็นหรือเขาใจ
อยางถองแท
 ความเชื่อในพระคัมภีรก็เชนเดียวกันไมไดเกี่ยวของกับความสามารถ
ของเราท่ีจะมอบแดพระเจาและเสียสละเพ่ือพระองค แมวาสิ่งเหลานี้จะเปน
บทบาทของเราอยางไมตองสงสัยเลยก็ตาม (โรม 12:1) แตความเชื่อเปนความ
สามารถท่ีเราจะวางใจในพระองคและรับพระคุณในขณะท่ีเขาใจดวยวาเราน้ันไม
คูควร
 สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเปนการยืนยันถึงความจริงนี้ สิ่งที่อับราฮัมไดทํา
ทั้งหมด สิ่งที่เขาทําอยางกระตือรือรน การเดินทางอันเจ็บปวดกับลูกชาย แม
เขาพรอมที่จะเชื่อฟงและมอบส่ิงที่ดีที่สุดแกพระเจาตามคําตรัสสั่งก็มิอาจชวย
เขาใหรอดได ทําไมจึงเปนเชนนั้น เพราะพระผูเปนเจาไดทรงจัดเตรียมแกะผู
ตัวหนึ่งเปนเครื่องถวายบูชาไวแลว ซึ่งชี้ไปยังความหวังแหงความรอดเดียวที่
เขามีคือ พระเยซู
 อบัราฮัมคงจะเขาใจในพระคุณแลว ไมใชเปนการท่ีเราปฏิบตัเิพือ่พระเจา
ทีจ่ะชวยเราใหรอด แตเปนการกระทําของพระเจาเพ่ือเรา (เอเฟซัส 3:8; เปรียบ
เทียบกับ โรม 11:33) อยางไรก็ดี เราตางไดรับการทรงเรียกใหทํางานเพื่อ
พระเจาเชนเดียวกับอับราฮัม ซึ่งการกระทําของอับราฮัมทําใหเห็นเปนรูปเปน
รางอยางทรงพลัง (ยากอบ 2:2-23)

 เรื่องราวของอับราฮัมและอิสอัคบนภูเขาโมริยาหชวยใหคุณเห็น
ถึงความเช่ือของคุณและวิธีที่คุณแสดงออกอยางไร

พระเจาจะทรงจัดเตรียมวันจันทร
 อาน ปฐมกาล 22:8, 14, 18 พระเจาทรงจัดเตรียมอะไรเพื่อทํา
ใหพระสัญญาของพระองคบรรลุผลสําเร็จ 

 เมือ่อสิอคัถามถึงสตัวทีจ่ะนาํมาเปนเคร่ืองบชูา อบัราฮัมใหคาํตอบอยาง
นาสนใจวา พระเจา “จะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองคเองเปนเคร่ืองบูชา” 
(ปฐมกาล 22:8) กระนั้นรูปแบบคํากลาวในภาษาฮีบรูจะหมายถึง “พระเจาจะ

God Will Provide
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ทรงจดัหาลกูแกะใหพระองคเอง” คาํกริยา “จดัหา” (yit’ehlo) ถกูใชในลักษณะ
ที่หมายถึง “พระองคจัดหาเอง” (หรือแปลตามตัวอักษรวา “มองเห็นพระองค
เอง”)
 สิ่งที่เราเห็นในขอนี้คือ แกนแทของแผนการไถใหรอด โดยที่พระเจา
พระองคเองทรงทนทุกขทรมานและชดใชคาไถบาปของเราดวยตวัของพระองค
เอง

 อาน ยอหน 1:1-3 และ โรม 5:6-8 ขอพระคัมภีรเหลานี้ชวยให
เราเขาใจส่ิงที่เกิดขึ้นที่กางเขนท่ีการถวายเคร่ืองบูชาบนภูเขาโมริยาหได
พยากรณไวอยางไร

 นานมาแลวกอนท่ีจะถึงสมัยของไมกางเขน ณ ภูเขาโมไรอาห แกะผูที่
เปนเคร่ืองบูชา “ตดิอยูในพุมไมทบึ” (ปฐมกาล 22:13) ชีไ้ปยังพระเยซู ในสถาน
ที่แหงน้ันเรา “มองเห็น” พระเยซู ดังที่อับราฮัมอธิบายในภายหลังวา “ทรง
จัดไวใหบนภูเขาท่ีมองเห็นพระยาหเวห” (ปฐมกาล 22:14, ตามฉบับแปลของ
ผูเขียน) และพระเยซูพระองคเองก็ทรงชี้ไปยังคําพยากรณของอับราฮัมที่กลาว
ไวในที่นี่ดวย สิ่งที่พระองคตรัสสะทอนคํากลาวของอับราฮัมที่วา “อับราฮัม
บิดาของพวกทานช่ืนชมยินดีที่จะไดเห็นวันของเรา และทานก็เห็นแลวและมี
ความยินดี” (ยอหน 8:56)
 “พระเจาทรงบญัชาใหอบัราฮมัฆาบตุรชายถวาย เพือ่ประทบัความจรงิ
แหงขาวประเสริฐในจิตใจของเขา และเพื่อทดสอบความเช่ือของเขาดวย ความ
ทุกขทรมานท่ีเขาตองทนในชวงวันอันมืดมนแหงการทดสอบอันนาสะพรึงกลัว
จากประสบการณของตนเอง ทําใหเขาไดเขาใจบางสิ่งที่ยิ่งใหญในการสละ
พระชนมของพระเจาเพื่อไถบาปมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผย
พระวจนะ, หนา 154)

 สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ชวยใหเราเขาใจมากขึ้นถึงเหตุการณที่เกิด
ขึ้น ณ กางเขน และการที่พระเจาตองทนทุกขแทนเราอยางไร เราควร
ตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเราอยางไร
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การเสียชีวิตของนางซาราหวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 22:23 พระคัมภีรบันทึกการเกิดของนางเรเบคาห ซึ่ง
เปนการเตรียมการลวงหนาถึงการแตงงานระหวางอิสอัคและนางเรเบคาห 
(ปฐมกาล บทท่ี 24) ในทํานองเดียวกัน พระคัมภีรก็บันทึกถึงการเสียชีวิตและ
ฝงศพของนางซาราหภรรยาของอับราฮัม (ปฐมกาล บทที่ 23) เพ่ือเตรียมการ
ลวงหนาถึงการแตงงานของอับราฮัมกับเคทูราหในอนาคต (ปฐมกาล 25:1-4)

 อานปฐมกาล บทที่ 23 เรื่องราวของการเสียชีวิตและการฝงศพ
ของนางซาราหมีบทบาทอยางไรในการทําใหพระสัญญาของพระเจาที่มี
ตออับราฮัมสําเร็จ

 การกลาวถึงการเสียชีวิตของนางซาราหหลังจากเร่ืองราวการถวาย
อิสอัคเปนเคร่ืองบูชาท่ีแสดงใหเห็นวา เธอก็คงไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ที่เกือบคราบุตรชายของเธอไป ไมทางใดก็ทางหนึ่ง นางซาราหก็คงมีสวนใน 
“การทดสอบ” พรอมกับสามีของเธอ เชนเดียวกับที่เธอมีสวนรวมในการเดิน
ทางของอบัราฮมัและมสีวนเกีย่วของกบัความผดิพลาดในความเชือ่ของเขาดวย 
(ปฐมกาล 12:11-13)
 แมเราจะไมรูวานางซาราหรูเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณที่ผาน
ไปแลวมากนอยเพียงใด แตเราสามารถอนุมานไดวา ในที่สุดเธอคงไดรับรูถึง
เหตุการณนี้ นางซาราหไมไดเปนผูหญิงประเภทที่จะนิ่งเงียบตอเรื่องที่สําคัญ
หรือรบกวนเธอ (เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 16:3-5; ปฐมกาล 18:15; ปฐมกาล 
21:9, 10) แตการท่ีเธอไมไดปรากฏและนิ่งเงียบอยูนั้น และแมแตชวงเวลาการ
เสียชีวิตของเธอท่ีเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณอันนาทึ่งนั้น ชี้ใหเห็นวาเธอเคารพ
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และการกลาวถึงวัยชราของนางซาราห (ปฐมกาล 23:1) 
ก็สะทองถึงวัยชราของอับราฮัมดวย (ปฐมกาล 24:1) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเธอมี
ความสําคัญตอเรื่องนี้
 อันที่จริงแลว นางซาราหเปนผูหญิงคนเดียวในพระคัมภีรเดิมที่มีการ
กลาวถึงจํานวนปที่เธอมีชีวิตอยู ซึ่งแสดงใหเห็นวาเธอมีสวนรวมในเรื่องนี้ การ

The Death of Sarah
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มุงเนนไปทีก่ารซือ้หลมุฝงศพของนางซาราห (ซึง่ครอบคลมุเกอืบทัง้บท) แทนที่
จะมุงเนนไปที่การเสียชีวิตของเธอ เปนการเนนย้ําความเชื่อมโยงกับดินแดน
แหงพระสัญญา
 การกําหนดเฉพาะเจาะจงวา เธอเสียชีวิต “ในดินแดนคานาอัน” 
(ปฐมกาล 23:2) เนนย้ําวาการเสียชีวิตของเธอหย่ังรากลงในพระสัญญาของ
พระเจาในเร่ืองของแผนดินนั้น นางซาราหเปนคนที่เสียชีวิตคนแรกในวงศ
ตระกูลของอับราฮัมที่ถูกฝงในดินแดนแหงพระสัญญา อับราฮัมกังวลถึงตัว
เขาเองวา “เปนคนตางดาวและเปนคนมาอาศัยอยูกับพวกทาน” (ปฐมกาล 
23:4) และการที่อับราฮัมยืนกรานกับคนฮิตไทต ชี้ใหเห็นวาอับราฮัมไมเพียง
แตตองการหาท่ีฝงศพเทานั้น แตเขาเปนหวงเรื่องการปกหลักอยูในแผนดินนั้น
อยางถาวร

 อาน ปฐมกาล 23:6 ขอนีบ้อกเราถึงชือ่เสียงของอับราฮัมอยางไร 
เหตุใดการเขาใจถึงส่ิงท่ีพระเจาทรงใชใหเขาทําจึงเปนเรื่องสําคัญ

หาภรรยาใหอิสอัคพุธ
 ปฐมกาล บทท่ี 24 กลาวถึงเร่ืองราวการแตงงานของอิสอัคหลังจาก
การเสียชีวิตของนางซาราห ทั้งสองเร่ืองนี้เกี่ยวของกัน

 อาน ปฐมกาล บทท่ี 24 เหตุใดอับราฮัมจึงเปนหวงวา ลูกชาย
ของเขาจะตองไมแตงงานกับหญิงชาวคานาอัน

 เชนเดียวกับท่ีอบัราฮัมตองการแผนดินเพ่ือฝงศพภรรยาของเขา เพราะ
พระเจาทรงสัญญากับลูกหลานของเขาวา พวกเขาจะไดดินแดนน้ี อับราฮัมจึง
ยืนกรานวา อิสอัคจะตองไมตั้งรกรากอยูนอกดินแดนแหงพระสัญญานี้ดวย 
(ปฐมกาล 24:7) และขอพระคัมภีรที่กลาวดวยวา อิสอัคพาเจาสาวยายเขาไป
อยูในเต็นทของนางซาราห และนางเรเบคาหปลอบโยนอิสอัค “หลังจากมารดา
ของทานเสียชีวิต” (ปฐมกาล 24:67) ชี้กลับไปยังการเสียชีวิตของนางซาราห 
แสดงใหเห็นวา อิสอัคเจ็บปวดที่ตองสูญเสียแมของเขาไป

A Wife for Isaac
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 เร่ืองราวน้ีเต็มไปดวยคําอธิษฐานและการตอบคําอธิษฐาน และเต็มไป
ดวยบทเรียนเก่ียวกับแผนการของพระเจาและเสรีภาพของมนุษย ซึ่งเร่ิมตน
ดวยคาํกลาวของอบัราฮัมทีส่าบานตอ “พระยาหเวหพระเจาแหงฟาสวรรค และ
พระเจาแหงแผนดินโลก” (ปฐมกาล 24:3) กอนอ่ืนอับราฮัมยอมรับพระเจาใน
ฐานะพระผูสราง (ปฐมกาล 1:1; ปฐมกาล 14:19) ซึ่งสงผลโดยตรงตอการเกิด
ลูกหลานของอับราฮัม รวมถึงพระเมสสิยาหเองดวย
 อยางไรก็ตาม เปนไปไดวาหญิงนั้นอาจจะไมตอบการทรงเรียกของ
พระเจา อับราฮัมไดเปดโอกาสนั้นไว ไมวาพระเจาจะทรงฤทธิ์อํานาจเพียงใด 
แตพระองคก็ไมทรงบังคับมนุษยใหเชื่อฟงพระองค แมวาจะเปนแผนการของ
พระเจาท่ีใหเรเบคาหมากับเอลีเอเซอร แตเธอก็ยงัคงมีอสิระในการเลือก นัน่คอื
เปนไปไดที่หญิงผูนี้อาจจะไมตองการไป และหากเธอไมตองการ เธอก็จะไม
ถูกบังคับ
 ดังนั้นเราจึงเห็นความลึกลับอันยิ่งใหญอีกตัวอยางหนึ่งของพระเจาที่
พระองคประทานแกเราผูเปนมนุษย คือเจตจํานงเสรี การเลือกอยางอิสระ และ
เสรีภาพที่พระองคจะไมทรงเหยียบย่ํา แตถึงกระนั้นแมวาเจตจํานงเสรีของ
มนุษยจะมีอยูจริง และดวยเจตจํานงเสรีนั้นมนุษยก็เลือกส่ิงที่เลวรายมากมาย 
แตเรากย็งัคงวางใจไดวา ทายท่ีสดุแลวความรกัและความดขีองพระเจายอมมชียั

 เหตุใดเราจึงรูสึกอุนใจที่รูวา ไมใชทุกสิ่งที่เปนพระประสงคของ
พระเจา แตพระองคกย็งัคงดแูล คาํพยากรณเชนในดาเนยีล บทที ่2 พสิจูน
แนวคิดนี้อยางไร

ภรรยาของอับราฮัมวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 24:67-25:8 เหตุการณชวงสุดทายในชีวิตของ
อับราฮัมหมายความวาอยางไร

 หลังจากที่นางซาราหสิ้นชีวิตลง อับราฮัมก็แตงงานใหม เขาก็ไดรับ
การปลอบโยนเชนเดียวกับอิสอัค (ปฐมกาล 24:67) ความทรงจําถึงนางซาราห
ยงัคงมอียูอยางชดัเจนในใจของบรรพชนทานนี ้และเชนเดยีวกบัลกูชายของเขา

A Wife of Abraham
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 แตกระน้ัน ตัวตนของภรรยาใหมก็ยังไมชัดเจน ขอเท็จจริงที่นัก
ประวัติศาสตรเชื่อมโยงบุตรชายของนางเคทูราหกับบุตรชายของนางฮาการ 
โดยไมเอยชื่อนางเคทูราหชี้ใหเห็นวา (ตามท่ีบางคนแนะนํา) นางเคทูราหอาจ
จะเปนคนเดียวกับนางฮาการ เราแคไมรู แตสิ่งสําคัญก็คือวา อับราฮัมปฏิบัติ
ตอบุตรของนางเคทูราหเชนเดียวกับท่ีปฏิบัติตอบุตรของนางฮาการ คือเขาให
พวกลกูๆ แยกออกไปเพ่ือหลกีเลีย่งอิทธพิลฝายจติวญิญาณและทําใหเหน็ความ
แตกตางอยางชัดเจนระหวางลูกชายของเขากับนางซาราหและลูกชายคนอ่ืนๆ
 อับราฮัม “มอบทุกสิ่งที่ทานมีแกอิสอัค” (ปฐมกาล 25:5) ในขณะที่ 
“ใหของขวัญแกบุตรหลานของพวกภรรยานอยของทาน” (ปฐมกาล 25:6) 
การจัดวาเปน “พวกภรรยานอย” อาจบอกเปนนัยวาสถานะของนางเคทูราหก็
เชนเดียวกับของนางฮาการ
 สิ่งที่นาสนใจคือ ในปฐมกาล 25:1-4, 12-18 บันทึกรายช่ือลูกๆ ของ
อบัราฮมัทีเ่กิดกบันางเคทรูาห และรวมถงึรายชือ่ลกูๆ ของอชิมาเอล จดุประสงค
ที่มีการลําดับวงศตระกูลหลังจากที่อับราฮัมแตงงานกับนางเคทูราห ที่มีลูกชาย
ดวยกัน 6 คน เมื่อเทียบกับลูกชายอีกสองคน (อิสอัคและอิชมาเอล) อาจเปน
หลกัฐานท่ีแสดงใหเหน็ทนัทถีงึพระสัญญาของพระเจาทีอ่บัราฮัมจะเปนบดิาของ
ชนหลายชาติ
 การลําดับวงศตระกูลครั้งที่สองเกี่ยวกับลูกหลานของอิชมาเอล ซึ่ง
ประกอบข้ึนเปน 12 เผา (เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 17:20) เชนเดียวกับสิ่งที่
กําลังจะเกิดขึ้นกับยาโคบ (ปฐมกาล 35:22-26) แตอยางไรก็ดี พันธสัญญา
ของพระเจาจะสงวนไวแกพงศพันธุของอิสอัค (ปฐมกาล 17:21) มิใชของ
อิชมาเอล พระคัมภีรไดเขียนประเด็นนี้ไวอยางชัดเจน
 บันทึกการเสียชีวิตของอับราฮัมอยูระหวางลําดับวงศตระกูลทั้งสอง 
(ปฐมกาล 25:7-11) เปนพยานถึงพรของพระผูเปนเจาดวยเชนกัน ที่กลาวไว
เมือ่หลายปกอนแลววา อบัราฮัมจะส้ินชวีติเมือ่ “ชรามากแลว” (ปฐมกาล 15:15) 
และ “มีอายุยืนยาว” (เปรียบเทียบกับ ปญญาจารย 6:3)
 ทายทีส่ดุพระเจายงัคงยืนหยดัตอพระสัญญาแหงพระคณุของพระองคที่
กระทํากับอับราฮัมผูรับใชที่ซื่อสัตยของพระองค พระคัมภีรไดบรรยายถึงความ
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เนือ่งจากอบัราฮมัเปนผูเผยพระวจนะท่ีพเิศษทีพ่ระเจาทรงบอกแผนการ
ของพระองค (ปฐมกาล 18:17) พระเจาเสด็จมาสูโลกมนุษยของอับราฮัมและ
บอกถึงแผนการแหงความรอดดวยการสละพระชนมของพระบุตรของพระองค
 “อิสอัคเปนภาพแสดงถึงพระบุตรของพระเจา ผูถูกถวายเปนเครื่อง
บชูาไถบาปใหโลกน้ี พระเจาประทบัขาวประเสริฐแหงความรอดแกมนษุยลงบน
อับราฮัม เพื่อใหสิ่งนี้เกิดขึ้นไดและใหความจริงเกิดขึ้นแกเขา รวมไปถึงการ
ทดสอบความเช่ือของเขา พระองคจึงทรงตรัสสั่งใหเขาฆาอิสอัคบุตรชายผูเปน
ที่รักเปนเคร่ืองบูชา ความโศกเศราและความทุกขทรมาท้ังหมดท่ีอับราฮัม
ตองทนผานการทดสอบอันมืดมนและนาสะพรึงกลัวนั้น ก็เพื่อใหเขาไดเขาใจ
ถึงแผนการแหงการไถมนุษยที่ลมลงในบาปใหรอด อับรามฮัมเขาใจไดดวย
ประสบการณสวนตวั ถงึการทีพ่ระเจาผูทรงเปนนรินัดรปฏเิสธพระองคเองอยาง
มิอาจบรรยายได โดยการมอบพระบุตรของพระองคใหสิ้นพระชนมเพื่อชวย
มนษุยใหพนจากความพนิาศ สาํหรบัอับราฮัมแลวไมมกีารทรมานทางจติใจใดๆ 
มากเทากับที่เขาตองอดทนโดยการเช่ือฟงคําส่ังของพระเจาที่ใหถวายลูกชาย
ของเขาเปนเครื่องบูชา” (เอลเลน จี. ไวท, Testimonies for the Church, 
vol. 3, หนา 369)
 “อับราฮัมกลายเปนคนชราและคาดวาจะตายในไมชา ทวาก็ยังมีการ
กระทําหน่ึงที่เขายังตองทําเพื่อใหเปนไปตามพระสัญญาแหงพงศพันธุของเขา 
อิสอัคเปนผูเดียวที่ไดรับการแตงต้ังจากสวรรคเพ่ือใหอับราฮัมรักษาบทบัญญัติ
ของพระเจาและเปนบิดาของประชากรท่ีถูกเลือกไดสําเร็จ แตอิสอัคก็ยังไมได
แตงงานเลย ชาวคานาอันบูชารูปเคารพ และพระเจาทรงหามไมใหแตงงาน
ระหวางประชากรของพระองคกับพวกเขา เพราะการแตงงานดวยกันนั้นจะนํา
ไปสูการละทิ้งความเชื่อ บรรพชนผูนี้กลัวผลกระทบจากอิทธิพลที่เสื่อมทราม
รอบตัวลูกชายของเขา...ในความคิดของอับราฮัม การเลือกภรรยาใหลูกชาย

เชื่อของเขาวาเปนแบบอยางในเร่ืองของความรอดโดยความเช่ือท่ียิ่งใหญใน
พระคัมภีรเดิม (ดูใน โรม 4:1-12)
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เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เขากังวลวาลูกชายจะแตงงานกับคนที่จะนําเขาออก
หางจากพระเจา...สวนอิสอัคนั้นก็วางใจในสติปญญาและความรักของผูเปนพอ 
จงึเต็มใจทีจ่ะมอบเรือ่งนีไ้วกบับดิาของตน และเชือ่ดวยวาพระเจาพระองคเองจะ
ทรงนําทางเลือกนั้น” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 171)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อภปิรายถึงการท่ีอบัราฮัมเต็มใจท่ีจะถวายอิสอคั ใหลองจินตนาการ
 ถึงความเช่ือเชนนี้ เรื่องราวน้ีมีอะไรที่นาพิศวงและขณะเดียวกันก็
 นาเปนหวง

2. เหตุใดความเชื่อของเราจะไมมีความหมายหากไมมีเจตจํานงเสรี 
 มีตัวอยางอะไรบางในพระคัมภีรที่แสดงใหเห็นถึงเจตจํานงเสรี 
 และแมวาผูคนจะเลือกในสิ่งทีผิด แตทายที่สุดพระเจาก็จะทรงทํา
 ใหพระประสงคของพระองคสําเร็จไดอยางไร
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“เอซาวพูดวา ‘เขามีชื่อวายาโคบก็ถูกตองแลวไมใชหรือ 
เพราะเขาหลอกลกูสองหนเขานีแ่ลว เขาเอาสทิธบิตุรหัวป
ของลูกไป และคราวน้ีเขาเอาพรของลูกไปอีกดวย’ แลว
เขาพดูวา ‘พอไมไดสงวนพรไวใหลกูบางหรอื’” (ปฐมกาล 
27:36)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 25:21-34; ปฐมกาล 28:10-22; ปฐมกาล 11:1-9; 
ปฐมกาล 29:1-30; ปฐมกาล 30:25-32

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในตอนน้ีเราจะมาตอกันถึงประวัติครอบครัวของอิสอัค เด็กชาย
แหงปาฏิหาริยและบรรพบุรุษรุนแรกของพงศพันธุแหงพระสัญญา 

อยางไรก็ตามเรื่องราวไมไดเริ่มตนดวยดี อุปนิสัยที่บกพรองของยาโคบลูกชาย
ของเขาแสดงออกในการแขงขันระหวางสองพ่ีนองในเร่ืองสิทธิบุตรหัวป 
(ปฐมกาล 25:27-34) และในเวลาตอมาท้ังคูก็แยงกันเพ่ือจะรับพรพิเศษจาก
อิสอัค (ปฐมกาล 27)
 เนื่องจากยาโคบหลอกบิดาของเขาและขโมยพรจากพ่ีชาย เขาจึงตอง
หนีเพื่อเอาชีวิตรอด ในขณะที่เขาหนีอยูนั้น พระเจาทรงเขาเผชิญหนากับเขาที่
เบธเอล (ปฐมกาล 28:10-22) นบัจากนัน้เปนตนมา ยาโคบผูหลอกลวงกป็ระสบ
กับการถูกหลอกลวงดวยตนเอง แทนที่ยาโคบจะไดแตงงานกับราเชลท่ีเขารัก 

บทที่ 9
ยาโคบผูหลอกลวง

วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2022
Jacob the Supplanter
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ยาโคบและเอซาววันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 25:21-34 เปรียบเทียบบุคลิกทั้งสองแบบของ
ยาโคบและเอซาว คุณลักษณะใดของยาโคบที่ควรคากับพรของอิสอัค

 ตั้งแตอยูในครรภมารดาแลวที่เราเห็นไดวา ยาโคบและเอซาวนั้นแตก
ตางกันและตอสูกันเอง ในขณะที่เอซาวถูกบรรยายไววาเปนพรานปาที่แข็งแรง
วิ่งอยูในทุง สวนยาโคบถูกบรรยายไววาเปนคน “เงียบๆ” อยูในเต็นทและพินิจ
ไตรตรอง คําภาษาฮีบรูคําวา (tam) แปลวา “เงียบ ๆ” เปนคําเดียวกันที่ใชกับ
โยบและโนอาห ซึ่งสําหรับโยบคํานี้แปลวา “ดีพรอมและเที่ยงธรรม” (โยบ 1:8) 
และแปลวา “ชอบธรรมดีพรอม” สําหรับโนอาห (ปฐมกาล 6:9)
 อุปนิสัยที่แตกตางกันนี้ปรากฏชัดขึ้นในภายหลังของชีวิต (ปฐมกาล 
27:1-28:5) ครั้งนั้นเม่ือเอซาวกลับถึงบานดวยความเหน่ือยและหิวโซ ยาโคบ
ไดทําถั่วแดงตมใหเขากิน สําหรับเอซาวแลว สิ่งท่ีเห็นไดในทันทีทันใดและ
อาหารท่ีทําใหรางกายมีความสุขใน “วันนี้” (ปฐมกาล 25:31) สําคัญย่ิงกวาพร
บุตรหัวปในอนาคตของเขา (เปรียบเทียบกับ ฮีบรู 12:16, 17)
 “พระสัญญาท่ีกระทํากับอับราฮัมและยืนยันกับบุตรชายถือเปนจุด
ประสงคแหงความปรารถนาและความหวงัอนัยิง่ใหญสาํหรบัอสิอคัและเรเบคาห 
เอซาวและยาโคบคุนเคยกับพระสัญญานี้ดี พวกเขาถูกสอนวาสิทธิหัวปนั้น
สําคัญมาก เพราะไมใชเปนเพียงมรดกแหงความม่ังคั่งทางโลกเทานั้น แตยัง
รวมถึงฝายจิตวิญญาณที่เหนือกวาอีกดวย ผูที่ไดรับพรนี้จะตองเปนปุโรหิต

Jacob and Esau

(ปฐมกาล 29) แตกลับตองแตงกับเลอาหลูกสาวคนโต และเขาตองทํางานเปน
เวลา 14 ปเพื่อที่จะไดภรรยาทั้งสอง
 กระนั้นยาโคบก็ยังคงไดรับพรจากพระเจาดวย เพราะเมื่อเขายังหลบ
หนีอยูนั้น เขามีบุตรชาย 11 คน และพระเจาก็ทรงเพ่ิมพูนทรัพยสมบัติใหเขา
 ดังนั้น ไมวาเราจะเห็นอะไรจากเรื่องนี้ แตเราจะเห็นวาพระผูเปนเจา
จะทรงกระทําตามพระสัญญาของพระองคไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไมวาผูคนของ
พระองคจะลมเหลวบอยเพียงใดก็ตาม
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ของครอบครวั และพระผูไถของโลกจะมาจากเช้ือสายของเขา” (เอลเลน จ.ี ไวท,
บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 177)
 พรฝายจิตวิญญาณในอนาคตเปนเร่ืองสําคัญสําหรับยาโคบ ซึ่งตรง
ขามกบัพีช่ายของเขา กระนัน้ในภายหลงั ดวยการยยุงของมารดา (ดใูน ปฐมกาล
27) ยาโคบหลอกลวงบิดาของเขาอยางเปดเผยและจงใจ แมแตการเอยถึง
พระนามของ “พระยาหเวหพระเจาของพอ” (ปฐมกาล 27:20) เขาไดทําการ
หลอกลวงอันนากลัวนี้ แมจะทําไปเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่เขารูวาดี
 ผลลัพธที่ไดนั้นนาเศรา เปนการเพ่ิมระดับความไมสมบูรณขึ้นอีกใน
ครอบครัวที่ไมสมบูรณอยูแลว

 ยาโคบตองการส่ิงทีด่ ีสิง่ทีม่คีา และน่ันกเ็ปนเร่ืองท่ีนาชืน่ชม (โดย
เฉพาะเมื่อเทียบกับทัศคติของพี่ชาย) ถึงกระนั้นเขาไดใชการหลอกลวง
และโกหกเพื่อใหไดมา เราจะหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางที่คลายคลึงกัน
นี้ไดอยางไร คือการทําส่ิงที่ผิดเพื่อใหไดมาซ่ึง “สิ่งดี”

บันไดยาโคบวันจันทร
 ในทันทีที่เอซาวรูวายาโคบไดรับพรจากบิดา เขาเขาใจวาเขาถูกนอง
ชายหลอกแลว  (ปฐมกาล 27:36) และเขาตองการจะฆานองของตน (ปฐมกาล 
27:42) เรเบคาหจึงเปนกังวลและตองการปองกันอาชญากรรมท่ีจะเกิดขึ้น ที่จะ
ทําใหบุตรทั้งสองตองถึงแกชีวิต (ปฐมกาล 27:45) ดังนั้นดวยการชวยเหลือ
ของอิสอัค (ปฐมกาล 28:5) เธอจึงผลักดันใหยาโคบหนีไปหาครอบครัวของเธอ 
(ปฐมกาล 27:43) ระหวางทางท่ีเขาหนีนั้น ยาโคบก็ไดพบกับพระเจาในความ
ฝนในสถานท่ีทีเ่ขาเรียกวาเบธเอล “พระนเิวศของพระเจา” และกลาวคาํปฏญิาณ
ไวที่นั่น

 อาน ปฐมกาล 28:10-22 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 11:1-9 
เบธเอลแตกตางจากบาเบลอยางไร เราไดรับบทเรียนอะไรในความ
สัมพันธของเรากับพระเจาจากประสบการณของยาโคบที่เบธเอลเมื่อ
เทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บาเบล

Jacob’s Ladder
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 ยาโคบเห็นบันไดพิเศษที่เชื่อมโยงกับพระเจาในความฝนนี้ คําภาษา
ฮีบรูคําวา (natsav) ถูกใชเพื่อกลาวถึงบันไดท่ี “ตั้งขึ้น” (ปฐมกาล 28:12) และ
พระผูเปนเจาผูทรง “ยืนเหนือ” (ปฐมกาล 28:13) บันได ราวกับวาบันไดและ
พระผูเปนเจาทรงเปนหนึ่งเดียวกัน
 บันไดเชื่อมโยงกับความพยายามที่ผูสรางหอบาเบลตองการไปใหถึง
สวรรค บนัไดน้ีไปถึง “ประตูแหงสวรรค” เชนเดียวกับหอบาเบล แตหอบาเบล
แสดงถึงความพยายามของมนุษยที่จะข้ึนไปใหถึงพระเจา แตบันไดท่ีเบธเอล
เนนวาการเขาถงึพระเจาสามารถทําไดโดยการท่ีพระเจาเสด็จลงมาหาเราเทานัน้ 
ไมใชดวยความพยายามของมนุษย
 สวน “กอนหนิ” ทีย่าโคบใชหนนุศีรษะและฝนน้ัน กลายเปนสัญลกัษณ
ของเบธเอล “พระนเิวศของพระเจา” (ปฐมกาล 28:17; เปรียบเทยีบกบั ปฐมกาล
28:22) ซึ่งชี้ไปยังพระวิหาร หรือสถานศักดิ์สิทธิ์ หรือศูนยกลางของการปฏิบัติ
กิจเพื่อชวยมนุษยชาติใหรอดของพระเจา
 กระนัน้ยาโคบกไ็มไดจาํกดัอยูทีก่ารแสดงออกดวยการนมสัการทางฝาย
จิตวิญญาณและความรูสึกยําเกรงตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา แตเขาตองตอบสนอง
อยางเปนรูปธรรมตอสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นยาโคบจึงตัดสินใจท่ีจะถวาย “หนึ่งใน
สิบ” แดพระเจา ไมใชเพื่อจะไดรับพรจากพระเจา แตเพื่อเปนการตอบสนอง
ตอของประทานจากพระเจาซึ่งไดประทานแกเขาแลวดวยความกตัญู เราเห็น
แนวคิดในเร่ืองของสิบลดหนึ่งอีกครั้งกอนท่ีชนชาติอิสราเอลจะต้ังขึ้น

 อานปฐมกาล 28:22 อีกครั้ง “หนึ่งในสิบ” นํามาจาก “ทุกสิ่งที่
พระองคประทานแกขาพระองค” (ปฐมกาล 28:22) สิ่งสําคัญที่เราเรียน
รูจากคํากลาวของยาโคบในเรื่องนี้คืออะไร

ผูหลอกลวงถูกหลอกวันอังคาร
 อาน ปฐมกาล 29:1-30 เหตุใดพระเจาจงึอนุญาตใหลาบนัหลอก
ลวง และเกิดขึ้นอยางไร ยาโคบไดรับบทเรียนอะไรบาง

The Deceiver Deceived
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 สิง่แรกท่ียาโคบเห็นเม่ือมาถึงจดุหมายปลายทางคือ กอนหิน บางทีอาจ
จะเปนการบอกเปนนัยถึงกอนหินท่ีเบธเอล ซึ่งบงช้ีถึงการประทับอยูดวยของ
พระเจา (ปฐมกาล 28:18, 19) และกอนหินนี้ก็สรางโอกาสใหยาโคบไดพูดคุย
กบัราเชล เม่ือยาโคบไดยนิจากคนเลีย้งแกะทีย่นือยูวา ราเชลกาํลังมากบัฝงูแกะ
ของเธอเพือ่ใหแกะดืม่น้าํ ยาโคบก็ขอใหคนเลีย้งแกะกลิง้หนิออกไป แตพวกเขา
ปฏิเสธ จึงทําใหยาโคบตองทําคนเดียวและไดโอกาสแนะนําตัวเองกับราเชล 
(ปฐมกาล 29:11)
 ราเชลตอบสนองดวยการว่ิงกลับไปหาครอบครัวของเธอ การเจอกัน
ครั้งแรกระหวางยาโคบและราเชลน้ันเปนผลดี กลาวคือ “ยาโคบก็รักราเชล” 
(ปฐมกาล 29:18) มากเสียจนเวลาเจ็ดปที่เขาทํางานใหลาบันเพ่ือแลกกับราเชล
เปนเหมือน “นอยวัน” (ปฐมกาล 29:20)
 แตหลงัจากเจด็ปผานไป ยาโคบกถ็กูหลอก ในคนืวนังานแตงนัน้ เจาสาว
ที่ยาโคบพบบนเตียงของเขาไมใชราเชลแตเปนเลอาหพี่สาวของเธอ เนื่องจาก
งานเล้ียงที่วุนวาย รวมกับอารมณตื่นเตนและความประหมาของยาโคบทําให
ลาบันใชโอกาสนี้พลิกแพลง สิ่งที่นาสนใจคือ ยาโคบใชรากศัพทเดียวกันกับคํา
วา “ลอลวง” (ปฐมกาล 29:25) ที่อิสอัคใชอธิบายถึงพฤติกรรมของยาโคบตอ
เอซาวพี่ชายของเขา (ปฐมกาล 27:35)
 สังเกตวาแนวคิดนี้บอกเปนนัยถึงกฎตาลิโอ (กฎแหงการตอบโต) “ตา
ตอตา ฟนตอฟน” (อพยพ 21:24 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 9:6) ซึ่งเปนการ
บังคับใหผูกระทําผิดเผชิญกับส่ิงเดียวกันกับท่ีเขาหรือเธอกระทํากับเหยื่อ ใน
ทํานองเดียวกัน สิ่งที่ยาโคบทํากับคนอื่น เขาก็ถูกกระทํากลับเชนเดียวกัน
 ยาโคบเขาใจแลววาการตกเปนเหย่ือของการหลอกลวงน้ันเปนอยางไร 
พระเจาสอนยาโคบเก่ียวกับการหลอกลวงของเขาผานการหลอกลวงของลาบัน 
แมวายาโคบเปน “ผูหลอกลวง” (ปฐมกาล 27:12) แตก็รูดีวาการหลอกลวง
หมายถึงอะไร กระน้ันเขาก็แปลกใจเม่ือตกเปนเหย่ือของการหลอกลวง ดังนั้น 
เขาจึงถามวา “ทําไมลุงจึงลอลวงฉันเลา” (ปฐมกาล 29:25) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เขารูวาการหลอกลวงน้ันผิด
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พรของครอบครัวพุธ
 สําหรับยาโคบแลว เจ็ดปสุดทายของการหลบหนีนั้นยากลําบาก แตก็
เปนปแหงผลติผลมากทีส่ดุ หนึง่ในนัน้คอื ยาโคบไดเปนบดิาของบตุรชายทัง้ 11 
หรือ 12 คน ซึ่งบุตรเหลานั้นจะกลายเปนบรรพบุรุษของประชากรของพระเจา
 สวนน้ีถือเปนศูนยกลางของเร่ืองราวของยาโคบ (ปฐมกาล 25:19-35:
26) ซึ่งเริ่มตนและจบลงดวยวลีที่กลาววา “ให...ตั้งครรภ” ซึ่งหมายถึงเลอาห 
(ปฐมกาล 29:31) และราเชล (ปฐมกาล 30:22) ทุกครั้งที่คํากลาวนี้ตามมาดวย
การใหกําเนิดบุตร จึงเปนพยานไดวา บุตรเหลานี้ที่คลอดมาเปนผลมาจาก
การกระทําอันอัศจรรยของพระเจา

 อาน ปฐมกาล 29:31-30:22 ในทุกวันน้ีเราเขาใจถึงความหมาย
ของสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไร

 พระเจาทรงเปดครรภของเลอาห และเธอก็มีบุตรชายคือ รูเบน ซึ่งช่ือนี้
ประกอบดวยคําวา (ra’ah) หมายถึง “ดูซิ” เพราะวาพระเจา “ทอดพระเนตร” 
วาเธอไมไดรับความรักจากยาโคบ (ปฐมกาล 29:31) เด็กคนนี้เปนการชดเชย
ตอความเจ็บปวดและทนทุกขของเธอ
 นอกจากน้ี เธอยังตั้งชื่อบุตรชายคนท่ีสองวา สิเมโอน ซึ่งมีคําวา 
(shama‘) แปลวา “ไดยนิ” ในชือ่นัน้ เพราะพระยาหเวหทรง “ไดยนิ” (shama‘) 
ความเจบ็ปวดทีห่ยัง่ลกึและอปัยศของเธอ และสงสารเธอเชนเดยีวกบัทีพ่ระองค
ทรงไดยินความทุกขใจของนางฮาการ (ปฐมกาล 29:33)
 “สิเมโอน” บุตรชายของเลอารก็สะทอนถึงชื่อ “อิชมาเอล” บุตรชาย
ของฮาการดวย ซึง่หมายถึง “พระเจาทรงรับฟง” (ดใูน ปฐมกาล 16:11) และเม่ือ
เลอาหใหกําเนิดบุตรคนตอมา เธอตั้งชื่อวา ยูดาห ซึ่งหมายถึง “สรรเสริญ” 

The Blessing of the Family

 แมวายาโคบจะเปนผูหลอกลวง แตตัวเขาเองก็ถูกหลอก เรา
เรยีนรูทีจ่ะวางใจในพระเจาไดอยางไรเม่ือเราไมเห็น “ความยุตธิรรม” เกดิ
ขึน้ เม่ือเราเห็นคนทําชัว่หลกีหนจีากผลของมัน หรอืเมือ่เราเห็นผูบรสิทุธิ์
ตองทนทุกข
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เลอาหไมไดกลาวถึงความเจ็บปวดหรือแมแตคําอวยพรอีกตอไป เธอเพียงแค
มุงความสนใจไปท่ีพระเจาและสรรเสริญพระคุณของพระองค
 นาแปลกท่ีเม่ือเลอาหไมสามารถใหกาํเนดิบตุรไดอกีแลว พระเจาจงึทรง 
“ระลึกถึง” ราเชลและเปดครรภของเธอ (ปฐมกาล 30:22) ราเชลภรรยาผูเปน
ที่รักตองคอยถึง 7 ปหลังจากงานแตงของเธอ และเปนเวลาถึง 14 ป หลังจาก
ทีไ่ดหมัน้กบัยาโคบ เพ่ือจะไดลกูชายคนแรก (ปฐมกาล 29:18, 27; เปรยีบเทียบ
กับ ปฐมกาล 30:25) เธอจึงตั้งชื่อเขาวา “โยเซฟ” เพ่ือแสดงวาพระเจา “ทรง
ยกความอดสู (’asaf) ของฉันไปแลว” และ “ทรงเพ่ิม (yasaf) บุตรชายอีกคน
หนึ่งใหฉัน” (ปฐมกาล 30:23, 24) แมวาการกระทําบางอยางจะผิดพลาดไป 
แตพระเจาก็ยังคงใชสิ่งท่ีเกิดขึ้นเหลานี้เพื่อสรางประชาชาติจากเช้ือสายของ
อับราฮัม แมพระองคจะไมไดใหอภัยพวกเขาก็ตาม

 เรื่องน้ีเผยใหเห็นอยางไรวา พระประสงคของพระเจาจะสําเร็จทั้ง
ในสวรรคและบนแผนดินโลก ทัง้ๆ ทีม่นษุยมขีอบกพรองและขอผดิพลาด

ยาโคบออกเดินทางวันพฤหัสบดี
 ในเรื่องนี้ ยาโคบผูหลอกลวงบิดาและพี่ชายเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิบุตร
หัวป และขโมยพรที่อิสอัคตั้งใจมอบใหลูกชายคนโต ถึงกระนั้นเขาก็ไมโตตอบ
ลาบันและรับใชอยางสัตยซื่อ ยาโคบรูดีวาเขาถูกพอตาหลอก และเขาก็ยอม
ปลอยไป เปนเรื่องยากท่ีจะเขาใจวาทําไมยาโคบจึงไมโตตอบ เขาอาจกอกบฏ
ก็ได หรืออยางนอยก็ตอตานลาบันหรือตอรองกับเขา แตยาโคบไมไดทําอยาง
นั้นเลย เขาเพียงแตทําตามส่ิงท่ีลาบันขอ ไมวาส่ิงเหลานั้นจะไมยุติธรรมเพียง
ใดก็ตาม
 เมื่อโยเซฟลูกชายคนแรกของราเชลเกิด ยาโคบก็เขาสูปที่ 14 ของการ 
“รับใช” ลาบัน (ปฐมกาล 30:26) และตอนนี้ยาโคบก็คิดที่จะออกจากลาบัน
เพื่อกลับไปยังดินแดนแหงพระสัญญา แตยาโคบกังวลเร่ืองการจัดหาปจจัยให
กับ “ครอบครัว” (ปฐมกาล 30:30)

Jacob Leaves
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 อาน ปฐมกาล 30:25-32 เกิดอะไรขึ้น และยาโคบใหเหตุผล
แบบไหน ลาบันตอบสนองตอคําขออยางไร

 ยาโคบออกจากบานมาเปนเวลานานมากแลว อาจจะไมไดเปนความ
ตั้งใจเดิมที่จะออกจากประเทศของตนเปนเวลานานเชนนี้ แตเหตุการณตางๆ 
เกิดขึ้น ทําใหเขาออกจากบานมาเปนเวลาหลายป ตอนนี้ถึงเวลาแลวที่จะกลับ
บานเกิด พรอมกับครอบครัวของเขาดวย
 ในขณะเดียวกัน การยอมทําตามอยางผิดธรรมชาติของยาโคบช้ีให
เห็นวาเขาไดเปล่ียนไป เขาเรียนรูบทเรียนแหงความเช่ือ กลาวคือยาโคบรอ
สัญญาณจากพระเจากอนที่จะไป เขาตัดสินใจที่จะไปก็ตอเมื่อพระเจาตรัสกับ
เขาเทานั้น
 พระเจาสาํแดงพระองคเองตอยาโคบวาเปน “พระเจาแหงเบธเอล” และ
บัญชาใหเขาออกจากบานของลาบัน กลับไปยัง “ดินแดนที่เจาเกิด” (ปฐมกาล 
31:13) ซึ่งเปนคําเดียวกับที่พระเจาทรงใชเรียกอับรามใหออกจาก “ดินแดน
ของเจา” (ปฐมกาล 12:1)
 อีกสิ่งหนึ่งที่ทําใหยาโคบเห็นวาถึงเวลาที่ตองไปแลวคือ ลูกชายของลา
บันและตัวลาบันเอง (ดูในปฐมกาล 31:1, 2) “ยาโคบอาจออกจากญาติเจาเลห
ไปต้ังนานแลว แตดวยความกลัววาจะตองเจอกบัเอซาว แตตอนนีเ้ขารูสกึวาเขา
กําลังตกอยูในอันตรายจากลูกๆ ของลาบัน ผูซึ่งมองความมั่งคั่งของเขาวาเปน
ของตน อาจจะพยายามใชความรุนแรงแยงชิงไป” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชน-
กับผูเผยพระวจนะ, หนา 193)
 ดังนั้นเขาจึงพาครอบครัวและทรัพยสินของเขาออกไป เร่ิมตนเร่ืองราว
ของประชากรแหงพันธสัญญาของพระเจาอีกชวงหนึ่ง

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 พระเจาทรงเลือกยาโคบ มิใชเพราะวาเขาสมควรไดรับเลือก แตเพราะ
พระคุณของพระองค ถึงกระนั้น ยาโคบก็พยายามอยางหนักดวยการกระทํา
ของเขาเองเพื่อใหไดมาซึ่งพระคุณ หากเขาสมควรที่จะไดรับ ก็คงจะไมเรียก
วาพระคุณ แตเปนการประพฤติ (ดูในโรม 4:1-5) ซึ่งตรงขามกับขาวประเสริฐ 
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ตอมายาโคบจึงเร่ิมเขาใจถึงความสําคัญของพระคุณของพระเจา และความ
หมายของการวางใจในพระเจา ดําเนินชีวิตโดยความเช่ือ และพ่ึงพาพระผูเปน
เจาอยางสมบูรณ ประสบการณของยาโคบใหบทเรียนท่ีสําคัญแกคนที่มีความ
ทะเยอทะยาน กลาวคืออยาพยายามท่ีจะสงเสริมตนเองโดยทําใหผูอื่นตอง
เดือดรอน
 “ยาโคบคิดวาจะไดสิทธิบุตรหัวปมาโดยการหลอกลวง แตเขาก็ตอง
พบวาการกระทําอยางนั้นทําใหตนเองตองผิดหวัง เขาคิดวาเขาไดสููเสียทุก
อยางไปแลว รวมถึงความสัมพันธกับพระเจา บานและทุกสิ่งทุกอยาง และบัดนี้
เขาก็เปนผูหลบหนีที่สิ้นหวัง แตพระเจาทรงทําอะไร พระองคทรงมองลงมายัง
ยาโคบผูอยูในสภาพที่สิ้นหวัง ทรงเห็นความผิดหวังของเขา และพระองคก็ทรง
เห็นวายังมีบางสิ่งที่ถวายเกียรติแดพระเจาได ในไมชาหลังจากท่ีพระองคทรง
เห็นสภาพของยาโคบ พระองคก็แสดงใหเขาเห็นบันไดอันนาอัศจรรยที่เปน
ตัวแทนของพระเยซู และน่ีคือสภาพของมนุษยที่สูญเสียความสัมพันธทั้งหมด
กับพระเจา แลวพระเจาแหงฟาสวรรคก็ทรงมองมาที่เขาและยินดีใหพระคริสต
ทรงเปนสะพานเชื่อมเหวลึกที่บาปกอใหเกิดขึ้น เราอาจจะมองดูแลวพูดวา ฉัน
ก็โหยหาสวรรคแตจะไปถึงไดอยางไร ฉันไมเห็นทางท่ีจะเปนไปได และน่ีก็คือ
สิ่งท่ียาโคบคิด ดังน้ันพระเจาจึงแสดงใหเขาเห็นนิมิตของบันได และบันไดนั้น
ก็เปนตัวเชื่อมโลกกับสวรรค ซึ่งบันไดก็คือ พระเยซูคริสต มนุษยสามารถปน
ขึน้ไปได เพราะฐานนัน้วางอยูบนโลกและรอบบนสดุกเ็ช่ือมถงึสวรรค” (เอลเลน-
จี. ไวท, The SDA Bible Commentary, vol. 1, หนา 1095)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงดลูกัษณะนสิยัของบคุคลเหลานี ้(อสิอคั เรเบคาห ยาโคบ ลาบนั 
 ราเชล เลอาห) เกี่ยวกับการโกหกและการหลอกลวง สิ่งน้ีสอนเรา
 ถึงธรรมชาติของมนุษยและพระคุณของพระเจาอยางไร

2. เม่ือคุณอานเรื่องราวของยาโคบ คุณพบหลักฐานอะไรบางที่บงชี้
 วา เม่ือเวลาผานไปบุคลิกของเขาก็เปนผูใหญและเติบโตขึ้น

3. มีทางใดบางท่ีเราในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีสอาจตกอยูใน
 อันตรายจากการมีทัศนคติตอสิทธิบุตรหัวปแบบเอซาว แลวเรา
 จะแนใจไดอยางวา เราจะไมหยดุรกัและซาบซึง้ในแสงสวางทัง้ปวง
 ที่พระเจาประทานแกเรา
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“บุรุษนั้นจึงวา ‘เขาจะไมเรียกเจาวายาโคบตอไป แตจะ
เรียกวา อิสราเอล เพราะเจาสูกับพระเจาและมนุษย และ
ไดชัยชนะ’” (ปฐมกาล 32:28)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 32:22-31; โฮเชยา 12:3, 4; เยเรมีย 30:5-7; 
ปฐมกาล บทท่ี 33; ปฐมกาล 34:30-35:29

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เรื่องราวของครอบครัวยาโคบยังคงดําเนินตอไป มีทั้งดีและไมดี ถึง
กระนั้นพระหัตถของพระเจาและความสัตยซื่อของพระองคที่มีตอ

พันธสัญญายังคงเปดเผยในทุกๆ สถานการณ
 สัปดาหนี้เราจะศึกษาเรื่องราวของยาโคบมากข้ึน บัดนี้เขาไดแยกออก
จากลาบันและกลับบาน ตองเผชิญหนากับเอซาวเหย่ือเลหเหล่ียมของเขา 
พี่ชายที่ยาโคบทําผิดตออยางรายแรงน้ีจะทําอะไรกับเขาบาง
 ชางเปนเรื่องโชคดีสําหรับยาโคบ แมจะอยูทามกลางความกลัวตอสิ่ง
ที่กําลังจะเกิดขึ้น องคพระผูเปนเจาของบิดาของเขาก็ปรากฏแกเขาอีกคร้ังใน
เหตุการณที่เปนตนเหตุของสิ่งที่ตอมาเรียกวา “เวลาแหงความทุกขยากของ
ยาโคบ” (ดูใน เยเรมีย 30:5-7) และในคืนนั้นเอง ยาโคบผูแยงตําแหนงก็
กลายเปน “อิสราเอล” ชื่อใหมสําหรับการเริ่มตนใหม การเริ่มตนที่จะนําไปสู
การสรางชนชาติที่ตั้งชื่อตามเขาในทายที่สุด

บทที่ 10
ยาโคบ-อิสราเอล

วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2022
Jacob-Israel



บทที่ 10   ยาโคบ-อิสราเอล     95

ปล้ําสูกับพระเจาวันอาทิตย
 ไมนานหลังจากท่ียาโคบแยกจากลาบันก็มีประสบการณกับพระเจา
อีกคร้ัง เมื่อเขารูวาเอซาวพี่ชายของเขากําลังจะมาพรอมกับ “ผูชายสี่รอยคน” 
(ปฐมกาล 32:6) ยาโคบอธิษฐานตอพระเจาอยางรอนรน แมเขาจะยอมรับก็
ตามวา “ขาพระองคไมสมควรจะรับความรักมั่นคงและความซ่ือสัตยแมเล็ก
นอยที่สุด ที่พระองคประทานแกผูรับใชของพระองค” (ปฐมกาล 32:10) ยาโคบ
เขาใจอยางแทจริงแลววาพระคุณคืออะไร พระเจาทรงตอบสนองอยางไร

 อาน ปฐมกาล 32:22-31 และโฮเชยา 12:3, 4 เรื่องราวอันนา
อัศจรรยนี้มีความหมายฝายจิตวิญญาณที่สําคัญอยางไร

 ยาโคบเปนกังวล ซึ่งก็เขาใจไดจากส่ิงที่กําลังเกิดขึ้น และหลังจากท่ี
เขาทําทุกวิถีทางท่ีจะทําไดเพื่อปกปองครอบครัวของเขาแลว เขาก็ตั้งคายพัก
คางคืน ทันใดน้ันเขาก็ถูก “บุรุษผูหนึ่ง” โจมตี (ปฐมกาล 32:24) คํานี้มีความ
หมายแฝงพิเศษ เปนการมาปรากฏของพระเจา (ดูใน อิสยาห 53:3) ดาเนียล
ใชคํานี้เพ่ือบงช้ีถึงมีคาเอลปุโรหิตแหงสวรรค (ดาเนียล 10:5) และโยชูวาก็ใช
คํานี้ดวยเพ่ือพรรณนาถึง “ผูบัญชาการกองทัพของพระยาหเวห” ซึ่งคือ
พระยาหเวหพระองคเอง
 แนนอนวาในระหวางการตอสูนั้น ยาโคบตองเห็นอยางชัดเจนวาเขา
กําลังตอสูกับพระเจา จากคํากลาวของเขาวา “ขาพเจาไมยอมใหทานไป นอก
จากทานจะอวยพรแกขาพเจา” (ปฐมกาล 32:26) ความรอนรนท่ีเขายึดมัน่ไวใน
พระเจา การปฏิเสธที่จะใหพระเจาไป เผยใหเห็นถึงความปรารถนาอันแรงกลา
ในการขอการอภยัและตองการมคีวามสมัพนัธทีถ่กูตองกบัพระผูเปนเจาของเขา

Wrestling With God

 กลาวอีกนัยหนึ่งวา ไมวาสิ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอยางไรก็ตาม เรื่องราว
ของบรรพชนและครอบครัวของพวกเขาเหลานี้ไดรับการบันทึกไวในพระคัมภีร 
เพื่อแสดงใหเราเห็นวา พระเจาทรงสัตยซื่อท่ีจะทําตามที่พระองคไดทรงสัญญา
ไว และพระองคกจ็ะกระทาํเชนนัน้ไมวาบางครัง้อาจจะดเูหมอืนวาประชากรของ
พระองคพยายามทําทุกวิถีทางใหพระสัญญานั้นไมสําเร็จ
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 “ในตอนนี้ยาโคบเห็นอยางชัดเจนแลวถึงขอผิดพลาดที่นําไปสูความ
บาปของเขาในการไดรับสิทธิบุตรหัวปดวยการฉอโกง เขาไมไดวางใจใน
พระสัญญาของพระเจา แตดวยความพยายามของตนเองทําในสิ่งที่พระเจาจะ
ทรงทาํใหสาํเร็จในเวลาและวธิขีองพระองค” (เอลเลน จ.ี ไวท, บรรพชนกบัผูเผย-
พระวจนะ, หนา 197, 198)
 และหลักฐานท่ีแสดงวาเขาไดรับการอภัยแลวก็คือ การเปล่ียนช่ือของ
เขา จากชือ่ทีเ่ตอืนถงึบาปของเขา เปนชือ่ท่ีจะชวยใหระลกึถงึชยัชนะ ทตูสวรรค
กลาววา “เขาจะไมเรียกเจาวายาโคบตอไป แตจะเรียกวา อิสราเอล เพราะเจา
สูกับพระเจาและมนุษย และไดชัยชนะ” (ปฐมกาล 32:28)

 คุณเคยมีประสบการณปล้ําสูกับพระเจาอยางไรบาง การกระทํา
เชนน้ันหมายความวาอยางไร และเหตุใดบางครั้งจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีเรา
ควรมีประสบการณเชนนั้น

พี่นองพบกันวันจันทร
 จากเปนีเอล “พระพักตรพระเจา” (ดูใน ปฐมกาล 32:30) สถานที่ที่
ยาโคบมปีระสบการณกบัพระเจา  บดันีย้าโคบจะเคลือ่นยายไปพบกบัพีช่ายแลว 
หลังจากแยกทางกันเปนเวลา 20 ป ยาโคบเห็นพี่ชายกําลังมาพรอมกับชาย 
400 คน (ปฐมกาล 33:1) ยาโคบก็กังวล ดังนั้นจึงเตรียมตัวเองและครอบครัว
ใหพรอมสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได

 อาน ปฐมกาล 33 ประสบการณที่ยาโคบไดเห็นพระพักตร
พระเจาทีเ่ปนเีอลกบัประสบการณทีเ่ขาจะไดพบกบัพีช่ายมคีวามเก่ียวของ
กันอยางไร ความเชื่อมโยงกันนี้มีความสําคัญอยางไรระหวางความ
สมัพนัธของเรากบัพระเจาและกบั “พีน่อง” ของเรา ไมวาจะเปนใครกต็าม

 ยาโคบโนมตัวลงถึงดินเจ็ดครั้งตอหนาพี่ชาย (ปฐมกาล 33:3) ผูที่เขา
เรียกหลายคร้ังวา “นายของขาพเจา” (ปฐมกาล 33:8, 13, 15) และระบุตนเอง
วาเปน “ผูรับใชของทาน” (ปฐมกาล 33:5; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 32:4, 

The Brothers Meet
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18, 20) การที่ยาโคบโนมตัวลงถึงดินเจ็ดครั้งสะทอนถึงพรเจ็ดประการของ
บดิา (ปฐมกาล 27:27-29) นอกจากน้ี เมือ่เขาโคงคาํนบั เขากลับคําอวยพรของ
บิดาที่กลาววา “ขอใหประชาชาติโนมลงคํานับเจา” (ปฐมกาล 27:29)
 ราวกับวายาโคบต้ังใจท่ีจะชาํระหน้ีคนืพีช่ายและคืนพรท่ีเขาไดขโมยไป 
(ดูใน ปฐมกาล 33:11) เมื่อเอซาวเหน็นองชายของตนอยางผิดคาด เขาจึงวิ่งไป
หายาโคบและแทนที่จะฆาเขา เขากลับ “กอดและซบหนาลงที่คอจูบเขา ตางก็
รองไห” (ปฐมกาล 33:4)
 จากนั้นยาโคบพูดกับเอซาววา “เม่ือขาพเจาเห็นหนาทานก็เหมือน
เห็นพระพักตรของพระเจา” (ปฐมกาล 33:10) เหตุผลท่ียาโคบกลาวประโยค
ที่พิเศษน้ีก็เพราะวา เขาเขาใจวาเอซาวไดอภัยเขาแลว คําภาษาฮีบรู (ratsah) 
“โปรดปราน” (ปฐมกาล 33:10) เปนคําศัพททางศาสนศาสตรกลาวถึง เคร่ือง
ถวายบูชาใดก็ตามท่ีเปนที ่“โปรดปราน” หรือ “ยอมรับ” โดยพระเจา ซึง่หมาย
ถึงพระเจาทรงใหอภัยแลว (เลวีนิติ 22:27; อาโมส 5:22)
 ประสบการณที่ยาโคบไดสัมผัสกับการใหอภัยของพระเจาที่เปนีเอล 
ที่เขาไดเห็นพระพักตรพระเจา บัดนี้เกิดขึ้นอีกครั้งดวยการที่เขาไดรับการ
อภัยจากพี่ชาย ซึ่งเขาระบุเหมือนกับวาเขาไดเห็นพระพักตรพระเจา ยาโคบมี
ประสบการณที่เปนีเอลคร้ังที่สอง ซึ่งคร้ังแรกน้ันไดจัดเตรียมไวเพ่ือคร้ังที่สอง 
ยาโคบไดรับการอภัยจากพระเจาและจากพ่ีชายของเขาเอง และในตอนน้ีเขา
คงเขาใจถึงความหมายของพระคุณมากขึ้นอยางแทจริง

 คุณไดเรียนรูอะไรเก่ียวกับพระคุณจากการท่ีผูอื่น (นอกจาก
พระเจา) ใหอภัยคุณ

การลวงละเมิดดีนาหวันอังคาร
 เมื่อยาโคบไดคืนดีกับพี่ชายแลว เขาก็อยากจะตั้งรกรากในดินแดน
คานาอันอยางสงบสุข คําวา ชาเลม (shalem) แปลวา “อยางปลอดภัย” 
(ปฐมกาล 33:18) มาจากคําวา ชาโลม (shalom) แปลวา “สันติ” เปนครั้งแรก
ที่พรรณนาถึงการเดินทางของเขา

The Violation of Dinah
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 หลังจากซ้ือที่ดินผืนหนึ่งจากชาวเมืองแลว (ปฐมกาล 33:19) ยาโคบก็
สรางแทนบูชาไวที่นั่น เพื่อแสดงถึงความเชื่อและการตระหนักวาตนเองพึ่งพา
พระเจาอยางแทจริง เพราะการถวายเคร่ืองบูชาในทุกครั้ง แสดงออกถึงการ
นมัสการ
 แตกระนั้น ก็เปนครั้งแรกในชีวิตของยาโคบ-อิสราเอลที่ตองเผชิญกับ
ปญหาการตั้งรกรากในแผนดิน ยาโคบพยายามปรับตัวใหเขากับชาวคานาอัน 
เชนเดียวกับอิสอัคมีปญหากับอาบีเมเลคที่เมืองเกราร (ปฐมกาล 26:1-33)

 อาน ปฐมกาล 34 เกิดอะไรขึ้นกับแผนการที่จะอยูอยางสงบสุข
ของเขา

 เรื่องราวเหตุการณอันโหดรายน้ีเนนไปท่ีลักษณะและการกระทําของ
แตละคน เชเคมผูหมกมุนในตัณหาราคะไดลวงละเมิดดีนาห แตก็มีอุปนิสัยที่
จริงใจและรักดีนาห และพยายามท่ีจะแกไขใหถูกตอง แมแตเต็มใจที่จะรับพิธี
เขาสุหนัตตามพันธสัญญา
 ในขณะเดียวกัน สิเมโอนและเลวีผูซึ่งแสดงตนเปนผูปกปองพระเจา
และพระบัญญัติของพระองค และตอตานการแตงงานกับชาวคานาอันซึ่งเปน
ชาวตางชาต ิ(เลวนีติ ิ19:29) แตกลบัโกหกและหลอกลวง (ปฐมกาล 34:13) และ
พรอมที่จะฆาและปลนสะดม (ปฐมกาล 34:25-27) การกระทําของพวกเขาไม
เพียงแตนาตําหนิ (ทําไมไมลงโทษชายคนเดียวที่ทําผิด) เทานั้น แตมีแนวโนม
ที่จะสรางปญหาอีกมากมายตามมา
 สําหรับยาโคบแลว เขาเพียงแตหวงความสงบสุขเทานั้น เมื่อเขาไดรับ
ขาวที่ลูกสาวถูกขมขืน เขาไมไดกลาวอะไรเลย (ปฐมกาล 34:5) นอกจากนี้ 
หลังจากท่ีเขาไดยินถึงสิ่งที่ลูกชายไดทําลงไป เขาก็ตําหนิพวกเขาอยางเปด
เผย เพราะกลัวสิ่งที่จะตามมา “เจาทําใหพอเดือดรอน โดยทําใหพอเปนที่
เกลียดชังของคนดินแดนน้ี คือคนคานาอันกับคนเปริสซี พอมีผูคนนอยนัก ถา
พวกน้ันรุมโจมตีพอ ก็จะทําใหพอและครอบครัวถูกทําลาย” (ปฐมกาล 34:30)

 ในเร่ืองราวเหลานี้เราเห็นการหลอกลวงคร้ังแลวคร้ังเลา ตลอด
จนการกระทําดวยความเมตตาและพระคุณ สิ่งนี้บอกเราถึงธรรมชาติ
ของมนุษยอยางไร



บทที่ 10   ยาโคบ-อิสราเอล     99

ชัยชนะเหนือรูปเคารพพุธ
 อาน ปฐมกาล 34:30-35:15 เราไดรบับทเรียนอะไรเก่ียวกับการ
นมัสการที่แทจริงจากส่ิงที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้

 ทันทีหลังจากที่ยาโคบบนถึงสันติภาพกับชาวคานาอันถูกลิดรอนไป 
(ปฐมกาล 34:30) และหลังจากท่ีลูกชายท้ังสองถูกตําหนิ (ปฐมกาล 34:30) 
พระเจาทรงเรงเราใหยาโคบออกจากเชเคมและกลับไปที่เบธเอลเพื่อทําพันธ-
สัญญาใหม อันท่ีจริงพระผูเปนเจาทรงบอกเขาวา เม่ือไปถึงท่ีนั้นใหเขาสราง
แทนบูชา
 ขณะเดียวกัน สิ่งแรกที่บันทึกไวหลังจากพระบัญชาของพระเจาคือ 
ยาโคบบอกคนของเขาใหกําจัดรูปเคารพของชาวคานาอันที่ไปริบมาจากเมือง
เชเคมและรูปเคารพประจําบานที่ราเชลขโมยมา (ปฐมกาล 31:19, 32) สิ่งเหลา
นีม้คีวามจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองกําจดัทิง้  มฉิะน้ันพระเจากม็อิาจทําพันธสัญญา
ใหมได
 รปูเคารพเหลานีถ้กูเกบ็ไว และบางทอีาจจะไดรบัการบชูา ทัง้ๆ ทีย่าโคบ
ไดใหคําม่ันสัญญากับพระเจาแลวก็ตาม การที่ยาโคบออกจากเมืองเชเคมเพื่อ
หลีกหนีอิทธิพลของชาวคานาอันนั้นไมเพียงพอ ยาโคบตองกําจัดรูปเคารพใน
คายและในจิตใจของคนของเขาดวย
 กระบวนการกลบัใจใหมไมเพยีงแตประกอบดวยการเคลือ่นยายทางดาน
กายภาพจากท่ีหน่ึงไปยังอีกที่หนึ่ง หรือจากโบสถหนึ่งไปยังอีกโบสถหนึ่งเทา
นั้น สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือ เราตองแสวงหาพระคุณของพระเจาเพ่ือขจัดรูปเคารพ
ในจิตใจของเรา ไมวาเราจะอยูที่ใดก็ตาม เพราะเราสามารถสรางรูปเคารพจาก
อะไรก็ได
 เม่ือยาโคบเชื่อฟงพระเจาและดําเนินตามพระบัญชาของพระองค ใน
ทีส่ดุพระเจาทรงเขามาแทรกแซงและ “ความเกรงกลัวพระเจา” (ปฐมกาล 35:5) 
เกิดขึ้นกับผูคนที่อยูรอบๆ และพวกเขาก็ไมกลาโจมตียาโคบ ดังนั้นยาโคบจึง
พรอมที่จะนมัสการกับ “ทุกคนที่อยูกับทาน” (ปฐมกาล 35:6) ซึ่งบงบอกวา
ความสามัคคีในครอบครัวไดรับการฟนฟู ยาโคบจึงตั้งชื่อสถานท่ีนี้วา เอลเบธ

Prevailing Idolatry
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เอล ซึ่งเปนเครื่องเตือนใจถึงความฝนของเขาเรื่องบันได เปนเครื่องหมายถึง
การเชือ่มตอระหวางสวรรคและแผนดนิโลก ซึง่พงัทลายลงมาระยะหนึง่ แตบดันี้
ไดรับการซอมแซมแลว
 ในคราวน้ีเนนไปท่ีพระเจาแหงเบธเอลมากกวาสถานท่ีตัง้ พระเจาเตือน
ยาโคบอีกถึงชื่อ “อิสราเอล” (ปฐมกาล 35:10) และประทานพระพรใหเปนสอง
เทา พรประการแรกคือ ยาโคบจะมีลูกดกทวีคูณ รวมทั้งเช้ือสายของพระเมส-
สิยาหและชนหลายชาติในรุนตอๆ ไป (ปฐมกาล 35:11) และพรประการท่ีสอง
ชี้ไปยังแผนดินแหงพระสัญญา (ปฐมกาล 35:12)

 เราใหการกราบไหวรูปเคารพหรือการรักสิ่งอ่ืนมากกวาพระเจา
เขามาในจิตใจของเราดวยวิธีใดบางและเราจะทําอยางไรไดบาง

การเสียชีวิตของราเชลวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 35:15-29 ยาโคบตองเผชิญกับความทุกขยาก
อะไรอีกในครอบครัวที่ไมสมบูรณแบบของเขา

 ทนัททีีย่าโคบออกจากเบธเอล  มเีหตุการณทีเ่กีย่วของเกดิขึน้  3  เหตกุารณ
ถือเปนกาวสุดทายของการเดินทางไปยังดินแดนแหงพันธสัญญาคือ ลูกชาย
คนสุดทองของยาโคบเกิด ราเชลเสียชีวิต และรูเบนลูกชายคนแรกของยาโคบ
กับเลอาห หลับนอนกับภรรยานอยของยาโคบ แมวาขอพระคัมภีรไมไดให
เหตุผลวาทําไมชายหนุมถึงทําสิ่งชั่วรายเชนนั้น อาจเปนไปไดวาเขาอยากทํา
ใหการเกิดของลูกชายคนสุดทองของยาโคบเปนมลทนิและทาํใหความทรงจาํถึง
ราเชลตองเสียเกียรติ แตเราก็ไมรูเหตุผลที่แทจริง
 การใหกําเนิดลูกชายคนสุดทายของยาโคบเช่ือมโยงกับเบธเลเฮม 
(ปฐมกาล 35:19) ซึ่งอยูในเขตแดนของดินแดนแหงพระสัญญา ดังนั้นการให
กําเนิดนี้จึงเปนการทําใหพระสัญญาของพระเจาที่มีตออนาคตของชนชาติ
อิสราเอลสําเร็จครั้งแรก นางผดุงครรภพูดกับราเชลแบบคําพยากรณที่พระเจา
ตรัสกับอับราฮัมเพ่ือสรางความม่ันใจวา “อยากลัวเลย” (ปฐมกาล 35:17; เปรยีบ
เทียบกับ ปฐมกาล 15:1)

The Death of Rachel
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 แตที่สําคัญคือ ยาโคบเปลี่ยนชื่อที่ราเชลผูกําลังจะสิ้นใจตั้งใหกับ
ลูกชายของเธอคือ เบนโอนี หมายถึง “บุตรชายแหงความระทม” เพื่อแสดง
ถึงอาการเจ็บปวดของเธอ เปนเบนยามิน หมายถึง “บุตรชายแหงมือขวา” 
หรืออาจหมายถึง บุตรชายแหงทิศใตเพื่อแสดงความหวังในแผนดินแหง
พันธสัญญา และทุกสิ่งที่พระเจาตรัสวาจะทรงทําเพ่ือประชากรของพระองค
หลังจากท่ีพวกเขาต้ังรกรากอยูที่นั่น
 ในชวงเวลาเดียวกันนี้เอง รูเบนก็มีความสัมพันธทางเพศกับบิลฮาห
ภรรยานอยของพอผูเปนสาวใชของราเชล (ปฐมกาล 35:25; ปฐมกาล 30:3) 
เราไมรูเหตุผลวาทําไมเขาถึงทําเรื่องอื้อฉาวเชนนี้ นอกจากเพราะวาความชั่ว
ชาของมนุษย
 นาแปลกใจที่ยาโคบไมโตตอบเหตุการณลวงละเมิดอันนารังเกียจนี้ 
แมจะมีคนบอกเร่ืองนี้ใหกับเขาไดทราบแลวก็ตาม (ปฐมกาล 35:22) บางทีอาจ
เปนเพราะวา ในชวงชีวิตตอนน้ี ยาโคบไดวางใจในพระเจาวา พระองคจะทรง
ทําใหพระสัญญาของพระองคสําเร็จไมวาจะมีบาปและความช่ัวเกิดขึ้นรอบๆ 
ตัวเขาก็ตาม
 บทเรียนเรื่องความเชื่อน้ีมีอยูในบุตรชายทั้ง 12 คนของยาโคบ ผูที่จะ
เปนบรรพบุรุษของอิสราเอล (ปฐมกาล 35:22-26) คนเหลานี้มิใชเปนคนที่นา
พึงพอใจและมีเมตตาที่สุดดังที่เราจะไดเห็น ถึงกระนั้น แมจะมีปญหาตางๆ แม
จะไมสมบรูณแบบ แมจะทาํชัว่อยางเปดเผย เชน รเูบนกับบิลฮาห พระประสงค
ของพระเจากจ็ะตองสาํเร็จโดยผานทางครอบครัวนี ้ไมวาครอบครวันีจ้ะยุงเหยิง
เพียงไร
 พระประสงคสูงสุดของพระเจาจะตองสําเร็จแมวามนุษยจะผิดพลาด
เพียงใด ลองจินตนาการวาจะเกิดอะไรขึ้นหากผูคนรวมมือกัน หากพวกเขา
เช่ือฟงพระองค ชีวิตเราจะงายข้ึนเพียงใดถาเราทํางานรวมกับพระเจาและไม
ตอตานพระองค
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ บรรพชนกับผูเผยพระวจนะของ นางเอลเลน จี. ไวท เรื่อง 
“ค่ําคืนแหงการปล้ําสู” หนา 195-203
 “ประสบการณของยาโคบในชวงค่าํคนืแหงการปลํ้าสูและความปวดราว
นัน้แสดงถงึการทดลองทีป่ระชากรของพระเจาจะตองเผชญิในชวงกอนการเสดจ็
มาครัง้ทีส่องของพระครสิต...นัน่จะเปนประสบการณของประชากรของพระเจาใน
การตอสูกบัอาํนาจแหงความชัว่รายครัง้สดุทาย พระเจาจะทรงทดสอบความเชือ่ 
ความอดทน ความมั่นใจของพวกเขาในฤทธิ์อํานาจของพระองคที่จะชวยพวก
เขาใหรอด ซาตานพยายามขูขวัญพวกเขาดวยความคิดที่วา กรณีของพวกเขา
นั้นส้ินหวัง กลาวคือ บาปของพวกเขาน้ันใหญเกินกวาที่จะรับการอภัยโทษได 
พวกเขาจะรูสึกถึงขอบกพรองของตนเองอยางลึกซึ้ง และในขณะท่ีพวกเขาคิด
ทบทวนชีวิตของตน ความหวังของพวกเขาก็ลดนอยลง แตเมื่อระลึกถึงความ
ยิง่ใหญแหงพระเมตตาของพระเจาและพวกเขากลบัใจใหมอยางจรงิใจ พวกเขา
จะออนวอนขอพระสัญญาของพระองคที่กระทํากับคนบาปผูหมดหนทางและ
กลับใจใหมผานทางพระคริสต แมคําอธิษฐานของพวกเขาจะไมไดรับคําตอบ
ในทันที แตความเช่ือของพวกเขาก็จะไมลมลง พวกเขาจะยึดมั่นในพละกําลัง
ของพระเจา เชนเดียวกับที่ยาโคบไมปลอยทูตสวรรคไป และภาษาแหง
จิตวิญญาณของพวกเขาจะกลาววา ‘ขาพเจาไมยอมใหทานไป นอกจากทาน
จะอวยพรแกขาพเจา’...
 “กระน้ัน ประวัติของยาโคบก็รับรองวา พระเจาจะไมละทิ้งคนเหลานั้น
ที่ทรยศไปสูบาปแลวกลับมาหาพระองคดวยการกลับใจใหมอยางแทจริง ดวย
การยอมจํานนและความเช่ือที่ไววางใจยาโคบไดรับสิ่งที่เขาสูญเสียไปเพราะ
การขัดแยงภายในตนเอง ดังนั้นพระเจาจึงทรงสอนผูรับใชของพระองควา ฤทธิ์
อํานาจและพระคุณของพระเจาเพียงเทาน้ันที่จะใหพรที่เขาปรารถนาได ดังนั้น 
ผูที่อาศัยในยุคสุดทายก็เชนเดียวกัน เมื่ออันตรายรายลอมพวกเขาและความ
สิน้หวังเขาครอบงาํจติวญิญาณ  พวกเขาจะตองพึง่พาพระคุณแหงการไถใหรอด
เพยีงอยางเดยีว เราไมสามารถทําอะไรดวยตัวของเราเองได” (เอลเลน จ.ี ไวท, 
บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 201-203)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เหตุใดความออนแอของยาโคบจึงเปนโอกาสสําหรับพระคุณของ
 พระเจา ประสบการณของยาโคบเก่ียวของกับคํากลาวของเปาโล 
 ที่วา “ขาพเจาออนแอเม่ือใด ขาพเจาก็จะเขมแข็งมากเมื่อนั้น” 
 อยางไร (2 โครินธ 12:10)

2. เหตุใดพระคัมภีรจึงเปดเผยรายละเอียดอันเลวรายมากมายของ
 หลายๆ คน เราเรียนรูอะไรจากการเปดเผยเชนน้ี 

3. จงศึกษาเกี่ยวกับการบูชารูปเคารพใหมากข้ึนวา รูปเคารพใน
 วัฒนธรรม และอารยธรรมสมัยใหมของเรามีอะไรบาง และเราจะ
 แนใจไดอยางไรวาเราไมไดนมัสการใครคนใดคนหน่ึงหรือสิ่งใด
 สิ่งหนึ่งเหนือกวาพระเจา



104   พระธรรมปฐมกาล

“พวกเขาพูดกันวา ‘ดูนี่ เจาชางฝนกําลังมาแลว’” 
(ปฐมกาล 37:19)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล บทท่ี 37; มัทธิว 20:26, 27; กิจการ 7:9; 
ปฐมกาล บทท่ี 38; ปฐมกาล บทที่ 39; ปฐมกาล 40:1-41:36

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เรื่องราวของโยเซฟ (ปฐมกาล 37-50) ครอบคลุมสวนสุดทาย
ของพระธรรมปฐมกาล ตั้งแตความฝนแรกของเขาในคานาอัน 

(ปฐมกาล 37:1-11) ไปจนกระทั่งการเสียชีวิตในอียิปต (ปฐมกาล 50:26) อัน
ที่จริงแลว พระธรรมปฐมกาลกลาวถึงเรื่องราวของโยเซฟมากกวาบรรพชน
ทานอื่นๆ แมวาโยเซฟจะเปนเพียงแคลูกชายคนหนึ่งของยาโคบ แตเขาก็ได
รับการนําเสนอในฐานะบรรพชนผูยิ่งใหญคนหนึ่งในพระธรรมปฐมกาล เชน
เดียวกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
 ดังที่เราไดเห็นแลววา ชีวิตของโยเซฟเนนความจริงทางศาสนศาสตร
ที่สําคัญสองประการ ประการแรกคือ พระเจาทรงกระทําใหพระสัญญาของ
พระองคสําเร็จ ประการที่สอง พระเจาสามารถเปลี่ยนความชั่วใหกลายเปนดี
ได
 ในการศึกษาสัปดาหนี้ เราจะเนนที่ชีวิตวัยเด็กของโยเซฟ เขาเปน
ลูกชายคนโปรดของยาโคบ ผูซึ่งมีชื่อเลนวา “ชางฝน” (ba‘al hakhalomot) 
(ปฐมกาล 37:19) ซึ่งแปลตามตัวไดวา “เจาแหงความฝน” บอกเปนนัยวา 

บทที่ 11
โยเซฟ เจาแหงความฝน

วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2022
Joseph, Master of Dreams
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เขาเปนผูเชี่ยวชาญดานความฝน ซึ่งตําแหนงนี้ก็เหมาะกับเขามาก เพราะเขา
ไมเพียงแตไดรับความฝน เขาใจและตีความความฝนเชิงพยากรณไดเทานั้น 
แตเขาก็ยังทําใหความฝนสําเร็จในชีวิตของเขาอีกดวย
 ในบทนี้เราจะมาดูอีกครั้งวา พระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองค 
แมวาจิตใจมนุษยนั้นชั่วรายและออนแอ

ปญหาครอบครัววันอาทิตย
 ในท่ีสุดยาโคบก็ไดตั้งรกรากอยูในแผนดินนั้น ในขณะท่ีอิสอัคเปน
เพียง “คนแปลกหนา” ขอพระคัมภีรก็กลาวดวยวา ยาโคบ “มาอยูในดินแดน” 
(ปฐมกาล 37:1) แตกระนั้น เมื่อเขากําลังตั้งรกรากในแผนดินนั้น ปญหาก็เร่ิม
ขึ้น และครั้งนี้เร่ิมขึ้นในครอบครัว ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไมเกี่ยวกับการครอบ
ครองที่ดิน หรือการใชบอนํ้า แตหลักๆ คือความขัดแยงฝายจิตวิญญาณ

 อาน ปฐมกาล 37:1-11 อะไรจูงใจใหพวกพี่ๆ เกลียดชังโยเซฟ
เปนอยางมาก

 เราเขาใจต้ังแตเร่ิมแรกแลววา โยเซฟเปนลูกชายในวัยชราของยาโคบ 
(ปฐมกาล 37:3) มีความสัมพันธเปนพิเศษกับบิดาผู “รักโยเซฟมากกวาบุตร
ชายทั้งหมดของทาน” (ปฐมกาล 37:4) นอกจากนี้ ยาโคบยังทํา “เสื้อคลุมยาว
มีแขนหลากสี” (ปฐมกาล 37:3) ใหโยเซฟ ซึ่งเปนเคร่ืองแตงกายของเจาชาย 
(2 ซามูเอล 13:18) ซึ่งบงบอกเปนนัยถึงเจตนาลับของยาโคบท่ีจะยกโยเซฟขึ้น 
ซึ่งเขาเปนลูกคนแรกของนางราเชล มีตําแหนงบุตรหัวป
 แทจริงแลว อนาคตจะยืนยันความปรารถนาของยาโคบ เพราะในที่สุด
โยเซฟจะไดรับสิทธิบุตรหัวป (1 พงศาวดาร 5:2) ไมนาแปลกใจเลยท่ีพวกพ่ี
ของโยเซฟจึงเกลียดเขามาก และไมสามารถแมแตจะสนทนาอยางสันติกับเขา
ได (ปฐมกาล 37:4)
 ยิ่งไปกวานั้น โยเซฟจะคอยรายงานพอถึงพฤติกรรมของพวกพ่ีๆ ที่
นาตําหนิ (ปฐมกาล 37:2) ไมมีใครชอบเด็กขี้ฟอง

Family Troubles
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การโจมตีโยเซฟวันจันทร
 อยางไรก็ตาม เหตุการณอันนาสะพรึงกลัวที่กําลังจะเกิดขึ้น และไม
ยากเกินที่จะเขาใจ หากเราตองอยูใกลผูที่เราเกลียดชังและยังมีความเก่ียวของ
กันอีก ไมชาก็เร็วยอมนําไปสูความเดือดรอนอยางหลีกเลี่ยงไมได และแลวสิ่ง
นี้ก็เกิดขึ้น

 อาน ปฐมกาล 37:12-36 เรื่องนี้สอนอยางไรถึงจิตใจท่ีไมบังเกิด
ใหมนัน้อันตรายและช่ัวรายเพียงไร และจิตใจเชนน้ีจะนําคนใดคนหน่ึงไป
สูการกระทําเชนใด

 พวกพ่ีชายเกลียดชังโยเซฟเพราะพวกเขาอิจฉาท่ีพระเจาสถิตกับเขา 
(กิจการ 7:9) แตละกาวของเหตุการณที่เกิดขึ้นตอไปเปนการยืนยันถึงการ
สถิตอยู เมื่อโยเซฟหลงทาง เขาก็พบกับชายคนหนึ่งและชายคนนั้นก็บอกทาง
แกเขา (ปฐมกาล 37:15) เมื่อพวกพี่ชายวางแผนจะฆาโยเซฟเสีย รูเบนก็เขา
มาขวางกั้นและแนะนําใหโยนเขาลงไปในบอแทน (ปฐมกาล 37:20-22)
 เปนเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงความเกลียดชังที่แสดงออกในท่ีนี้ โดย
เฉพาะที่มีตอคนคนหนึ่งในครอบครัว คนหนุมเหลานี้ทําสิ่งที่โหดรายเชนนี้ได
อยางไร พวกเขาไมคดิแมแตครูเดยีวหรอืวาการกระทาํเชนนีจ้ะสงผลตอพอของ

The Attack on Joseph

 ดังน้ันเม่ือโยเซฟเลาความฝนของเขาใหฟงวา พระเจาจะทรงใหเขาอยู
ในตําแหนงที่สูงกวา และพวกพี่นองจะกมลงตอหนาเขา ยิ่งทําใหพวกพี่ชาย
โกรธเกลียดเขามากข้ึนไปอีก ดูเหมือนวาฝนที่พยากรณอนาคตน้ีไดรับการ
ยืนยันเพราะโยเซฟฝนซ้ําแบบเดิมอีก (ดูใน ปฐมกาล 41:32) แมยาโคบจะวา
กลาวเขาอยางเปดเผยก็ตาม (ปฐมกาล 37:10) แตก็เก็บเหตุการณนี้ไวในใจ 
ใครครวญถึงความหมายและรอวันที่จะสําเร็จตามความฝน (ปฐมกาล 37:11) 
บางทลีกึๆ ในใจเขาคงคดิวาจะตองมบีางอยางเกดิขึน้กบัความฝนเหลานีแ้นนอน 
ซึ่งเขาก็คิดถูกตอง แมวาเขาจะยังไมรูอะไรก็ตามในขณะนั้น

 อาน มัทธิว 20:26, 27 พระคัมภีรขอนี้เปดเผยหลักการอะไรที่
สําคัญ และเราเรียนรูที่จะนําคําสอนไปใชในชีวิตไดอยางไร
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พวกเขาอยางไร ไมวาพวกเขาจะขุนเคืองใจที่พอโปรดปรานโยเซฟเปนพิเศษ
มากเพียงใดก็ตาม แตการกระทําเชนนี้กับลูกคนหนึ่งของพอเปนสิ่งที่เลวทราม
จริงๆ เปนการแสดงใหเห็นวามนุษยสามารถชั่วชาไดเพียงใด
 “แตบางคน (พวกพ่ีชาย) กช็ัว่ชาเหลือเกนิ พวกเขายังรูสกึไมพอกับสิง่
ที่แกแคนลงไป ในไมชาพวกเขาก็เห็นกลุมนักเดินทางเขามาใกล เปนกอง
คาราวานของชาวอิชมาเอลมาจากอีกฟากหน่ึงของจอรแดน กําลังไปยังอียิปต
พรอมกับขนเคร่ืองเทศและสินคาอื่นๆ บัดนี้ ยูดาหวางแผนท่ีจะขายนองชาย
ใหกับพวกพอคานอกรีตเหลานี้แทนท่ีจะปลอยนองใหตายในบอ ในท่ีสุดเขาจะ
ไดกําจัดนองออกจากทางพรอมกับปราศจากความผิดจากการทําใหนองตอง
ตาย” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 211)
 หลังจากท่ีพวกเขาโยนโยเซฟลงในบอและวางแผนจะฆาในภายหลัง 
กองคาราวานก็ผานมา และยูดาหก็เสนอขายโยเซฟใหพวกเขา (ปฐมกาล 37:
26, 27) หลังจากที่โยเซฟถูกขายใหกับชาวมีเดียน (ปฐมกาล 37:28) พอคา
ชาวมีเดียนก็ขายเขาใหกับอีกคนในอียิปต (ปฐมกาล 37:36) เปนการเตรียม
เขาไปสูความรุงโรจนในอนาคต

 เหตุใดการแสวงหาฤทธ์ิอาํนาจของพระเจาจึงเปนสิง่สาํคญัในการ
เปล่ียนลักษณะนิสัยที่ไมดีกอนที่จะนําคุณไปสูการกระทําบางอยางที่คุณ
คาดไมถึง

ยูดาหและนางทามารวันอังคาร
 บัดนี้ก็มาถึงเรื่องของนางทามาร ซึ่งเหตุการณทั้งปวงนี้เกิดขึ้นหลัง
จากท่ีโยเซฟถูกขายไปยังอียิปต (ปฐมกาล 38:1) และสอดคลองกับความจริง
ที่วา ยูดาหไดแยกทางจากพี่นองของเขา ซึ่งบงชี้วาพวกเขาคงไมเห็นพองตอง
กัน นอกจากนี้เราจะเห็นไดวาพระคัมภีรบันทึกเรื่องราวทํานองเดียวกันกับ
บทกอนๆ และใหบทเรียนทางศาสนศาสตรที่เหมือนกัน กลาวคือการกระทําที่
ชั่วรายจะกลายเปนเหตุการณเชิงบวกที่เชื่อมโยงกับความรอด

Judah and Tamar
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 อาน ปฐมกาล 38 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของยดูาหกบัพฤตกิรรม
ของทามารหญิงชาวคานาอัน ผูใดชอบธรรมมากกวากัน และเพราะ
เหตุใด

 ยูดาหแตงงานกับหญิงชาวคานาอัน (ปฐมกาล 38:2) และมีลูกชาย
ดวยกัน 3 คน คือ เอร โอนัน และเช-ลาห ยูดาหไดหาหญิงชาวคานาอันช่ือ
ทามาร ใหเปนภรรยาของเอรบุตรหัวป เพื่อใหแนใจวาจะไดมีลําดับวงศตระกูล
ที่เหมาะสม แตพระเจาทรงประหารเอรและโอนันเพราะพวกเขาทําสิ่งชั่วราย 
ยูดาหจึงสัญญากับทามารวาจะใหแตงงานกับเช-ลาหลูกชายคนสุดทอง
 เมื่อเวลาผานไปชวงหน่ึงดูเหมือนวายูดาหจะลืมคําสัญญาท่ีใหไว หลัง
จากที่ภรรยาของเขาตายเขาก็ข้ึนไปเพ่ือปลอบใจตนเอง ทามารจึงตัดสินใจเลน
เปนหญิงโสเภณีเพื่อบังคับใหเขาทําตามสัญญา เนื่องจากวายูดาหไมมีเงินสด
ที่จะจายใหกับหญิงโสเภณีผูที่เขาจําไมได เขาจึงสัญญาจะสงลูกแพะจากฝูงมา
ใหในภายหลัง
 ในขณะเดียวกัน ทามารก็ขอใหเขามอบของมัดจําไวคือ แหวนตรากับ
เชือกและไมเทาของเขา จากนั้นทามารก็ตั้งครรภกับเขาเนื่องจากเหตุการณที่
ไมปกตินี้ ในภายหลังเมื่อนางถูกกลาวหาวาเลนชู นางจึงแสดงแหวนตรา เชือก 
และไมเทาของยูดาหใหกับผูกลาวหานางดู ยูดาหจึงเขาใจและขออภัย
 บทสรุปของเร่ืองราวอันโสมมน้ีคือ การกําเนิดเปเรศ หมายถึง “ชอง
แหวก” ผูซึ่งเปนเหมือนยาโคบท่ีจะตองออกมาเปนท่ีสอง แตกลายเปนท่ีหนึ่ง 
และมีชื่อในประวัติศาสตรแหงความรอดในฐานะบรรพบุรุษของดาวิด (รูธ 4:
18-22) และบรรพบุรุษของพระเยซูคริสตในที่สุด (มัทธิว 1:3) และสําหรับนาง
ทามาร เธอเปนผูหญิงคนแรกในส่ีคนผูซึ่งนางมารียมารดาของพระเยซูสืบเชื้อ
สาย (มัทธิว 1:16) ผูหญิงที่ถัดมาจากนางทามารคือ นางราหับ (มัทธิว 1:5) 
นางรูธ (มัทธิว 1:5, 6) และภรรยาของอุรียาห (มัทธิว 1:6)
 บทเรียนหน่ึงท่ีเราไดจากเร่ืองนีค้อื  พระเจาทรงชวยทามารโดยพระคณุ
ของพระเจา เปลี่ยนจากส่ิงชั่วรายเปนสิ่งดีฉันใด พระเจาก็จะทรงชวยประชากร
ของพระองคโดยกางเขนของพระเจาฉันนั้น ในกรณีของโยเซฟ พระองคจะ
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โยเซฟทาสในอียิปตพุธ
 ตอนนี้เราจะกลับมาที่เร่ืองราวของโยเซฟ ซึ่ง “ถูกขัดจังหวะ” จาก
เหตุการณของทามาร บัดนี้โยเซฟทํางานเปนทาสใหกับ “ผูบัญชาการทหาร
รักษาพระองค” ผูที่ดูแลเรือนจําของขาราชการในสํานัก (ปฐมกาล 40:3, 4; 
ปฐมกาล 41:10-12)

 อาน ปฐมกาล 39 จากตัวอยางการทํางานของโยเซฟในฐานะผู
ดูแลภายใตโปทิฟาร อะไรคือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จเชนน้ัน

 โยเซฟมีลกัษณะของคนท่ีประสบความสําเร็จเกือบจะในทันท ี(ปฐมกาล 
39:2, 3) เขาเปนคนดีและเจานายก็ไววางใจเขาและ “มอบทุกสิ่งที่เขามีไวในมือ
ของทาน” และยัง “ตั้งใหเปนผูดูแลบาน” (ปฐมกาล 39:4)
 อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของโยเซฟก็มิไดทําใหเขาไรตําหนิ เมื่อ
ภรรยาโปทิฟารสังเกตเห็นเขาและตองการหลับนอนรวมกับเขา โยเซฟปฏิเสธ
เธออยางชัดเจนและยอมท่ีจะสูญเสียงานและความปลอดภัยมากกวาที่จะ “ทํา
ความชัว่รายใหญหลวงนี ้และทาํบาปตอพระเจา” (ปฐมกาล 39:9) หญิงนัน้รูสกึ
ถูกดูหม่ินจากการปฏิเสธของโยเซฟ จึงรายงานเท็จใหกับคนรับใชและสามีของ
เธอวา โยเซฟตองการจะขมขืนเธอ ดวยเหตุนี้โยเซฟจึงถูกจับขังคุก
 สิ่งที่โยเซฟกําลังประสบเปนสิ่งที่เราทุกคนเคยประสบมา กลาวคือ 
ความรูสึกวาพระเจาทรงทอดทิ้ง แตกระนั้นแมในชวงเวลาที่ยากลําบากนี้ 
“พระยาหเวหทรงอยูกับโยเซฟ” (ปฐมกาล 39:21)
 ทายทีส่ดุพระเจากท็รงกระทําการของพระองค ทรงใหเจาหนาท่ีเรือนจาํ
โปรดปรานโยเซฟ และพระผูเปนเจาทรงอวยพรโยเซฟที่นี่เชนเดียวกับใน
บานของผูบัญชาการทหาร เห็นไดชัดวาโยเซฟเปนคนมีพรสวรรค และแมวา
สถานการณจะยิ่งเลวรายขึ้น (ที่จริงแลว กอนหนานี้เขาก็เปนทาสอยู) แตเขาก็
พยายามทําใหดีที่สุด ไมวาเขาจะมีพรสวรรคอะไรก็ตาม แตพระคัมภีรเขียนไว

Joseph, a Slave in Egypt

ทรงเปล่ียนความทุกขยากของเขาใหเปนความรอดของยาโคบและบุตรท้ังหลาย
ของเขา
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ชัดเจนวา ทายที่สุดมีเพียงพระเจาผูเดียวเทาน้ันที่จะนําเขาไปสูความสําเร็จได 
“พัศดีไมตองดูการงานทุกอยางท่ีโยเซฟดูแล เพราะพระยาหเวหทรงอยูกับ
ทาน และพระยาหเวหก็ทรงทําใหสิ่งที่ทานทํานั้นสําเร็จ” (ปฐมกาล 39:23) 
ชางเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนท่ีไดรับของประทาน ทุกคนท่ี “ประสบความสําเร็จ” 
ควรจดจําไววาสิ่งทั้งปวงมากจากไหน

 อาน ปฐมกาล 39:7-12 โยเซฟตอตานการรุกลํ้าของภรรยา
โปทิฟารอยางไร เหตุใดโยเซฟจึงกลาวอยางเจาะจงวา การทําตามคําขอ
ของเธอจะเปนการทําบาปตอพระเจา โยเซฟแสดงใหเห็นวาบาปคือ
อะไรและธรรมชาติของบาปเปนอยางไร

ความฝนของฟาโรหวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 40:1-41:36 ความฝนของฟาโรหเกี่ยวของกับ
ความฝนของพนกังานอยางไร ความคลายคลงึกนันีม้คีวามสาํคัญอยางไร

 เหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะยังคงดําเนินตอไป เมื่อเวลาผานไป 
โยเซฟไดรับมอบหมายใหดูแลนักโทษ โดยในนั้นมีสองคนที่เปนอดีตเจาหนาท่ี
ของฟาโรห คือพนักงานเชิญถวยเสวยและพนักงานขนมปง (ปฐมกาล 41:9-11) 
ทั้งสองตางรูสึกกังวลใจเพราะความฝนที่ไมสามารถเขาใจได เพราะ “ไมมีใคร
อธิบายได” (ปฐมกาล 40:8) ดังนั้นโยเซฟจึงอธิบายฝนนั้นใหฟง
 ความฝนของเจาหนาทีท่ัง้สองคลายคลงึกบัของฟาโรหซึง่มคีวามฝนสอง
อยางและไมมีใครตีความหมายได (ปฐมกาล 41:1-8) ในขณะนั้นเอง พนักงาน
น้ําองุนก็ระลึกถงึโยเซฟและแนะนําฟาโรหใหรูจักเขา
 ฟาโรหเปนทุกขเชนเดยีวกบัพนักงานทัง้สอง และการเปดเผยความฝน
ก็เปนเชนเดียวกัน (ปฐมกาล 41:14-24) โยเซฟเปนผูอธิบายความหมายใหฟง 
ความฝนของฟาโรหก็เชนเดียวกับของพนักงาน คือเปนสัญลักษณ วัวเจ็ดตัว
ทั้งสองชุด (อวนและซูบผอม) เชนเดียวกับรวงขาวสองชุด (รวงขาวงามดีและ
รวงขาวลีบ) เปนตัวแทนของจํานวนปสองชุด ชุดหนึ่งดีและอีกชุดไมดี วัวเจ็ด
ตัวคูขนานกับรวงขาวทั้งเจ็ด กลาวย้ําแนวคิดเดิม เปนหลักฐานในการบอกใหรู

The Dreams of Pharaoh
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ลวงหนาของพระเจา เชนเดียวกับความฝนของโยเซฟ (ปฐมกาล 41:32; เปรียบ
เทียบกับปฐมกาล 37:9)
 แมวาโยเซฟจะเปนผูอธิบายความหมายความฝนของฟาโรห เขากท็าํให
ฟาโรหเขาใจอยางแนนอนวา พระเจา (เอลโลฮิม) (Elohim) เปนผูสําแดงให
ฟาโรหทราบส่ิงที่พระองคจะทรงทํา (ปฐมกาล 41:25, 28) และก็ดูเหมือนวา
ฟาโรหจะเขาใจเชนนัน้ดวย เพราะเม่ือฟาโรหตดัสินใจท่ีจะแตงตัง้บคุคลใดบุคคล
หน่ึงใหเปนผูดแูลดนิแดนนัน้ เขาใหเหตผุลวา “เพราะพระเจาไดทรงสาํแดงเรือ่ง
ทัง้สิน้นีแ้กเจา จงึไมมใีครทีม่คีวามเขาใจและมปีญญาเหมอืนเจา เจาจะเปนผูดแูล
ราชสาํนกัของเรา และใหประชาชนท้ังหมดของเราทําตามคาํของเจา” (ปฐมกาล 
41:39, 40)
 ชางนาทึ่งเหลือเกิน ขอบคุณพระเจา โยเซฟจากที่เปนผูดูแลบานของ
โปทิฟารกลายเปนผูดแูลเรือนจาํ จากน้ันกลายเปนผูดแูลประเทศอียปิตทัง้หมด 
ชางเปนเรื่องราวอัศจรรยที่วา เราเห็นการจัดเตรียมการของพระเจาทามกลาง
สถานการณอันเลวราย 

 เราเรียนรูที่จะวางใจในพระเจาและยึดมั่นในพระสัญญาของ
พระองคไดอยางไร เมื่อสถานการณดูเหมือนวาไมไดเปนมาจากพระเจา 
และพระเจาดูเหมือนนิ่งเฉยอยู

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะของ เอลเลน จี. ไวท เร่ือง 
“โยเซฟในแผนดินอียิปต” หนา 213-223
 “ในชวงตนของชีวิต ในชวงที่โยเซฟและดาเนียลกําลังเติบโตจากวัย
รุนเปนผูใหญ พวกเขาถูกแยกออกจากบานและถูกจับไปเปนเชลยในดินแดน
ที่ไมเชื่อพระเจา โดยเฉพาะเม่ือโยเซฟตกอยูภายใตการลอลวงที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญในโชคชะตา ในบานของบิดาเขาเปนเด็กที่ไดรับความ
รกัความอบอุน ในบานของโปทิฟารเขาเปนทาสแลวเปนคนสนทิและเพือ่น เปน
ผูดูแลกิจการ ศึกษาโดยการเรียนรู สังเกต และมีความสัมพันธกับผูอื่น ในคุก
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เปรียบเทียบโยเซฟกับดาเนียลและพระเยซู มีอะไรที่เหมือนกัน 
 โยเซฟและดาเนียลเปดเผยพระเยซูอยางไร

2. ศึกษาคําถามทายบทเรียนวันพฤหัสบดี เราเรียนรูที่จะวางใจใน
 พระเจาไดอยางไร หากสิ่งเลวรายตางๆ ไมไดกลับกลายเปนดี
 เหมือนอยางเรื่องของโยเซฟในทายท่ีสุด

ใตดนิของฟาโรหเขาเปนนกัโทษแหงรฐั ถกูประณามอยางไมยตุธิรรม ปราศจาก
ความหวังในการแกตางใหตนเองหรือหวังวาจะไดรับการปลอยตัว จากนั้นถูก
เรียกใหเปนผูนําแหงชาติในวิกฤตการณครั้งใหญ อะไรที่ทําใหเขายังคงรักษา
ความสัตยซื่อไวได
 “ในวยัเด็ก โยเซฟไดรบัการส่ังสอนใหรกัและเกรงกลัวพระเจา บอยคร้ัง
ในเต็นทของบิดาภายใตดวงดาวของชาวซีเรีย เขาไดฟงเร่ืองราวเก่ียวกับนิมิต
กลางคืนท่ีเบธเอลถึงบันไดจากสวรรคลงมาสูโลก และทูตสวรรคที่ขึ้นลงบันได
นั้น และเกี่ยวกับการที่พระเจาผูอยูบนบัลลังกเบื้องบนไดสําแดงพระองคแก
ยาโคบ เขาไดฟงเร่ืองราวความขัดแยงทีย่บับอก เมือ่ยาโคบละท้ิงบาปทีช่ืน่ชอบ 
ยาโคบยืนหยัดเปนผูพิชิตชัยชนะ และไดรับตําแหนงเจาชายกับพระเจา 
 “เด็กเล้ียงแกะท่ีดูแลฝูงสัตวของบิดา ชีวิตที่บริสุทธิ์และเรียบงายของ
โยเซฟสงเสรมิพฒันาการทางดานรางกายและจติใจ ความไววางใจอนัศกัดิสิ์ทธิ์
จากพอสูลูกสืบทอดจากการมีปฏิสัมพันธกับพระเจาผานทางธรรมชาติและการ
ศึกษาความจริงอันยิ่งใหญ ทําใหเขามีจิตใจเขมแข็งและมีหลักการที่แนวแน
 “ในยามวิกฤตของชีวติทีต่องเดนิทางอยางหวาดหว่ันจากบานในวยัเดก็
ในดินแดนคานาอันไปยังการเปนทาสที่รอเขาอยูในอียิปต มองไปยังเนินเขา
คร้ังสุดทายท่ีบดบังเต็นทของครอบครัวเขา โยเซฟระลึกถึงพระเจาของผูเปนพอ 
เขาระลึกถึงบทเรียนในวัยเด็ก และจิตวิญญาณของเขาก็ตื่นเตนกับความต้ังใจ
ทีจ่ะพสิจูนตนเองวาจะยดึมัน่อยูในความจริง  คอืการกระทําใหเหมอืนเปนผูรบัใช
ของกษัตริยแหงฟาสวรรค” (เอลเลน จ.ี ไวท, Education, หนา 51, 52)
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“ฟาโรหตรัสกับโยเซฟอีกวา ‘เราใหทานอยูเหนือแผนดิน
อียิปตทั้งหมด’” (ปฐมกาล 41:41)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 41:37-46; 1 พงศกษัตริย 3:12; ปฐมกาล บทที่ 42; โรม 5:7-11; 
ปฐมกาล บทท่ี 43; ปฐมกาล บทที่ 44; ปฐมกาล บทที่ 45

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 บัดนี้ โยเซฟเปนผูนําของอียิปต และพ่ีนองของเขาจะคํานับตอหนาเขาโดยไมรูวาเขาเปนใคร (ปฐมกาล บทที่ 42) พวกพี่ชาย
ของโยเซฟถอมตัวลงเมื่อโยเซฟบังคับใหพวกเขากลับมาพรอมกับเบนยามิน 
(ปฐมกาล บทที่ 43) และเมื่อความปลอดภัยของเบนยามินถูกคุกคาม พวกเขา
ก็กลัว (ปฐมกาล บทที่ 44) พวกเขาออนวอนขอพระคุณตอหนาผูมีอํานาจ
ทานน้ี ผูซึง่พวกเขามองวา “เหมือนฟาโรห” ทายทีส่ดุเมือ่โยเซฟเปดเผยตัวตน
ของเขา พวกเขาก็จะเขาใจ ไมวาพวกเขาจะทําอะไรลงไปก็ตาม พระเจาจะทรง
นําสิ่งดีออกมาจากทุกสิ่ง
 นาสนใจท่ีลําดับเหตุการณถัดไปท้ังหมดน้ี ซึ่งควรจะเปนความสําเร็จ
ของโยเซฟ แตกลับเปนการกลับใจของพวกพี่ชายของเขาเสียมากกวา การเดิน
ทางกลับไปมาของพวกพ่ีชายจากโยเซฟไปหาบิดา และอุปสรรคที่พวกเขาตอง
เผชิญ ทําใหพวกเขาระลึกถึงการกระทําอันชั่วรายที่ทํากับโยเซฟและบิดา และ
พวกเขาก็ตระหนักถึงความช่ัวชาของตนตอพระเจา พวกพ่ีชายของโยเซฟใช
ชีวิตในเหตุการณเชนนั้นเปนดั่งการพิพากษาจากสวรรค แตกระน้ันบทสรุป

บทที่ 12
โยเซฟ เจาชายแหงอียิปต

วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2022
Joseph, Prince of Egypt
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ของอารมณที่สรางความประทับใจ ซึ่งทําใหทุกคนนํ้าตาซึมและปล้ืมปติยินดี 
คือการที่พวกเขาไดรับการอภัยทั้งๆ ที่การกระทําของพวกเขานั้นชั่วรายและ
ไมยุติธรรม

การข้ึนสูอํานาจของโยเซฟวันอาทิตย
 สาํหรบัโยเซฟแลว ความฝนของฟาโรหคอืการเปดเผยสิง่ทีพ่ระเจา “จะ
ทรงทํา” (ปฐมกาล 41:28) แกแผนดิน อยางไรก็ตามโยเซฟก็ไมไดเรียกรอง
ใหฟาโรหเชื่อในพระเจาของเขา แตการกระทําคือการตอบสนองในทันทีของ
โยเซฟ โยเซฟนําเสนอโครงการทางเศรษฐกิจในทันที ที่นาสนใจคือ ฟาโรห
จดจําเฉพาะสวนของทางเศรษฐศาสตรจากคําพูดของโยเซฟ และดูเหมือน
จะสนใจบทเรียนทางดานเศรษฐกิจมากกวาความหมายฝายจิตวิญญาณจาก
ความฝนรวมถึงบทบาทของพระเจาในการอธิบายความหมายนั้น

 อาน ปฐมกาล 41:37-57 พระเจาอยูในตําแหนงใดของความ
สําเร็จของโยเซฟ

 ฟาโรหไมไดเลือกโยเซฟใหดูแลเพียงเพราะเขาตีความหมายความฝน
ไดถูกตองและเปดเผยปญหาที่จะเกิดขึ้นกับแผนดิน แตเพราะวาเขามีวิธีแกไข
ปญหานั้น เพราะฟาโรหและขาราชการ “ตางเห็นชอบในขอเสนอนี้” (ปฐมกาล 
41:37) การเลือกของฟาโรหดูเหมือนจะเนนการปฏิบัติมากกวาเร่ืองศาสนา แต
กระน้ันฟาโรหก็ตระหนักถึงการมีอยูของ “พระวิญญาณพระเจา” (ปฐมกาล 
41:38) อยูในตัวของโยเซฟ ผูมคีณุสมบตั ิ“มคีวามเขาใจและมปีญญา” (ปฐมกาล
41:39) ซึ่งวลีนี้เปนสํานวนบงบอกถึงสติปญญาท่ีพระเจาประทานให (ดูใน 
ปฐมกาล 41:33 เปรียบเทียบกับ 1 พงศกษัตริย 3:12)
 รายละเอยีดทัง้หมดทีบ่นัทกึไวในพระคมัภรีสอดคลองกบัประวตัศิาสตร
ของอียปิตในยุคสมยันัน้ ในทางการเมืองของอียปิตโบราณ การท่ีฟาโรหแตงตัง้
โยเซฟใหเปนอคัรมหาเสนาบดีมใิชเร่ืองแปลก  ซึง่มหีลกัฐานของกรณีอคัรราชทูต
ตางประเทศบันทึกไว

Joseph’s Rise to Power
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 เจ็ดปถัดไปเปนปแหงความอุดมสมบูรณในลักษณะท่ีผลผลิตทางการ
เกษตรเปนแบบ “นับไมถวน” (ปฐมกาล 41:49) ซึ่งเปนเคร่ืองหมายของ
การประทานใหที่เหนือธรรมชาติ การเปรียบเทียบวา “ดุจเม็ดทรายในทะเล” 
(ปฐมกาล 41:49) เปดเผยใหเห็นวานี่เปนพรของพระเจา (ปฐมกาล 22:17) 
โยเซฟไตรตรองถึงพรน้ันเปนการสวนตัวถึงผลผลิตของเขา ซึ่งเปนเร่ืองท่ีเกิด
ขึ้นสอดคลองกับหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีอยูจริงของพระเจาที่อยูเบื้องหลัง
ปรากฏการณทั้งสองนี้ โยเซฟมีลูกชายสองคน ซึ่งเขาตั้งช่ือใหโดยแสดงถึง
ประสบการณที่เขาไดรับจากแผนการของพระเจา ที่ไดเปลี่ยนความทรงจําแหง
ความเจ็บปวดเปนความยินดี (มนัสเสห) และความทุกขยากในอดีตกลายเปน
ความอุดมสมบูรณ (เอฟราอิม) ชางเปนตัวอยางอันอัศจรรยถึงการท่ีพระเจา
ทรงเปลี่ยนสิ่งเลวรายใหกลายเปนสิ่งที่ดีมากอะไรเชนนี้

 การดาํเนนิชวีติของเราชวยใหผูอืน่มองเหน็ความจรงิของพระเจา
อยางไร

โยเซฟเผชิญกับพวกพี่ชายวันจันทร
 อาน ปฐมกาล 42 เกิดอะไรข้ึน และพระคัมภีรบทน้ีเผยใหเห็น
ถึงการจัดเตรียมของพระเจาแมวามนุษยจะชั่วรายและประพฤติมิชอบ
อยางไร

 การกนัดารอาหารทาํใหยาโคบตองสงบตุรชายไปอยีปิตเพือ่ซือ้ขาวสาร 
นาแปลกใจท่ียาโคบเปนผูรเิริม่ความคิดนี ้(ปฐมกาล 42:1) ชายชราผูเคราะหราย
เปนเหยือ่ของสถานการณทีอ่ยูเหนอืการควบคุม โดยไมรูวาเหตกุารณทีเ่กดิขึน้
นี้จะนําเขาใหพบกับลูกชายที่เขาคร่ําครวญหามานาน
 การพบเจอกันในครั้งนี้บงบอกถึงลักษณะพื้นฐาน 2 ประการ ประการ
แรก ฝนของโยเซฟเกิดขึ้นจริง เหตุการณเกิดขึ้นตามความฝนแหงคําพยากรณ
ของโยเซฟ กลาวคือ “ฟอนขาวของพวกพี่ๆ ...โนมลงคํานับฟอนขาวของฉัน” 
(ปฐมกาล 37:7) บดันีก้าํลงัเกิดขึน้แลว โยเซฟไดรบัการยอมรบัวาเปน “ผูสาํเรจ็
ราชการแผนดิน” (ปฐมกาล 42:6) และ “เจานายของดินแดน” (ปฐมกาล 42:

Joseph Confronts His Brothers
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30, 33) ตําแหนงที่ทรงอํานาจของโยเซฟแตกตางจากของพวกพี่ชายที่ขัดสน 
ผูที่ “โนมตัวลงซบหนาถึงดินคํานับทาน” (ปฐมกาล 42:6) พี่ชายทั้ง 10 คนนี้
เปนคนเดยีวกนักบัทีเ่ยาะเยยโยเซฟเกีย่วกบัความฝนของเขาและไมเชือ่วาความ
ฝนน้ันจะเกิดขึ้นจริง (ปฐมกาล 37:8)
 ประการที่สอง การพบเจอกันในครั้งนี้นั้นไดรับการอธิบายวาเปนการ
ตอบแทน ภาษาท่ีใชและใจความสําคัญที่สะทอนระหวางสองเหตุการณเนนย้ํา
ถึงลักษณะของผลตอบสนอง วลีที่กลาววา “พวกพ่ีชายจึงพูดกัน” (ปฐมกาล 
42:21) เปนวลีที่ถูกใชในคร้ังที่พวกเขาเร่ิมวางแผนรายกับโยเซฟ (ปฐมกาล 
37:19) การที่พวกพี่ชายถูกจองจําในคุก (ปฐมกาล 42:17) สะทอนถึงการถูก
จองจําของโยเซฟ (ปฐมกาล 40:3, 4) อันที่จริงแลว พวกพ่ีชายของโยเซฟคง
เชื่อมโยงถึงส่ิงท่ีกําลังเกิดขึ้นกับพวกเขากับส่ิงท่ีพวกเขาทํากับนองชายเม่ือ 
20 ปมาแลว “พวกพี่ชายจึงพูดกันวา ‘สมควรแลวที่เรามีความผิดเรื่องนอง
ของเรา เพราะเราไดเห็นความทุกขใจของนองเมื่อเขาออนวอนเรา แตเราไมฟง 
เพราะฉะนั้นความทุกขใจครั้งนี้จึงเกิดแกเรา’” (ปฐมกาล 42:21)
 คําพูดของรูเบน “การตอบแทนเร่ืองโลหิตของนองจึงมาถึง” (ปฐมกาล
42:22) ซึ่งสะทอนถึงคําเตือนในอดีตที่วา “อยาทําใหโลหิตไหล” (ปฐมกาล 
37:22) ยิ่งสนับสนุนการเช่ือมโยงระหวางส่ิงที่พวกเขากําลังเผชิญอยูกับสิ่งที่
พวกเขาไดทําลงไป

 แนนอนวาเราสวนใหญไดทาํสิง่ทีท่าํใหเราตองเสียใจ เราจะชดเชย
สิ่งที่เราทําลงไปไดอยางไร และเหตุใดการยอมรับพระสัญญาเร่ืองการให
อภยัของพระเจาผานทางพระเยซจูงึสาํคัญสาํหรบัเรา (ดใูน โรม 5:7-11)

โยเซฟและเบนยามินวันอังคาร
 ยาโคบคงไมยอมใหเบนยามินลูกชายท่ีเหลือคนเดียวของเขากับราเชล
ตองเดินทางจากเขาไปงายๆ เขากลัววาเขาจะตองเสียเบนยามินไปเหมือนที่
เขาไดสญูเสยีโยเซฟไปแลวนัน้ (ปฐมกาล 43:6-8) แตเมือ่ไมมอีาหารเหลอืแลว 
(ปฐมกาล 43:2) และเม่ือยูดาหใหคํามั่นสัญญารับประกันวาจะพาเบนยามิน

Joseph and Benjamin
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กลับมา (ปฐมกาล 43:9) ในที่สุดยาโคบจึงยินยอมใหไปอียิปตเปนครั้งที่สอง
และอนุญาตใหเบนยามินไปกับพวกพี่ชาย

 อาน ปฐมกาล 43 การปรากฏตัวของเบนยามนิสงผลตอเหตกุารณ
อยางไร

 การปรากฏตัวของเบนยามินครอบครองเหตุการณทั้งหมด เมื่อพ่ีนอง
ทุกคนยืนอยูตอหนาโยเซฟ เบนยามินเปนเพียงคนเดียวเทาน้ันที่โยเซฟเห็น 
(ปฐมกาล 43:16) เบนยามินเปนเพียงคนเดียวที่ไดรับการเรียกวา “นองชาย” 
(ปฐมกาล 43:29) เบนยามินไดรับการเรียกโดยใชชื่อ ในขณะท่ีพี่ๆ คนอ่ืนๆ 
ทั้งหมดไมไดระบุชื่อ เพียงถูกเรียกโดยรวมวา “คนเหลานี้” (ปฐมกาล 43:16)
 โยเซฟเรียกเบนยามินวา “ลูกเอย” เพื่อเปนการแสดงความรักใครเปน
พิเศษ (ปฐมกาล 43:29 เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 22:8) พรของโยเซฟหมาย
ถึง “เมตตา (พระคุณ)” (ปฐมกาล 43:29) ซึ่งชวนใหนึกถึงตอนที่โยเซฟรองขอ
ความเมตตา (พระคุณ) แตก็ไมไดรับ (ปฐมกาล 42:21) โยเซฟคืนความเมตตา 
(พระคุณ) ที่เขาไมไดรับจากพวกพี่ชายใหกับเบนยามิน
 ในขณะท่ีพวกพี่ชายของโยเซฟกลัววาพวกเขาจะถูกจําคุกเพราะเงินที่
คืนมา แตโยเซฟไดเตรียมงานเลี้ยงใหพวกเขาเพราะเบนยามินอยูดวย ราวกับ
วาเบนยามินมีผลไถเหตุการณทั้งปวงใหรอด เม่ือพวกพ่ีชายทุกคนตางน่ังลง
เรียงตามลําดับอายุและเคารพตามกฎแหงเกียรติยศ แตเปนเบนยามินนองคน
สดุทองท่ีไดรบัอาหารมากกวาพวกพีช่ายทัง้หมดถึง 5 เทา (ปฐมกาล 43:33, 34) 
ถึงกระน้ันการลําเอียงในครั้งนี้ก็ไมไดกวนใจพวกพ่ีชายแมแตนอย ตางจาก
ตอนทีโ่ยเซฟเปนลกูคนโปรดของพอเมือ่หลายปกอนซึง่นาํไปสูการกระทาํอนัเลว
รายตอนองตางมารดาและตอบิดาของพวกเขาเอง (ปฐมกาล 37:3, 4)
 “โดยการแสดงความโปรดปรานเปนพิเศษตอเบนยามินในครั้งนี้ เขา
ตองการดูใหแนใจวานองคนสุดทองน้ีจะถูกอิจฉาและเกลียดชังแบบท่ีตนเอง
เคยโดนหรือไม พวกพี่นองยังคงคดิวาโยเซฟไมเขาใจภาษาของตน พวกเขาจึง
คุยกันอยางเปดเผย ดังนั้นโยเซฟจึงไดโอกาสที่จะรูถึงความรูสึกที่แทจริงของ
พวกเขา กระน้ันเขาก็ยังปรารถนาที่จะทดสอบพวกพี่อีก และกอนที่พวกเขาจะ
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จอกเงินทํานายพุธ
 อาน ปฐมกาล 44 เหตุใดโยเซฟจึงใสจอกเงินทํานายในกระสอบ
ของเบนยามินและไมใสในกระสอบของพ่ีชายคนอื่น

 เร่ืองนี้มีความคลายคลึงกับเรื่องกอนหนานี้ โยเซฟสั่งผูดูแลบานเปน
พิเศษเชนเดียวกับคร้ังกอน และเติมอาหารใหเต็มกระสอบของชายเหลานี้อีก
ครั้ง แตทวาครั้งนี้โยเซฟไดเพิ่มคําส่ังที่แปลกออกไป โดยการใหใสจอกเงินอัน
ล้ําคาลงในกระสอบของเบนยามิน
 ดงันัน้สถานการณนีต้างออกไปจากสถานการณในครัง้กอน  การเดนิทาง
กลับในครั้งกอน พวกพี่นองออกเดินทางกลับไปยังคานาอันเพื่อนําเบนยามิน
กลับมากับพวกเขา แตบัดนี้พวกเขาตองเดินทางกลับไปอียิปตเพ่ือเผชิญหนา
กับโยเซฟ สถานการณในคร้ังกอนพวกพ่ีนองทุกคนพบส่ิงเดียวกันในกระสอบ 
แตบัดนี้เบนยามินเปนเพียงคนเดียวท่ีมีจอกเงินของโยเซฟ เบนยามินซึ่งเปน
แขกผูมีเกียรติไดมีโอกาสใชจอกเงินของโยเซฟ ตอนน้ีตองสงสัยและถูกตั้ง
ขอหาขโมยของล้ําคาไปอยางคาดไมถึง เขาจะตองถูกจับเขาคุก
 การท่ีโยเซฟใชจอกเงินทํานายไมไดหมายความวาเขาเช่ือในพลังของ
จอกน้ัน โยเซฟ “ไมเคยใชอํานาจดูดวงทํานาย แตก็ตั้งใจใหพวกเขาเช่ือวา เขา
สามารถอานความลบัในชีวติของพวกเขาได” (เอลเลน จ.ี ไวท, บรรพชนกับผู-
เผยพระวจนะ, หนา 229)
 โยเซฟใชถวยวิเศษเพื่อเปนขออางในการกระตุนความรูสึกเหนือ
ธรรมชาติ และดวยเหตุนี้ความรูสึกผิดตอพระเจาจึงถูกปลุกภายในจิตใจของ
พวกเขา นี่เปนวิธีที่ยูดาหตีความขาวสารโดยนัยของโยเซฟ เพราะเขากลาวถึง
ความชั่วชาที่พระเจาทรงพบในพวกเขา (ปฐมกาล 44:16) และการขโมยจอก
อันลํ้าคาน้ีจะตองโทษที่รุนแรงและเพ่ือพิสูจนความคิดของพวกพ่ีนอง

The Divination Cup

จากไป โยเซฟส่ังใหซอนจอกเงินสวนตัวในปากกระสอบของนองคนสุดทอง” 
(เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 228, 229)
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 อารมณและปฏิกิริยาที่จริงจังของพวกพี่ชายมีความสําคัญ พวกเขาทุก
คนตางเจ็บปวดเหมือนกัน และกลัววาจะตองสูญเสียเบนยามินไปเชนเดียวกับ
ที่เคยสูญเสียโยเซฟ และเบนยามินจะตองมาเปนทาสในอียิปตทั้งๆ ที่เขาไม
ผิดเชนเดียวกับโยเซฟ นี่คือเหตุผลท่ียูดาหเสนอตัวใหถูกจับเปนทาส “แทน” 
เบนยามิน (ปฐมกาล 44:33) เชนเดียวกับการถวายบูชาแกะผู “แทน” ที่อิสอัค
ผูบริสุทธิ์ (เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 22:13) ยูดาหเสนอตัวเองใหเปนเครื่อง
บูชา เปนผูแทน ดวยจุดประสงคที่จะจัดการกับ “เหตุราย” ที่จะเกิดขึ้นกับบิดา
ของเขา (ปฐมกาล 44:34)

 หลักการแหงความรักในการเปนผูแทนแบบใดท่ีเราเห็นจากการ
ตอบสนองของยูดาห ความรักเชนนี้อธิบายหลักศาสนศาสตรเรื่องความ
รอดในพระคัมภีรอยางไร (ดูใน โรม 5:8)

“ฉันคือโยเซฟนองของพวกพี่”วันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 45 บทเรียนแหงความรัก ความเช่ือ และความ
หวังแบบใดที่พบไดในเรื่องนี้

 ในขณะนั้นเองที่ยูดาหกลาวถึง “เหตุราย” ที่จะเกิดขึ้นกับ “บิดาของ
ขาพเจา” (’avi) (ปฐมกาล 44:34) ทาํใหโยเซฟ “รอง” ออกมา (ปฐมกาล 45:1) 
แลว “เปดเผยตนเอง” ใหพี่นองรู (ปฐมกาล 45:1) สํานวนท่ีใชในขอนี้มักใช
เพือ่กลาวถงึการเปดเผยพระเจาดวยพระองคเอง (อพยพ 6:3; เอเสเคยีล 20:9) 
แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปดเผยพระองคเองในท่ีนี้ดวย กลาวคือ พระเจา
สําแดงใหเห็นวาการจัดเตรียมของพระองคนั้นอยูเหนือทุกส่ิง แมมนุษยจะมี
ความออนแอก็ตาม
 พวกพ่ีนองของโยเซฟแทบจะไมเชือ่ในส่ิงทีพ่วกเขาเห็นและไดยนิ ดงันัน้ 
โยเซฟจึงจําเปนตองพูดซ้าํ “ฉนัคอืโยเซฟนอง” ของพวกพ่ี (ปฐมกาล 45:4) และ
การพูดคร้ังที่สองนี้ เม่ือพวกเขาไดยินคําพูดที่เจาะจง “นองที่พวกพี่ขายมายัง
อียปิต” (ปฐมกาล 45:4) พวกเขาจึงเชื่อ

“I am Joseph Your Brother”
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 โยเซฟจึงประกาศวา “พระเจาทรงใชฉันใหมา” (ปฐมกาล 45:5) การ
กลาวถึงพระเจานี้มีจุดประสงคสองประการ ไมเพียงแตสรางความมั่นใจให
กับพวกพี่ชายของโยเซฟวาเขาไมรูสึกแยอีกตอไป แตยังเปนการสารภาพถึง
ความเช่ือ และเปนการแสดงออกถึงความหวังวา สิ่งตางๆ ที่พวกพ่ีไดทําลงไป
นั้นจําเปนเพื่อ “การชวยกูอันยิ่งใหญ” และเพ่ือการอยูรอดของ “ลูกหลาน” 
(ปฐมกาล 45:7)
 จากนั้นโยเซฟจึงขอใหพวกพี่นองกลับไปหาบิดาเพื่อเตรียมมาอียิปต 
เขายงัพดูเจาะจงถงึสถานทีท่ีพ่วกเขาจะ “อาศยัอยู” นัน่คือ โกเชน เปนสถานท่ี
ที่ขึ้นชื่อเรื่องทุงหญาอันอุดมสมบูรณ “ของดีที่สุดในแผนดิน” (ปฐมกาล 45:18, 
20) นอกจากน้ีเขายังดูแลเร่ืองการขนสงอีกดวย ใหมีการจัดเตรียมรถมา เพ่ือ
ที่จะชวยใหยาโคบม่ันใจไดวาพวกลูกชายของเขาไมไดหลอกเขาในส่ิงที่เพิ่ง
ประสบมา (ปฐมกาล 45:27) ยาโคบใชสิ่งที่มองเห็นนี้เปนหลักฐานวาโยเซฟ
ยังคงมีชีวิตอยู และน่ีก็เพียงพอแลวที่เขาจะมีชีวิตอยูตอไป (เปรียบเทียบกับ 
ปฐมกาล 37:35; ปฐมกาล 44:29)
 บัดนี้สิ่งตาง ๆ ก็เปนไปไดดวยดี ลูกชายทั้ง 12 คนของยาโคบยังมีชีวิต
อยู ยาโคบที่ปจจุบันมีชื่อเรียกวา “อิสราเอล” (ปฐมกาล 45:28) และแผนการ
ของพระเจาไดสําแดงใหประจักษอยางอัศจรรย

 แนนอนวา โยเซฟมีเมตตาตอพวกพี่ชายของเขา เราเรียนรูที่จะ
มีเมตตาตอผูที่ทําไมดีตอเราไดอยางไร แมวาสิ่งตางๆ อาจไมไดกลับ
กลายเปนดีเหมือนเร่ืองราวของโยเซฟก็ตาม

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานเรือ่ง “โยเซฟในอยีปิต” หนา 213-223 และ “โยเซฟกบัพวกพีช่าย” 
หนา 224-232 จากหนังสอืบรรพชนกับผูเผยพระวจนะโดย นางเอลเลน จ.ี ไวท
 “สามวันแหงการกกัขงัเปนวนัแหงความเศราโศกอันขมขืน่สาํหรับบตุร
ชายของยาโคบ พวกเขานึกไตรตรองถึงอดีตที่ทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
โหดรายที่พวกเขาทําตอโยเซฟ พวกเขารูวาพวกเขาถกูจับในฐานะสายลับ และ
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พวกเขาไมสามารถหาหลักฐานมาชวยใหตนเองพนผิดได พวกเขาจะตองตาย
กันทั้งหมดหรือตองตกเปนทาส ไมวาใครจะทําอยางไรก็ตาม พวกเขาไมคิดวา
พอจะยอมใหเบนยามินจากไปได หลังจากการตายอยางโหดรายท่ีโยเซฟตอง
ทรมานตามท่ีพอเขาใจ พวกเขาขายโยเซฟใหเปนทาส แลวตอนน้ีพวกเขาก็
กลัววาพระเจาจะทรงลงโทษพวกเขาโดยใหพวกเขาตกเปนทาสดวย โยเซฟ
กลัววาบิดาของเขาและครอบครัวของพวกพี่ชายอาจกําลังตกอยูในการทรมาน
เพราะอดอาหาร และเขาก็เชื่อม่ันแลววาพวกพี่ชายกลับใจใหมจากการปฏิบัติ
อยางโหดรายกับเขา และพวกเขาจะไมปฏิบัติกับเบนยามินอยางที่ปฏิบัติกับ
เขาไมวาในกรณใีดๆ” (เอลเลน จ.ี ไวท, Spiritual Gifts, เลม 3, หนา 155, 156)
 “โยเซฟพึงพอใจ เขาไดพิสูจนพวกพ่ีชายของเขาแลว และไดเห็นผล
แหงการกลับใจจากบาปอยางแทจริง” (เอลเลน จี. ไวท, Spiritual Gifts, 
เลม 3, หนา 165)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พิจารณาคําถามทายบทเรียนวันพฤหัสบดี คุณคิดวาโยเซฟจะมี
 น้าํใจตอพวกพ่ีชายหรือไมหากเร่ืองไมไดกลบักลายเปนด ีแนนอน
 วาเราคงไมรูแนชดั แตมอีะไรบางทีบ่งชีถ้งึลกัษณะนสิยัของโยเซฟ
 ที่อธิบายถึงความเมตตาของเขา

2. เราเหน็ลักษณะใดบางในเรือ่งราวของโยเซฟทีบ่งชีถ้งึพระครสิตและ
 สิ่งที่พระคริสตตองพบเจอ

3. โยเซฟไดทดสอบพวกพี่ชายของเขา พระเจาทรงทดสอบเราใน
 ลักษณะคลายคลึงกันอยางไรบาง

4. แมจะผานไปหลายปแลว แตพวกพี่ชายก็สํานึกผิดในสิ่งที่ทํากับ
 โยเซฟ เรื่องนี้สอนเราเก่ียวกับความรูสึกผิดอยางไร และถึงแมเรา
 จะไดรับการใหอภัยและยอมรับการอภัยจากพระเจา เราเรียนรูที่
 จะอภัยตนเองไดอยางไร แมเราจะไมคูควรตอการอภัยนั้นเลย
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“พวกอิสราเอลอาศัยอยูในแผนดินอียิปต ณ ดินแดน
โกเชนพวกเขาไดกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของพวกเขา และ
มีลูกหลานทวีขึ้นมากมาย ยาโคบมีชีวิตอยูในแผนดิน
อียิปต” (ปฐมกาล 47:27)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล บทที่ 46; โรม 10:12, 13; ปฐมกาล บทที่ 47; ปฐมกาล บทที่ 48; 
กิจการ 3:25, 26; ปฐมกาล บทที่ 49; ฟลิปป 2:10; ปฐมกาล 49:29 – 50:21

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระธรรมปฐมกาลกลาวถึงชวงสุดทายของชีวิตยาโคบและโยเซฟ
พรอมกนั เราจะเหน็ยาโคบ (อสิราเอล) ออกจะคานาอนั (ปฐมกาล

บทที่ 46) เพื่อตั้งถิ่นฐานในอียิปต (ปฐมกาล บทที่ 47) และเขาก็สิ้นชีวิตที่นั่น 
(ปฐมกาล 49:29 – 50:21) แมจะอยูในดินแดนอียิปต แตภาพของแผนดินแหง
พันธสัญญาก็ยังคงปรากฏอยูเบื้องหลัง (ปฐมกาล 50:22-26)
 ทันทีที่ยาโคบเดินทางมาถึงอียิปต ยาโคบอวยพรฟาโรห (ปฐมกาล 
47:7-10) ซึ่งเปนการทําใหพันธสัญญาของอับราฮัมสําเร็จ (บางสวน) ในการ
เปนพรแกบรรดาประชาชาติ (ปฐมกาล 12:3) ในชวงตอมาเม่ือยาโคบกําลังจะ
สิ้นใจ เขาไดอวยพรลูกชายของโยเซฟ (ปฐมกาล บทที่ 48) ยาโคบยังอวยพร
ลูกๆ ของเขาเองอีกดวย (ปฐมกาล 49:1-28) และทํานายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น 12 
ขอ ซึ่งเกี่ยวของกับแตละคน คือเผาของชนชาติอิสราเอลทั้ง 12 เผาในอนาคต 
(ปฐมกาล 49:1-27)

บทที่ 13
อิสราเอลในแผนดินอียิปต

วันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2022
Israel in Egypt
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ยาโคบไปหาโยเซฟวันอาทิตย
 อาน ปฐมกาล 46 การออกเดินทางจากคานาอันของยาโคบมี
ความสําคัญอยางไร

 เมื่อยาโคบออกเดินทางจากคานาอัน เขามีความหวังเต็มเปยม ดวย
ความม่ันใจวาเขาจะไมหิวโหยอีกและขาวดีคือโยเซฟยังมีชีวิตอยู คงเปนแรง
ผลักดันใหเขาออกเดินทางจากแผนดินแหงพันธสัญญา
 การออกเดินทางของยาโคบจากคานาอันสะทอนประสบการณของ
อับราฮัม แตในกรณีของอับราฮัมเขากําลังมุงหนาไปสูดินแดนแหงพระสัญญา 
ยาโคบไดยินพระสัญญาเดียวกันกับที่อับราฮัมไดยินจากพระเจา กลาวคือ 
พระองคจะทรงทําใหเขาเปน “ประชาชาติใหญ” (ปฐมกาล 46:3; เปรียบเทียบ
กับ ปฐมกาล 12:2) การทรงเรียกของพระเจาในคร้ังนี้เปนเคร่ืองเตือนใจใหนึก
ถึงพันธสัญญาของพระเจากับอับราฮัมอีกดวย อยางไรก็ตามพระเจาทรงกลาว
คําเดียวกันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับทั้งสองคน คือ “อยากลัวเลย” (ปฐมกาล 
46:3; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 15:1) ซึ่งเปนการดําเนินตามพันธสัญญาแหง
อนาคตอันรุงโรจน
 รายช่ือลกูหลานของอิสราเอลรวมถึงลกูสาวท่ีไปยังอยีปิตอยางละเอียด 
(ปฐมกาล 46:7) เตือนใหนึกถึงพระสัญญาของพระเจาท่ีจะใหลูกหลานแก
อับราฮัมอยางมากมายแมในตอนที่เขายังไมมีบุตร จํานวน “เจ็ดสิบ” (รวมถึง
ยาโคบ โยเซฟ และลูกทั้งสองของเขา) คือจํานวนลูกหลานอิสราเอลทั้งหมดที่
เดินทางไปอียิปต ซึ่งจํานวน 70 ยังสอดคลองกับจํานวนของประชาชาติอยาง

Jacob Goes to Joseph

 อยางไรก็ตามอันที่จริงชนชาติอิสราเอลเปนผูลี้ภัย “อาศัย” ในอียิปต
อยางคนแปลกหนา ดวยความหวังในแผนดินแหงพันธสัญญา แมวาพระธรรม
ปฐมกาลจะสิ้นสุดลงที่ลูกหลานของอิสราเอลยังอยูในอียิปต แตคํากลาวสุดทาย
ของโยเซฟกช็ีไ้ปยงัดนิแดนอืน่ “เราจะตายแลว แตพระเจาจะเสดจ็มาเยีย่มเยยีน
พวกทานแนๆ และจะพาออกไปจากดินแดนน้ี ไปสูดินแดนท่ีพระองคทรง
ปฏิญาณไวกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ” (ปฐมกาล 50:24)
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ยาโคบตั้งถิ่นฐานในอียิปตวันจันทร
 เปนเรื่องที่นาสนใจมากที่แมยาโคบจะไดยินทุกอยางถึงเร่ืองที่โยเซฟ
ยังมีชีวิตอยูในอียิปต พระเจายังคงประทาน “นิมิตในเวลากลางคืน” แกเขา 
(ปฐมกาล 46:2) และในนิมิตนั้นก็ตรัสสั่งใหเขาออกเดินทาง ยาโคบออกจาก
ดินแดนแหงพระสัญญามุงหนาสูอียิปต ซึ่งตอมากลายเปนสถานท่ีแหงหน่ึงที่
ประชากรของพระเจาไมตองการไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:16)

 อาน ปฐมกาล 47 ความจริงฝายจติวญิญาณและหลักการใดท่ีเรา
พบไดในเรื่องนี้

Jacob Settles in Egypt

มีนัยสําคัญอีกดวย (ปฐมกาล 10) ซึ่งบงบอกวาชะตากรรมของประชาชาติ
ทั้งปวงขึ้นอยูกับการเดินทางของยาโคบ
 ความจริงนี้ชัดเจนข้ึนในอีกหลายปตอมาหลังจากการตรึงกางเขนและ
การเปดเผยแผนการแหงความรอดท่ีสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งแนนอนวามีไวเพื่อ
มนุษยชาติทุกคน ทุกแหงหน และไมเพียงแตสําหรับลูกหลานของอับราฮัม
เทาน้ัน
 กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ไมวาเร่ืองราวเก่ียวกับเชื้อสายของอับราฮัมจะ
นาสนใจเพียงไร และไมวาเราจะไดรับบทเรียนฝายจิตวิญญาณเชนใด เรื่องราว
เหลาน้ีเปนพระคําของพระเจา เพราะเปนสวนหน่ึงของประวัตศิาสตรแหงความ
รอด เปนสวนหนึง่ของแผนการของพระเจาในการนําการไถบาปมาสูโลกทีล่มลง
ในบาปมากเทาที่จะทําได

 “พวกยิวและพวกกรีกน้ันไมตางกัน เพราะวาองคพระผูเปนเจา
องคเดียวทรงเปนองคพระผูเปนเจาของทุกคน และประทานอยางบริบรูณ
แกทกุคนทีท่ลูขอตอพระองค เพราะวาผูทีร่องออกพระนามขององคพระผู
เปนเจาจะรอด” (โรม 10:12, 13) เปาโลกลาวอะไรท่ีแสดงวาขาวประเสริฐ
นัน้สําหรับทุกคน และท่ีสาํคัญกวานัน้ ขอพระคัมภรีนีย้งับอกเราวา เราใน
ฐานะคริสตจักรควรทําอะไรเพื่อชวยเผยแพรขาวประเสริฐ
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 “โยเซฟเลอืกพีน่องหาคนไปเขาเฝาฟาโรหและรบัทีด่นิเพ่ือสรางบานใน
อนาคต ดวยความกตัญูที่ฟาโรหมีตอนายกรัฐมนตรีจึงทําใหฟาโรหใหเกียรติ
พวกเขาดวยการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของรัฐ แตโยเซฟผูซื่อสัตยตอพระเย-
โฮวาหตองการชวยพ่ีนองใหรอดพนจากการทดลองเพ่ือพวกเขาจะไดไมตองอยู
กับโลกของคนนอกศาสนา ดังนั้นโยเซฟจึงแนะนําพ่ีนอง หากกษัตริยถามให
ตอบอาชีพของพวกเขาไปโดยตรง ลูกชายของยาโคบทําตามคําแนะนํานี้ โดย
การกลาวอยางระมัดระวังถึงเหตุผลท่ีพวกเขาตองเดินทางมายังแผนดินนี้ มิใช
เพื่อมาอาศัยอยูอยางถาวร และมีสิทธิที่จะเดินทางออกจากสถานที่แหงนี้หาก
พวกเขาตัดสินใจท่ีจะไป กษัตริยจงึมอบบานใหกบัพวกเขาตามขอเสนอ ในสถาน
ที่ ‘ที่ดีที่สุดของแผนดิน’ ในดินแดนโกเชน” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผู-
เผยพระวจนะ, หนา, 233)
 ฟาโรหไมอยากใหนกัเดินทางเหลานีต้องกลายเปนขอทาน  จงึใหพวกเขา
อาศัยในดินแดนดีที่สุด ฟาโรหถามถึงการ “ทํามาหาเล้ียงชีพ” ของพวกเขา 
(ปฐมกาล 47:3) เพื่อที่พวกเขาจะไดปรับตัวในสภาพแวดลอมใหม ฟาโรหยัง
กระตือรือรนที่จะใหพวกเขาไดนําความเช่ียวชาญออกมาใช และยังแนะนําให
พวกเขารับใชฟาโรหในฐานะ “หัวหนากองปศุสัตว” อีกดวย (ปฐมกาล 47:6)
 ยาโคบซึ่งเปนคนตางดาว แมจะดอยกวา มาจากตางถิ่น แตเขาก็ยืน
อยูตอหนาผูนําดินแดนนี้ และตามที่พระคัมภีรบันทึกไว “ยาโคบก็ถวายพระพร
แกฟาโรห” (ปฐมกาล 47:7) ยาโคบคนแปลกหนาที่ต่ําตอยเปนผูใหพรแก
ฟาโรหผูปกครองอียิปตดินแดนอันยิ่งใหญอยางนั้นหรือ เหตุใดจึงเปนเชนนั้น
 คํากริยา “เขาเฝา” (‘amad lifney) (ปฐมกาล 47:7) มักใชในบริบท
ของปุโรหิตหลวง (เลวีนิติ 14:11) ในมุมมองของอียิปตโบราณ ฟาโรหมีสถานะ
เปนปุโรหิตสูงสุด ซึ่งหมายความวา ในดานฝายจิตวิญญาณยาโคบมีฐานะ
เหนือกวาปุโรหิตสูงสุดของอียิปต แมแตเหนือกวาฟาโรห

 ไมวาสถานะในชีวติเราจะเปนอยางไร การทีเ่ราผูเปน “พวกปโุรหติ
หลวง เปนชนชาติบริสทุธ์ิ  เปนประชากรอันเปนกรรมสิทธิ์ของพระเจา” 
(1 เปโตร 2:9) ควรปฏบิตัติอผูอืน่อยางไร ความเชือ่ทาํใหเรามพีนัธะอะไร
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ยาโคบอวยพรลูกๆ ของโยเซฟวันอังคาร
 เมื่อยาโคบเริ่มเขาสูชวงปลายของชีวิต เขาระลึกถึงชวงที่กลับไปยัง
เบธเอลกอนหนานี้ (ปฐมกาล 35:1-15) เม่ือครั้งเขาไดรับพระสัญญาแหง 
“กรรมสิทธ์ินรินัดร” (ปฐมกาล 48:4) อกีคร้ังจากพระเจาทีเ่คยใหไวกบัอับราฮัม
(ปฐมกาล 17:8) ดังนั้นความหวังของดินแดนแหงพันธสัญญาเปนความคิดที่
ปลอบใจหลอเลี้ยงความหวังในชวงที่เขารูวาความตายกําลังจะมาเยือน ดังนั้น 
ยาโคบจึงหนัมาหาลูกชายสองคนของโยเซฟท่ีเกดิในอียปิตและอวยพรเขาท้ังสอง 
พรทีใ่หนัน้อยูในบรบิทของพระสญัญาแหงอนาคตเกีย่วกบัพงศพนัธุของเขาเอง

 อาน ปฐมกาล 48 เหตุใดยาโคบจึงอวยพรลูกชายสองคนของ
โยเซฟ แตไมไดอวยพรหลานชายคนอ่ืนๆ

 ลูกชายสองคนของโยเซฟคือ มนัสเสหและเอฟราอิม เปนเพียงหลาน
ชายสองคนท่ียาโคบอวยพร พวกเขาท้ังสองไดรบัการยกระดับสถานะหลานชาย
ไปสูสถานะบุตรชาย (ปฐมกาล 48:5) แมวาการอวยพรของยาโคบจะบงบอก
วาลูกคนที่สอง (เอฟราอิม) เหนือกวาคนแรก (มนัสเสห) แตขณะเดียวกันพร
ที่ยาโคบใหแทจริงแลวก็เกี่ยวของกับโยเซฟ (ปฐมกาล 48:15)
 สิ่งที่เราเห็นในเร่ืองนี้คือ คําพยานสวนตัวถึงความสัตยซื่อที่พระเจามี
ตอพวกเขาในอดีตและพระสัญญาที่พระองคมีตอพวกเขาในอนาคต ยาโคบ
กลาวถงึพระเจาของอับราฮัมและอิสอัค (ปฐมกาล 48:15) พระผูประทานอาหาร
และคุมครองพวกเขา คือพระเจาองคเดียวกันที่ “ไดชวยขาพเจาใหพนจาก
ความชัว่รายทัง้สิน้” (ปฐมกาล 48:16) ยาโคบยงัระลึกถงึ “พระเจาแหงเบธเอล” 
(ปฐมกาล 31:13) พระผูซึ่งเขาปลํ้าสูดวย (ปฐมกาล 32:29) และพระผูทรง
เปล่ียนชื่อเขาจากยาโคบเปน “อิสราเอล” (ปฐมกาล 32:26-29)
 เมื่อกลาวถึงประสบการณทั้งหมดท่ีพระเจาทรงเปล่ียนส่ิงช่ัวรายให
กลายเปนดี ยาโคบแสดงความหวังวา พระเจาจะไมเพียงแตดูแลชีวิตปจจุบัน
ของหลานชายดังที่พระองคทรงดูแลเขาและโยเซฟเทานั้น แตเขายังนึกไปถึง
อนาคตดวยในวันที่ลูกหลานของเขาจะกลับไปยังคานาอัน ความหวังนี้เห็นได

Jacob Blesses Joseph’s Sons
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ยาโคบอวยพรลูกชายท้ังหลายพุธ
 อาน ปฐมกาล 49:1-28 เราไดรับบทเรียนฝายจิตวิญญาณอะไร
จากการที่ยาโคบอวยพรลูกชายทั้งหลายของเขา

 นอกเหนือจากคําพยากรณเกี่ยวกับประวัติศาสตรของเผาตางๆ ของ
อิสราเอลแลว ยาโคบยังเห็นถึงพระเมสสิยาหและความหวังแหงความรอดอัน
สูงสุด คํากลาวเริ่มตนของยาโคบแสดงใหเห็นความหวังนี้โดยใชคําวา “ภาย
หนา” (ปฐมกาล 49:1) ซึ่งเปนสํานวนเฉพาะที่กลาวถึงการเสด็จมาของพระ-
เมสสิยาหผูเปนกษัตริย (อิสยาห 2:2; ดาเนียล 10:14)
 พระคัมภีรยังบันทึกตอไปอีกถึงอนาคตของชายเหลานี้แตละคน นี่
ไมใชชะตากรรมที่กําหนดไวลวงหนา มิใชวาพระเจากําหนดไวแลววาพวกเขา
จะตองเผชิญกับส่ิงใด แตคํากลาวเหลานี้แสดงถึงลักษณะอุปนิสัยของพวกเขา
และลักษณะนิสัยที่ลูกหลานไดรับ ตัวอยางเชน การที่พระเจาทรงรูวามีใคร
บางคนจะฆาชายผูบริสุทธิ์แตกตางอยางส้ินเชิงจากการท่ีพระเจาประสงคจะให
ฆาตกรทําเชนนั้น

 อาน ปฐมกาล 49:8-12 ขอพระคัมภีรเหลานี้บันทึกคําพยากรณ
อะไร และเหตุใดจึงสําคัญ

Jacob Blesses His Sons

ชัดจากการกลาวถึงเชเคม (ปฐมกาล 48:22) ซึ่งไมเพียงแตเปนดินแดนที่เขา
ไดมา (ปฐมกาล 33:19) แตจะเปนสถานท่ีฝงกระดูกโยเซฟอีกดวย (โยชูวา 
24:32) และเปนดนิแดนทีจ่ะแบงสรรใหกบัเผาตางๆ ของอสิราเอล (โยชูวา 24:1) 
ทามกลางเหตุการณทั้งปวงท่ีเกิดขึ้น ยาโคบระลึกถึงพระสัญญาของพระเจาที่
กลาววา โดยผานทางครอบครัวนี้ “บรรดาเผาพันธุทั่วโลกจะไดพรเพราะเจา” 
(ปฐมกาล 12:3)

 อาน กิจการ 3:25, 26 ตามท่ีเปโตรกลาว พระสัญญาในปฐมกาล 
12:3 จะสําเร็จอยางไร และเราเองไดรับพรนี้อยางไร
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 ทีเ่หนอืกวาเจตจํานงเสรีของมนุษย คอืพระเจาทรงรูอนาคต และพระองค
ทรงเตรียมการใหพระเมสสิยาหเสด็จมาทางเชื้อสายของยูดาห (ปฐมกาล 49:
8-12) ผูมีสิงหเปนตัวแทน (ปฐมกาล 49:9) บงชี้ถึงลักษณะของกษัตริยและได
รบัการสรรเสริญ กษัตริยดาวิดจะมาจากเช้ือสายของยูดาห และชีโลหกจ็ะมาจาก
เชื้อสายน้ีดวย คือผูที่จะนําชาโลม “สันติสุข” มาให (อิสยาห 9:6, 7) “ชนชาติ
ทั้งหลายจะเชื่อฟง” พระองค (ปฐมกาล 49:10)
 ชาวยวิเชือ่มาเปนเวลานานแลววาคาํพยากรณทีเ่กีย่วกบัพระเมสสยิาหชี้
ไปยงัพระเมสสยิาหทีก่าํลงัจะเสดจ็มา และครสิเตยีนก็เชือ่เชนกนัวาขอพระคมัภรี
นี้ชี้ไปที่พระเยซู “ชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเขากับผูนั้น” (ปฐมกาล 49:10) 
ซึ่งบางทีอาจเปนขอตั้งตนในพระสัญญาแหงพระคัมภีรพันธสัญญาใหมที่กลาว
วา “หวัเขาทกุหวัเขา...จะตองคกุกราบลง นมัสการในพระนามแหงพระเยซนูัน้” 
(ฟลิปป 2:10)
 ดังท่ี นางเอลเลน จี. ไวท เขียนไววา “สิงหหนุม ราชาแหงปา เปน
สัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับเผานี้ ดาวิด และชีโลหบุตรแหงดาวิด คือ ‘ยูดาห
เปนลูกสิงห’ ที่แทจริงจะมาจากเผานี้ อํานาจท้ังหมดจะคุกเขากราบลงและทุก
ประชาชาติจะแสดงความเคารพตอทาน” (บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 
236)

 เหตุใดเราจึงควรแสดงความเคารพตอพระเยซูในเวลาน้ี

ความหวังในแผนดินแหงพระสัญญาวันพฤหัสบดี
 อาน ปฐมกาล 49:29 – 50:21 ขอพระคัมภีรเหลานี้สรุปความ
หวังที่ยิ่งใหญอยางไร

 บทสรุปของพระธรรมปฐมกาลประกอบดวยสามเหตุการณที่เต็มดวย
ความหวัง
 เหตุการณแรกคือ ความหวังที่อิสราเอลจะไดกลับไปยังดินแดนแหง
พันธสัญญา โมเสสผูเขียนพระธรรมปฐมกาลบรรยายถึงการเสียชีวิตและการ
ฝงศพของยาโคบและโยเซฟวาเปนเหตุการณที่ชี้ไปยังดินแดนแหงพันธสัญญา 

The Hope of the Promised Land
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ทันทีหลังจากท่ียาโคบใหพรและพยากรณถึง “ตระกูลทั้งสิบสองของอิสราเอล” 
(ปฐมกาล 49:28) เขาก็คิดถึงยามท่ีเขาตองตาย จึงส่ังใหลูกชายฝงศพเขาใน
คานาอันที่ถ้ํามัคเป-ลาหที่ฝงศพของนางซาราห (ปฐมกาล 49:29-31) การ
บรรยายถึงขบวนแหศพไปยังคานาอันกลายเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงการอพยพ
จากอียิปตหลายศตวรรษตอมา
 เหตุการณที่สองคือ ความหวังที่พระเจาจะทรงเปลี่ยนความชั่วรายให
กลายเปนดี หลังจากการเสียชีวิตและการฝงศพของยาโคบ พี่นองของโยเซฟก็
กังวลเรื่องอนาคตของตน พวกเขากลัววาตอนน้ีโยเซฟจะแกแคนพวกตน พวก
เขาจึงเขามาหาโยเซฟและกราบลงตอหนา พรอมท่ีจะเปนผูรับใช (ปฐมกาล 
50:18) ซึ่งเปนภาพเหตุการณที่ชวนใหนึกถึงความฝนเชิงพยากรณของโยเซฟ 
โยเซฟจึงปลอบใจและบอกพวกพี่ชายวา “อยากลัวเลย” (ปฐมกาล 50:19) เปน
วลีทีก่ลาวถึงอนาคต (ปฐมกาล 15:1) เพราะส่ิงที ่“คดิราย” ตอเขา “พระเจาทรง
ดาํรใิหเกิดผลด”ี (ปฐมกาล 50:20) และเปลีย่นเสนทางของเหตกุารณไปสูความ
รอด (ปฐมกาล 50:19-21; เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล 45:5, 7-9) กลาวคือ แม
มนษุยจะผิดพลาดมากมายเพียงไร แตพระเจาเปนผูควบคุมทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้เสมอ
 เหตุการณที่สามคือ ความหวังที่พระเจาจะทรงชวยมนุษยที่ตกอยูใน
บาปใหรอด เร่ืองราวการเสียชีวิตของโยเซฟในปฐมกาลขอสุดทายนั้นใหความ
หมายที่กวางกวาแคการตายของโยเซฟ นาแปลกที่โยเซฟไมไดสั่งใหฝงกระดูก
ของเขา แตเขาชี้ไปยังเวลาที่ “พระเจาจะทรงเย่ียมเยียนพวกทานเปนแนแลว
ทานท้ังหลายตองนํากระดูกของเราไปจากที่นี่” (ปฐมกาล 50:25) ซึ่งหลายป
ตอมาพวกเขาก็ทําเชนน้ันตามคํากลาวเหลาน้ี (ดูใน อพยพ 13:19) ทายที่สุด 
ความหวังในแผนดนิแหงพนัธสัญญาหรอืคานาอันเปนเครือ่งหมาย เปนสิง่ทีเ่กดิ
กอน และเปนความหวังสูงสุดแหงความรอด การฟนฟ ูกรุงเยรูซาเล็มในสวรรค
ใหมและโลกใหม คือความหวังสูงสุดสําหรับเราทุกคน ความหวังที่มั่นใจไดจาก
การสละพระชนมของชีโลห

 อาน ววิรณ 21:1-4 ขอพระคมัภรีเหลานีแ้สดงถงึความหวงัสงูสดุ
ที่เรามีอยางไร หากปราศจากพระสัญญานี้แลว เราจะมีความหวังอะไร
นอกจากความตายเพียงเทานั้นที่เปนจุดจบของปญหาท้ังหมด
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานเรื่อง “โยเซฟและพ่ีนองของเขา” จากหนังสือบรรพชนกับผูเผย
พระวจนะ หนา 233-240 ของ เอลเลน จี. ไวท
 “ชีวิตของโยเซฟแสดงใหเห็นชีวิตของพระคริสต เพราะความอิจฉา-
ริษยาทําใหพวกพ่ีชายของโยเซฟขายเขาเปนทาส พวกเขาหวังวาการกระทํา
เชนนี้จะขัดขวางไมใหโยเซฟเปนใหญกวาพวกเขา และเมื่อโยเซฟถูกจับไป
อยีปิตพวกเขากย็กยอตนเองท่ีไมตองกงัวลกบัความฝนของเขาอกีตอไป เพราะ
พวกเขาไดขจัดความเปนไปไดทั้งหมดออกไปแลว แตพระเจาทรงเหนือกวา
วิถีทางของพวกเขา พระองคจะทรงทําใหเหตุการณนั้นที่พวกเขาพยายาม
ขัดขวางใหสําเร็จ พวกปุโรหิตและผูปกครองชาวยิวก็เชนกันที่อิจฉาพระคริสต 
เกรงวาพระองคจะดึงดูดความสนใจของผูคนไปจากพวกเขา พวกเขาประหาร
พระองคเพื่อขัดขวางไมใหพระองคขึ้นเปนกษัตริย แตสุดทายกลับทําใหสิ่งที่
พวกเขาไมตองการนั้นเกิดขึ้น
 “โยเซฟกลายเปนผูกอบกูครอบครัวของบิดาโดยผานทางการเปนทาส
ในอยีปิต กระนัน้ความจริงนีก้ไ็มไดทาํใหพวกพีช่ายมคีวามผดินอยลง เชนเดยีว
กบัการทีศ่ตัรูของพระองคตรงึพระครสิตทีก่างเขนซึง่ทาํใหพระองคเปนพระผูไถ
ของมนุษยชาติ เปนพระผูชวยใหรอดของพงศพันธุที่ลมลงในบาป และเปน
พระผูปกครองท่ัวทั้งโลกา แตความจริงนี้ก็มิไดลบลางความผิดของฆาตกรหรือ
เปล่ียนการอาชญากรรมน้ันใหกลายเปนสิ่งถูกตอง
 “เมื่อพวกพ่ีชายของโยเซฟขายนองของตนใหกับคนนอกศาสนา 
พระครสิตกถ็กูสาวกคนหนึง่ของพระองคขายใหกบัศตัรูทีข่มขืน่ทีส่ดุเชนเดียวกนั 
โยเซฟถกูกลาวหาอยางผดิๆ และถกูจาํคกุเพราะศลีธรรมอนัดขีองเขา พระคริสต
กเ็ชนกนัถกูดหูม่ินและถกูปฏเิสธเพราะชวีติทีช่อบธรรมและเสยีสละของพระองค
ไดตําหนิบาป และถึงแมพระองคจะไมมีความผิด พระองคก็ถูกประณามตาม
คําใหการของพยานเท็จ ความอดทนและการถอมตนของโยเซฟภายใตความ
อยุติธรรมและการกดข่ี รวมทั้งการพรอมที่จะใหอภัยและมีความเมตตาอัน
สูงสงตอพ่ีนองท่ีผิดธรรมชาติ แสดงถึงความอดทนอยางไมมีที่ติของพระผูชวย
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เม่ือยาโคบเสียชีวิต พวกพี่ชายของโยเซฟกลัววาโยเซฟจะแกแคน
 พวกเขา เรื่องนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับความรูสึกผิดท่ีพวกพี่ชายยัง
 คงเก็บไว ปฏิกิริยาของโยเซฟสอนอะไรเราถึงการอภัยผูกระทําผิด

2. ชีวิตของโยเซฟและพระเยซูมีความคลายคลึงกันอยางไร

3. ความจริงที่วา แมพระเจาจะทรงทราบอนาคตของเราเปนอยางดี 
 แตเราก็ยังคงมีอิสระในการเลือกท่ีจะกระทํา แนวคิดท้ังสองน้ีเขา
 กันไดอยางไร

ใหรอดตอการมุงรายและการขมเหงของคนชั่ว และพระองคทรงอภัยไมเพียง
แตผูประหารพระองคเทานั้น แตพระองคทรงอภัยทุกคนที่มาหาพระองคเพื่อ
สารภาพบาปและแสวงหาการอภัย” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระ-
วจนะ, หนา 239, 240)


