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บทนนา
คนของพระเจจ้าหลายทท่านไดจ้เขขียนความเหห็นเกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐมกาล หมายเหตตุของแมทธธิว เฮนรขีกี่ ชท่าง

เปป็นพระพรฝฝ่ายวธิญญาณอกันหอมหวาน เหมาะสสาหรกับการเฝฝ้าเดขีกี่ยว มขีประโยชนห์และดขี เชท่นเดขียวกกับ Notes on
 the Pentateuch โดย C. H. Mackintosh หลายทท่านไดจ้ขอความเหห็นจากอรรถาธธิบายเหลท่านขีนี้ซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีก
และไดจ้รกับพระพร แตท่พวกมกันไมท่ไดจ้กลท่าวถถึงความสสาคกัญทางวธิทยาศาสตรห์มากนกักของนนี้สาทท่วมโลก และพวกมกันไมท่
ไดจ้ใหจ้คสาตอบแกท่พวกถสือแนวคธิดวธิวกัฒนาการ ไมท่มขีคสาอธธิบายเกขีกี่ยวกกับฟอสซธิลตท่าง ๆ ชกันี้นถท่านหธิน รวมถถึงทขีกี่เรขียกวท่า
ยตุคนนี้สาแขห็ง หรสือยตุคนนี้สาแขห็งทกันี้งหลาย พวกมกันไมท่กลท่าวถถึงมากนกักเกขีกี่ยวกกับลสาดกับพงศาวดารของพระคกัมภขีรห์

Hastings ในหนกังสสือ Great Texts of the Bible ใหจ้ขจ้อเสนอแนะทขีกี่ดขีเกขีกี่ยวกกับการเทศนาแตท่ไมท่ไดจ้ใหจ้
คสาตอบแกท่นกักวธิวกัฒนาการ แกท่สมมตธิฐาน Graff-Wellhausen ของพวกคนไมท่เชสืกี่อ

Edward J. Young ในหนกังสสือ Introduction to the Old Testament ของเขา กห็ดขี โดยเฉพาะใน
เรสืกี่องบรรณานตุกรมเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องเหลท่านขีนี้ และเขาเปป็นผผจ้ทขีกี่ยถึดมกักี่นเรสืกี่องการดลใจดจ้านถจ้อยคสาของพระคกัมภขีรห์มากทขีกี่สตุด
คนหนถึกี่ง แตท่เขาใหจ้ความเหห็นทขีกี่จสากกัดมาก ๆ เกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐมกาล

Oswald T. Allis ในหนกังสสือของเขา The Five Books of Moses ใหจ้คสาตอบทขีกี่แสนมหกัศจรรยห์แกท่
ทฤษฎขี Graff-Wellhausen ทขีกี่โงท่เขลาของพวก higher critics เขายกังไมท่ดขีพอในเรสืกี่องการดลใจดจ้านถจ้อยคสา คธิด
วท่าโมเสสนท่าจะใชจ้ประโยชนห์จากเอกสารสมกัยโบราณทกันี้งหลายและประเพณขีทขีกี่ถท่ายทอดผท่านทางคสาพผดแตท่เฉพาะ
ตามทขีกี่พระเจจ้าทรงดลใจการเลสือกและการใชจ้งานของพวกเขา ในเรสืกี่องนกันี้นเขาไปไกลเกธินกวท่าทขีกี่พระคกัมภขีรห์กลท่าว
อจ้าง แตท่เขากห็โจมตขีความโงท่เขลาของพวกนกักวธิจารณห์ทขีกี่อยากทสาใหจ้หนกังสสือหจ้าเลท่มแรกของโมเสสเปป็นประเพณขีตท่าง 
ๆ ทขีกี่ถผกยสาเขจ้าดจ้วยกกันและถผกรวบรวมโดย “บรรณาธธิการ” ทขีกี่หลอกลวงคนหนถึกี่งหลกังจากโมเสสตกันี้งนาน หนกังสสือ
นกันี้นใหจ้คสาตอบทขีกี่เถขียงไมท่ไดจ้จรธิง ๆ และมขีคตุณคท่ามาก ๆ ในหกัวขจ้อเหลท่านขีนี้

Dr. Scofield ใน Reference Bible มขีหมายเหตตุดขี ๆ เยอะเกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐมกาล อยท่างไรกห็ตาม เรา
คธิดวท่าเขาเปปิดชท่องโดยไมท่มขีเหตตุอกันควรใหจ้แกท่ยตุคสมกัยทกันี้งหลายทขีกี่ไมท่รผจ้สธินี้นสตุดกท่อนอาดกัมและจากนกันี้นกห็มขีการทรงสรจ้าง
ครกันี้งทขีกี่สอง ดกังนกันี้นเขาจถึงพยายามทขีกี่จะโอนอท่อนทตุกอยท่างทขีกี่เขาทสาไดจ้ใหจ้แกท่พวกนกักวธิวกัฒนาการและนกักวธิทยาศาสตรห์
ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อ เราคธิดวท่าเขาคธิดผธิดเกขีกี่ยวกกับ “ทฤษฎขีชท่องวท่าง” และดกังนกันี้นเราจถึงพผดถถึงมกันในเลท่มนขีนี้

Martin Luther และ Leupold ไดจ้ใหจ้ผลงานทขีกี่มขีนนี้สาหนกักและเปป็นแบบนกักวธิชาการเกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐม
กาลซถึกี่งเราไดจ้ขอความเหห็นดจ้วยความยธินดขีและไดจ้รกับประโยชนห์มาก

แตท่ไมท่มขีอรรถาธธิบายเลท่มใดเลยเกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐมกาล ซถึกี่งเราคตุจ้นเคย กลท่าวถถึงมากพอเกขีกี่ยวกกับการทรง
สรจ้าง ความโงท่เขลาของวธิวกัฒนาการ นนี้สาทท่วมโลก ฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธิน นกักเขขียนครธิสเตขียนไมท่กขีกี่ทท่านดผเหมสือนจะ
ตระหนกักถถึงยตุคทกันี้งหลายทขีกี่ถผกเพธิกี่มเขจ้ามาซถึกี่งเหลท่านกักประวกัตธิศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อสกันนธิษฐานวท่ามขีโดยอจ้างอธิงบกันทถึกเหลท่า
นกันี้นในอขียธิปตห์ ดกังนกันี้นพวกเขาจะเสนอแนะวท่าเมสืองเกท่าแหท่ง Byblos ในเลบานอนมขีอายตุยจ้อนไปถถึงเจห็ดพกันปป! 
แนท่นอนวท่านกักี่นเปป็นเพขียงการคาดเดาทขีกี่ไมท่นท่าเปป็นไปไดจ้เลย เหลท่านกักประวกัตธิศาสตรห์ผลขีผลามสรจ้างราชวงศห์เหลท่านกันี้น
ขถึนี้นมา ซถึกี่งถผกเสนอแนะโดยปตุโรหธิตชาวอขียธิปตห์ Manetho ผผจ้ซถึกี่งเขขียนหลายรจ้อยปปหลกังจากกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นทขีกี่เขาใหจ้
รายการการครองราชยห์ของพวกเขา และทสาใหจ้ราชวงศห์เหลท่านกันี้นมขีการครองราชยห์แบบตท่อเนสืกี่องกกันแทนทขีกี่บาง



ราชวงศห์ซถึกี่งครองราชยห์ในชท่วงเวลาเดขียวกกัน อยท่างทขีกี่ควรจะเปป็น การอพยพและการพธิชธิตนกันี้นถผกใสท่เวลาผธิดโดย 
Miss Kenyon และนกักวธิชาการทท่านอสืกี่น ๆ นกักประวกัตธิศาสตรห์สท่วนใหญท่ไมท่แนท่ใจเกขีกี่ยวกกับฟาโรหห์องคห์นกันี้นแหท่งสมกัย
ของการอพยพและมกักเขจ้าใจผธิด

Immanuel Velikovsky ซถึกี่งเปป็นยธิวทขีกี่ไมท่รอดแตท่เปป็นนกักวธิชาการทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ ในหนกังสสือหลายเลท่มอกันโดด
เดท่นของเขา นกักี่นคสือ Ages in Chaos, Earth in Upheaval และ Worlds in Collision ชขีนี้ใหจ้เหห็นและพธิสผจนห์ใหจ้
เหห็นการระบตุเวลาผธิดโดยเพธิกี่มเขจ้าไปอขีกหลายรจ้อยปปในอขียธิปตห์ และ Dr. Donovan A. Courville ในหนกังสสือชตุด
สองเลท่มของเขา The Exodus Problem and Its Ramifications นท่าเชสืกี่อถสือมาก ๆ และมขีความเปป็นนกัก
วธิชาการในการสนกับสนตุนความแมท่นยสาทางประวกัตธิศาสตรห์ของพระคกัมภขีรห์เองในลสาดกับพงศาวดารของมกัน คนเหลท่า
นขีนี้แสดงใหจ้เหห็นวท่าเวลาหลายรจ้อยปปไดจ้ถผกเพธิกี่มเขจ้าไปโดยปราศจากขจ้อพธิสผจนห์และวท่าพระคกัมภขีรห์ควรถผกเชสืกี่อถสือใน
เรสืกี่องลสาดกับเวลาเชท่นเดขียวกกับในเรสืกี่องหลกักคสาสอน ลสาดกับพงศาวดารของ Ussher กห็ไมท่สมบผรณห์แบบแตท่ไมท่ไดจ้ผธิด
อยท่างรจ้ายแรง โดยเราเชสืกี่อวท่าผธิดไปจากความเปป็นจรธิงแคท่สองสามปปหรสือหลายหลายสธิบปป เรารผจ้สถึกวท่าอรรถาธธิบาย
หลายเลท่มไมท่ไดจ้กลท่าวถถึงเรสืกี่องเหลท่านขีนี้มากพอในความเหห็นเกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐมกาล

เรารผจ้สถึกวท่าเราตจ้องรกับมสือกกับปปัญหาเรสืกี่องคสากลท่าวอจ้างทกันี้งหลายทขีกี่ไมท่ไดจ้รกับการพธิสผจนห์ของพวกนกัก
วธิวกัฒนาการ (ซถึกี่งถอยทกัพไปเรสืกี่อย ๆ) เราตจ้องพผดถถึงเรสืกี่องนนี้สาทท่วมโลก อารยธรรมกท่อนนนี้สาทท่วมโลก การปปัปั่นปฝ่วนทกักี่ว
โลกทขีกี่ทสาลายและเปลขีกี่ยนโฉมพสืนี้นผธิวของทกันี้งพธิภพ ทสาใหจ้เกธิดชกันี้นหธินตท่าง ๆ ฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธิน สภาพภผมธิอาการทขีกี่
แตกตท่างไปอยท่างสธินี้นเชธิงหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก

เรารผจ้สถึกวท่าจสาเปป็นตจ้องโตจ้แยจ้งกกับคสากลท่าวอจ้างอกันโงท่เขลาของการทขีกี่มนตุษยห์คท่อย ๆ ปปนขถึนี้นจากบรรพบตุรตุษทขีกี่
เปป็นสกัตวห์ไปสผท่อารยธรรม ทขีกี่เรขียกวท่ายตุคหธิน ฯลฯ พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อควรถผกทจ้าทายวท่าวธิธขีการตท่าง ๆ ของ
พวกเขาในการตกัดสธินยตุคสมกัยตท่าง ๆ ในอดขีตนกันี้นลจ้วนเชสืกี่อถสือไมท่ไดจ้

เรายธินดขีอยท่างยธิกี่งทขีกี่จะแนะนสาหนกังสสือตท่าง ๆ โดย Byron C. Nelson, After His Kind และ The 
Deluge Story in Stone หนกังสสือ The Genesis Flood โดย Henry C. Morris และ J.C. Whitcomb, Jr. กห็
มขีคตุณคท่ามาก ๆ-และ Why We Believe in Creation, Not in Evolution โดย Fred John Meldau ผผจ้ลท่วง
ลกับ

เราไดจ้รกับความชท่วยเหลสือและการหนตุนใจจาก The Bible Science Newsletter และจากผผจ้แตท่ง
มากมายหลายทท่านทขีกี่เราไมท่สามารถกลท่าวถถึงตรงนขีนี้ไดจ้ เราสสานถึกบตุญคตุณยธิกี่งนกักสสาหรกับบตุรตุษทขีกี่ดขีงามเหลท่านขีนี้ทตุกคน-
เหลท่าผผจ้เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์และนกักวธิชาการ-ผผจ้ยสืนหยกัดเพสืกี่อพระครธิสตห์และพระคกัมภขีรห์ เพสืกี่อความเชสืกี่อแบบครธิสเตขียนตาม
ประวกัตธิศาสตรห์

คราวนขีนี้ผผจ้แตท่งทท่านนขีนี้มขีขจ้ออจ้างอกันใดทขีกี่เราเขขียนเกขีกี่ยวกกับหนกังสสือปฐมกาล? ผมไมท่ใชท่นกักวธิชาการเหมสือน
อยท่างทขีกี่บางคนเปป็น การทสางานหนกักโดยตลอดของผมในการเปป็นบรรณาธธิการหนกังสสือ SWORD OF THE LORD
รายสกัปดาหห์ และกสากกับดผแลคนงานกวท่าเกจ้าสธิบคนในสสานกักงานของเรา ในการเทศนารายสกัปดาหห์ทางสถานขีวธิทยตุ
หลายแหท่ง ในการเทศนาหกหรสือแปดหนตท่อสกัปดาหห์เปป็นปกตธิในครธิสตจกักรทกันี้งหลายหรสืองานประชตุมหลายแหท่ง
หมายความวท่าผมไมท่สามารถปลขีกตกัวจากหนจ้าทขีกี่อสืกี่น ๆ ทกันี้งหมด และทสาการวธิจกัยไดจ้อยท่างทขีกี่บางคนอาจกระทสา



ถถึงกระนกันี้นพระคกัมภขีรห์กห็เปป็นของผม โดยผมเชสืกี่อมกันดจ้วยใจยธินดขีและรจ้อนรน เราเชสืกี่อและปกปฝ้องคสากลท่าว
ของพระคกัมภขีรห์ทขีกี่วท่า “พระวจนะทตุกคสา…ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจจ้า” (มธ. 4:4) ทขีกี่วท่าพระคกัมภขีรห์เปป็นการ
เปปิดเผยหนถึกี่ง “ไมท่ใชท่ดจ้วยบรรดาถจ้อยคสาซถึกี่งปปัญญาของมนตุษยห์สกักี่งสอน แตท่ซถึกี่งพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทรงสกักี่งสอน” (1 
คร. 2:13) นอกจากนขีนี้ ในอดขีตผมเคยเขขียนความเหห็นตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับทตุกบทในพระคกัมภขีรห์แลจ้ว และทตุกขจ้อพระคสา
ทขีกี่สสาคกัญ ดจ้วยความชสืกี่นบานอกันบรธิสตุทธธิธิ์ ผผจ้ประกาศขท่าวประเสรธิฐและบรรณาธธิการคนนขีนี้เขขียนเกขีกี่ยวกกับพระคกัมภขีรห์
โดยวธิงวอนขอการทรงนสาของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์อยผท่เสมอขณะทขีกี่ผมอท่านและเขขียน และเพสืกี่อทตุกคนทขีกี่อาจไดจ้รกับ
ประโยชนห์จากงานเขขียนของผม

ใชท่แลจ้วครกับ และหลายพกันคนทขีกี่ไดจ้อท่านงานเขขียนตท่าง ๆ ของผมแลจ้ว หลายพกันคนทขีกี่ไดจ้พบวท่าพระคกัมภขีรห์
นกันี้นหอมหวานและเปลขีกี่ยนแปลงชขีวธิตผท่านทางงานรกับใชจ้อกันตกี่สาตจ้อยของผมจะไดจ้อท่านความเหห็นตท่าง ๆ ของผมเกขีกี่ยว
กกับหนกังสสือปฐมกาลกท่อนความเหห็นเหลท่านกันี้นของผผจ้แตท่งทท่านอสืกี่น ดกังนกันี้นเราจถึงเขขียนเพราะถผกกระตตุจ้นโดยพระเจจ้า
และความตจ้องการในหมผท่ผผจ้คน

ขอใหจ้ทตุกคนจดจสาไวจ้วท่าพระครธิสตห์และความรอดโดยความเชสืกี่อในพระโลหธิตทขีกี่ลบมลทธินของพระองคห์
เปป็นใจความหลกักทขีกี่แทจ้จรธิงของพระคกัมภขีรห์ทกันี้งเลท่ม ขอใหจ้พระองคห์ผผจ้ทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของเราและองคห์พระ
ผผจ้เปป็นเจจ้าทรงยธินี้มใหจ้แกท่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่อท่านและขอใหจ้พระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ผผจ้เปปปั่ยมสตุขทรงนสาพาและใหจ้ความสวท่าง
และอวยพรทตุกคนทขีกี่ศถึกษาคจ้นควจ้าพระวจนะของพระองคห์ในทขีกี่นขีนี้

จอหห์น อารห์. ไรซห์
เมอรห์ฟรขีสโบโรท่, เทนเนสซขี
1975



“ในเรธิริ่มแรกนนันั้น…”
ปฐมกาล 1

การทรงสรร้างแผผ่นดธินโลก

ขร้อ 1
ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก

พระคนัมภภีรร์ทนันั้งเลผ่ม, พระครธิสตร์และความเชสืริ่อแบบครธิสเตภียน, 
ตนันั้งหรสือลร้มพรร้อมกนับหนนังสสือปฐมกาล

หนกังสสือปฐมกาล ถผกรวมไวจ้ในคสากลท่าวทขีกี่ชกัดเจนนกันี้นของ 2 ทธิโมธขี 3:16, “พระคกัมภขีรห์ทตุกตอนถผกประทาน
ใหจ้โดยการดลใจของพระเจจ้า…” หรสือตรงตกัวคสือ ถผกหายใจออกมาโดยพระเจจ้า พระเยซผทรงเชสืกี่อในหนกังสสือปฐม
กาลในฐานะเปป็นพระวจนะของพระเจจ้าจรธิง ๆ และทรงยกขจ้อความหรสืออจ้างอธิงถถึงมกัน และพระองคห์ตรกัสวท่า “อยท่า
คธิดวท่าเรามาเพสืกี่อจะทสาลายพระราชบกัญญกัตธิหรสือพวกศาสดาพยากรณห์เสขีย เรามธิไดจ้มาเพสืกี่อจะทสาลาย แตท่เพสืกี่อจะ
ทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง เพราะเรากลท่าวความจรธิงแกท่ทท่านทกันี้งหลายวท่า จนกวท่าฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลกจะลท่วงไป แมจ้แตท่
อกักษรหนถึกี่งหรสือจตุด ๆ หนถึกี่งกห็จะไมท่สผญไปจากพระราชบกัญญกัตธิ จนกวท่าสธิกี่งสารพกัดจะถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง” (มธ. 
5:18)

“พระราชบกัญญกัตธิ” ในทขีกี่นขีนี้เจาะจงหมายถถึงหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกในพระคกัมภขีรห์ ซถึกี่งรวมหนกังสสือปฐมกาลเขจ้า
ไวจ้ดจ้วย และพระเยซผทรงยกคสาพผดจากพระราชบกัญญกัตธินกันี้น จากพระราชบกัญญกัตธิ 8:3 เมสืกี่อพระองคห์ทรงตอบ
ซาตานวท่า “มขีเขขียนไวจ้แลจ้ววท่า ‘มนตุษยห์จะมขีชขีวธิตอยผท่โดยอาหารอยท่างเดขียวไมท่ไดจ้ แตท่โดยพระวจนะทตุกคสาซถึกี่งออกมา
จากพระโอษฐห์ของพระเจจ้า’” (มธ. 4:4; ลผกา 4:4)

และพระเยซผผผจ้ทรงคสืนพระชนมห์แลจ้วตรกัสแกท่ครธิสเตขียนสองคนนกันี้นทขีกี่โศกเศรจ้าและสงสกัยผผจ้กสาลกังเดธินทางไป
หมผท่บจ้านเอมมาอผสวท่า: “ โอ พวกคนเขลา และมขีใจเฉสืกี่อยในการเชสืกี่อบรรดาคสาซถึกี่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้กลท่าวไวจ้
นกันี้น จสาเปป็นซถึกี่งพระครธิสตห์จะตจ้องทนทตุกขห์สธิกี่งเหลท่านขีนี้ และเขจ้าในสงท่าราศขีของพระองคห์มธิใชท่หรสือ” และเรธิกี่มตจ้นทขีกี่โมเสส
และบรรดาศาสดาพยากรณห์ พระองคห์ทรงอธธิบายใหจ้เขาทกันี้งสองฟปังในพระคกัมภขีรห์ทตุกขจ้อถถึงสธิกี่งเหลท่านกันี้นทขีกี่เกขีกี่ยวกกับ
พระองคห์เอง” (ลผกา 24:25-27) พระเยซผทรงยกขจ้อพระคกัมภขีรห์ “เรธิกี่มตจ้นทขีกี่โมเสส” เกขีกี่ยวกกับพระองคห์เองและทสา
เชท่นนกันี้น “ในพระคกัมภขีรห์ทตุกขจ้อ”

ดกังนกันี้นปฐมกาลจถึงเปป็นพระวจนะทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจของพระเจจ้าจรธิง ๆ และพระคสาขจ้อแรกของปฐมกาล
กห็ไดจ้รกับการดลใจและเปป็นของแทจ้และประกอบดจ้วยสธิทธธิอสานาจพอ ๆ กกับยอหห์น 3:16 หรสือพระคสาขจ้ออสืกี่นใดใน
พระคกัมภขีรห์

“ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก”



“ในเรธิริ่มแรกนนันั้นพระเจร้า”!
พระเจจ้าทรงอยผท่ในเรธิกี่มแรกนกันี้น พระเจจ้าจะทรงอยผท่ทขีกี่ไหนไดจ้อขีกเลท่านอกจากทขีกี่นกักี่น-ในเรธิกี่มแรกนกันี้น? ไมท่มขีแผท่น

ดธินโลก ไมท่มขีทะเล ไมท่มขีดวงอาทธิตยห์ ไมท่มขีดวงดาว ไมท่มขีดาวเคราะหห์ ไมท่มขีพวกสกัตวห์ ไมท่มขีสสาร ไมท่มขีพลกังงานกท่อน
หนจ้าพระเจจ้า! พระเจจ้าทรงอยผท่ในเรธิกี่มแรกนกันี้นของการเนรมธิตสรจ้าง ในทขีกี่นขีนี้เราพบวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่ทขีกี่การเรธิกี่มตจ้นนกันี้น
ของพระคกัมภขีรห์

ทขีกี่วท่ามขีพระเจจ้าอยผท่องคห์หนถึกี่งนกันี้นกห็เปป็นขจ้อเทห็จจรธิงขกันี้นพสืนี้นฐานของจกักรวาลนขีนี้ทกันี้งสธินี้น พระองคห์ทรงสรจ้างทตุกสธิกี่ง 
พระองคห์ทรงสรจ้างชขีวธิต พระองคห์ทรงเปป็นความรผจ้ทกันี้งหมด สตธิปปัญญาทกันี้งหมด ฤทธธิธิ์อสานาจทกันี้งหมด พระองคห์ทรง
เปป็นความดขีงามทกันี้งสธินี้น ความเมตตาทกันี้งสธินี้นและความรกักมกักี่นคงทกันี้งสธินี้น ทตุกสธิกี่งทขีกี่ดขีในจกักรวาลลจ้วนมขีตจ้นกสาเนธิดมาจาก
พระเจจ้า ความชกักี่วรจ้ายทกันี้งหมดเปป็นการกบฏตท่อพระเจจ้า

ปฐมกาลเรธิกี่มตจ้นทขีกี่ในเรธิกี่มแรกนกันี้น ขท่าวประเสรธิฐของยอหห์นกห็เชท่นเดขียวกกัน เราอท่านในยอหห์น 1:1-4:
“ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผท่แลจ้ว และพระวาทะทรงอยผท่กกับพระเจจ้า และพระวาทะทรงเปป็น

พระเจจ้า พระองคห์นกันี้นเองทรงอยผท่ในเรธิกี่มแรกนกันี้นกกับพระเจจ้า สธิกี่งสารพกัดไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมาโดยพระองคห์ และโดย
ปราศจากพระองคห์ไมท่มขีสธิกี่งใดเลยไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมาในสธิกี่งทขีกี่ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมานกันี้น ในพระองคห์มขีชขีวธิต และชขีวธิตนกันี้นเปป็น
ความสวท่างของมนตุษยห์ทกันี้งหลาย”

เราถผกบอกสธิกี่งเดขียวกกันในโคโลสขี 1:15-17:
“พระองคห์ผผจ้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจจ้า ผผจ้ไมท่ทรงประจกักษห์แกท่ตา ทรงเปป็นบตุตรหกัวปปเหนสือสธิกี่งทรงสรจ้าง

ทกันี้งปวง เพราะวท่าโดยพระองคห์สรรพสธิกี่งไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้น ทกันี้งทขีกี่อยผท่ในทจ้องฟฝ้าและทขีกี่อยผท่ในแผท่นดธินโลก สธิกี่งซถึกี่งประจกักษห์
แกท่ตาและสธิกี่งซถึกี่งไมท่ประจกักษห์แกท่ตา ไมท่วท่าพวกเขาจะเปป็นผผจ้ครองบกัลลกังกห์ หรสือเปป็นผผจ้ครองอาณาจกักร หรสือเปป็น
บรรดาเทพผผจ้ครอบครองอาณาจกักร หรสือเปป็นบรรดาเทพผผจ้มขีอสานาจ สรรพสธิกี่งทกันี้งสธินี้นไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นโดยพระองคห์
และเพสืกี่อพระองคห์ และพระองคห์ทรงเปป็นอยผท่กท่อนสรรพสธิกี่งทกันี้งปวง และสรรพสธิกี่งทกันี้งปวงกห็ดสารงอยผท่โดยพระองคห์”

พระเยซผครธิสตห์ไมท่เพขียงทรงเนรมธิตสรจ้างสธิกี่งสารพกัด แตท่พวกมกันไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นเพสืกี่อพระองคห์และ “สรรพสธิกี่ง
ทกันี้งปวงกห็ดสารงอยผท่โดยพระองคห์” หรสือพวกมกันยถึดเกาะกกันไวจ้โดยพระองคห์ เมสืกี่อการเนรมธิตสรจ้างเสรห็จสธินี้น พระเยซผ
เจจ้ากห็ทรงพยตุงจกักรวาลไวจ้ดจ้วยพระหกัตถห์ของพระองคห์และพระองคห์ทรงรกักษาดาวเคราะหห์เหลท่านกันี้นใหจ้อยผท่ในวงโคจร
ของพวกมกัน กระบวนการทกันี้งหมดของดาวเคราะหห์ถผกกสากกับดผแลและทสางานตท่อเนสืกี่องภายใตจ้พระหกัตถห์ทขีกี่ควบคตุม
ของพระเยซผ

เราถผกบอกดจ้วยซนี้สาวท่าพวกสกัตวห์มองพถึกี่งพระองคห์และไดจ้รกับการเลขีนี้ยงดผ เหมสือนกกับทขีกี่พระเยซผตรกัสวท่าพระเจจ้า
ทรงหมายเหตตุการรท่วงลงของนกกระจอก พระเยซผทรงเปป็นพระผผจ้สรจ้างองคห์นกันี้น

ฮขีบรผ 1:2 บอกเราวท่าพระเจจ้า “ในวกันสตุดทจ้ายเหลท่านขีนี้ไดจ้ตรกัสแกท่เราทกันี้งหลายโดยพระบตุตรของพระองคห์ ผผจ้
ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงตกันี้งใหจ้เปป็นทายาทผผจ้รกับสรรพสธิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก ซถึกี่งโดยพระบตุตรนกันี้นพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างกกัลป
จกักรวาลดจ้วย” พระคสาขจ้อถกัดไปกลท่าวถถึงเรสืกี่องราวนกันี้นตท่อไปวท่าพระครธิสตห์กสาลกัง “ผดตุงสรรพสธิกี่งไวจ้โดยพระดสารกัสแหท่ง
ฤทธธิธิ์อสานาจของพระองคห์”

แตท่ปฐมกาล 1:2 กลท่าววท่า “...พระวธิญญาณของพระเจจ้าทรงเคลสืกี่อนไหวอยผท่เหนสือผธิวนนี้สานกันี้น” ในวธิธขีทขีกี่



คลจ้ายกกันพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทรงทสางานกกับพระเยซผตอนนขีนี้ พระเยซผทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดองคห์นกันี้น แตท่พระ
ราชกธิจในการทสาใหจ้บกังเกธิดใหมท่จรธิง ๆ แลจ้วถผกกระทสาโดยพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์และพระองคห์ทรงเปป็นผผจ้ทขีกี่ทรงยจ้าย
เขจ้าไปอยผท่ในรท่างกายของครธิสเตขียนเพสืกี่อประทกับอยผท่ทขีกี่นกักี่นและทรงเปป็นตกัวแทนของพระครธิสตห์จนถถึงขนาดทขีกี่พระ
คกัมภขีรห์กลท่าวไดจ้วท่า “พระครธิสตห์ผผจ้ทรงสถธิตอยผท่ในพวกทท่าน อกันเปป็นทขีกี่หวกังแหท่งสงท่าราศขี” (คส. 1:27)

ถจ้าเราเขจ้าใจวท่าพระเยซผครธิสตห์ทรงเปป็นพระผผจ้สรจ้างองคห์นกันี้น เรากห็ไมท่จสาเปป็นตจ้องประหลาดใจเลยทขีกี่วท่า
พระองคห์จะเสดห็จกลกับมาเพสืกี่อครอบครองบนแผท่นดธินโลกอขีกครกันี้งและทรงสรจ้างมกันใหจ้เปป็นสวนเอเดนแหท่งใหมท่ เรา
ไมท่จสาเปป็นตจ้องประหลาดใจเลยทขีกี่วท่าในชขีวธิตของพระองคห์บนแผท่นดธินโลกพระเยซผไดจ้ทรงสรจ้างขนมปปังและปลามาก
พอทขีกี่จะเลขีนี้ยงคนหจ้าพกันคนโดยไมท่นกับพวกผผจ้หญธิงและเดห็ก และทขีกี่พระองคห์ทรงสรจ้างนนี้สาองตุท่นออกมาจากนนี้สาในยอหห์น 
บททขีกี่ 2

เราเหห็นวท่าตรขีเอกานตุภาพทกันี้งสามพระภาคทรงมขีสท่วนในการเนรมธิตสรจ้าง:
1. “ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้าง…” -ขจ้อ 1
2. “และพระวธิญญาณของพระเจจ้าทรงเคลสืกี่อนไหวอยผท่เหนสือผธิวนนี้สานกันี้น” -ขจ้อ 2
3. “พระบตุตรของพระองคห์…ซถึกี่งโดยพระบตุตรนกันี้นพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างกกัลปจกักรวาลดจ้วย” -ฮบ. 1:2,    

เหมสือนยอหห์น 1:3
ดกังนกันี้นพระบธิดา พระบตุตร และพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์จถึงลจ้วนมขีสท่วนในการเนรมธิตสรจ้าง
ไมท่มขีคสาพผดทขีกี่ขกัดกกันเลยในทขีกี่นขีนี้ ไมท่มขีความขกัดแยจ้งเลย พระครธิสตห์ พระวาทะ ลอกอสนกันี้น การเปปิดเผยนกันี้น

ของพระเจจ้า พระบตุตรของพระเจจ้า อขีกพระภาคของตรขีเอกานตุภาพ ทรงอยผท่ทขีกี่นกักี่นในเรธิกี่มแรกนกันี้นดจ้วย พระครธิสตห์
ทรงเปป็นความสวท่างของโลกทขีกี่สท่องเขจ้ามาในคกี่สาคสืนแหท่งโลกทขีกี่มสืดมธิดนขีนี้ สท่องแสงมายกังมนตุษยห์ทขีกี่ลจ้มในบาป เหธินหท่าง
จากพระเจจ้า เหลท่าศกัตรผของพระเจจ้าดจ้วยซนี้สา

ผผจ้ใดเลท่าทขีกี่ทสาการเนรมธิตสรจ้างนกันี้น: พระเจจ้าพระบธิดา หรสือพระครธิสตห์พระบตุตร? คสือวท่า พระครธิสตห์ทรง
กระทสากธิจในการเนรมธิตสรจ้าง

“พระองคห์ผผจ้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจจ้า ผผจ้ไมท่ทรงประจกักษห์แกท่ตา ทรงเปป็นบตุตรหกัวปปเหนสือสธิกี่งทรงสรจ้าง
ทกันี้งปวง เพราะวท่าโดยพระองคห์สรรพสธิกี่งไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้น ทกันี้งทขีกี่อยผท่ในทจ้องฟฝ้าและทขีกี่อยผท่ในแผท่นดธินโลก สธิกี่งซถึกี่งประจกักษห์
แกท่ตาและสธิกี่งซถึกี่งไมท่ประจกักษห์แกท่ตา ไมท่วท่าพวกเขาจะเปป็นผผจ้ครองบกัลลกังกห์ หรสือเปป็นผผจ้ครองอาณาจกักร หรสือเปป็น
บรรดาเทพผผจ้ครอบครองอาณาจกักร หรสือเปป็นบรรดาเทพผผจ้มขีอสานาจ สรรพสธิกี่งทกันี้งสธินี้นไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นโดยพระองคห์
และเพสืกี่อพระองคห์ และพระองคห์ทรงเปป็นอยผท่กท่อนสรรพสธิกี่งทกันี้งปวง และสรรพสธิกี่งทกันี้งปวงกห็ดสารงอยผท่โดยพระองคห์” -
คส. 1:15-17

“ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้า…” แตท่คสาฮขีบรผสสาหรกับพระเจจ้า, เอโลฮขีม, เปป็นคสาพหผพจนห์ ซถึกี่งรวมทกันี้งสามพระ
ภาคนกันี้นเขจ้าไวจ้แลจ้ว: พระเจจ้าผผจ้ไมท่ปรากฏแกท่ตา ซถึกี่งพระครธิสตห์ทรงเปป็นแบบพระฉายของพระองคห์; พระครธิสตห์ ซถึกี่ง
กระทสากธิจในการเนรมธิตสรจ้าง และ “พระวธิญญาณของพระเจจ้า” ผผจ้ทรง “เคลสืกี่อนไหวอยผท่เหนสือผธิวนนี้สานกันี้น” (ปฐก. 
1:2)

แตท่ไมท่มขีความรธิษยา ไมท่มขีการแขท่งขกัน ไมท่มขีความเปลท่าเปลขีกี่ยวในตรขีเอกานตุภาพนกันี้นเลย ทกันี้งสามไมท่ทรงแยก



จากกกันแตท่เปป็นหนถึกี่งเดขียวกกัน มขีการเผยใหจ้ประจกักษห์ของพระเจจ้า สามพระภาค แตท่ทกันี้งสามเปป็นองคห์เดขียวกกัน เรา
กลท่าววท่าพระเยซผทรงเปป็น “พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของโลก” แตท่พระองคห์ไมท่ไดจ้เปป็นผผจ้เดขียวทขีกี่ชท่วยคนบาปใหจ้รอด 
ประการแรก “พระเจจ้าทรงรกักโลกยธิกี่งนกัก” จากนกันี้น “พระครธิสตห์ไดจ้ทรงวายพระชนมห์เพสืกี่อบาปของเราทกันี้งหลาย 
ตามทขีกี่เขขียนไวจ้ในพระคกัมภขีรห์” และจากนกันี้นพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทรงเปป็นผผจ้ฟฝ้องใจคนบาป ผผจ้ทรงทสาใหจ้เกธิดการ
บกังเกธิดใหมท่อกันแสนอกัศจรรยห์แหท่งความรอดในผผจ้เชสืกี่อ ดกังนกันี้นคน ๆ นกันี้นจถึง “บกังเกธิดจากพระวธิญญาณ” สธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่
พระครธิสตห์ทรงกระทสา พระบธิดาและพระวธิญญาณกห็ทรงกระทสาดจ้วย เมสืกี่อพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทรงยจ้ายเขจ้ามาอยผท่
ในรท่างกายของผผจ้ทขีกี่กลกับใจเชสืกี่อในฐานะผผจ้ทรงปลอบประโลมใจ ผผจ้ทรงชขีนี้ทางและผผจ้ทรงเปป็นพยาน จากนกันี้นโดยทาง
พระองคห์ พระเยซผกห็ตรกัสถถึงทกันี้งพระองคห์เองและพระบธิดาวท่า “และเราทกันี้งสองจะมาหาเขา และเราทกันี้งสองจะทสาทขีกี่
สถธิตของเราทกันี้งสองอยผท่กกับเขา” (ยอหห์น 14:23) มขีอยผท่นกัยหนถึกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรงเปป็น “พวกเรา” เสมอ สธิกี่งทขีกี่พระภาค
หนถึกี่งของตรขีเอกานตุภาพนกันี้นทรงกระทสา ทกันี้งสามพระภาคกห็ทรงมขีสท่วนและกระทสาเชท่นกกัน

สหายทขีกี่ไมท่รผจ้จกักเกรงใจคนนกันี้นในลผกา 11:5-8 ซถึกี่งรจ้องขอขนมปปังแหท่งชขีวธิตสสาหรกับเหลท่าคนบาปทขีกี่หธิวโหย 
กลท่าววท่า “ขอใหจ้ขจ้ายสืมขนมปปังสามกจ้อนเถธิด” เขาแสวงหาความชท่วยเหลสือในการชนะจธิตวธิญญาณจากพระบธิดา 
พระบตุตร และพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ ทขีกี่จะประทานขนมปปังแหท่งชขีวธิตนกันี้น ทกันี้งสามทรงทสางานรท่วมกกัน พระเจจ้า- 
“เอโลฮขีม”-ทรงเนรมธิตสรจ้าง พระครธิสตห์ทรงเนรมธิตสรจ้าง และพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทรงมขีสท่วนเชท่นกกัน

เชท่นนกันี้นแลจ้วเราควรอธธิษฐานตท่อผผจ้ใด-ตท่อพระบธิดาหรสือตท่อพระบตุตร? ทสาไมเลท่า กห็อธธิษฐานตท่อองคห์ใดองคห์
หนถึกี่งหรสือทกันี้งสามองคห์เลยกห็ไดจ้ เราควรอธธิษฐานวท่า “พระบธิดาของเราทกันี้งหลาย” หรสือเหมสือนบารทธิเมอกัสและหญธิง
ชาวคานาอกันผผจ้นกันี้น ทขีกี่กลท่าววท่า “พระองคห์ผผจ้ทรงเปป็นบตุตรของดาวธิด” หรสือถจ้าคตุณอยาก กห็จงอธธิษฐานตท่อพระ
วธิญญาณทขีกี่อท่อนหวานของพระเจจ้า มกันจะผธิดไหมทขีกี่จะขอความชท่วยเหลสือจากพระอาจารยห์ของคตุณ ผผจ้ทรงชขีนี้ทาง
ของคตุณและผผจ้ทรงปลอบประโลมใจของคตุณ? หรสือผธิดไหมทขีกี่จะทผลขอพระวธิญญาณของพระเจจ้าทขีกี่จะทรงทสาใหจ้ขจ้อ
พระคสาทขีกี่คตุณอท่านปรากฏชกัดเจนแกท่คตุณ? หรสือทขีกี่จะอธธิษฐานขอใหจ้พระองคห์ทรงฟฝ้องใจคนบาป? หรสือทขีกี่พระองคห์จะ
ทรงระบายลมหายใจมาบนคตุณในฤทธธิธิ์เดชสสาหรกับการชนะจธิตวธิญญาณ? พระเยซผตรกัสวท่าพระองคห์ทรงเปป็น “ผผจ้
ปลอบประโลมใจอขีกองคห์หนถึกี่ง” จรธิง ๆ ซถึกี่งหมายถถึงพระองคห์ผผจ้หนถึกี่งทขีกี่เหมสือนกกับพระเยซผเจจ้าเองเลย ซถึกี่งเปป็นผผจ้ปลอบ
ประโลมใจทขีกี่ยธิกี่งใหญท่องคห์แรกทขีกี่พวกเขารผจ้จกัก

ดกังนกันี้นพระเจจ้าตรขีเอกานตุภาพจถึงไดจ้ทรงเนรมธิตสรจ้าง แตท่พระครธิสตห์ทรงกระทสากธิจแขห็งขกันในการเนรมธิต
สรจ้างไปพรจ้อม ๆ กกับพระบธิดาและพระวธิญญาณ

การเนรมธิตสรร้างของพระเจร้าพธิสสูจนร์แกผ่ใจททุกดวงทภีริ่เปปิดรนับวผ่า
มภีพระเจร้าอยสูผ่องคร์หนนริ่ง!

การทรงสรจ้างเปป็นขจ้อพธิสผจนห์ของพระเจจ้า เนสืกี่องจากมขีโลกอยผท่โลกหนถึกี่ง จถึงตจ้องมขีผผจ้สรจ้างโลกผผจ้หนถึกี่ง มนตุษยห์ทขีกี่
มขีเหตตุผลไมท่จสาเปป็นตจ้องโตจ้เถขียงเกขีกี่ยวกกับวท่ามขีพระเจจ้าอยผท่องคห์หนถึกี่งหรสือไมท่ เพราะมขีแตท่คนโงท่เทท่านกันี้น คนทขีกี่คธิดวธิปลาส 
ทขีกี่กลท่าวไดจ้วท่า “ไมท่มขีพระเจจ้า”

จกักรวาลทกันี้งสธินี้นพผดถถึงพระเจจ้าองคห์หนถึกี่งผผจ้ทรงฤทธานตุภาพทกันี้งสธินี้นและทรงพระปปัญญาทกันี้งสธินี้น
เพลงสดตุดขี 19:1-6 กลท่าววท่า: 



“ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายประกาศสงท่าราศขีของพระเจจ้า และภาคพสืนี้นฟฝ้าสสาแดงพระหกัตถกธิจของพระองคห์ วกัน
เอท่ยถจ้อยคสาใหจ้แกท่วกัน และคสืนสสาแดงความรผจ้ใหจ้แกท่คสืน ไมท่มขีสสาเนขียงหรสือภาษาใด ๆ ทขีกี่ไมท่ไดจ้ยธินเสขียงของพวกมกัน 
เสจ้นทางของพวกมกันกห็ออกไปทกักี่วแผท่นดธินโลก และบรรดาถจ้อยคสาของพวกมกันกห็ออกไปถถึงทขีกี่สตุดปลายของพธิภพ ใน
ทขีกี่เหลท่านกันี้นพระองคห์ทรงตกันี้งพลกับพลาไวจ้สสาหรกับดวงอาทธิตยห์ ซถึกี่งเหมสือนอยท่างเจจ้าบท่าวทขีกี่ออกมาจากหจ้องโถงของเขา 
และชสืกี่นบานเหมสือนอยท่างคนแขห็งแรงทขีกี่จะวธิกี่งในการแขท่งขกัน การเคลสืกี่อนทขีกี่ของดวงอาทธิตยห์มาจากทขีกี่สตุดปลายของฟฝ้า
สวรรคห์ขจ้างหนถึกี่ง และวงโคจรของดวงอาทธิตยห์กห็ไปถถึงทขีกี่สตุดปลายอขีกขจ้างหนถึกี่ง และไมท่มขีสธิกี่งใดสามารถซท่อนใหจ้พจ้นจาก
ความรจ้อนของมกันไดจ้”

โอ เสขียงพผดของดวงอาทธิตยห์ในฟฝ้ากลท่าววท่ามขีพระเจจ้าอยผท่องคห์หนถึกี่ง! สงท่าราศขีของพระองคห์ พระหกัตถกธิจของ
พระองคห์ปรากฏชกัดแจจ้ง “ไมท่มขีสสาเนขียงหรสือภาษาใด ๆ ทขีกี่ไมท่ไดจ้ยธินเสขียงของพวกมกัน” พวกกะลาสขีทขีกี่ไหวจ้รผปเคารพ
บนเรสือของโยนาหห์รผจ้วท่ามขีพระเจจ้าองคห์หนถึกี่ง ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงอจ้อนวอนโยนาหห์ใหจ้อธธิษฐาน รผปเคารพทกันี้งสธินี้นและ
ความมสืดบอดฝฝ่ายวธิญญาณในทท่ามกลางชนชาตธิทขีกี่เลวทรามทขีกี่สตุดเหลท่านกันี้นไมท่สามารถปปิดกกันี้นเสขียงพผดทขีกี่ดกังอถึกทถึก
เหลท่านกันี้นของฟฝ้าสวรรคห์และทตุกสธิกี่งทขีกี่ถผกสรจ้างขถึนี้นมาซถึกี่งปฝ่าวประกาศวท่ามขีพระเจจ้าองคห์หนถึกี่ง

Dr. Bill Rice ไปยกังแอฟรธิกาเพสืกี่อทสางานกกับพวกมธิชชกันนารขีชกักี่วระยะเวลาหนถึกี่ง ลถึกเขจ้าไปในปฝ่าดงดธิบนกันี้น
พวกเขาไปถถึงชนเผท่าหนถึกี่งซถึกี่งเปป็นพวกปปิปิ๊กมขีกี่ผธิวดสาตกัวเลห็กทขีกี่ไมท่เคยเหห็นคนผธิวขาวเลย โดยการยธิงพวกลธิงเพสืกี่อเปป็น
อาหารของพวกเขาและจากนกันี้นกห็ทสาใหจ้พวกเขาตสืกี่นเตจ้นโดยการแสดงใหจ้พวกเขาเหห็นหนกังสสือเลท่มหนถึกี่งทขีกี่พผดไดจ้ 
(พระคกัมภขีรห์) เขารกับประกกันพวกเขาวท่าเขาสามารถบอกพวกเขาไดจ้วท่าบรรพบตุรตุษของพวกเขาไปทขีกี่ไหนแลจ้ว ใน
ทขีกี่สตุดเขาสามารถบอกพวกเขาเกขีกี่ยวกกับพระเจจ้าองคห์หนถึกี่งทขีกี่ทรงรกักพวกเขาและทขีกี่สท่งพระบตุตรของพระองคห์ใหจ้มา
ตาย เพสืกี่อยกโทษและชท่วยพวกเขาใหจ้รอดเพสืกี่อทขีกี่พวกเขาจะสามารถไปยกังทขีกี่อกันเปป็นสตุขในสวรรคห์ไดจ้

จากนกันี้นสธิกี่งหนถึกี่งทขีกี่นท่าประหลาดใจมากทขีกี่สตุดไดจ้เกธิดขถึนี้น ชายตกัวเลห็กจธิจิ๋วคนหนถึกี่งชสืกี่อวท่า Tarasi กลท่าววท่า 
“Bwana ขจ้าเคยคธิดวท่ามกันคงเปป็นอะไรแบบนกันี้นแนท่เลย หลายครกันี้งขจ้าเคยปปนขถึนี้นไปบนตจ้นไมจ้ทขีกี่สผงทขีกี่สตุดและมองไกล
เขจ้าไปในทจ้องฟฝ้า พยายามทขีกี่จะมองเหห็นพระเจจ้า ขจ้ารผจ้สถึกแนท่ใจวท่าพระองคห์คงตจ้องอยผท่ทขีกี่ไหนสกักแหท่งบนนกันี้น และขจ้า
เคยรจ้องถามพระองคห์หลายหนวท่า พระเจจ้า พระองคห์อยผท่ทขีกี่ไหนไหม? พระองคห์ไดจ้ยธินขจ้าไหม? พระองคห์มองเหห็น 
Tarasi ตกัวนจ้อยทขีกี่แกท่ชราไหม? พระเจจ้า ขจ้ากลกัว-มาชท่วย Tarasi ดจ้วยเถธิด แตท่วท่า” ชายชราผผจ้นกันี้นเลท่าตท่อไปวท่า “ขจ้ากห็
ไมท่เคยไดจ้ยธินพระองคห์ตอบขจ้าเลยสกักคสา ขจ้าเคยคธิดวท่าพระเจจ้าคงตจ้องมขีวธิธขีชท่วยเหลสือ Tarasi ผผจ้แกท่ชราและนท่าสงสาร
บจ้าง…ขจ้าดขีใจทขีกี่ไดจ้ยธินเรสืกี่องของพระเยซผและทขีกี่ไดจ้รผจ้วท่าพระองคห์ไดจ้ตายเพสืกี่อขจ้า…ขจ้าเคยคธิดวท่ามกันตจ้องเปป็นอะไร
ประมาณนกันี้นแหละ!”

โอจ้ พระเจจ้าไมท่เคยปลท่อยพระองคห์เองตจ้องขาดพยานเลย! มนตุษยห์ไมท่มขีขจ้อแกจ้ตกัวเลยทขีกี่ไมท่แสวงหาพระเจจ้า
และรกักพระองคห์และปรนนธิบกัตธิพระองคห์

ในโรม 1:18-22 องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงบอกเราอยท่างชกัดเจนเกขีกี่ยวกกับขจ้อเทห็จจรธิงนขีนี้: สธิกี่งทรงสรจ้างทกันี้งหมด
พธิสผจนห์วท่ามขีพระเจจ้าองคห์หนถึกี่ง:

“เพราะวท่าพระพธิโรธของพระเจจ้าถผกเปปิดเผยจากสวรรคห์ตท่อสผจ้บรรดาความอธรรม และความไมท่ชอบธรรม
ของมนตุษยห์ ผผจ้ทขีกี่ยถึดกตุมความจรธิงในความไมท่ชอบธรรม เพราะวท่าสธิกี่งซถึกี่งสามารถทราบเกขีกี่ยวกกับพระเจจ้านกันี้นกห็ปรากฏ



ในพวกเขา เพราะวท่าพระเจจ้าไดจ้โปรดสสาแดงมกันแกท่พวกเขาแลจ้ว ดจ้วยวท่าสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่ไมท่อาจมองเหห็นไดจ้ของ
พระองคห์ตกันี้งแตท่การเนรมธิตสรจ้างโลกกห็ถผกมองเหห็นอยท่างชกัดเจน โดยถผกเขจ้าใจโดยสรรพสธิกี่งทขีกี่ถผกสรจ้างขถึนี้นมา คสือ
ฤทธานตุภาพอกันนธิรกันดรห์ของพระองคห์และความเปป็นพระเจจ้า ดกังนกันี้นเขาทกันี้งหลายจถึงปราศจากขจ้อแกจ้ตกัว เพราะวท่า
เมสืกี่อเขาทกันี้งหลายไดจ้รผจ้จกักพระเจจ้าแลจ้ว พวกเขากห็มธิไดจ้ถวายพระเกขียรตธิแดท่พระองคห์ในฐานะเปป็นพระเจจ้า หรสือหาไดจ้
ขอบพระคตุณไมท่ แตท่ไดจ้กลายเปป็นผผจ้ทขีกี่ไรจ้สาระในบรรดาจธินตนาการของพวกเขา และใจอกันโงท่เขลาของพวกเขากห็มสืด
ไป โดยอจ้างตกัวเองวท่ามขีสตธิปปัญญา พวกเขาจถึงไดจ้กลายเปป็นคนโงท่เขลา”

สธิกี่งทขีกี่อาจทราบไดจ้เกขีกี่ยวกกับพระเจจ้ากห็ถผกเผยใหจ้ประจกักษห์ในสธิกี่งทรงสรจ้างแลจ้ว เราไมท่เชสืกี่อ เหมสือนทขีกี่บางคน
เชสืกี่อ วท่าขท่าวประเสรธิฐถผกเขขียนในธรรมชาตธิ แตท่พระเจจ้าในฐานะพระผผจ้สรจ้างองคห์หนถึกี่งทรงถผกเปปิดเผยโดยบรรดา
พระราชกธิจของพระองคห์ ชนชาตธิเหลท่านกันี้นภายหลกังนนี้สาทท่วมโลก ซถึกี่งในทขีกี่นขีนี้ถผกพผดถถึงในโรม บททขีกี่ 1 ไมท่มขีขจ้อแกจ้ตกัว
เลย พวกเขารผจ้เกขีกี่ยวกกับพระเจจ้าแตท่กลกับชอบพวกรผปเคารพมากกวท่า พวกเขา “หาไดจ้ขอบพระคตุณไมท่” (ขจ้อ 21)
 “พวกเขาไมท่เหห็นชอบทขีกี่จะจดจสาพระเจจ้าไวจ้ในความรผจ้ของพวกเขา” (ขจ้อ 28) ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงทสาใหจ้ใจทขีกี่ผธิด
บาปของพวกเขามสืดมกัวไปและ “มอบพวกเขาไวจ้แกท่ความเปป็นมลทธิน” (ขจ้อ 24) พระองคห์ “ไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้
แกท่กธิเลสอกันตกี่สาชจ้า” (ขจ้อ 26) พระองคห์ “ไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้แกท่จธิตใจอกันเลวทราม” (ขจ้อ 28) “โดยอจ้างตกัวเอง
วท่ามขีสตธิปปัญญา พวกเขาจถึงไดจ้กลายเปป็นคนโงท่เขลา” (ขจ้อ 22) มธินท่าลท่ะ นขีกี่แหละถถึงทสาใหจ้มขีพวกอเทวนธิยมเกธิดขถึนี้นมา!
นกักี่นเปป็นทางของคนโงท่ทขีกี่กลท่าวในใจของตนวท่า “ไมท่มขีพระเจจ้า”

คนโงผ่ทภีริ่กลผ่าววผ่า “ไมผ่มภีพระเจร้าสนาหรนับฉนัน”
ใชท่ครกับ โรม 1:22 กลท่าววท่าผผจ้คนเหลท่านกันี้นทขีกี่สสืบเชสืนี้อสายมาจากโนอาหห์หลกังนนี้สาทท่วมโลก และเปป็นผผจ้คนทขีกี่ไดจ้

รกับความสวท่างแลจ้ว พรจ้อมกกับอารยธรรมยธิกี่งใหญท่และทขีกี่เคยรผจ้เกขีกี่ยวกกับพระเจจ้า ไดจ้หกันไปเสขียจากพระเจจ้าพรจ้อมกกับใจ
ชกักี่วทขีกี่ไมท่สสานถึกในพระคตุณ พวกเขาไมท่อยากเกห็บพระเจจ้าไวจ้ในความรผจ้ของตน ดกังนกันี้น “โดยอจ้างตกัวเองวท่ามขีสตธิปปัญญา 
พวกเขาจถึงไดจ้กลายเปป็นคนโงท่เขลา”

แตท่เพลงสดตุดขี 14:1-3 บอกเราเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้:
“คนโงท่ไดจ้พผดในใจของตนวท่า “ไมท่มขีพระเจจ้า” พวกเขากห็เลวทราม พวกเขาไดจ้กระทสากธิจการตท่าง ๆ อกันนท่า

สะอธิดสะเอขียน ไมท่มขีสกักคนเดขียวทขีกี่ทสาดขี พระเยโฮวาหห์ทรงมองลงมาจากสวรรคห์แลจ้ว ดผบตุตรทกันี้งหลายของมนตุษยห์ 
เพสืกี่อจะดผวท่ามขีผผจ้ใดบจ้างไหมทขีกี่เขจ้าใจและแสวงหาพระเจจ้า พวกเขากห็หลงเจธิกี่นไปหมด พวกเขากห็กลายเปป็นคนโสโครก
ดจ้วยกกันทกันี้งสธินี้น ไมท่มขีสกักคนเดขียวทขีกี่ทสาดขี ไมท่ ไมท่มขีเลย”

นกักี่นถผกทวนซนี้สาแทบจะแบบคสาตท่อคสาในเพลงสดตุดขี 53
คนโงท่เทท่านกันี้นทขีกี่พผดไดจ้วท่า “ไมท่มขีพระเจจ้า” คสาเรขียกคนโงท่ในพระคสาขจ้อนขีนี้ไมท่ไดจ้หมายถถึงแคท่ความไมท่รผจ้หรสือ

วธิจารณญาณทขีกี่ไมท่ไดจ้เรสืกี่องหรสือการขาดเชาวนห์ปปัญญา มกันหมายถถึงคน ๆ หนถึกี่งทขีกี่วธิจารณญาณของเขาถผกทสาใหจ้บธิด
เบขีนี้ยวและแปดเปปปื้อนโดยความคธิดทขีกี่ชกักี่วรจ้ายและโดยความปรารถนาตท่าง ๆ ทขีกี่ชกักี่ว เศรษฐขีโงท่คนนกันี้นในลผกา 12:16-21
มขีสกัมผกัสรกับรผจ้เหลสือเฟปอ แตท่ความคธิดของเขากลกับหมกมตุท่นอยผท่กกับทรกัพยห์สธิกี่งของฝฝ่ายโลก การกธินและการดสืกี่ม และ
ความมกักี่งมขี จนเขาไมท่ฉตุกคธิดเลยวท่าเขาตจ้องตายและพบกกับพระเจจ้า ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงตรกัสแกท่เขาวท่า “เจจ้าคนโงท่ ใน
คสืนวกันนขีนี้จธิตวธิญญาณของเจจ้าจะถผกเรขียกเอาไปจากเจจ้า” คนโงท่ในพระคกัมภขีรห์คสือคนทขีกี่วธิปรธิตซถึกี่งถผกบกังตาโดยบาปและ



โดยใจชกักี่วของเขาเอง มกันเกขีกี่ยวขจ้องไมท่ใชท่กกับความคธิดเปป็นหลกัก แตท่กกับจธิตวธิญญาณ ใจ เจตนาตท่าง ๆ ความ
ปรารถนาตท่าง ๆ คนทขีกี่กลท่าววท่าไมท่มขีพระเจจ้ากห็เปป็นคนเชท่นนกันี้นแหละ

แตท่จงอท่านพระคสาขจ้อแรกนกันี้นอขีกครกันี้ง, เพลงสดตุดขี 14:1: “คนโงท่ไดจ้พผดในใจของตน…” เขาพผดเชท่นนกันี้น
ทขีกี่ไหนนะ? ไมท่ใชท่ในความคธิดทขีกี่มขีตรรกะและมขีเชาวนห์ปปัญญา โดยพธิจารณาขจ้อเทห็จจรธิงทกันี้งหมด ไมท่เลยครกับ แตท่ในใจ
ชกักี่วทขีกี่ไมท่อยากไดจ้พระเจจ้า แนวคธิดอเทวนธิยมและความไมท่เชสืกี่อทกันี้งปวงเปป็นเรสืกี่องของใจ คนโงท่นกันี้นกลท่าววท่า “ไมท่มขี
พระเจจ้า” แตท่คสาวท่า there is ในฉบกับคธิงเจมสห์เปป็นตกัวเอขียง ซถึกี่งแสดงใหจ้เหห็นวท่าพวกมกันไมท่ไดจ้อยผท่ในขจ้อความเดธิมแตท่
ถผกใสท่เขจ้ามาโดยนกักแปลเหลท่านกันี้นเพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดความหมาย จรธิง ๆ แลจ้วคนโงท่นกันี้นกลท่าววท่า “ไมท่เอาพระเจจ้า! ไมท่เอา
พระเจจ้าสสาหรกับฉกัน! ฉกันไมท่อยากมขีพระเจจ้า!” เขากสาลกังกลท่าว ไมท่ใชท่วท่าพระเจจ้าไมท่ทรงมขีอยผท่จรธิง แตท่วท่าเขาไมท่อยากมขี
พระเจจ้า เขาไมท่อยากไดจ้พระเจจ้า ความไมท่เชสืกี่อมาจากใจชกักี่ว ซถึกี่งปฏธิเสธความสวท่างนกันี้นและความจรธิงนกันี้นเหมสือนกกับทขีกี่
เขาปฏธิเสธพระเจจ้า

ขอใหร้เรายกภาพประกอบ
มองมาทขีกี่นาฬธิกาขจ้อมสือของผมสธิครกับ มกันถผกเขขียนวท่า Accutron มกันเปป็นของขวกัญทขีกี่นท่ารกักจากพขีกี่ชายของ

ผม, Dr. Bill คราวนขีนี้ขอใหจ้เราพผดเหมสือนนกักวธิวกัฒนาการหรสือนกักอเทวนธิยมคนใดหรสือพวก agnostic สมมตธิเรา
กลท่าววท่า “ไมท่มขีใครวางแผนนาฬธิกาขจ้อมสือเรสือนนขีนี้หรอก ไมท่มขีใครทสามกันขถึนี้นมา มกันแคท่เกธิดขถึนี้นมาโดยบกังเอธิญโดยเปป็น
ผลมาจากพลกังงานตท่าง ๆ ทขีกี่มาพรจ้อมกกัน, สภาพการณห์แวดลจ้อมตท่าง ๆ, การเคลสืกี่อนไหวหรสือแรงกระตตุจ้นตท่าง ๆ 
โดยบกังเอธิญในเวลาหลายพกันปป อยผท่ดขี ๆ มกันกห็เกธิดขถึนี้นมา ไมท่มขีใครวางแผนมกันหรอก”

แตท่คตุณคงจะคจ้านวท่า “มขีขขีดทขีกี่เวจ้นระยะเทท่า ๆ กกันสธิบสองขขีดอยผท่รอบหนจ้าปปัด และพวกมกันกห็ถผกแบท่งยท่อย
อขีกเปป็นหกสธิบขขีดทขีกี่เลห็กกวท่าโดยมขีขนาดเทท่ากกันเปป๊ะ แนท่นอนวท่าตจ้องมขีใครสกักคนวางแผนมกันเพสืกี่อแสดงใหจ้เหห็นสธิบ
สองชกักี่วโมงซถึกี่งแตท่ละชกักี่วโมงมขีหกสธิบนาทขี”

“ไมท่เลย (ขอใหจ้ผมตอบเหมสือนอยท่างคนโงท่) มกันเกธิดขถึนี้นเอง บางทขีตอนแรกมกันอาจเปป็นไมจ้ซขีกหนถึกี่งหรสือแรท่
เหลห็กเลห็กนจ้อย จากนกันี้นมกันกห็เปป็นกระดตุมเมห็ดหนถึกี่ง จากนกันี้นกห็เขห็มทธิศอกันหนถึกี่ง จากนกันี้นกห็มาตรวกัดไอนนี้สา แลจ้วกห็เปป็น
นาฬธิกาขจ้อมสือเรสือนหนถึกี่ง ความคลจ้ายคลถึงกกันในเรสืกี่องขนาดและรผปรท่างพธิสผจนห์ใหจ้เหห็นวธิวกัฒนาการแบบนกันี้นเลย มกัน
เกธิดขถึนี้นเอง”

แตท่คนทขีกี่มขีหกัวคธิดคงจะกลท่าววท่า “แตท่มกันจะเกธิดขถึนี้นโดยบกังเอธิญไดจ้อยท่างไรทขีกี่เขห็มบอกชกักี่วโมงเดธินจากเลขสธิบ
สองไปยกังเลขหนถึกี่งในเวลาหนถึกี่งชกักี่วโมงเปป๊ะ และหมตุนไปรอบหนจ้าปปัดของนาฬธิกาเรสือนนกันี้น? เขห็มบอกนาทขีกห็เดธินหก
สธิบนาทขีในหนถึกี่งชกักี่วโมง เขห็มวธินาทขีอกันเลห็กจธิจิ๋วกห็เดธินหกสธิบวธินาทขีในหนถึกี่งนาทขี ทสาไมลท่ะ?” คตุณยสืนกรานแนท่นอนวท่า
 “ใครสกักคนตจ้องวางแผนมกันอยผท่แลจ้ว! ใครสกักคนตจ้องสรจ้างมกันขถึนี้นมา” คตุณกลท่าววท่า “ดร. ไรซห์ คตุณพผดเหมสือนคนโงท่
ถจ้ามขีนาฬธิกาขจ้อมสือเรสือนหนถึกี่งทขีกี่ประณขีตขนาดนกันี้น กห็ตจ้องมขีคนทสานาฬธิกาผผจ้หนถึกี่งสธิ”

ใชท่ครกับ คตุณพผดถผกแลจ้ว คน ๆ หนถึกี่งพผดเหมสือนคนโงท่ทขีกี่กลท่าววท่ามขีนาฬธิกาขจ้อมสือหลายเรสือนทขีกี่บอกเวลา
เทขีกี่ยงตรง ใสท่พอดขีกกับขจ้อมสือ ถผกปรกับใหจ้พอดขี ไดจ้รกับพลกังจากถท่านกจ้อนเลห็ก ๆ ทขีกี่ใชจ้ไดจ้นานหนถึกี่งปปหรสือนานกวท่านกันี้น 
และบอกเวลาไดจ้ดขีเสมอ แตท่วท่าไมท่มขีโรงงานผลธิตนาฬธิกาขจ้อมสือ! คนโงท่เทท่านกันี้นทขีกี่พผดจาแบบนกันี้น นกักี่นเหมสือนกกับคนโงท่
คนนกันี้นทขีกี่พผดวท่าไมท่มขีพระเจจ้า!



การพผดวท่ามนตุษยห์ พสืช สกัตวห์ ทะเล อากาศ แผท่นดธินโลกทขีกี่หมตุนไปบนแกนของมกัน ดวงอาทธิตยห์ทขีกี่เราโคจร
อยผท่รอบมกัน และความไพบผลยห์อกันไรจ้ทขีกี่สธินี้นสตุดและสตธิปปัญญาและการวางแผนของธรรมชาตธิทกันี้งหมด-การพผดวท่ามกัน
เกธิดขถึนี้นเองโดยปราศจากพระผผจ้สรจ้างองคห์หนถึกี่งทขีกี่เปป็นบตุคคลกห็เทท่ากกับเปป็นการพผดจาแบบคนโงท่ พระเจจ้าตรกัสวท่าคนทขีกี่
พผดจาแบบนกันี้นเปป็นคนโงท่ และผมกห็ขอกลท่าววท่า เอเมน

มขีผผจ้กลท่าววท่าเซอรห์ ไอแซค นธิวตกันใหจ้ใครสกักคนทสาเครสืกี่องจกักรอกันหนถึกี่งทขีกี่ซกับซจ้อนซถึกี่งจสาลองระบบดาวเคราะหห์
ของเรา โดยมขีดวงอาทธิตยห์อยผท่ตรงกลาง มขีแขนอกันหนถึกี่งทขีกี่หมตุนวนไปรอบพรจ้อมกกับลผกบอลอกันหนถึกี่งทขีกี่เปป็นตกัวแทน
ของโลก ดวงจกันทรห์อกันหนถึกี่งทขีกี่หมตุนไปรอบโลกและดาวเคราะหห์ทกันี้งหมดทขีกี่มขีขนาดตามสกัดสท่วน และอยผท่บนแขนตท่าง 
ๆ ทขีกี่ยสืกี่นออกในระยะทางอกันเหมาะสมเพสืกี่อเปป็นตกัวแทนวธิถขีของพวกมกันในฟฝ้า โดยหมตุนไปดจ้วยความเรห็วตามสกัดสท่วน
ของดาวเคราะหห์เหลท่านกันี้น คกันโยกอกันหนถึกี่งทสาใหจ้เครสืกี่องจกักรแสดงดาวเคราะหห์นขีนี้หมตุนอยท่างสวยงามและแมท่นยสา

เพสืกี่อนทขีกี่เนจ้นวธิทยาศาสตรห์คนหนถึกี่งเขจ้ามา เรสืกี่องเลท่าไวจ้เชท่นนขีนี้ และเขาอกัศจรรยห์ใจและอตุทานวท่า “วธิเศษจรธิง! 
ใครทสาเครสืกี่องนขีนี้ขถึนี้นมาเหรอ?”

“ไมท่มขีใครหรอก” เซอรห์ไอแซคตอบ
“ไมท่เอานท่า อยท่าตลก บอกฉกันมาเถอะ ใครทสามกันขถึนี้นมา”
อขีกครกันี้งทขีกี่คสาตอบนกันี้นสกันี้นและไมท่แยแส “ไมท่มขีใครทสามกันขถึนี้นมา”
นกักวธิทยาศาสตรห์ผผจ้ไมท่เชสืกี่อพระเจจ้าคนนกันี้นโมโห และทกักทจ้วงวท่า “เครสืกี่องจกักรทขีกี่ถผกออกแบบมาอยท่าง

อกัศจรรยห์เชท่นนขีนี้ ซถึกี่งเปป็นแบบจสาลองของระบบดาวเคราะหห์ของเราจรธิง ๆ โดยแสดงใหจ้เหห็นวท่าทกันี้งหมดนกันี้นเคลสืกี่อนทขีกี่
ในลสาดกับอกันเหมาะสมรอบดวงอาทธิตยห์ ไมท่มขีทางเกธิดขถึนี้นมาเองไดจ้หรอก ใครสรจ้างมกันขถึนี้นมา?”

ดร. นธิวตกันตอบกลกับไปวท่าโลกและดวงอาทธิตยห์และดาวเคราะหห์ทกันี้งหลายและดวงจกันทรห์ทกันี้งหลายมขีราย
ละเอขียดและมหกัศจรรยห์มากกวท่าแบบจสาลองทขีกี่เปป็นกลไกอกันนกันี้นหลายลจ้านเทท่า และคนไมท่เชสืกี่อพระเจจ้าคนนกันี้นกห็คธิด
วท่าไมท่มขีใครสรจ้างมกันขถึนี้นมา! ใครหนอทขีกี่เปป็นคนโงท่ซถึกี่งพผดถถึงจกักรวาลนขีนี้วท่า “ไมท่มขีผผจ้สรจ้างหรอก!” มกันไมท่สมเหตตุสมผล
เลย มกันแสดงใหจ้เหห็นความวธิปรธิต เปป็นความชอบทขีกี่ชกักี่วเพสืกี่อตท่อสผจ้พระเจจ้า

พระเยซผเจจ้าตรกัสในยอหห์น 3:18-21:
“ผผจ้ทขีกี่เชสืกี่อในพระบตุตรกห็ไมท่ตจ้องถผกปรกับโทษ แตท่ผผจ้ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อกห็ถผกปรกับโทษอยผท่แลจ้ว เพราะเขามธิไดจ้เชสืกี่อใน

พระนามแหท่งพระบตุตรทขีกี่บกังเกธิดมาองคห์เดขียวของพระเจจ้า และนขีกี่คสือการปรกับโทษนกันี้น คสือวท่าความสวท่างไดจ้เขจ้ามาใน
โลกแลจ้ว และมนตุษยห์ไดจ้รกักความมสืดแทนทขีกี่จะรกักความสวท่าง เพราะการกระทสาทกันี้งหลายของพวกเขาชกักี่วรจ้าย เพราะ
ทตุกคนทขีกี่กระทสาความชกักี่วรจ้ายกห็เกลขียดชกังความสวท่างนกันี้น และไมท่มาถถึงความสวท่างนกันี้น เกรงวท่าการกระทสาทกันี้งหลาย
ของตนจะถผกตสาหนธิ แตท่ผผจ้ทขีกี่กระทสาความจรธิงกห็มาสผท่ความสวท่างนกันี้น เพสืกี่อการกระทสาทกันี้งหลายของตนจะปรากฏวท่า 
การกระทสาเหลท่านกันี้นถผกกระทสาในพระเจจ้า”

เฉพาะคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เกลขียดความสวท่างนกันี้นเพราะการกระทสาตท่าง ๆ ของพวกเขาชกักี่วกห็วธิกี่งไปจากพระ
ครธิสตห์และพผดวท่า “ไมท่เอาพระเจจ้า” ความไมท่เชสืกี่อแบบเดขียวกกันนขีนี้เปป็นเหตตุวท่าทสาไมคนบาปถถึงปฏธิเสธพระครธิสตห์และ
ไปบนทางชกักี่วของตนตท่อไปมตุท่งสผท่นรก

ใชท่แลจ้วครกับ “ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก”



พระเจร้าผสูร้ไดร้ทรงสรร้างททุกสธิริ่งทรงคนั้นาจทุน
ชภีวธิตและคทุณตร้องใหร้การตผ่อพระองคร์

ดกังนกันี้น เรสืกี่องของการทรงสรจ้างจถึงเปป็นเพขียงเรสืกี่องทางศาสนศาสตรห์ หรสือมกันเกขีกี่ยวขจ้องกกับคตุณและผมจรธิง 
ๆ? เอาลท่ะ พระเจจ้าผผจ้ทรงสรจ้างโลกกห็ทรงคนี้สาจตุนมกันและควบคตุมมกัน จงหมายเหตตุโคโลสขี 1:16,17 อขีกครกันี้ง:

“เพราะวท่าโดยพระองคห์สรรพสธิกี่งไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้น ทกันี้งทขีกี่อยผท่ในทจ้องฟฝ้าและทขีกี่อยผท่ในแผท่นดธินโลก สธิกี่งซถึกี่ง
ประจกักษห์แกท่ตาและสธิกี่งซถึกี่งไมท่ประจกักษห์แกท่ตา ไมท่วท่าพวกเขาจะเปป็นผผจ้ครองบกัลลกังกห์ หรสือเปป็นผผจ้ครองอาณาจกักร หรสือ
เปป็นบรรดาเทพผผจ้ครอบครองอาณาจกักร หรสือเปป็นบรรดาเทพผผจ้มขีอสานาจ สรรพสธิกี่งทกันี้งสธินี้นไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นโดย
พระองคห์และเพสืกี่อพระองคห์ และพระองคห์ทรงเปป็นอยผท่กท่อนสรรพสธิกี่งทกันี้งปวง และสรรพสธิกี่งทกันี้งปวงกห็ดสารงอยผท่โดย
พระองคห์”

“...สรรพสธิกี่งทกันี้งสธินี้นไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นโดยพระองคห์และเพสืกี่อพระองคห์ และพระองคห์ทรงเปป็นอยผท่กท่อนสรรพสธิกี่ง
ทกันี้งปวง และสรรพสธิกี่งทกันี้งปวงกห็ดสารงอยผท่โดยพระองคห์” พระครธิสตห์ไมท่เพขียงสรจ้างสรรพสธิกี่งทกันี้งปวง แตท่ “สรรพสธิกี่งทกันี้ง
ปวงกห็ดสารงอยผท่โดยพระองคห์” หรสือถผกยถึดไวจ้ดจ้วยกกัน! พระครธิสตห์ผผจ้ทรงสรจ้างระบบสตุรธิยะทขีกี่ใหญท่ยกักษห์นขีนี้ ซถึกี่งเปป็นตจ้น
แบบของแบบจสาลองอกันเลห็กนกันี้น (เครสืกี่องแสดงการโคจรของดาวเคราะหห์ซถึกี่งมนตุษยห์ทสาขถึนี้น) ทรงบธิดคกันโยกทขีกี่ทสาใหจ้
จกักรวาลเคลสืกี่อนไป! พระครธิสตห์ทรงรกักษาวงโคจรของพธิภพโลก ทรงตกันี้งเขตแดนสสาหรกับทะเล ทรงสท่งฝนหรสือทรง
ระงกับฝน ประทานอาหารใหจ้แกท่สกัตวห์ปฝ่า ทรงหมายเหตตุการตกของนกกระจอกทตุกตกัว และทรงระบายสขีความงาม
ของดอกไมจ้ปฝ่าทตุกดอก

พระองคห์ทรงตกันี้งเหลท่ากษกัตรธิยห์ขถึนี้นหรสือปลดพวกเขาลง “แผท่นดธินโลกเปป็นของพระเยโฮวาหห์ และบรรดา
สรรพสธิกี่งในนกันี้น พธิภพกกับบรรดาผผจ้ทขีกี่อาศกัยอยผท่ในนกันี้น” (สดด. 24:1) 

พระเจจ้าผผจ้ทรงสรจ้างคตุณทรงทสาใหจ้หกัวใจของคตุณเตจ้นตท่อไปไดจ้ พระองคห์ทรงเรธิกี่มนนี้สายท่อยทขีกี่ยท่อยอาหารของ
คตุณ พระองคห์ทรงกสากกับดผแลไตทขีกี่กสาจกัดสารพธิษออกไปจากโลหธิต พระองคห์ทรงสรจ้างแอนตธิบอดขีนี้ในโลหธิตของคตุณ
เพสืกี่อสรจ้างภผมธิคตุจ้มกกันใหจ้คตุณเพสืกี่อตท่อสผจ้บางโรค หรสือพระองคห์ทรงไมท่ทสาแบบนกันี้น ตามทขีกี่พระองคห์ทรงเลสือก

ดกังนกันี้นมนตุษยห์จถึงไมท่เพขียงเปป็นคนโงท่ในใจทขีกี่กลท่าววท่าไมท่มขีพระเจจ้า แตท่เขายกังเปป็นคนโงท่ดจ้วยเพราะใจทขีกี่โอหกัง
และไมท่สสานถึกบตุญคตุณทขีกี่ชอบเพธิกเฉยพระเจจ้าผผจ้ทรงรกักและเลขีนี้ยงดผเขา ผผจ้ทรงชตุบเลขีนี้ยงเขาและแสวงหาเขา “ใน
พระองคห์ พวกเรามขีชขีวธิต และไหวตกัว และเปป็นอยผท่” (กธิจการ 17:28)

เมสืกี่อกษกัตรธิยห์เบลชกัสซารห์ทสาบาป ดานธิเอลกห็บอกเขาวท่า “และพระเจจ้าผผจ้ซถึกี่งลมปราณของพระองคห์อยผท่ใน
พระหกัตถห์ของพระเจจ้า และผผจ้ซถึกี่งทางทกันี้งสธินี้นของพระองคห์กห็ขถึนี้นอยผท่กกับพระเจจ้า พระองคห์กห็มธิไดจ้ถวายพระเกขียรตธิเลย” 
ดกังนกันี้นกษกัตรธิยห์หรสือขอทานคนใดทขีกี่เพธิกเฉยพระเจจ้ากห็เปป็นคนโงท่ในสายพระเนตรของพระเจจ้า

จนาไวร้วผ่า ความไมผ่เชสืริ่อเปป็นบาปทภีริ่ใจ
พระคกัมภขีรห์ทวนซนี้สาความจรธิงทขีกี่วท่าความไมท่เชสืกี่อเปป็นบาปอยท่างหนถึกี่ง ความชกักี่วอยท่างหนถึกี่ง พระเยซผตรกัสแกท่

สาวกสองคนนกันี้นบนถนนไปหมผท่บจ้านเอมมาอผสวท่า:
“โอ พวกคนเขลา และมขีใจเฉสืกี่อยในการเชสืกี่อบรรดาคสาซถึกี่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้กลท่าวไวจ้นกันี้น จสาเปป็นซถึกี่ง

พระครธิสตห์จะตจ้องทนทตุกขห์สธิกี่งเหลท่านขีนี้ และเขจ้าในสงท่าราศขีของพระองคห์มธิใชท่หรสือ” และเรธิกี่มตจ้นทขีกี่โมเสสและบรรดา



ศาสดาพยากรณห์ พระองคห์ทรงอธธิบายใหจ้เขาทกันี้งสองฟปังในพระคกัมภขีรห์ทตุกขจ้อถถึงสธิกี่งเหลท่านกันี้นทขีกี่เกขีกี่ยวกกับพระองคห์
เอง”-ลผกา 24:25-27

ดกังนกันี้นครธิสเตขียนคนใดทขีกี่รผจ้จกักพระครธิสตห์ในฐานะพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดจถึงอาจมขีความผธิดในเรสืกี่องความไมท่เชสืกี่อ
เกขีกี่ยวกกับความจรธิงบางประการของพระคกัมภขีรห์และพระเยซผจถึงตรกัสวท่า พวกเขาอาจเปป็น “พวกคนเขลา และมขีใจ
เฉสืกี่อยในการเชสืกี่อ” จงแนท่ใจวท่าใจของคตุณโลดเตจ้นดจ้วยความยธินดขีทขีกี่จะเชสืกี่อ “บรรดาคสาซถึกี่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้
กลท่าวไวจ้นกันี้น”  เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ทกันี้งเลท่ม เกรงวท่าพระครธิสตห์จะทรงเรขียกคตุณวท่าคนโงท่!

จงจสาไวจ้วท่าความไมท่เชสืกี่อเปป็น “บาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยผท่อยท่างงท่ายดาย” ในฮขีบรผ 12:1,2 และเราควร
แนท่ใจวท่าเราพยายามซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีกทขีกี่จะ “วาง” สกันดานตามเนสืนี้อหนกังของเราซถึกี่งมขีแนวโนจ้มอกันชกักี่วทขีกี่จะไมท่เชสืกี่อ

และในจกักรวาลนขีนี้ อกันเปป็นทขีกี่ซถึกี่งพระเยซผทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดองคห์เดขียวทขีกี่ทรงลบมลทธินบาป พระองคห์
จะเสดห็จกลกับมาเพสืกี่อครอบครอง และพระองคห์ผผจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์จะทรงสรจ้างสธิกี่งสารพกัดขถึนี้นใหมท่ สรจ้างคน ๆ หนถึกี่ง
ใหจ้เปป็นผผจ้ถผกสรจ้างใหมท่ในพระครธิสตห์

พระองคห์ผผจ้ทรงสรจ้างโลกกห็ทรงสามารถสรจ้างใจดวงใหมท่ในคตุณและในผม



ปฐมกาล 1 (ตผ่อ)
ในเรธิริ่มแรกนนันั้น พระเจร้า

และการอนัศจรรยร์
มกันคสือ “ในเรธิกี่มแรกนกันี้น” นกักี่นเตสือนความจสาเราถถึงคสากลท่าวแรกในขท่าวประเสรธิฐของยอหห์น: “ในเรธิกี่มแรก

นกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผท่แลจ้ว และพระวาทะทรงอยผท่กกับพระเจจ้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจจ้า พระองคห์นกันี้นเอง
ทรงอยผท่ในเรธิกี่มแรกนกันี้นกกับพระเจจ้า” (ยอหห์น 1:1,2)

กท่อนมขีแผท่นดธินโลก กท่อนมขีดวงอาทธิตยห์หรสือดวงจกันทรห์หรสือดวงดาวทกันี้งหลาย เราเชสืกี่อวท่ากท่อนมขีพลกังหรสือ
สสาร มขีพระเจจ้าอยผท่แลจ้ว พระเจจ้าพระบธิดา พระเจจ้าพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ และพระเจจ้าพระบตุตร พระบตุตรทรงอยผท่ทขีกี่
นกักี่นในเรธิกี่มแรกนกันี้นกกับพระเจจ้า

เราเชสืกี่อวท่าทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้น เหลท่าผผจ้เปป็นอยผท่ในสวรรคห์ ไดจ้อยผท่ทขีกี่นกักี่นกกับพระเจจ้า ตท่อมาอกัครเทวทผตลผซขีเฟอรห์
จะทสาบาปและกลายเปป็นซาตานและทผตสวรรคห์บางตนจะตกพรจ้อมกกับเขา แตท่เราเชสืกี่อวท่ามกันเปป็นหลกังจากเวลานขีนี้ 
เพราะวท่าในอธิสยาหห์ 14:12-17 การตกทขีกี่ถผกพยากรณห์ไวจ้ของปฏธิปปักษห์ตท่อพระครธิสตห์คท่อนขจ้างเปป็นภาพเลห็งถถึงการตก
ของซาตาน และในขจ้อนกันี้นลผซขีเฟอรห์มขีความมกักใหญท่ใฝฝ่สผงโดยกลท่าวถถึงฟฝ้าสวรรคห์และหมผท่เมฆและสธิกี่งตท่าง ๆ ดกังนกันี้น
การตกของซาตานจถึงเปป็นหลกังจากเวลานขีนี้ “ในเรธิกี่มแรกนกันี้น” เมสืกี่อพระเจจ้าทรงสรจ้างฟฝ้าและแผท่นดธินโลก แตท่กท่อนทขีกี่
ซาตานทดลองอาดกัมและเอวา

“ในเรธิกี่มแรกนกันี้น” ใชท่แลจ้วครกับ เคยมขีการเรธิกี่มตจ้น มขีผผจ้ใดคธิดไหมวท่ามขีจกักรวาลหนถึกี่งทขีกี่ไมท่มขีผผจ้สรจ้าง? วท่ามขีพลกัง
มหาศาลตท่าง ๆ ทขีกี่ไมท่มขีสาเหตตุ? วท่ามขีสตธิปปัญญาทขีกี่ไรจ้ขขีดจสากกัดและไมท่มขีแหลท่งทขีกี่มาและไมท่มขีผผจ้ทรงปปัญญาทขีกี่ใหจ้กสาเนธิด
มกัน? มขีใครคธิดไหมวท่ามขีดวงดาราโดยไมท่มขีผผจ้ทรงสรจ้างดวงดารา มขีคณธิตศาสตรห์ทขีกี่ถผกฝปังอยผท่ในธรรมชาตธิแตท่ไมท่มขีผผจ้ทรง
คธิดคจ้นคณธิตศาสตรห์ กฎตท่าง ๆ ของดนตรขีซถึกี่งแฝงอยผท่ในกฎตท่าง ๆ ของการสกักี่นสะเทสือนและเสขียง แตท่ไมท่มขีผผจ้ทรง
คธิดคจ้นดนตรขีผผจ้ยธิกี่งใหญท่? ในเรธิกี่มแรกนกันี้นมขีพระเจจ้าอยผท่แลจ้ว

มขีการเรธิกี่มตจ้นเพราะวท่าบกัดนขีนี้ดวงอาทธิตยห์กสาลกังเผาไหมจ้ตกัวมกันเอง ผมไมท่ทราบวท่าจะตจ้องใชจ้เวลาอขีกกขีกี่พกันปป
แตท่เนสืกี่องจากดวงอาทธิตยห์กสาลกังเผาผลาญตกัวมกันเองอยท่างชจ้า ๆ ในการปลท่อยพลกังงาน จถึงเคยมขีเวลาหนถึกี่งทขีกี่มกันตจ้อง
เรธิกี่มตจ้นขถึนี้นและถผกประจตุดจ้วยพลกังงานนกันี้นทขีกี่ตอนนขีนี้มกันปลท่อยออกมา และในเรธิกี่มแรกนกันี้นมขีพระเจจ้าอยผท่แลจ้ว

“ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก”
แตท่กท่อนนกันี้นไมท่มขีแผท่นดธินโลก แตท่พระเจจ้าทรงสรจ้างแผท่นดธินโลกขถึนี้นมา แตท่กท่อนนกันี้นไมท่มขีนนี้สา แตท่พระเจจ้าทรง

สรจ้างนนี้สาขถึนี้นมา แตท่กท่อนนกันี้นไมท่มขีความสวท่าง นอกจากวท่าพระครธิสตห์เองทรงเปป็นความสวท่างนกันี้นและความสวท่างของ
พระองคห์กห็มขีอยผท่แลจ้วในความเปป็นพระเจจ้า แตท่พระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีความสวท่าง” และความสวท่างกห็มขีขถึนี้น

พระเจจ้าทรงสรจ้างทตุกสธิกี่งขถึนี้นมาจากความวท่างเปลท่า นกักี่นถผกสสืกี่ออยผท่ในคสาวท่า “เนรมธิตสรจ้าง” มกันถผกกลท่าวไวจ้
เชท่นกกันในฮขีบรผ 11:3, “โดยความเชสืกี่อ พวกเราเขจ้าใจวท่า กกัลปจกักรวาลไดจ้ถผกสรจ้างโดยพระดสารกัสของพระเจจ้า ดกังนกันี้น
สธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่มองเหห็นไดจ้ จถึงมธิไดจ้ถผกสรจ้างจากสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่ปรากฏใหจ้เหห็น”

คสากลท่าวนกันี้นเกขีกี่ยวกกับพระเจจ้าในฮขีบรผ 11:3 มขีความสสาคกัญเพราะใจทขีกี่เชสืกี่อนกันี้นจะเชสืกี่อวท่าพระเจจ้าทรงสรจ้าง
ฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก แตท่คนทขีกี่เหธินหท่างไปจากพระเจจ้า คนทขีกี่ไมท่รผจ้จกักพระเจจ้า ซถึกี่งใจของเขาไมท่ถผกสท่องสวท่างโดย



พระวธิญญาณของพระเจจ้า กห็มองไมท่เหห็นวท่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก และการเนรมธิตสรจ้างกห็
เปป็นความจรธิงฝฝ่ายวธิญญาณประการหนถึกี่งทขีกี่ตจ้องถผกรกับไวจ้โดยความเชสืกี่อ ไมท่มขีประจกักษห์พยานทขีกี่ไดจ้เหห็นการเนรมธิต
สรจ้างนกันี้นนอกจากพระเจจ้าเองและเหลท่าทผตสวรรคห์ ไมท่มขีบกันทถึกทขีกี่เชสืกี่อถสือไดจ้นอกจากบกันทถึกทขีกี่พระเจจ้าเองประทาน
ใหจ้แลจ้ว ดกังนกันี้น “โดยความเชสืกี่อ” เราจถึงเขจ้าใจวท่ากกัลปจกักรวาลไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นโดยพระวาทะของพระเจจ้าและวท่า
พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างสธิกี่งเหลท่านกันี้นขถึนี้นมาจากความวท่างเปลท่า

อขีกครกันี้ง 1 โครธินธห์ 2:14 บอกเราวท่า “แตท่มนตุษยห์ธรรมดาไมท่รกับเอาสธิกี่งเหลท่านกันี้นซถึกี่งเปป็นของพระวธิญญาณ
ของพระเจจ้า เพราะสธิกี่งเหลท่านกันี้นเปป็นความโงท่เขลาสสาหรกับเขา และเขาไมท่สามารถทราบสธิกี่งเหลท่านกันี้นไดจ้ เพราะวท่าสธิกี่ง
เหลท่านกันี้นตจ้องสกังเกตโดยจธิตวธิญญาณ”

ความเชสืริ่อแบบครธิสเตภียน ศาสนาแหผ่งการอนัศจรรยร์
ในทขีกี่นขีนี้เราวธิกี่งชนกกับขจ้อเทห็จจรธิงเรสืกี่องการอกัศจรรยห์ตท่าง ๆ การอกัศจรรยห์เปป็นคสาอธธิบายเดขียวทขีกี่เปป็นไปไดจ้เกขีกี่ยว

กกับตจ้นกสาเนธิดของสรรพสธิกี่ง ถจ้าพระเจจ้ามธิไดจ้ทรงสรจ้างสสาร แลจ้วสสารจะมาจากไหน? ถจ้าพระเจจ้าไมท่ไดจ้ทรงสรจ้าง
เชสืนี้อแหท่งชขีวธิตในพสืชและจากนกันี้นในสกัตวห์ มกันจะเกธิดขถึนี้นไดจ้อยท่างไร? ถจ้าพระเจจ้ามธิไดจ้ทรงวางดวงดาวเหลท่านกันี้นในวง
โคจรของพวกมกันและพรจ้อมกกับความแมท่นยสาทางคณธิตศาสตรห์ สมดตุลและสมดตุลตจ้าน ทรงทสาใหจ้พวกมกันหมตุนไป 
และถจ้าพระองคห์ไมท่ทรงเฝฝ้าดผพวกมกันและรกักษาพวกมกันใหจ้อยผท่ในทขีกี่ของพวกมกัน แลจ้วคตุณมขีคสาอธธิบายใดเลท่าสสาหรกับ
สธิกี่งเหลท่านขีนี้?

ตจ้องใชจ้ความเชสืกี่อไหมเพสืกี่อจะเชสืกี่อในการอกัศจรรยห์? ใชท่แลจ้วครกับ แตท่มกันไมท่ใชท่ความเชสืกี่อแบบโงท่เขลาเหมสือน
ความเชสืกี่อของพวกนกักวธิวกัฒนาการทขีกี่คธิดวท่าสธิกี่งตท่าง ๆ “จากพลกังทขีกี่อยผท่ภายใน” ไดจ้เตธิบโตขถึนี้นมาจากสสารทขีกี่ไมท่มขีชขีวธิต
จนกลายเปป็นเซลลห์ทขีกี่มขีชขีวธิต และจากนกันี้นกห็กลายเปป็นตจ้นไมจ้หนถึกี่งทขีกี่มขีพลกังมากแหท่งชขีวธิตพสืชและจากนกันี้นกห็ชขีวธิตสกัตวห์ จน
ลงเอยเปป็นมนตุษยห์ เรสืกี่องราวทขีกี่ไมท่นท่าเปป็นไปไดจ้นขีนี้เปป็นเรสืกี่องเหลสือเชสืกี่อมากกวท่านธิทานใด ๆ และคนทขีกี่สามารถเชสืกี่อเรสืกี่อง
แบบนกันี้นทกันี้งหมดไดจ้โดยไมท่บท่นกห็เปป็นคนหผเบามากกวท่าคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เชสืกี่อวท่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่น
ดธินโลกตามทขีกี่พระองคห์ตรกัส ไมท่มขีคสาอธธิบายอสืกี่นทขีกี่มขีตรรกะหรสือนท่าเชสืกี่อถสือเกขีกี่ยวกกับจกักรวาลนขีนี้นอกจากคสาอธธิบายทขีกี่วท่า
พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างมกัน

แตท่คนทขีกี่จะเปป็นครธิสเตขียนกห็ยอมรกับขจ้อเทห็จจรธิงเรสืกี่องการอกัศจรรยห์อยผท่แลจ้วเมสืกี่อเขายอมรกับขจ้อเทห็จจรธิงเกขีกี่ยว
กกับพระเจจ้า

พระคกัมภขีรห์เปป็นหนกังสสืออกัศจรรยห์ นกักี่นคสือ มนตุษยห์ไดจ้ถผกนสาพาโดยพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์และใหจ้ขท่าวสารตาม
ทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงบอกพวกเขาใหจ้บกันทถึก โดยปราศจากขจ้อผธิดพลาด นกักี่นไมท่ใชท่เรสืกี่องธรรมชาตธิแตท่เหนสือธรรมชาตธิ ไมท่
ธรรมดาแตท่เหนสือธรรมดา ไมท่ใชท่ฝปมสือมนตุษยห์แตท่เปป็นฝปมสือพระเจจ้า อนาคตถผกบอกลท่วงหนจ้าแลจ้วโดยปราศจากขจ้อผธิด
พลาดในคสาพยากรณห์หลายรจ้อยเรสืกี่องในพระคกัมภขีรห์ และการเกธิดขถึนี้นจรธิงของเหตตุการณห์ทขีกี่ถผกพยากรณห์ไวจ้แลจ้วกห็
พธิสผจนห์การดลใจทขีกี่แสนอกัศจรรยห์ของคสาพยากรณห์นกันี้น

พระครธิสตห์ทรงเปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่ง พระองคห์ทรงถผกปฏธิสนธธิในครรภห์ของหญธิงพรหมจารขีนกันี้นโดยพระ
วธิญญาณของพระเจจ้า โดยปราศจากพท่อทขีกี่เปป็นมนตุษยห์ พระองคห์ทรงกระทสาการอกัศจรรยห์ตท่าง ๆ ในงานรกับใชจ้ของ
พระองคห์ครกันี้งแลจ้วครกันี้งเลท่า พระองคห์ทรงทสาใหจ้คนตายเปป็นขถึนี้น พระองคห์ทรงสรจ้างสสารขถึนี้นมาในการเลขีนี้ยงอาหารหจ้า



พกันคนนกันี้น พระองคห์ทรงเปลขีกี่ยนนนี้สาใหจ้เปป็นนนี้สาองตุท่น พระองคห์ทรงทสาใหจ้ลมพายตุสงบบนทะเลนกันี้นโดยคสา ๆ เดขียว จาก
นกันี้นพระองคห์ทรงเปป็นขถึนี้นฝฝ่ายรท่างกายจากหลตุมศพและเสดห็จขถึนี้นสผท่สวรรคห์พรจ้อมรท่างกาย พระครธิสตห์ทรงเปป็นการ
อกัศจรรยห์หนถึกี่ง

การบกังเกธิดใหมท่เปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่ง นกักี่นคสือ คน ๆ หนถึกี่งมขีการเปลขีกี่ยนแปลงจรธิง ๆในธรรมชาตธิของเขา 
คน ๆ หนถึกี่งมขีพระราชบกัญญกัตธิของพระเจจ้าถผกจารถึกในใจของตน บกัดนขีนี้คน ๆ หนถึกี่งมขีพระวธิญญาณของพระเจจ้า
ประทกับอยผท่ภายในรท่างกายของเขา คน ๆ หนถึกี่งกลายเปป็นลผกของพระเจจ้าอยท่างแทจ้จรธิงโดยการเปลขีกี่ยนแปลงทขีกี่แสน
อกัศจรรยห์ เขายกังมขีธรรมชาตธิเกท่าอยผท่เหมสือนเดธิมแตท่บกัดนขีนี้เขามขีธรรมชาตธิใหมท่แลจ้ว

คสาอธธิษฐานทขีกี่ไดจ้รกับคสาตอบกห็เปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่ง ถจ้าพระเจจ้าทรงเปลขีกี่ยนแปลงลสาดกับของสธิกี่งตท่าง ๆ-ไมท่
วท่าพระองคห์จะไมท่ใหจ้ฝนตกหรสือสท่งฝนมา ไมท่วท่าพระองคห์จะอนตุญาตใหจ้อตุบกัตธิเหตตุหนถึกี่งเกธิดขถึนี้นหรสือปฝ้องกกันไมท่ใหจ้มกัน
เกธิดขถึนี้น ไมท่วท่าพระองคห์จะทรงนสาพากษกัตรธิยห์หรสือขอทานคนหนถึกี่งใหจ้กระทสาหรสือคธิดในทางหนถึกี่ง ไมท่วท่าพระองคห์จะ
ทรงสท่งคสาตอบโดยตรงมาสสาหรกับคสาอธธิษฐานในรผปของเงธินทองหรสือในรผปของสธิกี่งตท่าง ๆ หรสือในขจ้อปฏธิบกัตธิทขีกี่
ชกัดเจน-มกันกห็เปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่ง มกันมาจากพระเจจ้าและไมท่ใชท่มาจากมนตุษยห์ มกันเปป็นเรสืกี่องเหนสือธรรมชาตธิและ
ไมท่ใชท่เรสืกี่องธรรมชาตธิ

และเหมสือนกกับทขีกี่การกลกับใจมาหาพระครธิสตห์เปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่ง มกันกห็เปป็นตกัวเบธิกทางของการ
อกัศจรรยห์อขีกอยท่างหนถึกี่งในการเปป็นขถึนี้นจากตายฝฝ่ายรท่างกายของครธิสเตขียนทตุกคนทขีกี่จะเกธิดขถึนี้นสกักวกัน

ศาสนาแบบครธิสเตขียนเปป็นศาสนาแหท่งการอกัศจรรยห์ ไมท่มขีใครตจ้องสะดตุดกกับคสากลท่าวทขีกี่วท่า “ในเรธิกี่มแรกนกันี้น
พระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก”

พวกมกันถผกสรจ้างขถึนี้นมา! พวกมกันไมท่ไดจ้เตธิบโตขถึนี้นอยท่างชจ้า ๆ มกันไมท่ใชท่กระบวนการหนถึกี่งทขีกี่ดสารงอยผท่ไดจ้ดจ้วย
ตกัวเอง พระเจจ้าอาจทสาการอกัศจรรยห์เปป็นชตุด ๆ เหมสือนกกับทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงกระทสาในการสรจ้างแผท่นดธินโลก ทะเล 
ทจ้องฟฝ้า นก ปลา พสืช สกัตวห์ และมนตุษยห์ แตท่การอกัศจรรยห์หนถึกี่งกห็ไมท่ใชท่กระบวนการหนถึกี่งในตกัวมกันเอง โปรโตปลาสซถึม
นธิดหนท่อย พรจ้อมกกับกรดอะมธิโนบางตกัวและสารเคมขีบางตกัว ไมท่ไดจ้กลายเปป็นอะมขีบาดจ้วยตกัวมกันเอง อะมขีบาไมท่ไดจ้
พกัฒนาจนกระทกักี่งมกันเปป็นสกัตวห์ตกัวหนถึกี่งทขีกี่มขีหลายเซลลห์ และจากนกันี้นกห็เปป็นหอย และกห็กลายเปป็นรผปแบบทขีกี่สผงกวท่า 
สตุนกัขไมท่ไดจ้พกัฒนาจนกลายเปป็นลธิงบาบผน และลธิงบาบผนไมท่กลายเปป็นวานรและวานรกลายเปป็นคน ไมท่เลย พระเจจ้า
ทรงสรจ้างสธิกี่งตท่าง ๆ พระองคห์ทรงสรจ้างพวกมกันทกันี้งหมด



ปฐมกาล 1 (ตผ่อ)
ทฤษฎภีชผ่องวผ่างไมผ่ถสูกตร้องตามพระคนัมภภีรร์

ทฤษฎขีนขีนี้ (1) เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างดกันี้งเดธิมในอดขีตทขีกี่ระบตุยตุคสมกัยไมท่ไดจ้, (2) ทขีกี่เปป็นหลายลจ้านปปซถึกี่งพวกนกัก
วธิทยาศาสตรห์จธินตนาการขถึนี้นมา ซถึกี่งทสาใหจ้เกธิดฟอสซธิล ชกันี้นของแผท่นดธินโลกและชกันี้นถท่านหธินตท่าง ๆ, (3) และจากนกันี้น
กห็เปป็นการเนรมธิตสรจ้างเชธิงบผรณะซถึกี่งใชจ้เวลาหกวกันบนแผท่นดธินโลกซถึกี่งกท่อนหนจ้านกันี้นถผกทสาลายไปโดยการพธิพากษา
ของพระเจจ้า ไมท่ถผกสอนในพระคกัมภขีรห์เลย

The Scofield Reference Bible ตกันี้งแตท่ปป ค.ศ. 1909 เปป็นตจ้นมา ไดจ้ทสาใหจ้ทฤษฎขีชท่องวท่างเกขีกี่ยวกกับการ
ทรงสรจ้าง หรสือทฤษฎขี “การฟปปื้นฟผ” เปป็นทขีกี่นธิยมในหมผท่ครธิสเตขียนทขีกี่เนจ้นพสืนี้นฐาน ทฤษฎขีนกันี้นเชสืกี่อวท่าปฐมกาล 1:1 บอก
เลท่าเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างดกันี้งเดธิมของแผท่นดธินโลกในอดขีตกาลทขีกี่ไรจ้ยตุคสมกัย และเชสืกี่อวท่าปฐมกาล 1:2 บอกเลท่าเกขีกี่ยว
กกับการพธิพากษาของพระเจจ้าและความพธินาศยท่อยยกับทขีกี่มาสผท่สธิกี่งทรงสรจ้างทกันี้งปวง โดยกธินเวลานานหลายลจ้านปป
หรสือหลายพกันลจ้านปป และเปป็นตจ้นเหตตุของชกันี้นตท่าง ๆ ของแผท่นดธินโลก ซากฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธิน เพสืกี่อใหจ้เขจ้ากกับ
ทฤษฎขีตท่าง ๆ ของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ และเชสืกี่อวท่าสท่วนทขีกี่เหลสือของปฐมกาลบททขีกี่ 1 และ 2 บอกเลท่าถถึงการฟปปื้นฟผ
แผท่นดธินโลกทขีกี่ถผกทสาลาย โดยเพธิกี่มการทรงสรจ้างสกัตวห์และมนตุษยห์เขจ้าไปอขีกหกวกัน

หมายเหตตุตท่าง ๆ ใน Scofield Bible เกขีกี่ยวกกับ “ชท่องวท่าง” ทขีกี่เชสืกี่อกกันวท่ามขีในการทรงสรจ้าง
เกขีกี่ยวกกับปฐมกาล 1:1 เมสืกี่อพผดถถึงคสาวท่า “ทรงเนรมธิตสรจ้าง” ดร. สโกฟปิลดห์มขีหมายเหตตุดกังตท่อไปนขีนี้:

แตท่พระราชกธิจเชธิงทรงสรจ้างสามประการของพระเจจ้าถผกบกันทถึกไวจ้ในบทนขีนี้: (1) ฟฝ้าสวรรคห์และแผท่น
ดธินโลก, ขจ้อ 1; (2) ชขีวธิตสกัตวห์, ขจ้อ 21; และ (3) ชขีวธิตมนตุษยห์, ขจ้อ 26,27 พระราชกธิจเชธิงทรงสรจ้างอกัน
แรกนกันี้นอจ้างอธิงไปยกังอดขีตกาลทขีกี่ระบตุยตุคสมกัยไมท่ไดจ้ และใหจ้ขอบเขตสสาหรกับยตุคทางธรณขีวธิทยาทกันี้งหมด
นกันี้น

เกขีกี่ยวกกับปฐมกาล 1 ขจ้อ 2 “แผท่นดธินโลกนกันี้นกห็ปราศจากรผปรท่างและวท่างเปลท่าอยผท่…” ดร. สโกฟปิลดห์มขี
หมายเหตตุนขีนี้:

ยรม. 4:23-26, อสย. 24:1 และ 45:18 บท่งบอกชกัดเจนวท่าแผท่นดธินโลกไดจ้ประสบกกับการ
เปลขีกี่ยนแปลงอยท่างรตุนแรงอกันเปป็นผลมาจากการพธิพากษาของพระเจจ้า พสืนี้นผธิวของแผท่นดธินโลกแสดง
ใหจ้เหห็นถถึงรท่องรอยของภกัยพธิบกัตธิเชท่นนกันี้น มขีการบอกเปป็นนกัยไมท่ขาดซถึกี่งเชสืกี่อมโยงมกันกกับการทดสอบกท่อน
หนจ้าและการตกของเหลท่าทผตสวรรคห์ ดผ อสค. 18:12-15 และอสย. 14:9-14 ซถึกี่งแนท่นอนวท่าไปไกล
กวท่าการกลท่าวถถึงกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองไทระและบาบธิโลน

จากนกันี้นเกขีกี่ยวกกับขจ้อ 3 ของปฐมกาล บททขีกี่ 1 ซถึกี่งกลท่าววท่า “และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีความสวท่าง” และ
ความสวท่างกห็มขีขถึนี้น” ดร. สโกฟปิลดห์มขีหมายเหตตุตท่อไปนขีนี้ในหนจ้า 3:

ทกันี้งตรงนขีนี้และในขจ้อ 14-18 ไมท่มขีการบอกเปป็นนกัยถถึงพระราชกธิจในการทรงสรจ้างเดธิมเลย คสาไมท่เหมสือน
เดธิมถผกใชจ้ ความหมายกห็คสือ ถผกทสาใหจ้ปรากฏ; ถผกทสาใหจ้ประจกักษห์แกท่ตา ดวงอาทธิตยห์และดวงจกันทรห์
ถผกสรจ้างขถึนี้น ‘ในเรธิกี่มแรกนกันี้น’ แนท่นอนวท่า ‘ความสวท่าง’ นกันี้นมาจากดวงอาทธิตยห์ แตท่หมอกทสาใหจ้ความ
สวท่างนกันี้นกระจกัดกระจายไป ตท่อมาดวงอาทธิตยห์ไดจ้ปรากฏขถึนี้นในทจ้องฟฝ้าทขีกี่ไมท่มขีเมฆ



(หมายเหตตุขจ้างบนนขีนี้ถผกปรกับเปลขีกี่ยนในฉบกับปรกับปรตุงใหมท่ลท่าสตุดของ Scofield Bible และทฤษฎขีชท่องวท่าง
(Gap Theory) ไมท่ไดจ้รกับการรกับรองอยท่างไมท่มขีเงสืกี่อนไข)

ทนาไมทฤษฎภี “ชผ่องวผ่าง” ถนงไดร้เปป็นทภีริ่นธิยม
ถจ้าครธิสเตขียนคนใดทขีกี่มขีเชาวนห์ปปัญญา โดยปราศจากอคตธิใด ๆ กท่อนหนจ้า จะเพขียงยอมอท่านบทแรกของ

ปฐมกาล เขากห็จะเชสืกี่อ เหมสือนอยท่างทขีกี่หลายลจ้านคนไดจ้เชสืกี่อแลจ้ว วท่าขจ้อ 1 และสท่วนทขีกี่เหลสือของบทนกันี้นกสาลกังพผดถถึง
การทรงสรจ้างเดขียวกกัน ในเวลาเดขียวกกัน พระคสาขจ้อนกันี้นเปป็นเพขียงคสากลท่าวทขีกี่แสดงขจ้อเทห็จจรธิง ซถึกี่งพระคสาขจ้อตท่าง ๆ 
ทขีกี่ตามมาใหจ้โครงรท่างแบบมขีรายละเอขียด พรจ้อมกกับรายละเอขียดเสรธิมเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างมนตุษยห์ในบททขีกี่ 2

แตท่ผผจ้คนทขีกี่ตระหนกักถถึงขจ้อเทห็จจรธิงตท่าง ๆ ทางวธิทยาศาสตรห์และความเหห็นตท่าง ๆ ทางวธิทยาศาสตรห์กห็ไมท่
จกัดการกกับปปัญหาเรสืกี่องอายตุของแผท่นดธินโลกโดยปราศจากอคตธิ มขีการคจ้นพบแลจ้ววท่ามขีหลายชกันี้นและชกันี้นหธินตท่าง ๆ 
บนแผท่นดธินโลก และวท่าในชกันี้นหธินหรสือชกันี้นตท่าง ๆ เหลท่านขีนี้มขีฟอสซธิลของพสืชและสกัตวห์หลายพกันลจ้านชธินี้น และชกันี้น
ถท่านหธินเหลท่านกันี้น มขีการคจ้นพบแลจ้ววท่าบนหลายทวขีปมขีเปลสือกหอยจากทะเลและฟอสซธิลของสธิกี่งมขีชขีวธิตในทะเลถผก
ฝปังสะสมอยผท่มากมาย ดกังนกันี้นพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์และไมท่เชสืกี่อในการเนรมธิตสรจ้างโดยตรง กห็คธิด
เอาเองวท่าชขีวธิตทกันี้งหมดมาโดยวธิวกัฒนาการ ผท่านทางกระบวนการตท่าง ๆ ตามธรรมชาตธิ และเชสืกี่อวท่าผท่านระยะเวลา
หลายลจ้านปป หรสือหลายพกันลจ้านปปดจ้วยซนี้สา อาจเพราะกระบวนการตท่าง ๆ ตามธรรมชาตธิแบบคท่อยเปป็นคท่อยไปบน
แผท่นดธินโลกนขีนี้ เทสือกเขาตท่าง ๆ จถึงถผกดกันขถึนี้นมา ทวขีปตท่าง ๆ จถึงจมลงไปใตจ้มหาสมตุทร พสืนี้นมหาสมตุทรไดจ้ลอยขถึนี้นจน
เปป็นแผท่นดธินแหจ้ง และเชสืกี่อวท่าในกระบวนการตามธรรมชาตธิเหลท่านขีนี้ ผท่านระยะเวลาหลายพกันลจ้านปป พสืชและสกัตวห์ไดจ้
ถผกถมทกับและกลายเปป็นซากฟอสซธิล ปฝ่าไมจ้ขนาดใหญท่ทกันี้งหลายถผกถมทกับโดยดธินและหธิน และถผกกท่อรผปจนกลาย
เปป็นชกันี้นถท่านหธินตท่าง ๆ และเปลสือกหอยทะเลและฟอสซธิลของสธิกี่งมขีชขีวธิตในทะเลไดจ้ถผกทธินี้งไวจ้บนบก กระทกักี่งบนภผเขา
สผงทขีกี่สตุดเหลท่านกันี้น

นกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อสท่วนใหญท่บกัดนขีนี้เรธิกี่มทขีกี่จะเชสืกี่อวท่าซากฟอสซธิลทขีกี่หลงเหลสือเหลท่านขีนี้ และการ
เปลขีกี่ยนแปลงเหลท่านกันี้นซถึกี่งถผกบท่งบอกในชกันี้นตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่พสืนี้นผธิวของแผท่นดธินโลก ไดจ้ถผกทสาขถึนี้นผท่านยตุคสมกัยนกับไมท่ถจ้วน

มกันยตุตธิธรรมทขีกี่จะกลท่าววท่าบกัดนขีนี้นกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ถผกพธิสผจนห์แลจ้วหลายรจ้อยคนทขีกี่เปป็นครธิสเตขียนไมท่เชสืกี่อ
ทฤษฎขีวธิวกัฒนาการแตท่เชสืกี่อในการเนรมธิตสรจ้างโดยตรง และมขีสมาคมตท่าง ๆ นธิตยสารและหนกังสสือหลายเลท่มเพสืกี่อ
พธิสผจนห์วท่าพระคกัมภขีรห์ถผกตจ้องแมท่นยสาในแงท่วธิทยาศาสตรห์เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องการทรงสรจ้างและนนี้สาทท่วมโลก

ครธิสเตขียนดขี ๆ ซถึกี่งไมท่เตห็มใจทขีกี่จะยอมรกับทฤษฎขีวธิวกัฒนาการแทนทขีกี่การทรงสรจ้างโดยตรง ไดจ้แสวงหาคสา
อธธิบายบางอยท่างเกขีกี่ยวกกับขจ้อเทห็จจรธิงทางวธิทยาศาตรห์เหลท่านขีนี้ในเรสืกี่องฟอสซธิลเหลท่านกันี้น ชกันี้นถท่านหธินเหลท่านกันี้น หลกัก
ฐานกห็คสือวท่าทะเลเหลท่านกันี้นครกันี้งหนถึกี่งเคยปกคลตุมทวขีปทกันี้งหลายทขีกี่เปป็นอยผท่ตอนนขีนี้

ดกังนกันี้น ถถึงแมจ้วท่าบททขีกี่หนถึกี่งของปฐมกาลไมท่พผดถถึงอยท่างชกัดเจนเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างแบบแยกจากกกันสอง
ชท่วงโดยมขีชท่องวท่างทขีกี่เปป็นหลายยตุคสมกัยระหวท่างทกันี้งสองชท่วงนกันี้น ครธิสเตขียนทกันี้งหลายกห็คธิดคจ้นทฤษฎขีทขีกี่วท่าปฐมกาล 1:1
บอกเลท่าเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างดกันี้งเดธิม: “ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก” พวก
เขากลท่าววท่า ฉะนกันี้นการพธิพากษาครกันี้งใหญท่หรสือการทสาลายลจ้างแบบวธินาศภกัยไดจ้มาสผท่แผท่นดธินโลกนขีนี้และกลท่าววท่า
เรสืกี่องนกันี้นถผกกลท่าวถถึงในขจ้อ 2 ขจ้อ 2 กลท่าววท่า “และแผท่นดธินโลกนกันี้นกห็ปราศจากรผปรท่างและวท่างเปลท่าอยผท่” และพวก



เขาทสาใหจ้ขจ้อนขีนี้อท่านวท่า “แผท่นดธินโลกนกันี้นเรธิกี่มกลายเปป็นปราศจากรผปรท่างและวท่างเปลท่าอยผท่”
ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงไดจ้พยายามทขีกี่จะอธธิบายเรสืกี่องฟอสซธิลเหลท่านกันี้น และไดจ้พยายามทขีกี่จะเอาใจพวกนกัก

วธิทยาศาสตรห์ทขีกี่เรขียกรจ้องใหจ้มขีหลายลจ้านปป
ดกังนกันี้น George H. Pember ในหนกังสสือของเขา Earth’s Earliest Ages จถึงเสนอแนะการตขีความทขีกี่วท่า

ยตุคหรสือชท่องวท่างขนาดมหถึมาจะตจ้องถผกนกับหลกังจากปฐมกาล 1:1 และจากนกันี้น หลกังจากการพธิพากษาแบบ
วธินาศภกัยของพระเจจ้า ซถึกี่งกท่อใหจ้เกธิดฟอสซธิลเหลท่านกันี้น ชกันี้นถท่านหธินเหลท่านกันี้น และหลกักฐานอสืกี่น ๆ ซถึกี่งพวกนกัก
วธิทยาศาสตรห์อจ้างวท่าอยผท่ในชกันี้นพสืนี้นผธิวเหลท่านกันี้นของแผท่นดธินโลก เขาคธิดวท่าเรธิกี่มตจ้นทขีกี่ปฐมกาล 1:3 พระเจจ้าไดจ้ทรง
ทสาการเนรมธิตสรจ้างใหมท่ทขีกี่ใชจ้เวลาหกวกัน ทฤษฎขีนขีนี้ถผกยถึดถสือโดย Franz Delitzsch ในเยอรมนขีและคนอสืกี่น ๆ เชท่น
กกัน มกันถผกทสาใหจ้เปป็นทขีกี่นธิยมโดย Scofield Reference Bible

แตผ่ทฤษฎภีชผ่องวผ่างไมผ่อาจถสูกพธิสสูจนร์ไดร้โดยพระคนัมภภีรร์
ความพยายามทขีกี่จะพธิสผจนห์ทฤษฎขีชท่องวท่างนกันี้นไมท่นท่าเชสืกี่อถสือ พระคกัมภขีรห์ไมท่สอนวท่ามขีหลายยตุคทขีกี่ยาวนาน

ระหวท่างปฐมกาล 1:1 และ ขจ้อ 3 และขจ้อตท่อ ๆ ไป
1. การพยายามทสาใหจ้ปฐมกาล 1:2 กลท่าววท่า “และแผท่นดธินโลกนกันี้นไดจ้กลายเปป็นปราศจากรผปรท่าง

และวท่างเปลท่าอยผท่” กห็เปป็นการแปลทขีกี่ไมท่ไดจ้เรสืกี่อง “ในปป 1948 ทขีกี่ Winona Lake School of Theology คตุณ M.
 Henkel ไดจ้ทสาการสสารวจนกักวธิชาการดจ้านภาษาฮขีบรผชกันี้นนสายขีกี่สธิบคนในสหรกัฐฯ พวกเขาถผกถามวท่า ‘มขีหลกักฐาน
ดจ้านการตขีความใด ๆ ไหมทขีกี่สนกับสนตุนทกัศนะทขีกี่วท่ามขีชท่องวท่างระหวท่างขจ้อ 1 กกับขจ้อ 2?’ คสาตอบของพวกเขาคสือ ไมท่มขี
อยท่างหนกักแนท่น” ตามทขีกี่ Prof. Surburg กลท่าว โดยยกคสาพผดมาจากหนกังสสือ Modern Science and the 
Christian Faith

ไมท่ใชท่เลยครกับ ในพระราชกธิจแหท่งการทรงสรจ้างครกันี้งแรกนกันี้น พระเจจ้าทรงทสาใหจ้สสารมขีขถึนี้นมา แตท่มกันยกังไมท่
ไดจ้ถผกกท่อรผปใหจ้เปป็นทวขีปตท่าง ๆ และทะเลตท่าง ๆ ใหจ้เปป็นพสืชและสกัตวห์ตท่าง ๆ มกัน “ปราศจากรผปรท่างและวท่างเปลท่า
อยผท่” การทรงสรจ้างยกังไมท่เสรห็จสธินี้น นกักี่นเปป็นความหมายทขีกี่ชกัดเจนของปฐมกาล 1:1

2. ดร. สโกฟปิลดห์กลท่าวในหมายเหตตุของเขาเกขีกี่ยวกกับปฐมกาล 1:2,
ยรม. 4:23-26, อสย. 24:1 และ 45:18 บท่งบอกอยท่างชกัดเจนวท่าแผท่นดธินโลกไดจ้ประสบกกับการ
เปลขีกี่ยนแปลงอยท่างรตุนแรงอกันเปป็นผลมาจากการพธิพากษาของพระเจจ้า

ผมเชสืกี่อวท่านกักี่นเปป็นความผธิดพลาดอกันรจ้ายแรงในการตขีความ เยเรมขียห์ 4:23 กลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดผพสืนี้น
แผท่นดธิน และดผเถธิด มกันเปป็นทขีกี่รจ้างและวท่างเปลท่า และฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลาย และพวกมกันไมท่มขีความสวท่าง” แตท่บรธิบท
นกันี้นบท่งบอกอยท่างชกัดเจนวท่าพระเจจ้าตรกัสถถึงความพธินาศของกรตุงเยรผซาเลห็มและของชาวแควจ้นยผดาหห์เมสืกี่อพวกเขาถผก
กวาดตจ้อนไปเปป็นเชลยยกังบาบธิโลน ในพระคสาขจ้อกท่อนหนจ้าเหลท่านกันี้น ชนชาตธิอธิสราเอลถผกบกัญชาวท่า “ดจ้วยเหตตุนขีนี้ 
พวกเจจ้าจงสวมผจ้ากระสอบ จงครกี่สาครวญและพธิลาปรกี่สาไหจ้ เพราะความกรธินี้วอกันดตุเดสือดของพระเยโฮวาหห์มธิไดจ้หกัน
กลกับไปจากพวกเรา” (ขจ้อ 8) ขจ้อ 16 กลท่าววท่า “พวกเจจ้าจงกลท่าวแกท่บรรดาประชาชาตธิ ดผเถธิด จงโฆษณาแกท่กรตุง
เยรผซาเลห็มวท่า บรรดาผผจ้ลจ้อมมาจากแผท่นดธินไกล และสท่งเสขียงของพวกเขาเขจ้าใสท่นครตท่าง ๆ แหท่งยผดาหห์” ขจ้อ 19 
กลท่าววท่า “จธิตใจของขจ้า จธิตใจของขจ้า ขจ้ากห็เจห็บปวดในใจของขจ้าเอง ใจของขจ้าทสาเสขียงภายในตกัวขจ้า ขจ้าจะนธิกี่งเสขียไมท่



ไดจ้ เพราะเจจ้าไดจ้ยธินแลจ้ว โอ จธิตใจของขจ้า เสขียงแหท่งแตร เสขียงปลตุกแหท่งสงคราม” และขจ้อ 20 กลท่าววท่า “การ
ทสาลายลจ้างซจ้อนการทสาลายลจ้างไดจ้ถผกรจ้องประกาศแลจ้ว เพราะแผท่นดธินทกันี้งสธินี้นกห็ถผกปลจ้น ทกันทขีทกันใดบรรดาเตห็นทห์
ของขจ้ากห็ถผกปลจ้น และมท่านทกันี้งหลายของขจ้าในบกัดเดขีจิ๋ยวเดขียว” และจากนกันี้นพธิภพโลก หรสือแผท่นดธินนกันี้น (เหมสือนกกับ
ทขีกี่คสานขีนี้ถผกแปลบท่อย ๆ) กห็จะ “ปราศจากรผปรท่างและวท่างเปลท่าอยผท่”

และหลกังจากขจ้อ 23 ขจ้อ 25 กห็กลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดผ และดผเถธิด ไมท่มขีมนตุษยห์คนใดเลย และบรรดา
นกแหท่งทจ้องฟฝ้าทกันี้งหลายไดจ้หนขีไปแลจ้ว” ประชาชนเหลท่านกันี้นถผกกวาดตจ้อนไปเปป็นเชลย ขจ้อ 27 กลท่าววท่า “เพราะ
พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสดกังนขีนี้วท่า “แผท่นดธินทกันี้งหมดจะเปป็นทขีกี่รกรจ้าง ถถึงกระนกันี้นเรากห็ยกังมธิไดจ้กระทสาใหจ้ถถึงอวสานเสขียทขี
เดขียว” ขจ้อ 29 กลท่าววท่า “ชาวเมสืองทกันี้งหมดกห็จะหนขีไปเนสืกี่องดจ้วยเสขียงของพวกทหารมจ้าและนกักธนผทกันี้งหลาย พวก
เขาจะเขจ้าไปในพตุท่มไมจ้หนาทถึบทกันี้งหลาย และปปนขถึนี้นไปบนโขดหธินทกันี้งหลาย นครทตุกแหท่งจะถผกทอดทธินี้ง และไมท่มขี
มนตุษยห์คนใดอาศกัยอยผท่ในทขีกี่นกักี่นเลย” การทสาลายทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงนขีนี้ไมท่ใชท่การพธิพากษาทขีกี่เปป็นวธินาศภกัยสมกัยดถึกดสาบรรพห์
บนแผท่นดธินโลก แตท่เปป็นการทสาลายกรตุงเยรผซาเลห็มและชาวแควจ้นนกันี้นเมสืกี่อยผดาหห์ถผกกวาดตจ้อนไปเปป็นเชลย

จงสกังเกต “และนครทกันี้งสธินี้นของทขีกี่นกักี่นกห็พกังลง…” ซถึกี่งเปป็นคสากลท่าวในขจ้อ 26 ไมท่เคยมขีนครตท่าง ๆ กท่อนปฐม
กาล 1:2 และนขีกี่ไมท่มขีทางหมายถถึงการพธิพากษาแบบวธินาศภกัยบนแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้น กท่อนมนตุษยห์ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมา

3. และอธิสยาหห์ 24:1 กห็ไมท่ไดจ้พผดถถึงการพธิพากษาสมกัยดถึกดสาบรรพห์ของพระเจจ้า วธินาศภกัยบนแผท่น
ดธินโลกทกันี้งสธินี้น อขีกครกันี้งทขีกี่เราพบวท่าการทสาลายลจ้างทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงนกันี้นเกธิดขถึนี้นเพราะสงครามและความยากลสาบากซถึกี่ง
พระเจจ้าจะทรงนสามาสผท่ประชาชาตธิเหลท่านกันี้น บททขีกี่ 23 ทกันี้งบท ซถึกี่งมากท่อนกห็พผดถถึงภาระเกขีกี่ยวกกับเมสืองไทระและการ
ถผกทสาลายของมกัน ดกังนกันี้นบททขีกี่ 24 จถึงเรธิกี่มตจ้นทขีกี่ใจความหลกักเดขียวกกัน อธิสยาหห์ 24:1 กลท่าววท่า “ดผเถธิด พระเยโฮ
วาหห์ทรงกระทสาใหจ้แผท่นดธินโลกรจ้างเปลท่า และทรงทสาใหจ้มกันรจ้าง และทรงควกี่สาแผท่นดธินโลก และกระจายบรรดาผผจ้
อาศกัยของมกันไปทกักี่ว” แตท่พระคสาสองขจ้อถกัดไปกลท่าววท่า “และจะเปป็นอยท่างนกันี้น ประชาชนเปป็นอยท่างไร ปตุโรหธิตกห็
เปป็นอยท่างนกันี้น ทาสเปป็นอยท่างไร นายของเขากห็เปป็นอยท่างนกันี้น สาวใชจ้เปป็นอยท่างไร นายผผจ้หญธิงของเขากห็เปป็นอยท่างนกันี้น 
ผผจ้ซสืนี้อเปป็นอยท่างไร ผผจ้ขายกห็เปป็นอยท่างนกันี้น ผผจ้ใหจ้ยสืมเปป็นอยท่างไร ผผจ้ยสืมกห็เปป็นอยท่างนกันี้น ผผจ้ใหจ้ยสืมโดยคธิดดอกเบขีนี้ยเปป็น
อยท่างไร ผผจ้ยสืมโดยจท่ายดอกเบขีนี้ยใหจ้เขากห็เปป็นอยท่างนกันี้น แผท่นดธินนกันี้นจะถผกทธินี้งรจ้างอยท่างสธินี้นเชธิง และถผกปลจ้นหมดสธินี้น เพ
ราะพระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสพระวจนะนขีนี้แลจ้ว” นกักี่นเปป็นการทสาลายลจ้างทขีกี่ถผกนสามาสผท่ชนชาตธิหนถึกี่งโดยสงครามเพราะ
บาปทกันี้งหลายของพวกเขาและปตุโรหธิตและประชาชน ทาสและนาย สาวใชจ้และนายผผจ้หญธิง ผผจ้ซสืนี้อและผผจ้ขาย ผผจ้ใหจ้
ยสืมและผผจ้ขอยสืม ทตุกคนเหมสือนกกันจะถผกกวาดตจ้อนไปในความยากลสาบากนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าจะนสามาสผท่พวกเขา มกันดผ
เหมสือนเปป็นคสากลบเกลสืกี่อนอกันไรจ้คท่าทขีกี่จะเสแสรจ้งวท่าอธิสยาหห์ 24:1 หรสือวท่าเยเรมขียห์ 4:23 พผดถถึงการพธิพากษาครกันี้ง
ใหญท่สมกัยดถึกดสาบรรพห์ทขีกี่มาสผท่แผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นกท่อนการทรงสรจ้างมนตุษยห์ ผมไมท่เชสืกี่อเรสืกี่องนกันี้นเลย พระคกัมภขีรห์ไมท่
สนกับสนตุนมกันดจ้วย

ดร.สโกฟปิลดห์ยกังอจ้างอธิงถถึงอธิสยาหห์ 45:18 ดจ้วยทขีกี่วท่า “เพราะพระเยโฮวาหห์ ผผจ้ไดจ้ทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์
ทกันี้งหลาย พระเจจ้าเองผผจ้ไดจ้ทรงปปัปื้นแผท่นดธินโลกและสรจ้างมกันไวจ้ พระองคห์ทรงสถาปนามกันไวจ้ พระองคห์มธิไดจ้ทรงสรจ้าง
มกันไวจ้โดยเปลท่าประโยชนห์ พระองคห์ไดจ้ทรงปปัปื้นมกันไวจ้ใหจ้มขีคนอาศกัยอยผท่ ตรกัสดกังนขีนี้วท่า “เราเปป็นพระเยโฮวาหห์ และไมท่มขี
อสืกี่นใดอขีก” แตท่แนท่นอนทขีกี่นกักี่นไมท่ไดจ้หมายความทขีกี่จะขกัดแยจ้งกกับคสากลท่าวในปฐมกาล 1:2 ทขีกี่วท่าหลกังจากการเนรมธิต



สรจ้างสสารในครกันี้งแรกนกันี้น มกันกห็ปราศจากรผปรท่างและวท่างเปลท่าอยผท่ มกันไมท่ไดจ้สผญเปลท่าเพราะวท่าจากนกันี้นพระเจจ้ากห็
ทรงทสาใหจ้การทรงสรจ้างของพระองคห์เสรห็จสมบผรณห์

ถจ้าทฤษฎขีชท่องวท่างนกันี้นเปป็นความจรธิง กห็คงตจ้องมขีการทรงสรจ้างแบบละเอขียดของพสืชและสกัตวห์ทกันี้งปวงกท่อน
หนจ้าวธินาศภกัยนกันี้นทขีกี่ถผกเชสืกี่อวท่าไดจ้ทสาลายพวกมกัน และพระคกัมภขีรห์ไมท่ไดจ้พผดถถึงการทรงสรจ้างเชท่นนกันี้นเลยกท่อนหนจ้าปฐม
กาล 1:2

และถถึงแมจ้วท่าการตกของซาตานถผกกลท่าวถถึงในพระคกัมภขีรห์ ไมท่มขีทขีกี่ใดเลยในพระคกัมภขีรห์ทขีกี่พผดถถึงการ
พธิพากษาของพระเจจ้าทขีกี่มขีตท่อสธิกี่งทรงสรจ้างทกันี้งหมดนกันี้นตอนทขีกี่ซาตานตก

ดกังนกันี้นทฤษฎขีชท่องวท่างนกันี้นจถึงไมท่สามารถถผกพธิสผจนห์ไดจ้จากพระคกัมภขีรห์ และ ตามทขีกี่เราจะแสดงใหจ้เหห็นใน
ลสาดกับถกัดไป เราไมท่ตจ้องการมกันเพสืกี่อเปป็นคสาอธธิบายหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับชกันี้นตท่าง ๆ ของแผท่นดธินโลกและซากฟอสซธิล

หลกักฐานมากมายทขีกี่แสดงวท่านนี้สาทท่วมโลกในสมกัยของโนอาหห์
เปป็นตจ้นเหตตุของซากฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธิน และ

การเปลขีกี่ยนแปลงอสืกี่น ๆ ทกันี้งหมดนกันี้นในพสืนี้นผธิวของพธิภพโลก
ซถึกี่งพวกนกักวธิทยาศาสตรห์อยากใหจ้มขีหลายลจ้านปป

“ทฤษฎขีชท่องวท่าง” ตามทขีกี่เรขียกกกันนกันี้น ซถึกี่งมขีหลายยตุคอกันยาวนานอยผท่ระหวท่างปฐมกาล 1:1 และปฐมกาล 
1:3 พรจ้อมกกับแผท่นดธินโลกทขีกี่ถผกทสาลายจนยท่อยยกับโดยการพธิพากษาอกันนท่ากลกัวของพระเจจ้า กท่อนหนจ้าการทรง
สรจ้างทขีกี่กธินเวลาหกวกันนกันี้นทขีกี่ถผกพรรณนาในปฐมกาล 1-ทฤษฎขีนกันี้นไดจ้ถผกคธิดคจ้นขถึนี้นมาเพสืกี่อพยายามอธธิบายเรสืกี่องซาก
ฟอสซธิลและชกันี้นตท่าง ๆ ของพธิภพโลกซถึกี่งพวกนกักวธิวกัฒนาการกลท่าววท่าตจ้องใชจ้เวลาหลายลจ้านปปเพสืกี่อสรจ้างพวกมกันขถึนี้น
มา

ตามทขีกี่เราแสดงใหจ้เหห็นแลจ้ว เราไมท่เชสืกี่อวท่าทฤษฎขีชท่องวท่างถผกสอนในพระคกัมภขีรห์ ตรงกกันขจ้าม เราเชสืกี่อวท่าชกันี้น
ตท่าง ๆ ของแผท่นดธินโลก ซากฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธินเหลท่านกันี้นไดจ้ถผกทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นโดยนนี้สาทท่วมทขีกี่ทสาลายแผท่นดธินโลกใน
สมกัยของโนอาหห์ซถึกี่งถผกพรรณนาในพระคกัมภขีรห์และโดยเหตตุการณห์เหลท่านกันี้นทขีกี่เกธิดขถึนี้นพรจ้อมกกันและตามมา และนนี้สา
ทท่วมทขีกี่นท่ากลกัวนกันี้นและการปปัปั่นปฝ่วนของแผท่นดธินโลกในอขีกหลายปปตท่อมา ยท่อมเปป็นคสาอธธิบายเกขีกี่ยวกกับชกันี้นตท่าง ๆ ของ
แผท่นดธินโลก ซากฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธิน ทขีกี่สมเหตตุสมผลมากกวท่าทฤษฎขีวธิวกัฒนาการทขีกี่ไมท่ไดจ้รกับการพธิสผจนห์

ใครเลท่าคธิดวท่ามกันสมเหตตุสมผลทขีกี่จะเชสืกี่อในการเกธิดขถึนี้นเอง วท่าชขีวธิตทขีกี่ปราศจากผผจ้สรจ้างซถึกี่งเกธิดจากพลกัง
ภายในทขีกี่มขีขถึนี้นโดยบกังเอธิญ ไดจ้ผตุดออกมาจากสสารทขีกี่ไรจ้ชขีวธิต? ไมท่เคยมขีสกักกรณขีเดขียวทขีกี่ชขีวธิตไดจ้เรธิกี่มตจ้นขถึนี้นและมนตุษยห์
ไมท่สามารถทสาใหจ้ชขีวธิตเกธิดขถึนี้นไดจ้ ทกันี้ง ๆ ทขีกี่มขีทรกัพยากรทกันี้งหมดนกันี้นของวธิทยาศาสตรห์สมกัยใหมท่!

เหตตุใดมกันจถึงสมเหตตุสมผลทขีกี่จะเชสืกี่อการคาดเดาทขีกี่วท่าพสืชและสกัตวห์ทตุกชนธิดไดจ้ถสือกสาเนธิดขถึนี้นโดย
กระบวนการทางวธิวกัฒนาการ ในเมสืกี่อขณะทขีกี่ผมอท่านในหนกังสสือวธิทยาศาสตรห์เลท่มหนถึกี่งเมสืกี่อเชจ้านขีนี้วท่า ไมท่มขีสกักตระกผล
หรสือสกักชนธิดเดขียวทขีกี่เปป็นแบบนกันี้นไดจ้วธิวกัฒนาการเลยในชท่วงหนถึกี่งลจ้านปป? แนท่นอนวท่าหนกังสสือเลท่มนกันี้นยสืนกรานวท่าตจ้อง
ใชจ้เวลาหลายพกันลจ้านปป ทสาไมมกันถถึงสมเหตตุสมผลทขีกี่จะเชสืกี่อวท่าสกัตวห์มาจากพสืช วท่าสกัตวห์หลายเซลลห์มาจากสกัตวห์เซลลห์
เดขียว วท่าพวกมขีกระดผกสกันหลกังมาจากพวกไมท่มขีกระดผกสกันหลกัง วท่าสกัตวห์เลสืนี้อยคลานมาจากปลา วท่านกมาจากสกัตวห์
เลสืนี้อยคลาน วท่าสกัตวห์เลขีนี้ยงลผกดจ้วยนมมาจากนก และวท่ามนตุษยห์มาจากพวกวานร ในเมสืกี่อไมท่เคยพบการเชสืกี่อมโยงเลย



สกักอกันเดขียวระหวท่างชนธิดหลกัก ๆ เหลท่านกันี้น?
เหตตุผลทขีกี่ผผจ้คนเชสืกี่อเรสืกี่องวธิวกัฒนาการกห็คสือ ไมท่ใชท่เพราะวท่ามกันสมเหตตุสมผล แตท่มกันเปป็นขจ้ออจ้างเพสืกี่อจะไมท่เชสืกี่อ

ในพระเจจ้าและการทรงสรจ้างโดยตรง ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นเรสืกี่องธรรมชาตธิสสาหรกับคนทขีกี่ยกังไมท่กลกับใจใหมท่และคนทขีกี่ไมท่
เชสืกี่อ

ทสาไมตจ้องเชสืกี่อวท่าซากฟอสซธิลและชกันี้นถท่านหธินเหลท่านกันี้นถผกสรจ้างขถึนี้นโดยสาเหตตุธรรมชาตธิซถึกี่งมขีแบบแผนทขีกี่
เหมสือนกกันผท่านระยะเวลาหลายรจ้อยปปและหลายพกันปปและหลายลจ้านปป? ไมท่มขีซากฟอสซธิล ไมท่มขีชกันี้นถท่านหธิน กสาลกัง
ถผกสรจ้างขถึนี้นเลยเทท่าทขีกี่เราทราบ บนแผท่นดธินโลก ธรณขีวธิทยาทขีกี่ยถึดถสือแนวคธิดแบบ “Uniformitarian” ไมท่ไดจ้อธธิบาย
อยท่างมขีเหตตุผลเลยเกขีกี่ยวกกับขจ้อลถึกลกับเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่บนพสืนี้นผธิวของแผท่นดธินโลก

แตท่เมสืกี่อเราเชสืกี่อบกันทถึกเหตตุการณห์ในพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับนนี้สาทท่วมโลกครกันี้งใหญท่ ซถึกี่งมขี “นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึก
กห็พลตุท่งขถึนี้นมา” นกักี่นคสือ ระลอกคลสืกี่นจากมหาสมตุทรเหลท่านกันี้นทกันี้งหมดและเมสืกี่อ “ฝนกห็ตกบนแผท่นดธินโลกเปป็นเวลาสขีกี่
สธิบวกันและสขีกี่สธิบคสืน” และเมสืกี่อ “ภผเขาทกันี้งหลายกห็ถผกปกคลตุมไวจ้” และสธิกี่งมขีชขีวธิตทตุกชนธิดทขีกี่มขีลมหายใจกห็ตายยกเวจ้น
พวกทขีกี่อยผท่ในเรสือนกันี้น มกันกห็ไมท่ยากเลยทขีกี่จะเขจ้าใจวท่าเรามขีชกันี้นฟอสซธิลเหลท่านกันี้นและชกันี้นถท่านหธินเหลท่านกันี้นและชกันี้นหธินตท่าง
ๆ บนแผท่นดธินโลก

จสาไวจ้วท่า ปฐมกาล 6:13 กลท่าววท่า “และพระเจจ้าตรกัสแกท่โนอาหห์วท่า “อวสานของเนสืนี้อหนกังทกันี้งปวงอยผท่ตท่อ
หนจ้าเราแลจ้ว เพราะวท่าแผท่นดธินโลกเตห็มไปดจ้วยความทารตุณโดยพวกเขา และดผเถธิด เราจะทสาลายพวกเขาพรจ้อม
กกับแผท่นดธินโลก” นกักี่นคสือ ผผจ้คนทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลกและแผท่นดธินโลกนกันี้นเอง อยท่างทขีกี่มกันเปป็นอยผท่ในตอนนกันี้น จะตจ้องถผก
ทสาลาย! และพระเยซผเองทรงยอมรกับและรกับรองความถผกตจ้องของเรสืกี่องราวนนี้สาทท่วมโลกในพระคกัมภขีรห์ พระองคห์
ตรกัสวท่า:

“และมกันเคยเปป็นในสมกัยของโนอาหห์อยท่างไร มกันกห็จะเปป็นไปอยท่างนกันี้นเชท่นกกันในสมกัยของบตุตรมนตุษยห์ พวก
เขาไดจ้กธิน พวกเขาไดจ้ดสืกี่ม พวกเขาไดจ้แตท่งงานกกับภรรยา พวกเขาไดจ้ถผกยกใหจ้ในการสมรส จนถถึงวกันนกันี้นทขีกี่โนอาหห์ไดจ้
เขจ้าในเรสือ และนนี้สาทท่วมมา และทสาลายพวกเขาเสขียทกันี้งหมด”-ลผกา 17:26,27

พระเยซผตรกัสวท่า “นนี้สาทท่วมมา และทสาลายพวกเขาเสขียทกันี้งหมด”
พระคสาขจ้อหนถึกี่งทขีกี่สสาคกัญมาก ๆ เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้คสือ 2 เปโตร 3:3-7:
“โดยทราบสธิกี่งนขีนี้กท่อน คสือวท่าจะมขีบรรดาผผจ้เยาะเยจ้ยมาในยตุคสตุดทจ้าย โดยดสาเนธินตามบรรดาราคะตกัณหา

ของตน และกลท่าววท่า “พระสกัญญาแหท่งการเสดห็จมาของพระองคห์นกันี้นอยผท่ทขีกี่ไหน เพราะวท่าตกันี้งแตท่บรรพบตุรตุษลท่วงหลกับ
ไปแลจ้ว สธิกี่งทกันี้งปวงกห็เปป็นอยผท่เหมสือนอยท่างทขีกี่พวกมกันเคยเปป็นมาตกันี้งแตท่เดธิมทรงสรจ้างโลก” เพราะวท่าพวกเขาเตห็มใจ
โฉดเขลาในเรสืกี่องทขีกี่วท่าโดยคสาตรกัสของพระเจจ้า ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายไดจ้บกังเกธิดมขีขถึนี้นในครกันี้งโบราณ และแผท่นดธินโลกทขีกี่
ไดจ้ปรากฏขถึนี้นจากนนี้สาและในนนี้สา ซถึกี่งโดยคสาตรกัสนกันี้นโลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป แตท่
ทจ้องฟฝ้าอากาศและแผท่นดธินโลกซถึกี่งเปป็นอยผท่เดขีจิ๋ยวนขีนี้ โดยคสาตรกัสเดขียวกกันนกันี้นทรงเกห็บไวจ้ คสือสงวนไวจ้สสาหรกับไฟจนถถึง
วกันแหท่งการพธิพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม”

จงสกังเกตวท่าพระคสาขจ้อนขีนี้กลท่าววท่าพวกคนชอบเยาะเยจ้ย พวกคนไมท่เชสืกี่อ ทขีกี่เดธินตามความปรารถนาตท่าง ๆ 
ของตกัวเอง ไมท่เชสืกี่อวท่าเคยมขีการเปลขีกี่ยนแปลงแบบวธินาศภกัยใด ๆ ไมท่เชสืกี่อสธิกี่งทขีกี่พระคกัมภขีรห์สอนเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง



โดยตรง “วท่าโดยคสาตรกัสของพระเจจ้า ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายไดจ้บกังเกธิดมขีขถึนี้นในครกันี้งโบราณ และแผท่นดธินโลกทขีกี่ไดจ้
ปรากฏขถึนี้นจากนนี้สาและในนนี้สา” พวกเขาไมท่เชสืกี่อวท่า “โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป”

จงสกังเกตวท่าการทสาลายโลกในตอนนกันี้นรตุนแรงมากเสขียจนไมท่เฉพาะผผจ้คน แตท่ทกันี้งพสืนี้นพธิภพอยท่างทขีกี่เปป็นอยผท่ใน
ตอนนกันี้น “พธินาศไป” และการทสาลายลจ้างอกันนท่ากลกัวในตอนนกันี้นกห็ถผกเปรขียบวท่าเปป็นเหมสือนเวลานกันี้นในอนาคตเมสืกี่อ
หายนะอขีกอยท่างจะมา เมสืกี่อไฟจะโอบรอบดาวเคราะหห์ดวงนขีนี้ใน “วกันแหท่งการพธิพากษาและความหายนะของ
บรรดาคนอธรรม” เมสืกี่อนกันี้นทตุกสธิกี่งทขีกี่จะลตุกไหมจ้ไดจ้กห็จะลตุกไหมจ้ ทตุกสธิกี่งทขีกี่จะละลายกห็จะละลาย การทสาลายลจ้างแผท่น
ดธินโลกโดยนนี้สาทท่วมในอดขีตกห็รตุนแรงขนาดนกันี้นเลย 

และมกันสสาคกัญมาก ๆ ทขีกี่พระเจจ้าตรกัสในทขีกี่นขีนี้วท่าแผท่นดธินโลกอยท่างทขีกี่เปป็นอยผท่ตอนนขีนี้กห็เปป็นผลมาจากสองสธิกี่ง-
การทรงสรจ้างโดยตรง และจากนกันี้นกห็นนี้สาทท่วมโลก! และพวกคนชอบเยาะเยจ้ยกห็ไมท่ยอมรกับทกันี้งการทรงสรจ้างโดยตรง
และนนี้สาทท่วมโลก

นนี้สาทท่วมเชท่นนกันี้นจะกท่อใหจ้เกธิดการเปลขีกี่ยนแปลงทขีกี่รตุนแรงหลายอยท่างซถึกี่งเกธิดขถึนี้นบนพสืนี้นพธิภพไดจ้อยท่างไร? พระ
คกัมภขีรห์กลท่าววท่า “นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึกกห็พลตุท่งขถึนี้นมา” ในวธิธขีการอกันนท่ากลกัวบางอยท่าง นนี้สาเหลท่านกันี้นแหท่งมหาสมตุทร
ชท่วยปกคลตุมแผท่นดธิน เราทราบวท่าบางครกันี้งแรงดกันของภผเขาไฟกห็ยกเกาะ ๆ หนถึกี่งขถึนี้นมาในทะเล หรสือทสาใหจ้บางสท่วน
ของแนวชายฝปัปั่งจมทะเล และนกักวธิทยาศาสตรห์ทกันี้งหลายตท่างเหห็นพจ้องตรงกกันวท่าการเปลขีกี่ยนแปลงตท่าง ๆ เชท่นนกันี้น
เคยเกธิดขถึนี้นมาแลจ้วทกักี่วโลก บางทขีกจ้นมหาสมตุทรเหลท่านกันี้นอาจเคยถผกยกขถึนี้นเพสืกี่อชท่วยทสาใหจ้นนี้สาทท่วมแผท่นดธินโลก เทสือก
เขาขนาดใหญท่ทกันี้งหลายทขีกี่เรามขีอยผท่ตอนนขีนี้เหห็นไดจ้ชกัดวท่าถผกยกขถึนี้นมาหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก

จากนกันี้น “บรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็เปปิดออก” และนกักี่นตจ้องหมายความวท่าฝนตกมากกวท่าปกตธิ ฝนตก
ทกักี่วแผท่นดธินโลกเปป็นเวลาสขีกี่สธิบวกัน ตามทขีกี่ผมเขจ้าใจขจ้อพระคสาเหลท่านกันี้น และนกักี่นตจ้องหมายความวท่ามขีปรธิมาณนนี้สาฝน
มากเกธินปกตธิ และนนี้สาหลายลจ้านตกันทขีกี่เดธิมทขีถผกอตุจ้มไวจ้ในไอนนี้สาแหท่งอากาศกห็ถผกปลท่อยลงมา

แมจ้กระทกักี่งตอนนขีนี้ ถจ้าเกธิดแผท่นดธินไหวบนกจ้นทะเล คลสืกี่นนนี้สากห็อาจซกัดเขจ้าแผท่นดธินโดยทสาใหจ้เกธิดความเสขีย
หายมผลคท่าหลายลจ้านดอลลารห์และพรท่าชขีวธิตผผจ้คนไปมากมาย พลกังของนนี้สาทขีกี่เคลสืกี่อนทขีกี่เคยทสาใหจ้เรสือลสาใหญท่ ๆ พธินาศ
มาแลจ้ว หรสือทสาใหจ้หธินกจ้อนยกักษห์ทขีกี่หนกักหลายตกันกลธินี้งไปไดจ้ตท่อหนจ้ามกัน

ถจ้าคลสืกี่นนนี้สาเหลท่านกันี้นซกัดวนไปทกักี่วแผท่นดธินโลกซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีก แนท่นอนวท่าทราย โคลนตม ซากสกัตวห์ทขีกี่ตายแลจ้ว
ปฝ่าทขีกี่ถผกถอนรากขถึนี้นมากห็คงถผกนนี้สาหอบไป และถผกนสาไปหยท่อนไวจ้ และจากนกันี้นกห็ถผกปกคลตุมโดยคลสืกี่นนนี้สาทขีกี่ตามมา 
และจากนกันี้นทะเลขนาดใหญท่ทขีกี่อยผท่ในแผท่นดธินกห็คงเรธิกี่มทะลตุผท่านชกันี้นอท่อนนตุท่มเหลท่านกันี้น และดกังนกันี้น the Grand 
Canyon กห็คงถผกสรจ้างขถึนี้นมาไดจ้ในสองสามปปแรก ๆ หรสือหลายรจ้อยปปหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก จากนกันี้นการกระทสาของ
ภผเขาไฟและแรงดกันทขีกี่อยผท่ภายในและการเปลขีกี่ยนแปลงตท่าง ๆ ในพธิภพโลกกห็คงทสาใหจ้เกธิดภผเขาตท่าง ๆ อยท่างทขีกี่พวก
มกันเปป็นอยผท่วกันนขีนี้พรจ้อมกกับชกันี้นดธินและซากฟอสซธิลของพวกสกัตวห์ทะเลมขีเปลสือกและสกัตวห์ประจสาถธิกี่นอสืกี่น ๆ ซถึกี่งอยผท่สผง
กวท่าตสาแหนท่งเดธิมของพวกมกัน

ในศตวรรษทขีกี่ 17 และตจ้นศตวรรษทขีกี่ 18 นกักวธิทยาศาสตรห์เกสือบทตุกคนเชสืกี่อวท่าชกันี้นตท่าง ๆ ของพธิภพและ
ซากฟอสซธิลไดจ้ถผกทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นโดยนนี้สาทท่วมโลก Hilo กท่อนสมกัยพระครธิสตห์; St. Augustine ในเวลาตท่อมา; Baron
Cuvier ในมหาวธิทยาลกัยแหท่งปารขีสในปป 1799; Benjamin Silliman หกัวหนจ้าภาควธิชาธรณขีวธิทยาแหท่ง



มหาวธิทยาลกัยเยลในปป 1829; และนกักวธิทยาศาสตรห์อสืกี่น ๆ อขีกจสานวนมาก-Williams, Cattcot, Woodward, 
Granville Penn- เชสืกี่อสธิกี่งทขีกี่เราเรขียกวท่า flood geology (ธรณขีวธิทยานนี้สาทท่วม) โดยเชสืกี่อวท่านนี้สาทท่วมทขีกี่บกันทถึกไวจ้ใน
หนกังสสือปฐมกาลและยตุคแหท่งการปรกับเปลขีกี่ยนในศตวรรษแรกหรสือสองศตวรรษทขีกี่ตามมา เปป็นตจ้นเหตตุของสภาพ
ตท่าง ๆ ทางธรณขีวธิทยาของพสืนี้นผธิวพธิภพวกันนขีนี้

เมสืกี่อนกักวธิทยาศาสตรห์สท่วนใหญท่ในสมกัยนกันี้นเปป็นครธิสเตขียนทขีกี่เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ แนท่นอนวท่าพวกเขาเชสืกี่อเรสืกี่องนนี้สา
ทท่วมโลก และพวกเขากห็สามารถเขจ้าใจและเชสืกี่อสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าตรกัสไวจ้เกขีกี่ยวกกับนนี้สาทท่วมนกันี้นทขีกี่ทสาลายพธิภพโลก แตท่เมสืกี่อ
มนตุษยห์หกันไปเสขียจากพระเจจ้า พวกเขากห็อยากตกัดพระคกัมภขีรห์ออกไป พวกเขาอยากพบแหลท่งทขีกี่มาของชขีวธิตบนแผท่น
ดธินโลกซถึกี่งเปป็นเรสืกี่องตามธรรมชาตธิและไมท่ใชท่เรสืกี่องเหนสือธรรมชาตธิ และดกังนกันี้นเมสืกี่อพวกเขาไมท่เอาพระเจจ้าและพระ
คกัมภขีรห์ พวกเขากห็ตกัดเรสืกี่องการทรงสรจ้างโดยตรงและตกัดเรสืกี่องนนี้สาทท่วมโลกออกไป แตท่นขีกี่เปป็นสธิกี่งทขีกี่พวกคนไมท่เชสืกี่อ
กระทสา ไมท่ใชท่การตกัดสธินใจทางวธิทยาศาสตรห์แบบเปป็นกลาง แตท่เปป็นการตกัดสธินใจตามอสาเภอใจของมนตุษยห์ทขีกี่จงใจ
ปฏธิเสธทขีกี่จะเชสืกี่อพระคกัมภขีรห์หรสือตามทขีกี่ 2 เปโตร 3:3 กลท่าว พวกเขาเปป็นพวกคนชอบเยาะเยจ้ย ซถึกี่งเดธินตามตกัณหา
หรสือความปรารถนาตท่าง ๆ ของตกัวเอง และ “พวกเขาเตห็มใจโฉดเขลาในเรสืกี่องทขีกี่วท่าโดยคสาตรกัสของพระเจจ้า ฟฝ้า
สวรรคห์ทกันี้งหลายไดจ้บกังเกธิดมขีขถึนี้นในครกันี้งโบราณ และแผท่นดธินโลกทขีกี่ไดจ้ปรากฏขถึนี้นจากนนี้สาและในนนี้สา ซถึกี่งโดยคสาตรกัสนกันี้น
โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป” การแกลจ้งไมท่รผจ้เกขีกี่ยวกกับพระคกัมภขีรห์ไดจ้นสาพาผผจ้คนใหจ้หกันไป
จากหลกักคสาสอนตามพระคกัมภขีรห์เรสืกี่องนนี้สาทท่วมโลก

แตท่แมจ้กระทกักี่งวกันนขีนี้ กห็ยกังมขีนกักวธิทยาศาสตรห์มากมายทขีกี่สอนวท่าชกันี้นตท่าง ๆ ของโลก ซากฟอสซธิล ชกันี้นถท่านหธิน 
ฯลฯ เปป็นผลมาจากนนี้สาทท่วมโลก หลกักฐานทท่วมทจ้นถผกใหจ้ไวจ้ในหนกังสสือ The Deluge Story in Stone โดย 
Byron C. Nelson, Augsburg Press; ใน The Flood โดย Alfred M. Rehwinkel, Concordia Publishing
House; ตสาราธรณขีวธิทยาตท่าง ๆ โดย Professor George McCready Price; และอาจเลท่มทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดจากทกันี้งหมด 
คสือ The Genesis Flood โดย Drs. Whitcomb and Morris

และถจ้าคตุณตกัดความปรารถนาทขีกี่จะเขจ้ากกันกกับความเหห็นของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์เกขีกี่ยวกกับยตุคทขีกี่นกับไมท่ถจ้วน
ทกันี้งหลายออกไป กห็ไมท่มขีความจสาเปป็นทขีกี่จะตจ้องคธิดคจ้นทฤษฎขีชท่องวท่างเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างขถึนี้นมาเลย

ไมท่เลยครกับ เทท่าทขีกี่เราบอกไดจ้จากบกันทถึกเหตตุการณห์ในพระคกัมภขีรห์ ปฐมกาล 1:1 กลท่าวเพขียงใจความหลกัก 
และสท่วนทขีกี่เหลสือของบทนกันี้นบอกรายละเอขียดตท่าง ๆ ของการทรงสรจ้างนกันี้นและจากนกันี้นรายละเอขียดเพธิกี่มเตธิมกห็ถผก
ใหจ้เกขีกี่ยวกกับมนตุษยห์ในบททขีกี่สอง

ดกังนกันี้น ดจ้วยความเคารพตท่อคนดขี ๆ ทกันี้งหลาย เราจถึงไมท่เชสืกี่อทฤษฎขีชท่องวท่างเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง 
ครธิสเตขียนทกันี้งหลายไมท่ควรพยายามทสาใหจ้ศาสนศาสตรห์ของตนเขจ้ากกันกกับสมมตธิฐานตท่าง ๆ ทขีกี่ไมท่ไดจ้รกับการพธิสผจนห์
ของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เปป็นครธิสเตขียน



ปฐมกาล 1 (ตผ่อ)
การทรงสรร้างในหกวนันจรธิง ๆ, ไมผ่ใชผ่หลายยทุคสมนัย

“เพราะในหกวกันพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์ และแผท่นดธินโลก ทะเล และสรรพสธิกี่งทขีกี่มขีอยผท่ในทขีกี่
เหลท่านกันี้น และไดจ้ทรงหยตุดพกักในวกันทขีกี่เจห็ด เพราะฉะนกันี้นพระเยโฮวาหห์จถึงไดจ้ทรงอวยพรวกันสะบาโต และไดจ้ทรงตกันี้ง
วกันนกันี้นใหจ้เปป็นวกันบรธิสตุทธธิธิ์”-อพย. 20:11

ในปฐมกาล บททขีกี่ 1 เรามขีโครงรท่างยท่อ ๆ เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก ในภาษาทขีกี่ยท่อ
และชกัดเจน พระเจจ้าทรงบอกวท่าเกธิดอะไรขถึนี้นวกันตท่อวกันในหกวกันแหท่งการทรงสรจ้าง พระคกัมภขีรห์ไมท่เคยบอกใบจ้เลยวท่า
มกันเปป็น “บทกวขี” หรสือวท่าภาษานกันี้นเปป็นเชธิงเปรขียบเทขียบและเปป็นเรสืกี่องเลท่าเปรขียบเปรย เจตนาทขีกี่เรขียบงท่ายและ
ซสืกี่อตรงของพระคกัมภขีรห์บอกชกัดเจนวท่าในหกวกันจรธิง ๆ พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก และจากนกันี้น
กห็ทรงทสาใหจ้พวกมกันเสรห็จสมบผรณห์ ปฐมกาล 1:1 กลท่าววท่า “ฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก” แตท่ปฐมกาล 2:1 และ 4 
กลท่าววท่า “ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลาย [พหผพจนห์-จกักรวาลทกันี้งสธินี้น] และแผท่นดธินโลก”

พวกคนไมท่เชสืกี่อและเหลท่าศกัตรผของพระคกัมภขีรห์อยากพผด เหมสือน Dr. George Buttrick กลท่าว วท่ามขี 
“บกันทถึกเหตตุการณห์สองเรสืกี่องเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง และพวกมกันไมท่สอดคลจ้องกกัน” (The Christian Fact and 
Modern Doubt, หนจ้า 161) ไมท่เลย ในบททขีกี่สองของปฐมกาล มขีคสาอธธิบายแบบละเอขียดตามมาเกขีกี่ยวกกับการ
ทรงสรจ้างมนตุษยห์ ซถึกี่งถผกกลท่าวไวจ้ในปฐมกาล 1:27: “ดกังนกันี้นพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ในแบบพระฉายของ
พระองคห์เอง ในแบบพระฉายของพระเจจ้าพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างเขา พระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างพวกเขาใหจ้เปป็นชายและ
หญธิง” แตท่แนท่นอนวท่าพระเจจ้าทรงอยากขยายความคสากลท่าวนกันี้นและบอกเราเพธิกี่มเตธิมเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างผผจ้ชาย
และจากนกันี้นกห็ผผจ้หญธิง และเกขีกี่ยวกกับสภาพแวดลจ้อมของพวกเขา ความสกัมพกันธห์ของพวกเขาตท่ออาณาจกักรสกัตวห์ บาป
และการตกของพวกเขา และคสาแชท่งสาปนกันี้นและพระสกัญญาทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้อง ดกังนกันี้นในทขีกี่นขีนี้เราจถึงไมท่มขีบกันทถึกเหตตุการณห์
สองเรสืกี่องทขีกี่ขกัดแยจ้งกกันเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง แตท่อกันแรกเปป็นโครงรท่างเปลท่า ๆ และจากนกันี้นเปป็นรายละเอขียดทขีกี่
สสาคกัญ ซถึกี่งเราจสาเปป็นตจ้องรผจ้ มขีแตท่ความไมท่เชสืกี่ออกันโจท่งแจจ้งและอคตธิชกักี่ว เหมสือนของพวกคนไมท่เชสืกี่ออยท่าง Tom 
Paine, Robert Ingersoll และพวกคนทขีกี่เชสืกี่อแบบเดขียวกกับพวกเขาในทางศาสนศาสตรห์ ทขีกี่อยากหาเจอความขกัด
แยจ้งตท่าง ๆ ในขจ้อพระคสาเหลท่านขีนี้ซถึกี่งผผจ้เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์หลายลจ้านคนมองเหห็นแลจ้ววท่าสอดประสานกกันอยท่างสมบผรณห์
แบบ

เหตทุใดเราจนงเชสืริ่อวผ่าการทรงสรร้างใชร้เวลาหกวนันจรธิง ๆ
ผผจ้เขขียนคนนขีนี้เหห็นวท่ามขีหลกักฐานทท่วมทจ้นทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นวท่าบกันทถึกเหตตุการณห์ของการทรงสรจ้างพผดถถึงหกวกัน

จรธิง ๆ ซถึกี่งในหกวกันนกันี้นพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก ไมท่ใชท่หกยตุคสมกัยหรสือหกอขีโอน
1. ทนาไมถนงไมผ่เปป็นหกวนันจรธิง ๆ เลผ่า?

ความจรธิงอกันเรขียบงท่ายกห็คสือวท่าเหตตุผลเดขียวทขีกี่ผผจ้คนอยากกลท่าวอจ้างวท่าวกันเหลท่านกันี้นแหท่งการทรงสรจ้างเปป็น
หลายยตุคสมกัยทขีกี่ยาวนาน กห็คสือวท่าพวกเขาพยายามทขีกี่จะเขจ้ากกันกกับทฤษฎขีเหลท่านกันี้นของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่
เชสืกี่อ ซถึกี่งเปป็นการคาดเดาและการนถึกเอาเองตท่าง ๆ ของคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เปป็นศกัตรผของพระคกัมภขีรห์

พวกคนไมท่เชสืกี่อแบบโจท่งแจจ้งอยากทสาลายพระคกัมภขีรห์ พวกเขาไมท่ยอมรกับการทรงสรจ้างโดยตรงวท่าเปป็นการ



กระทสากธิจของพระเจจ้า ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงพยายามอยท่างหนกักทขีกี่จะพธิสผจนห์วท่าแผท่นดธินโลกและจกักรวาลมขีอายตุหลาย
พกันลจ้านปป แนวคธิดทขีกี่เปป็นทขีกี่นธิยมตอนนขีนี้กห็คสือวท่า จกักรวาลมขีอายตุประมาณหจ้าพกันลจ้านปป

บางคนพยายามทขีกี่จะยอมรกับวธิวกัฒนาการใหจ้เปป็นวธิธขีการของการทรงสรจ้างของพระเจจ้า พวกเขาอยากใสท่
พระเจจ้าเขจ้าไปในมกันแตท่ยกังรกักษาโครงรท่างของเหตตุการณห์เหลท่านกันี้นใหจ้เปป็นแบบทขีกี่การคาดเดาตท่าง ๆ ของพวกนกัก
วธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่ออยากใหจ้มกันเปป็น ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงหวกังทขีกี่จะทสาใหจ้พระคกัมภขีรห์ถผกปากของพวกคนไมท่เชสืกี่อ และ
หวกังทขีกี่จะไดจ้รกับความชสืกี่นชอบของคนเหลท่านกันี้นขณะทขีกี่พวกเขายกังอจ้างตกัววท่าเปป็นครธิสเตขียนอยผท่ แตท่ไมท่มขีใครทขีกี่อท่านพระ
คกัมภขีรห์แลจ้วเกธิดเชสืกี่อเรสืกี่องวธิวกัฒนาการแบบมขีพระเจจ้าเลย เราคธิดเชท่นนกันี้น จนกวท่าแนวคธิดนกันี้นถผกใสท่เขจ้าไปในความคธิด
ของพวกเขากท่อน จากนกันี้นพวกเขาตจ้องพยายามปรกับเปลขีกี่ยนพระคกัมภขีรห์ใหจ้เขจ้ากกับการคาดเดาเหลท่านกันี้นแหท่งความ
ไมท่เชสืกี่อ

ครธิสเตขียนบางคนพผดถถึง “การทรงสรจ้างแบบคท่อยเปป็นคท่อยไป” โดยบท่งบอกวท่ามขีหลายยตุคสมกัยทขีกี่ยาวนาน
และอาจเปป็นตอนตจ้นของแตท่ละยตุคทขีกี่พระเจจ้าทสาการทรงสรจ้างบางอยท่างแบบเจาะจง และดกังนกันี้นพวกเขาจถึง
พยายามทขีกี่จะใสท่แนวคธิดการทรงสรจ้างแบบหลายยตุคสมกัยแบบกจ้าวหนจ้าทขีกี่พวกเขาคธิดขถึนี้นมาเอง เขจ้าไปในตาราง
เวลาทขีกี่พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อคธิดขถึนี้นมา

คนอสืกี่น ๆ เชท่น Pember ในหนกังสสือของเขา Earth’s Earliest Ages และอขีกหลายคนทขีกี่ตามหมายเหตตุ
เหลท่านกันี้นของ Scofield Reference Bible เชสืกี่อเรสืกี่อง “ทฤษฎขีชท่องวท่าง” (Gap Theory) ทขีกี่วท่าหลายลจ้านปปหรสือ
หลายพกันลจ้านปปไดจ้มาอยผท่ระหวท่างปฐมกาล 1:1 และปฐมกาล 1:2; วท่า “การทรงสรจ้างดกันี้งเดธิม” นกันี้นไดจ้ถผกทสาลายไป
โดยหายนะทขีกี่นท่ากลกัวบางอยท่างซถึกี่งพวกเขาคธิดวท่าอาจเชสืกี่อมโยงกกับการตกของซาตาน; จากนกันี้นกห็เชสืกี่อวท่าชท่วงเวลา
ใหมท่แหท่งการทรงสรจ้างไดจ้เกธิดขถึนี้นตามทขีกี่บกันทถึกไวจ้ในหกวกันนกันี้น ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงอยากอธธิบายเรสืกี่องซากฟอสซธิลและ
ชกันี้นตท่าง ๆ ของพธิภพวท่าเปป็นผลมาจาก “การทรงสรจ้างดกันี้งเดธิม” นกันี้น

ประการแรก นกักี่นไมท่ใชท่ทฤษฎขีทขีกี่นท่าพอใจเลย ไมท่วท่าจะสสาหรกับคนไมท่เชสืกี่อหรสือสสาหรกับผผจ้เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ทขีกี่
เครท่งครกัด มกันไมท่เขจ้ากกันกกับบกันทถึกเหตตุการณห์ของพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างนกันี้น มกันไมท่สะใจการคาดเดา
เหลท่านกันี้นของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่เปป็นศกัตรผของพระคกัมภขีรห์ แตท่เราเชสืกี่อวท่า คงไมท่มขีใครอยากไดจ้ขจ้อสรตุปเชท่นนกันี้น 
นอกจากวท่าพวกเขาจะพยายามอยท่างจรธิงจกังทขีกี่จะทสาใหจ้คสากลท่าวทขีกี่ขกัดแยจ้งกกันของพระคกัมภขีรห์กกับของพวกนกัก
วธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อเขจ้ากกันไดจ้ แตท่ทสาไมผผจ้คนถถึงตกันี้งพวกคนไมท่เชสืกี่อใหจ้ตกัดสธินพระคกัมภขีรห์เลท่า? ทสาไมถถึงยอมรกับการ
คาดเดาตท่าง ๆ ของพวกเขาเลท่า?

2. “วนัน” และ “คสืน” และ “เวลาเยย็นและเวลาเชร้า” บผ่งบอกถนงวนันจรธิง ๆ
เราควรเขจ้าใจความหมายของคสาเรขียก “วกัน” ในบทนขีนี้ในบรธิบทของมกันเอง พระเจจ้าดผเหมสือนจะอตุตสท่าหห์

เตห็มทขีกี่ ในปฐมกาล 1:3-5 ทขีกี่จะแสดงใหจ้เหห็นวท่าพระองคห์กสาลกังพผดถถึงวกันทกันี้งหลายจรธิง ๆ
ในภาษาแบบตรงตกัว เมสืกี่อเรากลท่าวถถึงวกัน ๆ หนถึกี่งเรากห็หมายถถึงชท่วงเวลา 24 ชกักี่วโมง โดยทกักี่วไป ซถึกี่งแผท่น

ดธินโลกหมตุนรอบตกัวเอง โดยมขีชท่วงเวลาหนถึกี่งทขีกี่เปป็นความสวท่างและชท่วงเวลาหนถึกี่งทขีกี่เปป็นความมสืด หรสือเราหมายถถึง
ชท่วงเวลาทขีกี่เปป็นความสวท่างนกันี้น คสือสท่วนทขีกี่สวท่างของวกันทขีกี่มขี 24 ชกักี่วโมงนกันี้น

ดกังนกันี้นกท่อนอสืกี่นเลย พระเจจ้าทรงบอกในทขีกี่นขีนี้ถถึงการทรงสรจ้างความสวท่าง คงตจ้องมขีความสวท่างทขีกี่ไหนสกักแหท่ง



ในการเชสืกี่อมโยงกกับแผท่นดธินโลก เพสืกี่อทขีกี่การหมตุนรอบตกัวเองของพธิภพโลกจะทสาใหจ้เกธิดวกันหนถึกี่งทขีกี่มขี 24 ชกักี่วโมงซถึกี่ง
เปป็นความสวท่างและความมสืด ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงตรกัสวท่า “พระเจจ้าทรงเรขียกความสวท่างนกันี้นวท่าวกัน และพระองคห์ทรง
เรขียกความมสืดนกันี้นวท่าคสืน และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่หนถึกี่ง” (ปฐก. 1:5) ดกังนกันี้นนขีกี่จถึงเปป็นวกันหนถึกี่งซถึกี่ง
ประกอบดจ้วยชท่วงเวลาทขีกี่เปป็นความสวท่างและชท่วงเวลาทขีกี่เปป็นความมสืด และชท่วงเวลานขีนี้ถผกเรขียกวท่า “วกันทขีกี่หนถึกี่ง”

อขีกครกันี้งในขจ้อ 8 “และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สอง”
อขีกครกันี้งในขจ้อ 13 “และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สาม”
และในขจ้อ 19 “และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สขีกี่”
อขีกครกันี้งในขจ้อ 23 “และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่หจ้า”
และจากนกันี้น ในขจ้อ 31 พระเจจ้าตรกัสในทขีกี่สตุดวท่า “และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่หก”
หกชท่วงแหท่งความสวท่างและความมสืดซถึกี่งถผกเรขียกวท่าวกันทกันี้งหลายคงตจ้องหมายถถึงหกวกันจรธิง ๆ

3. ขร้อเทย็จจรธิงทภีริ่วผ่าวนันทนันั้งหลายถสูกนนับกย็ตามแบบแผน
ทภีริ่ถสูกใชร้เกภีริ่ยวกนับวนันจรธิง ๆ เทผ่านนันั้น

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าคสาวท่า “วกัน” อาจหมายถถึงชท่วงเวลาหนถึกี่งกห็ไดจ้ เชท่น “วกันขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า” คสือ
ชท่วงเวลาแบบขยายออกนกันี้นซถึกี่งจะรวมถถึงการเสดห็จกลกับมาของพระครธิสตห์ในสงท่าราศขี, การสผจ้รบแหท่งอารมาเกด
โดน, และการครอบครองในยตุคพกันปปนกันี้นบนแผท่นดธินโลก แมจ้กระทกักี่งในพระคสาตอนนขีนี้ในปฐมกาล 2:4 พระคกัมภขีรห์กห็
พผดถถึง “ในวกันนกันี้นทขีกี่พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างแผท่นดธินโลกและฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลาย” ในทขีกี่นขีนี้คสาวท่า “วกัน” 
อาจรวมถถึงชท่วงเวลาทกันี้งหมดของการทรงสรจ้าง คสือ ทกันี้งหกวกันนกันี้น แตท่เราหมายเหตตุวท่าในการใชจ้แบบเปรขียบเปรย
และแบบเหมารวมเชท่นนกันี้นทกันี้งหมดของคสาเรขียก “วกัน” ทขีกี่หมายถถึงชท่วงเวลาทขีกี่ขยายออกหรสือยตุคสมกัย ไมท่เคยมขีการ
ใชจ้ตกัวเลขเลย

เมสืกี่อพระเยซผตรกัสวท่า “ดจ้วยวท่า ‘โยนาหห์ไดจ้อยผท่ในทจ้องปลาวาฬนกันี้นสามวกันและสามคสืน’ ฉกันใด บตุตรมนตุษยห์
จะอยผท่ในทจ้องแผท่นดธินโลกสามวกันและสามคสืนฉกันนกันี้น” (มธ. 12:40) ไมท่มขีใครคธิดวท่าโยนาหห์อยผท่ในทจ้องปลาวาฬนกันี้น
สามยตุคสมกัยหรสือสามชท่วงเวลาทขีกี่ขยายออก และไมท่มขีใครคธิดวท่าพระเยซผทรงอยผท่ในหลตุมศพนานสามยตุคสมกัยทขีกี่ขยาย
ออก เหห็นไดจ้ชกัดวท่า เมสืกี่อ “สามวกันและสามคสืน” ทขีกี่ระบตุตกัวเลขถผกใชจ้ มกันกห็หมายถถึงสามวกันจรธิง ๆ และสามคสืนจรธิง 
ๆ หรสือบางครกันี้งกห็แบบยท่อมากกวท่า นกักี่นคสือสามวกันจรธิง ๆ

เมสืกี่อพระเยโฮวาหห์ทรงบกัญชาในอพยพ 12:15 วท่า “พวกเจจ้าจงกธินขนมปปังไรจ้เชสืนี้อเจห็ดวกัน คสือวกันแรกพวก
เจจ้าจงชสาระบจ้านของพวกเจจ้าใหจ้ปราศจากเชสืนี้อ…” กห็ไมท่มขีใครคธิดวท่าพระคสาขจ้อนขีนี้อาจหมายถถึงเจห็ดยตุค และจากนกันี้นใน
ยตุคแรกของเจห็ดยตุคมนตุษยห์ควรขจกัดเชสืนี้อออกไป เมสืกี่อตกัวเลขถผกใชจ้ คสาเรขียกนขีนี้กห็หมายความตรงตกัวในพระคกัมภขีรห์

ในมกัทธธิว 17:1 เราอท่านวท่า “และหลกังจากหกวกันแลจ้ว พระเยซผทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหห์นนจ้องชาย
ของยากอบ และพาพวกเขาขถึนี้นไปบนภผเขาสผงแตท่ลสาพกัง” แตท่ไมท่มขีชท่องวท่างใหจ้การโตจ้แยจ้งเลยวท่า “หกวกัน” หมายถถึง
หกยตุค ดกังนกันี้น ตามการใชจ้ภาษาแบบทกักี่วไปและแบบแผนของพระคกัมภขีรห์ทกักี่วทตุกแหท่ง เมสืกี่อพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่า “ใน
หกวกันพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์ และแผท่นดธินโลก” (อพย. 20:11) มกันกห็หมายถถึงหกวกันตามนกันี้นจรธิง ๆ



4. เมสืริ่อพระเยซสู “ทรงหยทุดพนักในวนันทภีริ่เจย็ดนนันั้น” และทรง
อวยพรและชนาระวนันนนันั้นใหร้บรธิสทุทธธิธิ์เปป็นวนันสะบาโต

มนันกย็ตร้องหมายถนงวนันหนนริ่งจรธิง ๆ
ในปฐมกาล 2:1-3 เราอท่านวท่า:
“ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายและแผท่นดธินโลกไดจ้ถผกสรจ้างเสรห็จสธินี้นตามนกันี้น พรจ้อมกกับบรธิวารทกันี้งสธินี้นของพวกมกัน 

และในวกันทขีกี่เจห็ดพระเจจ้าไดจ้เสรห็จสธินี้นการงานของพระองคห์ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงทสาขถึนี้นนกันี้น และพระองคห์ทรงหยตุดพกักใน
วกันทขีกี่เจห็ดจากการงานทกันี้งสธินี้นของพระองคห์ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงทสาขถึนี้นนกันี้น และพระเจจ้าทรงอวยพรวกันทขีกี่เจห็ดและทรง
ตกันี้งวกันนขีนี้ไวจ้เปป็นวกันบรธิสตุทธธิธิ์ เพราะในวกันนกันี้นพระองคห์ไดจ้ทรงหยตุดพกักจากการงานทกันี้งสธินี้นของพระองคห์ซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้
ทรงเนรมธิตสรจ้างและทรงทสาขถึนี้น”

พระเยโฮวาหห์ตรกัสถถึงวกันนกันี้นในบกัญญกัตธิสธิบประการ โดยตรกัสวท่า:
“แตท่วกันทขีกี่เจห็ดนกันี้นเปป็นสะบาโตของพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้า ในวกันนกันี้นเจจ้าอยท่ากระทสาการงานใด ๆ 

คสือตกัวเจจ้า หรสือบตุตรชายของเจจ้า หรสือบตุตรสาวของเจจ้า หรสือคนใชจ้ชายของเจจ้า หรสือสาวใชจ้ของเจจ้า หรสือสกัตวห์ใชจ้
งานของเจจ้า หรสือคนแปลกหนจ้าของเจจ้าทขีกี่อาศกัยอยผท่ภายในประตผเมสืองทกันี้งหลายของเจจ้า เพราะในหกวกันพระเยโฮ
วาหห์ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์ และแผท่นดธินโลก ทะเล และสรรพสธิกี่งทขีกี่มขีอยผท่ในทขีกี่เหลท่านกันี้น และไดจ้ทรงหยตุดพกักในวกันทขีกี่
เจห็ด เพราะฉะนกันี้นพระเยโฮวาหห์จถึงไดจ้ทรงอวยพรวกันสะบาโต และไดจ้ทรงตกันี้งวกันนกันี้นใหจ้เปป็นวกันบรธิสตุทธธิธิ์”-อพย. 
20:10,11

ถจ้าวกันนกันี้นทขีกี่พระเยซผทรงหยตุดพกักเปป็นวกันหนถึกี่งจรธิง ๆ เชท่นนกันี้นแลจ้วหกวกันนกันี้นทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงทสางานกห็เปป็น
วกันทกันี้งหลายจรธิง ๆ วกันนกันี้นทขีกี่พระองคห์ทรงหยตุดพกักเปป็นวกันทขีกี่พระองคห์ทรงชสาระใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์และทรงแยกตกันี้งไวจ้ใหจ้เปป็น
วกันสะบาโตหนถึกี่ง

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าวกันสะบาโตนขีนี้ไมท่ไดจ้ถผกเปปิดเผยแกท่ชนชาตธิอธิสราเอลจนกระทกักี่งอพยพ บททขีกี่ 16 และ
จากนกันี้นกห็ถผกใหจ้ไวจ้เปป็นสท่วนหนถึกี่งของพระราชบกัญญกัตธิของโมเสส แตท่ถถึงกระนกันี้นวกันสะบาโตกห็เปป็นวกันหนถึกี่งจรธิง ๆ ตาม
แบบแผนของวกันหนถึกี่งจรธิง ๆ ทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงหยตุดพกัก

มขีใครคธิดไหมวท่าเคยมขีหกยตุคทขีกี่ขยายออกของการทรงสรจ้าง โดยแตท่ละยตุคมขีชท่วงทขีกี่เปป็นความมสืดและชท่วงทขีกี่
เปป็นความสวท่าง เวลาเยห็นและเวลาเชจ้า? และจากนกันี้นมขีใครคธิดไหมวท่าเคยมขีชท่วงเวลาหนถึกี่งทขีกี่ถผกขยายออกแบบนกันี้นทขีกี่
พระเจจ้าทรงหยตุดพกัก? ไมท่เลย ถจ้าวกันสะบาโตเปป็นวกันหนถึกี่งจรธิง ๆ เชท่นนกันี้นแลจ้ววกันแหท่งการหยตุดพกักของพระเจจ้ากห็เปป็น
วกันหนถึกี่งจรธิง ๆ และนกักี่นหมายความวท่าวกันเหลท่านกันี้นแหท่งการทรงสรจ้างของพระองคห์กห็เปป็นหกวกันจรธิง ๆ เชท่นกกัน

5. ลนาดนับของเหตทุการณร์ตผ่าง ๆ ในการทรงสรร้างเองจะพอดภีกนับ
หลายวนันจรธิง ๆ ไมผ่ใชผ่หลายยทุคทภีริ่ขยายออก

ขอใหจ้ผมยกตกัวอยท่างสกันี้น ๆ สกักเรสืกี่อง ในปฐมกาล 1:11,12 เราพบวท่าพระเจจ้าทรงทสาใหจ้เกธิดผกักหญจ้าและ
ตจ้นไมจ้ตท่าง ๆ บนแผท่นดธินโลกในระหวท่างวกันทขีกี่สามนกันี้น คราวนขีนี้ถจ้านกักี่นเปป็นยตุคสมกัยหนถึกี่งทขีกี่อาจเปป็นหลายลจ้านปป แผท่น
ดธินโลกทขีกี่เตห็มไปดจ้วยพสืช แตท่ไมท่มขีสกัตวห์ จะมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้อยท่างไร? บกัดนขีนี้เราทราบวท่าพระเจจ้าทรงทสาใหจ้สธิกี่งตท่าง ๆ มขี
ความสมดตุลแลจ้ว เพสืกี่อทขีกี่พสืชทกันี้งหลายดผดซถึมคารห์บอนไดอห็อกไซดห์และปลท่อยออกซธิเจนออกมา และดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึง



ทรงทสาใหจ้ชขีวธิตพสืชและชขีวธิตสกัตวห์มขีความสมดตุลบนแผท่นดธินโลก พสืชทกันี้งหลายจะมขีชขีวธิตอยผท่นานหลายพกันปปไดจ้อยท่างไร
ในบรรยากาศทขีกี่ไมท่มขีคารห์บอนไดอห็อกไซดห์เลย?

ไมท่เลยครกับ แผนการแหท่งการทรงสรจ้างทขีกี่เปป็นหลายวกันไมท่สามารถเขจ้ากกันไดจ้กกับหลายยตุคทขีกี่ยาวนาน จง
พธิจารณาวท่าในปฐมกาล 1:11,12 เราถผกบอกวท่า “และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้แผท่นดธินเกธิดตจ้นหญจ้า ตจ้นผกักทขีกี่มขี
เมลห็ด และตจ้นไมจ้ผลทขีกี่ออกผลตามชนธิดของมกัน ทขีกี่มขีเมลห็ดในผลของมกัน บนแผท่นดธิน” และเปป็นดกังนกันี้น และแผท่นดธิน
กห็เกธิดตจ้นหญจ้า และตจ้นผกักทขีกี่มขีเมลห็ดตามชนธิดของมกัน และตจ้นไมจ้ทขีกี่ออกผล ทขีกี่มขีเมลห็ดในผลของมกัน ตามชนธิดของมกัน 
และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี” เราถผกบอกวท่านกักี่นเปป็นใน “วกันทขีกี่สาม” แตท่ดวงอาทธิตยห์ยกังไมท่ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นหรสือถผกทสาใหจ้
สท่องแสงจนกระทกักี่งวกันทขีกี่สขีกี่และขจ้อ 17 กลท่าววท่า “และพระเจจ้าทรงตกันี้งดวงสวท่างเหลท่านขีนี้ไวจ้ในทจ้องฟฝ้าแหท่งฟฝ้าสวรรคห์
เพสืกี่อสท่องสวท่างบนแผท่นดธินโลก” แตท่ถจ้าวกันทขีกี่สามนกันี้นเปป็นยตุคสมกัยหนถึกี่ง พสืชเหลท่านกันี้นจะมขีชขีวธิตอยผท่นานตลอดยตุคหนถึกี่ง
โดยไมท่มขีดวงอาทธิตยห์ไดจ้อยท่างไร? ไมท่มขีพสืชใดสามารถมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้โดยปราศจากดวงอาทธิตยห์ ดกังนกันี้นวกันทขีกี่สามนกันี้นจถึง
ไมท่มขีทางเปป็นยตุคสมกัยหนถึกี่งไดจ้ มกันตจ้องเปป็นวกันหนถึกี่งจรธิง ๆ

หญจ้าและพสืชผกัก ตจ้นไมจ้ทขีกี่ออกผลและพสืชทกันี้งปวงไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นในวกันทขีกี่สามนกันี้น ตามทขีกี่เราเหห็นในปฐมกาล 
1:9-12 แตท่พวกนก พวกสกัตวห์ทขีกี่บธินไดจ้ ไมท่ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นจนกระทกักี่งวกันทขีกี่หจ้านกันี้น และพวกสกัตวห์เลสืนี้อยคลานและทขีกี่เดธิน
ไดจ้ไมท่ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นจนกระทกักี่งวกันทขีกี่หกนกันี้น (ขจ้อ 24,25) แตท่พสืชมากมาย-ผลไมจ้ ดอกไมจ้ทกันี้งหลาย-ไมท่สามารถออกผล
ไดจ้นอกเสขียจากวท่าพวกมกันถผกผสมเกสรโดยพวกแมลง พวกมกันจะมขีชขีวธิตอยผท่นานตลอดยตุคสมกัยหนถึกี่งไดจ้อยท่างไร (ถจ้า
วกันเหลท่านกันี้นแหท่งการทรงสรจ้างเปป็นหลายยตุคทขีกี่มขีหลายพกันปป) กท่อนทขีกี่แมลงใด ๆ ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นหรสือนกใด ๆ หรสือผถึนี้ง
หรสือแมลงอสืกี่น ๆ? วกันเหลท่านกันี้นแหท่งการทรงสรจ้างในรผปของหลายยตุคเปป็นเรสืกี่องทขีกี่เปป็นไปไมท่ไดจ้จรธิง ๆ



ปฐมกาล 1 (ตผ่อ)
ความคธิดเพร้อฝฝันเรสืริ่องวธิวนัฒนาการ

ความโงผ่เขลาและศรนัทธาทภีริ่พธิสสูจนร์ไมผ่ไดร้และไรร้ตรรกะของคนไมผ่เชสืริ่อ
ในหนกังสสือปฐมกาลนขีนี้เรามขีบกันทถึกเหตตุการณห์ทขีกี่มขีเหตตุผล ตรงตามตรรกะ และไดจ้รกับการดลใจจากพระเจจ้า

เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างโดยตรง โดยพระหกัตถห์ของพระเจจ้า ผผจ้ทรงสรจ้างโลกนขีนี้และทตุกสธิกี่งในนกันี้นและจกักรวาลทขีกี่อยผท่รอบ
เรา สสาหรกับคนทขีกี่มขีเชาวนห์ปปัญญาและมขีหกัวคธิด มกันกห็เรธิกี่มประจกักษห์ชกัดวท่าพระคกัมภขีรห์กกับทฤษฎขีวธิวกัฒนาการขกัดแยจ้งกกัน
โดยตรง ถจ้าพระคกัมภขีรห์เปป็นความจรธิง ทฤษฎขีของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อ-ทขีกี่วท่ามนตุษยห์มาจากบรรพบตุรตุษทขีกี่เปป็น
สกัตวห์และสกัตวห์ทกันี้งหมดมาจากสกัตวห์เซลลห์เดขียวบางอยท่างทขีกี่คนจธินตนาการขถึนี้นมาและเชสืกี่อวท่าพสืชผกักและสกัตวห์มาจาก
แหลท่งเดขียวกกันโดยสภาพการณห์นท่าอกัศจรรยห์และเหตตุบกังเอธิญตท่าง ๆ ทขีกี่เกธิดขถึนี้นเปป็นชตุด ๆ ผท่านระยะเวลาหลายลจ้าน
หรสือหลายพกันลจ้านปป-กห็ขกัดแยจ้งโดยตรงกกับบกันทถึกเหตตุการณห์ในพระคกัมภขีรห์ ไมท่มขีทางเลยทขีกี่พระคกัมภขีรห์กกับคสากลท่าวอจ้าง
เหลท่านขีนี้ของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้จะเขจ้ากกันไดจ้

แตท่พระคกัมภขีรห์กห็นท่าเชสืกี่อ เหลท่าผผจ้มขีปปัญญาตลอดหลายยตุคสมกัยไดจ้คจ้นพบวท่าเราทขีกี่ “ตธิดตามตท่อไปเพสืกี่อจะรผจ้จกัก
พระเยโฮวาหห์” (ฮชย. 6:3) สามารถรผจ้ไดจ้วท่าพระคกัมภขีรห์เปป็นความจรธิง และมขีแตท่ “คนโงท่ไดจ้พผดในใจของตนวท่า “ไมท่มขี
พระเจจ้า” (สดด. 14:1) พวกเขาไดจ้พบวท่าพระเยซผครธิสตห์ทรงบอกความจรธิงเมสืกี่อพระองคห์ตรกัสวท่า “โอ พวกคนเขลา
และมขีใจเฉสืกี่อยในการเชสืกี่อบรรดาคสาซถึกี่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้กลท่าวไวจ้นกันี้น” (ลผกา 24:25)

ในทางกลกับกกัน ทฤษฎขีวธิวกัฒนาการกห็เปป็นเพขียงเรสืกี่องเพจ้อฝปัน เปป็นความเชสืกี่อทขีกี่ไมท่ไดจ้รกับการพธิสผจนห์และพธิสผจนห์
ไมท่ไดจ้ของบางคนทขีกี่ไมท่อยากไดจ้พระเจจ้าผผจ้ทรงเปป็นบตุคคลในฐานะพระผผจ้สรจ้าง ไมท่อยากเชสืกี่อพระคกัมภขีรห์วท่าเปป็นพระ
วจนะของพระเจจ้า ไมท่อยากกลกับใจจากบาปทกันี้งหลายของตน เปลขีกี่ยนความเชสืกี่อและรกับใชจ้พระเจจ้า

กท่อนอสืกี่นเลย จงจสาไวจ้วท่าเราไมท่ไดจ้หมายถถึงการพกัฒนาของคน ๆ หนถึกี่งจากเดห็กไปสผท่ผผจ้ใหญท่ เราไมท่ไดจ้หมายถถึง
พกัฒนาการของมจ้าสขีดสาและมจ้าสขีหมอกและมจ้าสขีขาว มจ้าตกัวใหญท่ มจ้าตกัวเลห็ก จากภายในสายพกันธตุห์ของพวกมจ้า นกักี่น
ไมท่ใชท่คสากลท่าวอจ้างใหญท่โตนกันี้นของพวกนกักวธิวกัฒนาการ มนตุษยห์ทตุกคนทขีกี่มขีเหตตุผลยท่อมทราบวท่าอาจมขีพกัฒนาการ
ภายในสายพกันธตุห์หนถึกี่ง ๆ อาจมขีความหลากหลายในชนธิดหนถึกี่ง ไมท่วท่าจะเปป็นพสืชหรสือสกัตวห์หรสือมนตุษยห์ แตท่วธิวกัฒนาการ
ในฐานะเปป็นคสาอธธิบายหนถึกี่งสสาหรกับพสืชและสกัตวห์ ตลอดทางจากอะมขีบาไปสผท่มนตุษยชาตธิ กห็ไมท่ถผกหลกักวธิทยาศาสตรห์ 
พธิสผจนห์ไมท่ไดจ้ ตกันี้งอยผท่บนการคาดเดาเปป็นลจ้านเรสืกี่องและมกันไมท่อาจถผกเรขียกไดจ้วท่าเปป็นขจ้อสรตุปทางวธิทยาศาสตรห์ คสาวท่า 
“science” (วธิทยาศาสตรห์) มาจากคสาภาษาละตธินสกันี้น ๆ scio ทขีกี่แปลวท่า “รผจ้” วธิทยาศาสตรห์รวมถถึงขจ้อเทห็จจรธิงทกันี้ง
หลายทขีกี่ทราบกกันและมาสผท่การตกัดสธินใจตท่าง ๆ ทขีกี่มขีพสืนี้นฐานอยผท่บนเหตตุการณห์ตท่าง ๆ ทขีกี่เกธิดขถึนี้นจรธิง บนประสบการณห์
และการทดลองตท่าง ๆ ทขีกี่พธิสผจนห์ไดจ้และมองเหห็นไดจ้ ดกังนกันี้นวธิวกัฒนาการจถึงไมท่ถผกหลกักวธิทยาศาสตรห์แตท่เปป็นการคาด
เดาเปป็นชตุด ๆ

จงพธิจารณาสผญญากาศในการคาดเดาเชธิงวธิวกัฒนาการนขีนี้ ศรกัทธานขีนี้ของพวกคนไมท่เชสืกี่อ!
1. เขาจะอธธิบายเรสืริ่องสสารทภีริ่ปราศจากผสูร้สรร้างไดร้อยผ่างไร?

สสารเปป็นขนนั้นมาไดร้อยผ่างไรโดยปราศจากพระเจร้า?
คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ตกัดพระเจจ้าผผจ้เปป็นบตุคคลออกไปกห็ไมท่มขีคสาอธธิบายทขีกี่เปป็นไปไดจ้สสาหรกับตจ้นกสาเนธิดของสสาร? 



“ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก” (ปฐก. 1:1) ถจ้าไมท่มขีพระเจจ้าองคห์หนถึกี่ง 
พระองคห์ผผจ้หนถึกี่งทขีกี่ทรงฤทธานตุภาพทกันี้งสธินี้น ทรงทราบทตุกสธิกี่ง ทรงอสานาจทกันี้งสธินี้น และเปปปั่ยมดจ้วยพระเมตตา ผผจ้ทรง
เปป็นตจ้นเหตตุแรก เชท่นนกันี้นแลจ้วมนตุษยห์กห็ไมท่มขีทางคธิดหาวธิธขีทขีกี่สสารจะมขีตกัวตนขถึนี้นมาไดจ้เลย

2. ชภีวธิตเปป็นขนนั้นมาไดร้อยผ่างไรจากสสารทภีริ่ไรร้ชภีวธิต?
หลายปปกท่อนผผจ้คนทขีกี่ขาดความรผจ้เคยคธิดวท่าเชสืนี้อโรคเกธิดขถึนี้นมาเองในนนี้สา วท่าพวกหนอนแมลงเกธิดขถึนี้นเองจาก

เนสืนี้อสกัตวห์ทขีกี่บผดเนท่า และวท่าชขีวธิตทกันี้งหมดไดจ้เกธิดขถึนี้นมาเองจากสสารทขีกี่ไมท่มขีชขีวธิต นกักี่นเปป็นความคธิดทขีกี่โงท่เขลาของพวกคน
ทขีกี่ขาดความรผจ้ จากนกันี้น Pasteur ไดจ้ปรากฏตกัวและพธิสผจนห์วท่าถจ้านนี้สาถผกตจ้มและเชสืนี้อโรคทตุกตกัวถผกฆท่าตายและจากนกันี้น
กห็ถผกปปิดสนธิทจนลมเขจ้าออกไมท่ไดจ้ นนี้สานกันี้นกห็อยผท่ตท่อไปโดยปราศจากรท่องรอยของพวกเชสืนี้อโรค เขาพธิสผจนห์แลจ้ววท่าชขีวธิต
ไมท่เคยมาจากสธิกี่งทขีกี่ไมท่มขีชขีวธิต ตกันี้งแตท่นกันี้นเปป็นตจ้นมา นกักวธิทยาศาสตรห์หลายพกันคนในการทดลองตท่าง ๆ ซถึกี่งใชจ้เงธินเปป็น
ลจ้านดอลลารห์ ไดจ้พยายามทขีกี่จะสรจ้างชขีวธิตในหลอดทดลอง พวกเขาไดจ้จกัดเตรขียมสภาวะทตุกอยท่างซถึกี่งพวกเขาคธิดวท่า
อาจทสาใหจ้ชขีวธิตถสือกสาเนธิดขถึนี้นมาไดจ้ แตท่พวกเขาไมท่สามารถทสาใหจ้ชขีวธิตเกธิดขถึนี้นมาไดจ้เลย โอ พวกเขาโอจ้อวดวท่าพวก
เขาคจ้นพบวธิธขีหนถึกี่งแลจ้วทขีกี่จะสรจ้างกรดอะมธิโน และพวกเขาคธิดวท่านกักี่นเปป็นขกันี้นตอนหนถึกี่งในตจ้นกสาเนธิดของชขีวธิต แตท่มกัน
กห็ไมท่ไดจ้มขีชขีวธิต มกันมขีชขีวธิตอยผท่ไมท่ไดจ้ และทตุกคนทขีกี่มขีเหตตุผลกห็ทราบวท่าชขีวธิตไมท่เรธิกี่มตจ้นจากความวท่างเปลท่า

แตท่ถจ้าผผจ้คนยอมรกับเรสืกี่องนกันี้น มกันกห็เปป็นการปลธิดชขีพวธิวกัฒนาการ ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงกลท่าววท่าถจ้าคตุณใหจ้เวลา
หลายพกันลจ้านปป แนท่นอนวท่าชขีวธิตคงเกธิดขถึนี้นมาโดยบกังเอธิญไดจ้ ถถึงแมจ้วท่าพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ไดจ้พยายามแลจ้วโดยการ
ผสมปนเปทตุกอยท่างทขีกี่ทสาไดจ้เพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดชขีวธิต นกักี่นเปป็นเรสืกี่องโงท่เขลา ไรจ้ตรรกะ และตท่อตจ้านเชาวนห์ปปัญญา แนวคธิด
นกันี้นสมควรไดจ้รกับแตท่การเยาะเยจ้ยและเสขียงหกัวเราะจากผผจ้คนทขีกี่มขีเชาวนห์ปปัญญา มขีหกัวคธิด และมขีการศถึกษา ชขีวธิตไมท่ไดจ้
เกธิดขถึนี้นมาเอง มกันเปป็นเพขียงคสากลท่าวอจ้างโลดโผนของพวกนกักวธิวกัฒนาการทขีกี่พยายามหาทางทขีกี่จะลกัดผท่านพระเจจ้า 
เราเปป็นหนขีนี้ Fred John Meldau สสาหรกับคสาพผดทขีกี่ยกมาตท่อไปนขีนี้:

Sir Ambrose Fleming ในคสาปราศรกัยแกท่เหลท่าสมาชธิกของ Victoria Institute ไมท่เพขียงพผดถถึงตจ้น
กสาเนธิดของสสาร แตท่พผดถถึงตจ้นกสาเนธิดของชขีวธิตเชท่นกกัน

“พวกเรา (ในฐานะนกักวธิทยาศาสตรห์) ไมท่มขีความรผจ้แมจ้เพขียงเลห็กนจ้อยทขีกี่สตุดเลยเกขีกี่ยวกกับวท่าพสืนี้นทขีกี่วท่างเปลท่า
เรธิกี่มถผกปกคลตุมโดยสสารทขีกี่เปป็นรผปแบบพสืนี้นฐานในตอนแรกนกันี้นไดจ้อยท่างไร และพวกเราคธิดไมท่ออกเลย
วท่าชขีวธิตถสือกสาเนธิดขถึนี้นมาไดจ้อยท่างไร เราไมท่สามารถทสาใหจ้เกธิดชขีวธิตขถึนี้นไดจ้เลยโดยไมท่อาศกัยชขีวธิตทขีกี่มขีอยผท่กท่อน
หนจ้า…”
Irwin Schroedinger “ผผจ้รกับรางวกัลโนเบลสาขาฟปิสธิกสห์” และนกักวธิทยาศาสตรห์ชกันี้นนสาดจ้านอะตอม 
กลท่าววท่า

“พวกเราอยผท่ทขีกี่ไหนเมสืกี่อเผชธิญกกับความลถึกลกับของชขีวธิต? พวกเราพบวท่าตกัวเราเองเผชธิญหนจ้ากกับ
กสาแพงหธินแกรนธิตซถึกี่งเรายกังไมท่ทสาใหจ้หลตุดรท่อนเลยดจ้วยซนี้สา…เราแทบไมท่ทราบอะไรเลยเกขีกี่ยวกกับการ
เจรธิญเตธิบโต ไมท่ทราบอะไรเลยเกขีกี่ยวกกับชขีวธิต” (ยกคสาพผดมาใน the New York Times ใน “The 
Greatest Mystery of All-the Secret of Life” โดย Waldemar Kaempffert)
(จาก Why We Believe in Creation, Not in Evolution)



3. พระคนัมภภีรร์ไดร้จนากนัดขอบเขตบางอยผ่างไวร้ทภีริ่พวกนนักวธิวนัฒนาการ
ไมผ่เคยกร้าวขร้ามไปไดร้

สธิบครกันี้งในพระคกัมภขีรห์ทขีกี่เราถผกบอกวท่าชขีวธิตขยายพกันธตุห์ “ตามชนธิดของมกัน” และ “ตามชนธิดของพวกมกัน” 
อท่านขจ้อความเหลท่านกันี้นซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีกและเกห็บมกันไวจ้ในใจ

ปฐมกาล 1:11, “พระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้แผท่นดธินเกธิดตจ้นหญจ้า ตจ้นผกักทขีกี่มขีเมลห็ด และตจ้นไมจ้ผลทขีกี่ออกผล
ตามชนธิดของมกัน ทขีกี่มขีเมลห็ดในผลของมกัน บนแผท่นดธิน” และเปป็นดกังนกันี้น”- 1.

ขจ้อ 12, “และแผท่นดธินกห็เกธิดตจ้นหญจ้า และตจ้นผกักทขีกี่มขีเมลห็ดตามชนธิดของมกัน และตจ้นไมจ้ทขีกี่ออกผล ทขีกี่มขีเมลห็ด
ในผลของมกัน ตามชนธิดของมกัน และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”- 2,3.

ขจ้อ 21, “และพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างปลาวาฬใหญท่ทกันี้งหลาย และสกัตวห์ทขีกี่มขีชขีวธิตทตุกชนธิดแหวกวท่ายไปมา ซถึกี่ง
เกธิดขถึนี้นบรธิบผรณห์ในนนี้สาทกันี้งหลายนกันี้น ตามชนธิดของพวกมกัน และบรรดาสกัตวห์ทขีกี่มขีปปกตามชนธิดของมกัน และพระเจจ้า
ทรงเหห็นวท่าดขี”- 4,5.

ขจ้อ 24, “และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้แผท่นดธินโลกเกธิดสกัตวห์ทขีกี่มขีชขีวธิตตามชนธิดของมกัน สกัตวห์ใชจ้งาน และสกัตวห์
เลสืนี้อยคลาน และสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลกตามชนธิดของมกัน” และเปป็นดกังนกันี้น”- 6,7.

ขจ้อ 25, “และพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลกตามชนธิดของมกัน และสกัตวห์ใชจ้งานตามชนธิด
ของพวกมกัน และบรรดาสกัตวห์ทขีกี่เลสืนี้อยคลานบนแผท่นดธินโลกตามชนธิดของมกัน และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”- 8,9,10.

นขีกี่เปป็นคสาทจ้าทายทขีกี่ซสืกี่อตรง ตรงไปตรงมาและถผกกลท่าวอยท่างชกัดเจนในพระวจนะของพระเจจ้า พสืชและสกัตวห์
ถผกสรจ้างขถึนี้นตามชนธิดบางอยท่าง มขีบางคนทขีกี่กลท่าววท่านกักี่นเปป็นคสาเดขียวกกับสายพกันธตุห์ (สปปชขีสห์) แตท่คสาเรขียกสายพกันธตุห์กห็ไมท่
ถผกใหจ้คสาจสากกัดความเหมสือนกกันเสมอไป และกกับบางคนคสานขีนี้กห็มขีความหมายมากกวท่ากกับคนอสืกี่น ๆ กลท่าวอขีกนกัยหนถึกี่ง
พระเจจ้าไดจ้ทรงแบท่งพวกพสืชและพวกสกัตวห์ทขีกี่ถผกสรจ้างขถึนี้นมาออกเปป็นชนธิดตท่าง ๆ และพวกมกันไมท่ขจ้ามจากชนธิดหนถึกี่ง
ไปสผท่อขีกชนธิดหนถึกี่ง

บางคนพผดถถึง “จตุดเชสืกี่อมทขีกี่หายไป” (missing link) ระหวท่างชขีวธิตมนตุษยห์กกับชขีวธิตสกัตวห์ อกันทขีกี่จรธิง จตุดเชสืกี่อม
เหลท่านกันี้นหายไปหมดเลย

มขีความหลากหลายอกันไมท่รผจ้สธินี้นสตุดของรายละเอขียดในแตท่ละชนธิด แมจ้แตท่ในสกัตวห์เซลลห์เดขียวตกัวหนถึกี่ง ทตุก
เซลลห์ของพสืชหรสือสกัตวห์ชนธิดหนถึกี่งบรรจตุลกักษณะเฉพาะตกัวทกันี้งหมดของพสืชนกันี้นและชนธิดเดขียวนกันี้นเทท่านกันี้น

พวกนกักวธิทยาศาสตรห์พผดถถึงการผสมขจ้ามสายพกันธตุห์ (hybrids) พวกเขาแคท่หมายความวท่าจากดอกกตุหลาบ
คตุณสามารถปลผกกตุหลาบไดจ้หลากหลายชนธิดทขีกี่แตกตท่างกกัน-กตุหลาบแดง, กตุหลาบเหลสือง, กตุหลาบขาว, ตกันี้งแตท่
กตุหลาบปฝ่าดอกเดขียวไปจนถถึงทรอปปิคานา แตท่พวกมกันกห็ยกังเปป็นกตุหลาบอยผท่เหมสือนเดธิม พวกมกันไมท่ขจ้ามออกไปจาก
ชนธิดนกันี้น

เมสืกี่อวกันกท่อนผมไดจ้เหห็นในรายการของเนชกักี่นแนล จขีโอกราฟปิก วท่าชายคนหนถึกี่งไดจ้เลขีนี้ยงมจ้าหลายตกัว มจ้าตกัว
หนถึกี่งทขีกี่โตเตห็มวกัยแลจ้วสผงแคท่สธิบหจ้านธินี้วและหนกักแคท่ยขีกี่สธิบเจห็ดปอนดห์ จากนกันี้นมขีพวกมจ้าตกัวใหญท่ยกักษห์ซถึกี่งหนกักเกสือบสาม
พกันปอนดห์ แตท่ประการแรกเลย นกักี่นไดจ้ถผกกระทสาโดยการคกัดสรรแบบระมกัดระวกังของมนตุษยห์ มกันไมท่ไดจ้มาตาม
ธรรมชาตธิผท่านทางเหตตุบกังเอธิญเหมสือนอยท่างทขีกี่พวกนกักวธิวกัฒนาการคธิดวท่าชนธิดตท่าง ๆ ของสกัตวห์ไดจ้เกธิดมาแบบนกันี้น 



และประการทขีกี่สอง พวกมกันกห็เปป็นมจ้า ผมหมายความวท่าพวกมกันมขีจตุดเดท่นทตุกอยท่างของมจ้า-รผปรท่างหนจ้าตา, ขา
หนจ้าขาหลกัง, สขี ฯลฯ ของมจ้า

กฎตท่าง ๆ ของเมนเดลไมท่ไดจ้เปป็นทขีกี่ทราบแกท่ดารห์วธิน แตท่เมนเดลนกักบวชคนนกันี้น ผท่านทางการผสมพกันธตุห์
หลายชกักี่วอายตุ ไดจ้พบวท่าพสืชและสกัตวห์แพรท่พกันธตุห์ตามกฎบางอยท่างทขีกี่ทราบกกันและวท่าทตุกความหลากหลายถผกกท่อใหจ้
เกธิดขถึนี้นโดยการจกัดกลตุท่มใหมท่ของยขีนตท่าง ๆ ทขีกี่มขีอยผท่แลจ้ว และไมท่ใชท่พกันธตุห์ใหมท่แตท่เปป็นสท่วนหนถึกี่งของมรดกตกทอดของ
พสืชนกันี้น ๆ มกันเปป็นเชท่นนกันี้นกกับพวกสกัตวห์เชท่นกกัน ความหลากหลายเปป็นเพขียงการจกัดกลตุท่มใหมท่ของปปัจจกัยตท่าง ๆ, ยขีน
ตท่าง ๆ ซถึกี่งมขีอยผท่แลจ้ว, ไมท่เคยเปป็นของใหมท่เลย

ยกตกัวอยท่างเชท่น ภรรยาของผมกกับผมมขีตาสขีเทา เราทกันี้งคผท่มขีญาตธิพขีกี่นจ้องบางคนทขีกี่มขีตาสขีนนี้สาตาลในครอบครกัว
ของเรา ดกังนกันี้นลผกสาวสองคนของเราจถึงมขีตาสขีนนี้สาตาลแทนทขีกี่จะเปป็นสขีเทา! นกักี่นไมท่ใชท่พกัฒนาการใหมท่เลย มกันเปป็นสธิกี่ง
ทขีกี่เรามขีอยผท่แลจ้วในยขีนของเรา และบางสธิกี่งเหลท่านกันี้นจะออกมาในลผกหลานของยขีนเหลท่านกันี้นแนท่นอน

ผผจ้คนไดจ้พยายามทขีกี่จะหนขีไปจากเรสืกี่องนขีนี้และพธิสผจนห์วท่าไมท่มขีชท่องวท่างระหวท่างชนธิดตท่าง ๆ!
ในนอรห์ธเทห็กซกัสหลายปปกท่อน นายพล Goodnight ซถึกี่งมขีฟารห์มปศตุสกัตวห์ขนาดใหญท่ ไดจ้เรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะผสม

พกันธตุห์วกัวและควายขจ้ามกกัน วกัวมขีเนสืนี้อดขีทขีกี่สตุดตรงสท่วนลสาตกัวดจ้านลท่าง ควายมขีเนสืนี้อดขีทขีกี่สตุดในสท่วนลสาตกัวดจ้านบน ดกังนกันี้น
เขาจถึงคธิดวท่าเขาสามารถผสมขจ้ามพกันธตุห์พวกมกันและทสาใหจ้เกธิดเนสืนี้อทขีกี่อรท่อยทกันี้งตกัวไดจ้ แตท่มกันกลกับกลายเปป็นวท่า “วกัว
ผสมควาย” ทขีกี่เขาพกัฒนาขถึนี้นมานกันี้นเปป็นหมกันและผสมพกันธตุห์เองไมท่ไดจ้ พวกมกันไมท่สามารถถผกผสมพกันธตุห์ใหจ้ยจ้อนกลกับ
ไปเปป็นควายหรสือวกัวเทท่านกันี้นไดจ้ พวกไมท่สามารถสสืบทอดสายพกันธตุห์ “วกัวผสมควาย” ไดจ้

ไบซกันหรสือควายอยผท่ในตระกผลสกัตวห์ชนธิดเดขียวกกัน ดกังนกันี้นจถึงผสมพกันธตุห์ขจ้ามกกัน ในทขีกี่สตุดหลกังจากการทดลอง
หลายปป คตุณ D.C. Basalo แหท่งเมสือง Tracy รกัฐแคลธิฟอรห์เนขีย ไดจ้ประสบความสสาเรห็จในสท่วนทขีกี่นายพล
Goodnight ลจ้มเหลวและขจ้ามสายพกันธตุห์วกัวกกับควายไดจ้ การขจ้ามพกันธตุห์นขีนี้ถผกเรขียกวท่า “Beefalo” ดกังนกันี้นลา มจ้า และ
มจ้าลาย ซถึกี่งเปป็นตระกผลเดขียวกกัน สามารถผสมพกันธตุห์กกันไดจ้ ถถึงแมจ้มขีความยตุท่งยากบางอยท่างกห็ตาม แตท่สกัตวห์เหลท่านขีนี้กห็ยกัง
ออกลผก “ตามชนธิดของพวกมกัน” เหมสือนเดธิม

ใน Archer County, เทห็กซกัส หลายปปกท่อน ผมไดจ้รผจ้จกักกกับพท่อคจ้าและชาวไรท่คนหนถึกี่งซถึกี่งสนใจและมขี
ทกัศนคตธิทางวธิทยาศาสตรห์ผผจ้ซถึกี่งเรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะพยายามขจ้ามพกันธตุห์แกะกกับแพะและขจ้ามพกันธตุห์หมผกกับสกัตวห์อสืกี่น ๆ แตท่เขา
พบวท่ามกันเปป็นไปไมท่ไดจ้ โครโมโซมเหลท่านกันี้นแตกตท่างกกัน ทตุกเซลลห์ในสกัตวห์แตท่ละชนธิดเหลท่านขีนี้เปป็นของชนธิดเซลลห์ของ
มกันเองและบรรจตุลกักษณะเฉพาะตกัวเหลท่านกันี้นซถึกี่งจะถผกผลธิตซนี้สาในลผกหลาน เขาไมท่สามารถขจ้ามเสจ้นแบท่งเขตนกันี้นไปไดจ้

ในเวสตห์เทห็กซกัสเราเคยเลขีนี้ยงมจ้าและลท่อ คตุณสามาถผสมพกันธตุห์มจ้าตกัวเมขียกกับลาตกัวผผจ้ และออกลผกเปป็นลท่อ แตท่
ลท่อเหลท่านกันี้นกห็เปป็นหมกัน พวกมกันสสืบพกันธตุห์ตท่อไปไมท่ไดจ้ คตุณเหห็นแลจ้ววท่าพระเจจ้าทรงมขีกฎ ๆ หนถึกี่งทขีกี่ผผจ้คนอจ้อมไปไมท่ไดจ้

สธิกี่งตท่าง ๆ แพรท่พกันธตุห์ตามชนธิดของพวกมกัน เหลท่านกักวธิทยาศาสตรห์ดผไปทขีกี่กระดผกสองสามชธินี้นในทท่ามกลาง
ซากฟอสซธิลและพวกเขากห็ตกัดสธินใจวท่าพวกเขาสามารถตามรอย “ลผกหลานของมจ้า” ไดจ้ เอาลท่ะ พวกเขาพบสกัตวห์
บางชนธิดซถึกี่งมขีกระดผกชนธิดทขีกี่คลจ้ายกกัน ตกันี้งแตท่ขนาดของสตุนกัขตกัวหนถึกี่งไปจนถถึงขนาดของมจ้าตกัวหนถึกี่ง และสกัตวห์บาง
ชนธิดเหลท่านขีนี้มขีนธินี้วเทจ้าสามนธินี้วและบจ้างกห็มขีสขีกี่นธินี้ว แตท่มจ้ามขีนธินี้วเดขียว นท่าแปลกมากพอแลจ้วทขีกี่ พวกเขาคธิดวท่าสกัตวห์ชนธิด
หนถึกี่งสสืบเชสืนี้อสายมาจากอขีกชนธิด ถถึงแมจ้วท่าพวกเขาคจ้นพบฟอสซธิลของสกัตวห์ชนธิดหนถึกี่งในทวขีปหนถึกี่งและอขีกชนธิดในอขีก



ทวขีปหนถึกี่ง! และในขณะเดขียวกกัน เคยมขีพวกมจ้าทขีกี่เปป็นเหมสือนมจ้าสมกัยนขีนี้และกระดผกของพวกมกันกห็ถผกพบวท่าอยผท่ในชกันี้น
หธินดธินเดขียวกกันทท่ามกลางฟอสซธิลเหลท่านกันี้น คสืออยผท่รท่วมกกับสกัตวห์ทขีกี่มนตุษยห์คธิดวท่าเปป็นบรรพบตุรตุษของพวกมกัน! ชท่างเปป็น
เรสืกี่องโงท่เขลา! แตท่พวกเขาทสาเปป็นวท่าตนไดจ้พบเชสืนี้อสายของมจ้าแลจ้วจากมจ้าชนธิดหนถึกี่งซถึกี่งมขีนธินี้วเทจ้าสามนธินี้วไปจนถถึงมจ้าทขีกี่
มขีนธินี้วเทจ้าเดขียว พวกเขาไมท่ไดจ้พบสกัตวห์ชนธิดนกันี้นเลย พวกเขาคธิดไปเองวท่าเปป็นแบบนกันี้นแตท่พวกเขาไมท่พบหลกักฐานอกัน
ใดเลยวท่าสกัตวห์ชนธิดหนถึกี่งเคยเปลขีกี่ยนไปเปป็นสกัตวห์อขีกชนธิด โอจ้ เราสามารถมขีมจ้าหลายขนาดและมจ้าหลายสขี แตท่พวกมกัน
กห็เปป็นมจ้า พวกมกันมขีธรรมชาตธิของมจ้าและนกักี่นกห็ไมท่เคยเปลขีกี่ยนแปลง มจ้าไมท่เปลขีกี่ยนเปป็นวกัว แกะไมท่เปลขีกี่ยนเปป็นแพะ 
นกคตุท่มไมท่เปลขีกี่ยนเปป็นไกท่ เตท่าไมท่เปลขีกี่ยนเปป็นปลา และขจ้าวโพดไมท่เปลขีกี่ยนเปป็นฝฝ้าย ผผจ้ใดทขีกี่ไมท่รผจ้สถึกประทกับใจกกับขจ้อเทห็จ
จรธิงนขีนี้ซถึกี่งปรากฏชกัดเจนเหลสือเกธินในชขีวธิตสกัตวห์และชขีวธิตพสืชทกันี้งหมดกห็มขีอคตธิและขาดความรผจ้อยท่างแนท่นอน

แตท่ชท่องวท่างขนาดใหญท่อกันเดขียวกกันนขีนี้ระหวท่างชนธิดตท่าง ๆ กห็ถผกพบในชกันี้นฟอสซธิลทกันี้งหมดของโลก มกันทสาใหจ้
ดารห์วธินอกัศจรรยห์ใจ มกันทสาใหจ้คนอสืกี่น ๆ ทตุกคนอกัศจรรยห์ใจทขีกี่พยายามหาการเชสืกี่อมโยง โอจ้ ตอนแรกพวกเขากลท่าววท่า
ตท่อไปเมสืกี่อเราพบฟอสซธิลมากกวท่านขีนี้ เรากห็คงพบจตุดเชสืกี่อมโยงทกันี้งหลาย พวกมกันไมท่เคยถผกพบเลย จากฟอสซธิลหลาย
ลจ้านชธินี้น ไมท่มขีจตุดเชสืกี่อมโยงเลยระหวท่างชนธิดหนถึกี่งกกับอขีกชนธิดหนถึกี่ง

มกันไมท่เฉลขียวฉลาดเลยทขีกี่จะเปป็นนกักวธิวกัฒนาการ มกันเปป็นแคท่สกัญญาณอยท่างหนถึกี่งของความเพจ้อฝปันและออก
จะเปป็นศรกัทธาทางศาสนาของคนไมท่เชสืกี่อทขีกี่ไมท่อยากไดจ้พระเจจ้าแหท่งการทรงสรจ้าง ทฤษฎขีหนถึกี่งทขีกี่ตกันี้งอยผท่บน
จธินตนาการและการคาดเดาทขีกี่ปราศจากขจ้อเทห็จจรธิงกห็แกจ้ตท่างไมท่ขถึนี้นเลย

ขจ้อเทห็จจรธิงนขีนี้ทขีกี่วท่าไมท่มขีรผปแบบชท่วงกลางระหวท่างชนธิดตท่าง ๆ ในทท่ามกลางพวกสกัตวห์เปป็นขจ้อเทห็จจรธิงหนถึกี่งทขีกี่
พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ยอมรกับหรสือไมท่? โอจ้ ใชท่แลจ้วครกับ มกันเปป็นเรสืกี่องทขีกี่นกักวธิทยาศาสตรห์ทตุกแหท่งหนทราบกกันดขี แมจ้แตท่
พวกนกักวธิวกัฒนาการและพวกเขากห็ผธิดหวกัง ใน Why We Believe in Creation, Not in Evolution, Fred 
John Meldau ยกคสาพผดนกักวธิทยาศาสตรห์หลายทท่านทขีกี่ยอมรกับวท่าพวกเขาไมท่สามารถพบเจอหลกักฐานทขีกี่แสดงใหจ้
เหห็นการเปลขีกี่ยนรผปรท่างของสายพกันธตุห์หนถึกี่งไปสผท่อขีกสายพกันธตุห์เลย:

Dr. Etheride ซถึกี่งพผดถถึง British Museum กลท่าวไวจ้วท่า “ในพธิพธิธภกัณฑห์ขนาดใหญท่นขีนี้ทกันี้งหลกัง ไมท่มขี
หลกักฐานสกักอนตุภาคเดขียวทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นการเปลขีกี่ยนแปลงรผปรท่างของสายพกันธตุห์ตท่าง ๆ”
Professor T.H. Morgan กลท่าวไวจ้วท่า “ภายในชท่วงเวลาแหท่งประวกัตธิศาสตรห์มนตุษยห์ เราไมท่ทราบเลย
เกขีกี่ยวกกับสกักกรณขีของการเปลขีกี่ยนรผปรท่างของสายพกันธตุห์หนถึกี่งไปสผท่อขีกสายพกันธตุห์” (หนจ้า 43, Evolution
 and Adaptation)
Yves Delage นกักชขีววธิทยาชสืกี่อกจ้อง กลท่าวไวจ้วท่า “ถจ้าผผจ้ใดใหจ้จตุดยสืนของตนอยผท่บนพสืนี้นฐานแหท่งขจ้อเทห็จ
จรธิงทกันี้งหลายเทท่านกันี้น…การเกธิดรผปรท่างของสายพกันธตุห์หนถึกี่งจากอขีกสายพกันธตุห์กห็ไมท่เคยถผกแสดงใหจ้เหห็น
เลย”
Darwin เองรกับสารภาพวท่า “ไมท่มขีบกันทถึกเลยเกขีกี่ยวกกับการเปลขีกี่ยนแปลงจากสายพกันธตุห์หนถึกี่งไปสผท่อขีกสาย
พกันธตุห์” “เราไมท่สามารถพธิสผจนห์ไดจ้วท่าสายพกันธตุห์หนถึกี่งเคยถผกเปลขีกี่ยน (ใหจ้เปป็นอขีกสายพกันธตุห์)” (เลท่ม 1, หนจ้า
210; My Life and Letters)

ไมท่มขีนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่มขีชสืกี่อเสขียงคนใดเคยกลท่าวอจ้างวท่าคจ้นพบซากฟอสซธิลทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นพกัฒนาการแบบ



คท่อยเปป็นคท่อยไปของสายพกันธตุห์หนถึกี่งของชนธิดหนถึกี่งไปสผท่อขีกชนธิด นขีกี่เปป็นความสธินี้นหวกังของคนทขีกี่ปวารณาตกัววท่าเปป็นนกัก
วธิวกัฒนาการ มกันเปป็นเหตตุผลทขีกี่นกักวธิทยาศาสตรห์จสานวนมากตอนนขีนี้กลท่าววท่าวธิวกัฒนาการไมท่สามารถถผกพธิสผจนห์ไดจ้และ
หลายคนกสาลกังหกันไปเชสืกี่อเรสืกี่องการทรงสรจ้างโดยตรง

ในหนกังสสือ Is Evolution Proved? Douglas Dewar ยกคสาพผด Sir J. William Dawson, F.R.S. 
แหท่ง McGill University (Toronto) นกักธรณขีวธิทยาทขีกี่ไดจ้รกับการฝฝึกฝน Professor Dawson กลท่าว
ไวจ้ในสมกัยของเขาวท่า:

“หลกักคสาสอนของนกักวธิวกัฒนาการเปป็นปรากฏการณห์หนถึกี่งทขีกี่แปลกทขีกี่สตุดของความเปป็นมนตุษยห์ แตท่
ทขีกี่วท่าในสมกัยของเรา ระบบหนถึกี่งซถึกี่งไมท่มขีเงาใด ๆ ของขจ้อพธิสผจนห์เลย…ควรถผกยอมรกับใหจ้เปป็นปรกัชญา
หนถึกี่ง และควรชท่วยใหจ้ผผจ้ยถึดถสือมกันสามารถเอาความรผจ้อกันมหาศาลและมขีนนี้สาหนกักมากของเราไปผผกตธิด
กกับเสจ้นดจ้ายแหท่งสมมตธิฐานของมกัน กห็เปป็นเรสืกี่องทขีกี่เกธินความแปลกไปแลจ้ว

ในผลงานชธินี้นหนถึกี่งทขีกี่เปป็นอนตุสาวรขียห์อยท่างแทจ้จรธิง (ตขีพธิมพห์ในปป 1954) โดย Dr. Heribert-
Nilsson, ศาสตราจารยห์ดจ้านพฤกษศาสตรห์ ทขีกี่ Univesity of Lund, ประเทศสวขีเดน เขาใหจ้ผลลกัพธห์
เหลท่านกันี้นแหท่งการศถึกษาคจ้นควจ้าของเขาเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องพกันธตุศาสตรห์และวธิชาอสืกี่น ๆ เมสืกี่อพผดถถึงฟอสซธิล
ของพสืชพรรณ เขากลท่าววท่า

“ถจ้าเรามองดผทขีกี่กลตุท่มหลกัก ๆ ของฟอสซธิลพสืชพรรณ มกันกห็คท่อนขจ้างชกัดเจนวท่า ณ ชท่วงหท่างตท่าง ๆ 
ของเวลาทางธรณขีวธิทยา พวกมกันกห็อยผท่ทขีกี่นกักี่นในทกันทขี และนอกจากนขีนี้ กห็เบท่งบานเตห็มทขีกี่ในรผปแบบอกัน
มากมายของพวกมกัน… ยธิกี่งกวท่านกันี้น เมสืกี่อสธินี้นสตุดการมขีอยผท่ของพวกมกัน (ถจ้าตอนนขีนี้พวกมกันสผญพกันธตุห์ไป
แลจ้ว) พวกมกันกห็ไมท่เปลขีกี่ยนไปเปป็นรผปแบบตท่าง ๆ ทขีกี่เปป็นชท่วงเปลขีกี่ยนผท่านไปสผท่ชนธิดหลกัก ๆ ของชท่วงเวลา
ถกัดไป: ไมท่มขีรผปแบบเชท่นนกันี้นเลย ทกันี้งหมดนขีนี้ขกัดแยจ้งอยท่างสธินี้นเชธิงกกับการตขีความเชธิงวธิวกัฒนาการเทท่าทขีกี่จะ
จธินตนาการไดจ้ ไมท่มขีแมจ้แตท่ภาพการห์ตผนลจ้อเลขียนของวธิวกัฒนาการหนถึกี่ง”

(คสาพผดยกมาจาก Why We Believe in Creation, Not in Evolution โดย Fred John Meldau)
4. ชนันั้นฟอสซธิล ชนันั้นถผ่านหธิน และชนันั้นตผ่าง ๆ ของแผผ่นดธินโลกไมผ่มภีทาง

เกธิดขนนั้นมาไดร้ผผ่านทางกระบวนการทางวธิวนัฒนาการ
พวกนกักวธิวกัฒนาการจสาตจ้องถอยทกัพไปจากขจ้อโตจ้แยจ้งมากมายทขีกี่พยายามพธิสผจนห์เรสืกี่องวธิวกัฒนาการ แตท่ขจ้อโตจ้

แยจ้งทขีกี่ใหญท่โตทขีกี่สตุดของพวกเขาในยตุคสมกัยนขีนี้นท่าจะมขีพสืนี้นฐานอยผท่บนชกันี้นฟอสซธิลตท่าง ๆ พวกเขาคธิดวท่าพวกสกัตวห์ยตุค
แรก ๆ เคยอยผท่ในชกันี้นทขีกี่ตกี่สากวท่าของแผท่นดธินโลกและวท่าพวกมกันไดจ้พกัฒนาจนกลายเปป็นชนธิดทขีกี่กจ้าวหนจ้ามากกวท่าเดธิม
และสกัตวห์เหลท่านขีนี้กห็ถผกนสาเสนอในชกันี้นอสืกี่น ๆ สมกัยตท่อมาของแผท่นดธินโลก ฯลฯ แนท่นอนวท่านขีกี่เปป็นการตกัดสธินใจแบบ
เทขียม เพราะวท่าบท่อยครกันี้งสธิกี่งทขีกี่พวกเขาคธิดวท่าเปป็นชกันี้นทขีกี่ตกี่สาทขีกี่สตุดกห็อยผท่บนสตุดของสธิกี่งทขีกี่พวกเขาเรขียกวท่าชกันี้นตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่
ในสมกัยหลกังกวท่า จากนกันี้นพวกเขากห็จกัดอกันดกับฟอสซธิลเหลท่านกันี้นเองโดยนาฬธิกาเทขียมทขีกี่พวกเขาตกันี้งขถึนี้นมาแลจ้ว และ
หลกังจากคาดเดาเกขีกี่ยวกกับชกันี้นตท่าง ๆ และแผท่นดธินโลกแลจ้ว คราวนขีนี้พวกเขากห็คาดเดาเกขีกี่ยวกกับพวกสกัตวห์และพสืชทขีกี่มา
ในสมกัยทขีกี่พวกเขาคธิดวท่านกักี่นเปป็นตกัวแทน มกันเปป็นการยกเหตตุผลแบบวนเปป็นวงกลมทขีกี่ไมท่ถผกหลกักวธิทยาศาสตรห์ และ
แนท่นอนวท่าไมท่อธิงตามขจ้อเทห็จจรธิงเลย



มขีหลายสธิกี่งทขีกี่นท่าทถึกี่งซถึกี่งรบกวนจธิตใจและสรจ้างความยตุท่งยากใหจ้แกท่พวกนกักวธิวกัฒนาการเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ 
ประการแรกคสือ มขีพสืนี้นทขีกี่หลายพกันตารางไมลห์เมสืกี่อชกันี้นทขีกี่ถผกเรขียกวท่าอยผท่ตกี่สากวท่าปกคลตุมอยผท่เหนสือชกันี้นทขีกี่ถผกเรขียกวท่าอยผท่สผง
กวท่า พวกเขาคธิดวท่าพสืนี้นทขีกี่ขนาดใหญท่สท่วนหนถึกี่งถผกไถลไปอยผท่บนอขีกสท่วนหนถึกี่ง ฯลฯ ฯลฯ พวกเขายกขจ้ออจ้างทตุกรผป
แบบซถึกี่งฟปังไมท่ขถึนี้น และเปป็นไปไมท่ไดจ้เลยในทางกลศาสตรห์และทางกายภาพ

Byron C. Nelson เรขียกรจ้องความสนใจไปยกังขจ้อเทห็จจรธิงนขีนี้ใน The Deluge Story in Stone:
ในพสืนี้นทขีกี่สท่วนหนถึกี่งของแผท่นดธินโลก อกันประกอบดจ้วยสท่วนของ Montana, Alberta และ British 
Columbia สภาพทขีกี่ “กลกับหกัวกลกับหาง” (“Algonkian” และ “Cambrian” อยผท่ขจ้างบนของ
 “Cretaceous”) ปกคลตุมพสืนี้นทขีกี่ 7,000 ไมลห์

Nelson ทสาการศถึกษาคจ้นควจ้าพธิเศษเกขีกี่ยวกกับพสืนี้นทขีกี่ขนาดมหถึมานขีนี้ซถึกี่งเหลท่านกักธรณขีวธิทยาสมกัยใหมท่พยายาม
ทขีกี่จะคธิดเอาเองวท่าถผกควกี่สากลกับหกัวกลกับหางและวท่าชกันี้นตท่าง ๆ ทขีกี่อายตุนจ้อยกวท่าตอนนขีนี้ไปอยผท่ขจ้างใตจ้แลจ้ว แตท่ทขีกี่แยท่ไปกวท่า
นกันี้น ไมท่มขีชกันี้นฟอสซธิลใด ๆ กสาลกังถผกกท่อรผปในตอนนขีนี้เลย ฟอสซธิลตท่าง ๆ สามารถถผกกท่อรผปไดจ้เมสืกี่อสกัตวห์หรสือพสืชชนธิด
หนถึกี่งถผกปกคลตุมอยท่างรวดเรห็วและอยผท่ภายใตจ้แรงดกันและดกังนกันี้นจถึงถผกถนอมรกักษาไวจ้ ตอนนขีนี้ ถจ้าปลาตกัวหนถึกี่งตายใน
นนี้สา มกันกห็บวมและลอยและปลาเนท่าตกัวนกันี้นกห็ถผกกธินโดยปลาและสธิกี่งมขีชขีวธิตตกัวอสืกี่น ๆ ในนนี้สานกันี้น ถจ้าวกัวตกัวหนถึกี่งตายใน
ทตุท่งหญจ้า ศพของมกันกห็ถผกจธิกกธินโดยพวกนกแรจ้งและสตุนกัขปฝ่าและสตุนกัขจธินี้งจอกและกระดผกเหลท่านกันี้นกองอยผท่ตรงนกันี้น
และผตุพกังในทขีกี่สตุด ตอนเปป็นเดห็กและเลขีนี้ยงวกัวในรกัฐเทห็กซกัส ผมเคยขกับเกวขียนคกันเลห็ก ๆ ออกไปบนทตุท่งหญจ้าและเกห็บ
สะสมกระดผกของพวกวกัว ซถึกี่งตายไปนานแลจ้ว และขายพวกมกันไปเปป็นปตุปุ๋ย ฟอสซธิลทกังหลายในความหมายของชกันี้น
ฟอสซธิลตท่าง ๆ ซถึกี่งถผกพบและถผกพถึกี่งพาโดยพวกนกักวธิวกัฒนาการ ไมท่ไดจ้กสาลกังถผกสรจ้างขถึนี้นเลยในปปัจจตุบกัน พวกมกันไมท่มขี
ทางถผกทสาขถึนี้นมาไดจ้โดยปราศจากวธินาศภกัยขนาดยกักษห์ ชกันี้นถท่านหธินตท่าง ๆ ไมท่ไดจ้กสาลกังถผกสรจ้างขถึนี้นเลยวกันนขีนี้ พวกมกัน
ไมท่มขีทางถผกทสาขถึนี้นมาไดจ้โดยปราศจากการปกคลตุมของปฝ่าไมจ้ขนาดใหญท่โดยคลสืกี่นและชกันี้นตท่าง ๆ ของโคลนและซาก
ปรกักหกักพกัง ถผกใหจ้อยผท่ใตจ้แรงดกันมหาศาล และดกังนกันี้นจถึงถผกถนอมรกักษาไวจ้และถผกกดทกับและถผกเปลขีกี่ยนใหจ้กลายเปป็น
คารห์บอนในรผปถท่านหธิน

ชกันี้นฟอสซธิลเหลท่านกันี้นทขีกี่ปลาหลายลจ้านตกัวถผกพบวท่าหท่อหตุจ้มอยผท่ในดธินหรสือบางทขีดธินนกันี้นบางครกันี้งกห็เปลขีกี่ยนเปป็น
หธิน ไมท่เกธิดขถึนี้นแลจ้ววกันนขีนี้ในสถานทขีกี่ใด ๆ ทขีกี่เรารผจ้จกัก ในชกันี้นฟอสซธิลเหลท่านกันี้นทขีกี่มขีพวกแมมมอธ (ชจ้างมขีขนตกัวใหญท่ยกักษห์)
พวกมกันหลายพกันตกัวไดจ้ถผกปกคลตุมทกับถมและกลายเปป็นฟอสซธิลแลจ้วในไซบขีเรขียและอลาสกจ้า ไมท่มขีอะไรแบบนกันี้น
เกธิดขถึนี้นทขีกี่ไหนเลยในโลกวกันนขีนี้เทท่าทขีกี่เราทราบ ในพสืนี้นทขีกี่บางแหท่งฟอสซธิลทกันี้งหลายถผกพบอยผท่รวมกกันในจสานวน
มหาศาล ไมท่มขีใครสามารถนถึกภาพออกเลยวท่ามขีสถานทขีกี่แหท่งใดในโลกวกันนขีนี้ทขีกี่การทสาใหจ้เกธิดฟอสซธิลชนธิดนกันี้นกสาลกัง
ถผกกระทสาอยผท่ ลองไปทขีกี่ Painted Desert และไปทขีกี่พสืนี้นทขีกี่ใหญท่โตเหลท่านกันี้นทขีกี่มขีพวกตจ้นไมจ้ทขีกี่กลายเปป็นฟอสซธิลแลจ้ว 
ซถึกี่งบกัดนขีนี้ถผกเปลขีกี่ยนเปป็นซธิลธิกจ้าแลจ้วแตท่มขีสขีและรผปรท่างของตจ้นไมจ้เหมสือนเดธิม ผลงานแบบนกันี้นไมท่ไดจ้กสาลกังเกธิดขถึนี้นทขีกี่ไหน
เลยในโลกวกันนขีนี้ มขีแตท่วธินาศภกัยขนาดยกักษห์เทท่านกันี้นเชท่นนนี้สาทท่วมโลกทขีกี่สามารถอธธิบายเกขีกี่ยวกกับฟอสซธิลเหลท่านกันี้นไดจ้ มกัน
ไมท่เขจ้ากกันกกับทฤษฎขีวธิวกัฒนาการ เวลาหลายลจ้านปปของชขีวธิตทขีกี่เปป็นกธิจวกัตรปกตธิธรรมดาแบบวกันตท่อวกันบนแผท่นดธิน
โลกนขีนี้

คตุณคธิดวท่ามขีทขีกี่ไหนในโลกทขีกี่ปลาและชขีวธิตสกัตวห์มากพอถผกปกคลตุมทกับถมและอยผท่ใตจ้แรงดกันมหาศาลเพสืกี่อ



ทสาใหจ้เกธิดปปิโตรเลขียมวกันนขีนี้?  
5. พวกนนักวธิทยาศาสตรร์ไมผ่อาจเหย็นพร้องตรงกนันไดร้เกภีริ่ยวกนับกลไกใด ๆ

ของวธิวนัฒนาการ-วผ่ามนันควรทนางานอยผ่างไร
ตอนนขีนี้ผท่านไปหจ้าสธิบสขีกี่ปปแลจ้วตกันี้งแตท่ผมเรขียนจบจากมหาวธิทยาลกัย ถผกสอนในวธิทยาลกัยและจากนกันี้นกห็ไป

ทสางานของบกัณฑธิตในมหาวธิทยาลกัยชธิคาโกจ้ ในปปเหลท่านขีนี้ผมไดจ้เหห็นการถอยทกัพแบบตท่อเนสืกี่องขณะทขีกี่พวกนกัก
วธิทยาศาสตรห์จสาตจ้องยอมรกับความลจ้มเหลวของขจ้อโตจ้แยจ้งตท่าง ๆ ของพวกเขาเพสืกี่อสนกับสนตุนวธิวกัฒนาการ ความลจ้ม
เหลวของ “ขจ้อพธิสผจนห์ตท่าง ๆ” ตามทขีกี่เรขียกกกัน

พวกนกักวธิวกัฒนาการทขีกี่ไมท่อยากจะเชสืกี่อในพระเจจ้ากห็ควจ้าเสจ้นฟางเพสืกี่อพธิสผจนห์ทฤษฎขีหนถึกี่งทขีกี่พธิสผจนห์ไมท่ไดจ้ซถึกี่งเรธิกี่ม
เหลสือเชสืกี่อมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ ขณะทขีกี่ความจรธิงทางวธิทยาศาสตรห์เรธิกี่มปรากฏชกัดเจนและขณะทขีกี่คนทกันี้งหลายทขีกี่มขีเหตตุผล
พธิจารณาขจ้อโตจ้แยจ้งตท่าง ๆ ทขีกี่โงท่เขลาของพวกเขา

ตอนผมเปป็นเดห็ก ขจ้อโตจ้แยจ้งใหญท่โตทขีกี่สตุดทขีกี่อธธิบายวท่าวธิวกัฒนาการเกธิดขถึนี้นมาไดจ้อยท่างไรกห็คสือ โดยลกักษณะ
เฉพาะตกัวตท่าง ๆ ทขีกี่รกับมา เราเคยถผกบอกวท่าพวกยขีราฟมขีคอยาวขนาดนกันี้น กห็เปป็นเพราะวท่าในชท่วงเวลาแหจ้งแลจ้งและ
ขาดแคลนอาหาร เฉพาะพวกยขีราฟทขีกี่มขีคอยาวกวท่าสามารถเอสืนี้อมถถึงตจ้นไมจ้ทขีกี่อยผท่สผง ๆ และกธินใบไมจ้และดกังนกันี้นพวก
มกันจถึงไมท่ไดจ้ตายและตกัวอสืกี่น ๆ ตาย และดกังนกันี้นเราจถึงมขีพวกยขีราฟคอยาว! ตอนนขีนี้นกักวธิทยาศาสตรห์ทตุกคนทขีกี่คผท่ควรกกับ
ชสืกี่อเสขียงในทกักี่วทกันี้งโลกกห็ทราบวท่าลกักษณะเฉพาะตกัวตท่าง ๆ ทขีกี่รกับมาไมท่ไดจ้ถผกสท่งตท่อไปสผท่รตุท่นถกัดไป

แมลงวกันผลไมจ้และแมลงอสืกี่น ๆ หลายพกันรตุท่นถผกผสมพกันธตุห์กกันแลจ้วเพสืกี่อตรวจสอบ
มขีหลกักฐานทขีกี่โดดเดท่นหลายอยท่างในชขีวธิต ทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นวท่าลกักษณะเฉพาะตกัวตท่าง ๆ ทขีกี่รกับมาไมท่ถผกสสืบทอด

ตท่อ
ยกตกัวอยท่างเชท่น เปป็นเวลาหลายรจ้อยปปแลจ้ว ผผจ้คนมขีธรรมเนขียมในการตกัดหางของแกะออกไป คนทกักี่วไปไมท่

ทราบเรสืกี่องนขีนี้ แตท่คนทขีกี่เลขีนี้ยงแกะทราบวท่าหางของแกะโตจนกลายเปป็นไขมกันกจ้อนใหญท่ เขจ้ามาขวางทาง ไมท่ผลธิตเนสืนี้อ
แกะอขีกตท่อไป และดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นธรรมเนขียมทขีกี่จะตกัดหางของแกะทารกออกไป หลกังจากหลายรจ้อยชกักี่วอายตุ แกะ
กห็ยกังมขีหางงอกออกมาอยผท่เหมสือนเดธิม

ตกันี้งแตท่สมกัยของโมเสส พวกยธิวถผกสอนใหจ้ทสาสตุหนกัตใหจ้ทารกเพศชาย และพวกเขากห็ยกังทสาอยผท่ แตท่สตุหนกัตกห็
ไมท่ถผกถท่ายทอดทางพกันธตุกรรม ไมท่เคยมขีรท่องรอยใด ๆ เลยทขีกี่วท่าลกักษณะเฉพาะตกัวทขีกี่รกับมานขีนี้ถผกสท่งตท่อไปสผท่ลผกหลาน

ลกักษณะเฉพาะตกัวตท่าง ๆ ทขีกี่ถผกรกับมาไมท่ตกทอดไปสผท่ลผกหลาน และพวกนกักวธิวกัฒนาการกห็ทราบเรสืกี่องนกันี้น
แลจ้วตอนนขีนี้

อขีกหนถึกี่งขจ้อโตจ้แยจ้งของนกักวธิวกัฒนาการกห็คสือ การเลสือกเพศมขีสท่วนในความกจ้าวหนจ้าจากชนธิดหนถึกี่งไปสผท่อขีก
ชนธิด เราถผกบอกวท่าไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเดธิมทขีมนตุษยห์เคยมขีเสจ้นขนเหมสือนวานรทขีกี่พวกเขาคธิดวท่าเปป็นบรรพบตุรตุษ แตท่
วท่าเพศหญธิงชอบผผจ้ชายทขีกี่มขีขนนจ้อยมากกวท่า และดกังนกันี้นพวกเธอจถึงไมท่ผสมพกันธตุห์กกับพวกผผจ้ชายขนดกและดกังนกันี้นขน
จถึงคท่อย ๆ ถผกผสมพกันธตุห์จนหมดไป! แตท่พวกเขาไดจ้ถอยไปจากความเชสืกี่อนขีนี้แลจ้ว เหลท่านกักวธิวกัฒนาการตอนนขีนี้ไมท่เชสืกี่อ
ขจ้อโตจ้แยจ้งนกันี้นแลจ้ว

ในชท่วงปปหลกัง ๆ หลกังจากความลจ้มเหลวของคสาอธธิบายอสืกี่น ๆ เกขีกี่ยวกกับวธิวกัฒนาการ บกัดนขีนี้เหลท่านกัก



วธิทยาศาสตรห์กสาลกังกลท่าววท่าวธิวกัฒนาการเกธิดขถึนี้นโดยการผท่าเหลท่า ไมท่กขีกี่ปปกท่อนพวกเขากสาลกังกลท่าววท่าเคยมขีการผท่า
เหลท่าแบบเลห็กจธิจิ๋ว การเปลขีกี่ยนแปลงตท่าง ๆ และวท่าการเปลขีกี่ยนแปลงเลห็ก ๆ ทขีกี่มากมายเหลท่านขีนี้ไดจ้พาประเภทหนถึกี่ง
ไปสผท่อขีกประเภทในทขีกี่สตุด จากชนธิดหนถึกี่งไปสผท่อขีกชนธิด และเชสืกี่อมชท่องวท่างนกันี้นแลจ้ว อยท่างไรกห็ตาม การผท่าเหลท่านกันี้น
ทกันี้งหมดนกันี้น ซถึกี่งแตท่ละอกันเปป็นแคท่หนถึกี่งกรณขีในหลายแสนกรณขี-การผท่าเหลท่าขนาดเลห็กจธิจิ๋วเหลท่านขีนี้จะเกธิดขถึนี้นบท่อยมาก
พอและในทธิศทางเดขียวกกันในสธิกี่งมขีชขีวธิตแตท่ละตกัวตท่อ ๆ กกันไดจ้อยท่างไร โดยทสาใหจ้หผงอกในทขีกี่ ๆ ไมท่เคยมขีหผ หรสือ
เปลขีกี่ยนแมงกะพรตุนใหจ้กลายเปป็นสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่มขีกระดผกสกันหลกัง หรสือเปลขีกี่ยนสกัตวห์เลสืนี้อยคลานตกัวหนถึกี่งใหจ้เปป็นสกัตวห์เลขีนี้ยง
ลผกดจ้วยนม! นกักี่นคงเปป็นเหตตุการณห์ทขีกี่แสนอกัศจรรยห์ทขีกี่เกธิดขถึนี้นซจ้อนทกับกกันและเกธิดขถึนี้นหลายลจ้านครกันี้งเพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดการ
เปลขีกี่ยนแปลงทขีกี่สสาคกัญอยท่างเดขียว ตอนนขีนี้พวกนกักวธิทยาศาสตรห์เลธิกเชสืกี่อแนวคธิดเกขีกี่ยวกกับการผท่าเหลท่าแบบเลห็กจธิจิ๋วไป
เยอะแลจ้ว และคราวนขีนี้พวกเขาพผดเกขีกี่ยวกกับการผท่าเหลท่าขนาดใหญท่ ๆ กจ้าวกระโดดในกาลครกันี้งหนถึกี่งไปสผท่อขีกชนธิด 
อยท่างไรกห็ตาม ในหลกักฐานทขีกี่เปป็นของจรธิงพวกเขากห็ไมท่พบขจ้อพธิสผจนห์ดขี ๆ เลย ความจรธิงอกันเรขียบงท่ายกห็คสือวท่าการผท่า
เหลท่าทกันี้งหลายสท่งผลเสขียเกสือบทตุกครกันี้ง อกันทขีกี่จรธิง เทท่าทขีกี่เราบอกไดจ้ พวกมกันกห็สท่งผลเสขียเสมอ การผท่าเหลท่าเปป็นความ
พธิกลพธิการชนธิดหนถึกี่ง มกันอาจถผกทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นโดยรกังสขีเออ๊กซห์หรสือโดยเหตตุการณห์บางอยท่าง แตท่มกันไมท่เปป็นประโยชนห์
เลย

ยกตกัวอยท่างเชท่น คตุณแมท่คนหนถึกี่งอาจเปป็นโรคหกัดตอนทขีกี่เธอกสาลกังตกันี้งครรภห์อยผท่และนกักี่นอาจหมายความวท่า
ทารกนกันี้นจะหผหนวกหรสือพธิกลพธิการ นกักี่นเปป็นการผท่าเหลท่าอยท่างหนถึกี่งแตท่ไมท่ใชท่แบบทขีกี่มขีประโยชนห์เลย

ภายใตจ้สภาพการณห์แวดลจ้อมบางอยท่างของแรงดกันหรสือการกระแทก บางทขีมขีการบาดเจห็บเกธิดขถึนี้นกกับ
ทารกในครรภห์ จนทสาใหจ้เดห็กคนหนถึกี่งเกธิดมาโดยไมท่มขีแขนขจ้างหนถึกี่ง ผมรผจ้จกักชายคนหนถึกี่งทขีกี่เกธิดมาโดยมขีแขนและขา
เปป็นสท่วนเลห็ก ๆ ทขีกี่ยสืกี่นออกมาเทท่านกันี้น ไมท่มขีมสือหรสือเทจ้า นกักี่นเปป็นการปรกับปรตุงไหม? ไมท่ใชท่อยท่างแนท่นอน มกันเปป็นความ
พธิการของแทจ้ หนกังสสือพธิมพห์ฉบกับเมสืกี่อวานนขีนี้แสดงรผปสตุนกัขตกัวหนถึกี่งทขีกี่มขีหกขา! การพถึกี่งพาเรสืกี่องการผท่าเหลท่าเพสืกี่ออธธิบาย
ทฤษฎขีทขีกี่วท่า จากความวท่างเปลท่ากลายเปป็นสสาร และจากนกันี้นจากสสารทขีกี่ไมท่มขีชขีวธิตไปสผท่ชขีวธิตและจากนกันี้นจากพสืชผกัก
ไปสผท่สกัตวห์ และจากนกันี้นจากชนธิดหนถึกี่งไปสผท่อขีกชนธิด และจากบรรพบตุรตุษวานรในจธินตนาการอกันหท่างไกล ไปสผท่มนตุษยห์-
นกักี่นกห็เปป็นเรสืกี่องทขีกี่ไมท่นท่าเชสืกี่อเลยสสาหรกับคนทขีกี่มขีเหตตุผล มกันเปป็นเรสืกี่องเพจ้อฝปัน มกันเปป็นศรกัทธาทขีกี่ปราศจากขจ้อเทห็จจรธิง
เพสืกี่อรองรกับมกัน

มกันไมท่ใชท่ศรกัทธาในพระเจจ้าแตท่เปป็นศรกัทธาในทฤษฎขีของพวกนอกรขีตทขีกี่ปราศจากพระเจจ้าและความชอบทขีกี่
ไมท่อยากใหจ้มขีพระเจจ้ามากกวท่า

6. วธิทยาศาสตรร์คร้นพบหลนักฐานมากขนนั้นเรสืริ่อย ๆ ทภีริ่แสดงใหร้เหย็นวผ่า
ชภีวธิตอยผ่างทภีริ่เรามภีวนันนภีนั้เปป็นเหมสือนเดธิมมาตนันั้งแตผ่แรกเรธิริ่มนนันั้น

ยกตกัวอยท่างเชท่น ในอสาพกันพวกเขาไดจ้พบวท่ามขียตุงจากหลายรจ้อยปปหรสือหลายพกันปปกท่อนถผกฝปังอยผท่ขจ้างใน แตท่
ยตุงเหลท่านกันี้นกห็เปป็นเหมสือนยตุงในปปัจจตุบกันทตุกอยท่าง

พวกเขาพบปะการกังในชกันี้นทขีกี่เกท่าแกท่ทขีกี่สตุด ตามทขีกี่พวกนกักวธิทยาศาสตรห์นกับมกัน แตท่ปะการกังนกันี้นกห็เปป็นเหมสือน
ปะการกังวกันนขีนี้

พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ไดจ้พบกระดผกของปลาซขีลาแคนทห์ และพวกเขากลท่าววท่านกักี่นเปป็นปลาชนธิดหนถึกี่งทขีกี่สตุญ



พกันธตุห์ไปแลจ้วเมสืกี่อหลายลจ้านปปกท่อน และจากนกันี้น ดผเถธิด จากทขีกี่ลถึกในมหาสมตุทรอธินเดขีย ใครสกักคนนสาปลาซขีลาแคนทห์
ตกัวหนถึกี่งขถึนี้นมาและนกับแตท่นกันี้นเปป็นตจ้นมา ปลาตกัวอสืกี่น ๆ กห็ถผกพบจากกจ้นทะเลนกันี้น พจนานตุกรมของเวห็บสเตอรห์กลท่าว
วท่า “ปลาซขีลาแคนทห์ ซถึกี่งเปป็นปลาชนธิดหนถึกี่งจากหลายชนธิดในสมกัยดถึกดสาบรรพห์ อาจเปป็นบรรพบตุรตุษของสกัตวห์บก: 
ถผกเรขียกเชท่นนกันี้นเพราะกระดผกสกันหลกังทขีกี่กลวงของพวกมกัน: พวกมกันเคยถผกเชสืกี่อมานานวท่าสผญพกันธตุห์ไปแลจ้ว แตท่
ตกัวอยท่างทขีกี่มขีชขีวธิตหลายชธินี้นถผกพบแลจ้วในสมกัยหลกัง ๆ” พวกมกันไมท่อาศกัยอยผท่ใกลจ้พสืนี้นผธิวของนนี้สาและดกังนกันี้นจถึงพบพวก
มกันไมท่บท่อย แตท่นกักี่นกห็ไมท่ใชท่สกัญญาณบอกวท่าพวกมกันไดจ้เปลขีกี่ยนไปเปป็นรผปแบบอสืกี่นแลจ้วหรสือวท่าพวกมกันหายสาบสผญไป
แลจ้ว

7. พวกนนักวธิทยาศาสตรร์ทภีริ่ไมผ่เชสืริ่อยกคนากลผ่าวอร้างททุกรสูปแบบ
เกภีริ่ยวกนับมนทุษยร์ทภีริ่ปป่าเถสืริ่อนยทุคแรกหรสือมนทุษยร์ถนั้นา

บางคนถผกเรขียกวท่า “มนตุษยห์นขีแอนเดอรห์ธกัล” อยท่างไรกห็ตาม ผผจ้คนในสมกัยนกันี้นกห็ประหลาดใจทขีกี่ไดจ้พบวท่าเมสืกี่อ
กะโหลกศขีรษะตท่าง ๆ ถผกวกัดขนาด พวกเขากห็มขีความจตุสมองแบบเดขียวกกับมนตุษห์สมกัยนขีนี้และมขีหลกักฐานทตุกประการทขีกี่
แสดงวท่าพวกเขามขีความเฉลขียวฉลาด สตธิและรท่างกายทขีกี่สมบผรณห์พอ ๆ กกับมนตุษยห์ในปปัจจตุบกัน อกันทขีกี่จรธิง เปป็นไปไดจ้
อยท่างยธิกี่งวท่าพวกเขาเปป็นมนตุษยห์ทขีกี่เคยอาศกัยอยผท่ในถนี้สาอยผท่ระยะเวลาหนถึกี่งหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก และเมสืกี่อเมสืองใหญท่ ๆ 
ทตุกเมสืองถผกทสาลายไปแลจ้วและเมสืกี่อความสกับสนของภาษาตท่าง ๆ ทสาใหจ้ผผจ้คนกระจกัดกระจายไปทกักี่วทกันี้งพธิภพ บางคน
กห็คงอาศกัยอยผท่ในถนี้สาตท่าง ๆ กท่อนทขีกี่บจ้านเรสือนและเมสืองใหญท่ ๆ ถผกสรจ้างขถึนี้นใหมท่ ดกังนกันี้นในเวสตห์เทห็กซกัสและ
นธิวเมห็กซธิโกและแคนซกัส ผผจ้คนจถึงเคยสรจ้าง “บจ้านดธิน” โดยใชจ้ดธินเหนขียวเปป็นกจ้อนสขีกี่เหลขีกี่ยม และปปักเสาและใชจ้ฟาง
มตุงหลกังคาและปกคลตุมดจ้วยดธิน โอจ้ แตท่ในไมท่ชจ้าบจ้านเหลท่านกันี้นกห็ลจ้าสมกัยและเลธิกใชจ้เมสืกี่อผผจ้คนมขีวธิธขีในการสรจ้างบจ้าน
เรสือนสมกัยใหมท่ มนตุษยห์นขีแอนเดอรห์ธกัลเปป็นเพขียงคนธรรมดา

ในเนบราสกจ้า ชายทขีกี่อยากเปป็นวธิทยาศาสตรห์ผผจ้หนถึกี่งนามวท่า Cook ไดจ้พบฟปันซขีกี่หนถึกี่ง มกันตจ้องเปป็นฟปันมนตุษยห์
แนท่ ๆ เลย! จากฟปันซขีกี่นกันี้นเขาใหจ้คสาบรรยายเกขีกี่ยวกกับมนตุษยห์วานรยตุคแรกทขีกี่เคยมขีชขีวธิตอยผท่เมสืกี่อหลายแสนปปกท่อน อจ้า 
ศรกัทธาของคนไมท่เชสืกี่อถผกสรจ้างอยผท่บนจธินตนาการและการคาดเดาตท่าง ๆ จรธิง ๆ! คน ๆ หนถึกี่งทขีกี่ไมท่มขีความเชสืกี่อใน
พระเจจ้าสามารถผลธิต “หลกักฐานทางวธิทยาศาสตรห์” ไดจ้มากมายขนาดนกันี้นเลย! โอจ้ละพท่อ หลกังจากไดจ้รกับคสาชมจาก
เหลท่านกักวธิทยาศาสตรห์ทตุกแหท่งหนวท่าเปป็นหลกักฐานสสาคกัญเกขีกี่ยวกกับวธิวกัฒนาการของมนตุษยห์ ฟปันซขีกี่นกันี้นถผกพบวท่าเปป็น
เพขียงฟปันของหมผปฝ่าตกัวหนถึกี่ง ผมคธิดวท่าหมผปฝ่าเหลท่านกันี้นยกังถผกพบวท่ามขีชขีวธิตอยผท่ในเมห็กซธิโก

มนตุษยห์เอขียนโธรปปัส และชท่างเปป็นการคจ้นพบทขีกี่ยธิกี่งใหญท่! ขากรรไกรอกันหนถึกี่ง ฟปันสองสามซขีกี่ ชธินี้นสท่วนเลห็ก ๆ 
ของกะโหลกอกันหนถึกี่ง! เหห็นไดจ้ชกัดวท่า ในความคธิดของคนไมท่เชสืกี่ออยท่าง Charles Dawson แหท่งเมสือง Piltdown 
ประเทศอกังกฤษ มกันคงเปป็นซากทขีกี่เหลสืออยผท่ของมนตุษยห์วานรคนหนถึกี่ง! นกักบรรพชขีวธินวธิทยาชาวอกังกฤษ Sir Arthur 
S. Woodward ไดจ้ตกัดสธินใจวท่ากระดผกเหลท่านกันี้นเปป็นของมนตุษยห์ชนธิดหนถึกี่งทขีกี่สผญพกันธตุห์ไปแลจ้วตอนนขีนี้ ซถึกี่งเขาเรขียกวท่า 
เอขียนโธรปปัส (มนตุษยห์รตุท่งอรตุณ) และซถึกี่งตท่อมาเปป็นทขีกี่รผจ้จกักในชสืกี่อมนตุษยห์ Piltdown เชท่นกกัน วกันนขีนี้เราตท่างทราบวท่าเอขียน
โธรปปัสเปป็นเรสืกี่องลวงโลกทขีกี่ถผกวางแผนอยท่างจงใจ-เรสืกี่องลวงโลกทขีกี่หลอกลวงเหลท่านกักมานตุษยวธิทยาชกันี้นนสาของโลก
นานถถึงสขีกี่สธิบปป เพราะวท่าพวกเขาอยากถผกหลอก! มขีการคจ้นพบแลจ้ววท่าฟปันเหลท่านกันี้นไดจ้ถผกตะไบใหจ้เหมสือนฟปันของ
วานร ถผกทาสขีใหจ้ดผเหมสือนวท่ามขีอายตุเกท่าแกท่ ไมท่เคยมขีมนตุษยห์ Piltdown เลย “ขจ้อพธิสผจนห์” อขีกประการจากไปแลจ้ว



พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ถผกมายาครอบงสาและเหลท่าผผจ้ตธิดตามทขีกี่หกัวอท่อนไดจ้สรจ้าง “มนตุษยห์วานร” ใน
พธิพธิธภกัณฑห์หลายแหท่งและแสดงภาพพวกเขาในตสาราเรขียน พรจ้อมกกับหนจ้าผากทขีกี่หดเขจ้าไปเหมสือนวานร พรจ้อมกกับ 
“แนวสกันเขา” เหนสือดวงตา เหมสือนอยท่างทขีกี่พวกวานรควรจะมขี พวกเขาถผกแสดงภาพพรจ้อมกกับรท่างกายทขีกี่มขีขนดก
เหมสือนพวกวานร และถผกทสาขถึนี้นมาจากอะไร? โอจ้ จากกระดผกขาชธินี้นหนถึกี่ง หรสือสท่วนหนถึกี่งของขากรรไกรหรสือชธินี้น
สท่วนกะโหลกหรสือฟปันซขีกี่หนถึกี่งหรสือสองซขีกี่! และสท่วนทขีกี่เหลสือนกันี้นกห็ถผกอตุดดจ้วยปผนปลาสเตอรห์จากปารขีสและถผกทาสขี 
พวกมกันเปป็นของปลอมทขีกี่ถผกแสดงภาพในตสาราเรขียน บจ้างกห็ถผกนสาเสนอในพธิพธิธภกัณฑห์หลายแหท่ง พวกมกันเปป็นแคท่
ตกัวแทนของความหวกังและจธินตนาการของพวกคนไมท่เชสืกี่อทขีกี่จกัดแสดงพวกมกันเพสืกี่อหลอกลวงคนหนตุท่มสาวในไฮสกผล
และสาธารณชนทขีกี่หกัวอท่อน ชท่างนท่าละอายจรธิง ๆ!

ผมเคยเหห็นภาพ ๆ หนถึกี่งทขีกี่ถผกตขีพธิมพห์อยท่างกวจ้างขวาง โดยแสดงใหจ้เหห็นมนตุษยห์สมกัยแรกคนหนถึกี่งทขีกี่มขีหาง! 
นกักี่นคสือ “คนปฝ่า” คนหนถึกี่งจากออสเตรเลขียและนกักี่นแหละเขาอยผท่ในภาพทขีกี่เปป็นธรรมชาตธิพรจ้อมกกับหาง นกักี่นไมท่ไดจ้
พธิสผจนห์อยท่างชกัดแจจ้งหรสือวท่ามนตุษยห์มาจากพวกลธิง? แตท่นกักวธิทยาศาสตรห์หลายคนจสาไดจ้วท่าพวกวานร ลธิงชธิมแปนซขี ลธิง
กอรธิลลท่า ลธิงอตุรกังอตุตกัง ซถึกี่งเปป็นลธิงชกันี้นสผงกวท่าไมท่มขีหาง! ตท่อมาภาพนกันี้นถผกพบวท่าเปป็นของปลอม หางนกันี้นถผกนสามาผผกตธิด
กกับชาวปฝ่าทขีกี่นท่าสงสารคนนกันี้นในภาพ! ไมท่มขีมนตุษยห์สมกัยแรกคนใดเลยมขีหาง

8. มนทุษยร์คงคธิดคร้นการเขภียนขนนั้นมาแคผ่
ไมผ่กภีริ่รร้อยปปีกผ่อนสมนัยพระครธิสตร์

พวกคนไมท่เชสืกี่อและเหลท่าสตุนกัขปฝ่าของพวกเขาในคราบแกะซถึกี่งเปป็นพวกเสรขีนธิยมกลท่าววท่าโมเสสไมท่มขีทาง
เขขียนหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกนกันี้นไดจ้เพราะวท่าการเขขียนยกังไมท่ถผกคธิดคจ้นขถึนี้นเลยในตอนนกันี้น! โอจ้ แตท่ อนธิจจา ประมวลของ
ฮกัมมผราบขีไดจ้ถผกคจ้นพบและเหลท่านกักโบราณคดขีไดจ้เรขียนรผจ้เกขีกี่ยวกกับหจ้องสมตุดแหท่งบาลธิโลนในสมกัยของซารห์กอน หนถึกี่ง
พกันปปกท่อนเนบผคกัดเนสซารห์!

และตอนนขีนี้เราเรขียนรผจ้วท่าในเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย ซถึกี่งเปป็นบจ้านของอกับราฮกัม และกท่อนทขีกี่เขาออกเดธิน
ทางมา เคยมขีหจ้องสมตุดหนถึกี่งอยผท่ทขีกี่นกักี่น ใชท่แลจ้วครกับ มขีอกักษรภาพและอกักษรอขียธิปตห์โบราณบนแผท่นดธินเหนขียวและถผก
สลกักบนหธิน และไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่า ถผกเขขียนบนแผท่นหนกังและหนกังสกัตวห์ ซถึกี่งถผกเขขียนและถผกอท่านโดยบตุตรและ
หลานทกันี้งหลายของโนอาหห์! เราจสาไดจ้วท่ามธิสราอธิม ซถึกี่งถผกกลท่าววท่าเปป็นบตุตรชายคนหนถึกี่งของฮามและกษกัตรธิยห์องคห์
แรกในประวกัตธิศาสตรห์ของอขียธิปตห์ ไดจ้ใหจ้มขีการคกัดลอกบกันทถึกเกขีกี่ยวกกับการครองราชยห์ของเขาและลผกหลานของเขา

ไมท่มขีขจ้อพธิสผจนห์เลยในโลกของวธิวกัฒนาการ
9. อารยธรรมสสูงตนันั้งแตผ่เรธิริ่มแรกนนันั้นของประวนัตธิศาสตรร์โบราณ

บกันทถึกเหตตุการณห์เกท่าแกท่ทขีกี่สตุดในโลกเปป็นบกันทถึกเกขีกี่ยวกกับอารยธรรมในอขียธิปตห์ มขีหลกักฐานมากมายวท่าตกันี้งแตท่
การเรธิกี่มตจ้นของประวกัตธิศาสตรห์ทขีกี่ทราบกกัน ผผจ้คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้นสาการเรขียนรผจ้และอารยธรรมทขีกี่ผผจ้คนเคยรผจ้จกักกท่อนนนี้สา
ทท่วมโลก การสรจ้างเมสืองใหญท่ ๆ การเขขียน ทกักษะในดนตรขีและการใชจ้โลหะตท่าง ๆ วกัฒนธรรมนกันี้นปรากฏใน
โบราณคดขีของราชวงศห์แรก ๆ เลยของอขียธิปตห์

Dr. Harry Rimmer ในหนกังสสือ Dead Men Tell Tales กลท่าววท่า:
นท่าแปลกทขีกี่วท่า ทกันี้ง ๆ ทขีกี่มขีความตจ้องการอยท่างตท่อเนสืกี่องของสสานกักวธิวกัฒนาการ เรากลกับไมท่พบหลกักฐาน



เกขีกี่ยวกกับวธิวกัฒนาการของมนตุษยห์เลยในแผท่นดธินอขียธิปตห์ ยธิกี่งไปกวท่านกันี้น หลกักคสาสอนทขีกี่วท่ามนตุษยห์ไดจ้เรธิกี่ม
ตจ้นมาจากเชาวนห์ปปัญญาแบบสกัตวห์เดรกัจฉานและคท่อย ๆ พกัฒนาวกัฒนธรรมอกันสผงสท่งและมขีลกักษณะ
เฉพาะของตนขถึนี้นมา กห็ถผกหกักลจ้างโดยหลกักฐานเหลท่านกันี้นจากประเทศนขีนี้ อกันทขีกี่จรธิง สธิกี่งทขีกี่เปป็นจรธิงนกันี้น
กลกับตรงกกันขจ้ามเลย แทนทขีกี่จะพธิสผจนห์กระบวนการของวธิวกัฒนาการ ประวกัตธิศาตรห์ของมนตุษยห์ตามทขีกี่
ถผกพบในโบราณคดขีของอขียธิปตห์ คสือบกันทถึกอกันเสมอตจ้นเสมอปลายเกขีกี่ยวกกับความเสสืกี่อมถอย

Sayce ผผจ้โดท่งดกัง หนถึกี่งในนกักโบราณคดขีทขีกี่เกท่งกาจทขีกี่สตุดในประวกัตธิศาสตรห์ทกันี้งหมดแหท่งศาสตรห์ทขีกี่ยธิกี่ง
ใหญท่นกันี้น แสดงออกถถึงความอกัศจรรยห์ใจและความตกตะลถึงของเขากกับวกัฒนธรรมทขีกี่สผงซถึกี่งถผกพบใน
บกันทถึกสมกัยแรกสตุดของคนอขียธิปตห์ ผผจ้เชขีกี่ยวชาญทท่านอสืกี่น ๆ เชท่น Baikie ไดจ้เขขียนหนกังสสือหลายเลท่ม
เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ มขีการหวกังวท่าเมสืกี่อเหลท่านกักขตุดคจ้นเขจ้าถถึงอตุโมงคห์ฝปังศพทกันี้งหลายของราชวงศห์แรกซถึกี่งยกัง
ไมท่ถผกรบกวนมากท่อน พวกเขากห็จะพบรตุท่งอรตุณแหท่งวกัฒนธรรมอขียธิปตห์ มกันเปป็นอภธิสธิทธธิธิ์ของเราทขีกี่ไดจ้ไป
ทขีกี่ Sakkara เมสืกี่อปปทขีกี่แลจ้ว เมสืกี่อราชวงศห์แรกถผกคจ้นพบ มกันเปป็นอภธิสธิทธธิธิ์ของเราทขีกี่ไดจ้ตรวจสอบและเฝฝ้า
ดผสธิกี่งทกันี้งปวงทขีกี่ถผกกระทสา ณ เวลานกันี้น และบรรดาขจ้อสรตุปและการคาดเดาของนกักทฤษฎขีทขีกี่เพจ้อฝปัน
เหลท่านกันี้นกห็แตกสลายเมสืกี่อไดจ้เจอกกับการคจ้นพบเหลท่านกันี้น

แนท่ทขีเดขียว เราไมท่สามารถเรธิกี่มตจ้นวกัฒนธรรมอขียธิปตห์พรจ้อมกกับการเรธิกี่มตจ้นของยตุคราชวงศห์เหลท่านกันี้น
ไดจ้อขีกตท่อไป ผท่านทางอตุโมงคห์ฝปังศพแรก ๆ เหลท่านกันี้น เราชสาเลสืองยจ้อนกลกับไปสผท่วกัฒนธรรมทขีกี่เกท่ากวท่า
ซถึกี่งทสาใหจ้ความเขจ้าใจของมนตุษยห์ตกตะลถึงและมถึนงง แทนทขีกี่จะพบรตุท่งอรตุณแหท่งความเปป็นมนตุษยห์ทขีกี่
กสาลกังพกัฒนา เรากลกับเหห็นมนตุษยชาตธิทขีกี่อยผท่ในความสสาเรห็จดจ้านวกัฒนธรรมขกันี้นสผงสตุดแลจ้ว แทนทขีกี่จะ
เปป็นพวกคนทขีกี่อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์หยาบ ๆ เรามองไปยกังผลงานตท่าง ๆ ทขีกี่ทสาดจ้วยหธินทขีกี่คงทน แทนทขีกี่
จะเปป็นขจ้าวของเครสืกี่องใชจ้แบบหยาบ ๆ ของบรรพบตุรตุษคนอขียธิปตห์ เรากลกับพบวกัฒนธรรม
เครสืกี่องปปัปื้นดธินเผาทขีกี่สตุดยอดอยท่างแทจ้จรธิง เกสือบจะดผเหมสือนวท่ายธิกี่งเรายจ้อนไปสผท่ความเกท่าแกท่ของคน
อขียธิปตห์มากเทท่าไร วกัฒนธรรมและการเรขียนรผจ้ของพวกเขากห็ยธิกี่งสมบผรณห์แบบมากขถึนี้นเทท่านกันี้น

อขีกครกันี้งทขีกี่ Dr. Rimmer มขีความเหห็นทขีกี่นท่าสนใจเกขีกี่ยวกกับ “ยตุคหธินทขีกี่วท่านขีนี้” ในอขียธิปตห์:
มขีสธิกี่งทขีกี่ผธิดธรรมดาและเรสืกี่องลถึกลกับมากมายในยตุคหธินทขีกี่วท่านขีนี้ในอขียธิปตห์ ในพธิพธิธภกัณฑห์ทขีกี่กรตุงไคโร เราจะ
พบตกัวอยท่างของมขีดศธิลาทขีกี่นท่าทถึกี่งมากทขีกี่สตุดบางชธินี้นเทท่าทขีกี่จะเหห็นไดจ้บนพสืนี้นพธิภพนขีนี้ ชธินี้นอสืกี่น ๆ อาจถผก
พบเหห็นใน British Museum ในนธิทรรศการอกันหลากหลายทขีกี่จกัดแสดงวกัฒนธรรมอขียธิปตห์ หนถึกี่งใน
มขีดเหลท่านขีนี้มขีปลายแหลมสองดจ้าน และทกันี้งสองดจ้านกห็ถผกเหลาใหจ้แหลมเทท่ากกัน เทท่าทขีกี่ผผจ้แตท่งไดจ้
รวบรวมขจ้อมผลเองจากหลายวกัฒนธรรมหธินของมนตุษยชาตธิ มขีวกัตถตุโบราณกวท่า 25,000 ชธินี้น เราไดจ้
เหห็นชตุดสะสมของเครสืกี่องใชจ้ทสาดจ้วยหธินทขีกี่สสาคกัญ ๆ ในโลกปปัจจตุบกัน แตท่ตกัวอยท่างเหลท่านขีนี้จากอขียธิปตห์
สมกัยโบราณกห็เปป็นชนธิดของวกัฒนธรรมหธินทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ทขีกี่สตุดอยท่างไรจ้ขจ้อกกังขาเทท่าทขีกี่เราไดจ้รกับเกขียรตธิใน
การเฝฝ้าสกังเกต

ขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่สสาคกัญยธิกี่งและนท่าตกใจกห็คสือวท่า มขีดหธินเหลท่านขีนี้มขีดจ้ามจกับทสาดจ้วยทองคสาทตุบ เรา
ประทกับใจในทกันทขีกกับขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่ไมท่ปกตธินขีนี้ทขีกี่วท่ายตุคหธินนกันี้นเปป็นอกันเดขียวกกันกกับยตุคของโลหะ ยธิกี่งไป



กวท่านกันี้น มกันเปป็นยตุคแหท่งศธิลปะ ดจ้ามจกับทองคสาบนอาวตุธหธินเหลท่านขีนี้ถผกแกะสลกักดจ้วยภาพเหตตุการณห์
ทขีกี่พบเหห็นไดจ้ในชขีวธิตของผผจ้คน บนดจ้านหนถึกี่งของกรธิชหธินซถึกี่งมขีปลายแหลมสองดจ้าน มขีภาพของเรสือใบ
ทขีกี่ใชจ้เพสืกี่อความเพลธิดเพลธินซถึกี่งพบเหห็นไดจ้ทกักี่วไปในทตุกยตุคสมกัยของชขีวธิตคนอขียธิปตห์ บนดาดฟฝ้าทขีกี่ยกสผง
ของเรสือลสานขีนี้ มขีภาพหญธิงสาวหลายคนทขีกี่เตจ้นรสากสาลกังใหจ้ความบกันเทธิงกลตุท่มผผจ้ชมทขีกี่นกักี่งเปป็นวงกลม ผล
งานชธินี้นนขีนี้ไมท่ไดจ้เปป็นแบบหยาบ ๆ และลวก ๆ เลย แตท่แสดงใหจ้เหห็นพกัฒนาการอกันสผงสท่งของศธิลปะ
ของผผจ้แกะสลกัก ดจ้านหลกังของดจ้ามจกับอกันนขีนี้ยธิกี่งนท่าสนใจเขจ้าไปใหญท่ ตรงทขีกี่วท่ามกันมขีตกัวหนกังสสือสลกักไวจ้
อยท่างงดงาม ซถึกี่งเปป็นสกัญลกักษณห์เฉพาะของผผจ้เปป็นเจจ้าของ

ดกังนกันี้นในยตุคสมกัยเดขียวกกันนขีนี้เมสืกี่อบางคนใชจ้เครสืกี่องมสือทสาดจ้วยหธิน คนอสืกี่น ๆ ในวกัฒนธรรมเดขียวกกันนขีนี้กห็ใชจ้
โลหะตท่าง ๆ และพวกเขามขีภาษาเขขียนและศธิลปะ

ผมมขีความชสืกี่นบานยธิกี่งนกักทขีกี่ไดจ้ไปยกังพธิพธิธภกัณฑห์แหท่งชาตธิในกรตุงไคโร ผมดขีใจทขีกี่ไดจ้เหห็นวกัตถตุโบราณทขีกี่วธิจธิตร
งดงามจากอตุโมงคห์ฝปังศพเหลท่านกันี้นของเหลท่าฟาโรหห์ เครสืกี่องประดกับทรงดจ้วงและปปิปั่นทองคสา และเครสืกี่องประดกับ
สวยงามอสืกี่น ๆ ทขีกี่บท่งบอกถถึงวกัฒนธรรมทขีกี่สผงสตุด

Dr. Rimmer กลท่าวอขีกวท่า:
หากมขีเสขียงเดขียวทขีกี่ถผกยธินไดจ้ในโบราณคดขีวธิทยา และบทเรขียนเดขียวทขีกี่ถผกเรขียนรผจ้ไดจ้อยท่างเฉพาะ

เจาะจง มกันกห็คสือความแนท่นอนเกขีกี่ยวกกับความผธิดพลาดของทฤษฎขีวธิวกัฒนาการ อขียธิปตห์ เชท่นเดขียวกกับ
ทขีกี่อสืกี่น ไมท่แสดงใหจ้เราเหห็นการเรธิกี่มตจ้นทขีกี่มสืดหมท่นและหยาบกระดจ้าง แตท่การปรากฏอกันนท่าตกใจของ
ผผจ้คนเหลท่านขีนี้ในวกัฒนธรรมระดกับสผง

จงพธิจารณาคสากลท่าวอจ้างอสืกี่น ๆ ของหลกักฐานทขีกี่สนกับสนตุนวธิวกัฒนาการ
เหลท่านกักวธิวกัฒนาการเมสืกี่อหลายปปกท่อนไดจ้กลท่าวอจ้างวท่าเดห็กทารกทขีกี่ถผกปฏธิสนธธิในครรภห์มารดาไดจ้ตาม

แบบแผนทกันี้งหมดของวธิวกัฒนาการทขีกี่วท่านขีนี้จากสกัตวห์เซลลห์เดขียวขถึนี้นมาสผท่มนตุษยห์ มขีหลายระยะทขีกี่พวกเขาคธิดวท่าตกัวอท่อน
ทารกเปป็นตกัวแทนของปลา พรจ้อมกกับ “รท่องเหงสือก” และจากนกันี้นกห็ผท่านระยะอสืกี่น ๆ ขถึนี้นมาสผท่สภาวะของมนตุษยห์ มกัน
เปป็นความคธิดทขีกี่โงท่เขลา อกันทขีกี่จรธิง เมสืกี่อตกัวอสตุจธิตกัวหนถึกี่งผสมกกับเซลลห์นกันี้นทขีกี่ถผกสท่งออกมาโดยไขท่ของเพศหญธิง-ในเซลลห์
อกันเดขียวนกันี้นทกันี้งหมดทขีกี่จะพกัฒนากห็ถผกบรรจตุไวจ้แลจ้วอยท่างแนท่นอน ทตุกสธิกี่งทขีกี่ทสาใหจ้เกธิดผผจ้ชายหรสือผผจ้หญธิงคนหนถึกี่งไดจ้ถผก
มกัดรวมไวจ้ในนกันี้นแลจ้วและจะไมท่ถผกเปลขีกี่ยนแปลงเลย ถจ้าผผจ้ใดคธิดวท่าตกัวอท่อนทารกนกันี้นเคยมขีรผปรท่างหนจ้าตาเหมสือนสกัตวห์
อสืกี่น เขากห็คงเปป็นคนโงท่ เพราะวท่าจรธิง ๆ แลจ้ว ตกัวอท่อนเลห็ก ๆ นกันี้นทราบวท่าเขาจะไปทขีกี่ไหน แมจ้แตท่สขีของดวงตาและ
เสจ้นผม ขนาดปกตธิและความจตุของสมองและความสามารถดจ้านดนตรขีและสธิกี่งอสืกี่น ๆ เชท่นนกันี้นกห็ถผกมกัดรวมไวจ้ใน
เซลลห์นกันี้นแลจ้ว และพระเจจ้าเพขียงผผจ้เดขียวทรงสามารถนสาการอกัศจรรยห์นกันี้นมาอยผท่รวมกกันไดจ้ ไมท่ใชท่เลย ตกัวอท่อนทารกไมท่
ไดจ้เปป็นแบบจสาลองของขกันี้นตอนตท่าง ๆ ของวธิวกัฒนาการ

มขีขจ้อโตจ้แยจ้งมากมายเพราะความคลจ้ายคลถึงกกัน ทขีกี่วท่าเนสืกี่องจากวานรมขีแขนและขาและมนตุษยห์กห็มขีเชท่นกกัน 
และพรจ้อมกกับกระดผกสกันหลกัง ชนธิดหนถึกี่งจถึงตจ้องสสืบเชสืนี้อสายมาจากอขีกชนธิด แมจ้แตท่นกกห็มขีปปกเพสืกี่อแทนทขีกี่แขน และดกัง
นกันี้นนกกกับคนจถึงตจ้องมาจากแหลท่งทขีกี่มาเดขียวกกัน พวกเขากลท่าวเชท่นนกันี้น

ความจรธิงอกันเรขียบงท่ายกห็คสือวท่าทกันี้งหมดทขีกี่พธิสผจนห์วท่ามขีเหตตุผลอกันดขีทขีกี่นกมขีปปกและเทจ้าและมขีเหตตุผลอกันดขีทขีกี่



มนตุษยห์มขีแขนและขาและมสือและเทจ้า และพระเจจ้าผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ทรงทสาใหจ้เปป็นแบบนกันี้น
ตอนนขีนี้ผมนกักี่งอยผท่บนเกจ้าอขีนี้ตกัวหนถึกี่งทขีกี่มขีสขีกี่ขา ตรงหนจ้าผมคสือโตอ๊ะตกัวหนถึกี่งทขีกี่มขีสขีกี่ขา นกักี่นพธิสผจนห์ไหมวท่าเกจ้าอขีนี้ตกัวนขีนี้

สสืบเชสืนี้อสายมาจากโตอ๊ะตกัวนขีนี้ หรสือวท่าโตอ๊ะตกัวนขีนี้สสืบเชสืนี้อสายมาจากเกจ้าอขีนี้ตกัวนขีนี้? ไมท่เลย มกันแคท่แสดงใหจ้เหห็นวท่าเพสืกี่อความ
สมดตุลอกันมกักี่นคง สขีกี่ขานกันี้นเปป็นวธิธขีหนถึกี่งทขีกี่สะดวกในการทสาเกจ้าอขีนี้และโตอ๊ะ ตกัวอยท่างนขีนี้ไมท่แสดงใหจ้เหห็นวท่าเกจ้าอขีนี้สสืบเชสืนี้อ
สายมาจากโตอ๊ะหรสือในทางกลกับกกัน มกันแคท่แสดงใหจ้เหห็นวท่าพวกชท่างไมจ้และคนทสาเครสืกี่องเรสือนมขีแนวคธิดทขีกี่เหมสือนกกัน
เกขีกี่ยวกกับสธิกี่งทขีกี่สมเหตตุสมผลและงท่ายและปลอดภกัยในการสรจ้างเครสืกี่องเรสือน

ความคลจ้ายคลถึงกกัน! มกันพธิสผจนห์อะไร? หลายปปกท่อนอเมรธิกาไดจ้จกัดสท่งเสบขียงทางทหารทางอากาศไปยกัง
ปากขีสถาน ซถึกี่งอยผท่ทางตอนเหนสือของอธินเดขีย เครสืกี่องบธินบรรทตุกสธินคจ้าลสาใหญท่บธินเขจ้าไปในสนามบธินนกันี้นและประตผ
ขนาดใหญท่กห็ถผกเปปิดลงมาในสท่วนหางและจากทจ้องของเครสืกี่องบธินบรรทตุกสธินคจ้าลสามหถึมานกันี้นคนกห็ขกับรถจขีจี๊พคกันหนถึกี่ง
ออกมาและจากนกันี้นคน ๆ หนถึกี่งกห็ขกับรถจขีจี๊พอขีกคกันหนถึกี่งออกมา แลจ้วกห็อขีกคกัน ๆ คตุณพท่อชาวปากขีสถานทขีกี่มขีปปัญญา
ทท่านหนถึกี่งยสืนอยผท่ทขีกี่นกักี่นกกับลผกชายของเขาและเขากห็อธธิบายอยท่างจรธิงจกังใหจ้ลผกฟปังวท่า: เจจ้าสกัตวห์ใหญท่นกันี้นออกลผกเปป็นตกัว
เลห็ก ๆ แลจ้ว และคราวนขีนี้ลผกเลห็ก ๆ เหลท่านกันี้นกห็จะงอกปปกและโตเปป็นตกัวใหญท่เหมสือนอขีกตกัวนกันี้น เขาคธิดวท่ารถจขีจี๊พเหลท่า
นกันี้นแคท่สสืบเชสืนี้อสายมาจากเครสืกี่องบธินและจะโตเปป็นเครสืกี่องบธินเอง นกักี่นเปป็นกจ้าวกระโดดเขจ้าไปในขจ้อโตจ้แยจ้งอกันดสามสืด 
เพจ้อฝปัน และใชจ้จธินตนาการทขีกี่วท่าความคลจ้ายคลถึงกกันหมายถถึงวธิวกัฒนาการ หรสือวท่าชนธิดหนถึกี่งสสืบเชสืนี้อสายมาจากอขีก
ชนธิด เอาลท่ะ รถจขีจี๊พมขีลจ้อยาง เครสืกี่องบธินลสาใหญท่นกันี้นกห็มขีเหมสือนกกัน ดกังนกันี้นชายคนนกันี้นจถึงกระโดดไปสผท่ขจ้อสรตุปหนถึกี่งทขีกี่ไมท่
สมเหตตุสมผลเลย ความคลจ้ายคลถึงกกันไมท่ใชท่ขจ้อพธิสผจนห์ของวธิวกัฒนาการ

ตกัวเลขประชากรตท่าง ๆ แสดงใหจ้เหห็นวท่าประชากรปปัจจตุบกันคงจะมาไดจ้ในชท่วงเวลาประมาณสขีกี่พกันปปหลกังนนี้สา
ทท่วมโลก ไมท่ใชท่ในเวลา 300,000 ปป!

แลร้วทนาไมผสูร้คนถนงเชสืริ่อเรสืริ่องวธิวนัฒนาการ?
คสาตอบงท่าย ๆ กห็คสือวท่า เพราะวท่าพวกเขาอยากจะเชสืกี่อ เชท่นเดขียวกกับมนตุษยห์ในสมกัยหลกังนนี้สาทท่วมโลก ทขีกี่ถผก

พรรณนาในโรม 1 พวกเขา “ไมท่เหห็นชอบทขีกี่จะจดจสาพระเจจ้าไวจ้ในความรผจ้ของพวกเขา”
“และเพราะวท่าพวกเขาไมท่เหห็นชอบทขีกี่จะจดจสาพระเจจ้าไวจ้ในความรผจ้ของพวกเขา พระเจจ้าจถึงไดจ้ทรงมอบ

พวกเขาไวจ้แกท่จธิตใจอกันเลวทราม เพสืกี่อกระทสาสธิกี่งเหลท่านกันี้นซถึกี่งไมท่เหมาะสม”- รม. 1:28
พวกเขาเปป็นเหมสือนพวกคนเยาะเยจ้ยทขีกี่เดธินตามตกัณหาของตกัวเองทขีกี่ 2 เปโตร 3:3-9 บอกเราไวจ้:
“โดยทราบสธิกี่งนขีนี้กท่อน คสือวท่าจะมขีบรรดาผผจ้เยาะเยจ้ยมาในยตุคสตุดทจ้าย โดยดสาเนธินตามบรรดาราคะตกัณหา

ของตน และกลท่าววท่า “พระสกัญญาแหท่งการเสดห็จมาของพระองคห์นกันี้นอยผท่ทขีกี่ไหน เพราะวท่าตกันี้งแตท่บรรพบตุรตุษลท่วงหลกับ
ไปแลจ้ว สธิกี่งทกันี้งปวงกห็เปป็นอยผท่เหมสือนอยท่างทขีกี่พวกมกันเคยเปป็นมาตกันี้งแตท่เดธิมทรงสรจ้างโลก” เพราะวท่าพวกเขาเตห็มใจ
โฉดเขลาในเรสืกี่องทขีกี่วท่าโดยคสาตรกัสของพระเจจ้า ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายไดจ้บกังเกธิดมขีขถึนี้นในครกันี้งโบราณ และแผท่นดธินโลกทขีกี่
ไดจ้ปรากฏขถึนี้นจากนนี้สาและในนนี้สา ซถึกี่งโดยคสาตรกัสนกันี้นโลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป แตท่
ทจ้องฟฝ้าอากาศและแผท่นดธินโลกซถึกี่งเปป็นอยผท่เดขีจิ๋ยวนขีนี้ โดยคสาตรกัสเดขียวกกันนกันี้นทรงเกห็บไวจ้ คสือสงวนไวจ้สสาหรกับไฟจนถถึง
วกันแหท่งการพธิพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม แตท่พวกทขีกี่รกัก อยท่าขาดความรผจ้เกขีกี่ยวกกับสธิกี่งเดขียวนขีนี้ คสือ
วกันเดขียวกกับองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเปป็นเหมสือนหนถึกี่งพกันปป และหนถึกี่งพกันปปกห็เปป็นเหมสือนวกันเดขียว องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไมท่ไดจ้



ทรงเฉสืกี่อยชจ้าเกขีกี่ยวกกับพระสกัญญาของพระองคห์ ตามทขีกี่บางคนคธิดวท่าเฉสืกี่อยชจ้านกันี้น แตท่ไดจ้ทรงอดกลกันี้นพระทกัยไวจ้ตท่อ
พวกเรา โดยไมท่ทรงประสงคห์ทขีกี่จะใหจ้ผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดพธินาศเลย แตท่ประสงคห์ใหจ้คนทกันี้งปวงมาถถึงการกลกับใจเสขียใหมท่”

พระเยซผตรกัสวท่า “และนขีกี่คสือการปรกับโทษนกันี้น คสือวท่าความสวท่างไดจ้เขจ้ามาในโลกแลจ้ว และมนตุษยห์ไดจ้รกัก
ความมสืดแทนทขีกี่จะรกักความสวท่าง เพราะการกระทสาทกันี้งหลายของพวกเขาชกักี่วรจ้าย เพราะทตุกคนทขีกี่กระทสาความชกักี่ว
รจ้ายกห็เกลขียดชกังความสวท่างนกันี้น และไมท่มาถถึงความสวท่างนกันี้น เกรงวท่าการกระทสาทกันี้งหลายของตนจะถผกตสาหนธิ แตท่ผผจ้
ทขีกี่กระทสาความจรธิงกห็มาสผท่ความสวท่างนกันี้น เพสืกี่อการกระทสาทกันี้งหลายของตนจะปรากฏวท่า การกระทสาเหลท่านกันี้นถผก
กระทสาในพระเจจ้า” (ยอหห์น 3:19-21)

ผผจ้คนไมท่เชสืกี่อเรสืกี่องวธิวกัฒนาการเพราะวท่าพวกเขาถผกชกักจผงใหจ้เชสืกี่อขกัดตท่อเจตจสานงของพวกเขา พวกเขาเชสืกี่อ
เรสืกี่องวธิวกัฒนาการเพราะวท่าพวกเขาอยากไดจ้วธิธขีบางอยท่างทขีกี่จะอธธิบายสธิกี่งตท่าง ๆ โดยไมท่ตจ้องมขีพระเจจ้า ไมท่ตจ้องมขี
พระเจจ้าองคห์หนถึกี่งผผจ้ทรงเรขียกรจ้องการพธิพากษา พระเจจ้าองคห์หนถึกี่งผผจ้ทรงสท่งบรรดาคนบาปทขีกี่ปฏธิเสธพระครธิสตห์ไปสผท่
นรก

มขีใครบจ้างไหมในโลกทขีกี่ทราบเกขีกี่ยวกกับตกัวอยท่างหนถึกี่งของวธิวกัฒนาการทขีกี่กสาลกังเกธิดขถึนี้นอยผท่จรธิง ๆ วกันนขีนี้? พวก
เขาไมท่ทราบเลย มขีใครบจ้างไหมทขีกี่พบในประวกัตธิฟอสซธิล คสือจตุดเชสืกี่อมโยงตอนกลางระหวท่างพสืชและสกัตวห์ทขีกี่ตท่างชนธิด
กกัน? พวกเขาไมท่พบเลย ไมท่มขีรผปแบบทขีกี่เปป็นตอนกลางเลย แตท่ละชนธิดในชกันี้นฟอสซธิลออกมาเปป็นชนธิดใหมท่และแยก
จากกกันอยท่างสธินี้นเชธิง มขีทขีกี่ใดไหมในโลกวกันนขีนี้ทขีกี่สธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่พวกนกักวธิวกัฒนาการกลท่าวอจ้างวท่าเคยเกธิดขถึนี้นมากท่อนกสาลกัง
เกธิดขถึนี้นอยผท่ตอนนขีนี้? มขีชกันี้นฟอสซธิลใดกสาลกังถผกสรจ้างขถึนี้นไหม? ปฝ่าไมจ้ทกันี้งหลายกสาลกังถผกฝปังและถผกทสาใหจ้เปป็นถท่านหธิน
ไหม? สสารปรธิมาณมหาศาลของสกัตวห์และของพสืชผกักกสาลกังถผกทสาใหจ้กลายเปป็นปปิโตรเลขียมตอนนขีนี้ไหม? พวกมกันไมท่
ทสาเลย ผผจ้คนทขีกี่ไมท่อยากไดจ้พระเจจ้ากห็มขีศรกัทธาหนถึกี่ง ไมท่ใชท่ในพระคกัมภขีรห์หรสือในพระครธิสตห์ แตท่เปป็นศรกัทธาในสตธิ
ปปัญญาของมนตุษยห์ ศรกัทธาในระบบหลกักคสาสอนทขีกี่มนตุษยห์สรจ้างขถึนี้น ซถึกี่งพธิสผจนห์ไมท่ไดจ้

และแมจ้แตท่นกักวธิวกัฒนาการทขีกี่เชสืกี่อวท่ามขีพระเจจ้ากห็เปป็นสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่แปลก ความเหห็นตท่าง ๆ ทางวธิทยาศาสตรห์
ของเขาไมท่ทสาใหจ้พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อพถึงพอใจ การบธิดเบสือนและการใชจ้ขจ้อพระคกัมภขีรห์แบบผธิด ๆ ของเขา 
และการทสาลายความนท่าเชสืกี่อถสือของคสากลท่าวทขีกี่ชกัดเจนของพระคกัมภขีรห์กห็ไมท่ทสาใหจ้ครธิสเตขียนทกันี้งหลายพอใจ ความ
จรธิงกห็คสือวท่า พวกนกักวธิวกัฒนาการทขีกี่เชสืกี่อพระเจจ้าทขีกี่วท่านขีนี้กสาลกังพยายามรกักษาสถานะของตนใหจ้อยผท่รท่วมกกันไดจ้กกับพวก
คนไมท่เชสืกี่อในวงการวธิทยาศาสตรห์ และดกังนกันี้นเขาจถึงออมชอมการฟฝ้องใจตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับพระคกัมภขีรห์เพสืกี่อเอาใจพวก
คนอธรรม

จงยจ้อนกลกับไปอท่านมกันอขีกครกันี้ง พระเจจ้าตรกัสแลจ้วสธิบครกันี้งวท่าพสืชและสกัตวห์ตท่าง ๆ จะตจ้องเกธิดผล “ตามชนธิด
ของมกัน” และ “ตามชนธิดของพวกมกัน” เทท่านกันี้น และหลกักฐานทางวธิทยาศาสตรห์ทกันี้งหมดในโลกกห็พธิสผจนห์วท่ามกันเปป็น
เชท่นนกันี้นจรธิง ๆ วกันนขีนี้

______________________



ปฐมกาล 1 (ตผ่อ)
หกวนันนนันั้นแหผ่งการทรงสรร้าง

ขร้อ 1-5
1:1 ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้า
สวรรคห์และแผท่นดธินโลก
1:2 และแผท่นดธินโลกนกันี้นกห็ปราศจากรผปรท่างและวท่าง
เปลท่าอยผท่ และความมสืดอยผท่เหนสือผธิวนนี้สา และพระ
วธิญญาณของพระเจจ้าทรงเคลสืกี่อนไหวอยผท่เหนสือผธิวนนี้สา
นกันี้น
1:3 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีความสวท่าง” และ

ความสวท่างกห็มขีขถึนี้น
1:4 และพระเจจ้าทอดพระเนตรความสวท่างนกันี้น ทรง
เหห็นวท่าความสวท่างนกันี้นดขี และพระเจจ้าทรงแยกความ
สวท่างออกจากความมสืด
1:5 และพระเจจ้าทรงเรขียกความสวท่างนกันี้นวท่าวกัน และ
พระองคห์ทรงเรขียกความมสืดนกันี้นวท่าคสืน และมขีเวลา
เยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่หนถึกี่ง

เราไดจ้อภธิปรายปฐมกาล 1:1  ไปแลจ้วทขีกี่วท่า “ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่น
ดธินโลก” มกันดขีแลจ้วทขีกี่จะทสาเชท่นนกันี้น แตท่เราควรเขจ้าใจวท่าจรธิง ๆ แลจ้วนกักี่นเปป็นสท่วนหนถึกี่งของการอภธิปรายในพระคสาหจ้า
ขจ้อแรกนกันี้น ทกันี้งหมดเกขีกี่ยวกกับวกันแรกนกันี้นแหท่งการทรงสรจ้าง ดกังนกันี้น อขีกสกักพกักหนถึกี่งเราจะกลกับมาอภธิปรายบทนขีนี้ ซถึกี่ง
ถผกแบท่งออกเปป็นชท่วงหกวกันนกันี้นแหท่งการทรงสรจ้าง

วนันแรกแหผ่งการทรงสรร้าง
คนดขีบางคนคธิดวท่าขจ้อ 1 แคท่ใหจ้คสากลท่าวเหมสือนกกับพาดหกัวเนสืนี้อหาโดยรวมหรสือสรตุปยท่อ และจากนกันี้นทขีกี่ตาม

มาคสือรายละเอขียดตท่าง ๆ ของการทรงสรจ้าง เราอาจตขีความเชท่นนกันี้นไดจ้ อยท่างไรกห็ตาม ผมกลกับคธิดวท่าตรงนขีนี้ในขจ้อ 1
ถถึง 5 ทกันี้งหมดถผกรวมอยผท่ในสธิกี่งทขีกี่ถผกกระทสาในวกันแรกนกันี้นแลจ้ว แผท่นดธินโลกไดจ้ถผกทสาใหจ้เกธิดขถึนี้น “ปราศจากรผปรท่าง
และวท่างเปลท่าอยผท่”-นกักี่นคสือ วกัตถตุนกันี้น สสารนกันี้นของแผท่นดธินโลกเองไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมา ดกังนกันี้นชท่างปปัปื้นหรสือชท่างแกะสลกัก
อาจมขีกจ้อนหธินหรสือกจ้อนดธินเหนขียวไวจ้กท่อนสสาหรกับปปัปื้นสธิกี่งของทขีกี่สวยงามบางอยท่าง แตท่ในตอนแรกนกันี้นมกันเปป็นเพขียง
วกัสดตุทขีกี่ยกังไมท่ไดจ้ถผกปปัปื้น

ตอนนกันี้นมขี “ความมสืดอยผท่เหนสือผธิวนนี้สา และพระวธิญญาณของพระเจจ้าทรงเคลสืกี่อนไหวอยผท่เหนสือผธิวนนี้สานกันี้น”
(ขจ้อ 2) โอจ้ พระเจจ้าทรงมขีสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่แสนวธิเศษอยผท่ในพระดสารธิ พระเจจ้าทรงมขีความชสืกี่นบานแสนมหกัศจรรยห์จรธิง ๆ 
ในการสรจ้างสธิกี่งเหลท่านกันี้นซถึกี่งตท่อมาพระองคห์ทรงประกาศวท่าดขียธิกี่งนกัก!

จากนกันี้นพระเจจ้าตรกัสวท่า ““จงมขีความสวท่าง” และความสวท่างกห็มขีขถึนี้น” คตุณหมายความวท่ามขีความสวท่าง
กท่อนมขีดวงอาทธิตยห์หรสือ? ใชท่ครกับ ผมหมายความอยท่างนกันี้น ใครบางคนกลท่าววท่าในระบบสตุรธิยะของเราความสวท่าง
ทกันี้งหมดมาจากดวงอาทธิตยห์

หลายปปกท่อน Professor John R. Sampey ซถึกี่งตท่อมาเปป็นประธานบรธิหารของ Southern Baptist 
Seminary ในการอภธิปรายเรสืกี่องนขีนี้ กลท่าวไวจ้วท่า:

ขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่าการทรงสรจ้างดวงอาทธิตยห์เกธิดขถึนี้นในวกันทขีกี่สขีกี่นกันี้นเปป็นขจ้อพธิสผจนห์วท่าเราไมท่มขีบกันทถึกทาง
วธิทยาศาสตรห์เกขีกี่ยวกกับเหตตุการณห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกใหจ้เปป็นโครงรท่างในบทนขีนี้ เพราะวท่าคงไมท่มขีนกัก
วธิทยาศาสตรห์สมกัยใหมท่คนใดจะใหจ้ดวงอาทธิตยห์ถผกสรจ้างขถึนี้นหลกังจากการสรจ้างแผท่นดธินโลก ขณะทขีกี่



นกักวธิทยาศาสตรห์คนนกันี้นตจ้องชสืกี่นชมหลายอยท่างในภาพโครงรท่างนขีนี้เกขีกี่ยวกกับกระบวนการแหท่งการ
ทรงสรจ้างขณะทขีกี่คาดหมายทกัศนะบางอยท่างของนกักศถึกษาสมกัยใหมท่เกขีกี่ยวกกับธรรมชาตธิ เขากห็คงไมท่
ตขีความเรสืกี่องราวทขีกี่เปป็นภาษาฮขีบรผนขีนี้ใหจ้เปป็นบกันทถึกลสาดกับของเหตตุการณห์ตท่าง ๆ ทขีกี่ถผกตจ้องตามหลกัก
วธิทยาศาสตรห์แบบเยห็นชสืด มกันเปป็นบกันทถึกเหตตุการณห์ซถึกี่งเปป็นทขีกี่นธิยมพรจ้อมกกับการเนจ้นองคห์ประกอบ
ทางศาสนา โดยดถึงความสนใจไปทขีกี่กธิจกรรมของพระเจจ้าตลอดทกันี้งเรสืกี่อง กระบวนการทรงสรจ้างอกัน
ยาวนานถผกบขีบอกัดใหจ้อยผท่ในขขีดจสากกัดของสกัปดาหห์ทขีกี่เปป็นวกัน เหห็นไดจ้ชกัดวท่าผผจ้แตท่งประสงคห์ทขีกี่จะเนจ้น
หนกักเรสืกี่องการถสือวกันสะบาโต- จากหนจ้า 51 ของ The System Bible Study

แตท่ Dr. Sampey เขจ้าใจผธิด ประการแรกคสือ ความคธิดของพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่วท่าความสวท่างและ
พลกังงานทกันี้งปวงมาจากดวงอาทธิตยห์กห็ไมท่ใชท่ความจรธิงเลย ปฐมกาล 1:3 และ 4 แสดงใหจ้เหห็นวท่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้าง
ความสวท่าง และวท่าความสวท่างนขีนี้ไดจ้ถผกจกัดวางตสาแหนท่งใหจ้สกัมพกันธห์กกับแผท่นดธินโลกเพสืกี่อทขีกี่วท่ากลางวกันและกลางคสืน
ตามหลกังซถึกี่งกกันและกกันขณะทขีกี่แผท่นดธินโลกหมตุนวนไปทางความสวท่างนกันี้น

ไมท่ใชท่เลยครกับ ความสวท่างทกังสธินี้นจรธิง ๆ แลจ้วมาจากพระเจจ้า และพระเจจ้าสามารถใชจ้ดวงอาทธิตยห์สกักชท่วง
เวลาหนถึกี่งเพสืกี่อแจกจท่ายความสวท่าง แตท่พระเจจ้าไมท่ทรงถผกผผกมกัดใหจ้อยผท่กกับขจ้อจสากกัดนกันี้น วธิวรณห์ 21:23,24 บอกเกขีกี่ยว
กกับกรตุงเยรผซาเลห็มแหท่งสวรรคห์ “และนครนกันี้นไมท่ตจ้องการดวงอาทธิตยห์และดวงจกันทรห์เพสืกี่อสท่องแสงในนครนกันี้น เพราะ
วท่าสงท่าราศขีของพระเจจ้าใหจ้ความสวท่างแกท่นครนกันี้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวท่างของนครนกันี้น และบรรดา
ประชาชาตธิของคนเหลท่านกันี้นทขีกี่รอดแลจ้วจะเดธินไปในแสงสวท่างของนครนกันี้น และบรรดากษกัตรธิยห์แหท่งแผท่นดธินโลกจะ
นสาสงท่าราศขีและเกขียรตธิของตนเขจ้ามาในนครนกันี้น” อจ้า นครนกันี้นซถึกี่งถผกใหจ้ความสวท่างโดยไมท่ตจ้องมขีดวงอาทธิตยห์หรสือ
ดวงจกันทรห์เลย! คตุณจะจสาไดจ้วท่าพระครธิสตห์ทรงเปป็น “ความสวท่างของโลก” (ยอหห์น 8:12)

ยอหห์น 1:4,5 กลท่าววท่า “ในพระองคห์มขีชขีวธิต และชขีวธิตนกันี้นเปป็นความสวท่างของมนตุษยห์ทกันี้งหลาย และความ
สวท่างนกันี้นสท่องเขจ้ามาในความมสืด และความมสืดหาไดจ้เขจ้าใจความสวท่างนกันี้นไมท่” ขณะนขีนี้ทรงสท่องสวท่างเขจ้ามาในโลกทขีกี่
มสืดมธิดนขีนี้ พระเยซผทรงถผกเรขียกวท่า “ดวงดาวสวท่างจจ้าและประจสารตุท่ง” (วว. 22:16) แตท่เมสืกี่อพระองคห์เสดห็จมาในสงท่า
ราศขีเพสืกี่อจะครอบครอง เมสืกี่อนกันี้นพระองคห์จะทรงเปป็น “ดวงอาทธิตยห์แหท่งความชอบธรรม” (มลค. 4:2) แมจ้แตท่ใน
ธรรมชาตธิ บางครกันี้งกห็มขีแสงสวท่างทขีกี่ถผกสรจ้างขถึนี้นโดยสสารพสืชผกักทขีกี่เนท่าเปปปั่อย หรสือแสงสวท่างจากพวกแมลงเชท่น 
หธิกี่งหจ้อย หรสืออยท่างหนอนเรสืองแสง ไมท่มขีความจสาเปป็นทขีกี่จะตจ้องสลกับลสาดกับของเหตตุการณห์ตท่าง ๆ ตามทขีกี่พระเจจ้าทรง
ใหจ้พวกมกันไวจ้ในทขีกี่นขีนี้เลย พระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีความสวท่าง” และความสวท่างกห็มขีขถึนี้น” ดผเหมสือนวท่าจากวกันแรกของ
การทรงสรจ้างแผท่นดธินโลกนขีนี้เปป็นศผนยห์กลางแหท่งการทรงสรจ้างของพระเจจ้าใชท่ไหมครกับ? ผมคธิดเชท่นนกันี้น ไมท่ใชท่ดวง
อาทธิตยห์ ซถึกี่งในทางกายภาพเปป็นศผนยห์กลางแหท่งระบบดาวเคราะหห์ของเราและไมท่ใชท่ดาวเหนสือขนาดยกักษห์นกันี้น ซถึกี่งอยผท่
หท่างออกไปหลายปปแสง ไมท่ใชท่ Betelgeuse แผท่นดธินโลกไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นกท่อนและจากนกันี้นดวงอาทธิตยห์และดวง
จกันทรห์ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นเพสืกี่อรกับใชจ้แผท่นดธินโลก! โอจ้ คตุณเหห็นแลจ้ววท่า พระเจจ้าทรงดสารธิในพระทกัยแลจ้ววท่าจะสรจ้างมนตุษยห์ 
กท่อนการวางรากฐานของโลก มขีการตกัดสธินใจเรสืกี่องนกันี้นแลจ้ว มนตุษยห์ควรถผกสรจ้างในแบบพระฉายของพระเจจ้า ถผก
สรจ้างพรจ้อมกกับเจตจสานงทขีกี่จะเลสือกสธิกี่งทขีกี่ถผกหรสือผธิด และพระครธิสตห์ไดจ้ทรงมอบพระองคห์เองแลจ้วเพสืกี่อจะ
สธินี้นพระชนมห์เพสืกี่อคนบาปทกันี้งหลายและชสาระคท่าบาปทกันี้งหลายของเรา ดกังนกันี้นในพระดสารธิและแผนการของพระเจจ้า 



พระองคห์จถึงทรงเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจจ้า ผผจ้ทรงถผกฆท่าตกันี้งแตท่การวางรากฐานของโลก”
ชจ้างตกัวใหญท่กวท่าคนแตท่ไมท่สสาคกัญเทท่าคน ภผเขา ดาวเคราะหห์ ดวงอาทธิตยห์อาจมขีขนาดใหญท่กวท่าคน แตท่กห็ไมท่

สสาคกัญในสายพระเนตรของพระเจจ้าเทท่ากกับคน ๆ หนถึกี่งทขีกี่ถผกสรจ้างในแบบพระฉายของพระเจจ้า พรจ้อมกกับจธิต
วธิญญาณทขีกี่เปป็นอมตะซถึกี่งจะตจ้องถผกไถท่ดจ้วยพระโลหธิตของพระครธิสตห์ เพสืกี่อจะสรรเสรธิญพระเจจ้าเปป็นนธิตยห์!

_______________________
ขร้อ 6-8:

1:6 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีทจ้องฟฝ้าในระหวท่างนนี้สา
ทกันี้งหลาย และจงใหจ้ทจ้องฟฝ้านกันี้นแยกนนี้สาออกจากนนี้สา”
1:7 และพระเจจ้าทรงสรจ้างทจ้องฟฝ้า และทรงแยกนนี้สา
ทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้าจากนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่

เหนสือทจ้องฟฝ้า และเปป็นดกังนกันี้น
1:8 และพระเจจ้าทรงเรขียกทจ้องฟฝ้าวท่าฟฝ้าสวรรคห์ และ
มขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สอง

วนันทภีริ่สองของการทรงสรร้าง
จงเอาใจใสท่พระวจนะของพระเจจ้า มขีการกลท่าวสธิกี่งทขีกี่แปลกในทขีกี่นขีนี้และความหมายอาจไมท่ปรากฏชกัดแจจ้งใน

ทกันทขี มขีทจ้องฟฝ้า นกักี่นคสือ ฟฝ้าสวรรคห์เหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่เหนสือแผท่นดธินโลก ซถึกี่งรวมถถึงพสืนี้นทขีกี่อากาศทกันี้งหมดและเปป็นทขีกี่ ๆ 
พวกนกโบยบธิน แตท่ทจ้องฟฝ้านขีนี้ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นเพสืกี่อแยกระหวท่างนนี้สาปรธิมาณมหาศาลสองมวล พระเจจ้า “ทรงแยกนนี้สา
ทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้าจากนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า”

ลงมาบนแผท่นดธินโลก นนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้าไดจ้ถผกรวมเขจ้าดจ้วยกกันใหจ้เปป็นทะเลทกันี้งหลาย แตท่เหนสือ
ทจ้องฟฝ้านกันี้นนนี้สาเหลท่านกันี้นไมท่ไดจ้ถผกรวมเขจ้าดจ้วยกกัน แตท่เหห็นไดจ้ชกัดวท่านนี้สาเหลท่านกันี้นอยผท่ในรผปของไอนนี้สาและทขีกี่โอบรอบแผท่น
ดธินโลกนขีนี้ในขณะนกันี้นคสือผสืนไอนนี้สาขนาดใหญท่ ดวงอาทธิตยห์สามารถสท่องแสงทะลตุผท่านไดจ้ แตท่รกังสขีอธินฟราเรดบางตกัว
และรกังสขีอสืกี่น ๆ ทขีกี่อาจทสาอกันตรายไดจ้กห็ถผกกรองออกไป และแผท่นดธินโลกทกันี้งหมดนกันี้นกห็เหมสือนมขีฉนวนหจ้หุ้มเพสืกี่อทขีกี่ภผมธิ
อากาศจะไดจ้เทท่ากกัน ผลลกัพธห์กห็คสือวท่า ทกันี้งแผท่นดธินโลกเปป็นเหมสือนเรสือนรจ้อนทขีกี่มขีภผมธิอากาศพอดขี ๆ

บกัดนขีนี้พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ตกตะลถึงทขีกี่วท่าในไซบขีเรขีย ในสภาพอากาศทขีกี่หนาวขกันี้นมฤตยผทขีกี่ในชท่วงฤดผรจ้อนทขีกี่
ยาวนานไมท่กขีกี่วกัน หนท่อตจ้นหลธิวสามารถงอกขถึนี้นไดจ้เพขียงสองนธินี้วกท่อนทขีกี่มกันถผกถาโถมโดยความเหนห็บหนาวมฤตยผของ
อขีกฤดผหนาวหนถึกี่ง-ทขีกี่นกักี่นพวกเขาไดจ้พบกกับซากศพทขีกี่แขห็งจกัดของชจ้างแมมมอธจสานวนมาก ชจ้างขนดกเหลท่านกันี้นทขีกี่เคย
อาศกัยอยผท่ในพสืนี้นทขีกี่เขตนกันี้น และชจ้างแมมมอธหลายพกันตกัวเหลท่านขีนี้ไดจ้ทธินี้งกระดผกและงาของพวกมกันไวจ้ มากพอทขีกี่จะ
เอาไปขายใหจ้แกท่หลายประชาชาตธิไดจ้นานหลายปป ชท่างเปป็นเรสืกี่องแปลกจรธิง ๆ! และชจ้างขนดก หรสือชจ้างแมมมอธ
บางตกัวเหลท่านขีนี้ทขีกี่ถผกแชท่แขห็งอยท่างรวดเรห็ว กห็ถผกถนอมรกักษาไวจ้ในสภาพทขีกี่สมบผรณห์ตอนถผกคจ้นพบ และในปากของ
พวกมกันและในทจ้องของพวกมกันกห็มขีพสืชและหญจ้าและดอกไมจ้เขตรจ้อนตท่าง ๆ ทขีกี่ยกังไมท่ถผกยท่อย ซถึกี่งพสืชเหลท่านขีนี้ไมท่
สามารถเตธิบโตไดจ้เลยในแถบขกันี้วโลกเหนสือ และมกันถผกพบในอลาสกจ้าเชท่นกกัน มกันหมายความวท่าอะไร? แนท่นอนวท่า
มกันตจ้องหมายความวท่าในวกันเหลท่านกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก ทกันี้งแผท่นดธินโลกเคยมขีภผมธิอากาศแบบเขตรจ้อนซถึกี่งถผกปกปฝ้อง
โดยซองหรสือผสืนไอนนี้สาขนาดใหญท่นกันี้นซถึกี่งเคยปกคลตุมแผท่นดธินโลก

ตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมในสมกัยของโนอาหห์ เราไมท่เคยมขีผสืนไอนนี้สาเชท่นนกันี้นเลย แตท่ดาวเสารห์ มขีวงแหวนหลายวงลจ้อม
รอบมกันและพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ไดจ้คจ้นพบแลจ้วตอนนขีนี้วท่าวงแหวนเหลท่านกันี้นเปป็นนนี้สาแขห็ง พวกมกันอยผท่เหนสือดาว



เคราะหห์นกันี้นมากพอ พวกมกันหมตุนไปพรจ้อมกกับดาวเคราะหห์นกันี้น และแรงเหวขีกี่ยงจากจตุดศผนยห์กลางนกันี้นกห็ตจ้านแรงโนจ้ม
ถท่วงเพสืกี่อทขีกี่วงแหวนเหลท่านกันี้นไมท่รท่วงลงมา ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ามกันเปป็นแบบนกันี้นกกับชกันี้นไอนนี้สาขนาดใหญท่นกันี้นทขีกี่อยผท่เหนสือ
แผท่นดธินโลกจนถถึงสมกัยนนี้สาทท่วมโลก จงหมายเหตตุวท่า พระเจจ้าตรกัสในทขีกี่นขีนี้ถถึงนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่เคยอยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้าและนนี้สา
เหลท่านกันี้นทขีกี่เคยอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า พระเจจ้ากสาลกังวางแผนสธิกี่งใหญท่โตบางอยท่างตรงนขีนี้ในวกันทขีกี่สอง

_________________
ขร้อ 9-13:

1:9 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้นนี้สาทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่ใตจ้
ฟฝ้าสวรรคห์รวบรวมเขจ้าอยผท่แหท่งเดขียวกกัน และจงใหจ้
พสืนี้นดธินแหจ้งปรากฏขถึนี้น” และเปป็นดกังนกันี้น
1:10 และพระเจจ้าทรงเรขียกพสืนี้นดธินแหจ้งนกันี้นวท่า
แผท่นดธิน และทขีกี่รวบรวมนนี้สาทกันี้งหลายเขจ้าอยผท่แหท่ง
เดขียวกกันพระองคห์ทรงเรขียกวท่าทะเลทกันี้งหลาย และ
พระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี
1:11 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้แผท่นดธินเกธิดตจ้น

หญจ้า ตจ้นผกักทขีกี่มขีเมลห็ด และตจ้นไมจ้ผลทขีกี่ออกผลตาม
ชนธิดของมกัน ทขีกี่มขีเมลห็ดในผลของมกัน บนแผท่นดธิน” 
และเปป็นดกังนกันี้น
1:12 และแผท่นดธินกห็เกธิดตจ้นหญจ้า และตจ้นผกักทขีกี่มขี
เมลห็ดตามชนธิดของมกัน และตจ้นไมจ้ทขีกี่ออกผล ทขีกี่มขี
เมลห็ดในผลของมกัน ตามชนธิดของมกัน และพระเจจ้า
ทรงเหห็นวท่าดขี
1:13 และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สาม

วนันทภีริ่สามของการทรงสรร้าง
คราวนขีนี้พระเจจ้ากสาลกังปปัปื้นแตท่งแผท่นดธินโลกนขีนี้ใหจ้กลายเปป็นทขีกี่อยผท่อาศกัยของมนตุษยห์ ดกังนกันี้นไอนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่

ใตจ้ทจ้องฟฝ้า นกักี่นคสือ หมอกและไอนนี้สาทขีกี่ปกคลตุมแผท่นดธินโลกภายใตจ้ทจ้องฟฝ้าบกัดนขีนี้จถึงถผกควบแนท่นและถผกรวมเขจ้าดจ้วย
กกันใหจ้เปป็นทะเลตท่าง ๆ และแผท่นดธินแหจ้งกห็ปรากฏ ดกังนกันี้นตอนนขีนี้จถึงมขีแผท่นดธินและทะเลทกันี้งหลาย

คราวนขีนี้ แผท่นดธินโลกจถึงพรจ้อมแลจ้วทขีกี่จะเกธิด “ตจ้นหญจ้า ตจ้นผกัก ตจ้นไมจ้ทขีกี่ออกผล และพสืชทตุกชนธิด” คตุณจะ
สกังเกตเหห็นวท่าพระเจจ้าไมท่ไดจ้ตรกัสวท่าพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างเมลห็ดบางอยท่างและทรงใสท่พวกมกันไวจ้ในแผท่นดธินโลกเพสืกี่อทขีกี่
สกักวกันหนถึกี่งพวกมกันจะเตธิบโตเปป็นตจ้นไมจ้ขนาดใหญท่ ไมท่เลยครกับ พระองคห์ทรงสรจ้างตจ้นผกักเหลท่านกันี้น พระองคห์ทรง
สรจ้างตจ้นหญจ้า ทรงสรจ้างตจ้นผลไมจ้ซถึกี่ง “ออกผลตามชนธิดของมกัน” แลจ้ว พระองคห์ทรงสรจ้างตจ้นไมจ้ทกันี้งหลาย

บกัดนขีนี้เราทราบวท่าวงแหวนเหลท่านกันี้นในตจ้นไมจ้ออกจะเปป็นบกันทถึกเกขีกี่ยวกกับชท่วงเวลาตท่าง ๆ ของฝนตกและ
จากนกันี้นกห็การหยตุดพกัก ตจ้นไมจ้จะเตธิบโตในชท่วงฤดผรจ้อน ชท่วงเหลท่านกันี้นของฝน จากนกันี้นในชท่วงตท่าง ๆ แหท่งความแหจ้ง
แลจ้งหรสือของความเงขียบสงบ มกันกห็จะไมท่โต ดกังนกันี้นวงแหวนเหลท่านกันี้นปกตธิแลจ้วจถึงเปป็นตกัวแทนของปปทกันี้งหลายและ
บางครกันี้งวงแหวนใหญท่ ๆ กห็เปป็นตกัวแทนของปปนนี้สาเยอะทขีกี่มขีการเจรธิญเตธิบโตดขีและวงแหวนเลห็ก ๆ อาจเปป็นตกัวแทน
ของชท่วงเวลาทขีกี่แหจ้งแลจ้ง แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างตจ้นไมจ้บางตจ้นใหจ้มขีสภาพสมบผรณห์ พวกมกันมขีวงแหวนตท่าง ๆ ไหม? 
ผมไมท่สงสกัยเลยวท่าพวกมกันมขี ถจ้าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างตจ้นไมจ้ตจ้นหนถึกี่ง พระองคห์กห็ทสาใหจ้มกันมขีรผปรท่างหนจ้าตาเหมสือน
ตจ้นไมจ้ตจ้นหนถึกี่ง มกันมขีรผปลกักษณห์ภายนอกของอายตุถถึงแมจ้มกันไมท่ไดจ้เตธิบโตเลย แผท่นดธินโลกนขีนี้ในตอนนกันี้นงดงามอยผท่แลจ้ว
ดจ้วยพสืชพรรณตท่าง ๆ และไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่า ตจ้นไมจ้บางตจ้นในตอนนกันี้นมขีผลอยผท่บนพวกมกันในโลกเขตรจ้อนนขีนี้ทขีกี่
พระเจจ้าไดจ้ทรงจกัดเตรขียมไวจ้กท่อนสธินี้นสตุดวกันทขีกี่สามนกันี้น

_________________



ขร้อ 14-19:
1:14 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีดวงสวท่างตท่าง ๆ ใน
ทจ้องฟฝ้าแหท่งฟฝ้าสวรรคห์เพสืกี่อแยกวกันออกจากคสืน และ
ใหจ้ดวงสวท่างเหลท่านกันี้นสสาหรกับเปป็นบรรดาหมาย
สสาคกัญ และเพสืกี่อกสาหนดฤดผกาลทกันี้งหลาย สสาหรกับวกัน
ตท่าง ๆ และปปตท่าง ๆ
1:15 และจงใหจ้พวกมกันเปป็นดวงสวท่างตท่าง ๆ ใน
ทจ้องฟฝ้าแหท่งฟฝ้าสวรรคห์เพสืกี่อสท่องสวท่างบนแผท่นดธิน
โลก” และเปป็นดกังนกันี้น
1:16 และพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างดวงสวท่างใหญท่สอง

ดวง ดวงสวท่างทขีกี่ใหญท่กวท่านกันี้นเพสืกี่อครองกลางวกัน และ
ดวงสวท่างทขีกี่เลห็กกวท่านกันี้นเพสืกี่อครองกลางคสืน พระองคห์
ทรงสรจ้างดวงดาวตท่าง ๆ เชท่นกกัน
1:17 และพระเจจ้าทรงตกันี้งดวงสวท่างเหลท่านขีนี้ไวจ้ใน
ทจ้องฟฝ้าแหท่งฟฝ้าสวรรคห์เพสืกี่อสท่องสวท่างบนแผท่นดธินโลก
1:18 และเพสืกี่อปกครองกลางวกันและปกครองกลาง
คสืน และเพสืกี่อแยกความสวท่างออกจากความมสืด และ
พระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี
1:19 และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สขีกี่

วนันทภีริ่สภีริ่ของการทรงสรร้าง
ในตอนนกันี้นพระเจจ้าทรงกสาหนดวกันโดยใชจ้ความสวท่างทขีกี่ตายตกัวบางอยท่าง คตุณเหห็นแลจ้ววท่าองคห์พระผผจ้เปป็น

เจจ้าไมท่ทรงมขีดวงอาทธิตยห์ตกและดวงอาทธิตยห์ขถึนี้นเพสืกี่อจะทราบวท่าวกันหนถึกี่งผท่านไปแลจ้ว และเราไมท่มขีมนตุษยห์ทขีกี่คอยจด
ปฏธิทธินในทขีกี่นขีนี้ พระเจจ้าทรงเปป็นผผจ้ทขีกี่จดปฏธิทธินและบกัดนขีนี้ผท่านไปสามวกันแลจ้วกท่อนทขีกี่พระองคห์ทรงสรจ้างดวงอาทธิตยห์และ
ดวงจกันทรห์และดวงดาวเหลท่านกันี้น คตุณแนท่ใจไดจ้เลยวท่าเวลาเปป็นผผจ้รกับใชจ้ทขีกี่ถผกจกัดการและถผกควบคตุมของพระเจจ้า และ
เนสืกี่องจากพระเจจ้าไดจ้ทรงเลสือกหนท่วยของเวลาใหจ้เปป็นวกันหนถึกี่ง พระองคห์จถึงทรงเรธิกี่มตจ้นดจ้วยอกันนกันี้นและจากนกันี้นตท่อมา
พระองคห์ทรงตกันี้งนาฬธิกาของพระองคห์ไวจ้ในทจ้องฟฝ้าเพสืกี่อทขีกี่มนตุษยห์จะสามารถจดบกันทถึกวกันเหลท่านกันี้นไดจ้โดยการหมตุนวน
ของแผท่นดธินโลกไปทางดวงอาทธิตยห์และวนรอบและไปทางดวงอาทธิตยห์อขีก ผมขอเตสือนความจสาคตุณอขีกครกันี้งวท่าแผท่น
ดธินโลกมขีความสสาคกัญตท่อพระเจจ้ามากกวท่าดวงอาทธิตยห์ มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องใหญท่เลยสสาหรกับพระเจจ้าทขีกี่จะเหยขียดพระหกัตถห์
ออกไปในพสืนี้นทขีกี่กวจ้างใหญท่ไรจ้ขขีดจสากกัดและทกันใดนกันี้นสรจ้างดวงอาทธิตยห์ขถึนี้นมาดวงหนถึกี่ง พระองคห์สามารถทสาแบบนกันี้น
ไดจ้อยท่างงท่ายดายพอ ๆ กกับทขีกี่พระองคห์ทรงทวขีขนมปปังและปลาตอนทขีกี่พระองคห์ทรงเลขีนี้ยงหจ้าพกันคนนกันี้น อจ้า แตท่มกัน
ไมท่ใชท่ความอาลกัยของดวงใจ ไมท่ใชท่ความชสืกี่นบานอกันบรธิสตุทธธิธิ์แหท่งการทรงสรจ้างและไมท่ใชท่การออกไปของความรกักทขีกี่
พระองคห์ทรงมขีตอนทขีกี่พระองคห์ทรงสรจ้างมนตุษยห์ ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงใสท่แผท่นดธินโลกไวจ้ตรงนขีนี้สสาหรกับมนตุษยห์และ
แผท่นดธินโลกกห็มขีความสสาคกัญในบกัญชขีของพระเจจ้ามากกวท่าดวงอาทธิตยห์ ดวงจกันทรห์ และดวงดาวทกันี้งหลาย

ตอนนกันี้นมขีความสวท่างอยผท่แลจ้ว บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงใหจ้ความสวท่างมขีจตุดศผนยห์กลางอยผท่ในดวงอาทธิตยห์และบจ้างกห็
ในดวงดาวตท่าง ๆ และความสวท่างทขีกี่ถผกสะทจ้อนบนดวงจกันทรห์ และในทางกายภาพดวงอาทธิตยห์จะตจ้องครองกลาง
วกันและดวงจกันทรห์จะตจ้องครองกลางคสืน

พวกคนทขีกี่ไมท่รผจ้จกักพระเจจ้าบางครกันี้งกห็บผชาดวงอาทธิตยห์ โอจ้ แตท่จะดขียธิกี่งกวท่าสกักเพขียงใดทขีกี่จะนมกัสการพระเจจ้า
ผผจ้ทรงสรจ้างดวงอาทธิตยห์-พระเจจ้าผผจ้ทรงรกักและเมตตา ผผจ้ทรงจกัดเตรขียมสสาหรกับการเตธิบโตของพสืชและสกัตวห์และสธิกี่งดขี 
ๆ ทกันี้งสธินี้นทขีกี่เตธิบโตในทางกายภาพบนแผท่นดธินโลก และเราตจ้องการดวงอาทธิตยห์มากจรธิง ๆ! 

และราตรขีจะเปป็นเชท่นไรหากไมท่มขีดวงจกันทรห์หรสือดวงดาว! โอจ้ ใชท่แลจ้วครกับ และดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึง “ทรง
เหห็นวท่าดขี” ทตุกสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าสรจ้างนกันี้นดขี จนกระทกักี่งมนตุษยห์ไดจ้ทสาบาปและนสาคสาแชท่งสาปมาสผท่มกัน



_________________
ขร้อ 20-23:

1:20 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้นนี้สาทกันี้งหลายอตุดม
บรธิบผรณห์ไปดจ้วยสกัตวห์แหวกวท่ายไปมาทขีกี่มขีชขีวธิต และใหจ้
มขีนกทขีกี่จะบธินไปมาเหนสือแผท่นดธินโลกในทจ้องฟฝ้าแหท่ง
ฟฝ้าสวรรคห์”
1:21 และพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างปลาวาฬใหญท่ทกันี้ง
หลาย และสกัตวห์ทขีกี่มขีชขีวธิตทตุกชนธิดแหวกวท่ายไปมา ซถึกี่ง
เกธิดขถึนี้นบรธิบผรณห์ในนนี้สาทกันี้งหลายนกันี้น ตามชนธิดของ

พวกมกัน และบรรดาสกัตวห์ทขีกี่มขีปปกตามชนธิดของมกัน 
และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี
1:22 และพระเจจ้าไดจ้ทรงอวยพรสกัตวห์เหลท่านกันี้น โดย
ตรกัสวท่า “จงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และจงใหจ้นนี้สาทกันี้ง
หลายในทะเลตท่าง ๆ บรธิบผรณห์ไปดจ้วยสกัตวห์ และจงใหจ้
นกทวขีมากขถึนี้นในแผท่นดธินโลก”
1:23 และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่หจ้า

วนันทภีริ่หร้าของการทรงสรร้าง
และบกัดนขีนี้มขีชขีวธิตสกัตวห์บนแผท่นดธินโลกแลจ้ว ตอนแรกคสือในทะเลเหลท่านกันี้น เราไมท่อาจจธินตนาการไดจ้เลยถถึง

สธิกี่งมขีชขีวธิตหลายลจ้านชนธิดทขีกี่อยผท่ในทะเล “พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างปลาวาฬใหญท่ทกันี้งหลาย” พระองคห์ไมท่ไดจ้สรจ้างปลาวาฬ
ลผกอท่อนและปลท่อยใหจ้พวกมกันเตธิบโตจนกลายเปป็นปลาวาฬขนาดใหญท่ พระองคห์ไมท่ไดจ้แคท่ทวขีจสานวนไขท่และปลท่อย
ใหจ้พวกนกกกไขท่เหลท่านกันี้นออกมาเปป็นตกัว สสาหรกับคสาถามเกท่าแกท่นกันี้นทขีกี่วท่า “ไกท่กกับไขท่ อะไรเกธิดกท่อนกกัน?” คสาตอบ
ของพระเจจ้ากห็อยผท่ตรงนขีนี้แลจ้ว พระเจจ้าทรงสรจ้างไกท่ คตุณเหห็นแลจ้ววท่า พระเจจ้าไมท่ไดจ้สรจ้างชขีวธิตแบบเรธิกี่มตจ้นในทขีกี่นขีนี้ แตท่
ทรงสรจ้างมกันแบบโตเตห็มทขีกี่ สธิกี่งมขีชขีวธิตทตุกชนธิดในนนี้สาและนกมขีปปกทตุกตกัว ตามชนธิดของพวกมกัน

และพระเจจ้าไดจ้ประทานคสาบกัญชาแกท่สกัตวห์ทะเลจสานวนมหาศาลเหลท่านกันี้นและฝผงนกในอากาศเหลท่านกันี้นวท่า
พวกมกันควร “มขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และจงใหจ้นนี้สาทกันี้งหลายในทะเลตท่าง ๆ บรธิบผรณห์ไปดจ้วยสกัตวห์ และจงใหจ้นกทวขี
มากขถึนี้นในแผท่นดธินโลก”

เหตตุใดพระเจจ้าจถึงไดจ้สรจ้างพวกสกัตวห์ในทะเล และฝผงนกในอากาศกท่อนพระองคห์ทรงสรจ้างสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน
และสกัตวห์บก? ผมไมท่ทราบ ผมคธิดวท่าบางทขีพระเจจ้าอาจทรงปปตธิยธินดขีทขีกี่จะสรจ้างอกันทขีกี่เรขียบงท่ายกท่อนและจากนกันี้นจถึงอกัน
ทขีกี่ซกับซจ้อน ผมอยากคธิดวท่าพระองคห์ทรงปปตธิยธินดขีทขีกี่จะสรจ้างพวกสกัตวห์ตกัวเลห็ก ๆ ทขีกี่มขีเซลลห์เดขียวพรจ้อมกกับแบบแผนทขีกี่
ซกับซจ้อนในสท่วนตท่าง ๆ ทขีกี่ไมท่ปรากฏแกท่ตาซถึกี่งบกัดนขีนี้ทสาใหจ้มนตุษยห์อกัศจรรยห์ใจ กท่อนทขีกี่พระองคห์ทรงเอาหลายเซลลห์มา
รวมกกันเพสืกี่อสรจ้างบรรดาสกัตวห์หลายเซลลห์ ผมชอบคธิดวท่าพระองคห์ทรงพบวท่ามกันนท่าสนใจทขีกี่จะสรจ้างปลาทขีกี่เปป็นสกัตวห์
เลสือดเยห็นกท่อนพระองคห์ทรงสรจ้างเหลท่าสกัตวห์เลสือดอท่หุ้น และอาจเปป็นไปไดจ้วท่านกเหลท่านกันี้นจสาเปป็นสสาหรกับการผสมเกสร
ของดอกไมจ้และการแพรท่กระจายของเมลห็ดพสืชมากกวท่าพวกสกัตวห์ และดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงสรจ้างพวกนกกท่อนพวก
สกัตวห์ พระองคห์ทรงมขีเหตตุผลอกันดขีและเมสืกี่อเราเรขียนรผจ้ทขีกี่จะเขจ้าสผท่พระดสารธิตท่าง ๆ อกันแสนมหกัศจรรยห์ของพระเจจ้า เรากห็
จะเหห็นวท่ามกันชท่างเหมาะสมขนาดไหน

_______________



ขร้อ 24-27:
1:24 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้แผท่นดธินโลกเกธิด
สกัตวห์ทขีกี่มขีชขีวธิตตามชนธิดของมกัน สกัตวห์ใชจ้งาน และสกัตวห์
เลสืนี้อยคลาน และสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลกตามชนธิด
ของมกัน” และเปป็นดกังนกันี้น
1:25 และพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธิน
โลกตามชนธิดของมกัน และสกัตวห์ใชจ้งานตามชนธิดของ
พวกมกัน และบรรดาสกัตวห์ทขีกี่เลสืนี้อยคลานบนแผท่นดธิน
โลกตามชนธิดของมกัน และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี
1:26 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้พวกเราสรจ้าง
มนตุษยห์ในแบบพระฉายของพวกเรา ตามลกักษณะ

ของพวกเรา และใหจ้พวกเขาครอบครองเหนสือฝผง
ปลาแหท่งทะเล และเหนสือฝผงนกแหท่งฟฝ้าอากาศ และ
เหนสือสกัตวห์ใชจ้งาน และเหนสือทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลก และ
เหนสือสกัตวห์เลสืนี้อยคลานทตุกชนธิดทขีกี่คลานไปมาบนแผท่น
ดธินโลก”
1:27 ดกังนกันี้นพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ในแบบ
พระฉายของพระองคห์เอง ในแบบพระฉายของ
พระเจจ้าพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างเขา พระองคห์ไดจ้ทรง
สรจ้างพวกเขาใหจ้เปป็นชายและหญธิง

วนันทภีริ่หกของการทรงสรร้าง
และคราวนขีนี้พระเจจ้าทรงมาถถึงจตุดสตุดยอดและวกันสวมมงกตุฎแหท่งการทรงสรจ้างของพระองคห์ บกัดนขีนี้พระเจจ้า

ทรงสรจ้างบรรดาสธิกี่งมขีชขีวธิต สกัตวห์บก สกัตวห์เลสืนี้อยคลาน สกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลกแลจ้ว อาจเปป็นไดจ้วท่าในทขีกี่นขีนี้พระเจจ้าทรง
จงใจทสาการเปรขียบเทขียบความแตกตท่างระหวท่างมนตุษยห์กกับสกัตวห์ ไมท่มขีใครรผจ้สถึกวท่าคนกกับปลาเปป็นญาตธิสนธิทกกัน คนโงท่
บางคนอยากทสาใหจ้มนตุษยห์เปป็นลผกหลานของสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่เหมสือนวานร อจ้า แตท่เมสืกี่อสกัตวห์เหลท่านกันี้นถผกสรจ้างขถึนี้นมาหมด
แลจ้ว จากนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงสรจ้างมนตุษยห์ จากนกันี้นพระเจจ้ากห็ทรงใหจ้มนตุษยห์มขีอสานาจครอบครองเหนสือสธิกี่งมขีชขีวธิตเหลท่า
นขีนี้ทกันี้งหมด ไมท่มขีสกัตวห์ตกัวใดไดจ้ครอบครอง มนตุษยห์จะตจ้องครอบครองเพราะวท่ามนตุษยห์ไมท่เปป็นเหมสือนสกัตวห์ เขาถผกสรจ้าง
ในแบบพระฉายของพระเจจ้า

มขีหตุบเหวทขีกี่ไมท่อาจขจ้ามผท่านไดจ้ตรงนขีนี้ระหวท่างมนตุษยห์กกับสกัตวห์ มนตุษยห์ถผกสรจ้างในแบบพระฉายของพระเจจ้า
และในลกักษณะของพระองคห์ อจ้า มนตุษยห์สามารถสรจ้างเครสืกี่องดนตรขีและเขขียนบทเพลง มนตุษยห์สามารถสรจ้างภาษา
และสรจ้างสรรคห์บทกวขีและวรรณกรรม มนตุษยห์สามารถสรจ้างเครสืกี่องจกักรทขีกี่ซกับซจ้อนทขีกี่สตุดและเปป็นเจจ้าแหท่งการเรขียนรผจ้ 
ไมท่เพขียงกายวธิภาคศาสตรห์และดาราศาสตรห์ แตท่เคมขีและไฟฟฝ้า และไมท่มขีใครเคยจธินตนาการวท่ามนตุษยห์สามารถไปไดจ้
ไกลถถึงขนาดไหนในการควบคตุมสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่พระเจจ้าทรงใสท่ไวจ้บนแผท่นดธินโลก แตท่ไมท่มขีวานรตกัวใดเคยเขขียน
บทเพลง หรสือเคยรจ้องเพลงสกักเพลง ไมท่มขีวานรตกัวใดเคยเขขียนหนกังสสือหรสืออท่านหนกังสสือสกักเลท่ม วานรตอกตะปผไมท่
เปป็นดจ้วยซนี้สา ไมท่มขีสกัตวห์ใดในโลกทขีกี่สามารถคธิดเกขีกี่ยวกกับนธิรกันดรห์กาลและความรอดในพระเจจ้า อจ้า มนตุษยห์ถผกสรจ้างใน
แบบพระฉายของพระเจจ้า มนตุษยห์มขีใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบ มนตุษยห์สามารถคธิด สามารถแสวงหาพระเจจ้า สามารถ
มองเหห็นพระองคห์ในธรรมชาตธิ ใชท่แลจ้วครกับ และนกักี่นกห็โดยความชท่วยเหลสือของพระเจจ้า ในพระคกัมภขีรห์



ปฐมกาล 1 (ตผ่อ)
การทรงสรร้างไดร้เสรย็จสธินั้นและสมบสูรณร์แบบ

ทฤษฎขีนกันี้นของพวกนกักวธิวกัฒนาการทขีกี่วท่ามนตุษยห์เปป็นคนดขีและกสาลกังดขีมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ; ทขีกี่วท่าเขาไดจ้ปปนขถึนี้นมา
จากการเปป็นคนปฝ่าเถสืกี่อนและจากการเปป็นสกัตวห์เลยดจ้วยซนี้สา นกักี่นไมท่ใชท่สธิกี่งทขีกี่พระคกัมภขีรห์สอนและไมท่เปป็นความจรธิงเลย 
นกักี่นคสือ พวกนกักวธิวกัฒนาการอยากทขีกี่จะคธิดวท่าสธิกี่งตท่าง ๆ ไมท่สมบผรณห์แบบและผท่านทางพลกังตท่าง ๆ ทขีกี่มขีอยผท่ภายในพวก
สกัตวห์และพสืชไดจ้ปรกับตกัวใหจ้เขจ้ากกับสภาพแวดลจ้อมของพวกมกัน ไดจ้เตธิบโตแบบซกับซจ้อนมากขถึนี้นและกจ้าวหนจ้ามากขถึนี้น
ตลอดหลายศตวรรษ นกักี่นไมท่ใชท่ภาพทขีกี่ถผกวาดไวจ้ในพระคกัมภขีรห์เลย พระคกัมภขีรห์พผดถถึงสธิกี่งทรงสรจ้างทขีกี่สมบผรณห์แบบและ
พผดถถึงมนตุษยห์ ซถึกี่งถผกสรจ้างในแบบพระฉายของพระเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งในสวนเอเดนทขีกี่สมบผรณห์แบบนกันี้นไดจ้ตกในบาปและไดจ้
นสาความพธินาศยท่อยยกับมาสผท่เผท่าพกันธตุห์ของคนบาป

ดกังนกันี้นการทรงสรจ้างของพระเจจ้าจถึงเสรห็จสธินี้นและสมบผรณห์แบบและสวยงาม
1. “พระเจร้าทรงเหย็นวผ่าดภี” ซนั้นาแลร้วซนั้นาอภีก

จงหมายเหตตุคสากลท่าวแสนวธิเศษเหลท่านขีนี้เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างนกันี้น:
ปฐมกาล 1:4, “และพระเจจ้าทอดพระเนตรความสวท่างนกันี้น ทรงเหห็นวท่าความสวท่างนกันี้นดขี”
ปฐมกาล 1:10, “และพระเจจ้าทรงเรขียกพสืนี้นดธินแหจ้งนกันี้นวท่าแผท่นดธิน และทขีกี่รวบรวมนนี้สาทกันี้งหลายเขจ้าอยผท่แหท่ง

เดขียวกกันพระองคห์ทรงเรขียกวท่าทะเลทกันี้งหลาย และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”
ปฐมกาล 1:12 (เกขีกี่ยวกกับตจ้นหญจ้า และตจ้นผกัก และตจ้นไมจ้) “และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”
ปฐมกาล 1:18 (เกขีกี่ยวกกับดวงอาทธิตยห์ ดวงจกันทรห์ และดวงดาวตท่าง ๆ) “และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”
ปฐมกาล 1:21 กลท่าววท่าหลกังจากการทรงสรจ้างพวกปลาวาฬและสธิกี่งมขีชขีวธิตทกันี้งหลายและชขีวธิตสกัตวห์ทกันี้งปวง 

“และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”
ปฐมกาล 1:25, หลกังจากการทรงสรจ้างสธิกี่งมขีชขีวธิตและสกัตวห์บนบกทกันี้งสธินี้น, “และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าดขี”
และจากนกันี้น เพสืกี่อปปิดทจ้าย ปฐมกาล 1:31: “และพระเจจ้าทอดพระเนตรทตุกสธิกี่งทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้าง 

และดผเถธิด เปป็นสธิกี่งทขีกี่ดขียธิกี่งนกัก” 
แตท่ละขกันี้นตอนในการทรงสรจ้างนกันี้นเสรห็จสธินี้นและถผกตจ้องและสมบผรณห์แบบ

2. นนัริ่นหมายความวผ่าปราศจากการรอคอยใหร้เกธิดการพนัฒนา
แผผ่นดธินโลกและชภีวธิตบนแผผ่นดธินโลกไดร้ถสูกปรนับใหร้เขร้ากนันอยผ่างดภีแลร้ว

ตอนนกันี้นมขีตจ้นไมจ้บนแผท่นดธินโลกทขีกี่ออกผลแลจ้ว ถถึงแมจ้วท่าพวกมกันยกังไมท่เคยไดจ้ผลธิบานเลยกห็ตาม พวกมกันถผก
สรจ้างใหจ้โตเตห็มวกัยแลจ้ว ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าพวกมกันบางตจ้นเปป็นเชท่นนกันี้น

ตจ้นไมจ้เหลท่านกันี้นมขีวงแหวนเหมสือนวงแหวนประจสาปปทขีกี่ตจ้นไมจ้ทกันี้งหลายมขีวกันนขีนี้ ถถึงแมจ้วท่าพวกมกันยกังไมท่ไดจ้ผท่าน
ฤดผรจ้อนและฤดผหนาวเหลท่านกันี้นทขีกี่บกัดนขีนี้ทสาใหจ้เกธิดวงแหวนเหลท่านกันี้นในตจ้นไมจ้ปกตธิกห็ตาม

ดธินมขีฮธิวมกัสราวกกับวท่าเคยมขีการเปปปั่อยเนท่าผตุพกังของชขีวธิตพสืชและชขีวธิตผกักผท่านระยะเวลาหลายปป จนทสาใหจ้
เกธิดดธินชกันี้นบนสตุด แตท่มกันอยผท่ทขีกี่นกักี่นแลจ้วในลสาดกับการทสางานทขีกี่ดขี

ตอนนกันี้นมขีทะเลและแผท่นดธินแหจ้งแลจ้ว และตอนนกันี้นมขีแมท่นนี้สาสายตท่าง ๆ ในกจ้นแมท่นนี้สาทขีกี่มกักี่นคงดขีแลจ้ว ตามทขีกี่



เราถผกบอกในปฐมกาล 2:10-14 พระเจจ้าไมท่ไดจ้ใชจ้เวลาหลายรจ้อยปปในการทสาใหจ้ฝนตกและไหลผท่านแผท่นดธินทขีกี่แบน
เรขียบจนกกัดเซาะรธิมแมท่นนี้สา พวกมกันอยผท่ทขีกี่นกักี่นเพสืกี่อเรธิกี่มตจ้นแลจ้ว

ดผเหมสือนวท่าเกลสืออยผท่ในนนี้สาทะเลแลจ้ว และปลาบางชนธิดและสธิกี่งมขีชขีวธิตในทะเลทขีกี่ตจ้องการนนี้สาเกลสือกห็มขีสภาพ
แวดลจ้อมนกันี้นใหจ้เรธิกี่มตจ้นแลจ้ว โดยไมท่ตจ้องรอใหจ้แมท่นนี้สาเหลท่านกันี้นปลท่อยเกลสือออกไปจากแผท่นดธิน

ผมคธิดวท่ามขีพวกสกัตวห์ทารกแลจ้วทขีกี่ไมท่ไดจ้ถผกปฏธิสนธธิ แตท่ถผกสรจ้างใหจ้เปป็นทารกเลย ผมคธิดวท่ามขีพวกแมท่วกัวทขีกี่อตุจ้ม
ทจ้องลผกวกัว และมจ้าตกัวเมขียทขีกี่อตุจ้มทจ้องลผกมจ้า ซถึกี่งไมท่เคยไดจ้ถผกปฏธิสนธธิ พวกมกันถผกสรจ้างใหจ้มขีลผกอยผท่ในครรภห์แลจ้ว

เราคธิดวท่าอาดกัมมขีสะดสือ เขาไมท่เคยมขีสายสะดสือทขีกี่เชสืกี่อมเขากกับรกในครรภห์มารดา เหมสือนอยท่างทขีกี่ลผก ๆ 
ของเขาจะมขี แตท่เขาถผกสรจ้างใหจ้มขีลกักษณะภายนอกและเปป็นเหมสือนอยท่างทขีกี่ชายคนอสืกี่น ๆ จะเปป็น

ดวงอาทธิตยห์ ดวงจกันทรห์ และดวงดาวตท่าง ๆ ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมา แตท่ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าแสงดาวไดจ้ถผกสรจ้าง
ขถึนี้นมาแลจ้วตอนทขีกี่ดวงดาวเหลท่านกันี้นถผกสรจ้างขถึนี้นมา แสงอาทธิตยห์ไมท่จสาเปป็นตจ้องรอคอยสามสธิบวกันกวท่าจะมาถถึงโลกซถึกี่ง
อยผท่หท่างออกไปเกจ้าสธิบลจ้านไมลห์ กาแลห็คซขีทขีกี่กวจ้างใหญท่ของดวงดาวตท่าง ๆ ทขีกี่หท่างออกไปหลายปปแสงไมท่จสาเปป็นตจ้อง
รอนานหลายปปแสงกท่อนทขีกี่พวกมกันจะถผกมองเหห็นไดจ้ดจ้วยตาเปลท่าของมนตุษยห์เพศชายคนแรกและมนตุษยห์เพศหญธิง
คนแรก ถจ้าพระเจจ้าสามารถสรจ้างดวงอาทธิตยห์ดวงหนถึกี่งไดจ้ พระองคห์กห็สามารถสรจ้างแสงอาทธิตยห์ไดจ้ในขณะเดขียวกกัน

คตุณเหห็นแลจ้ววท่าเราตจ้องปรกับวธิธขีคธิดของเราใหจ้เขจ้ากกับการทรงสรจ้างโดยตรง ซถึกี่งเปป็นการอกัศจรรยห์ทขีกี่เหนสือ
ธรรมชาตธิของพระเจจ้า ผผจ้ไดจ้ทรงจกัดเตรขียมแผท่นดธินโลกนขีนี้อยท่างสมบผรณห์แบบและทรงประกาศวท่ามกันดขี คสือดขียธิกี่งนกัก! 
พวกนกักวธิทยาศาสตรห์บางครกันี้งกห็คธิดเอาเองอยท่างโงท่เขลาวท่าแผท่นดธินโลกนขีนี้ตจ้องเรธิกี่มตจ้นโดยทขีกี่ไมท่มขีสธิกี่งใดทขีกี่เสรห็จสธินี้นเลย 
ไมท่มขีสธิกี่งใดทขีกี่สมบผรณห์เลย และดกังนกันี้นพวกเขาจถึงอยากวกัดยตุคของหธินตท่าง ๆ ใหจ้เปป็นหลายพกันลจ้านปป มขีตะกกักี่วชนธิดหนถึกี่ง
ซถึกี่งถผกพบ อกันเปป็นผลมาจากการผตุพกังของเรเดขียม แตท่ใครเลท่าจะกลท่าววท่าพระเจจ้าจะไมท่ทรงใหจ้มขีตะกกักี่วชนธิดนกันี้นอยผท่ใน
การทรงสรจ้างเดธิมอยผท่แลจ้ว? แผท่นดธินโลกอยผท่ในลสาดกับการทสางานอยผท่แลจ้ว และมกันไมท่จสาเปป็นตจ้องรอคอยผลลกัพธห์เหลท่า
นกันี้นของกระบวนการตท่าง ๆ ตามธรรมชาตธิ กระบวนการตท่าง ๆ ตามธรรมชาตธิไดจ้เรธิกี่มตจ้นขถึนี้นแลจ้ว แตท่ผลลกัพธห์ทขีกี่
ชกัดเจนเหลท่านกันี้นของกระบวนการตท่าง ๆ ตามธรรมชาตธิไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นแลจ้วเชท่นกกันในหลาย ๆ กรณขี

__________________
ขร้อ 28:

1:28 และพระเจจ้าไดจ้ทรงอวยพรพวกเขา และ
พระเจจ้าตรกัสแกท่พวกเขาวท่า “จงมขีลผกดกและทวขีมาก
ขถึนี้น และจงเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก และจงมขีอสานาจ

เหนสือแผท่นดธินนกันี้น และครอบครองเหนสือฝผงปลาแหท่ง
ทะเล และเหนสือฝผงนกแหท่งฟฝ้าอากาศ และเหนสือสธิกี่ง
ทขีกี่มขีชขีวธิตทตุกชนธิดทขีกี่เคลสืกี่อนไหวบนแผท่นดธินโลก”

ครอบครนัวใหญผ่ ๆ จะไดร้รนับพรจากพระเจร้า
ในวกันทขีกี่หกของการทรงสรจ้างมขีขจ้อพระคสาสกันี้น ๆ สองขจ้อทขีกี่ถผกใหจ้ไวจ้เกขีกี่ยวกกับสกัตวห์บกและสกัตวห์เลสืนี้อยคลานทขีกี่

ถผกสรจ้างขถึนี้นในวกันนกันี้น สกัตวห์บกทกันี้งหมดยกเวจ้นพวกนกและสกัตวห์เลสืนี้อยคลานทกันี้งหมด อาจรวมถถึงพวกแมลงทขีกี่บธินไมท่ไดจ้
พระเจจ้าไมท่จสาเปป็นตจ้องใหจ้พสืนี้นทขีกี่เพธิกี่มเพสืกี่อกลท่าวถถึงเรสืกี่องนกันี้น แตท่ขจ้อ 26 ถถึง 28 ใหจ้รายละเอขียดวท่ามนตุษยห์ถผกสรจ้างใน
แบบพระฉายของพระเจจ้าและจะตจ้องมขีอสานาจครอบครอง จากนกันี้นกห็มขีขจ้อปฏธิบกัตธิตท่าง ๆ ทขีกี่มขีรายละเอขียดตามมา 
ขจ้อพระคสาตรงนขีนี้กลท่าววท่ามนตุษยห์จะตจ้อง “มขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และจงเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก และจงมขีอสานาจ



เหนสือแผท่นดธินนกันี้น และครอบครองเหนสือ…” คตุณเหห็นแลจ้ววท่ามนตุษยห์อยผท่บนสตุดและดกังนกันี้นจถึงตจ้องมขีขจ้อปฏธิบกัตธิทขีกี่เฉพาะ
เจาะจงบางประการสสาหรกับเขา

พระคสาขจ้อนขีนี้บกัญชามนตุษยห์ใหจ้มขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น พวกสกัตวห์ไมท่จสาเปป็นตจ้องมขีพระบกัญชานกันี้น พวกมกัน
ออกลผกตามชนธิดของพวกมกัน พวกมกันทสาตามสกัญชาตญาณทขีกี่ฝปังอยผท่ขจ้างในและมขีวาระและฤดผกาลสสาหรกับการผสม
พกันธตุห์และพรจ้อมกกับความยธินยอมทกันี้งสองฝฝ่ายอยผท่เสมอ ไมท่ตจ้องมขีกฎใด ๆ ทขีกี่พวกสกัตวห์ควรออกลผกตามชนธิดของพวก
มกันเลย

แตท่มนตุษยห์เลสือกและวางแผนและออกจะเปป็นเจจ้านายผผจ้บงการชะตากรรมของตกัวเอง มนตุษยห์ตจ้องมขีขจ้อ
ปฏธิบกัตธิ ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงเพธิกี่มคสาบกัญชาทขีกี่วท่าเขาจะตจ้องมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้นและเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก

ดร.สโกฟปิลดห์ใน Scofield Reference Bible ไดจ้ปวารณาตกัวเองเขจ้ากกับ “ทฤษฎขีชท่องวท่าง” แลจ้ว ทขีกี่เชสืกี่อ
วท่าแผท่นดธินโลกเคยมขีประชากรมากท่อน อยท่างนจ้อยกห็มขีพวกสกัตวห์ และดกังนกันี้นชายและหญธิงคนนกันี้นในสวนเอเดนจถึง
ตจ้องเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลกอขีกครกันี้งดจ้วยระเบขียบใหมท่-มนตุษยห์ เขาคธิดวท่าแผท่นดธินโลกซถึกี่งครกันี้งหนถึกี่งเคยเปป็นอยผท่ไดจ้ถผกลจ้าง
ผลาญและถผกทสาใหจ้วท่างเปลท่าไปโดยวธินาศภกัยใหญท่โตบางอยท่างในการกบฏของซาตาน และพวกสกัตวห์และพวกพสืช
กห็ถผกทสาลายไปอยท่างมหาศาล บกัดนขีนี้ตจ้องถผกทสาใหจ้มขีประชากรปกคลตุมใหมท่อขีกรอบและเขาคธิดวท่าพระบกัญชานกันี้นคสือ 
การทสาใหจ้มขีประชากรปกคลตุมแผท่นดธินโลกทขีกี่ครกันี้งหนถึกี่งเคยถผกทสาใหจ้รกรจ้างไป แตท่ “การเตธิมเตห็ม” ถผกตจ้องการตลอด
เวลาอยผท่แลจ้ว เนสืกี่องจากมนตุษยห์ตายและทขีกี่วท่างของพวกเขากห็ถผกเตธิมเตห็มโดยผผจ้อสืกี่น

แตท่พระบกัญชานขีนี้ทขีกี่ใหจ้มขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก-นกักี่นนท่าจะเปป็นหนจ้าทขีกี่ของมนตุษยห์วกัน
นขีนี้เหมสือนในสมกัยของอาดกัมมธิใชท่หรสือ? ตอนนขีนี้ พวกเขาพผดถถึงการระเบธิดของประชากรและการขาดแคลนอาหาร
และดกังนกันี้นบางคนจถึงยสืนกรานวท่าผผจ้คนควรพยายามจสากกัดครอบครกัวของตนใหจ้มขีลผกแคท่หนถึกี่งหรสือสองคน แตท่นกักี่นกห็
เปป็นเรสืกี่องแปลกประหลาดตท่อคสาสอนและจธิตวธิญญาณของพระคกัมภขีรห์ตลอดทกันี้งเลท่ม

หลกังจากนนี้สาทท่วมโลก พระเจจ้าไดจ้ประทานขจ้อปฏธิบกัตธิทขีกี่คลจ้ายกกันซถึกี่งชกัดเจนและแขห็งแรงมาก ๆ ในปฐมกาล
9:7 พระองคห์ตรกัสวท่า “และพวกเจจ้า พวกเจจ้าจงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น จงออกลผกอยท่างบรธิบผรณห์ในแผท่นดธินโลก 
และจงทวขีมากขถึนี้นในนกันี้น”

เพลงสดตุดขี 127:3-5 กลท่าววท่า “ดผเถธิด บตุตรทกันี้งหลายเปป็นมรดกของพระเยโฮวาหห์ และผลแหท่งครรภห์เปป็น
รางวกัลของพระองคห์ บรรดาลผกธนผในมสือของผผจ้มขีอสานาจคนหนถึกี่งเปป็นอยท่างไร บตุตรทกันี้งหลายของคนหนตุท่มกห็เปป็นอยท่าง
นกันี้น ชายใดทขีกี่แลท่งของตนมขีลผกธนผอยผท่เตห็มกห็เปป็นสตุข พวกเขาจะไมท่อกับอาย แตท่พวกเขาจะพผดกกับบรรดาศกัตรผทขีกี่ประตผ
เมสือง” ดกังนกันี้น ลผก ๆ จถึงเปป็นมรดกอกันไพบผลยห์ พวกเขาเปป็นรางวกัลจากพระเจจ้า และพระคสาตอนนขีนี้กลท่าววท่าความ
สตุขหรสือพระพรจถึงมขีแกท่ผผจ้ทขีกี่มขีลผกเยอะ

อขีกครกันี้ง เพลงสดตุดขี 128 บอกวท่าผผจ้ทขีกี่ยสาเกรงพระเยโฮวาหห์และดสาเนธินในทางทกันี้งหลายของพระองคห์ มกันกห็
จะดขีสสาหรกับเขา นขีกี่เปป็นพระพรทขีกี่เขาจะไดจ้รกับ “ภรรยาของทท่านจะเปป็นอยท่างเถาองตุท่นลผกดกอยผท่ขจ้าง ๆ บจ้านของทท่าน
ลผก ๆ ของทท่านจะเปป็นเหมสือนหนท่อมะกอกอยผท่รอบโตอ๊ะของทท่าน ดผเถธิด คนทขีกี่ยสาเกรงพระเยโฮวาหห์จะไดจ้รกับพรดกังนขีนี้
แหละ” (สดด. 128:3,4) ดกังนกันี้นลผก ๆ จถึงเปป็นพระพรพธิเศษและรางวกัลจากพระเจจ้า

เปป็นไปไดจ้ทขีกี่วท่าบทบกัญญกัตธิตท่าง ๆ ดจ้านพธิธขีการ ซถึกี่งจสากกัดความสกัมพกันธห์ดจ้านการสมรสใหจ้อยผท่ในบางชท่วงเวลา 



อาจเวจ้นชท่วงการเกธิดของลผก ๆ ใหจ้อยผท่ในขอบเขตอกันเหมาะสม แตท่ไมท่มขีการบท่งบอกใด ๆ ในพระคกัมภขีรห์เลยวท่าผผจ้คน
ทขีกี่แตท่งงานแลจ้วควรทขีกี่จะไมท่หาโอกาสทขีกี่จะมขีลผก กรณขีเดขียวทขีกี่เรานถึกออกในพระคกัมภขีรห์ทขีกี่วท่าผผจ้ใดไดจ้หาทางทขีกี่จะขกัด
ขวางการปฏธิสนธธิบตุตรคนหนถึกี่งกห็คสือ กรณขีของโอนกันในปฐมกาล 38:9 เขาไมท่อยากสสืบสานเชสืนี้อสายใหจ้แกท่พขีกี่ชายของ
เขาโดยการรกับภรรยาของพขีกี่ชายมาและพระเจจ้าทรงฆท่าเขาเสขีย

ในหลายกรณขีเหลสือเกธินทขีกี่เราเรขียนรผจ้จากซาราหห์ จากเรเบคาหห์และฮกันนาหห์ และราเชลและเลอาหห์และเอ
ลขีซาเบธ วท่าสสาหรกับผผจ้หญธิงคนใดทขีกี่ไมท่มขีบตุตรกห็ถผกนกับวท่าเปป็นหายนะใหญท่โตจรธิง ๆ! ลผก ๆ เปป็นมรดกขององคห์พระผผจ้
เปป็นเจจ้า พวกเขาเปป็นรางวกัลแหท่งความรกักของพระเจจ้าสสาหรกับพท่อแมท่ทขีกี่ดสาเนธินอยท่างเทขีกี่ยงธรรม และเมสืกี่อลผก ๆ เหลท่า
นกันี้นถผกเลขีนี้ยงดผเพสืกี่อพระเจจ้า พวกเขากห็ไมท่ใชท่คสาแชท่งสาป แตท่เปป็นพระพร

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าเดห็กคนใดทขีกี่ถผกเลขีนี้ยงโดยปราศจากวธินกัย ปราศจากอตุปนธิสกัย และปราศจากพระเจจ้ากห็
อาจนสาความอกับอายมาสผท่มารดาของเขาไดจ้ เราไมท่เสนอแนะใหจ้ผผจ้ใดเลขีนี้ยงดผบตุตรใหจ้เสพยห์ยา ใหจ้เปป็นเดห็กทขีกี่ตจ้องออก
จากโรงเรขียน ใหจ้เปป็นพวกกตุอ๊ยและพวกหกัวขบถและอาชญากรและคนไมท่เอาพระเจจ้า ไมท่เลยครกับ แตท่เดห็ก ๆ ทขีกี่ถผก
เลขีนี้ยงดผมาอยท่างดขีกห็ไดจ้รกับพระพรจากพระเจจ้าเสมอและเปป็นพระพรแกท่โลกเชท่นเดขียวกกับแกท่ครอบครกัวนกันี้น ๆ

Susannah Wesley มขีลผกสธิบเกจ้าคน คนทขีกี่สธิบสามคสือ John Wesley ผผจ้กท่อตกันี้งนธิกายเมโธดธิสตห์ คนทขีกี่สธิบ
เจห็ดคสือ Charles Wesley ทขีกี่เขขียนบทเพลงนมกัสการหกพกันเพลง ซถึกี่งหลายเพลงนกันี้นอยผท่ในกลตุท่มทขีกี่ยอดเยขีกี่ยมทขีกี่สตุด 
บกัดนขีนี้มขีใครอยากใหจ้ Susannah Wesley มขีลผกนจ้อยกวท่านกันี้นไหมครกับ?

Dr. Bob Jones Sr. ผผจ้ลท่วงลกับเปป็นลผกคนทขีกี่สธิบเอห็ดของคตุณแมท่ของเขา ถจ้านางมขีลผกเพขียงสธิบคน กห็คงไมท่มขี
นกักเทศนห์ในครอบครกัวนกันี้นเลย นางมขีลผกเยอะเกธินไปไหมครกับ?

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าในประเทศของคนนอกรขีตทกันี้งหลายทขีกี่พวกเขาไมท่รผจ้จกักพระเจจ้า ทขีกี่ความยากจนขจ้นแคจ้น
ครอบครอง ทขีกี่พวกเขาไมท่ไดจ้รกับความสวท่าง การนกับถสือรผปเคารพและวธิถขีทางแบบคนนอกรขีตของพวกเขา กห็ทสาใหจ้
เกธิดความทตุกขห์ระทมและความยากจน เดห็กจสานวนมากเกธิดมาขกัดสนในประเทศเหลท่านกันี้น มกันยกังเปป็นจรธิงเหมสือน
เดธิมทขีกี่วท่าถจ้าผผจ้คนรกับใชจ้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าอยท่างเปป็นทขีกี่พอพระทกัย พวกเขากห็สามารถไดจ้รกับพระพรของพระองคห์ตท่อ
ครอบครกัวของพวกเขาไดจ้ ไมท่มขีเหตตุผลวท่าทสาไมพวกครธิสเตขียนในประชาชาตธิทกันี้งหลายทขีกี่มขีอารายธรรมควรปลท่อยใหจ้
เผท่าพกันธตุห์ของคนนอกรขีตและคนทขีกี่เสสืกี่อมทรามหรสือคนไมท่รผจ้หนกังสสือหรสือพวกชนชกันี้นอาชญากรเตธิมเตห็มประชากร
สสาหรกับวกันพรตุท่งนขีนี้ โอจ้ พระเจจ้าสามารถทสาใหจ้เกธิดพระพรใหญท่โตแกท่โลกไดจ้จรธิง ๆ จากครอบครกัวหนถึกี่งทขีกี่มขีลผก ๆ ทขีกี่
ดสาเนธินตามทางพระเจจ้า!

ปฝัญหาเรสืริ่องประชากร
Dr. Henry Morris นกักวธิทยาศาสตรห์ชสืกี่อกจ้อง กลท่าววท่า “อกันทขีกี่จรธิง สามารถแสดงใหจ้เหห็นไดจ้วท่า ถจ้า

ประชากรยกังเพธิกี่มขถึนี้นตท่อไปในอกัตรารจ้อยละ 2 ตท่อปป ในเวลาไมท่ถถึง 700 ปป คงจะมขีคนหนถึกี่งคนตท่อพสืนี้นทขีกี่ทตุกตารางฟตุต
ของพสืนี้นผธิวพธิภพโลก เหห็นไดจ้ชกัดวท่าอกัตราการเตธิบโตในปปัจจตุบกันไมท่สามารถดสาเนธินตท่อไปไดจ้โดยไมท่รผจ้จบ

“ถถึงกระนกันี้น ผผจ้ถสือแนวคธิดการทรงสรจ้างกห็พบวท่าขจ้อโตจ้แยจ้งเชท่นนกันี้นไมท่นท่าเชสืกี่อถสือ เนสืกี่องจากหลกักฐานทขีกี่
สนกับสนตุนเรสืกี่องพระผผจ้สรจ้างของโลกและมนตุษยชาตธิทขีกี่ทรงเปปปั่ยมดจ้วยจตุดประสงคห์มขีความเขจ้มแขห็งยธิกี่งนกัก ผผจ้ทขีกี่ถสือ
แนวคธิดการทรงสรจ้างจถึงมกักี่นใจไดจ้วท่าโลกทขีกี่พระเจจ้าทรงสรจ้างขถึนี้นสสาหรกับมนตุษยห์นกันี้นใหญท่โตพอและเกธิดผลพอทขีกี่จะ



ทสาใหจ้พระประสงคห์ของพระองคห์สสาเรห็จ พระประสงคห์นกันี้นจะสสาเรห็จครบถจ้วนอยท่างแนท่นอนกท่อนประชากรมขีจสานวน
เกธินกวท่าขขีดสตุดทขีกี่พระเจจ้าทรงตกันี้งพระทกัยไวจ้

“ตามบกันทถึกเรสืกี่องการทรงสรจ้างของพระคกัมภขีรห์ ทกันทขีหลกังจากทขีกี่ชายและหญธิงคนแรกไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นมา 
พระเจจ้ากห็ทรงใหจ้ขจ้อปฏธิบกัตธิแกท่พวกเขาดกังตท่อไปนขีนี้:

“‘จงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และจงเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก และจงมขีอสานาจเหนสือแผท่นดธินนกันี้น’ (ปฐก. 
1:28) จรธิง ๆ แลจ้วคสาบกัญชาเดขียวกกันนขีนี้กห็ถผกใหจ้แกท่ผผจ้รอดชขีวธิตจสานวนหยธิบมสือหนถึกี่งจากนนี้สาทท่วมใหญท่นกันี้น (ปฐก. 9:1) 
เนสืกี่องจากมนตุษยห์ยกังมาไมท่ใกลจ้ถถึงการเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลกเลย (ประชากรทกันี้งหมดในปปัจจตุบกันเฉลขีกี่ยแลจ้วนจ้อยกวท่าหนถึกี่ง
คนตท่อทตุก 400,000 ตารางฟตุตของพสืนี้นทขีกี่บนบก) คสือถถึง ‘ความจตุรองรกับ’ สผงสตุดทขีกี่ทสาไดจ้ของมกัน ดผเหมสือนวท่าแผท่น
ดธินโลกยกังไปไมท่ถถึงประชากรสผงสตุดของมกันเลย เทท่าทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องกกับพระประสงคห์ตท่าง ๆ ของพระผผจ้สรจ้าง”

เขากลท่าวตท่อไปวท่า “อยท่างไรกห็ตาม แมจ้หากไมท่มขีการเปปิดเผยของพระคกัมภขีรห์ กห็ไมท่มขีเหตตุผลดขี ๆ เลยสสาหรกับ
การตสืกี่นตระหนกเรสืกี่องประชากร แผท่นดธินโลกสามารถรองรกับประชากรจสานวนมหาศาลมากกวท่าทขีกี่มกันมขีอยผท่ตอนนขีนี้
ไดจ้เยอะ แมจ้กกับสถานะปปัจจตุบกันของเทคโนโลยขี (นนี้สาทขีกี่มขีพรจ้อมสสาหรกับการชลประทาน, พสืนี้นดธินทขีกี่มขีศกักยภาพทขีกี่จะ
เพาะปลผกไดจ้, วธิธขีการสมกัยใหมท่ของการดผแลดธินและผลผลธิตพสืชผลทขีกี่ดขีขถึนี้น ฯลฯ) เหลท่าผผจ้รผจ้ประมาณการวท่า ‘ความจตุ
รองรกับ’ ทขีกี่สมเหตตุสมผลของแผท่นดธินโลกคสือประมาณ 50 พกันลจ้านคน ความกจ้าวหนจ้าตท่าง ๆ ในอนาคตในดจ้าน
เทคโนโลยขี (พลกังงานแสงอาทธิตยห์, การเปลขีกี่ยนนนี้สาเกลสือใหจ้เปป็นนนี้สาจสืด ฯลฯ) อาจเพธิกี่มตกัวเลขประมาณการนขีนี้ไดจ้มาก
ขถึนี้นไปอขีก

“ดกังนกันี้น แมจ้ทขีกี่การเพธิกี่มขถึนี้นรายปป ณ ปปัจจตุบกันทขีกี่รจ้อยละ 2 มกันกห็ยกังอขีก 135 ปปกท่อนทขีกี่จะไปถถึงจสานวน
ประชากรสผงสตุด อยท่างไรกห็ตาม เพสืกี่อทขีกี่จะไปถถึงจสานวนประชากรนขีนี้ไดจ้ ความรผจ้ดจ้านเทคโนโลยขีสมกัยใหมท่กห็จะตจ้องถผก
ใชจ้ทกักี่วโลก ในประเทศทขีกี่ยกังไมท่พกัฒนาทกันี้งหลายเชท่นเดขียวกกับในประชาชาตธิทกันี้งหลายทขีกี่พกัฒนาแลจ้ว ในทางกลกับกกัน 
ประสบการณห์ในอกันหลกังนกันี้นแสดงใหจ้เหห็นวท่าอกัตราการเตธิบโตของประชากรมขีแนวโนจ้มทขีกี่จะลดลงขณะทขีกี่เทคโนโลยขี
ของสกังคมหนถึกี่งเพธิกี่มขถึนี้น Revelle ออกความเหห็นเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ดกังตท่อไปนขีนี้:

“‘ในทขีกี่นขีนี้เราเผชธิญหนจ้ากกับความยจ้อนแยจ้ง: การบรรลตุถถึงความจตุแบกรกับสผงสตุดของแผท่นดธินโลกสสาหรกับ
มนตุษยห์คงจะตจ้องใชจ้เทคโนโลยขีทางการเกษตรระดกับสผง ซถึกี่งในทางกลกับกกันตจ้องการพกัฒนาการดจ้านสกังคมและดจ้าน
เศรษฐกธิจระดกับสผง อยท่างไรกห็ตาม พกัฒนาการเชท่นนกันี้น นท่าจะนสาไปสผท่การสธินี้นสตุดของการเจรธิญเตธิบโตของประชากร
นานแลจ้วกท่อนไปถถึงความจตุแบกรกับสผงสตุดนกันี้น’”

Dr. Morris ดถึงความสนใจไปยกังขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่าถถึงแมจ้วท่าประชากรกสาลกังเพธิกี่มขถึนี้นตอนนขีนี้ทขีกี่อกัตรารจ้อยละ 2 
ตท่อปป คท่าเฉลขีกี่ยสสาหรกับชท่วงสขีกี่พกันปปตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมโลกกห็คงจะไมท่เกธินครถึกี่งหนถึกี่งของรจ้อยละ 1 และนกักี่นเปป็นหลกักฐาน
อยท่างหนถึกี่งทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นวท่ามนตุษยชาตธิอยผท่บนแผท่นดธินโลกมาแคท่ไมท่กขีกี่พกันปปเทท่านกันี้น แนท่นอนวท่าไมท่เกธินหกหรสือเจห็ด
พกันปปตามทขีกี่ลสาดกับพงศาวดารของพระคกัมภขีรห์ใหจ้การรกับรอง

แตท่ครธิสเตขียนทกันี้งหลายเชสืกี่อไมท่ไดจ้หรสือวท่าพระเจจ้าผผจ้ทรงสรจ้างแผท่นดธินโลกและทรงสรจ้างมนตุษยห์บนแผท่นดธิน
โลก และทรงบกัญชามนตุษยห์ใหจ้มขีลผกดก ทวขีมากขถึนี้นและเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก ทรงมขีแผนการของพระองคห์เองเพสืกี่อทขีกี่
วท่าเมสืกี่อมนตุษยห์ทสาสธิกี่งทขีกี่ถผกตจ้อง ทรกัพยากรตท่าง ๆ ของมนตุษยห์กห็จะไมท่มขีทางนจ้อยเกธินไป?



ชท่างเปป็นพระพรใหญท่ยธิกี่งจรธิง ๆ ทขีกี่ไดจ้มขีลผกอกันเปป็นคสาตอบของคสาอธธิษฐาน ถผกเลขีนี้ยงดผในการอบรมสกักี่งสอน
และการเตสือนสตธิขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า และถผกชนะมาถถึงพระครธิสตห์และถผกอตุทธิศใหจ้แกท่การรกับใชจ้พระองคห์!

______________
ขร้อ 29-31:

1:29 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “ดผเถธิด เราใหจ้บรรดาตจ้น
ผกักทขีกี่มขีเมลห็ดซถึกี่งอยผท่ทกักี่วพสืนี้นแผท่นดธินโลกแกท่พวกเจจ้า 
และบรรดาตจ้นไมจ้ซถึกี่งมขีเมลห็ดในผลแหท่งตจ้นไมจ้นกันี้น จะ
เปป็นอาหารสสาหรกับพวกเจจ้า
1:30 และสสาหรกับบรรดาสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลก 
และสสาหรกับบรรดานกแหท่งฟฝ้าอากาศ และสสาหรกับ

บรรดาสกัตวห์ทขีกี่เลสืนี้อยคลานบนแผท่นดธินโลกทขีกี่มขีชขีวธิต 
เราไดจ้ใหจ้บรรดาพสืชผกักเขขียวสดเปป็นอาหาร” และ
เปป็นดกังนกันี้น
1:31 และพระเจจ้าทอดพระเนตรทตุกสธิกี่งทขีกี่พระองคห์
ไดจ้ทรงสรจ้าง และดผเถธิด เปป็นสธิกี่งทขีกี่ดขียธิกี่งนกัก และมขีเวลา
เยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่หก

คนและสนัตวร์กผ่อนการตกนนันั้นมภีพสืชผนักเปป็นอาหารเทผ่านนันั้น
ไมท่มขีการกลท่าวถถึงพวกสกัตวห์กธินเนสืนี้อเลยในตอนนกันี้น อาจเปป็นไดจ้วท่าหลกังจากการตกนกันี้นพวกสกัตวห์เรธิกี่มทขีกี่จะกธิน

เนสืนี้อแลจ้ว ผมไมท่ทราบ คสาถามนขีนี้ไมท่ถผกกลท่าวถถึงอขีกเลยจนกระทกักี่งหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น จากนกันี้นพระเจจ้าตรกัสในปฐม
กาล 9:3,4 วท่า “บรรดาสธิกี่งเคลสืกี่อนไหวไปมาทขีกี่มขีชขีวธิตอยผท่จะเปป็นอาหารของพวกเจจ้า เชท่นเดขียวกกับพสืชผกักเขขียวสด เรา
ไดจ้ยกทตุกสธิกี่งใหจ้แกท่พวกเจจ้าแลจ้ว แตท่เนสืนี้อพรจ้อมกกับชขีวธิตของมกัน ซถึกี่งคสือเลสือดของมกัน พวกเจจ้าจะตจ้องไมท่กธินเลย” หลกัง
จากนนี้สาทท่วมนกันี้นมนตุษยห์เรธิกี่มทขีกี่จะกธินเนสืนี้อแลจ้ว พวกเขาอาจเคยทสาเชท่นนกันี้นมากท่อน พวกเขาสท่วนใหญท่ไมท่นท่าจะกธิน เปป็น
ไปไดจ้วท่าพวกสกัตวห์เรธิกี่มกลายเปป็นสกัตวห์กธินเนสืนี้อแลจ้ว

เราทราบวท่าในยตุคอาณาจกักรนกันี้น “สธิงโตจะกธินฟางเหมสือนอยท่างวกัวตกัวผผจ้” (อสย. 11:7)
ความเปป็นเจจ้านายของมนตุษยห์เหนสือสธิกี่งทรงสรจ้างทกันี้งปวงบนแผท่นดธินโลกถผกขยายใหญท่ในเวลาตท่อมาจนรวม

ถถึงเนสืนี้อสกัตวห์สสาหรกับเปป็นอาหาร 
ไมท่มขีบกันทถึกเหตตุการณห์ทขีกี่ขกัดแยจ้งกกัน
เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างในปฐมกาล

คสากลท่าวสกันี้น ๆ เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง ซถึกี่งตท่อดจ้วย
คสาอธธิบายแบบละเอขียด

ในทขีกี่นขีนี้เรามขีพระคสาขจ้อแรกในพระคกัมภขีรห์ “ในเรธิกี่มแรกนกันี้นพระเจจ้าทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธิน
โลก” นกักี่นไมท่ใชท่ตอนจบของเรสืกี่อง มกันเปป็นเพขียงคสากลท่าวเกขีกี่ยวกกับขจ้อเทห็จจรธิงอกันยธิกี่งใหญท่แบบเหมารวม แผท่นดธินโลก
เอง และฟฝ้าสวรรคห์ทขีกี่อยผท่ลจ้อมรอบมกัน-สสารนกันี้น-ถผกทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นมา และสท่วนทขีกี่เหลสือของบททขีกี่ 1 ใหจ้รายละเอขียด
ตท่อไปเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างในวกันทขีกี่หนถึกี่งนกันี้น

จากนกันี้นในปฐมกาล 1:26 และ 28 พระเจจ้าทรงเลท่าสกันี้น ๆ เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างมนตุษยห์ในฐานะเปป็นจตุด
สตุดยอดของวกันทขีกี่หกซถึกี่งเปป็นวกันสตุดทจ้ายแหท่งการทรงสรจ้างนกันี้น บททขีกี่สองเลท่าเกขีกี่ยวกกับวกันทขีกี่เจห็ดนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงหยตุด
พกักและวท่าพระเจจ้าทรงมขีแผนการตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับวกันสะบาโตสสาหรกับอนาคต จากนกันี้นปฐมกาล 2:7 บอกเลท่าเกขีกี่ยว
กกับการทรงสรจ้างอาดกัมในฐานะเปป็นบตุคคลผผจ้หนถึกี่งแยกตท่างหาก ขณะทขีกี่ในขจ้อ 21 ถถึง 25 พระองคห์ทรงเลท่าเกขีกี่ยวกกับ



การทรงสรจ้างเอวาและเกขีกี่ยวกกับทกันี้งสองคนทขีกี่แตท่งงานกกันอยท่างมขีความสตุข
ไมท่ไดจ้มขีบกันทถึกเหตตุการณห์สองเรสืกี่องทขีกี่แตกตท่างกกันเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง ไมท่ไดจ้มขีบกันทถึกเหตตุการณห์ทขีกี่แตกตท่าง

กกันสองเรสืกี่องเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างมนตุษยห์ บกันทถึกหนถึกี่งกลท่าวถถึงขจ้อเทห็จจรธิง จากนกันี้นตท่อมารายละเอขียดเพธิกี่มเตธิมถผก
ใหจ้ไวจ้เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างเดขียวกกันนกันี้น

ดร. สโกฟปิลดห์และคนอสืกี่น ๆ อยากตกัดขจ้อ 1 ออกไปจากบกันทถึกของพระเจจ้าเกขีกี่ยวกกับวกันแรกนกันี้น และคธิด
เอาวท่าระหวท่างขจ้อ 1 กกับขจ้อ 2 มขีหลายยตุคทขีกี่ไมท่อาจจสากกัดไดจ้อยผท่ เราคธิดวท่านกักี่นไมท่มขีเหตตุผลรกับรองเลย พวกคนไมท่เชสืกี่อ
อยากใหจ้มขีบกันทถึกสองเหตตุการณห์ทขีกี่ขกัดแยจ้งกกันเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างในบททขีกี่ 1 และ 2 นกักี่นเปป็นของเทขียม ไมท่ถผก
หลกักวธิชาการและผธิด มขีบกันทถึกเหตตุการณห์ทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ สมบผรณห์แบบ และไดจ้รกับการดลใจหนถึกี่งเดขียวและตจ้องถผก
ยอมรกับใหจ้เปป็นพระวจนะทขีกี่สมบผรณห์แบบของพระเจจ้า

พวกเสรขีนธิยมทขีกี่ไมท่กลกับใจรกับเชสืกี่อ ซถึกี่งนกับวท่าตกัวเองฉลาดพอทขีกี่จะกลท่าวคสาตกัดสธินเกขีกี่ยวกกับพระคกัมภขีรห์ กลท่าว
คสากลท่าวบางประการทขีกี่โงท่เขลามาก ๆ และไมท่ถผกหลกักวธิชาการและไมท่สมเหตตุสมผลเลย ยกตกัวอยท่างเชท่น ใน
Interpreter’s Bible Commentary เกขีกี่ยวกกับปฐมกาล 1:1 เราอท่านวท่า

บททขีกี่ 1-2 มขีบกันทถึกสองเหตตุการณห์เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างโลกนขีนี้โดยพระเจจ้า ตามบกันทถึกอกันแรก 
(1:1-2:4 วรรคแรก) มนตุษยห์ไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้น เปป็นชายและหญธิง (1:26-27) หลกังจากการทรงสรจ้างพสืช
พรรณ (1:11-12) และสกัตวห์ตท่าง ๆ (1:20-25); ตามบกันทถึกอกันทขีกี่สอง (2:4 วรรคสอง- 25) มนตุษยห์ไดจ้
ถผกสรจ้างขถึนี้นกท่อน (2:7) จากนกันี้นกห็ตจ้นไมจ้ (2:9) และสตุดทจ้ายกห็ผผจ้หญธิง (2:21-22) เมสืกี่อเหห็นความไมท่
สอดคลจ้องกกันเหลท่านขีนี้ โดยไมท่กลท่าวถถึงความแตกตท่างของลขีลาภาษาและความรผจ้สถึกทขีกี่ชกัดเจนขนาดนกันี้น
จนไมท่ตจ้องสาธยายเพธิกี่มเตธิมในทขีกี่นขีนี้ ทกันี้งสองเรสืกี่องราวนขีนี้ไมท่สามารถมาจากแหลท่งทขีกี่มาเดขียวกกันไดจ้ บกันทถึก
แรกจรธิง ๆ แลจ้วมาจาก P บกันทถึกทขีกี่สองมาจาก J2 ทกันี้งสองบกันทถึกมขีเครสืกี่องหมายบท่งบอกถถึงการถผก
แตท่งเตธิมโดยผผจ้เขขียนหลายคนนอกจากผผจ้แตท่งเดธิมของพวกมกัน

และอะไรเปป็นจตุดประสงคห์ของคสาตกัดสธินแบบคนไมท่เชสืกี่อและแบบคนโงท่เชท่นนขีนี้? จตุดประสงคห์กห็คสือ เพสืกี่อ
พยายามสท่งเสรธิมทฤษฎขี Graf-Wellhausen นกักี่นคสือ คสาสอนของคนไมท่เชสืกี่อผผจ้โงท่เขลานกันี้นทขีกี่ตอนนขีนี้ถผกทสาลายความ
นท่าเชสืกี่อถสือแลจ้วโดย Allis และ Robert Dick Wilson แหท่งมหาวธิทยาลกัยพรธินซห์ตกัน และ Dr. Melvin Grove 
Kyle และนกักวธิชาการทท่านอสืกี่น ๆ เขากลท่าววท่า “ทกันี้งสองเรสืกี่องราวนขีนี้ไมท่สามารถมาจากแหลท่งทขีกี่มาเดขียวกกันไดจ้ บกันทถึก
แรกจรธิง ๆ แลจ้วมาจาก P บกันทถึกทขีกี่สองมาจาก J2 ทกันี้งสองบกันทถึกมขีเครสืกี่องหมายบท่งบอกถถึงการถผกแตท่งเตธิมโดยผผจ้
เขขียนหลายคนนอกจากผผจ้แตท่งเดธิมของพวกมกัน”

George A. Buttrick บรรณาธธิการทกักี่วไปของ Interpreter’s Bible ไมท่ไดจ้เขขียนความเหห็นขจ้างบน แตท่ใน
หนกังสสือของเขา The Christian Fact and Modern Doubt เขาระบตุสธิกี่งเดขียวกกันในหนจ้า 161: “มขีสองบกันทถึก
เหตตุการณห์เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างและพวกมกันไมท่สอดคลจ้องกกัน ในทสานองเดขียวกกันมขีบกันทถึกสองเหตตุการณห์เกขีกี่ยวกกับ
นนี้สาทท่วมนกันี้น…”

แตท่ผมถผกเตสือนความจสาวท่าพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่า “โดยความเชสืกี่อ พวกเราเขจ้าใจวท่า กกัลปจกักรวาลไดจ้ถผกสรจ้าง
โดยพระดสารกัสของพระเจจ้า ดกังนกันี้นสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่มองเหห็นไดจ้ จถึงมธิไดจ้ถผกสรจ้างจากสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่ปรากฏใหจ้เหห็น” (ฮบ.



11:3) คนทขีกี่ไมท่มขีความเชสืกี่อของลผกคนหนถึกี่งทขีกี่บกังเกธิดใหมท่แลจ้วของพระเจจ้ากห็จะไมท่เขจ้าใจเรสืกี่องการทรงสรจ้าง มกันไมท่ใชท่
เรสืกี่องนท่าประหลาดใจเลยทขีกี่ใจทขีกี่ยกังไมท่ไดจ้บกังเกธิดใหมท่ ทขีกี่เขจ้าหาพระคกัมภขีรห์ดจ้วยความเยท่อหยธิกี่งฝฝ่ายวธิญญาณ กห็จะไมท่
เขจ้าใจมกัน เพราะเราถผกบอกอยท่างชกัดแจจ้งวท่า “แตท่มนตุษยห์ธรรมดาไมท่รกับเอาสธิกี่งเหลท่านกันี้นซถึกี่งเปป็นของพระวธิญญาณ
ของพระเจจ้า เพราะสธิกี่งเหลท่านกันี้นเปป็นความโงท่เขลาสสาหรกับเขา และเขาไมท่สามารถทราบสธิกี่งเหลท่านกันี้นไดจ้ เพราะวท่าสธิกี่ง
เหลท่านกันี้นตจ้องสกังเกตโดยจธิตวธิญญาณ”

ตลอดหลายรจ้อยปป ครธิสเตขียนทขีกี่เฉลขียวฉลาดมากทขีกี่สตุดหลายทท่านไดจ้เหห็นและเหห็นพจ้องตรงกกันแลจ้ว 
Commentary on the Whole Bible ของ Ellicott กลท่าวเกขีกี่ยวกกับปฐมกาล 1 และ 2 วท่า “พระคสาทกันี้งสองขจ้อ
นกันี้นไปดจ้วยกกัน และรวมกกันเปป็นสรตุปยท่อแบบเหมารวมเกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้าง ซถึกี่งตท่อมาถผกแบท่งออกเปป็นหลายระยะ
ของมกัน” หรสือตามทขีกี่ Alexander Maclaren กลท่าวมกันไวจ้วท่า “การเปปิดเผยทขีกี่มกันใหจ้นกันี้นเปป็นความจรธิง ถผกบดบกังแกท่
คนอสืกี่น ๆ ทตุกคนตอนทขีกี่มกันถผกใหจ้ ทขีกี่วท่าพระเจจ้าองคห์เดขียว ‘ในเรธิกี่มแรกนกันี้นไดจ้ทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธิน
โลก’ คสาตรกัสทขีกี่นท่าเกรงขามนกันี้นเปป็นกตุญแจสสาคกัญของเรสืกี่องราวทกันี้งหมด สท่วนทขีกี่เหลสือแคท่ขยายความมกัน”

ผมไดจ้อท่านขจ้อพระคสาเหลท่านกันี้นกท่อนผมอายตุสธิบขวบ และตอนนกันี้นผมกห็เขจ้าใจวท่าไมท่มขีความขกัดแยจ้งกกันเลย: 
กท่อนอสืกี่นขจ้อเทห็จจรธิงอกันเรขียบงท่ายเหลท่านกันี้นถผกบอกและจากนกันี้นจถึงเปป็นรายละเอขียดทขีกี่ถผกขยายออก ผมไดจ้อท่านมกันอขีก
ครกันี้งหลกังจากสขีกี่สธิบปปของการเปป็นบรรณาธธิการ หลกังจากใบปรธิญญาในดจ้านภาษาและวรรณกรรม หลกังจากการ
ศถึกษาคจ้นควจ้าและการสอนและการเทศนาหลายปปและพรจ้อมกกับหนกังสสือของผมหลายลจ้านเลท่มทขีกี่ถผกตขีพธิมพห์ และ
มกันกห็ยกังกลท่าวสธิกี่งทขีกี่มกันเคยกลท่าวเมสืกี่อกท่อนและหมายความเหมสือนเดธิม ความแตกตท่างทขีกี่ถผกอจ้างวท่ามขีนกันี้นไมท่ไดจ้ถผกคจ้น
พบโดยการคจ้นควจ้าแบบนกักวธิชาการ แตท่ถผกกลท่าวอจ้างโดยใจทขีกี่ไมท่ไดจ้บกังเกธิดใหมท่ ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อ และไมท่ไดจ้ถผกสท่องสวท่างโดย
พระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์และดกังนกันี้นจถึงเปป็นศกัตรผกกับพระเจจ้าและกกับพระคกัมภขีรห์

มขีหลกักฐานอกันดขีทขีกี่วท่าบททขีกี่ 2 เปป็นเพขียงการขยายความของเรสืกี่องราวการทรงสรจ้างในบททขีกี่ 1
ยกตกัวอยท่างเชท่น ขจ้อ 7 กลท่าววท่า “และพระเจจ้าทรงสรจ้างทจ้องฟฝ้า และทรงแยกนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่ใตจ้

ทจ้องฟฝ้าจากนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า และเปป็นดกังนกันี้น” นนี้สาอะไรเลท่า? ยกังไมท่มขีการทรงสรจ้างนนี้สาเลย นอกเสขีย
จากวท่านกักี่นถผกรวมอยผท่ในขจ้อ 1 แบบเหมารวมแลจ้ว

และขจ้อ 9 กลท่าววท่า “และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้นนี้สาทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่ใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์รวบรวมเขจ้าอยผท่แหท่ง
เดขียวกกัน และจงใหจ้พสืนี้นดธินแหจ้งปรากฏขถึนี้น” และเปป็นดกังนกันี้น” พสืนี้นดธินแหจ้งอะไรเลท่า? แตท่มขีพสืนี้นดธินอะไรเลท่า เปปยก
หรสือแหจ้ง? ไมท่มขีเลยนอกเสขียจากวท่ามกันไดจ้ถผกสรจ้างขถึนี้นแลจ้วในขจ้อ 1 จรธิง ๆ แลจ้วบทนขีนี้ทกันี้งบทบอกเลท่าเรสืกี่องราว
เดขียวกกันตามทขีกี่หลายลจ้านคนเคยอท่านมกันและเขจ้าใจมกันแลจ้ว:

“โดยความเชสืกี่อ พวกเราเขจ้าใจวท่า กกัลปจกักรวาลไดจ้ถผกสรจ้างโดยพระดสารกัสของพระเจจ้า ดกังนกันี้นสธิกี่งทกันี้งหลาย
ทขีกี่มองเหห็นไดจ้ จถึงมธิไดจ้ถผกสรจ้างจากสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่ปรากฏใหจ้เหห็น” (ฮบ. 11:3)



ปฐมกาล 2
ขร้อ 1-3:

2:1 ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายและแผท่นดธินโลกไดจ้ถผกสรจ้าง
เสรห็จสธินี้นตามนกันี้น พรจ้อมกกับบรธิวารทกันี้งสธินี้นของพวกมกัน
2:2 และในวกันทขีกี่เจห็ดพระเจจ้าไดจ้เสรห็จสธินี้นการงานของ
พระองคห์ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงทสาขถึนี้นนกันี้น และพระองคห์
ทรงหยตุดพกักในวกันทขีกี่เจห็ดจากการงานทกันี้งสธินี้นของ

พระองคห์ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงทสาขถึนี้นนกันี้น
2:3 และพระเจจ้าทรงอวยพรวกันทขีกี่เจห็ดและทรงตกันี้งวกัน
นขีนี้ไวจ้เปป็นวกันบรธิสตุทธธิธิ์ เพราะในวกันนกันี้นพระองคห์ไดจ้ทรง
หยตุดพกักจากการงานทกันี้งสธินี้นของพระองคห์ซถึกี่งพระเจจ้า
ไดจ้ทรงเนรมธิตสรจ้างและทรงทสาขถึนี้น

พระเจร้าไดร้ทรงหยทุดพนักในวนันทภีริ่เจย็ด
เราคธิดวท่าพระเจจ้าทรงแยกตกันี้งเลขเจห็ดไวจ้สสาหรกับความหมายฝฝ่ายวธิญญาณบางประการและไมท่ใชท่แคท่วกันของ

สกัปดาหห์
เลขเจห็ดถผกสรจ้างใหจ้อยผท่ในกระบวนการตท่าง ๆ ของชขีวธิตในธรรมชาตธิในหลากหลายวธิธขี ไขท่ไกท่ฟปักเปป็นตกัวใน

ยขีกี่สธิบเอห็ดวกัน-สามคผณเจห็ด ไขท่ของไกท่งวงฟปักเปป็นตกัวในสขีกี่สกัปดาหห์-สขีกี่คผณเจห็ด เราคธิดวท่านกเลห็ก ๆ บางชนธิดฟปักเปป็นตกัว
ในหนถึกี่งสกัปดาหห์ รอบเดสือนของผผจ้หญธิงปกตธิแลจ้วคสือ ทตุกสขีกี่สกัปดาหห์ หรสือยขีกี่สธิบแปดวกัน

ในพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ วกันทขีกี่เจห็ด นกักี่นคสือวกันเสารห์เปป็นวกันสะบาโตแหท่งการหยตุดพกัก เมสืกี่อถถึงปปทขีกี่เจห็ด
ไรท่นาของชาวยธิวทตุกผสืนจะตจ้องไดจ้หยตุดพกัก ไมท่ถผกไถหวท่าน จากนกันี้นหลกังจากเจห็ดคผณเจห็ดปป-สขีกี่สธิบเกจ้าปป-ปปทขีกี่หจ้าสธิบจะ
ตจ้องเปป็นปปแหท่งเสขียงแตร ในปปนกันี้นทขีกี่ดธินจะตจ้องกลกับไปสผท่เจจ้าของเดธิม เหลท่าทาสทขีกี่พวกยธิวใชจ้เงธินซสืนี้อมาจะตจ้องถผก
ปลท่อยตกัวไป เทศกาลกธินขนมปปังไรจ้เชสืนี้อจะตจ้องกธินเวลาเจห็ดวกัน โดยเรธิกี่มตจ้นทขีกี่วกันสะบาโตแหท่งการหยตุดพกักและสธินี้นสตุด
ทขีกี่วกันสะบาโตแหท่งการหยตุดพกัก (อพย. 12:14-16)

เปโตรทผลถามพระเยซผวท่าเราควรยกโทษใหจ้คนทขีกี่สสานถึกผธิดซถึกี่งไดจ้ทสาผธิดตท่อเราถถึงเจห็ดครกันี้งไหม? ไมท่ใชท่เลย 
จนถถึงเจห็ดสธิบคผณเจห็ดตท่างหาก พระเยซผตรกัส (มธ. 18:22) นกักี่นนท่าจะหมายถถึงเกธินการนกับไปเลย ดกังนกันี้นเลขเจห็ดจถึง
เปป็นเลขของพระเจจ้า

ความหมายของวนันสะบาโตประจนาสนัปดาหร์
ในวกันสะบาโตประจสาสกัปดาหห์ หกวกันแหท่งการทสางานเมสืกี่อมนตุษยห์จะตจ้อง “ทสาการงานทกันี้งสธินี้นของเจจ้า” กห็

เปป็นภาพของมนตุษยห์ทขีกี่ดสาเนธินชขีวธิตทขีกี่สมบผรณห์แบบ จากนกันี้นวกันสะบาโตจถึงเปป็นภาพของสวรรคห์ซถึกี่งเขาไดจ้ลงแรงเพสืกี่อ
จะไดจ้มาโดยความชอบธรรมของเขา แนท่นอนวท่านกักี่นคสือพระราชบกัญญกัตธิและไมท่ใชท่พระคตุณ แผนการนกันี้นลจ้มเหลวไป
แลจ้วเพราะความลจ้มเหลวและบาปของมนตุษยห์ ดกังนกันี้นจถึงไมท่มขีผผจ้ใดเคยลงแรงจนไดจ้สวรรคห์เลย โรม 10:5 กลท่าววท่า 
“เพราะวท่าโมเสสไดจ้บรรยายถถึงความชอบธรรมซถึกี่งมาโดยพระราชบกัญญกัตธิวท่า ‘มนตุษยห์คนใดซถึกี่งกระทสาสธิกี่งเหลท่านกันี้น
จะดสารงชขีวธิตโดยการกระทสาเหลท่านกันี้น’” แตท่มนตุษยห์ทขีกี่ผธิดบาปและตกในบาปแลจ้วกห็ไมท่เคยสามารถรกักษาพระราช
บกัญญกัตธิไดจ้เลย “โดยการกระทสาแหท่งพระราชบกัญญกัตธินกันี้น ‘ไมท่มขีเนสืนี้อหนกังใด ๆ จะเปป็นคนชอบธรรมไดจ้เลย’” (กท.
 2:16) แตท่พระราชบกัญญกัตธิแสดงใหจ้เหห็นวท่าความชอบธรรมควรเปป็นเชท่นไร และดกังนกันี้นคน ๆ หนถึกี่งควรเปป็นคนทขีกี่
สมบผรณห์แบบตลอดชขีวธิตของเขาและควรทขีกี่จะเหมาะสมสสาหรกับสวรรคห์ เขาไมท่เปป็นเชท่นนกันี้น

แตท่พระเจจ้าไมท่มขีภาพของสวรรคห์ในพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการเลยหรสือนอกจากวท่าคน ๆ หนถึกี่งควรลงแรง



เพสืกี่อจะไดจ้มกันมา? โอจ้ มขีสธิครกับ เมสืกี่อพระเจจ้าไดจ้ประทานลผกแกะปปัสกานกันี้น พระองคห์กห็ไดจ้ประทานแผนการแหท่งความ
รอดโดยพระโลหธิตทขีกี่ลบมลทธินของพระเยซผ ดกังนกันี้นคสืนนกันี้นทขีกี่ครอบครกัวพวกยธิวมขีเลสือดนกันี้นอยผท่ทขีกี่ประตผและกธินลผกแกะ
ปปัสกา ซถึกี่งเปป็นภาพของพระครธิสตห์เครสืกี่องบผชาทขีกี่สมบผรณห์แบบของเรา พวกเขากห็เขจ้าสผท่สะบาโตประจสาปปซถึกี่งเปป็นวกัน
ใหญท่ นกักี่นคสือวกันนกันี้นแหท่ง “การประชตุมอกันบรธิสตุทธธิธิ์” ซถึกี่ง “หจ้ามทสาการงานใด ๆ นอกจากสธิกี่งซถึกี่งทตุกคนตจ้องกธิน” 
ครธิสเตขียนทขีกี่วางใจในพระครธิสตห์ กห็เขจ้าสผท่การหยตุดพกักแหท่งสวรรคห์ของตนทขีกี่นขีกี่เดขีจิ๋ยวนขีนี้เลยและเจห็ดวกันนกันี้นแหท่งขนมปปังไรจ้
เชสืนี้อกห็เปป็นภาพของการทขีกี่เรารกับประทานพระครธิสตห์วกันตท่อวกัน และจากนกันี้นวกันสะบาโตใหญท่ในตอนจบกห็เปป็นภาพ
ของสวรรคห์ ในฮขีบรผ 4:9 เราเรขียนรผจ้วท่า “ฉะนกันี้นจถึงยกังมขีการหยตุดพกักสสาหรกับประชาชนของพระเจจ้า” และคสาวท่า การ
หยตุดพกัก นกันี้นกห็เปป็นคสาภาษากรขีกสสาหรกับวกันสะบาโต ดกังนกันี้น แทนทขีกี่ความรอดจะถผกไดจ้มาโดยการประพฤตธิตอนนขีนี้ 
ผมกห็มขีความรอดทขีกี่ผมไดจ้รกับมาแลจ้ว ผมเปป็นลผกคนหนถึกี่งของพระเจจ้าแลจ้ว ผม “ไดจ้รกับการลบมลทธิน” แลจ้วเมสืกี่อผมไดจ้
วางใจพระครธิสตห์

วกันสะบาโตประจสาปปนกันี้น เมสืกี่อพวกเขากธินลผกแกะปปัสกา คสือ “วกันสะบาโตใหญท่” นกันี้นทขีกี่ตท่อจากวกันแหท่งการ
จกัดเตรขียมนกันี้นเมสืกี่อพระเยซผทรงถผกตรถึงกางเขน

วกันสะบาโตประจสาสกัปดาหห์ซถึกี่งเปป็นพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการสสาหรกับพวกยธิว ไมท่ใชท่สสาหรกับเรา
มขีขจ้อเทห็จจรธิงตามพระคกัมภขีรห์ทขีกี่โดดเดท่นบางประการซถึกี่งคนสท่วนใหญท่ไมท่ทราบเกขีกี่ยวกกับวกันสะบาโต ประการ

แรกคสือ ถถึงแมจ้พระเจจ้าทรงชสาระวกันสะบาโตใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์แลจ้ว พระองคห์กห็ไมท่ไดจ้ใหจ้มนตุษยชาตธิทราบเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น
เปป็นเวลาหลายรจ้อยปป! พระองคห์ไมท่ไดจ้บอกอาดกัมเกขีกี่ยวกกับมกัน โนอาหห์ไมท่เคยไดจ้ยธินเกขีกี่ยวกกับมกัน มกันไมท่เคยถผกกลท่าว
ถถึงแกท่อกับราฮกัมหรสืออธิสอกัคหรสือยาโคบ! ครกันี้งแรกทขีกี่พระเจจ้าทรงกลท่าวถถึงวกันสะบาโตแกท่มนตุษยห์หรสือไดจ้ประทานคสา
บกัญชาตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับมกันคสือในอพยพ 16 มานาแหท่งสวรรคห์ไดจ้ถผกใหจ้แกท่ชนชาตธิอธิสราเอลเปป็นเวลาหกวกันและพวก
เขาถผกบอกวท่าวกันทขีกี่เจห็ดเปป็นวกันสะบาโตและพวกเขาจะตจ้องไมท่ไปเกห็บมานาในวกันนกันี้น (อพย. 16:23-30)

ดกังนกันี้น ในเนหะมขียห์ 9:13,14 เราจถึงถผกบอกวท่า:
“พระองคห์ไดจ้เสดห็จลงมาบนภผเขาซขีนายดจ้วย และไดจ้ตรกัสกกับพวกเขาจากฟฝ้าสวรรคห์ และไดจ้ประทานคสา

ตกัดสธินอกันชอบธรรม และพระราชบกัญญกัตธิทขีกี่แทจ้จรธิง กฎเกณฑห์และพระบกัญญกัตธิทขีกี่ดขีแกท่พวกเขา และไดจ้ทรงใหจ้พวก
เขาทราบถถึงวกันสะบาโตอกันบรธิสตุทธธิธิ์ของพระองคห์ และไดจ้ทรงบกัญชาบรรดาขจ้อบกังคกับ กฎเกณฑห์ทกันี้งหลาย และพระ
ราชบกัญญกัตธิตท่าง ๆ แกท่พวกเขา โดยมสือของโมเสสผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์”

พระเจจ้าทรงเปปิดเผยเรสืกี่องวกันสะบาโตอกันบรธิสตุทธธิธิ์แกท่พวกยธิวกท่อนเมสืกี่อพวกเขาชตุมนตุมกกันในถธิกี่นทตุรกกันดาร
นกันี้นใกลจ้ภผเขาซขีนาย

ประเดห็นทขีกี่สองทขีกี่คนสท่วนใหญท่ไมท่ทราบกห็คสือวท่า นขีกี่เปป็นพกันธสกัญญาพธิเศษเฉพาะระหวท่างพระเจจ้ากกับชนชาตธิ
อธิสราเอลและไมท่ใชท่ใครอสืกี่น

“และพระเยโฮวาหห์ทรงกลท่าวแกท่โมเสส โดยตรกัสวท่า “เจจ้าจงกลท่าวแกท่ลผกหลานของอธิสราเอลดจ้วย โดย
กลท่าววท่า แทจ้จรธิง พวกเจจ้าตจ้องรกักษาวกันสะบาโตทกันี้งหลายของเราไวจ้ เพราะนขีกี่เปป็นหมายสสาคกัญระหวท่างเรากกับพวก
เจจ้าตลอดชกักี่วอายตุทกันี้งหลายของพวกเจจ้า เพสืกี่อพวกเจจ้าจะไดจ้ทราบวท่าเราเปป็นพระเยโฮวาหห์ ผผจ้ชสาระพวกเจจ้าใหจ้
บรธิสตุทธธิธิ์…ฉะนกันี้นลผกหลานของอธิสราเอลจถึงตจ้องถสือรกักษาวกันสะบาโตไวจ้ เพสืกี่อถสือวกันสะบาโตตลอดชกักี่วอายตุทกันี้งหลาย



ของพวกเขา เปป็นพกันธสกัญญาเนสืองนธิตยห์ วกันสะบาโตนกันี้นเปป็นหมายสสาคกัญระหวท่างเรากกับลผกหลานของอธิสราเอล
เปป็นนธิตยห์ เพราะในหกวกันพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก และในวกันทขีกี่เจห็ดพระองคห์ไดจ้ทรง
หยตุดพกัก และไดจ้ทรงชสืกี่นพระทกัย’” - อพย. 31:12,13,16,17

แตท่บางคนอาจยสืนกรานวท่า “พระบกัญชาเรสืกี่องวกันสะบาโตอยผท่ในบกัญญกัตธิสธิบประการนะ” ใชท่ครกับ มกันอยผท่ 
แตท่จสาไวจ้วท่า บกัญญกัตธิสธิบประการนกันี้นถผกกลท่าวแกท่ชนชาตธิอธิสราเอลเปป็นหลกัก “และพระเจจ้าตรกัสถจ้อยคสาเหลท่านขีนี้ทกันี้งสธินี้น 
โดยตรกัสวท่า “เราเปป็นพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งไดจ้นสาเจจ้าออกมาจากแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ ออกมาจาก
เรสือนแหท่งการเปป็นทาส เจจ้าอยท่ามขีพระอสืกี่นใดตท่อหนจ้าเรา” (อพย. 20:1-3) นกักี่นถผกกลท่าวแกท่ชนชาตธิอธิสราเอล

บกัญญกัตธิสธิบประการนกันี้นถผกทวนซนี้สาอขีกครกันี้งในพระราชบกัญญกัตธิ 5:
“และโมเสสไดจ้เรขียกคนอธิสราเอลทกันี้งหมด และกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “จงฟปัง โอ คนอธิสราเอลทกันี้งหลาย 

บรรดากฎเกณฑห์และคสาตกัดสธินทกันี้งหลาย ซถึกี่งขจ้าพเจจ้าพผดในหผของพวกทท่านในวกันนขีนี้ เพสืกี่อพวกทท่านจะไดจ้เรขียนรผจ้พวก
มกัน และรกักษาไวจ้ และกระทสาตามพวกมกัน พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของพวกเราไดจ้ทรงกระทสาพกันธสกัญญากกับพวก
เราในโฮเรบ…‘เราเปป็นพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งไดจ้นสาเจจ้าออกมาจากแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ จากเรสือนแหท่ง
การเปป็นทาส เจจ้าอยท่ามขีพระอสืกี่นใดตท่อหนจ้าเรา”- พบญ. 5:1,2,6,7

มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องนท่าประหลาดใจเลยทขีกี่วท่าในบกัญญกัตธิสธิบประการนกันี้น พระเยโฮวาหห์ทรงนสาพธิธขีการหนถึกี่งเขจ้ามา
ซถึกี่งเปป็นภาพของความรอดและการไปสวรรคห์

ขจ้อเทห็จจรธิงประการทขีกี่สามซถึกี่งคนทกักี่วไปไมท่ทราบเกขีกี่ยวกกับวกันสะบาโตกห็คสือวท่า เราถผกบกัญชาในโคโลสขี 
2:16,17 วท่า “เหตตุฉะนกันี้นอยท่าใหจ้ผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดปรกับโทษพวกทท่านในเรสืกี่องการกธิน หรสือในการดสืกี่ม หรสือในเรสืกี่องการถสือ
เทศกาล หรสือวกันขถึนี้นหนถึกี่งคกี่สา หรสือวกันสะบาโตทกันี้งหลาย ซถึกี่งเปป็นเงาของสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่จะมาภายหลกัง แตท่กายนกันี้นเปป็น
ของพระครธิสตห์” เขาเพธิกี่งกลท่าวไปกท่อนพระคสาสองขจ้อนขีนี้วท่า ลายมสือแหท่งบรรดาศาสนพธิธขีแหท่งพระราชบกัญญกัตธิไดจ้ถผก
ตอกตรถึงทขีกี่กางเขนนกันี้นแลจ้วและดจ้วยเหตตุนขีนี้พวกมกันจถึงไมท่มขีผลผผกมกัดอขีกตท่อไปแลจ้ว บกัดนขีนี้ไมท่มขีครธิสเตขียนคนใดจะตจ้อง
ถผกพธิพากษาในเรสืกี่องของกธินหรสือของดสืกี่ม ในเรสืกี่องวกันเทศกาล หรสือเรสืกี่องวกันขถึนี้นคกี่สาหรสือวกันสะบาโตตท่าง ๆ ในสธิกี่งเหลท่า
นกันี้นซถึกี่งถผกบกัญชาไวจ้ในพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการแกท่ชนชาตธิอธิสราเอล เพราะวท่าสธิกี่งเหลท่านกันี้นเปป็น “เปป็นเงาของสธิกี่ง
ตท่าง ๆ ทขีกี่จะมาภายหลกัง แตท่กายนกันี้นเปป็นของพระครธิสตห์” พวกมกันเปป็นเรสืกี่องทางพธิธขีการ

นกักี่นหมายความวท่าวกันสะบาโตไมท่เคยถผกใหจ้แกท่ผผจ้ใดเลยนอกจากชนชาตธิอธิสราเอล มกันเปป็นพกันธสกัญญา
พธิเศษระหวท่างพระเจจ้ากกับชนชาตธิอธิสราเอล ไมท่มขีสกักคสาบกัญชาเดขียวสสาหรกับผผจ้ใดกท่อนหนจ้าภผเขาซขีนายวท่าจะตจ้อง
รกักษาวกันสะบาโต ไมท่มขีสกักคสาบกัญชาเดขียวในภาคพกันธสกัญญาใหมท่สสาหรกับผผจ้ใดวท่าจะตจ้องรกักษาวกันสะบาโต การ
ฝฝ่าฝปนวกันสะบาโตไมท่ถผกกลท่าวถถึงดจ้วยซนี้สาในรายการบาปตท่าง ๆ ในภาคพกันธสกัญญาใหมท่ วกันสะบาโตของพวกยธิว
เปป็นพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ

ครธิสเตขียนทกันี้งหลายมขีวกันขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าซถึกี่งเปป็นความสมกัครใจ ไมท่ใชท่บทบกัญญกัตธิ หลกัก ๆ แลจ้วมกัน
เปป็นวกันแหท่งการนมกัสการ ขณะทขีกี่วกันสะบาโตของพวกยธิวหลกัก ๆ แลจ้วเปป็นวกันแหท่งการหยตุดพกักฝฝ่ายรท่างกาย

เราควรจดจสาถจ้อยคสาเหลท่านขีนี้ในปฐมกาล 2:2,3 ไวจ้เชท่นกกัน ทขีกี่วท่าพระเจจ้าไดจ้ทรงหยตุดพกักในวกันทขีกี่เจห็ดนกันี้น 
ทรงอวยพรมกันและทรงชสาระวกันสะบาโตนกันี้นใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์ นกักี่นไมท่ไดจ้ถผกบกันทถึกลงไปจนกระทกักี่งโมเสสเขขียนมกันตามทขีกี่



ถผกพรรณนาไวจ้ในอพยพ 24:3-8
ในฐานะเปป็นหมายสสาคกัญนกันี้นของวกันสะบาโต:
““เจจ้าจงกลท่าวแกท่ลผกหลานของอธิสราเอลดจ้วย โดยกลท่าววท่า แทจ้จรธิง พวกเจจ้าตจ้องรกักษาวกันสะบาโตทกันี้ง

หลายของเราไวจ้ เพราะนขีกี่เปป็นหมายสสาคกัญระหวท่างเรากกับพวกเจจ้าตลอดชกักี่วอายตุทกันี้งหลายของพวกเจจ้า เพสืกี่อพวกเจจ้า
จะไดจ้ทราบวท่าเราเปป็นพระเยโฮวาหห์ ผผจ้ชสาระพวกเจจ้าใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์ ฉะนกันี้นพวกเจจ้าตจ้องถสือรกักษาวกันสะบาโตไวจ้ เพราะ
เปป็นวกันบรธิสตุทธธิธิ์สสาหรกับพวกเจจ้า ทตุกคนทขีกี่กระทสาใหจ้วกันนกันี้นเปป็นมลทธิน ตจ้องถผกประหารชขีวธิตอยท่างแนท่นอน เพราะผผจ้
ใดกห็ตามทขีกี่ทสาการงานใด ๆ ในวกันนกันี้น ผผจ้นกันี้นตจ้องถผกตกัดขาดจากทท่ามกลางชนชาตธิของเขา จงทสางานในกสาหนดหก
วกัน แตท่ในวกันทขีกี่เจห็ดเปป็นวกันสะบาโตแหท่งการหยตุดพกัก บรธิสตุทธธิธิ์แดท่พระเยโฮวาหห์ ผผจ้ใดกห็ตามทขีกี่ทสาการงานใด ๆ ในวกัน
สะบาโต ผผจ้นกันี้นตจ้องถผกประหารชขีวธิตอยท่างแนท่นอน ฉะนกันี้นลผกหลานของอธิสราเอลจถึงตจ้องถสือรกักษาวกันสะบาโตไวจ้ 
เพสืกี่อถสือวกันสะบาโตตลอดชกักี่วอายตุทกันี้งหลายของพวกเขา เปป็นพกันธสกัญญาเนสืองนธิตยห์ วกันสะบาโตนกันี้นเปป็นหมายสสาคกัญ
ระหวท่างเรากกับลผกหลานของอธิสราเอลเปป็นนธิตยห์ เพราะในหกวกันพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธิน
โลก และในวกันทขีกี่เจห็ดพระองคห์ไดจ้ทรงหยตุดพกัก และไดจ้ทรงชสืกี่นพระทกัย’”-อพย. 31:13-17

แนท่นอนวท่าวกันแหท่งการหยตุดพกักนกันี้นดขี แตท่วกันขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไมท่ใชท่วกันสะบาโต ครธิสเตขียนทกันี้งหลายใหจ้
เกขียรตธิมกันในฐานะเปป็นเครสืกี่องเตสือนใจเกขีกี่ยวกกับการคสืนพระชนมห์ของพระครธิสตห์และในฐานะเปป็นวกันแหท่งการ
นมกัสการเชท่นเดขียวกกับการหยตุดพกักแบบสมกัครใจ

_____________
ขร้อ 4-6:

2:4 เหลท่านขีนี้เปป็นเรสืกี่องราวของฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลาย
และแผท่นดธินโลกเมสืกี่อพวกมกันไดจ้ถผกเนรมธิตสรจ้างนกันี้น 
ในวกันนกันี้นทขีกี่พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างแผท่น
ดธินโลกและฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลาย
2:5 พรจ้อมทกันี้งบรรดาพสืชตามทจ้องทตุท่งกท่อนมกันเปป็นอยผท่
ในแผท่นดธินโลก และบรรดาผกักแหท่งทจ้องทตุท่งกท่อนมกัน

งอกขถึนี้น ดจ้วยวท่าพระเยโฮวาหห์พระเจจ้ายกังไมท่ไดจ้ทสาใหจ้
ฝนตกบนแผท่นดธินโลก และยกังไมท่มขีมนตุษยห์สกักคนทขีกี่จะ
ทสาไรท่ไถนา
2:6 แตท่มขีหมอกขถึนี้นมาจากแผท่นดธินโลก และทสาใหจ้
พสืนี้นแผท่นดธินเปปยกชตุท่มทกักี่วไป

ไมผ่มภีฝนกผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น!
กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้นเราเขจ้าใจวท่าแสงอาทธิตยห์กรองผท่านผสืนไอนนี้สานกันี้น “เหนสือทจ้องฟฝ้า” มกันทสาใหจ้อากาศอตุท่นขถึนี้น

บจ้างในชท่วงกลางวกันและดกังนกันี้นมกันจถึงระเหยและชตุท่มนนี้สามากขถึนี้นจากแมท่นนี้สาและทะเล จากนกันี้นพออากาศเยห็นมากขถึนี้น
ในตอนกลางคสืน มกันกห็ควบแนท่นเปป็นนนี้สาคจ้างหรสืออยผท่ในรผปหมอก ไอนนี้สา ดกังนกันี้นพสืนี้นดธินจถึงไดจ้รกับการรดนนี้สาโดย
ปราศจากฝนใด ๆ

เราแนท่ใจวท่ามขีการเคลสืกี่อนไหวอยผท่บจ้างของทะเลในนนี้สาขถึนี้นนนี้สาลงซถึกี่งดวงจกันทรห์ทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นในตอนนกันี้นเหมสือน
ตอนนขีนี้ มขีการเคลสืกี่อนทขีกี่แบบพอประมาณของอากาศเพราะการเปลขีกี่ยนแปลงตท่าง ๆ ในอตุณหภผมธิ แตท่ทกันี้งหมดนขีนี้เปป็น
แบบพอดขี ๆ มาก ๆ เราคธิดวท่าตอนนกันี้นไมท่มขีสายลมทขีกี่รตุนแรงในภผมธิอากาศทขีกี่มขีสมดตุลเชท่นนกันี้น และตอนนกันี้นไมท่มขีฝนตก

พระคกัมภขีรห์กลท่าววท่าไมท่มขีฝนตกจนกระทกักี่งถถึงตอนนนี้สาทท่วมนกันี้น จากนกันี้น เมสืกี่อมวลมหาศาลของไอนนี้สาทขีกี่อยผท่ขจ้าง



บนถผกควบแนท่นเปป็นนนี้สาฝนและภผมธิอากาศนกันี้นมขีการปรกับเปลขีกี่ยนใหมท่ทกันี้งหมด กห็เกธิดความสตุดโตท่งมากขถึนี้นของความ
หนาวเยห็นและความรจ้อน คราวนขีนี้จะมขีพายตุและฝนแลจ้ว ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงไดจ้ประทานรตุจ้ง ซถึกี่งตท่อมาถผกมองเหห็นไดจ้
หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นเปป็นครกันี้งแรก ดวงอาทธิตยห์สท่องแสงทะลตุผท่านฝน เพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องหมายวท่าจะไมท่มขีนนี้สาทท่วมทขีกี่
ทสาลายโลกอขีกเลย (ปฐก. 9:8-17)

____________
ขร้อ 7:

2:7 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงปปัปื้นมนตุษยห์ดจ้วย
ผงคลขีดธิน และทรงระบายลมหายใจแหท่งชขีวธิตเขจ้าใน

รผจมผกของเขา และมนตุษยห์ไดจ้กลายเปป็นจธิตวธิญญาณทขีกี่
มขีชขีวธิตอยผท่

มนทุษยร์ถสูกสรร้างขนนั้นมาไดร้อยผ่างไร
กท่อนหนจ้านขีนี้ พระเจจ้าตรกัสแลจ้วในปฐมกาล 1:27 วท่า “พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ในแบบพระฉายของ

พระองคห์เอง” คราวนขีนี้พระองคห์ทรงใหจ้รายละเอขียดบางอยท่างเกขีกี่ยวกกับวท่ารท่างกายและวธิญญาณของมนตุษยห์เกธิดขถึนี้นมา
ไดจ้อยท่างไร “พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงปปัปื้นมนตุษยห์ดจ้วยผงคลขีดธิน” ผมนถึกภาพออกวท่าพระองคห์ทรงสรจ้างแตท่ละ
โมเลกตุลขถึนี้นมา เซลลห์เหลท่านกันี้นของทตุกอวกัยวะพรจ้อมกกับรายละเอขียดนกับไมท่ถจ้วนขนาดไหน ทรงปรกับพวกมกันใหจ้เขจ้า
กกัน ทรงวางแผนความแขห็งแกรท่ง ผธิวสกัมผกัส สขีสกัน ตท่อมตท่าง ๆ ทตุกรายละเอขียดเลห็กจธิจิ๋วอกันยอดเยขีกี่ยมในการ
มหกัศจรรยห์นกับลจ้านของรท่างกายมนตุษยห์ พระเจจ้าทรงปปัปื้นมนตุษยห์จากผงคลขีดธิน! ตรงนขีนี้ไมท่มขีการพผดจาแบบคนโงท่เลย
เกขีกี่ยวกกับการดธินี้นรนขถึนี้นมาของมนตุษยห์ตลอดหลายรจ้อยปป โดยพยายามไตท่ออกมาจากความเปป็นสกัตวห์เดรกัจฉานสผท่
ความเปป็นมนตุษยห์ พระเจจ้าทรงปปัปื้นมนตุษยห์ขถึนี้นมา

จากนกันี้นพระเจจ้าทรงระบายลมหายใจแหท่งชขีวธิตเขจ้าไปในรผจมผกของเขาและเขาไดจ้กลายเปป็นจธิตวธิญญาณ
หนถึกี่งทขีกี่มขีชขีวธิต-จธิตวธิญญาณหนถึกี่งทขีกี่ถผกลธิขธิตใหจ้ไปสวรรคห์หรสือนรก ใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่ตลอดไปทขีกี่ไหนสกักแหท่ง

มนตุษยห์ในแบบพระฉายของพระเจจ้าหรสือ? นกักี่นหมายความวท่ามนตุษยห์มขีจธิตวธิญญาณทขีกี่เปป็นอมตะ จธิต
วธิญญาณนกันี้นคงอยผท่ตลอดไป! มนตุษยห์คนนกันี้นเปป็นสธิกี่งมขีชขีวธิตฝฝ่ายวธิญญาณ มขีจธิตสสานถึกผธิดชอบ ไมท่เพขียงเทท่านกันี้น แตท่
มนตุษยห์ไดจ้ถผกเจตนาใหจ้เดธินอยผท่ตท่อพระพกักตรห์ของพระเจจ้าและรท่วมสนธิทกกับพระเจจ้าและมขีการรท่วมสามกัคคขีธรรมชกักี่วนธิ
รกันดรห์กกับพระเจจ้า อนธิจจา บาปนกันี้นไดจ้ทสาลายการรท่วมสามกัคคขีธรรมและการรท่วมสนธิทนกันี้นเสขียแลจ้ว แตท่พระครธิสตห์
ทรงซสืนี้อคสืนแลจ้วคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ยอมวางใจพระองคห์ และมนตุษยห์ ซถึกี่งบกังเกธิดใหมท่แลจ้ว กห็ถผกลธิขธิตใหจ้อาศกัยอยผท่ตท่อเบสืนี้อง
พระพกักตรห์ของพระเจจ้าและชสืกี่นชมยธินดขีในพระองคห์ตลอดไป มนตุษยห์ถผกสรจ้างในแบบพระฉายของพระเจจ้า

นท่าสนใจทขีกี่ไดจ้เหห็นวท่าผผจ้ชายถผกสรจ้างในแบบพระฉายของพระเจจ้าอยท่างเฉพาะเจาะจงมากกวท่าผผจ้หญธิง ใน 1
โครธินธห์ 11 เราถผกบอกวท่าผผจ้ชายกกับผผจ้หญธิงจะตจ้องไมท่เหมสือนกกัน ผผจ้หญธิงจะตจ้องไวจ้ผมยาวเพสืกี่อสงท่าราศขีของตกัวเอง มกัน
เปป็นเครสืกี่องปกคลตุม เปป็นเหมสือนผจ้าคลตุม ทขีกี่บท่งบอกถถึงการนบนอบเชสืกี่อฟปังของผผจ้หญธิงตท่อสามขีหรสือพท่อของเธอ 
“เพราะผผจ้ชายไมท่ควรจะคลตุมศขีรษะของตนจรธิง ๆ ดจ้วยเหตตุทขีกี่วท่าผผจ้ชายเปป็นพระฉายและสงท่าราศขีของพระเจจ้า แตท่ผผจ้
หญธิงนกันี้นเปป็นสงท่าราศขีของผผจ้ชาย” (1 คร. 11:7) ชท่างเปป็นเรสืกี่องโงท่เขลาและไรจ้สาระทขีกี่จะคธิดวท่ามนตุษยห์ ซถึกี่งถผกสรจ้างตาม
แบบพระฉายของพระเจจ้า ไดจ้พกัฒนาขถึนี้นมาจากสกัตวห์เดรกัจฉาน! หตุบเหวทขีกี่กกันี้นกลางนกันี้นกวจ้างใหญท่ไพศาลและไมท่อาจ
ขจ้ามไปไดจ้ระหวท่างมนตุษยห์กกับสธิกี่งทรงสรจ้างทขีกี่เปป็นสกัตวห์ทกันี้งปวง



ดกังนกันี้นมนตุษยห์จถึงตจ้องมขีอสานาจครอบครองเหนสือแผท่นดธินโลก เหนสือพสืชพรรณและพวกสกัตวห์ ใชท่แลจ้วครกับ 
และถถึงแมจ้วท่ามนตุษยห์ไมท่ไดจ้ทราบเชท่นนกันี้นเสมอไป มนตุษยห์จะตจ้องมขีอสานาจครอบครองเหนสือฟฝ้าอากาศและอวกาศ
ตราบเทท่าทขีกี่เขาสามารถพธิชธิตมกันไดจ้ เราคธิดวท่านขีกี่เปป็นสกัญลกักษณห์ทขีกี่แสดงถถึงเวลานกันี้นเมสืกี่อครธิสเตขียนทกันี้งหลายทขีกี่บกังเกธิด
ใหมท่แลจ้วจะกลกับมาเพสืกี่อครอบครองรท่วมกกับพระครธิสตห์บนแผท่นดธินโลก

_______________
ขร้อ 8-14:

2:8 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงปลผกสวนแหท่ง
หนถึกี่งไวจ้ในเอเดนทางทธิศตะวกันออก และพระองคห์ไดจ้
ทรงใหจ้มนตุษยห์ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงปปัปื้นมานกันี้นอาศกัยอยผท่ทขีกี่
นกักี่น
2:9 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงใหจ้บรรดาตจ้นไมจ้
ทขีกี่งามนท่าดผและทขีกี่เหมาะสสาหรกับเปป็นอาหารงอกขถึนี้น
จากดธิน มขีตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตอยผท่ทท่ามกลางสวนนกันี้นดจ้วย 
และมขีตจ้นไมจ้แหท่งความรผจ้ดขีและชกักี่วรจ้าย
2:10 และมขีแมท่นนี้สาสายหนถึกี่งไหลออกจากเอเดนเพสืกี่อ
รดนนี้สาสวนนกันี้น และจากทขีกี่นกักี่นแมท่นนี้สานกันี้นไดจ้แยกออก 
และกลายเปป็นแมท่นนี้สาสขีกี่สาย

2:11 ชสืกี่อของแมท่นนี้สาสายทขีกี่หนถึกี่งคสือปปิโชน ซถึกี่งเปป็น
แมท่นนี้สาทขีกี่ไหลรอบแผท่นดธินแหท่งฮาวธิลาหห์ทกันี้งสธินี้น ทขีกี่นกักี่นมขี
แรท่ทองคสา
2:12 และทองคสาแหท่งแผท่นดธินนกันี้นดขี มขียางไมจ้หอม 
และพลอยสขีนนี้สาขจ้าว
2:13 และชสืกี่อของแมท่นนี้สาสายทขีกี่สองคสือกขีโฮน แมท่นนี้สา
สายเดขียวกกันนขีนี้ไดจ้ไหลรอบแผท่นดธินแหท่งเอธธิโอเปปยทกันี้ง
สธินี้น
2:14 และชสืกี่อของแมท่นนี้สาสายทขีกี่สามคสือฮธิดเดเคล ซถึกี่ง
เปป็นแมท่นนี้สาทขีกี่ไหลไปทางทธิศตะวกันออกของอกัสซขีเรขีย 
และแมท่นนี้สาสายทขีกี่สขีกี่คสือยผเฟรตธิส

บรรดาตร้นไมร้ในสวนเอเดน
พระเจจ้าทรงปลผกสวนแหท่งหนถึกี่งไวจ้ “ในเอเดนทางทธิศตะวกันออก” ทางทธิศตะวกันออกจากทขีกี่ไหน? อาจเปป็น

ทางทธิศตะวกันออกจากแหลมซขีนายซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ โมเสสบกันทถึกเรสืกี่องราวนขีนี้ลงไปโดยการดลใจของพระเจจ้าในอพยพ 
24:4

เราแนท่ใจไดจ้วท่าไมท่มขีลกักษณะเฉพาะตกัวเหลท่านกันี้นของแผท่นดธิน บรรดาแมท่นนี้สา หตุบเขา ภผเขา หลงเหลสืออยผท่เลย
หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นเหมสือนอยท่างทขีกี่พวกมกันเคยเปป็นมากท่อน ถถึงกระนกันี้นพสืนี้นทขีกี่โดยรวมนกันี้นยกังอาจแยกแยะไดจ้อยผท่ 
ทขีกี่ไหนสกักแหท่งในพสืนี้นทขีกี่โดยรวมนกันี้นคสือสวนเอเดน ภผเขาอารารกัต ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ เรสือนกันี้นไปจอดพกักหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก
ถผกระบตุไดจ้

นท่าสนใจทขีกี่วท่าพระเจจ้าทรง “ปลผกสวนแหท่งหนถึกี่ง” พระเจจ้าทรงมขีความปปตธิยธินดขีแบบเฉพาะเจาะจงในการ
จกัดเตรขียมพสืชพรรณทขีกี่จะทสาใหจ้มนตุษยห์พอใจ พสืชทตุกชนธิดทขีกี่จะถผกตจ้องการและมขีประโยชนห์ พสืชทตุกชนธิดทขีกี่จะถผก
เพลธิดเพลธิน-ผธิวสกัมผกัส รสชาตธิ สขีสกัน กลธิกี่นหอม-ทตุกรายละเอขียดทขีกี่พระเจจ้าผผจ้ทรงรกักทรงคธิดออกมาและทรงใสท่ไวจ้ทขีกี่
นกักี่นเพสืกี่อใหจ้มนตุษยห์ไดจ้เพลธิดเพลธินในสวนเอเดน

เราไมท่จสาเปป็นตจ้องคธิดเลยวท่าในวธิธขีทขีกี่ชตุท่ย ๆ พระเจจ้าทรงปลท่อยใหจ้รายละเอขียดเหลท่านกันี้นกระทสากธิจออกมาเอง
พระเยซผทรงบอกเราวท่าพระองคห์ทรงหมายเหตตุทตุกการรท่วงลงของนกกระจอกทตุกตกัว แมจ้แตท่ดอกไมจ้ปฝ่า ดอกลธิลลขีกี่
แหท่งทจ้องทตุท่ง กห็ถผกแตท่งแตจ้มสขีสกันโดยพระเยซผเจจ้า ถถึงแมจ้วท่าพวกมกันมขีมากมายเหลสือเกธินจนวกันนขีนี้ดอกไมจ้เบท่งบาน



อยท่างสวยงามและจากนกันี้นในวกันเดขียวพวกมกันกห็ถผกตากแหจ้งและถผกเผาในเตาอบ แตท่พระเจจ้าทรงทราบ
เพลงสดตุดขี 65:9-13 บอกเราวท่าพระเจจ้าทรงรดนนี้สาแผท่นดธินโลกและทรงดผแลรายละเอขียดเหลท่านกันี้นอยท่างไร

และเพลงสดตุดขี 104:11-14 บอกเราวท่า:
“นนี้สาเหลท่านกันี้นใหจ้สกัตวห์ปฝ่าทตุกตกัวแหท่งทจ้องทตุท่งไดจ้ดสืกี่ม ลาปฝ่าทกันี้งหลายดกับความกระหายของพวกมกัน โดยนนี้สา

เหลท่านกันี้นบรรดานกแหท่งอากาศจะมขีทขีกี่อยผท่อาศกัยของพวกมกัน ซถึกี่งรจ้องอยผท่ทท่ามกลางกธิกี่งไมจ้ทกันี้งหลาย พระองคห์ทรงรด
บรรดาเนธินเขาจากทขีกี่ประทกับทกันี้งหลายของพระองคห์ แผท่นดธินโลกกห็อธิกี่มหนสาดจ้วยผลแหท่งบรรดาพระราชกธิจของ
พระองคห์ พระองคห์ทรงกระทสาใหจ้หญจ้างอกขถึนี้นมาสสาหรกับสกัตวห์เลขีนี้ยง และผกักสสาหรกับการปรนนธิบกัตธิของมนตุษยห์ เพสืกี่อ
เขาจะทสาใหจ้เกธิดอาหารจากแผท่นดธิน…”

“Elegy in a Country Churchyard” ของ Gray กลท่าววท่า:
ลสาแสงบรธิสตุทธธิธิ์ดตุจเพชรพลอยสาดสท่อง

ถนี้สาโถงมสืดมธิดใตจ้มหาสมตุทร
พฤกษาเบท่งบานหามขีผผจ้ใดเหห็น

และสท่งกลธิกี่นหอมสผญเปลท่าในทะเลทราย
โอจ้ พระผผจ้สรจ้างของเราทรงมขีความสามารถสรรคห์สรจ้างความงดงามและความเอาใจใสท่มากมายไมท่รผจ้จบ ผผจ้

ไดจ้ทรงสรจ้างและคนี้สาจตุนสรรพสธิกี่งทกันี้งปวง
ในตอนนกันี้นมขีตจ้นไมจ้หลายตจ้นในสวนเอเดน มขีตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิต มนตุษยห์สามารถกธินผลจากตจ้นนกันี้นไดจ้อยท่าง

อธิสระ ผมคธิดวท่ามกันมขีคตุณสมบกัตธิทขีกี่อกัศจรรยห์บางอยท่างทขีกี่เปป็นวธิตามธินหรสือเอนไซมห์สสาหรกับทตุกความตจ้องการของ
รท่างกาย มขีสารภผมธิตจ้านทานสสาหรกับทตุกโรคภกัยในตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตทขีกี่แสนมหกัศจรรยห์นกันี้น

เราจะเหห็นมกันอขีกครกันี้งทกันทขีทขีกี่อยผท่ในรท่างกายทขีกี่เปป็นขถึนี้นใหมท่เมสืกี่อเรารวมตกัวกกันใกลจ้นครนกันี้นของพระเจจ้าและ
รธิม “แมท่นนี้สาบรธิสตุทธธิธิ์ของนนี้สาแหท่งชขีวธิต สตุกใสเหมสือนแกจ้วผลถึก ซถึกี่งไหลออกมาจากพระทขีกี่นกักี่งของพระเจจ้า และของพระ
เมษโปดก” และเราจะพบในกลางถนนในสวรรคห์และ “รธิมแมท่นนี้สาทกันี้งสองฟาก” ตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตซถึกี่งออกผล “สธิบ
สองชนธิด” ผลใหมท่ทตุกเดสือน “และใบทกันี้งหลายของตจ้นไมจ้นกันี้นสสาหรกับการรกักษาบรรดาประชาชาตธิใหจ้หาย” โอจ้ หลกัง
จากอาดกัมและเอวาไดจ้ทสาบาป ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งซถึกี่งถสือดาบเพลธิงไดจ้กขีดกกันพวกเขาจากตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตเกรงวท่า
พวกเขาจะกธินและมขีชขีวธิตอยผท่ตลอดไปในบาปของตน

แมผ่นนั้นาทนันั้งหลายในเอเดน
แมท่นนี้สาสายหนถึกี่งไหลออกจากเอเดนเพสืกี่อรดนนี้สาสวนนกันี้น อาจเปป็นไดจ้วท่าสวนเอเดนมขีชลประทานใตจ้ดธิน นกักี่น

คสือ นนี้สาชตุท่มโชกผท่านดธินและแผท่ออกไปจนพสืชพรรณทตุกแหท่งสามารถไดจ้รกับสารบสารตุงทกันี้งหมดทขีกี่พวกมกันตจ้องการ ทขีกี่นกักี่น
“มขีหมอกขถึนี้นมาจากแผท่นดธินโลก และทสาใหจ้พสืนี้นแผท่นดธินเปปยกชตุท่มทกักี่วไป”

แตท่แมท่นนี้สาสายเดขียวนกันี้นไดจ้ไหลออกไปและแบท่งออกเปป็นสขีกี่สาย: ปปิโชน, กขีโฮน, ฮธิดเดเคล และยผเฟรตธิส ชสืกี่อ
เหลท่านขีนี้นท่าสนใจ กขีโฮนเปป็นชสืกี่อของสระนนี้สานกันี้นทขีกี่ไหลตลอดแนวทธิศใตจ้ของกสาแพงกรตุงเยรผซาเลห็ม มกันเปป็นสถานทขีกี่ทขีกี่
ซาโลมอนถผกสวมมงกตุฎกษกัตรธิยห์ ชสืกี่ออสืกี่น ๆ ในทขีกี่นขีนี้เปป็นทขีกี่คตุจ้นเคย-ยผเฟรตธิส, อกัสซขีเรขีย, เอธธิโอเปปย ผมไมท่เชสืกี่อวท่ามขีดธิน
แดนหรสือเมสืองหรสือแมท่นนี้สาสายใดกท่อนนนี้สาทท่วมโลกถผกเหลสือไวจ้อยท่างทขีกี่พวกมกันเคยเปป็นหลกังจากการสกักี่นสะเทสือนทรง



พลกังเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้ทสาลายแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นในนนี้สาทท่วมนกันี้นและในหลายปปตท่อจากนกันี้น แตท่เปป็นไปไดจ้อยท่างยธิกี่งวท่ามนตุษยห์
นสาชสืกี่อเหลท่านกันี้นจากกท่อนนนี้สาทท่วมเขจ้ามาสผท่อารยธรรมทขีกี่ตามมา และดกังนกันี้นอกัสซขีเรขียจถึงไดจ้กลายเปป็นประชาชาตธิหนถึกี่ง 
และเอธธิโอเปปย และแมท่นนี้สานกันี้นถผกเรขียกวท่าแมท่นนี้สายผเฟรตธิส เราไมท่ตจ้องประหลาดใจเลยหากเปป็นเชท่นนกันี้น เพราะวท่าใน
อเมรธิกาเรามขีนธิวยอรห์คซถึกี่งตกันี้งชสืกี่อตามเมสืองยอรห์คในประเทศอกังกฤษ และเมสืองอสืกี่น ๆ อขีกมากมายกห็ถผกตกันี้งชสืกี่อตาม
สถานทขีกี่อกันเปป็นทขีกี่รกักบางแหท่งในประเทศเกท่าแกท่เหลท่านกันี้น! นกักี่นบท่งบอกวท่าไมท่มขีการขาดตอนในอารยธรรมนกันี้นจาก
กท่อนนนี้สาทท่วมและหลกังนนี้สาทท่วมเลย

กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้นพวกเขารผจ้จกักทองคสา ยางไมจ้หอม และพลอยสขีนนี้สาขจ้าว และใหจ้คตุณคท่าพวกมกัน
______________

ขร้อ 15-17:
2:15 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงพามนตุษยห์นกันี้น
มา และใหจ้เขาไปอยผท่ในสวนเอเดนเพสืกี่อดผแลและ
รกักษามกันไวจ้
2:16 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงบกัญชามนตุษยห์
นกันี้น โดยตรกัสวท่า “จากตจ้นไมจ้ทตุกตจ้นในสวนนขีนี้ เจจ้า

สามารถกธินไดจ้ตามใจชอบ
2:17 แตท่จากตจ้นไมจ้แหท่งความรผจ้ดขีและชกักี่วรจ้าย เจจ้า
อยท่ากธินจากตจ้นนกันี้น เพราะวท่าในวกันทขีกี่เจจ้ากธินจากตจ้น
นกันี้น เจจ้าจะตายอยท่างแนท่นอน”

ตร้นไมร้แหผ่งความรสูร้ดภีและชนัริ่วนนันั้นเปป็นตร้นไมร้แบบไหน?
เราไมท่ทราบ มขีคตุณสมบกัตธิภายในซถึกี่งอยผท่ในผลของตจ้นไมจ้นกันี้นเองไหมทขีกี่ทสาใหจ้ผผจ้คนรผจ้จกักความดขีและความชกักี่ว? 

ผมไมท่คธิดเชท่นนกันี้น องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไมท่จสาเปป็นตจ้องใหจ้มกันอยผท่ทขีกี่นกักี่น และเหห็นไดจ้ชกัดวท่ามกันอยผท่ทขีกี่นขีกี่เพสืกี่อเปป็นการทดสอบ
และบทพธิสผจนห์หนถึกี่งสสาหรกับมนตุษยห์ ผมคธิดวท่าความไมท่เชสืกี่อฟปังนกันี้นคสือบาปนกันี้น มกันไมท่ใชท่วท่าผลไมจ้นกันี้นเองทขีกี่ผธิดบาป 
ยกเวจ้นทขีกี่วท่ามกันเปป็นผลไมจ้ตจ้องหจ้าม มนตุษยห์ไดจ้ทสาบาปเมสืกี่อเขาเลสือกสธิกี่งซถึกี่งจะทสาใหจ้เขามขีปปัญญาในสธิกี่งตท่าง ๆ ของโลก 
สธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่ผธิดบาป และความรผจ้เกขีกี่ยวกกับสธิกี่งตท่าง ๆ ซถึกี่งเขาไมท่ควรรผจ้หรสือใสท่ใจ

บางคนเคยคธิดวท่าบาปนกันี้นของอาดกัมและเอวาในสวนเอเดนคสือบาปเรสืกี่องการมขีเพศสกัมพกันธห์ นกักี่นเปป็นความ
คธิดทขีกี่โงท่เขลา พระเจจ้าทรงบอกพวกเขาแลจ้ววท่าพวกเขาแตท่งงานกกันแลจ้ว พวกเขาจะตจ้องทวขีมากขถึนี้นและเตธิมเตห็ม
แผท่นดธินโลก ความสกัมพกันธห์อกันบรธิสตุทธธิธิ์ของพวกเขาในฐานะสามขีและภรรยาไมท่ไดจ้ทสาใหจ้พระเจจ้าขกัดเคสืองพระทกัย แตท่
ในการกธินผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นพวกเขากห็ไมท่เชสืกี่อฟปังพระเจจ้า นอกจากนกันี้นแลจ้วเรากห็ไมท่ทราบเกขีกี่ยวกกับ “ตจ้นไมจ้แหท่ง
ความรผจ้ดขีและชกักี่ว” นขีนี้

______________
ขร้อ 18-22

2:18 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าตรกัสวท่า “ไมท่ดขีเลยทขีกี่
มนตุษยห์นกันี้นจะอยผท่ตกัวคนเดขียว เราจะสรจ้างผผจ้ชท่วยเหลสือ
คนหนถึกี่งทขีกี่เหมาะสสาหรกับเขา”
2:19 และออกมาจากดธินพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรง
ปปัปื้นบรรดาสกัตวห์ปฝ่าแหท่งทจ้องทตุท่ง และบรรดานกแหท่ง

ฟฝ้าอากาศ และพาพวกมกันมายกังอาดกัมเพสืกี่อดผวท่าเขา
จะเรขียกชสืกี่อพวกมกันวท่าอะไร และอาดกัมไดจ้เรขียกชสืกี่อสธิกี่ง
ทขีกี่มขีชขีวธิตทตุกตกัววท่าอะไรกห็ตาม นกักี่นกห็เปป็นชสืกี่อของมกัน
2:20 และอาดกัมไดจ้ตกันี้งชสืกี่อใหจ้บรรดาสกัตวห์ใชจ้งาน และ
ใหจ้นกแหท่งฟฝ้าอากาศ และใหจ้บรรดาสกัตวห์ปฝ่าแหท่งทจ้อง



ทตุท่ง แตท่วท่าสสาหรกับอาดกัมยกังไมท่พบผผจ้ชท่วยเหลสือทขีกี่เหมาะ
สสาหรกับเขา
2:21 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงทสาใหจ้การหลกับ
สนธิทมาสผท่อาดกัม และเขาไดจ้หลกับสนธิท และพระองคห์
ทรงเอากระดผกซขีกี่โครงอกันหนถึกี่งของเขาออกมา และ

ทรงกระทสาใหจ้เนสืนี้อทขีกี่ซขีกี่โครงนกันี้นตธิดกกันแทนทขีกี่ของมกัน
2:22 และกระดผกซขีกี่โครงนกันี้น ซถึกี่งพระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าไดจ้ทรงเอาออกมาจากชายนกันี้น พระองคห์ทรง
สรจ้างใหจ้เปป็นหญธิงคนหนถึกี่ง และทรงนสาเธอมาใหจ้ชาย
นกันี้น

“ไมผ่ดภีเลยทภีริ่มนทุษยร์นนันั้นจะอยสูผ่ตนัวคนเดภียว”
เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่ามขีความเปลท่าเปลขีกี่ยวในอตุทยานสวรรคห์นกันี้นขณะทขีกี่ชายผผจ้นกันี้นทสาหนจ้าทขีกี่ของตนและ

เพลธิดเพลธินอยผท่ในสวนเอเดน มขีความรผจ้สถึกเกขีกี่ยวกกับความไมท่สมบผรณห์ โอจ้ แนท่นอนวท่ามกันเปป็นความรผจ้สถึกทขีกี่จกับตจ้องไมท่ไดจ้
ไมท่มขีลางสกังหรณห์ลท่วงหนจ้า ไมท่มขีความรผจ้สถึกวท่าสผญเสขีย ไมท่มขีความเศรจ้าใจ ตรงกกันขจ้าม มกันเปป็นการตกันี้งตาคอยดจ้วย
ความยธินดขี พระเจจ้า ผผจ้ไดจ้ทรงเปปิดเผยสธิกี่งมหกัศจรรยห์และความชสืกี่นบานนกับลจ้านแกท่เขาแลจ้ว ทรงมขีบางสธิกี่งทขีกี่จะ
ประทานใหจ้อขีก! อาดกัมปปตธิยธินดขีในสกัตวห์ทตุกชนธิดแลจ้ว ยขีราฟไดจ้กจ้มคอยาว ๆ ของมกันมาหามนตุษยห์เพสืกี่อใหจ้เกาหกัวของ
มกันรอบ ๆ เขาทขีกี่เปป็นตอของมกัน เสสือดาวทขีกี่มขีลายจตุดไดจ้มาถผทขีกี่ขาของเขาและสท่งเสขียงคราง ทกันทขีทขีกี่เขานกักี่งลง 
กระรอกตกัวหนถึกี่งวธิกี่งขถึนี้นมาทขีกี่เขท่าของเขาและยสืกี่นถกักี่วใหจ้เมห็ดหนถึกี่ง และนกแกจ้วตกัวหนถึกี่งมาเกาะทขีกี่บท่าของเขาและขบหผ
ของเขาอยท่างขขีนี้เลท่น เมสืกี่ออาดกัมนอนหลกับใตจ้รท่มไมจ้บนกลขีบกตุหลาบหรสือหญจ้านตุท่ม ๆ ลผกสตุนกัขตกัวหนถึกี่งกห็มาอธิงแอบทขีกี่เทจ้า
ของเขา แตท่มขีความรผจ้สถึกรอคอยดจ้วยใจจดจท่อ มขีคผท่เคขียงทขีกี่ดขีกวท่าสธิกี่งเหลท่านขีนี้ ถถึงแมจ้วท่าอาดกัมไมท่ไดจ้ทราบกห็ตามวท่าเขา
กสาลกังตกันี้งตาคอยสธิกี่งใดอยผท่

เขาเทขีกี่ยวทสางานของเขาในการดผแลสวนนกันี้นและรกักษามกัน แตท่ขณะทขีกี่เขาลธิดเถาองตุท่นและดผแลพวกมกันและ
ตกัดแตท่งตจ้นไมจ้และไมจ้เถาตท่าง ๆ ใกลจ้ลสาธารใสเยห็น กห็ไมท่มขีใครจะชสืกี่นชมผลงานของเขา เขาตกแตท่งสวนนกันี้นอยท่าง
ตกันี้งใจและดผแลรกักษามกันและพบความชสืกี่นบานสดใหมท่ในผลไมจ้และดอกไมจ้ทตุกชนธิด แตท่ไมท่มขีใครทขีกี่จะรท่วมชธิมลผกพขีช
แรกสตุกหรสือมะมท่วงหรสือมะเดสืกี่อหรสือแตงโมกกับเขา

เมสืกี่อเขาวธิกี่งหรสือวท่ายนนี้สาหรสือกระโจนไปดจ้วยพลกังงานทขีกี่ไมท่รผจ้จกักหมดของความเปป็นชายอกันสมบผรณห์แบบ วกัย
หนตุท่มทขีกี่ไรจ้บาป และสตุขภาพแบบพระเจจ้า ดผเหมสือนวท่าควรมขีใครสกักคนทขีกี่วธิกี่งไปกกับเขา หรสือหกัวเราะกกับการกระโจน
ของเขา หรสือชสืกี่นชมทกักษะของเขา

มกันเปป็นเรสืกี่องแสนมหกัศจรรยห์ทขีกี่พระเจจ้าเสดห็จเขจ้ามาในสวนนกันี้นและพระองคห์กกับอาดกัมพผดคตุยกกันในการ
สนทนาอกันหวานชสืกี่นและสนธิทสนม แตท่เมสืกี่อเขาอยากจะพผดคตุยเกขีกี่ยวกกับความมหกัศจรรยห์แหท่งความรกักและสตธิ
ปปัญญาของพระเจจ้า สกัตวห์เหลท่านกันี้นกห็ไมท่อาจเขจ้าใจไดจ้วท่าเขาอยากจะกลท่าวอะไร แมจ้กระทกักี่งในความสมบผรณห์แบบนกันี้น
แหท่งการทรงสรจ้างจนถถึงตอนนกันี้น พระเจจ้ากห็ยกังมขีบางสธิกี่งจะเพธิกี่มอขีก ปราศจากผผจ้หญธิง ชายคนหนถึกี่งกห็ไมท่มขีทางตกหลตุม
รกักไดจ้ ปราศจากภรรยาคนหนถึกี่ง เขากห็ไมท่มขีทางเปป็นสามขีหรสือพท่อไดจ้ ปราศจากราชธินขี เขากห็ไมท่มขีทางเปป็นราชาไดจ้

การสมรสในอทุทยานสวรรคร์
ดกังนกันี้น พระคกัมภขีรห์จถึงบอกเราวท่าผผจ้ชายไมท่ไดจ้ถผกสรจ้างไวจ้สสาหรกับผผจ้หญธิง แตท่ผผจ้หญธิงสสาหรกับผผจ้ชาย เราถผกบอก

วท่าผผจ้ชาย “เปป็นพระฉายและสงท่าราศขีของพระเจจ้า แตท่ผผจ้หญธิงนกันี้นเปป็นสงท่าราศขีของผผจ้ชาย” (1 คร. 11:7)
เชท่นนกันี้นแลจ้ว ผมเชสืกี่อบกันทถึกเหตตุการณห์ของพระคกัมภขีรห์ใชท่ไหมครกับ ทขีกี่วท่าพระเจจ้าทรงปปัปื้นมนตุษยห์จากผงคลขีดธิน



และทรงระบายลมหายใจแหท่งชขีวธิตเขจ้าในรผจมผกของเขา? และทขีกี่วท่าพระเจจ้าทรงทสาใหจ้อาดกัมหลกับสนธิทและทรงชกัก
กระดผกซขีกี่โครงอกันหนถึกี่งจากสขีขจ้างของเขาและทรงปปัปื้นผผจ้หญธิงคนหนถึกี่งจากมกัน? แนท่นอนครกับ ผมเชสืกี่อ! ดกังนกันี้นมกันจถึงอยผท่
ในการเปปิดเผยของพระเจจ้า และไมท่มขีใครอสืกี่นนอกจากพระเจจ้าทขีกี่ทราบวท่าเกธิดอะไรขถึนี้นตอนนกันี้นและสามารถบอกเลท่า
เหตตุการณห์นกันี้นไดจ้อยท่างถผกตจ้อง และพระเจจ้าทรงเลท่ามกันแลจ้วในพระวจนะทขีกี่ไมท่อาจผธิดพลาดไดจ้ของพระองคห์ เชท่นนกันี้น
แลจ้ว เรสืกี่องราวของการทรงสรจ้างจถึงเปป็นนธิทาน เปป็นบทกวขีทขีกี่มขีความหมายฝฝ่ายวธิญญาณบางอยท่างอยท่างนกันี้นหรสือ? โอจ้
ไมท่ใชท่เลย! มกันเปป็นขจ้อเทห็จจรธิง เปป็นความจรธิงทขีกี่แนท่นอนและคงอยผท่ชกักี่วนธิรกันดรห์ มกันถผกหท่อหตุจ้มในภาษาของบทกวขีและ
ความงดงาม แตท่มกันเปป็นขจ้อเทห็จจรธิงอยท่างแนท่นอน ซถึกี่งจรธิงแทจ้และตรงตกัวพอ ๆ กกับการประสผตธิและการถผกตรถึง
กางเขนและการเสดห็จมาของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น

เหตตุใดผผจ้คนทขีกี่มขี “ใจชกักี่วแหท่งความไมท่เชสืกี่อ” จถึงปรารถนาทขีกี่จะพธิสผจนห์วท่ามนตุษยห์มาจากสกัตวห์แทนทขีกี่จะมาจาก
พระเจจ้า? ทสาไมตจ้องพถึกี่งพาการคาดเดาตท่าง ๆ ทขีกี่นท่าเกลขียดและวธิปรธิต ในเมสืกี่อเรามขีการเปปิดเผยของพระเจจ้าแลจ้ว?

แตท่พวกเราเปป็นครธิสเตขียนและดกังนกันี้นเราจถึงเชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ และการทรงสรจ้างโดยตรงไมท่ใชท่เรสืกี่องยากเกธิน
ไปหรสืออกัศจรรยห์เกธินไปเลยสสาหรกับพระเจจ้าองคห์นกันี้นทขีกี่เรารผจ้จกัก

บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงนสาสาวสวยคนนกันี้นมาใหจ้ชายผผจ้สงท่างามและสมบผรณห์แบบคนนกันี้น มกันคสือรกักแรกพบ ทกันี้งคผท่
เปป็นคนทขีกี่สมบผรณห์แบบ ดกังนกันี้น ทกันี้งคผท่จถึงไมท่ควรกลกัวเลยในการรกักอขีกฝฝ่ายจนหมดใจ เสนท่หาในตอนแรก ความตสืกี่น
เตจ้นของการพบกกันครกันี้งแรกและความชอบพอทขีกี่เกธิดขถึนี้นในทกันทขีมขีแตท่จะเพธิกี่มพผนมากขถึนี้นในความรกักอกันสมบผรณห์
แบบ ไมท่อาจมขีความกลกัวและไมท่อาจมขีการทสารจ้ายกกันเลย เพราะวท่าพระเจจ้าทรงสรจ้างพวกเขาเพสืกี่อกกันและกกันและ
พระองคห์ประทานพวกเขาใหจ้แกท่กกันและกกัน

โอจ้ มกันเปป็นแบบสวรรคห์จรธิง ๆ! และอตุทยานสวรรคห์กห็สมบผรณห์เมสืกี่ออาดกัมรกับเจจ้าสาวของตนไวจ้ในอจ้อมแขน
ของตน!

หกครกันี้งผมไดจ้เดธินไปบนทางเดธินยาวในครธิสตจกักรบนผจ้ามกัสลธินมกันวาวสขีขาว ซถึกี่งถผกโรยดจ้วยกลขีบกตุหลาบ 
และเจจ้าสาวผผจ้อท่อนหวานทขีกี่ควงแขนของผม พรจ้อมกกับชตุดแตท่งงานและผจ้าคลตุมหนจ้าและดอกไมจ้สขีสจ้ม กห็เปป็นลผกสาว
ของผม เมสืกี่อคสาถามนกันี้นมาถถึง “ผผจ้ใดยกหญธิงผผจ้นขีนี้ใหจ้สมรสกกับชายผผจ้นขีนี้?” หกครกันี้งผมกห็ตอบไป เจจ้าสาวชท่างงดงามจรธิง 
ๆ! ความฝปันและแผนการสสาหรกับบจ้านและชขีวธิตคผท่ของคผท่หนตุท่มสาวชท่างมขีความสตุขจรธิง ๆ!

ผมอยากรผจ้จรธิง ๆ วท่าพระเจจ้าผผจ้ทรงปรากฏเปป็นประจสาในสวนนกันี้นในการเผยใหจ้ประจกักษห์บางอยท่างทขีกี่ทสาใหจ้
พระองคห์สามารถเดธินและพผดคตุยและถผกมองเหห็นและสกัมผกัสไดจ้-พระองคห์ทรงนสาเอวาอยท่างชจ้า ๆ ผท่านหมผท่มวล
ดอกไมจ้และนสาเสนอเธอ พรจ้อมกกับใจทขีกี่เตจ้นแรงของเธอและรกักแรกทขีกี่อธิกี่มเอธิบในแกจ้มของเธอ ใหจ้แกท่อาดกัมในหตุบเขา
ลสาธารแหท่งสวนเอเดนหรสือไมท่?

ไมท่วท่ามกันจะเปป็นเชท่นไร พระเจจ้าเองไดจ้ทรงเปป็นประธานและทรงเปป็นประจกักษห์พยาน พท่อ แมท่ และเพสืกี่อน
ในงานวธิวาหห์นกันี้น พระเจจ้าเองทรงประกอบพธิธขีสมรสครกันี้งแรกนกันี้นใหจ้อาดกัมและเอวาในสวนเอเดน

1. การสมรสเปป็นสธิริ่งสวยงามและบรธิสทุทธธิธิ์
โอ ผมดขีใจจรธิง ๆ ทขีกี่การสมรสครกันี้งแรกนกันี้นไดจ้เกธิดขถึนี้นกท่อนทขีกี่บาปไดจ้เขจ้ามาในโลก! บกัดนขีนี้เราสามารถทราบ

ไดจ้วท่าพระเจจ้าไดจ้ทรงวางแผนใจมนตุษยห์ อตุปนธิสกัย และรท่างกายสสาหรกับความรกัก การสมรส ความเปป็นเพสืกี่อนคผท่คธิด 



บจ้าน และลผก ๆ! สถาบกันเดขียวทขีกี่มนตุษยห์ไดจ้นสาตธิดตกัวมา ขณะทขีกี่เขาโซซกัดโซเซ เศรจ้าโศก และรผจ้สถึกผธิด ออกมาจาก
สวนเอเดนหลกังจากทขีกี่บาปไดจ้เขจ้ามาแลจ้วนกันี้นคสือ การสมรสและบจ้าน ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นทขีกี่ถสือดาบเพลธิงไดจ้ขวางทาง
กลกับเขจ้าไปในสวนเอเดน แตท่ขอบคตุณพระเจจ้า ทขีกี่พระองคห์ทรงอนตุญาตใหจ้อาดกัมและเอวาออกมาดจ้วยกกัน! การ
สมรสจถึงเปป็นสถาบกันทขีกี่ถผกจกัดตกันี้งโดยพระเจจ้า ซถึกี่งถผกเรขียกอยท่างเหมาะสมแลจ้ววท่า “การสมรสอกันบรธิสตุทธธิธิ์”

เราอท่านวท่า “การสมรสเปป็นทขีกี่นกับถสือในทตุกสธิกี่ง และทขีกี่นอนกห็ปราศจากมลทธิน แตท่บรรดาคนลท่วงประเวณขี
และคนเลท่นชผจ้นกันี้น พระเจจ้าจะทรงพธิพากษา” (ฮบ. 13:4) ในการสมรสผผจ้ชายเปป็นเหมสือนพระเจจ้ามากทขีกี่สตุดแลจ้ว 
และภรรยาทกันี้งหลายไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “ภรรยาทกันี้งหลาย จงนบนอบเชสืกี่อฟปังสามขีของพวกทท่าน เหมสือนกกับทขีกี่
กระทสาตท่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า เพราะวท่าสามขีเปป็นศขีรษะของภรรยา เหมสือนอยท่างพระครธิสตห์ทรงเปป็นศขีรษะของค
รธิสตจกักร และพระองคห์ทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของกายนกันี้น เหตตุฉะนกันี้นครธิสตจกักรอยผท่ใตจ้บกังคกับตท่อพระครธิสตห์
ฉกันใด กห็ใหจ้ภรรยาทกันี้งหลายอยผท่ใตจ้บกังคกับตท่อสามขีของตนในทตุกประการฉกันนกันี้น” (อฟ. 5:22-24)

ความสกัมพกันธห์ของสามขีกกับภรรยาถผกเปรขียบวท่าเปป็นเหมสือนกกับความสกัมพกันธห์ของพระครธิสตห์กกับครธิสตจกักร 
ดกังนกันี้นสามขีจถึงไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “สามขีทกันี้งหลาย จงรกักภรรยาของพวกทท่าน เหมสือนอยท่างทขีกี่พระครธิสตห์ไดจ้ทรงรกักค
รธิสตจกักรดจ้วย และไดจ้ประทานพระองคห์เองเพสืกี่อครธิสตจกักร” (อฟ. 5:25)

ฉะนกันี้นการสมรสจถึงเกท่าแกท่กวท่าครธิสตจกักร เกท่าแกท่กวท่าบกัญญกัตธิของโมเสส เกท่าแกท่กวท่าเครสืกี่องสกัตวบผชาใด ๆ 
เกท่าแกท่กวท่าพธิธขีกรรมทางศาสนาหรสือหนจ้าทขีกี่ใด ๆ และสถาบกันแหท่งการสมรสและบจ้านจถึงมขีความสสาคกัญมากกวท่าค
รธิสตจกักร สสาคกัญกวท่ารกัฐบาลหรสือโรงเรขียน และเกท่าแกท่กวท่าทกันี้งสองอยท่างนกันี้น

ฉะนกันี้นมกันจถึงผธิดไหมทขีกี่ชายหนตุท่มคนใดควรรผจ้สถึกถถึงความปปัปั่นปฝ่วนแบบเดขียวกกับทขีกี่เกธิดขถึนี้นในใจและรท่างกาย
ของอาดกัม และโหยหาทขีกี่จะมขีเพสืกี่อนคผท่คธิด ทขีกี่สวยงามและนท่ารกักและเปป็นคนดขี? ผธิดไหมทขีกี่ชายคนใดควรมองไปทขีกี่
หญธิงสาวคนหนถึกี่ง ซถึกี่งไมท่ไดจ้ถผกสรจ้างใหจ้เหมสือนกกับผผจ้ชายแตท่ถผกสรจ้างใหจ้เปป็นสท่วนเตธิมเตห็มและผผจ้ชท่วยเหลสือและหตุจ้นสท่วน
และผผจ้ปลอบประโลมใจแกท่ผผจ้ชาย-และรกักเธอและรผจ้สถึกวท่าตจ้องการเธอ? โอจ้ ไมท่ผธิดเลยครกับ! พระเจจ้าทรงวางแผนไวจ้
แลจ้วใหจ้มกันเปป็นแบบนกันี้น

ผผจ้คนมกักคธิดวท่าหญธิงสาววกัยรตุท่นทสาตกัวโงท่ ๆ เมสืกี่อเธอตกหลตุมรกักหกัวปปักหกัวปปากกับชายหนตุท่มคนหนถึกี่ง รกักมากเสขีย
จนเธอยอมทธินี้งพท่อและแมท่และไปยกังดธินแดนไกลกกับเขา รกักมากเสขียจนเธอยอมไปกกับเขาในความยากจน ความ
เหนสืกี่อยยาก หนจ้าทขีกี่รกับผธิดชอบตท่าง ๆ ของความเปป็นภรรยาและความเปป็นแมท่ ความรกักและแรงดถึงดผดเชท่นนกันี้น บาง
ครกันี้งกห็ไมท่ถผกเหนขีกี่ยวรกันี้งเสขียจนเดห็กสาวคนหนถึกี่งยอมมอบใจของตนใหจ้กกับอกันธพาลหรสือคนไมท่มขีหกัวนอนปลายเทจ้าผผจ้ทขีกี่
เธอรกักอยท่างไมท่ฉลาดนกักแตท่รกักมากเกธินไป และไวจ้วางใจในทขีกี่ ๆ เธอไมท่ควรจะไวจ้วางใจเลย และปลท่อยใหจ้ความรกัก
เปป็นนายเหนสือเหตตุผลและบางครกันี้งกห็ปลท่อยใหจ้ความรกักเปป็นนายเหนสือความบรธิสตุทธธิธิ์และความถผกตจ้อง เดห็กสาว
มากมายทขีกี่เปป็นเชท่นนกันี้น เพราะรกัก จถึงเดธินทางผธิดและถผกทธินี้งใหจ้อยผท่กกับความอกับอายของตน

โอจ้ ความรกักควรถผกอารกักขา ควรถผกปกปฝ้องโดยเหตตุผลและขนบธรรมเนขียมในบางทขี และโดยสตธิปปัญญา
ความบรธิสตุทธธิธิ์และความชอบธรรมอยท่างแนท่นอน แตท่ความรกักไมท่ใชท่สธิกี่งทขีกี่ผธิด! ชายและหญธิงทกันี้งหลายไดจ้ถผกสรจ้างใหจ้
เรขียนรผจ้ทขีกี่จะรกักซถึกี่งกกันและกกันและอยากไดจ้ซถึกี่งกกันและกกันและมอบตกัวเองใหจ้แกท่กกันและกกัน

ความไมท่อยผท่สตุขนกันี้นของสกัญชาตญาณทางเพศ การโหมกระพสือนกันี้นของความปรารถนา ความรผจ้สถึกนกันี้นทขีกี่



เปป็นความตจ้องการฝฝ่ายรท่างกายในเรสืกี่องทางเพศทขีกี่พวกผผจ้ชายรผจ้สถึก ไมท่ใชท่สธิกี่งผธิด! มกันบรธิสตุทธธิธิ์และดขี บรธิสตุทธธิธิ์มากเสขีย
จนมกันควรถผกอารกักขาไวจ้ดจ้วยอตุปนธิสกัยของความเปป็นผผจ้ชายและความสกัตยห์ซสืกี่อและดจ้วยความทตุท่มเทฝฝ่ายวธิญญาณ 
ธรรมชาตธิในเรสืกี่องเพศของผผจ้ชายและผผจ้หญธิงมขีไวจ้สสาหรกับการใชจ้งานแบบบรธิสตุทธธิธิ์ และดกังนกันี้นความวธิปรธิตในเรสืกี่องเพศ
จถึงยธิกี่งชกักี่วรจ้ายไปใหญท่ ยธิกี่งแนท่นอนวท่าจะนสาความเจห็บชนี้สาใจมาใหจ้ ยธิกี่งแนท่นอนวท่าจะไดจ้รกับการลงโทษจากพระเจจ้า

มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องผธิดทขีกี่รท่างกายมนตุษยห์ควรรผจ้สถึกหธิวและตจ้องการอาหาร แตท่มกันผธิดทขีกี่ผผจ้คนจะแยท่งชธิงหรสือวางแผน
ทขีกี่จะเอาอาหารของคนอสืกี่นไป มกันไมท่ผธิดทขีกี่คนดขี ๆ เชท่นเดขียวกกับคนอสืกี่น ๆ ทขีกี่ไมท่ดขีเทท่า จะรผจ้สถึกโหยหาความรกักและการ
ผสมพกันธตุห์ แตท่มกันเปป็นเรสืกี่องชกักี่วทขีกี่ชายใดจะสรจ้างมลทธินใหจ้แกท่สธิกี่งทขีกี่ไมท่ใชท่ของเขาและจถึงทสาใหจ้พระพรของพระเจจ้าเปป็น
คสาเหยขียดหยามและทสาใหจ้ถจ้วยแหท่งความหอมหวานของพระเจจ้าเปป็นรสขม

ขอใหจ้เราชสืกี่นชมยธินดขีในการทขีกี่การสมรสไดจ้ออกมาจากสวนเอเดนและจากพระหกัตถห์และการสถธิตอยผท่ดจ้วย
ของพระเจจ้าโดยตรง เทท่าทขีกี่เราบอกไดจ้ บจ้านครธิสเตขียนทขีกี่มขีความสตุขบนแผท่นดธินโลกนขีนี้สามารถเขจ้าใกลจ้อตุทยาน
สวรรคห์ของพระเจจ้าไดจ้มากทขีกี่สตุดหากพระเจจ้าทรงอวยพรบจ้านนกันี้นดจ้วยความชอบธรรม ความรกัก ความอดกลกันี้นใจ 
และความพอใจ

______________
ขร้อ 23-25:

2:23 และอาดกัมกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ นขีกี่เปป็นกระดผกจาก
กระดผกทกันี้งหลายของเรา และเนสืนี้อจากเนสืนี้อของเรา 
เธอจะถผกเรขียกวท่าหญธิง เพราะวท่าเธอไดจ้ถผกเอาออก
มาจากชาย
2:24 เหตตุฉะนกันี้น ผผจ้ชายจะจากบธิดาของเขาและ

มารดาของเขา และจะไปผผกพกันเขจ้ากกับภรรยาของ
เขา และเขาทกันี้งสองจะเปป็นเนสืนี้ออกันเดขียวกกัน”
2:25 และเขาทกันี้งสองยกังเปลสือยกายอยผท่ คสือชายนกันี้น
และภรรยาของเขา และพวกเขาไมท่มขีความละอาย

2. ในเอเดนการสมรสเปป็นการเตธิมเตย็มอนันสมบสูรณร์แบบ
บางครกันี้งผผจ้คนกลท่าววท่าชขีวธิตคผท่ของบางคน “ไดจ้ถผกสรจ้างในสวรรคห์” ในความหมายหนถึกี่งนกักี่นกห็เปป็นความจรธิง

เกขีกี่ยวกกับการสมรสทกันี้งหมดทขีกี่ถผกตจ้อง เพราะวท่าพระเจจ้าเองทรงใสท่สธิทธธิอสานาจของพระองคห์ไวจ้ในทขีกี่ ๆ สกังคมและ
รกัฐบาลประกาศการสมรสหนถึกี่ง เปป็นไปไดจ้ทขีกี่ชายบางคนและหญธิงบางคนไมท่เหมาะสมสสาหรกับกกันและกกันและการ
สมรสนกันี้นไมท่เปป็นการฉลาด แตท่มกันกห็ยกังเปป็นการสมรสทขีกี่ถผกตจ้องตามกฎหมายอยผท่ดขี ถผกยอมรกับบนแผท่นดธินโลกและ
ในสวรรคห์และดกังนกันี้นจถึงถผกผผกมกัดโดยบทบกัญญกัตธิตท่าง ๆ ของพระเจจ้าเชท่นเดขียวกกับกฎหมายตท่าง ๆ ของมนตุษยห์

แตท่กห็มขีอยผท่นกัยหนถึกี่งเชท่นกกัน ทขีกี่ไมท่มขีการสมรสใดบนแผท่นดธินโลกทขีกี่เปป็นอยท่างสวรรคห์จรธิง ๆ ตอนนขีนี้ มขีผผจ้กลท่าววท่า
“ความรกักทสาใหจ้ตาบอด” นกักี่นแคท่หมายความวท่าความรกักของคนหนตุท่มสาวคงตจ้องมองขจ้ามขจ้อบกพรท่องและขจ้อดจ้อย
มากมายเพสืกี่อทขีกี่จะรผจ้สถึกเหมสือนไดจ้ขถึนี้นสวรรคห์และมขีพลกังรตุนแรงเหมสือนทขีกี่ความรกักบางครกันี้งกห็เปป็น

แตท่ในสวนเอเดนนกันี้นคนสองคนกห็สมบผรณห์แบบและไรจ้บาป เปปปั่ยมดจ้วยรกักและดขีงาม
เราถผกบอกวท่า: “และอาดกัมกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ นขีกี่เปป็นกระดผกจากกระดผกทกันี้งหลายของเรา และเนสืนี้อจากเนสืนี้อ

ของเรา เธอจะถผกเรขียกวท่าหญธิง เพราะวท่าเธอไดจ้ถผกเอาออกมาจากชาย…และเขาทกันี้งสองยกังเปลสือยกายอยผท่ คสือชาย
นกันี้นและภรรยาของเขา และพวกเขาไมท่มขีความละอาย” (ปฐก. 2:23,25)



ไมท่มขีความรผจ้สถึกผธิดหวกังทขีกี่ไมท่เปป็นดกังคาดในชขีวธิตคผท่นกันี้นเลย เอวาไมท่ไดจ้พบวท่าตกัวเธอรผจ้สถึกสะเทสือนใจเมสืกี่อไดจ้ยธิน
อาดกัมกรน พบวท่าเขาอารมณห์เสขียบท่อย ๆ อาดกัมไมท่ไดจ้พบวท่าเอวาถผกเลขีนี้ยงมาใหจ้เปป็นเดห็กทขีกี่ถผกตามใจจนเสขียคนและ
อยากใหจ้ทตุกสธิกี่งเปป็นไปตามความตจ้องการของเธอ หรสือพบวท่าเธอทสากกับขจ้าวไมท่เปป็น! ไมท่เลย ขจ้อจสากกัดเหลท่านกันี้น 
ความผธิดหวกังเหลท่านกันี้น การประนขีประนอมและการปรกับตกัวทขีกี่ไมท่อาจหลขีกเลขีกี่ยงไดจ้เหลท่านกันี้นทขีกี่ตจ้องเกธิดขถึนี้นเพราะ
ความอท่อนแอในอตุปนธิสกัยมนตุษยห์ไมท่ไดจ้เปป็นสท่วนหนถึกี่งของชขีวธิตคผท่อกันนท่ารกักและสมบผรณห์แบบนกันี้นในเอเดน!

ทกันี้งอาดกัมและเอวาทราบวท่าชขีวธิตคผท่นกันี้นคสือตลอดไป “และอาดกัมกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ นขีกี่เปป็นกระดผกจากกระดผก
ทกันี้งหลายของเรา และเนสืนี้อจากเนสืนี้อของเรา” เขารกับเธอเขจ้าสผท่ใจของเขาไปตลอดหลายปปขจ้างหนจ้านกันี้นและเธอเปป็น
สท่วนหนถึกี่งของเขา และเขาเปป็นสท่วนหนถึกี่งของเธอ เขาทกันี้งสองเปป็นหนถึกี่งเดขียวกกันในความเขจ้าใจอกันสมบผรณห์แบบเชท่น
นกันี้น ในความเหห็นพจ้องตรงกกันทขีกี่สมบผรณห์แบบเชท่นนกันี้น ในความเพลธิดเพลธินอกันสมบผรณห์แบบเชท่นนกันี้นของการ
รท่วมสามกัคคขีธรรมซถึกี่งกกันและกกันและความคธิดและการอยผท่เคขียงขจ้างกกัน ในแบบทขีกี่ไมท่มขีมนตุษยห์ทขีกี่นท่าสกังเวชและทสาบาป
คผท่ใดเคยไปถถึงในตอนนขีนี้!

“และเขาทกันี้งสองยกังเปลสือยกายอยผท่ คสือชายนกันี้นและภรรยาของเขา และพวกเขาไมท่มขีความละอาย” โอจ้ 
หลกังจากทขีกี่บาปไดจ้เขจ้ามา พวกเขากห็รผจ้สถึกในใจทขีกี่รผจ้สถึกผธิดของตนวท่าพวกเขามขีหลายสธิกี่งทขีกี่ตจ้องปปิดซท่อน พวกเขาไมท่
สามารถไวจ้วางใจตกัวเองไดจ้หรสือไวจ้ใจผผจ้อสืกี่นไดจ้ อารมณห์และความตจ้องการสท่วนลถึกทขีกี่สตุดของพวกเขาตจ้องถผกปปิดบกังไวจ้
เพราะภกัยคตุกคามและความอท่อนแอและความรผจ้สถึกผธิดทขีกี่พวกเขารผจ้สถึกอยผท่เสมอ แตท่วท่ากท่อนบาปในสวนเอเดน 
เหมสือนกกับทขีกี่เดห็กทารกทขีกี่ไรจ้เดขียงสาไมท่ทดลองและไมท่ถผกทดลองโดยความเปลสือยเปลท่าของตนหรสือรผจ้สถึกขายหนจ้า
เพราะมกันหรสือละอาย อาดกัมและเอวาในความรกักอกันสมบผรณห์แบบและการรท่วมสนธิทอกันสมบผรณห์แบบกห็มขีชขีวธิตคผท่ทขีกี่มขี
ความสตุข

3. สภาพแวดลร้อมและบรรยากาศสนาหรนับบร้านในอทุทยานสวรรคร์กย็สมบสูรณร์แบบจรธิง ๆ!
เนสืกี่องจากวท่าในสวนเอเดนไมท่มขีบาปแตท่มขีความบรธิสตุทธธิธิ์และความไรจ้เดขียงสาอกันสมบผรณห์แบบ จถึงมขีสตุขภาพ

อกันสมบผรณห์แบบ สองคนนขีนี้ทขีกี่รผจ้สถึกสบายใจอยท่างสมบผรณห์แบบตท่อเบสืนี้องพระพกักตรห์ของพระเจจ้าและไมท่ละอายตท่อ
หนจ้าความบรธิสตุทธธิธิ์ของพระองคห์ กห็มขีสตุขภาพอกันเปปปั่ยมสงท่าราศขีทขีกี่สามารถมาไดจ้ในทขีกี่ ๆ ไมท่มขีบาปเทท่านกันี้น ผมเชสืกี่อวท่า
รท่างกายของอาดกัมเปป็นเหมสือนรท่างกายของเราจะเปป็นเมสืกี่อถถึงการเปป็นขถึนี้นจากตาย รท่างกายทขีกี่เหมสือนกกับทขีกี่พระเยซผ
ทรงมขีหลกังจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ ผมไมท่ไดจ้เปป็นพวกของคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เชสืกี่อวท่าในการเปป็นขถึนี้นจากตายเรา
จะมขีรท่างกายแบบผขีทขีกี่ไมท่มขีเลสือด เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่า “เนสืนี้อและเลสือดจะรกับอาณาจกักรของพระเจจ้าเปป็นมรดกไมท่ไดจ้”
(1 คร. 15:50) นกักี่นแคท่หมายความวท่ามนตุษยห์ธรรมดาทขีกี่ไมท่ไดจ้บกังเกธิดใหมท่กห็เขจ้าสวรรคห์ไมท่ไดจ้ มกันไมท่ไดจ้หมายความวท่า
พวกเขาจะไมท่มขีเลสือด ผมเชสืกี่อวท่าพระเจจ้าทรงสรจ้างอาดกัมและเอวาพรจ้อมกกับรท่างกายทขีกี่สมบผรณห์แบบในตอนแรกนกันี้น 
และถจ้าพวกเขาสมบผรณห์แบบ ฉะนกันี้นกห็แนท่นอนวท่ารท่างกายทขีกี่เปป็นขถึนี้นจากตายอกันสมบผรณห์แบบของเราจะเปป็นเหมสือน
รท่างกายเหลท่านกันี้นในสวนเอเดน

พระกายทขีกี่เปป็นขถึนี้นจากตายของพระเยซผยท่อยอาหารไดจ้ และรท่างกายของเรากห็จะทสาไดจ้เชท่นกกัน เมสืกี่อนกันี้นเรา
กห็ตจ้องการของเหลวเหลท่านกันี้นในรท่างกาย และผมคธิดวท่าแผนการอกันงดงามของพระเจจ้า ซถึกี่งมขีโลหธิต ซถึกี่งเปป็นชขีวธิตของ
เนสืนี้อหนกังเพสืกี่อทสาใหจ้กระบวนการตท่าง ๆ ของชขีวธิตดสาเนธินตท่อไปไดจ้ กห็จะเปป็นของเราในรท่างกายทขีกี่ไดจ้รกับสงท่าราศขี



เหมสือนอยท่างทขีกี่มกันเคยเปป็นจรธิงในรท่างกายทขีกี่สมบผรณห์แบบของอาดกัมและเอวา
จสาไวจ้วท่าแผนการแหท่งการทรงสรจ้างของพระเจจ้าไมท่ไดจ้ผธิด แตท่บกัดนขีนี้มกันเรธิกี่มแตกสลายและแปดเปปปื้อนและ

เสสืกี่อมโทรมไปแลจ้ว
สตุขภาพอกันสมบผรณห์แบบและความเจห็บปฝ่วยและความอท่อนเยาวห์ของอาดกัมกกับเอวาถผกรกักษาไวจ้อยผท่เสมอ

ขณะทขีกี่พวกเขารกับประทาน ไมท่เพขียงจากผลไมจ้แสนอรท่อยทขีกี่พระเจจ้าทรงจกัดเตรขียมไวจ้เทท่านกันี้น แตท่จาก “ตจ้นไมจ้แหท่ง
ชขีวธิตทขีกี่อยผท่กลางสวนนกันี้น” เชท่นกกัน พวกเขาถผกหจ้ามมธิใหจ้กธินจาก “ตจ้นไมจ้แหท่งความรผจ้ดขีและชกักี่ว” แตท่พวกเขาไมท่ไดจ้ถผก
หจ้ามไมท่ใหจ้กธินจากตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิต อกันทขีกี่จรธิง พวกเขาถผกบอกอยท่างชกัดเจนวท่า “จากตจ้นไมจ้ทตุกตจ้นในสวนนขีนี้ เจจ้า
สามารถกธินไดจ้ตามใจชอบ แตท่จากตจ้นไมจ้แหท่งความรผจ้ดขีและชกักี่วรจ้าย เจจ้าอยท่ากธินจากตจ้นนกันี้น…” (ปฐก. 2:16,17)

หลกังจากทขีกี่บาปไดจ้เขจ้ามาและพวกเขาถผกขกับออกไปนอกสวนนกันี้น มกันกห็เปป็นไปเพสืกี่อเจตนาหนถึกี่งทขีกี่ชกัดเจน: 
“เกรงวท่าเขาจะยสืกี่นมสือของตน และหยธิบจากตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตและกธิน และมขีชขีวธิตอยผท่ตลอดไป” (ปฐก. 3:22) 
พระเจจ้าไมท่อยากใหจ้มนตุษยห์ทขีกี่มขีบาปแปดเปปปื้อนในใจและเลสือดของตน เหธินหท่างจากพระเจจ้า ไดจ้มขีชขีวธิตอยผท่ในเนสืนี้อหนกัง
นขีนี้ตลอดไป แตท่ในเอเดนกท่อนบาปไดจ้เขจ้ามา สตุขภาพอกันสมบผรณห์แบบและความอท่อนเยาวห์และพละกสาลกังแสน
มหกัศจรรยห์ไดจ้ถผกรกักษาใหจ้คงไวจ้อยผท่เสมอขณะทขีกี่พวกเขากธินเมสืกี่อใดกห็ตามทขีกี่พวกเขาประสงคห์จากตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตเชท่น
เดขียวกกับจากผลไมจ้อสืกี่น ๆ ในสวนนกันี้น

โอจ้ เมสืกี่ออตุทยานสวรรคห์ถผกทสาใหจ้คสืนสภาพเดธิม เมสืกี่อพระเจจ้าทรงปลผกแผท่นดธินโลกทขีกี่นท่าสกังเวช ตกในบาป
และถผกแชท่งสาปนขีนี้อขีกครกันี้งและทรงสรจ้างสวนเอเดนใหจ้มกันใหมท่อขีก และเมสืกี่อพระเจจ้าเองทรงสรจ้างพลกับพลาของ
พระองคห์กกับมนตุษยห์บนแผท่นดธินโลกทขีกี่ถผกบผรณะใหมท่ เมสืกี่อนกันี้นเรากห็ถผกบอกในนธิมธิตทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจของยอหห์นวท่า
 “และทท่านไดจ้แสดงใหจ้ขจ้าพเจจ้าเหห็นแมท่นนี้สาบรธิสตุทธธิธิ์ของนนี้สาแหท่งชขีวธิต สตุกใสเหมสือนแกจ้วผลถึก ซถึกี่งไหลออกมาจาก
พระทขีกี่นกักี่งของพระเจจ้า และของพระเมษโปดก ในทท่ามกลางถนนของนครนกันี้น และรธิมแมท่นนี้สาทกันี้งสองฟากมขีตจ้นไมจ้
แหท่งชขีวธิต ซถึกี่งออกผลสธิบสองชนธิด และออกผลของมกันทตุก ๆ เดสือน และใบทกันี้งหลายของตจ้นไมจ้นกันี้นสสาหรกับการรกักษา
บรรดาประชาชาตธิใหจ้หาย” (วว. 22:1,2)

ดกังนกันี้น ในรท่างกายทขีกี่ไดจ้รกับสงท่าราศขีซถึกี่งบรธิสตุทธธิธิ์และไรจ้เดขียงสาพอ ๆ กกับของอาดกัมและของเอวา เราจะ
อาศกัยอยผท่ในเอเดนของพระเจจ้าซถึกี่งถผกสรจ้างใหมท่และเราจะดสืกี่มจากแมท่นนี้สาอกันบรธิสตุทธธิธิ์นกันี้นซถึกี่งมขีนนี้สาแหท่งชขีวธิตและเราจะ
กธินผลของตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตซถึกี่งออกผลสธิบสองชนธิด เมสืกี่อนกันี้นรท่างกายของเราจะรผจ้จกักการเยขียวยารกักษาชกักี่วนธิรกันดรห์ของ
ใบเหลท่านกันี้นของตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตซถึกี่งมขีไวจ้ “สสาหรกับการรกักษาบรรดาประชาชาตธิใหจ้หาย”

เราจะตจ้องไมท่คธิดวท่าอาดกัมและเอวาเคยใชจ้ชขีวธิตแบบคนปฝ่า ไมท่ใชท่เลย มนตุษยห์คนหนถึกี่งทขีกี่มขีสกัมพกันธห์สนธิทอกัน
สมบผรณห์กกับพระเจจ้า ผผจ้ทรงเปป็นแหลท่งแหท่งสตธิปปัญญาทกันี้งสธินี้น; มนตุษยห์คนหนถึกี่งทขีกี่ความคธิดไมท่ถผกลท่ามโซท่หรสือถผกบาป
ทสาใหจ้วธิปรธิต ยท่อมทราบมากยธิกี่งกวท่าทขีกี่มนตุษยห์คนใดทราบวกันนขีนี้ ในปฐมกาล 4:17-22 เราเรขียนรผจ้วท่าในชกักี่วชขีวธิตขอ



งอาดกัม ผผจ้คนไมท่เพขียงมขีไฟและถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ แตท่คาอธินยกังสรจ้างเมสืองหนถึกี่งดจ้วย; ยผบาล “เปป็นบธิดาของ
บรรดาคนทขีกี่ดขีดพธิณเขาคผท่และเปฝ่าขลตุท่ย”; และทผบกัลคาอธินเปป็น “ผผจ้สอนบรรดาชท่างฝปมสือในเครสืกี่องทองเหลสืองและ
เหลห็ก” ไมท่เคยมขี “ยตุคหธิน” ในสวนเอเดนเลย มนตุษยห์ในตอนนกันี้นไมท่ไดจ้กสาลกังปปนขถึนี้นจากสกัตวห์เดรกัจฉานผท่านทาง
นธิทานโงท่ ๆ แหท่งวธิวกัฒนาการ แตท่มนตุษยห์มาโดยตรงจากพระหกัตถห์ของพระเจจ้าและมขีสตธิปปัญญาและอกัจฉรธิยภาพของ
พระเจจ้าอยผท่รอบตกัวเขา คนปฝ่าเถสืกี่อนทกันี้งหมดในโลกมาจากคนเหลท่านกันี้นทขีกี่หลกังจากนนี้สาทท่วมโลกไดจ้หกันใจของตนไปเสขีย
จากพระเจจ้าและพระเจจ้าไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้กกับความคธิดอกันเสสืกี่อมทรามและพวกเขาไดจ้เขจ้าสผท่ความมสืดของคน
เถสืกี่อนและการบผชารผปเคารพและความมลทธิน แตท่อาดกัมกห็เฉลขียวฉลาดมากยธิกี่งกวท่ามนตุษยห์คนใดวกันนขีนี้ และเราอาจ
แนท่ใจไดจ้วท่ารอบตกัวพวกเขา พวกเขามขีความสะดวกสบายทตุกอยท่างในสภาพแวดลจ้อมอกันสมบผรณห์แบบนกันี้นแหท่ง
เอเดน

 และทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดเลยกห็คสือ การคบหาสมาคมตท่าง ๆ ในสวนนกันี้นกห็เปป็นกกับพระเจจ้าและเหลท่าทผตสวรรคห์ 
พระเจจ้าคงจะเสดห็จมาทตุกวกันและเดธินในชท่วงอากาศเยห็นสบายของวกันกกับอาดกัม พวกเขาพผดคตุยกกันและมขีการ
รท่วมสามกัคคขีธรรมอกันหอมหวาน ทกันี้งหมดทขีกี่อาดกัมตจ้องการทราบเขากห็ถามไดจ้ ทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดเลยกห็คสือ เขาปปตธิยธินดขีในการ
รท่วมสามกัคคขีธรรมนกันี้นและไมท่รผจ้สถึกผธิดในใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบ ไมท่มขีความรผจ้สถึกถถึงความอท่อนแอหรสือความลจ้มเหลว
ของตกัวเองทขีกี่จะทสาใหจ้เขาหกันไปเสขียจากการรท่วมสามกัคคขีธรรมอกันหอมหวานนกันี้น-จนถถึงวกันทขีกี่เลวรจ้ายนกันี้นเมสืกี่ออาดกัม
พบวท่าตนไดจ้ทสาบาปและรผจ้สถึกถถึงความชกักี่วอกันบาปหนา เปลสือยเปลท่าและไรจ้สธิกี่งปกคลตุมตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า! โอจ้ 
บจ้านแหท่งแรกนกันี้นในเอเดนเปป็นบจ้านทขีกี่มขีสภาพแวดลจ้อมอกันแสนวธิเศษจรธิง ๆ!

หลกังจากทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างผผจ้หญธิงและนสาเธอมาใหจ้อาดกัมแลจ้ว เราอท่านวท่า
“และอาดกัมกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ นขีกี่เปป็นกระดผกจากกระดผกทกันี้งหลายของเรา และเนสืนี้อจากเนสืนี้อของเรา เธอจะ

ถผกเรขียกวท่าหญธิง เพราะวท่าเธอไดจ้ถผกเอาออกมาจากชาย เหตตุฉะนกันี้น ผผจ้ชายจะจากบธิดาของเขาและมารดาของเขา 
และจะไปผผกพกันเขจ้ากกับภรรยาของเขา และเขาทกันี้งสองจะเปป็นเนสืนี้ออกันเดขียวกกัน” และเขาทกันี้งสองยกังเปลสือยกายอยผท่ 
คสือชายนกันี้นและภรรยาของเขา และพวกเขาไมท่มขีความละอาย”

II. ความหมายโดยนนัยฝป่ายวธิญญาณตามพระคนัมภภีรร์ของการแตผ่งงานในเอเดน
มขีความหมายโดยนกัยฝฝ่ายวธิญญาณหลายประการในทขีกี่นขีนี้ซถึกี่งเราควรหมายเหตตุไวจ้เกขีกี่ยวกกับการสมรสนขีนี้ใน

สวนเอเดน
1. สามภีและภรรยากลายเปป็นหนนริ่งเดภียวกนัน

แนท่นอนวท่า เอวาเปป็นเนสืนี้อหนกังและกระดผกและเลสือดของอาดกัมจรธิง ๆ แตท่ในการสมรสเราถผกสอนวท่าเลสือด
และชขีวธิตทกันี้งสองนกันี้นรวมเปป็นหนถึกี่งและผสมผสานกกันในลผก ๆ ของพวกเขา และพวกเขาควรมขีความเปป็นนนี้สาหนถึกี่งใจ
เดขียวกกันเชท่นนกันี้นจนในฝฝ่ายวธิญญาณพวกเขาเปป็น “เนสืนี้ออกันเดขียวกกัน” สามขีและภรรยามกักเรธิกี่มทท่าทางเหมสือนกกัน คธิด



เหมสือนกกัน กธินอาหารแบบเดขียวกกัน มขีนธิสกัยเหมสือนกกัน อยากไดจ้สธิกี่งเดขียวกกัน ความตจ้องการของชายคนหนถึกี่งและ
หญธิงคนหนถึกี่งทขีกี่มขีตท่อกกันและกกันกห็ฝปังลถึกยธิกี่งนกักในธรรมชาตธิของพวกเขา เขาทกันี้งสองสามารถชดเชยความอท่อนแอ
และความตจ้องการของอขีกฝฝ่ายไดจ้ พวกเขาควรนกับวท่าตกัวเองเปป็นคนเดขียวกกัน

พวกเขาทกันี้งคผท่เปลสือยเปลท่าและไมท่ละอาย ความรกักตามแบบพระเจจ้าและความสกัตยห์ซสืกี่อเมสืกี่อชายและหญธิง
มอบตกัวเองใหจ้แกท่กกันและกกันตลอดชกักี่วชขีวธิตกห็ทสาใหจ้สามขีและภรรยาไมท่จสาเปป็นตจ้องปปิดซท่อนจากกกันและกกัน

1 โครธินธห์ 7:3-5 บอกเราวท่าไมท่มขีการเหนขีกี่ยวรกันี้ง ไมท่มขีการกสาหนดขอบเขตจากพระเจจ้าในความใกลจ้ชธิดทขีกี่
เปป็นการรท่วมรกักของสามขีกกับภรรยา การสมรสจถึงถผกตกันี้งใจไวจ้ใหจ้เปป็นเรสืกี่องทขีกี่ยาวนานตลอดชขีวธิต ชายคนหนถึกี่งจะตจ้อง
ทธินี้งสธิกี่งอสืกี่นทกันี้งหมดเพสืกี่อไปเกาะตธิดอยผท่กกับภรรยาของตน “ผผจ้ชายจะจากบธิดาของเขาและมารดาของเขา และจะไป
ผผกพกันเขจ้ากกับภรรยาของเขา” ในพธิธขีสมรส เมสืกี่อชายคนหนถึกี่งรกับภรรยาและปฏธิญาณวท่าเขาจะ “ทอดทธินี้งสธิกี่งอสืกี่น
ทกันี้งหมด” และเมสืกี่อภรรยากลท่าวคสาปฏธิญาณเชท่นนกันี้นเหมสือนกกัน เขาทกันี้งสองกห็กสาลกังตกลงตามสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรง
บกันทถึกไวจ้แลจ้วในสถาบกันแหท่งการสมรส การสมรสมขีไวจ้สสาหรกับยามสตุขและยามทตุกขห์ ยามมกักี่งมขี ยามยากจน จนกวท่า
ความตายจะยตุตธิมกัน

นกักี่นหมายความวท่า ไมท่อาจมขีการหยท่ารจ้างทขีกี่เหมาะสมไดจ้นอกเสขียจากวท่าการสมรสนกันี้นถผกทสาลายโดยการ
เลท่นชผจ้ไมท่เลธิก นกักี่นคสือ การลท่วงประเวณขี ซถึกี่งทสาใหจ้มกันเปป็นไปไมท่ไดจ้เลยทขีกี่จะมขีความรกักและความนกับถสือและความรท่วม
มสือ เมสืกี่อพระเจจ้าประทานการสมรสในเอเดน พระองคห์กห็ไมท่ไดจ้ทรงจกัดเตรขียมไวจ้สสาหรกับการหยท่ารจ้าง

นขีกี่เปป็นการสมรสแบบผกัวเดขียวเมขียเดขียวและดกังนกันี้นถถึงแมจ้วท่าในเวลาตท่อมาพระเจจ้าบางครกันี้งทรงอนตุญาตใหจ้
ชายคนหนถึกี่งมขีภรรยาสองคนไดจ้ แบบแผนทขีกี่ถผกวางไวจ้ในทขีกี่นขีนี้ในเอเดน ซถึกี่งเปป็นแบบแผนทขีกี่เหมาะสมและสมบผรณห์
แบบ กห็มขีไวจ้สสาหรกับชายคนเดขียวและสสาหรกับหญธิงคนเดขียว

2. เอวาเปป็นมารดาของผสูร้มภีชภีวธิตททุกคน อาดนัมกลผ่าวไวร้
นกักี่นหมายความวท่าไมท่เคยมขีวานรเผท่าหนถึกี่งทขีกี่เตธิบโตขถึนี้นอยท่างชจ้า ๆ เปป็นเหมสือนมนตุษยห์มากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ และ

ดกังนกันี้นเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์จถึงสสืบเชสืนี้อสายมาจากเผท่าพกันธตุห์หนถึกี่งของพวกสกัตวห์ ไมท่ใชท่เลยครกับ ทตุกคนบนแผท่นดธินโลกสสืบเชสืนี้อ
สายมาจากเอวา มกันเปป็นเชท่นนกันี้นหลกังจากนนี้สาทท่วมโลกตามทขีกี่ปฐมกาล 9:19 บอกเราวท่า “เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายสาม
คนนกันี้นของโนอาหห์ และจากสามคนนขีนี้แผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นมขีมนตุษยห์กระจายออกไปทกักี่ว” ทตุกคนในโลกสสืบเชสืนี้อสายมา
จากบตุตรชายทกันี้งสามของโนอาหห์ คนผธิวดสาทตุกคน คนผธิวขาวทตุกคน คนผธิวเหลสืองทตุกคน คนผธิวนนี้สาตาลทตุกคน-
ตกันี้งแตท่พวกคนปฝ่าแหท่งออสเตรเลขีย ชนเผท่าปปิปิ๊กมขีกี่แหท่งปฝ่าแอฟรธิกา ชาวมองโกเลขียทขีกี่ตาเฉขียง หรสือผผจ้คนในรกัฐสภาของ
อเมรธิกาหรสืออกังกฤษ-ทตุกคนสสืบเชสืนี้อสายมาจากเอวา เธอเปป็นมารดาของผผจ้มขีชขีวธิตทตุกคนและทตุกคนสสืบเชสืนี้อสายมา
จากโนอาหห์และบตุตรชายทกันี้งสามของเขา ในแงท่วธิทยาศาสตรห์ ผผจ้คนทราบวท่านกักี่นเปป็นความจรธิง ทตุกเผท่าพกันธตุห์มขีลผกไดจ้
เมสืกี่อพวกเขาผสมพกันธตุห์ขจ้ามกกัน พวกเขาทตุกคนมาจากสายพกันธตุห์เดขียวกกัน



ปฐมกาล 3
ขร้อ 1-6:

3:1 บกัดนขีนี้งผนกันี้นฉลาดหลกักแหลมกวท่าสกัตวห์ปฝ่าใด ๆ 
แหท่งทจ้องทตุท่งซถึกี่งพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างไวจ้ 
และมกันกลท่าวแกท่หญธิงนกันี้นวท่า “จรธิงหรสือทขีกี่พระเจจ้า
ตรกัสวท่า ‘พวกเจจ้าตจ้องไมท่กธินจากตจ้นไมจ้ทตุกชนธิดแหท่ง
สวนนขีนี้’”
3:2 และหญธิงนกันี้นกลท่าวแกท่งผวท่า “พวกเราสามารถกธิน
ผลของตจ้นไมจ้ทกันี้งหลายแหท่งสวนนขีนี้ไดจ้
3:3 แตท่ผลของตจ้นไมจ้ตจ้นนกันี้นซถึกี่งอยผท่ทท่ามกลางสวน 
พระเจจ้าไดจ้ตรกัสวท่า ‘พวกเจจ้าตจ้องไมท่กธินจากมกัน และ
พวกเจจ้าตจ้องไมท่แตะตจ้องมกัน เกรงวท่าพวกเจจ้าจะ
ตาย’”

3:4 และงผนกันี้นกลท่าวแกท่หญธิงนกันี้นวท่า “พวกเจจ้าจะไมท่
ตายแนท่
3:5 เพราะวท่าพระเจจ้ารผจ้อยผท่วท่า ในวกันนกันี้นทขีกี่พวกเจจ้ากธิน
จากตจ้นไมจ้นกันี้น ตาของพวกเจจ้ากห็จะสวท่างขถึนี้น และ
พวกเจจ้าจะเปป็นเหมสือนพวกพระ ซถึกี่งรผจ้จกักความดขีและ
ความชกักี่วรจ้าย”
3:6 และเมสืกี่อหญธิงนกันี้นเหห็นวท่า ตจ้นไมจ้นกันี้นเหมาะ
สสาหรกับเปป็นอาหาร และมกันสบายตา และเปป็นตจ้นไมจ้
ตจ้นหนถึกี่งทขีกี่นท่าปรารถนาเพสืกี่อทสาใหจ้คนหนถึกี่งเกธิดปปัญญา
นางจถึงเกห็บผลจากตจ้นไมจ้นกันี้น และไดจ้กธิน และสท่งใหจ้
สามขีของนางทขีกี่อยผท่กกับนางดจ้วย และเขาไดจ้กธิน

งสูนนันั้นในเอเดน
ความสกัมพกันธห์ระหวท่างมนตุษยห์กกับสกัตวห์ทกันี้งหลายในเอเดนมขีความใกลจ้ชธิดกกันและหอมหวานมาก ๆ กท่อน

บาปไดจ้เขจ้ามา ธรรมชาตธิไมท่ไดจ้ถผกแชท่งสาป มนตุษยห์ในปปัจจตุบกันถผกรตุมเรจ้าโดยพายตุ นนี้สาทท่วม ฟฝ้าผท่า ความรจ้อนและ
ความเหนห็บหนาว เขาถผกเชสืนี้อโรคตท่าง ๆ โจมตขี สกัตวห์สท่วนใหญท่กลกัวเขา และสกัตวห์ปฝ่าหลายชนธิดชอบฆท่ามนตุษยห์ แตท่
เราเชสืกี่อวท่าจตุลธินทรขียห์ทกันี้งหลายซถึกี่งบกัดนขีนี้เปป็นเชสืนี้อโรคอกันตรายเคยเปป็นจตุลธินทรขียห์ทขีกี่ดขีตท่อสตุขภาพและไมท่มขีพธิษภกัย เราเชสืกี่อ
วท่าในเอเดนกตุหลาบเหลท่านกันี้นไมท่มขีหนาม เราเชสืกี่อวท่ากท่อนบาปไดจ้เขจ้ามา ตอนนกันี้นไมท่มขีความปปัปั่นปฝ่วนของธรรมชาตธิทขีกี่
คตุกคามมนตุษยห์หรสือทสาอกันตรายตท่อเขา

บางครกันี้งพระเจจ้าทรงชท่วยเหลสือมนตุษยห์ใหจ้ทสาลายสธิกี่งกขีดขวางนกันี้นเพสืกี่อทขีกี่คนและสกัตวห์จะสามารถเขจ้าใจกกันไดจ้ 
ดกังนกันี้นพระองคห์จถึงทรงใหจ้สกัตวห์ชนธิดละคผท่เดธินเขจ้ามาในเรสือนกันี้นทขีกี่โนอาหห์สรจ้าง ดกังนกันี้นพระองคห์จถึงทรงใหจ้ลผกลาทขีกี่ยกังไมท่
เคยมขีคนขขีกี่เลยเดธินอยท่างเชสืกี่องไปตามทจ้องถนนของกรตุงเยรผซาเลห็มทท่ามกลางฝผงชนทขีกี่โหท่รจ้องสรรเสรธิญ โดยพระเยซผ
เจจ้าทรงขขีกี่บนหลกังของมกัน ในการเสดห็จเขจ้ากรตุงเยรผซาเลห็มอยท่างผผจ้พธิชธิต และดกังนกันี้นเราจถึงถผกบอกวท่าในยตุคอาณาจกักร
นกันี้น “สตุนกัขปฝ่าจะอาศกัยอยผท่กกับลผกแกะดจ้วย และเสสือดาวจะนอนลงกกับลผกแพะ และลผกวกัวกกับสธิงโตหนตุท่มกกับสกัตวห์
อจ้วนพขีจะอยผท่ดจ้วยกกัน และเดห็กเลห็ก ๆ จะนสาพวกมกันไป และแมท่วกัวกกับหมขีจะหากธินดจ้วยกกัน ลผก ๆ ของพวกมกันกห็จะ
นอนลงดจ้วยกกัน และสธิงโตจะกธินฟางเหมสือนอยท่างวกัวตกัวผผจ้ และทารกกธินนมจะเลท่นอยผท่ทขีกี่ปากรผของงผเหท่า และเดห็กทขีกี่
หยท่านมจะวางมสือของตนบนรกังของงผทกับทาง” (อสย. 11:6-9)



1. งสูนนันั้นทภีริ่พสูดไดร้
มกันไมท่ใชท่นธิทาน มกันไมท่ใชท่แคท่บทกวขีเพจ้อฝปันทขีกี่วท่าซาตานเขจ้าไปในงผตกัวหนถึกี่งและงผนกันี้นพผดคตุยกกับเอวา
บกัดนขีนี้งผทกันี้งหลายตกอยผท่ใตจ้คสาแชท่งสาป พระเจจ้าทรงวางความเปป็นศกัตรผไวจ้ระหวท่างงผกกับมนตุษยห์ งผเปป็นภาพเลห็ง

หนถึกี่งของซาตานและของความชกักี่วรจ้าย แตท่เดธิมทขีมกันหาเปป็นเชท่นนกันี้นไมท่ ในตอนนกันี้น “งผนกันี้นฉลาดหลกักแหลมกวท่าสกัตวห์
ปฝ่าใด ๆ แหท่งทจ้องทตุท่งซถึกี่งพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างไวจ้” เฉลขียวฉลาดกวท่าและใกลจ้ชธิดกกับมนตุษยห์มากกวท่ามจ้า
หรสือสตุนกัขหรสือลธิงชธิมแปนซขี

ดร. สโกฟปิลดห์กลท่าววท่า:
งผนกันี้น ในรผปแบบของมกันในเอเดน จะตจ้องไมท่ถผกคธิดวท่าเปป็นสกัตวห์เลสืนี้อยคลานตกัวหนถึกี่งทขีกี่เลสืนี้อยไป นกักี่น

เปป็นผลกระทบของคสาแชท่งสาปนกันี้น (ปฐก. 3:14) สกัตวห์นกันี้นซถึกี่งยอมใหจ้ซาตานยสืมใชจ้ตกัวมกันเองอาจเปป็น
สกัตวห์ทขีกี่งดงามทขีกี่สตุดเหมสือนกกับทขีกี่มกันเปป็นสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่ “ฉลาดหลกักแหลม” มากทขีกี่สตุดรองจากมนตุษยห์ 
รท่องรอยแหท่งความงามนกันี้นยกังหลงเหลสืออยผท่แมจ้จะมขีคสาแชท่งสาปนกันี้น ทตุกการเคลสืกี่อนไหวของงผตกัวหนถึกี่ง
มขีความสงท่างาม และหลายสายพกันธตุห์กห็มขีสขีสกันทขีกี่สวยงาม ในงผนกันี้น ซาตานไดจ้ปรากฏตกัวครกันี้งแรก “ใน
ฐานะทผตสวรรคห์แหท่งความสวท่าง” (2 คร. 11:14)

งผทกันี้งหลายเคยพผดคตุยกกับมนตุษยห์ในสวนเอเดนไหม? ผมไมท่ทราบ ผมเขจ้าไปในบจ้านหลกังหนถึกี่งในเมสืองฟปนธิกซห์ 
รกัฐแอรธิโซนท่า และตกใจทขีกี่ไดจ้ยธินเสขียงพผดหนถึกี่งทขีกี่ชกัดเจนวท่า “เอาลท่ะ ไหนลองพผดหวกัดดขีซธิ?” มกันชกัดเจนพอ ๆ กกับ
เสขียงพผดของมนตุษยห์คนใด แตท่มกันเปป็นเสขียงของนกขตุนทองตกัวหนถึกี่ง สตุนกัขของผมชสืกี่อ Flicka พผดไมท่ไดจ้ แตท่มกันแสดง
หลกักฐานชกัดเจนของความทรงจสา ของจธิตสสานถึกผธิดชอบ ของความอธิจฉา ของความรกัก ของความชสืกี่นบานและ
ความละอาย มกันทราบความหมายของคสาเปป็นสธิบ ๆ อาจเปป็นรจ้อย ๆ ดจ้วย มกันชอบเสขียงดนตรขี กท่อนคสาแชท่งสาป
นกันี้นทขีกี่ใสท่หนามใหจ้กตุหลาบและใสท่วกัชพสืชในทจ้องทตุท่งและทสาใหจ้ธรรมชาตธิเปป็นศกัตรผกกับมนตุษยห์ พวกสกัตวห์อาจเคยพผดไดจ้ 
และเมสืกี่อพระเจจ้าทรงใหจ้ลาตกัวหนถึกี่งเตสือนสตธิบาลาอกัม พระองคห์กห็อาจแคท่ปลดปลท่อยเจจ้าลานกันี้นจากคสาแชท่งสาปนกันี้นชกักี่ว
ขณะซถึกี่งตกอยผท่บนธรรมชาตธิ ผมไมท่ทราบ แตท่เอวาดผเหมสือนไมท่ประหลาดใจเลยเมสืกี่องผนกันี้นพผด เธออาจคตุจ้นเคยมาก
เหลสือเกธินแลจ้วกกับความเฉลขียวฉลาดของงผนกันี้นจนคสาพผดตท่าง ๆ ของมกันไมท่ทสาใหจ้เธอประหลาดใจเลย

2. ซาตานในงสูนนันั้น
ถจ้าเราตกันี้งใจอท่านอธิสยาหห์ 14:4-17 เรากห็จะพบวท่าอาณาจกักรบาบธิโลนถผกนสาเสนอในทขีกี่นขีนี้ใหจ้เปป็นภาพเลห็ง

หนถึกี่งไมท่เพขียงของปฏธิปปักษห์ตท่อพระครธิสตห์ผผจ้ซถึกี่งจะมานกันี้น แตท่ของซาตาน ซถึกี่งเปป็นปฏธิปปักษห์ตท่อพระครธิสตห์ทขีกี่รจ้ายกาจและ
เปป็นทขีกี่สตุด ในขจ้อ 12 เราพบวท่าซาตานเดธิมทขีเคยเปป็น “ลผซขีเฟอรห์ โอรสแหท่งรตุท่งอรตุณ” เทพบดขีองคห์หนถึกี่งของพระเจจ้า 
และวท่ามกันไดจ้ลจ้มลงเพราะการกบฏของมกันในการพยายามทขีกี่จะยกตกัวขถึนี้นเหนสือพระเจจ้าและทขีกี่จะตขีตนเสมอกกับ
พระเจจ้า หมายเหตตุใน Scofield Bible เกขีกี่ยวกกับพระคสาตอนนขีนี้กลท่าววท่า:



“ขจ้อ 12-14 เหห็นไดจ้ชกัดวท่ากลท่าวถถึงซาตาน ผผจ้ซถึกี่งในฐานะเจจ้าผผจ้ครองระบบโลกนขีนี้ (ดผ ‘โลก’, 
ยอหห์น 7:7; วว. 13:8, หมายเหตตุ) เปป็นผผจ้ครอบครองตกัวจรธิงแมจ้ไมท่ปรากฏแกท่ตาของระบบโลกทกันี้งหลาย
ทขีกี่สสืบตท่อกกันมา นกักี่นคสือ ไทระ, บาบธิโลน, มขีเดขีย-เปอรห์เซขีย, กรขีซ, โรม ฯลฯ (ดผ อสค. 28:12-14) ลผซขีเฟอรห์
‘ดาวประจสารตุท่ง’ หาใชท่ใครอสืกี่นนอกจากซาตาน ขจ้อพระคสาทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ตอนนขีนี้บท่งบอกถถึงการเรธิกี่มตจ้นของบาป
ในจกักรวาล เมสืกี่อลผซขีเฟอรห์กลท่าววท่า ‘ขจ้าจะ’ บาปไดจ้เรธิกี่มตจ้นขถึนี้น ดผ วว. 20:10, หมายเหตตุ ดผตกัวอยท่างอสืกี่น ๆ 
ของการพผดกกับซาตานผท่านทางผผจ้อสืกี่น ปฐก. 3:15; มธ. 16:22,23”
อขีกครกันี้ง ในเอเสเคขียล 28:13-15 ซาตานถผกพผดดจ้วยผท่านทางกษกัตรธิยห์แหท่งไทระ และพระเจจ้าตรกัสวท่า:
“เจจ้าเคยอยผท่ในเอเดน พระอตุทยานของพระเจจ้า เพชรพลอยทตุกอยท่างเปป็นสธิกี่งปกคลตุมของเจจ้า คสือทกับทธิม 

บตุษราคกัม และเพชร พลอยเขขียว พลอยสขีนนี้สาขจ้าว และหยก ไพฑผรยห์ มรกต และพลอยสขีแดง และทองคสา ความ
เชขีกี่ยวชาญแหท่งพวกรสามะนาของเจจ้าและปปปั่ทกันี้งหลายของเจจ้าไดจ้ถผกจกัดเตรขียมไวจ้ในเจจ้าในวกันทขีกี่เจจ้าถผกเนรมธิตสรจ้างขถึนี้น
มา เจจ้าเปป็นเครผบผผจ้พธิทกักษห์ทขีกี่ไดจ้รกับการเจธิมตกันี้งไวจ้ และเราไดจ้ตกันี้งเจจ้าไวจ้อยท่างนกันี้น เจจ้าเคยอยผท่บนภผเขาบรธิสตุทธธิธิ์ของ
พระเจจ้า เจจ้าเคยเดธินขถึนี้นลงอยผท่ในทท่ามกลางศธิลาเพลธิงทกันี้งหลาย เจจ้าเคยสมบผรณห์แบบในวธิธขีการทกันี้งหลายของเจจ้า 
ตกันี้งแตท่วกันทขีกี่เจจ้าไดจ้ถผกเนรมธิตสรจ้างขถึนี้นมา จนความชกักี่วชจ้าไดจ้ถผกพบในตกัวเจจ้า”

ดกังนกันี้น ลผซขีเฟอรห์ ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นของพระเจจ้า จถึงไดจ้ลจ้มลงและกลายเปป็นซาตาน ศกัตรผนกันี้นของพระเจจ้า
จากนกันี้นในสวนเอเดน ซาตานไดจ้เขจ้าไปในงผนกันี้น สกัตวห์ทขีกี่เฉลขียวฉลาดและงดงามนกันี้น เพสืกี่อทดลองเอวาและ

ทสาใหจ้เกธิดบาปในทท่ามกลางมนตุษยชาตธิ และเพสืกี่อเปป็นอนตุสรณห์นธิรกันดรห์ถถึงสธิกี่งชกักี่วนกันี้น บกัดนขีนี้พระเจจ้าจถึงทรงเรขียกซาตาน
วท่า “พญานาค งผโบราณนกันี้น ซถึกี่งเปป็นพญามารและซาตาน” (วว. 20:2) มกันคสือพญานาคหรสือสกัตวห์เลสืนี้อยคลานตกัว
ใหญท่ มกันคสืองผนกันี้น และเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเตสือนใจแกท่มนตุษยชาตธิ พระเจจ้าทรงใหจ้คสาแชท่งสาปหนถึกี่งตกอยผท่บนพวกงผและ
ความเปป็นศกัตรผระหวท่างมนตุษยห์กกับพวกงผ และบกัดนขีนี้งผกห็ถผกแชท่งสาปใหจ้เลสืนี้อยไปบนพสืนี้นดธิน

3. ซาตานศนัตรสูนนันั้นของพระเจร้ากนับมนทุษยร์
ความรผจ้สถึกคกับแคจ้นใจเปป็นนธิตยห์คงบท่มเพาะอยผท่ในอกของซาตาน! ความทรงจสาแหท่งวกันเหลท่านกันี้นคงหลอก

หลอนจรธิง ๆ เมสืกี่อมกันเคยรท่วมสามกัคคขีธรรมกกับพระเจจ้าอยท่างใกลจ้ชธิด! ซาตานคงเหงาจกับใจจรธิง ๆ เพราะมกันเกลขียด
ชกังพระเจจ้าแลจ้วตอนนขีนี้ เพราะมกันไมท่มขีการรท่วมสนธิทอกันหอมหวานอขีกตท่อไปแลจ้วกกับเหลท่าทผตสวรรคห์ทขีกี่บรธิสตุทธธิธิ์ เพราะ
มกันไมท่สามารถปปตธิยธินดขีในสธิกี่งทรงสรจ้างทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างขถึนี้นแลจ้วแตท่กลกับเกลขียดชกังมกันและปรารถนาทขีกี่จะ
ทสาลายมกัน!

เมสืกี่อซาตานมองไปยกังความบรธิสตุทธธิธิ์และความสตุขของชายกกับหญธิงในสวนนกันี้น ผมไมท่สงสกัยเลยวท่ามกัน
เกลขียดชกังพวกเขา มขีกลท่าวไวจ้วท่า “ความทตุกขห์ระทมชอบมขีเพสืกี่อน” ผผจ้ทขีกี่ไมท่มขีกห็เกลขียดชกังผผจ้ทขีกี่มขี ผผจ้ทขีกี่ยากจนกห็เกลขียดชกังผผจ้
ทขีกี่มกักี่งมขี ผผจ้ทขีกี่โฉดเขลากห็เกลขียดชกังผผจ้ทขีกี่มขีสตธิปปัญญา ผผจ้ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อกห็เกลขียดชกังผผจ้ทขีกี่เดธินในความเชสืกี่ออกันเรขียบงท่ายและหอม



หวาน และดกังนกันี้นซาตานจถึงทตุกขห์ทรมานดจ้วยความอยากทขีกี่จะทสาลายความสตุขในเอเดน ทขีกี่จะทสาลายแผนการของ
พระเจจ้า ทขีกี่จะสรจ้างความแปดเปปปื้อนใหจ้แกท่ทตุกสธิกี่งทขีกี่เคยสวยงามและบรธิสตุทธธิธิ์ในมนตุษยชาตธิ

เมสืกี่อซาตานเหห็นวท่าพระเจจ้าทรงเดธินในสวนนกันี้นในชท่วงอากาศเยห็นสบายของวกันและการสนทนานกันี้นทขีกี่อาดกัม
และเอวามขีกกับพระเจจ้านกันี้นหอมหวานขนาดไหน มกันกห็มตุท่งมกักี่นทขีกี่จะทสาลายการรท่วมสามกัคคขีธรรมนกันี้น เมสืกี่อมกันเหห็นวท่า
อาดกัมรกักและดผแลและทสาใหจ้ภรรยาของเขามขีความสตุขอยท่างอท่อนโยนขนาดไหน มกันกห็ปรารถนาทขีกี่จะทสาใหจ้สามขีทตุก
คนเปป็นชายกกักขฬะ ทขีกี่จะทสาใหจ้ภรรยาทตุกคนเปป็นหญธิงปากรจ้าย!

ผมรผจ้วท่ามขีพญามารทขีกี่เปป็นบตุคคลผผจ้หนถึกี่งอยผท่จรธิง ๆ ผมรผจ้วท่ามกันเกลขียดชกังลผก ๆ ของพระเจจ้าและอยากทสาเรสืกี่อง
รจ้าย ๆ กกับเรา ผมรผจ้วท่ามกันตท่อตจ้านขท่าวประเสรธิฐและแยท่งชธิงเมลห็ดขท่าวประเสรธิฐออกไปจากใจของผผจ้ไดจ้ยธินเมสืกี่อมกัน
ทสาไดจ้ ผมรผจ้วท่าเมสืกี่อพระเจจ้าตรกัสแกท่คนบาปทขีกี่สกังเวชวท่า “วกันนขีนี้เปป็นวกันแหท่งความรอด” ซาตานกห็กระซธิบเขจ้าหผอขีกขจ้าง
วท่า “ไมท่ใชท่ตอนนขีนี้หรอก รอไปกท่อนจนกวท่าเจจ้าไดจ้สมอยากแลจ้ว รอไปกท่อนจนกวท่าเจจ้าสนตุกเตห็มทขีกี่แลจ้ว รอไปกท่อน
จนกวท่าเจจ้าจะรผจ้สถึกวท่าใชท่” ผมขอกลท่าววท่า ผมรผจ้วท่ามขีพญามารทขีกี่เปป็นบตุคคลผผจ้หนถึกี่งอยผท่จรธิง ๆ ศกัตรผนกันี้นของพระครธิสตห์ 
ศกัตรผนกันี้นของขท่าวประเสรธิฐและศกัตรผทขีกี่จงเกลขียดจงชกังของผมเอง ผมรผจ้วท่าเมสืกี่อผมไปชท่วยจธิตวธิญญาณทกันี้งหลายใหจ้รอด
จากไฟเผา วท่าผมฉวยลผกแกะนกันี้นใหจ้พจ้นจากปากของสธิงโตนกันี้น ผมรผจ้วท่า “...พวกเราไมท่ไดจ้ปลนี้สาสผจ้กกับเนสืนี้อหนกังและ
เลสือด แตท่ปลนี้สาสผจ้กกับบรรดาเทพผผจ้ครอบครองอาณาจกักร กกับบรรดาเทพผผจ้มขีอสานาจ กกับบรรดาเทพผผจ้ปกครองความ
มสืดแหท่งโลกนขีนี้ กกับความชกักี่วฝฝ่ายวธิญญาณในบรรดาสถานทขีกี่สผง” (อฟ. 6:12)

นกักเทศนห์ทท่านหนถึกี่งกลท่าวแกท่ผมวท่า “อาจารยห์ไรซห์ คตุณพผดราวกกับวท่าพญามารเปป็นบตุคคลผผจ้หนถึกี่งและวท่ามกัน
คอยตท่อตจ้านขท่าวประเสรธิฐและคตุกคามความสตุขและความใชจ้การไดจ้ของครธิสเตขียนทกันี้งหลายและอยากถถึงขกันี้นเอา
ชขีวธิตของพวกเขาดจ้วยซนี้สา คตุณทสาตกัวราวกกับวท่าพญามารเปป็นตกัวคตุกคามอยผท่เสมอ ทสาไมเลท่า” เขากลท่าว “พญามารไมท่
เคยรบกวนผมแบบนกันี้นเลยนะ”

ผมตอบกลกับไปวท่า “ถจ้าคตุณบธิดหางของพญามารเยอะเหมสือนทขีกี่ผมทสา ถจ้าคตุณดถึงพวกคนขขีนี้เมาและหญธิง
แพศยาและคนไมท่เชสืกี่อ ชายหญธิงวกัยชราและคนหนตุท่มสาวและเดห็ก ๆ ออกมาจากมสือของมกัน พญามารกห็คงรบกวน
คตุณไปแลจ้ว” โอจ้ ใชท่แลจ้วครกับ เราควรถผกเตสือนใจวท่า “พญามาร ดตุจสธิงโตทขีกี่คสาราม เดธินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทขีกี่
มกันจะกกัดกธินไดจ้” (1 ปต. 5:8) และเราควร “สวมยตุทธภกัณฑห์ทกันี้งชตุดของพระเจจ้า” สสาหรกับการสงครามนกันี้นทขีกี่มขีอยผท่
ตลอด (อฟ. 6:11)

ดกังนกันี้นซาตานจถึงเขจ้าไปในงผนกันี้นและทดลองหญธิงคนแรกนกันี้นใหจ้ทสาบาป
4. ซาตานวางแผนการทดลองของมนันอยผ่างไร

เราควรเรขียนรผจ้จากลกักษณะการทดลองของซาตานผท่านทางงผนกันี้นและคอยระวกังวธิธขีการตท่าง ๆ ของมกันอยผท่
เสมอ



ประการแรก ซาตานมาดตุจมธิตรสหาย เนสืกี่องจากงผนกันี้นเปป็นสกัตวห์ทขีกี่ฉลาดทขีกี่สตุดในบรรดาสกัตวห์ทขีกี่พระเจจ้าไดจ้
ทรงสรจ้าง จนกระทกักี่งพระเจจ้าทรงใสท่คสาแชท่งสาปบนงผ ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าอาดกัมและเอวาคตุจ้นชธินกกับสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่มขี
เสนท่หห์และเฉลขียวฉลาดนกันี้นมาบจ้างแลจ้ว และซาตานกห็มาโดยประกาศตกัววท่าจะเสนอหนทางแหท่งความสตุขและสตธิ
ปปัญญาใหจ้ พระคกัมภขีรห์กลท่าวเกขีกี่ยวกกับพวกครผสอนเทห็จวท่า: “เพราะคนเชท่นนกันี้นเปป็นพวกอกัครทผตเทขียมเทห็จ เปป็น
บรรดาคนงานทขีกี่หลอกลวง ทขีกี่แปลงรท่างเปป็นเหลท่าอกัครทผตของพระครธิสตห์ และไมท่มขีอะไรแปลกประหลาดเลย 
เพราะซาตานเองกห็ยกังแปลงรท่างเปป็นทผตสวรรคห์แหท่งความสวท่าง เหตตุฉะนกันี้นจถึงไมท่เปป็นเรสืกี่องใหญท่โตอะไรถจ้าบรรดา
ผผจ้รกับใชจ้ของซาตานจะแปลงรท่างเปป็นบรรดาผผจ้รกับใชจ้แหท่งความชอบธรรม ผผจ้ซถึกี่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตาม
บรรดาการงานของพวกเขา” (2 คร. 11:13-15) ดกังนกันี้นซาตานเองจถึงไมท่ไดจ้มาพรจ้อมกกับเขาบนหกัวและกขีบทขีกี่เทจ้า
และถสือไมจ้สามงท่าม แตท่มกันมาดตุจเพสืกี่อนทขีกี่ดขี มกันมาในรผปแบบของหญธิงสาวหนจ้าตาสะสวยมขีเสนท่หห์ มกันอาจมาพรจ้อม
กกับรอยยธินี้มและนนี้สาตาและความรกัก เชท่นในกรณขีของเดลธิลาหห์กกับแซมสกัน หรสือมกันมาในรผปแบบของสตุภาพบตุรตุษนกัก
วธิชาการผผจ้มขีการศถึกษา เหมสือนอยท่างทขีกี่พวกถสือแนวคธิดสมกัยใหมท่และพวกคนไมท่เชสืกี่อในพระครธิสตห์และพระคกัมภขีรห์มา 
มกันมาในคราบของศาสตราจารยห์ผผจ้รผจ้ทขีกี่อยากนสาคตุณเขจ้าสผท่ “ความจรธิง” ขณะทขีกี่มกันทสาลายความเชสืกี่อของคตุณใน
พระเจจ้าและพระคกัมภขีรห์ ดกังนกันี้นซาตาน ในสวนเอเดน จถึงมาหาหญธิงนกันี้นในฐานะเพสืกี่อนคนหนถึกี่งทขีกี่อยากแสดงใหจ้เธอ
เหห็นวธิธขีทขีกี่จะมขีความสตุขและมขีสตธิปปัญญา!

โอจ้ คสาโกหกเกท่าแกท่นกันี้นของซาตานไดจ้หลอกลวงและทสาใหจ้หลายลจ้านคนถผกลงพระอาชญา! ซาตาน
สกัญญาวท่าจะใหจ้ความสตุข แตท่ทขีกี่อยผท่กจ้นถจ้วยใสท่นนี้สาทธิพยห์นกันี้นคสือนนี้สาดขีและความขมขสืกี่น! แอปเปปิปื้ลทตุกผลของซาตานมขี
หนอนยกันี้วเยขีนี้ย คสาสกัญญาทตุกขจ้อของซาตานเปป็นคสาโกหก ชท่วงเวลาหรรษาทกันี้งหมดของซาตานจบลงในความเจห็บ
ชนี้สาใจ ความเปป็นนกักวธิชาการทกันี้งหมดของซาตานนสาไปสผท่ความมสืดแหท่งราตรขีนธิรกันดรห์ พรจ้อมกกับความคธิดทขีกี่ถผกบกังตา 
ใจทขีกี่ถผกทสาใหจ้วธิปรธิต จธิตวธิญญาณทขีกี่ถผกทสาใหจ้ออกหท่างไปจากพระเจจ้า

ซาตานเรธิกี่มตจ้นดจ้วยคสาถามทขีกี่วท่า “จรธิงหรสือทขีกี่พระเจจ้าตรกัสวท่า” ความไมท่เชสืกี่อและบาปเรธิกี่มตจ้นดจ้วยคสาถาม
หนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับพระวจนะของพระเจจ้าเสมอ คสือการไมท่ยอมรกับสธิทธธิอสานาจของพระเจจ้า พระเจจ้าตรกัสอยท่างนกันี้นจรธิง ๆ
หรสือ? พระคกัมภขีรห์เปป็นพระวจนะทขีกี่ไมท่มขีทางผธิดพลาดไดจ้ของพระเจจ้าจรธิง ๆ หรสือ? และดกังนกันี้นพวกคนไมท่เชสืกี่อจถึงไมท่
ยอมรกับเรสืกี่องราวของโยนาหห์ ขณะทขีกี่ซาตานตกันี้งใจใหจ้นกักี่นเปป็นการไมท่ยอมรกับเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระครธิสตห์ ซถึกี่ง
เรสืกี่องของโยนาหห์เปป็นภาพเลห็งเชธิงพยากรณห์ถถึงเหตตุการณห์นกันี้น และพวกนกักวธิทยาศาสตรห์ตามทขีกี่เขาเรขียกกกันโดยการ
คาดเดาและทฤษฎขีตท่าง ๆ ของตนจถึงไมท่ยอมรกับเรสืกี่องการทรงสรจ้างมนตุษยชาตธิโดยตรงในแบบพระฉายของพระเจจ้า
แตท่ซาตานตกันี้งใจใหจ้นกักี่นเปป็นการหกันผผจ้คนไปจากการทรงสรจ้างครกันี้งทขีกี่สอง นกักี่นคสือการบกังเกธิดใหมท่ หลายคนยสืนกรานวท่า
มาตรฐานศขีลธรรมตท่าง ๆ ของพระคกัมภขีรห์เปป็นเพขียงเชธิงเปรขียบเทขียบและชกักี่วคราว และอาจไมท่เขจ้ากกันกกับยตุคสมกัย
แหท่งความรผจ้แจจ้งนขีนี้ แตท่ในความเปป็นจรธิงนกันี้นซาตานตกันี้งใจทขีกี่จะนสาพาผผจ้คนไปบนถนนสผท่ใจทขีกี่แตกสลาย บจ้านทขีกี่แตกแยก



รท่างกายทขีกี่ถผกโรคภกัยรตุมเรจ้า ความคธิดทขีกี่ถผกทสาใหจ้แปดเปปปื้อนและสตุดทจ้ายกห็ไปสผท่นรก จงหมายเหตตุไวจ้เลยวท่า เมสืกี่อคตุณ
ไดจ้ยธินใครกห็ตามตกันี้งคสาถามพระวจนะของพระเจจ้า คตุณกห็ควรฟปังเสขียงฟฝ่อ ๆ ของงผนกันี้น คตุณควรมองเหห็นสายตาเจจ้า
เลท่หห์ของซาตานอยผท่เบสืนี้องหลกังมกัน

ความเชสืกี่อแบบครธิสเตขียนทกันี้งหมดตกันี้งอยผท่หรสือลจ้มไปกกับพระคกัมภขีรห์ ความเปป็นพระเจจ้าของพระครธิสตห์ ความ
จรธิงเกขีกี่ยวกกับสวรรคห์และนรกและการบกังเกธิดใหมท่ และพระสกัญญาทตุกขจ้อของพระเจจ้าขถึนี้นอยผท่กกับวท่าพระคกัมภขีรห์เปป็น
พระวจนะทขีกี่ไมท่มขีวกันผธิดพลาดไดจ้ของพระเจจ้าจรธิง ๆ หรสือไมท่ ดกังนกันี้นซาตานจถึงเรธิกี่มบท่อนทสาลายความเชสืกี่อในพระ
วจนะของพระเจจ้ากท่อน มกันกลท่าวแกท่หญธิงนกันี้นวท่า “จรธิงหรสือทขีกี่พระเจจ้าตรกัสวท่า ‘พวกเจจ้าตจ้องไมท่กธินจากตจ้นไมจ้ทตุกชนธิด
แหท่งสวนนขีนี้’”

จากนกันี้นซาตานในงผนกันี้นจถึงตามมาดจ้วยการไมท่ยอมรกับแบบทกันทขี “และงผนกันี้นกลท่าวแกท่หญธิงนกันี้นวท่า “พวกเจจ้า
จะไมท่ตายแนท่ เพราะวท่าพระเจจ้ารผจ้อยผท่วท่า ในวกันนกันี้นทขีกี่พวกเจจ้ากธินจากตจ้นไมจ้นกันี้น ตาของพวกเจจ้ากห็จะสวท่างขถึนี้น และ
พวกเจจ้าจะเปป็นเหมสือนพวกพระ ซถึกี่งรผจ้จกักความดขีและความชกักี่วรจ้าย” (ปฐก. 3:4,5)

คนอสืกี่น ๆ ไดจ้ดถึงความสนใจไปยกังขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่าซาตานในทขีกี่นขีนี้นสาการทดลองสามประการมาซถึกี่งถผกกลท่าว
ถถึงใน 1 ยอหห์น 2:16: “เพราะวท่าสธิกี่งสารพกัดซถึกี่งมขีอยผท่ในโลก คสือราคะตกัณหาของเนสืนี้อหนกัง และราคะตกัณหาของตา 
และความเยท่อหยธิกี่งแหท่งชขีวธิต ไมท่ไดจ้เปป็นของพระบธิดา แตท่เปป็นของโลก”

เมสืกี่อซาตานทสาใหจ้หญธิงนกันี้นจจ้องมองไปทขีกี่ผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นไดจ้ “และเมสืกี่อหญธิงนกันี้นเหห็นวท่า ตจ้นไมจ้นกันี้นเหมาะ
สสาหรกับเปป็นอาหาร และมกันสบายตา และเปป็นตจ้นไมจ้ตจ้นหนถึกี่งทขีกี่นท่าปรารถนาเพสืกี่อทสาใหจ้คนหนถึกี่งเกธิดปปัญญา นางจถึง
เกห็บผลจากตจ้นไมจ้นกันี้น และไดจ้กธิน และสท่งใหจ้สามขีของนางทขีกี่อยผท่กกับนางดจ้วย และเขาไดจ้กธิน” (ปฐก. 3:6) เพราะวท่า
เธอไดจ้เปปิดรกับบาปโดยการมองดจ้วยใจอยากไปทขีกี่ตจ้นไมจ้นกันี้นและผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้น ธรรมชาตธิฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังของเธอกห็
โหยหารสชาตธินกันี้น- “ตกัณหาของเนสืนี้อหนกัง” และมกันกห็ดผเหมสือนจะเหมาะสสาหรกับเปป็นอาหาร, “ตกัณหาของตา” 
และการปปิดทจ้ายแบบสวยงามของการทดลองนกันี้นกห็คสือซาตานสกัญญากกับเธอวท่ามกันจะทสาใหจ้เธอเปป็นเหมสือนพระเจจ้า
และเธอจะรผจ้จกักความดขีและความชกักี่ว “ความเยท่อหยธิกี่งแหท่งชขีวธิต”!

เอาลท่ะ ถจ้ามขีสธิกี่งใดทขีกี่เธออยากไดจ้ มกันกห็คสือการเปป็นคนมขีปปัญญา โอจ้ ทขีกี่จะไดจ้เปป็นเหมสือนผผจ้รผจ้! ทขีกี่จะมขีการเรขียน
รผจ้และสตธิปปัญญา! นกักี่นนสาคนมากมายทขีกี่เชสืกี่อแตท่ปากไปสผท่ความไมท่เชสืกี่อแลจ้ว มกันไดจ้ทสาลายนกักศถึกษาวธิทยาลกัยทขีกี่มกักใหญท่
ใฝฝ่สผงจสานวนมากแลจ้ว มกันทสาใหจ้สถาบกันทขีกี่เนจ้นรากฐานเดธิมหลายแหท่งกลายเปป็นแหลท่งเพาะความไมท่เชสืกี่อมาตลอด
หลายปปนขีนี้แลจ้ว ความเยท่อหยธิกี่งนกันี้นของใจทขีกี่อยากไดจ้ชสืกี่อวท่ามขีสตธิปปัญญาและเปป็นผผจ้รผจ้!



โรวห์ วธิลสกัน ประธานแหท่งมหาวธิทยาลกัยพรธินซห์ตกัน ตท่อมาเปป็นผผจ้วท่าการรกัฐนธิวเจอรห์ซขียห์ และตท่อมากห็เปป็นประธานาธธิบดขี
แหท่งสหรกัฐฯ ไมท่ไดจ้เปป็นคนโฉดเขลาและไมท่ไดจ้เปป็นคนตท่อตจ้านวธิทยาศาสตรห์และการเรขียนรผจ้ เขาเปป็นแคท่คนทขีกี่เชสืกี่อพระ
คกัมภขีรห์ และในพระคกัมภขีรห์ใหมท่ทขีกี่สภากาชาดแจกใหจ้ผมตอนเปป็นทหารในสงครามโลกครกันี้งทขีกี่ 1 ประธานาธธิบดขีวผจ้ด
โรวห์ วธิลสกัน กห็วธิงวอนอยท่างจรธิงจกังใหจ้ทหารทตุกนายควรตจ้อนรกับพระครธิสตห์เปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของตน ไมท่เลยครกับ 
ไมท่ใชท่เลย บรรดาผผจ้ทขีกี่เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์อยท่าง Machen และ Robert Dick Wilson และ W.B. Riley และ E.Y.
 Mullins ไมท่ไดจ้เปป็นคนทขีกี่โฉดเขลาและขาดความรผจ้ ถถึงแมจ้พวกเขาเปป็นเพขียงผผจ้ทขีกี่เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์กห็ตาม คนทขีกี่ฟปังคสา
โกหกนกันี้นกห็ถผกชกักนสาใหจ้หลงเจธิกี่นไปโดยงผนกันี้นและโดยความเยท่อหยธิกี่งแหท่งใจชกักี่วของเขาทขีกี่อยากไดจ้ความโปรดปราน
ของโลกทขีกี่ไมท่เอาพระเจจ้า!

ดกังนกันี้นซาตานจถึงนสาหญธิงนกันี้นใหจ้ทสาบาป และเธอกห็ใหจ้ผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นแกท่สามขีของเธอและเขากห็กธิน จาก
นกันี้นทกันี้งคผท่กห็พบวท่าตกัวเองเปลสือยเปลท่าตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า ไมท่เพขียงเปลสือยเปลท่าในฝฝ่ายรท่างกาย แตท่แยท่ยธิกี่งกวท่านกันี้น
อขีก-พรจ้อมกกับใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบทขีกี่รผจ้สถึกผธิดและความคธิดทขีกี่ถผกบธิดเบสือนและบกัดนขีนี้กห็อยผท่ภายใตจ้สายตาทขีกี่จจ้องมอง
ของพระเจจ้าผผจ้ทรงกรธินี้วซถึกี่งพวกเขาไดจ้ฝฝ่าฝปนกฎของพระองคห์และซถึกี่งพวกเขาไมท่ไดจ้เชสืกี่อฟปังคสาบกัญชาของพระองคห์และ
ซถึกี่งพวกเขาไดจ้ทรยศความรกักของพระองคห์!

พระเจจ้าประทานเรสืกี่องราวอกันนท่าเศรจ้านขีนี้ใหจ้แกท่เราใน
_________________

ขร้อ 7-13:
3:7 และตาของเขาทกันี้งสองกห็สวท่างขถึนี้น และเขาทกันี้ง
สองรผจ้วท่าพวกเขาเปลสือยกายอยผท่ และเขาทกันี้งสองกห็
เอาใบมะเดสืกี่อมาเยห็บรวมกกัน และทสาพวกเครสืกี่อง
ปกปปิดสสาหรกับตนเอง
3:8 และเขาทกันี้งสองไดจ้ยธินพระสตุรเสขียงของพระเยโฮ
วาหห์พระเจจ้าเสดห็จดสาเนธินอยผท่ในสวนในเวลาเยห็นของ
วกัน และอาดกัมกกับภรรยาของเขาไดจ้ซท่อนตกัวจากพระ
พกักตรห์พระเยโฮวาหห์พระเจจ้า ในทท่ามกลางตจ้นไมจ้ทกันี้ง
หลายแหท่งสวนนกันี้น
3:9 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงเรขียกอาดกัม และ
ตรกัสแกท่เขาวท่า “เจจ้าอยผท่ทขีกี่ไหน”
3:10 และเขาทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์ไดจ้ยธินพระสตุรเสขียง

ของพระองคห์ในสวน และขจ้าพระองคห์กห็กลกัว เพราะ
วท่าขจ้าพระองคห์เปลสือยกายอยผท่ และขจ้าพระองคห์ไดจ้
ซท่อนตกัวเสขีย”
3:11 และพระองคห์ตรกัสวท่า “ใครไดจ้บอกเจจ้าวท่าเจจ้า
เปลสือยกายอยผท่ เจจ้าไดจ้กธินจากตจ้นไมจ้นกันี้นแลจ้วหรสือ ซถึกี่ง
เราไดจ้บกัญชาเจจ้าไวจ้วท่าเจจ้าไมท่ควรกธิน”
3:12 และชายนกันี้นทผลวท่า “หญธิงนกันี้นซถึกี่งพระองคห์ไดจ้
ประทานใหจ้อยผท่กกับขจ้าพระองคห์ นางไดจ้ใหจ้ขจ้าพระองคห์
จากตจ้นไมจ้นกันี้น และขจ้าพระองคห์จถึงไดจ้กธิน”
3:13 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าตรกัสแกท่หญธิงนกันี้นวท่า 
“เจจ้าไดจ้ทสาอะไรลงไปนขีกี่” และหญธิงนกันี้นทผลวท่า “งผนกันี้น
ไดจ้ลท่อลวงขจ้าพระองคห์ และขจ้าพระองคห์จถึงไดจ้กธิน”



1. หญธิงนนันั้นทนาผธิดกผ่อน จากนนันั้นชายนนันั้นกย็ทนาผธิด
นกักเทศนห์หลายคนทสาใหจ้หญธิงหลายคนทขีกี่ฟปังเขายธินี้มระรสืกี่นโดยการทขีกี่เขาเทศนาวท่าอาดกัมโทษเอวาเพราะ

บาปของตนและวท่าผผจ้ชายกห็โทษผผจ้หญธิงตกันี้งแตท่นกันี้นเปป็นตจ้นมา เอาลท่ะครกับ มกันกห็จรธิงทขีกี่เราทตุกคน ทกันี้งผผจ้ชายและผผจ้หญธิง 
มขีแนวโนจ้มทขีกี่จะแกจ้ตกัวสสาหรกับบาปทกันี้งหลายของเราและทขีกี่จะโทษคนอสืกี่นสสาหรกับบาปเหลท่านกันี้น แตท่จรธิง ๆ แลจ้วขจ้อ
กลท่าวหานกันี้นกห็แทบจะไมท่ตรงกกับกรณขีของอาดกัมกกับเอวาเลย

ดกังนกันี้นมกันกห็เปป็นความจรธิงตามทขีกี่อาดกัมไดจ้กลท่าว เอวา “เกห็บผลจากตจ้นไมจ้นกันี้น และไดจ้กธิน” และจากนกันี้นเธอ
กห็ “สท่งใหจ้สามขีของนางทขีกี่อยผท่กกับนางดจ้วย และเขาไดจ้กธิน” (ปฐก. 3:6)

2. เอวาถสูกหลอกลวง อาดนัมไมผ่ไดร้ถสูกหลอก
อรรถาธธิบายทขีกี่ใหจ้ความกระจท่างถผกใหจ้ไวจ้เกขีกี่ยวกกับขจ้อเทห็จจรธิงนขีนี้ใน 1 ทธิโมธขี 2:11-15:
“ใหจ้ผผจ้หญธิงเรขียนรผจ้อยท่างเงขียบ ๆ ดจ้วยใจนอบนจ้อมทตุกอยท่าง แตท่ขจ้าพเจจ้าไมท่อนตุญาตใหจ้ผผจ้หญธิงคนใดสกักี่งสอน 

หรสือใชจ้อสานาจเหนสือผผจ้ชาย แตท่ใหจ้นธิกี่งเงขียบเสขีย ดจ้วยวท่าอาดกัมทรงถผกปปัปื้นกท่อน แลจ้วทรงปปัปื้นเอวา และอาดกัมไมท่ไดจ้ถผก
หลอกลวง แตท่ผผจ้หญธิงนกันี้นทขีกี่ถผกหลอกลวงจถึงไดจ้อยผท่ในการละเมธิดนกันี้น แตท่อยท่างไรกห็ตาม นางกห็จะถผกชท่วยใหจ้รอดใน
การคลอดบตุตร ถจ้าเขาทกันี้งหลายยกังดสารงอยผท่ในความเชสืกี่อ และความรกัก และความบรธิสตุทธธิธิ์ พรจ้อมกกับความมขี
สตธิสกัมปชกัญญะ”

ในทขีกี่นขีนี้เราพบวท่า “อาดกัมไมท่ไดจ้ถผกหลอกลวง แตท่ผผจ้หญธิงนกันี้นทขีกี่ถผกหลอกลวงจถึงไดจ้อยผท่ในการละเมธิดนกันี้น”
ซาตานชกักจผงเอวาวท่าพระวจนะของพระเจจ้าไมท่เปป็นความจรธิง! มกันหลอกเธอใหจ้เชสืกี่อวท่าเธอจะไมท่ตายจรธิง ๆ

หากเธอกธินจากผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้น มกันหลอกเธอใหจ้เชสืกี่อวท่าเธอจะกลายเปป็นผผจ้มขีสตธิปปัญญาเหมสือนพระเจจ้า เอวาถผก
หลอกลวงโดยซาตานซถึกี่งพผดผท่านงผนกันี้น

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ามขีเหตตุผลทขีกี่วท่าทสาไมซาตานถถึงเลสือกทขีกี่จะพผดกกับหญธิงนกันี้นเปป็นผผจ้แรก อาดกัมเปป็นผผจ้ชาย 
และเขาถผกสรจ้างมาเพสืกี่อเปป็นศขีรษะของภรรยา มขีรท่างกายทขีกี่แขห็งแรงกวท่า มขีความคธิดทขีกี่มขีตรรกะมากกวท่า รกับผธิดชอบ
มากกวท่าในฝฝ่ายวธิญญาณ ผผจ้หญธิงไดจ้ถผกสรจ้างมาเพสืกี่อทขีกี่จะนบนอบเชสืกี่อฟปังสามขีของตน เพสืกี่อทขีกี่จะเปป็นผผจ้ชท่วยเหลสือแกท่
สามขีของตน เพสืกี่อทขีกี่จะเปป็นความชสืกี่นบานและการปลอบประโลมใจแกท่สามขีของตน ผผจ้ชท่วยเหลสือ เพสืกี่อนคผท่คธิด ใน 1 
เปโตร 3:7 สามขีทกันี้งหลายไดจ้รกับคสาบกัญชาทขีกี่จะ “ใหจ้เกขียรตธิแกท่ภรรยาเหมสือนหนถึกี่งเปป็นภาชนะทขีกี่อท่อนแอกวท่า” และ
ดกังนกันี้นซาตานจถึงเรธิกี่มตจ้นการทดลองของมกันกกับภาชนะทขีกี่อท่อนแอกวท่านกันี้น มกันหลอกลวงหญธิงนกันี้นและเธอไดจ้ตกเขจ้า
ในบาป

ฉะนกันี้นในขจ้อพระคสาตอนนกันี้นใน 1 ทธิโมธขี บททขีกี่ 2 พระเจจ้าจถึงตรกัสชกัดเจนวท่านขีกี่เปป็นเหตตุวท่าทสาไมพระองคห์ถถึง
ไมท่อยากใหจ้ผผจ้หญธิงคนใด “ใชจ้อสานาจเหนสือผผจ้ชาย แตท่ใหจ้นธิกี่งเงขียบเสขีย” เทท่าทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องกกับความเปป็นผผจ้นสาในการ
ประชตุมนมกัสการของครธิสเตขียน ผผจ้หญธิงจะตจ้องไมท่อยผท่เหนสือผผจ้ชายในบจ้านของเธอ ผผจ้หญธิงจะตจ้องไมท่แอบอจ้างสธิทธธิ



อสานาจเหนสือผผจ้ชายในฐานะอาจารยห์หรสือนกักเทศนห์ในครธิสตจกักร ผผจ้หญธิงเปป็นภาชนะทขีกี่อท่อนแอกวท่า เธอถผกหลอกลวง
โดยซาตานในเมสืกี่ออาดกัมไมท่ไดจ้ถผกหลอก ดกังนกันี้นผผจ้หญธิงทกันี้งหลายจถึงไมท่ควรถผกแตท่งตกันี้งใหจ้รกับตสาแหนท่งทขีกี่มขีสธิทธธิอสานาจ
และหนจ้าทขีกี่รกับผธิดชอบในสท่วนทขีกี่พวกเธออาจชกักนสาผผจ้ชายใหจ้หลงเจธิกี่นไป โดยทขีกี่ตกัวพวกเธอเองถผกหลอก

นท่าทถึกี่งจรธิง ๆ ทขีกี่ลกัทธธิเทขียมเทห็จจสานวนมากไดจ้เตธิบโตขถึนี้นเพราะพวกผผจ้หญธิง ผมคธิดถถึง Mrs. White ทขีกี่คน
เรขียกกกันวท่า “ผผจ้เผยพระวจนะหญธิง” ของลกัทธธิ Seventh-Day Adventist; ผมคธิดถถึง Mrs. Mary Baker Eddy ผผจ้
กท่อตกันี้ง Christian Science ผมคธิดถถึงสองศรขีพขีกี่นจ้องตระกผล Fox ทขีกี่รธิเรธิกี่มวธิถขีทางแหท่งแนวคธิดวธิญญาณนธิยม โดยสอน
ผผจ้คนใหจ้ตธิดตท่อกกับพวกผขีปปศาจ แมจ้แตท่ศาสนาเทขียมเทห็จนกันี้นแหท่งนธิกายโรมกัน กห็ทสาผธิดมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ เมสืกี่อมกันยกชผ
นางมารขียห์แทนทขีกี่จะยกชผพระครธิสตห์ และดกังนกันี้นในวธิวรณห์ 17 หญธิงแพศยาใหญท่โตนกันี้น ผผจ้หญธิงคนนกันี้น กห็เปป็นภาพของ
ครธิสตจกักรรกัฐทขีกี่ถผกบธิดเบสือนทขีกี่จะผงาดขถึนี้นในกาลสมกัยของปฏธิปปักษห์ตท่อพระครธิสตห์ผผจ้นกันี้น และหญธิงชกักี่วคนนขีนี้กห็ไมท่เพขียง
เปป็นหญธิงแพศยาคนหนถึกี่ง แตท่เปป็น “มารดาของหญธิงแพศยาทกันี้งหลาย” หรสือศาสนาเทขียมเทห็จทกันี้งหลาย

ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงหจ้ามมธิใหจ้หญธิงทกันี้งหลายมขีตสาแหนท่งผผจ้นสาและสธิทธธิอสานาจเหนสือผผจ้ชาย โดยเฉพาะอยท่าง
ยธิกี่งในเรสืกี่องตท่าง ๆ ฝฝ่ายวธิญญาณ และพระองคห์ทรงใชจ้เครสืกี่องเตสือนใจนกันี้นวท่าเอวาไดจ้ถผกหลอก แตท่อาดกัมไมท่ไดจ้ถผก
หลอก

3. แลร้วทนาไมอาดนัมถนงไดร้ทนาบาปตามเอวา?
อาดกัมไมท่ไดจ้เชสืกี่อสธิกี่งทขีกี่ซาตานกลท่าว เขาเชสืกี่อวท่าเขาจะตายอยท่างแนท่นอน พระเจจ้าตรกัสเชท่นนกันี้นแลจ้วและอาดกัม

ไมท่ไดจ้ถผกหลอกเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้นเลย แนท่นอนวท่าเขาไมท่ไดจ้ตระหนกักอยท่างถท่องแทจ้ถถึงทตุกสธิกี่งทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องในความตาย
ฝฝ่ายรท่างกายนกันี้น ความตายฝฝ่ายวธิญญาณทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องในความไมท่เชสืกี่อฟปังของเขา แตท่เขาไมท่ไดจ้ถผกหลอก เขายกังเชสืกี่อ
พระเจจ้าอยผท่เหมสือนเดธิม

อาดกัมไมท่ไดจ้เชสืกี่อวท่าผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นจะทสาใหจ้เขามขีสตธิปปัญญาเหมสือนพระเจจ้า โอจ้ มขีสตธิปปัญญาแบบหนถึกี่งซถึกี่ง
ไมท่ดขีและไมท่หอมหวานและไมท่เปป็นประโยชนห์อกันใด บางสธิกี่งทขีกี่ชกักี่วรจ้ายซถึกี่งครธิสเตขียนคนใดไมท่ควรเขจ้าไปทสาความรผจ้จกัก
เลย ไมท่ควรกลท่าวถถึงในทางทขีกี่ดขีเลย เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าบาปทสาใหจ้รผจ้จกักมกักคตุจ้นกกับบาป แตท่มกันไมท่ใหจ้สตธิปปัญญาและไมท่
ทสาใหจ้คน ๆ หนถึกี่งเปป็นเหมสือนพระเจจ้าเลย และอาดกัมไมท่ไดจ้ถผกหลอก เขายกังเชสืกี่อสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าตรกัสแทนสธิกี่งทขีกี่ซาตาน
ตรกัสอยผท่เหมสือนเดธิม

ผมคธิดดจ้วยซนี้สาวท่าอาดกัมไมท่ไดจ้ถผกทดลองโดยสขีสกันและกลธิกี่นทขีกี่นท่าดถึงดผดของผลไมจ้นกันี้น นกักี่นไมท่ใชท่เหตตุผลทขีกี่อาดกัม
ไดจ้ทสาบาป

ฉะนกันี้นอาดกัมไดจ้ทสาบาปเพราะอะไรเลท่า? เมสืกี่อเอวากธินจากผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้น เขากห็กธินเชท่นกกัน เมสืกี่อเอวา
ทสาบาป เขากห็ทสาบาปเชท่นกกัน

โอจ้ คตุณแนท่ใจไดจ้เลยวท่าซาตานรผจ้วท่ามกันกสาลกังทสาอะไรอยผท่เมสืกี่อมกันใชจ้เอวาเพสืกี่อเขจ้าถถึงอาดกัม! และตลอดหลาย



ศตวรรษ ซาตานกห็ใชจ้ผผจ้หญธิงมาตลอด ผผจ้ซถึกี่งมขีไวจ้เพสืกี่อความงามและความบรธิสตุทธธิธิ์ของเธอ มขีไวจ้เพสืกี่อความเพลธิดเพลธิน
และการปลอบประโลมใจและการใหจ้กสาลกังใจ มขีไวจ้เพสืกี่อการเปป็นเพสืกี่อนคผท่คธิดและแรงบกันดาลใจอกันบรธิสตุทธธิธิ์ เพสืกี่อนสา
ผผจ้ชายเขจ้าสผท่บาป มกันทสาเชท่นนกันี้นในกรณขีของอาดกัมและเอวา

ผมเชสืกี่อวท่าอาดกัมรกักภรรยาของเขาอยท่างทขีกี่ไมท่มขีชายอสืกี่นใดเคยรกักหญธิงคนหนถึกี่ง เราไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “สามขี
ทกันี้งหลาย จงรกักภรรยาของพวกทท่าน เหมสือนอยท่างทขีกี่พระครธิสตห์ไดจ้ทรงรกักครธิสตจกักรดจ้วย และไดจ้ประทานพระองคห์
เองเพสืกี่อครธิสตจกักร” (อฟ. 5:25) ผมควรทสาเชท่นนกันี้นแตท่ผมกห็ไมท่ทสา ผมทสาไมท่ไดจ้ ผมเปป็นคนผธิดบาปและอท่อนแอเหลสือ
เกธินจนผมไมท่สามารถเปป็นคนดขีอยท่างพระเยซผครธิสตห์ไมท่วท่าจะเรสืกี่องใด ๆ และในเรสืกี่องนกันี้นกห็ทสาไมท่ไดจ้อยท่างแนท่นอน

แตท่อาดกัมเปป็นคนทขีกี่สมบผรณห์แบบและไรจ้บาป จนถถึงเวลานกันี้นอาดกัมมขีสกัมพกันธห์สนธิทกกับพระเจจ้าอยผท่ตลอด เขา
รกักภรรยาของเขาอยท่างทขีกี่ชายคนหนถึกี่งควรรกักภรรยาของตน และผมคธิดวท่าไมท่มขีใครสามารถนถึกไดจ้วท่าใจของเขาถผก
ฉขีกขาดเมสืกี่อเขาพธิจารณาวท่าเขาจะยอมปลท่อยใหจ้ภรรยาของเขาไปสผท่ความตายและความพธินาศยท่อยยกับไกลจาก
พระเจจ้า และทธินี้งเขาไวจ้เพขียงลสาพกังในสวนเอเดนนกันี้น หรสือเขาควรเขจ้าสผท่บาปไปกกับเธอ

ความรกักของชายคนหนถึกี่งทขีกี่มขีตท่อภรรยาของเขาอาจเปป็นอธิทธธิพลหนถึกี่งทขีกี่สผงสท่งมากทขีกี่สตุดและบรธิสตุทธธิธิ์มาก
ทขีกี่สตุดในชขีวธิตของเขา หรสือมกันอาจถผกใชจ้การโดยซาตานเพสืกี่อนสาชายคนหนถึกี่งไปในทางทขีกี่ผธิดไดจ้ ผมเคยรผจ้จกักชายคน
หนถึกี่ง ผผจ้ซถึกี่งอยผท่ตท่อไปกกับงานรกับใชจ้ทขีกี่ไมท่เกธิดผล พรจ้อมกกับใจทขีกี่ปวดรจ้าว ในบจ้านหลกังงามทขีกี่เขาไดจ้จกัดเตรขียมไวจ้สสาหรกับ
ภรรยาของเขาเพราะเขาไดจ้ปฏธิญาณไวจ้กกับเธอวท่าเขาจะไมท่มขีวกันขอรจ้องเธออขีกใหจ้ตธิดสอยหจ้อยตามเขาไปในดธินแดน
นกันี้นในการประกาศขท่าวประเสรธิฐหรสือในการเปลขีกี่ยนตสาแหนท่งศธิษยาภธิบาล ผมรผจ้จกักชายหลายคนทขีกี่เกห็บงานดขี ๆ 
และรายไดจ้งาม ๆ ของตนไวจ้แทนทขีกี่จะเขจ้าสผท่งานรกับใชจ้หรสือไปประกาศในตท่างแดน เพราะพวกเขาทนไมท่ไดจ้ทขีกี่จะใหจ้
ภรรยาของพวกเขาไดจ้รกับนจ้อยกวท่าทขีกี่ภรรยาเหลท่านกันี้นอยากไดจ้และดผเหมสือนตจ้องการ

ดกังนกันี้นอาดกัมจถึงตกัดสธินใจและรท่วมหกัวจมทจ้ายไปกกับเอวา เขาหยธิบผลไมจ้นกันี้นมาและกธินเขจ้าไปดจ้วย เขาอาจ
รจ้องไหจ้ไปและกธินมกันไป ผมไมท่ทราบ หรสือเขาอาจถผกบกังตาโดยความรกักทขีกี่มขีตท่อภรรยาของตนจนเขาดสาดธิกี่งลงไปใน
บาปนกันี้นเลย ผมไมท่ทราบ เราถผกบอกแตท่เพขียงวท่าอาดกัมไมท่ไดจ้ถผกหลอก เขารผจ้วท่าเขาทสาอะไรลงไป เขาทสาบาปแลจ้ว 
ไมท่เหมสือนกกับหญธิงนท่าสงสารผผจ้นกันี้นทขีกี่ถผกบกังตาและใจเรห็ว แตท่เหมสือนกกับชายทขีกี่แขห็งแรงคนหนถึกี่งทขีกี่ความคธิดเปปิดรกับและ
รผจ้วท่าตนกสาลกังทสาอะไรอยผท่ และดกังนกันี้นอาดกัมจถึงไดจ้ทสาบาปและเขจ้าสผท่ความตายและความยท่อยยกับ และนสาเผท่าพกันธตุห์
มนตุษยห์ทกันี้งหมดเขจ้าสผท่ความยท่อยยกับไปกกับเขาดจ้วย

ผมไมท่ลจ้อเลขียนอาดกัม เขาเปป็นบธิดาของเราทตุกคน ผมไมท่โทษเขามากไปกวท่าทขีกี่ผมโทษเราทตุกคนทขีกี่ทสาบาป 
ผมแคท่อยากเตสือนความจสาคตุณวท่าซาตานจะใชจ้สธิกี่งทขีกี่บรธิสตุทธธิธิ์และดขีงามทขีกี่สตุดในชขีวธิตของคตุณเพสืกี่อนสาคตุณไปจาก
พระเจจ้าและจากสธิกี่งทขีกี่ถผกตจ้อง

ซาตานใชจ้สธิกี่งทขีกี่ดขีเพสืกี่อนสาคตุณใหจ้หลงไปจากสธิกี่งทขีกี่ดขีทขีกี่สตุด ซาตานใชจ้ความรกักชาตธิและความรกักของคตุณแมท่และ



คตุณพท่อ หรสือความรกักของภรรยาและลผก ๆ หรสือความนกับถสือของเพสืกี่อนฝผงของคตุณ หรสือเสนท่หห์ของการเรขียนรผจ้และ
การศถึกษา เพสืกี่อนสาผผจ้คนใหจ้หลงไปจากพระเจจ้าและพระคกัมภขีรห์และความเชสืกี่อฟปังและความชอบธรรม ดกังนกันี้นซาตาน
จถึงใชจ้เอวาเพสืกี่อนสาอาดกัมเขจ้าสผท่บาป

อาจเปป็นไดจ้วท่าในทขีกี่นขีนี้เรามขีเครสืกี่องเตสือนใจวท่าพระเยซผ ซถึกี่งเปป็นอาดกัมคนทขีกี่สอง ไดจ้เสดห็จเขจ้าสผท่ความมรณาเพสืกี่อ
เราทตุกคน เหมสือนอยท่างทขีกี่อาดกัมไดจ้เขจ้าสผท่ความตายเพสืกี่อภรรยาของตน ผมไมท่ไดจ้หมายความวท่าพระเยซผเคยทสาบาป 
แตท่พระองคห์ผผจ้ทรงไมท่มขีบาปไดจ้กลายเปป็นบาปเพสืกี่อเรา เพสืกี่อทขีกี่เราจะไดจ้กลายเปป็นความชอบธรรมของพระเจจ้าใน
พระองคห์ พระเยซผ ผผจ้ทรงมขีสธิทธธิธิ์ทขีกี่จะอยผท่ตท่อไปในเมสืองบรมสตุขเกษมของพระเจจ้า ไดจ้ทรงเดธินออกมาจากมกัน และ
กจ้าวลงบกันไดทขีกี่สงท่างามนกันี้นแหท่งสงท่าราศขีมาประสผตธิในคอกสกัตวห์ เพสืกี่อทขีกี่จะรกับสภาพอยท่างผผจ้รกับใชจ้ เพสืกี่อทขีกี่จะตายดตุจ
อาชญากร เพสืกี่อทขีกี่จะไดจ้เรามาเปป็นเจจ้าสาวของพระองคห์

และดกังนกันี้นอาดกัม เมสืกี่อเขาเดธินเขจ้าสผท่ความตายและออกไปจากตท่อเบสืนี้องพระพกักตรห์ของพระเจจ้า จถึงอาจเปป็น
ภาพของพระเยซผเจจ้าขณะทขีกี่พระองคห์ตรกัสคสาอสาลาแกท่สวรรคห์และทรงรกับความผธิดของเราและความอท่อนแอแบบ
มนตุษยห์ของเราไวจ้บนพระองคห์เอง และทรงรกับความผธิดเพราะบาปทกันี้งหลายของเราไป และถถึงขนาดยอมใหจ้
พระเจจ้าพระบธิดาหกันพระพกักตรห์ไปเสขียจากพระองคห์บนกางเขนนกันี้น เพสืกี่อทขีกี่พระองคห์จะทรงแบกรกับบาปทกันี้งหลาย
ของเราและชสาระหนขีนี้ของเราและไถท่เราไปถถึงพระเจจ้า!

_____________
ขร้อ 12,21

3:12 และชายนกันี้นทผลวท่า “หญธิงนกันี้นซถึกี่งพระองคห์ไดจ้
ประทานใหจ้อยผท่กกับขจ้าพระองคห์ นางไดจ้ใหจ้ขจ้าพระองคห์
จากตจ้นไมจ้นกันี้น และขจ้าพระองคห์จถึงไดจ้กธิน”

3:21 พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงทสาพวกเสสืนี้อคลตุม
แหท่งหนกังสกัตวห์ใหจ้แกท่อาดกัมและภรรยาของเขาดจ้วย 
และทรงสวมใสท่ใหจ้เขาทกันี้งสอง

I. ผสูร้หญธิงมภีอธิทธธิพลเหนสือผสูร้ชายมาตลอดหลายยทุคสมนัยอยผ่างไร
เอวาเปป็นผผจ้หญธิงคนแรกนกันี้น เธอถผกเรขียกวท่า “มารดาของเราทตุกคน” และ “มารดาของผผจ้มขีชขีวธิตทตุกคน” 

ดกังนกันี้นเอวาจถึงเปป็นภาพเลห็งของผผจ้หญธิงทตุกคน ทกันี้งดขีและเลว อธิทธธิพลของเธอทขีกี่มขีตท่ออาดกัมมขีทกันี้งดขีและเลว และตลอด
หลายปปมานขีนี้หญธิงหลายคนไดจ้มขีอธิทธธิพลมหาศาลตท่อสามขีของพวกเธอในทางทขีกี่ถผกหรสือผธิด ในทางทขีกี่ดขีหรสือเลว

ขอใหจ้ชายทตุกคนพธิจารณาดจ้วยความสสานถึกในพระคตุณอกันลถึกซถึนี้งถถึงการทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างผผจ้หญธิงทขีกี่ดขี ๆ 
สตรขีครธิสเตขียนทกันี้งหลายเพสืกี่อเปป็นพระพรและการชตุบชผใจมาตลอดหลายศตวรรษ และใหจ้เขาปปตธิยธินดขีในสธิกี่งดขีใด ๆ 
กห็ตามทขีกี่พระเจจ้าไดจ้สท่งมาถถึงเขาผท่านทางคตุณแมท่หรสือภรรยาหรสือพขีกี่สาวนจ้องสาวหรสือลผกสาวหรสือเพสืกี่อน

1. จงขอบคทุณพระเจร้าสนาหรนับคทุณแมผ่ครธิสเตภียนทนันั้งหลาย!
เปาโลเตสือนความจสาทธิโมธขีอยท่างฉลาดมาก ๆ ใหจ้นถึกถถึงคตุณแมท่และคตุณยายทขีกี่เชสืกี่อของเขา เขาไดจ้รกับการ



ดลใจใหจ้เขขียนถถึงนกักเทศนห์หนตุท่มคนนกันี้นวท่า: “เมสืกี่อขจ้าพเจจ้าระลถึกถถึงความเชสืกี่ออกันแทจ้นกันี้นซถึกี่งมขีอยผท่ในทท่าน ซถึกี่งกท่อนอสืกี่นเลย
นกันี้นไดจ้มขีอยผท่ในโลอธิสยายของทท่าน และยผนขีสมารดาของทท่าน และขจ้าพเจจ้าเชสืกี่อมกักี่นคงวท่ามขีอยผท่ในทท่านเชท่นกกัน” (2 ทธ.
1:5)

ทธิโมธขีมขีพท่อทขีกี่เปป็นคนตท่างชาตธิ ชาวกรขีก ตามทขีกี่เราเรขียนรผจ้จากกธิจการ 16:1 และไมท่เหมสือนกกับแมท่ของทธิโมธขี
ทขีกี่ “เชสืกี่อ” พระคกัมภขีรห์กลท่าวไวจ้ แตท่คตุณแมท่ทขีกี่ตามทางพระเจจ้าผผจ้นกันี้น คสือยผนขีส และคตุณยายทขีกี่ตามทางพระเจจ้าผผจ้นกันี้น คสือ
โลอธิส มขีความเชสืกี่ออกันแทจ้ และไดจ้สอนความเชสืกี่อนกันี้นแกท่ทธิโมธขีตกันี้งแตท่เดห็ก

เรสืกี่องราวอกันมขีเสนท่หห์นกันี้นของฮกันนาหห์และการทขีกี่นางไดจ้อธธิษฐานขอดจ้วยความหท่วงใยและความทตุท่มเทอกัน
บรธิสตุทธธิธิ์ทขีกี่จะไดจ้รกับเดห็กชายคนหนถึกี่งเพสืกี่อรกับใชจ้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ถผกเลท่าใน 1 ซามผเอล บททขีกี่ 1 เดห็กนกันี้นถผกปฏธิสนธธิ
และถผกใหจ้กสาเนธิดในการอธธิษฐานและหลกังจากทขีกี่นางไดจ้รกักเขาและฝฝึกฝนเขาและสกักี่งสอนเขาชกักี่วระยะเวลาหนถึกี่ง
แลจ้ว นางกห็พาเขาไปยกังพระวธิหารและกลท่าววท่า “ตราบใดทขีกี่เขามขีชขีวธิตอยผท่ เขาจะถผกใหจ้ยสืมแดท่พระเยโฮวาหห์” โอจ้ เรา
คงมขีคนอยท่างซามผเอลเยอะมากขถึนี้นหากเรามขีคนอยท่างนางฮกันนาหห์มากขถึนี้น!

จงพธิจารณาเรสืกี่องราวแสนอกัศจรรยห์นกันี้นของการทขีกี่ยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมาไดจ้ถสือกสาเนธิดหลกังจากทขีกี่เศคารธิยาหห์
และนางเอลขีซาเบธไดจ้อธธิษฐานขอลผกคนหนถึกี่งอาจเปป็นเวลาสามสธิบปปหรสือนานกวท่านกันี้น อท่านลผกา 1:13-17 และผม
คธิดวท่าคตุณจะเชสืกี่อเหมสือนอยท่างทขีกี่ผมเชสืกี่อวท่า เขาทกันี้งสองไดจ้อธธิษฐานขอลผกชายคนหนถึกี่งมานานซถึกี่งจะไมท่แตะตจ้องสตุรา
เลย ขอเดห็กคนหนถึกี่งทขีกี่จะเตห็มเปปปั่ยมดจ้วยพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ ขอเดห็กคนหนถึกี่งทขีกี่จะเปป็นผผจ้ชนะจธิตวธิญญาณทขีกี่เปปปั่ยม
ดจ้วยฤทธธิธิ์ แนท่นอนวท่าเขาทกันี้งสองนถึกถถึงคน ๆ หนถึกี่งทขีกี่จะมขีใจกลจ้าหาญและสกัตยห์ซสืกี่อตามอยท่างของเอลขียาหห์ผผจ้เปปปั่ยมดจ้วย
พระวธิญญาณ และพระเจจ้ากห็ประทานบตุตรเชท่นนกันี้นเลยใหจ้แกท่พวกเขา และผมไมท่สงสกัยเลยวท่าอตุปนธิสกัยทขีกี่แขห็งแกรท่งดตุจ
เหลห็กกลจ้าของยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมา ความเรขียบงท่ายตามทางพระเจจ้าของเขา และการไมท่รกักโลก สท่วนใหญท่แลจ้วมา
เพราะอธิทธธิพลและคสาอธธิษฐานของนางเอลขีซาเบธ คตุณแมท่ทท่านนกันี้นทขีกี่ไดจ้อธธิษฐานมานานหลายปปเพสืกี่อทขีกี่นางจะไดจ้อตุจ้ม
ทารกสกักคนในอจ้อมแขนของตนและเลขีนี้ยงดผเขาเพสืกี่อพระเจจ้า!

คตุณแมท่ของผมเองไดจ้เสขียชขีวธิตกท่อนผมอายตุหกขวบ แตท่ผมกห็ไมท่อาจวกัดคท่าผลกระทบแหท่งชขีวธิตและคสาพยาน
ของทท่านทขีกี่มขีตท่อผมไดจ้เลย ทท่านไดจ้ถวายผมแดท่พระเจจ้าตอนทขีกี่ผมเกธิดและอยากใหจ้ผมเปป็นนกักเทศนห์ ทท่านเรขียกผมวท่า
“ลผกชายนกักเทศนห์” ของทท่าน ทท่านสอนผมใหจ้รจ้องเพลงครธิสเตขียนหลายเพลง ทท่านใหจ้พวกเราทตุกคนสกัญญาวท่าจะ
ไปพบทท่านในสวรรคห์ บนเตขียงตอนใกลจ้สธินี้นลม คตุณแมท่ของผมชสืกี่นบานในองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าและขอใหจ้พวกเรารจ้อง
เพลง “ความเชสืกี่อศธิษยห์พระเยซผ” (How Firm A Foundation) ขอบคตุณพระเจจ้าสสาหรกับคตุณแมท่ครธิสเตขียนทกันี้ง
หลาย!



2. ชายมากมายไดร้รนับพระพรยธิริ่งใหญผ่เพราะภรรยาทภีริ่เปป็นครธิสเตภียน
ผสูร้มภีอธิทธธิพลตผ่อพวกเขาในทางทภีริ่ดภี

หญธิงทขีกี่ตามทางพระเจจ้าจสานวนมากไดจ้เชธิญผมใหจ้ไปกธินขจ้าวในบจ้านของเธอ หรสือใหจ้เปป็นแขกพกักแรม
ยาวนานกวท่านกันี้น ดกังนกันี้นวกันหนถึกี่งเมสืกี่อเอลขีชาผผจ้พยากรณห์ผท่านไป “หญธิงมกักี่งมขีคนหนถึกี่ง” ในเมสืองชผเนม “ไดจ้รบเรจ้าทท่าน
ใหจ้รกับประทานอาหาร” ดกังนกันี้นอยผท่มาหลกังจากนกันี้นเขาจถึงแวะไปกธินขจ้าวทขีกี่นกักี่นบท่อย ๆ และหญธิงทขีกี่ดขีคนนขีนี้ “กลท่าวแกท่
สามขีของนางวท่า “บกัดนขีนี้ ดผเถธิด ดธิฉกันรกับรผจ้วท่าชายคนนขีนี้เปป็นคนบรธิสตุทธธิธิ์ของพระเจจ้า ซถึกี่งเดธินผท่านพวกเราอยผท่เนสือง ๆ ขอ
ใหจ้พวกเราทสาหจ้องเลห็ก ๆ ดธิฉกันขอรจ้องพขีกี่ ไวจ้บนกสาแพง และใหจ้พวกเราวางเตขียง และโตอ๊ะ และเกจ้าอขีนี้ และเชธิงเทขียน
ไวจ้ใหจ้ทท่าน และตท่อมาเมสืกี่อทท่านมาหาพวกเรา ทท่านจะไดจ้เขจ้าไปพกักในหจ้องนกันี้น” (2 พงศห์กษกัตรธิยห์ 4:9,10)

และดกังนกันี้นหญธิงทขีกี่ตามทางพระเจจ้าคนหนถึกี่งจถึงมขีอธิทธธิพลตท่อสามขีของนางโดยชกักจผงเขาใหจ้ทสาหจ้อง ๆ หนถึกี่ง
ของผผจ้พยากรณห์ใหจ้แกท่เอลขีชา โอจ้ เขาดขีใจจรธิง ๆ ในเวลาตท่อมาเมสืกี่อเพราะคสาวธิงวอนของผผจ้พยากรณห์ทท่านนขีนี้พระเจจ้า
ไดจ้ประทานบตุตรชายคนหนถึกี่ง และตท่อมาเพสืกี่อตอบคสาอธธิษฐานตท่าง ๆ ของผผจ้พยากรณห์ทท่านนขีนี้ บตุตรชายคนนกันี้นถผก
ทสาใหจ้ฟปปื้นคสืนจากตาย นกักี่นเปป็นหญธิงทขีกี่ดขีคนหนถึกี่ง หญธิงคนหนถึกี่งทขีกี่อธธิษฐาน อาจเปป็นไดจ้วท่าคสาเรขียก “หญธิงทขีกี่มกักี่งมขี”
(great woman) หมายถถึงขนาดทขีกี่ใหญท่โตของนางหรสือมกันอาจหมายถถึงความใจกวจ้างของนางและใจทขีกี่เหห็นอก
เหห็นใจของนาง แตท่นางเปป็นสตรขีผผจ้ยธิกี่งใหญท่คนหนถึกี่งในสายพระเนตรของพระเจจ้า สตรขีแหท่งการอธธิษฐานและความ
เชสืกี่อ เปป็นพระพรแกท่สามขีของนางและบตุตรชายของนาง และแกท่ผผจ้พยากรณห์นกันี้นของพระเจจ้าอยท่างแนท่นอน

และตท่อมากห็มขีเรสืกี่องราวอกันทรงเสนท่หห์ของอาบขีกายธิล ภรรยาของนาบาลชาวคารเมล สามขีใจทรามของนาง
เหยขียดหยามดาวธิด ไมท่สสานถึกบตุญคตุณสสาหรกับการเฝฝ้าดผแลนกันี้นทขีกี่ปกปฝ้องฝผงสกัตวห์ของเขาใหจ้พจ้นจากพวกสตุนกัขปฝ่าและ
ขโมย และไมท่ยอมแบท่งปปันอาหารและพรกกับดาวธิดและคนของเขาทขีกี่หธิวโหย แตท่ขณะทขีกี่นาบาลเมาสตุรา อาบขีกายธิล
ไดจ้นสาเสบขียงอาหารและรขีบรตุดไปพบกกับดาวธิดกท่อนทขีกี่เขาจะนสาความพธินาศมาสผท่ทกันี้งครกัวเรสือนนกันี้น นางรผจ้วท่าพระเจจ้าไดจ้
ทรงเจธิมตกันี้งดาวธิดใหจ้เปป็นกษกัตรธิยห์ วท่าถจ้าเขาทสาบาปในเรสืกี่องนขีนี้เขากห็คงตจ้องนถึกเสขียใจภายหลกัง นางชท่วยรกักษาชขีวธิตและ
ทรกัพยห์สธินของสามขีของนางไวจ้ไดจ้ และชท่วยดาวธิดใหจ้พจ้นจากบาป นางกลท่าวถจ้อยคสาอกันดขีเพสืกี่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ตท่อ
มานางไดจ้กลายเปป็นภรรยาของดาวธิด

โอจ้ ถจ้าปปลาตเพขียงฟปังภรรยาของตนทขีกี่ไดจ้อจ้อนวอนเขาไมท่ใหจ้ตกัดสธินใหจ้พระเยซผรกับโทษประหารชขีวธิต! ปปลา
ตลตุกขถึนี้นแตท่เชจ้าตรผท่ ถผกพวกยธิวเรขียกใหจ้มาทขีกี่บกัลลกังกห์พธิพากษาเพสืกี่อไตท่สวนพระเยซผ ภรรยาของเขาตสืกี่นสายกวท่า แตท่
นางมขีความฝปันอกันนท่าสะพรถึงกลกัวซถึกี่งในฝปันนกันี้นพระเจจ้าทรงเปปิดเผยแกท่นางวท่าพระเยซผทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น 
วท่าพระองคห์ทรงไรจ้ความผธิด ดกังนกันี้น “เมสืกี่อปปลาตนกักี่งบนบกัลลกังกห์พธิพากษาอยผท่นกันี้น ภรรยาของทท่านไดจ้สท่งมายกังทท่าน โดย
กลท่าววท่า “ทท่านอยท่ามขีอะไรเกขีกี่ยวขจ้องกกับคนชอบธรรมนกันี้นเลย ดจ้วยวท่าวกันนขีนี้ดธิฉกันทตุกขห์ใจหลายประการในความฝปัน
เพราะเหตตุทท่านผผจ้นกันี้น” (มธ. 27:19)



ผมไมท่ทราบวท่าภรรยาของปปลาตไดจ้รกับความรอดหรสือไมท่ แตท่ผมเชสืกี่อวท่านางไดจ้รกับความรอด นางเปป็นคนทขีกี่
เขจ้าถถึงไดจ้ในฝฝ่ายวธิญญาณมากกวท่า ตสืกี่นตกัวตท่อเสขียงของพระเจจ้ามากกวท่าสามขีของนาง นางอจ้อนวอนเขาใหจ้ทสาสธิกี่งทขีกี่
ถผกตจ้อง

ชายกขีกี่คนแลจ้วตกนรกไปเพราะพวกเขาไมท่ยอมฟปังคสาวธิงวอนของภรรยาทขีกี่ดขีผผจ้ซถึกี่งรบเรจ้าพวกเขาใหจ้หกันจาก
บาปและรกับความรอด ชายทขีกี่หลงหายกขีกี่คนจะพบกกับนนี้สาตาของภรรยาของตนทขีกี่การพธิพากษานกันี้น และนนี้สาตาของ
พวกเธอเปป็นสท่วนหนถึกี่งของคสาพยานของพระเจจ้าตท่อสผจ้พวกเขาและเปป็นคสาพยานถถึงความเมตตากรตุณาของพระเจจ้า
สสาหรกับคนบาปทกันี้งหลาย

3. หญธิงดภี ๆ ทนันั้งหลายไดร้เปป็นพระพรแกผ่ชายอสืริ่น
นนับไมผ่ถร้วนตลอดหลายศตวรรษ

ความเปป็นผผจ้หญธิงมขีไวจ้เพสืกี่อเปป็นพระพรอยท่างหนถึกี่ง และอธิทธธิพลอกันหอมหวานแหท่งอตุปนธิสกัยของผผจ้หญธิงคน
หนถึกี่ง รอยยธินี้มของเธอ คสาปรถึกษา ความเชสืกี่อ ความทตุท่มเทแบบครธิสเตขียนกห็เปป็นพรอยท่างหนถึกี่งแกท่ผผจ้คนมากมาย

เราตจ้องจสาไวจ้วท่าผผจ้หญธิงดขี ๆ หลายคนมาจากแควจ้นกาลธิลขีกกับพระเยซผและกกับพวกอกัครทผต “และปรนนธิบกัตธิ
พระองคห์จากทรกัพยห์สธิกี่งของของพวกนาง” หญธิงบางคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ตธิดตามพระเยซผถผกเอท่ยชสืกี่อในพระคกัมภขีรห์: มารขียห์
ชาวมกักดาลาและมารขียห์อขีกคน และภรรยาของเศเบดขี มารดาของยากอบและยอหห์น มขีนางโยอกันนาภรรยาของคผ
ซา คนตจ้นเรสือนของเฮโรด หญธิงทขีกี่ดขีบางคนทอเสสืนี้อไรจ้ตะเขห็บตกัวนกันี้นทขีกี่พระเยซผทรงสวมจนกระทกักี่งพระองคห์ทรงถผก
ตรถึงกางเขน หญธิงทขีกี่ดขีหลายคนถวายเงธินนกันี้นทขีกี่ซสืนี้ออาหารใหจ้พระเยซผและใหจ้พวกอกัครทผต และมารขียห์ชโลมพระองคห์
ดจ้วยนนี้สามกันหอมจากผอบทขีกี่คธิดเปป็นเงธินสามรจ้อยเดนารธิอกัน

เปาโลเอง กห็มขีโอกาสทขีกี่จะขอบคตุณพระเจจ้าสสาหรกับความชท่วยเหลสือและอธิทธธิพลของสตรขีครธิสเตขียนทกันี้ง
หลาย มขีนางเฟบขีและปรธิสสธิลลาและ “มารขียห์ ผผจ้ไดจ้ตรากตรสาทสางานหนกักเพสืกี่อพวกเรา” และนจ้องสาวของเนเรอกัส
และมารดาของรผฟปัส “มารดาของเขาและของขจ้าพเจจ้า” เปาโลกลท่าวเชท่นนกันี้นในโรม 16 และเปาโล ตอนเขขียนไป
ถถึงชาวฟปลธิปปป อจ้อนวอนพวกเขาใหจ้ “ชท่วยผผจ้หญธิงเหลท่านกันี้น ผผจ้ซถึกี่งไดจ้ทสางานหนกักดจ้วยกกันกกับขจ้าพเจจ้าในขท่าว
ประเสรธิฐ…” (ฟป. 4:3)

ในงานประกาศตท่างแดนและทขีกี่บจ้านในฐานะครผและผผจ้ชท่วย ในฐานะนกักพธิมพห์ดขีด เลขา ครผสอนรวขี สตรขี
ครธิสเตขียนทกันี้งหลายไดจ้พยตุงแขนของชายดขี ๆ ทกันี้งหลายทขีกี่รกับใชจ้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า เอวาเปป็นมารดาของหญธิงทขีกี่ดขีทตุก
คนทขีกี่ไดจ้นสาพระพรมาสผท่ชายทกันี้งหลาย

4. หญธิงทนันั้งหลายทภีริ่เปป็นคนาแชผ่งสาปตผ่อชายหลายคน
เมสืกี่อเอวาหยธิบผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นและยสืกี่นมกันใหจ้อาดกัม และเขาซถึกี่งไมท่ถผกหลอก แตท่เพราะรกักภรรยาของเขา

และไมท่อยากขกัดใจเธอ ไมท่อยากเสขียเธอไป จถึงไดจ้ทสาบาปกกับเธอ เอวากห็เปป็นภาพเลห็งของหญธิงจสานวนมากทขีกี่กลาย



เปป็นคสาแชท่งสาปตท่อชายทขีกี่เธอรกักและตท่อชายคนอสืกี่น ๆ
เราคธิดถถึงนางเดลธิลาหห์ ซถึกี่งเอาอกเอาใจแซมสกันในหตุบเขาเมสืองโสเรก เราถผกบอกวท่าแซมสกันรกักรท่ว แตท่คนฟป

ลธิสเตขียตธิดสธินบนนางใหจ้ลท่อลวงแซมสกันเพสืกี่อทขีกี่นางจะไดจ้คจ้นพบวท่าพละกสาลกังของเขามาจากไหนและทสาใหจ้เขาสธินี้น
ฤทธธิธิ์ และขณะทขีกี่แซมสกันนอนหนตุนตกักนางอยผท่ นางกห็ลผบคลสาเขาและหยอกลจ้อกกับเขาและอจ้อนวอนและรจ้องไหจ้ 
และดกังนกันี้นนางจถึงทรยศเขาใหจ้ตกอยผท่ในมสือเหลท่าศกัตรผของเขา นางไดจ้ทราบเคลห็ดลกับแหท่งพละกสาลกังของเขา เมสืกี่อเขา
นอนนางกห็ใหจ้คนมาตกัดผมของเขาออก คนฟปลธิสเตขียจกับเขามกัดและทสาใหจ้ตาเขาบอดและใหจ้เขาโมท่แปฝ้งดตุจลา โอจ้ 
แซมสกันเออ๋ย ความรกักแบบทขีกี่ผธิดนสาชายไปสผท่ความยท่อยยกับไดจ้จรธิง ๆ!

มขีนางเยเซเบล มเหสขีของกษกัตรธิยห์อาหกับแหท่งอธิสราเอล มกันเปป็นการผธิดทขีกี่อาหกับแตท่งงานกกับนางเยเซเบล 
ธธิดาของเอธบาอกัล กษกัตรธิยห์ของชาวไซดอน นางบผชาพระบาอกัลและนางเปป็นหญธิงชกักี่วไรจ้หกัวใจ ผมคธิดวท่าวท่านางรกักอา
หกับและอยากใหจ้เขามขีความสตุขอยท่างแนท่นอน ดกังนกันี้นเมสืกี่ออาหกับโลภสวนองตุท่นของนาโบท และนาโบทไมท่ยอมขาย
หรสือแลกเปลขีกี่ยน และเมสืกี่ออาหกับตรอมตรมเพราะความผธิดหวกังของตน นางเยเซเบลกห็บอกเขาวท่านางจะเอาสวน
องตุท่นนกันี้นมาใหจ้เขา ดกังนกันี้นนางจถึงเขขียนจดหมายหลายฉบกับทขีกี่นสาไปสผท่การกลท่าวหาตท่อหนจ้าสาธารณชนและการเอา
หธินขวจ้างนาโบทจนตายโทษฐานทขีกี่เปป็นคนพผดหมธิกี่นประมาทและคนทรยศ นางนสาอาหกับไปสผท่การบผชาพระบาอกัล 
ไปสผท่การฆาตกรรม และสตุดทจ้ายกห็ไปสผท่หายนะและการพธิพากษาของพระเจจ้า และพวกสตุนกัขกห็กกัดแทะกระดผกของ
นางเยเซเบลและจากนกันี้นพวกมกันกห็เลขียเลสือดของอาหกับอกันเปป็นการตอบแทนบาปของเขาทกันี้งสองทขีกี่กระทสาตท่อนา
โบท ดกังนกันี้นนางเยเซเบล ราชธินขีชกักี่ว จถึงนสาสามขีของตนไปสผท่บาปและความยท่อยยกับ

เราคธิดถถึงนางเฮโรเดขียส มเหสขีชกักี่วของกษกัตรธิยห์เฮโรด กษกัตรธิยห์เฮโรดไดจ้พบกกับภรรยาของนจ้องชายของตน
และตกหลตุมรกักนาง เขาหยท่ากกับภรรยาของตกัวเองและแตท่งงานกกับภรรยาของนจ้องชายและพานางมาครองแควจ้น
กาลธิลขีดจ้วยกกัน ยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมาเตสือนกษกัตรธิยห์เฮโรดอยท่างชกัดแจจ้งแลจ้ววท่า “เปป็นการผธิดพระราชบกัญญกัตธิทขีกี่ทท่านจะ
รกับภรรยาของนจ้องชายมาเปป็นภรรยาของตน” ดกังนกันี้น “นางเฮโรเดขียสจถึงผผกพยาบาทตท่อยอหห์น และปรารถนาจะ
ฆท่าทท่านเสขีย แตท่นางไมท่สามารถทสาไดจ้” (มาระโก 6:18,19)

ดกังนกันี้นนางเฮโรเดขียสจถึงมขีแผนการหนถึกี่ง ในวกันเกธิดของเฮโรด เขาจกัดการเลขีนี้ยงใหญท่ใหจ้แกท่บรรดาเจจ้าขตุน
มผลนายของเขา นางเฮโรเดขียสไดจ้ฝฝึกฝนบตุตรสาวของตนทขีกี่ชสืกี่อสะโลเมใหจ้เตจ้นรสาตท่อหนจ้ากษกัตรธิยห์เฮโรด บางทขีหญธิง
สาวนกันี้นอาจสวมเสสืนี้อผจ้านจ้อยชธินี้น เธอทสาใหจ้กษกัตรธิยห์หลงใหล เขาสกัญญาวท่าจะใหจ้สธิกี่งใดกห็ไดจ้ทขีกี่เธอขอ จนถถึงครถึกี่ง
อาณาจกักรของเขาและใหจ้คสาปฏธิญาณไวจ้ดจ้วย

ดกังนกันี้นสะโลเมจถึงวธิกี่งไปหามารดาของตนนางเฮโรเดขียสและกลกับมาพรจ้อมกกับคสาขอวท่า “หมท่อมฉกัน
ปรารถนาใหจ้พระองคห์ประทานศขีรษะของยอหห์นผผจ้ใหจ้รกับบกัพตธิศมาใสท่ถาดมาใหจ้หมท่อมฉกันเดขีจิ๋ยวนขีนี้เพคะ” โอจ้ เฮโรด 
ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าคตุณตกนรกเพราะนางเฮโรเดขียสผผจ้ชกักี่วรจ้าย ยอหห์นไดจ้เทศนาใหจ้คตุณฟปังแลจ้ว และคตุณกห็ถผกฟฝ้องใจ



แลจ้ว จากนกันี้นคตุณกห็ไดจ้ยธินยอหห์นครกันี้งแลจ้วครกันี้งเลท่าเพราะคตุณรผจ้วท่าเขาเปป็นคนของพระเจจ้า แตท่คตุณกห็ยกังใชจ้ชขีวธิตในบาป
ตท่อไปกกับภรรยาของนจ้องชายคตุณ นางนสาคตุณไปสผท่ความชกักี่วรจ้ายตท่อไป นางนสาคตุณใหจ้เกลขียดนกักเทศนห์คนนกันี้น นางนสา
คตุณใหจ้ฆท่าเขา

นางเฮโรเดขียสเปป็นภาพเลห็งของหญธิงทตุกคนทขีกี่ไดจ้นสาสามขีของตนเขจ้าสผท่บาปและนสาชายเหลท่านกันี้นทขีกี่พวกนาง
รกักเขจ้าสผท่บาป

เอวา เมสืกี่อคตุณหกันไปและยสืกี่นผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นใหจ้อาดกัม คตุณกห็กสาลกังนสาคสาแชท่งสาปมาสผท่คนทกันี้งโลก และ
ภรรยาคนอสืกี่น ๆ อขีกหลายลจ้านคนไดจ้ใชจ้ความรกักและความงามของตนเพสืกี่อลท่อลวงสามขีของตนใหจ้ตธิดตามพวกเธอ
ไปในบาป

หลกังจากเปาโลถผกจกับกตุมทขีกี่กรตุงเยรผซาเลห็มและถผกขกังในคตุกทขีกี่เมสืองซขีซารขียา เปาโลกห็ถผกนสาตกัวไปอยผท่ตท่อหนจ้า
ผผจ้วท่าราชการเฟลธิกสห์สองหน หนทขีกี่สองนกันี้นเราถผกบอกวท่า:

“และหลกังจากเวลาหลายวกันแลจ้ว เมสืกี่อเฟลธิกสห์มาพรจ้อมกกับภรรยาของทท่านชสืกี่อ ดรผสธิลลา ผผจ้ซถึกี่งเปป็นหญธิง
ชาวยธิว ทท่านกห็ใหจ้ไปเรขียกเปาโลมา และไดจ้ฟปังเปาโลเรสืกี่องความเชสืกี่อนกันี้นในพระครธิสตห์ และขณะทขีกี่เปาโลใหจ้เหตตุผล
เรสืกี่องความชอบธรรม ความอดกลกันี้นใจทางศขีลธรรม และการพธิพากษาทขีกี่จะมาถถึงนกันี้น เฟลธิกสห์กห็ตกัวสกักี่น และตอบวท่า 
“คราวนขีนี้จงไปตามทางของทท่านเถอะ เมสืกี่อเรามขีโอกาสเหมาะสม เราจะเรขียกทท่านมาอขีก” เฟลธิกสห์หวกังเชท่นกกันวท่า 
ทท่านจะไดจ้รกับเงธินจากเปาโล เพสืกี่อทท่านจะไดจ้ปลท่อยเปาโล เหตตุฉะนกันี้นทท่านจถึงเรขียกเปาโลมาบท่อย ๆ และสนทนากกับ
เปาโล”-กธิจการ 24:24-26

เฟลธิกสห์และดรผสธิลลานกักี่งดจ้วยกกันตท่อหนจ้าเปาโลและขณะทขีกี่เปาโลยกเหตตุผลและเทศนาดจ้วยใจกลจ้าเกขีกี่ยวกกับ
ความชอบธรรมและความอดกลกันี้นใจและการพธิพากษาทขีกี่จะมานกันี้น เราถผกบอกวท่าเฟลธิกสห์ตกัวสกักี่น! เขาหวกังวท่าจะไดจ้
รกับความรอด เขาจะสท่งคนไปตามเปาโลมาในเวลาทขีกี่สะดวกกวท่านขีนี้

เราไมท่ถผกบอกวท่าดรผสธิลลาตกัวสกักี่น นขีกี่เปป็นภาพทขีกี่ประหลาด ชายผผจ้นกันี้น ผผจ้วท่าราชการทขีกี่ทรงอธิทธธิพลแหท่งแควจ้น
นกันี้น นกักี่งตกัวสกักี่นตท่อหนจ้าเปาโลขณะทขีกี่เปาโลพผดกกับเขาเกขีกี่ยวกกับความชอบธรรมและตสาหนธิเขาเพราะความไมท่อดกลกันี้น
ใจของเขาและเตสือนเขาเกขีกี่ยวกกับการพธิพากษาทขีกี่จะมานกันี้นสสาหรกับเหลท่าคนบาป เฟลธิกสห์ตกัวสกักี่นและภรรยาของเขาทขีกี่
นกักี่งอยผท่ขจ้าง ๆ เขาอาจแอบหาวโดยเอาพกัดบกังไวจ้หรสือหกันหนจ้าไปเสขีย นางอาจมองดจ้วยสายตาเยาะเยจ้ยกห็ไดจ้ ผมไมท่
ทราบ นางอาจไมท่เคยไดจ้กลท่าวเลยสกักคสากห็ไดจ้ แนท่นอนวท่าพระเจจ้าแคท่อยากใหจ้เราเขจ้าใจวท่าแมจ้เฟลธิกสห์ตกัวสกักี่น ภรรยา
ของเขากห็ไมท่ตกัวสกักี่นเลย

ตอนนกันี้นเฟลธิกสห์เขจ้าใกลจ้อาณาจกักรนกันี้นมากเหลสือเกธิน เขาตระหนกักถถึงบาปทกันี้งหลายของตน เขาตกัวสกักี่นเมสืกี่อ
คธิดถถึงการพธิพากษาทขีกี่จะมา เขาสกัญญาวท่าจะฟปังเปาโลอขีกครกันี้งและเขาหวกังวท่าจะไดจ้รกับความรอดอยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย 
แตท่เขากห็ไมท่ไดจ้ฟปังเปาโลอขีก และใชท่แลจ้วครกับผมเกรงวท่าผมเชสืกี่ออยท่างแทจ้จรธิงวท่าดรผสธิลลากตุมจธิตวธิญญาณของเฟลธิกสห์ไวจ้



ในมสือของนางวกันนกันี้น
ถจ้าดรผสธิลลาไดจ้หกันมาและกลท่าววท่า “เฟลธิกสห์จจ้ะ ใหจ้พวกเราวางใจองคห์พระผผจ้เปป็นพระเจจ้าเดขีจิ๋ยวนขีนี้เถอะ! 

เปาโลพผดถผก! เราตจ้องการการยกโทษ” ผมไมท่สงสกัยเลยวท่าเฟลธิกสห์คงอยากไดจ้รกับความรอด แตท่ดรผสธิลลาไมท่ไดจ้กลท่าว
คสานกันี้น นางไมท่ไดจ้รท่วมวงไปกกับเขาในการถผกฟฝ้องใจดจ้วยตกัวสกักี่น นางไมท่ไดจ้รบเรจ้าเขาใหจ้สนใจในจธิตวธิญญาณของเขา

หญธิงหลายคนจะตจ้องใหจ้การตท่อพระเจจ้าสสาหรกับสามขีทขีกี่ไมท่รอด หญธิงคนนกันี้นทขีกี่ไมท่ใสท่ใจพอทขีกี่จะพผดหรสือหญธิง
คนนกันี้นทขีกี่ไปตามทางแบบชาวโลกของเธอเอง

ผมคธิดวท่า Dr. Torrey หรสือ Dr. Chapman เลท่าเกขีกี่ยวกกับชายคนหนถึกี่งทขีกี่มขีภรรยาครธิสเตขียนทขีกี่นท่ารกัก และ
ดกังนกันี้นในวกันเกธิดของเธอเขาจถึงกลท่าววท่า “ผมจะใหจ้อะไรคตุณดขีสสาหรกับวกันเกธิดของคตุณ? ผมอยากใหจ้อะไรสกักอยท่างแกท่
คตุณทขีกี่จะทสาใหจ้คตุณมขีความสตุข คตุณเปป็นภรรยาทขีกี่ดขีเหลสือเกธินและผมอยากแสดงออกถถึงความรกักของผม คตุณอยากไดจ้
อะไรครกับ?”

และขณะทขีกี่เขาทกันี้งสองนกักี่งอยผท่หนจ้าเตาผธิง เธอกห็กลท่าววท่า “มขีอยผท่สธิกี่งเดขียวทขีกี่ฉกันอยากไดจ้มากกวท่าสธิกี่งอสืกี่นใดและ
ถจ้าคตุณใหจ้สธิกี่งนกันี้นแกท่ฉกัน ฉกันกห็คงมขีความสตุขคท่ะ”

และเขาตอบวท่า “บอกผมมาสธิวท่ามกันคสืออะไร ถจ้าผมใหจ้คตุณไดจ้ ผมกห็จะใหจ้”
เธอกลท่าววท่า “สธิกี่งนกันี้นทขีกี่ฉกันอยากไดจ้มากทขีกี่สตุด กห็คสือทขีกี่คตุณจะหกันมาหาพระครธิสตห์และตจ้อนรกับพระองคห์ใหจ้

เปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของคตุณและไปสวรรคห์กกับฉกันคท่ะ”
จากนกันี้นเขากลท่าววท่า “แนท่นอนวท่าผมคงปฏธิเสธคสาขอเชท่นนขีนี้จากคตุณไมท่ไดจ้ เพราะคตุณเปป็นภรรยาทขีกี่ดขีมา

ตลอด” และดกังนกันี้นเขาจถึงวางใจพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดเพสืกี่อจะไปสวรรคห์กกับภรรยาของเขา
โอจ้ ในการประชตุมฟปปื้นฟผหลายครกันี้งเหลสือเกธินและในหลายบจ้านเหลสือเกธิน ผมไดจ้เหห็นภรรยาทขีกี่รกักพระเจจ้า

อจ้อนวอนสามขีของตนใหจ้รกับความรอดและผมขอบคตุณพระเจจ้าทขีกี่ชายหลายลจ้านคนไดจ้ถผกชนะมาถถึงพระครธิสตห์
เพราะวท่าพวกเขาฟปังภรรยาทขีกี่รกักพระเจจ้า ผมหวกังวท่าผผจ้ทขีกี่ฟปังผมวกันนขีนี้ ถจ้าคตุณยกังไมท่รกับความรอด และถจ้าคน ๆ นกันี้น
เปป็นภรรยาหรสือลผกสาวหรสือคตุณแมท่หรสือหญธิงคนใดทขีกี่รกักคตุณสตุดหกัวใจ ผมกห็หวกังวท่าคตุณจะยอมใหจ้ความรกักและความ
กรตุณาของหญธิงคนนกันี้นหกันใจของคตุณมาถถึงพระครธิสตห์วกันนขีนี้

II. คนาแชผ่งสาปนนันั้นทภีริ่ประตสูสวนเอเดน
มขีใจความหลกักหนถึกี่งทขีกี่ถผกพบตลอดพระคกัมภขีรห์ทกันี้งเลท่ม ทขีกี่วท่าบาปตจ้องถผกลงโทษ ทขีกี่วท่ามนตุษยห์ตจ้องเกขีกี่ยวเกห็บสธิกี่ง

ทขีกี่ตนหวท่าน ทขีกี่วท่ามนตุษยห์ตจ้องใหจ้การตท่อพระเจจ้าผผจ้ทรงกรธินี้วในการพธิพากษา ใจความหลกักนกันี้นไดจ้เรธิกี่มตจ้นในอตุทยาน
สวรรคห์นกันี้นเอง กท่อนทขีกี่ผผจ้หญธิงถผกสรจ้างขถึนี้นมาดจ้วยซนี้สา ทขีกี่นกักี่นในแผท่นดธินอกันงดงามนกันี้นในสวนเอเดนพระเจจ้าตรกัสวท่า 
“แตท่จากตจ้นไมจ้แหท่งความรผจ้ดขีและชกักี่วรจ้าย เจจ้าอยท่ากธินจากตจ้นนกันี้น เพราะวท่าในวกันทขีกี่เจจ้ากธินจากตจ้นนกันี้น เจจ้าจะตาย
อยท่างแนท่นอน” (ปฐก. 2:17)



เอาลท่ะครกับ ทกันี้งผผจ้หญธิงและผผจ้ชายไดจ้กธินผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้น และบกัดนขีนี้คสาเตสือนอกันนท่าเกรงขามนกันี้นมขีผลตท่อ
พวกเขาแลจ้ว “เจจ้าจะตายอยท่างแนท่นอน”

จงหมายเหตตุวท่าพระเจจ้าไมท่ไดจ้ตรกัสวท่าสตุดทจ้ายแลจ้วพวกเขาจะตาย นกักี่นเปป็นความจรธิง สตุดทจ้ายแลจ้วรท่างกาย
จะตายอยท่างสธินี้นเชธิง หกัวใจจะหยตุดเตจ้น ประสาทสกัมผกัสตท่าง ๆ จะไมท่อยผท่ทขีกี่นกักี่นอขีกตท่อไป: แตท่นกักี่นไมท่ใชท่สธิกี่งทขีกี่พระเจจ้า
ตรกัสหรสือหมายถถึงในอกันดกับแรกสตุดและสสาคกัญทขีกี่สตุด ความตายนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงสกัญญาวท่าจะเกธิดขถึนี้นในทกันทขี- “ใน
วกันทขีกี่เจจ้ากธินจากตจ้นนกันี้น”

______________
ขร้อ 14,15:

3:14 และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าตรกัสแกท่งผนกันี้นวท่า 
“เพราะเจจ้าไดจ้กระทสาเชท่นนขีนี้ เจจ้าจถึงถผกสาปแชท่งเหนสือ
กวท่าบรรดาสกัตวห์ใชจ้งาน และเหนสือกวท่าบรรดาสกัตวห์
ปฝ่าแหท่งทจ้องทตุท่ง เจจ้าจะเลสืนี้อยไปบนทจ้องของเจจ้า และ
เจจ้าจะกธินผงคลขีดธินตลอดวกันเหลท่านกันี้นแหท่งชขีวธิตของ

เจจ้า
3:15 และเราจะใหจ้ความเปป็นศกัตรผกกันอยผท่ระหวท่างเจจ้า
กกับหญธิงนขีนี้ และระหวท่างเชสืนี้อสายของเจจ้ากกับเชสืนี้อสาย
ของนาง เชสืนี้อสายของนางจะทสาใหจ้หกัวของเจจ้าฟกชนี้สา
และเจจ้าจะทสาใหจ้สจ้นเทจ้าของทท่านฟกชนี้สา”

1. กผ่อนอสืริ่น คนาแชผ่งสาปทภีริ่มาสสูผ่งสูนนันั้น
งผนกันี้นเคยเปป็นสกัตวห์ทขีกี่เฉลขียวฉลาดมากทขีกี่สตุดเหนสือสกัตวห์สารพกัด บกัดนขีนี้มกันเปป็นสกัตวห์ทขีกี่ถผกแชท่งสาปมากทขีกี่สตุดแลจ้ว 

ในตอนนกันี้นงผเพลธิดเพลธินกกับการรท่วมสามกัคคขีธรรมกกับอาดกัมและเอวาในสวนเอเดนจนกระทกักี่งซาตานเขจ้าสธิงมกันและ
ใชจ้มกันเปป็นเครสืกี่องมสือสสาหรกับบาป บกัดนขีนี้มขีความเปป็นศกัตรผระหวท่างมนตุษยห์กกับงผมากกวท่าระหวท่างมนตุษยห์กกับสกัตวห์อสืกี่นใด

บกัดนขีนี้งผตจ้องคลานไปในผงคลขีดธิน ผมคธิดวท่ากท่อนการสาปแชท่งนกันี้นงผอาจไมท่มขีพธิษ วท่ามกันเคยมขีขาเดธินเหมสือน
สกัตวห์ชนธิดอสืกี่น ๆ และวท่างผเคยมขีเสนท่หห์และสวยงาม บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงตกันี้งสกัญลกักษณห์นกันี้นไวจ้ตลอดกาล คสืองผทขีกี่ถผกแชท่ง
สาปนกันี้น เพสืกี่อแสดงใหจ้เหห็นวท่าแผท่นดธินโลกเองตกอยผท่ใตจ้คสาแชท่งสาปเพราะบาป และเพสืกี่อเตสือนใจเราวท่าซาตานเอง งผ
และพญานาคโบราณนกันี้น จะถผกทธินี้งในเหวไมท่มขีกจ้นสกักวกันหนถึกี่ง! งผกลายเปป็นสกัญลกักษณห์หนถึกี่งของบาปเพสืกี่อใหจ้
มนตุษยชาตธิทกันี้งปวงไดจ้เหห็น และของการพธิพากษานกันี้นของพระเจจ้าทขีกี่มขีตท่อบาป

________________
ขร้อ 16:

3:16 พระองคห์ตรกัสแกท่หญธิงนกันี้นวท่า “เราจะเพธิกี่มความ
ระทมทตุกขห์ของเจจ้าและการตกันี้งครรภห์ของเจจ้าใหจ้มาก
ขถึนี้น ในความเจห็บปวดเจจ้าจะคลอดบตุตรหลายคน 

และความปรารถนาของเจจ้าจะมขีตท่อสามขีของเจจ้า 
และเขาจะปกครองเหนสือเจจ้า”



2. บาปนนาสธิริ่งใดมาสสูผ่ผสูร้หญธิง?
ความเศรจ้าโศกของผผจ้หญธิงถผกทวขีขถึนี้น บท่อยครกันี้งชขีวธิตคผท่ของเธอจะนสาความยตุท่งยากมาใหจ้ ลผก ๆ ทขีกี่เธอไดจ้รกับมา

เพสืกี่อเปป็นพรอาจนสาความปวดรจ้าวใจมาใหจ้
การตกันี้งครรภห์ของผผจ้หญธิงถผกทวขีขถึนี้นอยท่างมหาศาล ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่า เมสืกี่อกท่อนผผจ้หญธิงไมท่เคยตจ้องลสาบาก

กกับรอบประจสาเดสือน การตกันี้งครรภห์เปป็นไปไมท่ไดจ้ยกเวจ้นในชท่วงวท่างเวจ้นนาน ๆ แตท่บกัดนขีนี้พระเจจ้าตรกัสวท่า “เราจะเพธิกี่ม
ความระทมทตุกขห์ของเจจ้าและการตกันี้งครรภห์ของเจจ้าใหจ้มากขถึนี้น”

เราเชสืกี่อไดจ้วท่าถจ้าอาดกัมและเอวายกังคงสมบผรณห์แบบและไรจ้บาปตท่อไปในสวนเอเดนและถจ้าเอวาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดบตุตรทขีกี่นกักี่น เธอกห็คงไมท่มขีความเจห็บปวด ไมท่มขีภกัยอกันตรายและไมท่มขีความเศรจ้าโศกเลย บกัดนขีนี้ผผจ้หญธิงมขีความเจห็บ
ปวดและความเศรจ้าโศกและความลสาบากในการคลอดบตุตร

อยท่างไรกห็ตาม มขีการปลอบประโลมใจอกันเปปปั่ยมสตุขใน 1 ทธิโมธขี 2:15 ซถึกี่งพผดถถึงคสาแชท่งสาปนกันี้นทขีกี่ตกอยผท่บน
ผผจ้หญธิงเพราะวท่า “ผผจ้หญธิงนกันี้นทขีกี่ถผกหลอกลวงจถึงไดจ้อยผท่ในการละเมธิดนกันี้น” แตท่พระคสาขจ้อนกันี้นกลท่าววท่า “แตท่อยท่างไร
กห็ตาม นางกห็จะถผกชท่วยใหจ้รอดในการคลอดบตุตร ถจ้าเขาทกันี้งหลายยกังดสารงอยผท่ในความเชสืกี่อ และความรกัก และความ
บรธิสตุทธธิธิ์ พรจ้อมกกับความมขีสตธิสกัมปชกัญญะ”

มกันจถึงดผเหมสือนวท่าการทขีกี่ผผจ้หญธิงอยผท่ใตจ้บกังคกับสามขีของตนบกัดนขีนี้เปป็นสท่วนหนถึกี่งของการลองใจซถึกี่งมาเพราะบาป
ผมไมท่เชสืกี่อวท่ามกันไมท่ไดจ้เปป็นภาระหรสือความลสาบากสสาหรกับเอวาเลยทขีกี่จะเชสืกี่อฟปังสามขีทขีกี่สมบผรณห์แบบ สามขีคน

หนถึกี่งทขีกี่บรธิสตุทธธิธิ์เหมสือนพระเจจ้า สามขีคนหนถึกี่งทขีกี่รกักเธอดตุจพระครธิสตห์ทรงรกักครธิสตจกักร สามขีคนหนถึกี่งซถึกี่งยอมเสขียสละ
อะไรกห็ไดจ้เพสืกี่อเอาใจเธอหรสือชท่วยเหลสือเธอ มกันเปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าแมจ้กระทกักี่งในสวนนกันี้นเธอกห็เปป็นผผจ้ชท่วยเหลสือและผผจ้
ชท่วย ผผจ้ชายไมท่ไดจ้ถผกสรจ้างมาเพสืกี่อผผจ้หญธิงแตท่ผผจ้หญธิงเพสืกี่อผผจ้ชาย แตท่บกัดนขีนี้การอยผท่ใตจ้บกังคกับนกันี้น ซถึกี่งในสวนเอเดนเปป็นสธิกี่งทขีกี่
เปป็นสตุขและไดจ้รกับพระพร กลกับกลายเปป็นภาระหนถึกี่งแกท่หญธิงจสานวนมาก

บกัดนขีนี้ผผจ้หญธิงไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “จงนบนอบเชสืกี่อฟปังสามขีของพวกทท่าน เหมสือนกกับทขีกี่กระทสาตท่อองคห์พระผผจ้
เปป็นเจจ้า” (อฟ. 5:22) นกักี่นคสือ ราวกกับวท่าเขาเปป็นพระเยซผครธิสตห์ แตท่สามขีนกันี้นกห็หท่างไกลจากการเปป็นพระเยซผครธิสตห์
มากจรธิง ๆ! บกัดนขีนี้ผผจ้หญธิงถผกบกัญชาใหจ้ยอมอยผท่ใตจ้บกังคกับสามขีของตนถถึงแมจ้เขายกังไมท่รอดและไมท่ยอมฟปังพระวจนะของ
พระเจจ้า (1 ปต. 3:1,2)

โอจ้ ในทท่ามกลางเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ทขีกี่ผธิดบาป สธิทธธิอสานาจทกันี้งปวงกห็ดผเหมสือนเปป็นสธิกี่งทขีกี่นท่ารกังเกขียจ บตุตรนจ้อยห
ลงหายนกันี้นเกลขียดชกังการปกครองของบธิดาทขีกี่ดขีของตนและเดธินทางไปยกังเมสืองไกล คนงานเกลขียดชกังเจจ้านายของ
ตน และเหธิมเกรธิมตท่อสธิทธธิอสานาจของเจจ้านาย พลเมสืองเกลขียดชกังกฎหมายจสากกัดความเรห็ว และพยายามหลขีกเลขีกี่ยง
การจท่ายภาษขีรายรกับ ผมขอกลท่าววท่า ในโลกแหท่งมนตุษยห์ทขีกี่ผธิดบาป สธิทธธิอสานาจดผเหมสือนเปป็นเรสืกี่องยากและขมขสืกี่น

แมจ้ในยามทขีกี่สธิทธธิอสานาจนกันี้นดขีงามและถผกตจ้องทกันี้งหมด ใจทขีกี่มกักกบฏของชายและหญธิงทขีกี่ผธิดบาปกห็พบวท่า



สธิทธธิอสานาจทสาใหจ้หมดความสตุข นกักี่นเปป็นเหตตุวท่าทสาไมมนตุษยห์ทตุกแหท่งหนถถึงอยากพบคสาอธธิบายอสืกี่นเกขีกี่ยวกกับจกักรวาล
แทนทขีกี่การทรงสรจ้างโดยตรงโดยพระเจจ้าองคห์หนถึกี่งทขีกี่พวกเขาตจ้องการใหจ้การดจ้วย นกักี่นเปป็นเหตตุวท่าทสาไมพวกคนไมท่
เชสืกี่อถถึงอยากหาขจ้อบกพรท่องในพระคกัมภขีรห์ใหจ้เจอ ไมท่วท่าจะรผจ้ตกัวหรสือไมท่รผจ้ตกัว พวกเขากห็ไมท่อยากตจ้องใหจ้การตท่อ
บทบกัญญกัตธิของพระเจจ้าและพบกกับการพธิพากษาของพระเจจ้าแหท่งการแกจ้แคจ้นและพระครธิสตห์องคห์นกันี้นทขีกี่พวกเขาไมท่
ยอมรกักและไวจ้วางใจ

บกัดนขีนี้ผผจ้หญธิงเปป็นคนบาปแลจ้ว ดกังนกันี้นเธอจถึงตจ้องยอมอยผท่ใตจ้บกังคกับของสามขีของเธอ บกัดนขีนี้ชายทกันี้งหลายเปป็น
คนบาปทตุกแหท่งหน ดกังนกันี้นจถึงตจ้องมขีรกัฐบาลของมนตุษยห์ บกัดนขีนี้เดห็ก ๆ เกธิดมาพรจ้อมกกับใจชกักี่วทขีกี่แปดเปปปื้อน ดกังนกันี้นพท่อแมท่
จถึงตจ้องฝฝึกวธินกัยลผก ๆ ของตน

______________
ขร้อ 17-20:

3:17 และพระองคห์ตรกัสแกท่อาดกัมวท่า “เพราะเจจ้าไดจ้
ตกันี้งใจฟปังเสขียงของภรรยาเจจ้า และไดจ้กธินจากตจ้นไมจ้
นกันี้น ซถึกี่งเราไดจ้บกัญชาเจจ้าไวจ้ โดยกลท่าววท่า เจจ้าตจ้องไมท่
กธินจากตจ้นนกันี้น แผท่นดธินจถึงถผกสาปแชท่งเพราะเหห็นแกท่
เจจ้า ในความทตุกขห์ยากเจจ้าจะตจ้องหากธินบนแผท่นดธิน
นกันี้นตลอดวกันทกันี้งหลายแหท่งชขีวธิตของเจจ้า
3:18 แผท่นดธินจะงอกบรรดาหนามและผกักทขีกี่มขีหนาม

แกท่เจจ้าดจ้วย และเจจ้าจะตจ้องกธินผกักแหท่งทจ้องทตุท่ง
3:19 ในเหงสืกี่อไหลโซมหนจ้าของเจจ้า เจจ้าจะตจ้องหา
กธินอาหาร จนกวท่าเจจ้ากลกับไปสผท่ดธิน เพราะเจจ้าไดจ้ถผก
เอามาจากดธิน เพราะเจจ้าเปป็นผงคลขีดธิน และเจจ้าจะ
กลกับไปสผท่ผงคลขีดธิน”
3:20 และอาดกัมเรขียกชสืกี่อภรรยาของเขาวท่าเอวา 
เพราะวท่านางเปป็นมารดาของผผจ้มขีชขีวธิตทตุกคน

3. คนาแชผ่งสาปนนันั้นทภีริ่มภีตผ่อผสืนดธิน
ชขีวธิตของอาดกัมบกัดนขีนี้เปป็นชขีวธิตแหท่งความเหนสืกี่อยยากและหยาดเหงสืกี่อแลจ้ว ในสวนเอเดน ไมท่มขีวกัชพสืชและผล

ไมจ้และผลเบอรห์รขีกี่และธกัญพสืชและถกักี่วและแตงตท่าง ๆ เตธิบโตงอกงามดขีตลอดทกันี้งปป ไมท่มขีสกัตวห์ทขีกี่ลท่าเหยสืกี่อ ไมท่มขีการ
รบกวนของแมลง ไมท่มขีวกัชพสืชมารตุมเรจ้า แตท่บกัดนขีนี้ผสืนดธินจะตจ้องงอกหนามยท่อยและหนามใหญท่ และโดยการทสางาน
หนกักอยผท่ตลอดเทท่านกันี้นมนตุษยห์จถึงสามารถทสาใหจ้พสืนี้นดธินเกธิดพสืชผลอยท่างทขีกี่มกันควรทสา บกัดนขีนี้จะมขีหนามบนกตุหลาบแลจ้ว 
บกัดนขีนี้แมลงทขีกี่รบกวนจะเปป็นศกัตรผของมนตุษยห์ บกัดนขีนี้ความแหจ้งแลจ้งและนนี้สาทท่วมและความรจ้อนทขีกี่แผดเผาจะคตุกคาม
ความพยายามทตุกอยท่างของมนตุษยห์ทขีกี่จะปลผกอาหารและเสสืนี้อผจ้าและจกัดหาบจ้านและเครสืกี่องมสือและความสะดวก
สบายตท่าง ๆ

ผมไมท่ไดจ้หมายความวท่าพระเจจ้าทรงแชท่งสาปผสืนดธินเพราะพระองคห์ทรงเกลขียดชกังมนตุษยห์ ผมกสาลกังกลท่าววท่า
พระเจจ้าทรงแชท่งสาปผสืนดธินเพราะวท่ามนตุษยห์จสาเปป็นตจ้องทสางาน บกัดนขีนี้มนตุษยห์โดยสกันดานเปป็นคนชกักี่วและผธิดบาปแลจ้ว
ชขีวธิตทขีกี่สกันี้นลงและภาระแหท่งการตรากตรสาเทท่านกันี้นสามารถปฝ้องกกันมนตุษยห์ใหจ้ไกลจากบาปมากมายไดจ้



4. ความตายฝป่ายรผ่างกายเปป็นสผ่วนหนนริ่งของคนาแชผ่งสาป
พระเจจ้าตรกัสแกท่อาดกัมวท่า “...จนกวท่าเจจ้ากลกับไปสผท่ดธิน เพราะเจจ้าไดจ้ถผกเอามาจากดธิน เพราะเจจ้าเปป็นผงคลขี

ดธิน และเจจ้าจะกลกับไปสผท่ผงคลขีดธิน” (ปฐก. 3:19) วกันนกันี้นอาดกัมจถึงเรธิกี่มทขีกี่จะตาย กท่อนหนจ้านกันี้นไมท่เคยมขีรอยเหขีกี่ยวยท่น
แหท่งความเหนห็ดเหนสืกี่อยบนใบหนจ้าของเขา ไมท่เคยมขีผมหงอกเลยสกักเสจ้น ไมท่เคยมขีฟปันผตุเลยสกักซขีกี่ เขาไมท่เคยตจ้อง
ปวดหกัว เขาไมท่เคยรผจ้สถึกปวดขจ้อตท่อ

ไมท่แนท่คสืนนกันี้นเมสืกี่ออาดกัมกลกับมาจากการทสางานเหนห็ดเหนสืกี่อยครกันี้งแรกของตน เขาอาจเรธิกี่มเอาแขนของตน
โอบรอบกายเอวาเพสืกี่อลผบคลสาและปลอบประโลมเธอ และเธออาจผลกักไสเขาใหจ้ไปไกล ๆ เธอเรธิกี่มขขีนี้หงตุดหงธิดแลจ้ว 
เธอรผจ้สถึกไมท่สบายตกัว เธอกลายเปป็นคนบาปคนหนถึกี่งแลจ้ว เชท่นเดขียวกกับอาดกัม

คตุณนถึกภาพออกไหมวท่าอาดกัมหาอะไรเพสืกี่อเปป็นยาบรรเทาอาการปวดหกัวครกันี้งแรกของเขา? คตุณนถึกภาพ
ความตถึงเครขียดของเขาออกไหมเมสืกี่ออาหารเรธิกี่มไมท่ยท่อยเปป็นครกันี้งแรก? และเมสืกี่อเอวาพยายามเรธิกี่มเกห็บรวบรวมผลไมจ้
สสาหรกับเปป็นอาหารของพวกเขาหรสือพสืชผกักจากสวนของพวกเขา และพบวท่าตกัวเธอถผกผถึนี้งตท่อยหรสือถผกหนามขท่วน-
คตุณคธิดไหมวท่าเธอรผจ้สถึกแลจ้ววท่ามกันชท่างแยท่จรธิง ๆ ทขีกี่โลกถผกแชท่งสาปเพราะบาปและความตายไดจ้เรธิกี่มตจ้นในรท่างกาย
ของเธอแลจ้ว?

โอจ้ เราแนท่ใจไดจ้เลยวท่าความเจห็บปวดและความทตุกขห์โศกทกันี้งหมดนขีนี้ การตจ้องเขจ้าโรงพยาบาล เดห็กทารกทขีกี่
รจ้องไหจ้โยเย ขบวนแหท่งานศพอกันนท่าเศรจ้า การอสาลาดจ้วยนนี้สาตานองหนจ้าในโลกไดจ้ถผกทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นเพราะอาดกัมและ
เอวาไดจ้ทสาบาป

5. บนัดนภีนั้อาดนัมและเอวาตายฝป่ายวธิญญาณแลร้ว
กท่อนหนจ้านกันี้นอาดกัมเคยวธิกี่งไปหาพระเจจ้าดจ้วยใจยธินดขีเมสืกี่อพระองคห์เสดห็จมาเดธินเลท่นในสวนนกันี้น และตธิดตาม

พระองคห์ไปดจ้วยใจกระตสือรสือรจ้นเมสืกี่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเสดห็จจากไปในรผปกายมนตุษยห์ใดกห็ตามทขีกี่พระองคห์ทรงใชจ้ใน
การปรากฏตกัว แตท่บกัดนขีนี้เมสืกี่อพระเจจ้าเสดห็จมา หลกังจากทขีกี่อาดกัมมขีจธิตสสานถึกเกขีกี่ยวกกับความผธิดบาปแลจ้ว เขากห็วธิกี่งหนขีไป
ซท่อนตกัวในหมผท่ตจ้นไมจ้และพตุท่มไมจ้และพระเจจ้าทรงวธิกี่งตามเขาไปโดยรจ้องเรขียกวท่า “อาดกัม อาดกัม!” บกัดนขีนี้อาดกัมไมท่
สบายใจแลจ้วยามอยผท่ตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า เขาหกันหนจ้าของตนไปเสขีย มกันเปป็นจรธิงแลจ้วกกับอาดกัมและกกับเอวา และ
มกันเปป็นจรธิงแลจ้วตอนนขีนี้กกับคนบาปทตุกคนทขีกี่ยกังไมท่ไดจ้บกังเกธิดใหมท่ในโลก:

“ผผจ้ทขีกี่เชสืกี่อในพระบตุตรกห็ไมท่ตจ้องถผกปรกับโทษ แตท่ผผจ้ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อกห็ถผกปรกับโทษอยผท่แลจ้ว เพราะเขามธิไดจ้เชสืกี่อใน
พระนามแหท่งพระบตุตรทขีกี่บกังเกธิดมาองคห์เดขียวของพระเจจ้า และนขีกี่คสือการปรกับโทษนกันี้น คสือวท่าความสวท่างไดจ้เขจ้ามาใน
โลกแลจ้ว และมนตุษยห์ไดจ้รกักความมสืดแทนทขีกี่จะรกักความสวท่าง เพราะการกระทสาทกันี้งหลายของพวกเขาชกักี่วรจ้าย เพราะ
ทตุกคนทขีกี่กระทสาความชกักี่วรจ้ายกห็เกลขียดชกังความสวท่างนกันี้น และไมท่มาถถึงความสวท่างนกันี้น เกรงวท่าการกระทสาทกันี้งหลาย
ของตนจะถผกตสาหนธิ แตท่ผผจ้ทขีกี่กระทสาความจรธิงกห็มาสผท่ความสวท่างนกันี้น เพสืกี่อการกระทสาทกันี้งหลายของตนจะปรากฏวท่า 



การกระทสาเหลท่านกันี้นถผกกระทสาในพระเจจ้า”- ยอหห์น 3:18-21
มกันเปป็นความจรธิงอยผท่เหมสือนเดธิมทขีกี่วท่า “ทตุกคนทขีกี่กระทสาความชกักี่วรจ้ายกห็เกลขียดชกังความสวท่างนกันี้น และไมท่มา

ถถึงความสวท่างนกันี้น เกรงวท่าการกระทสาทกันี้งหลายของตนจะถผกตสาหนธิ” อาดกัมเปป็นคนบาปแลจ้ว อาดกัมไมท่เหมาะทขีกี่จะ
อยผท่ตท่อเบสืนี้องพระพกักตรห์พระเจจ้าแลจ้ว อาดกัมกสาลกังมตุท่งหนจ้าสผท่การพธิพากษา และเอวากห็เชท่นกกัน

โอจ้ ผมแนท่ใจวท่าขณะทขีกี่อาดกัมและเอวาออกไปรจ้องไหจ้ขจ้างนอกสวนนกันี้นและเหลท่าทผตสวรรคห์ของพระเจจ้า
ผลกักไสพวกเขาไปดจ้วย และเมสืกี่อทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งทขีกี่ถสือดาบเพลธิงถผกสกักี่งใหจ้ประจสาการอยผท่ทขีกี่ประตผสวนนกันี้นเพสืกี่อใหจ้
แนท่ใจวท่าเขาทกันี้งสองจะไมท่ไดจ้ยท่างเหยขียบเขจ้ามาในอาณาเขตบรธิสตุทธธิธิ์นกันี้นอขีกเลย เขาทกันี้งสองกห็รจ้องไหจ้

พวกเขาเคยกลกับไปสกักครกันี้งไหม เพสืกี่อดผวท่าพวกเขาจะชสาเลสืองเหห็นตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตหรสือไมท่ กท่อนทขีกี่ตจ้นไมจ้แหท่ง
ชขีวธิตนกันี้นถผกยจ้ายไปปลผกในกรตุงเยรผซาเลห็มแหท่งสวรรคห์และกท่อนทขีกี่สวนเอเดนนกันี้นถผกครอบงสาโดยหนามยตุท่งแหท่งแผท่น
ดธินทขีกี่ถผกแชท่งสาปและพสืชพรรณทขีกี่ถผกแชท่งสาปและเหลท่าสกัตวห์ทขีกี่ถผกแชท่งสาป?

และบกัดนขีนี้อาดกัมและเอวากห็กลายเปป็นพท่อแมท่ของเผท่าพกันธตุห์คนบาปแลจ้ว ความแปดเปปปื้อนนกันี้นอยผท่ในเลสือด คสา
แชท่งสาปนกันี้นตกอยผท่บนทตุกเซลลห์แหท่งรท่างกายของพวกเขา คสาแชท่งสาปนกันี้นจะตกอยผท่กกับลผกทตุกคนทขีกี่พวกเขาจะใหจ้
กสาเนธิดและลผกหลานทตุกคนตลอดหลายพกันปปนกันี้น

ตท่อมาอขีกนานเมสืกี่อดาวธิดเผชธิญหนจ้ากกับการคจ้นพบอกันแสนสะเทสือนใจทขีกี่วท่าเขาเปป็นคนเลท่นชผจ้และฆาตกร 
เขากห็รกี่สาไหจ้และกลท่าววท่า “ดผเถธิด ขจ้าพระองคห์ไดจ้ถสือกสาเนธิดมาในความชกักี่วชจ้า และมารดาของขจ้าพระองคห์ไดจ้ตกันี้งครรภห์
ขจ้าพระองคห์ในบาป” (สดด. 51:5) เขาไมท่ไดจ้หมายความวท่ามขีสธิกี่งใดทขีกี่ผธิดในการสมรสอกันเหมาะสมและการออกลผก
ออกหลาน เขาหมายความวท่าเดห็กทตุกคนทขีกี่เกธิดมามขีรอยเปปปื้อนของพท่อและแมท่ทขีกี่ถผกแชท่งสาปผผจ้ซถึกี่งแบกรกับความ
ยท่อยยกับแหท่งบาปของอาดกัมและเอวาในรท่างกายของตน

และดกังนกันี้นโรม 5:12 จถึงกลท่าววท่า: “เหตตุฉะนกันี้น โดยคน ๆ เดขียวบาปไดจ้เขจ้ามาในโลกฉกันใด และความตาย
กห็เกธิดมาโดยบาปนกันี้น และความตายจถึงไดจ้แผท่ไปถถึงมนตุษยห์ทตุกคนฉกันนกันี้น เพราะทตุกคนไดจ้ทสาบาปแลจ้ว”

ผมไมท่ไดจ้กลท่าววท่าเดห็กทขีกี่ยกังไมท่รผจ้เดขียงสา เดห็กทารก ถผกปรกับโทษใหจ้ตกนรก ผมไมท่เชสืกี่อเชท่นนกันี้นเลย ผมเชสืกี่อวท่า 
“...เพราะวท่าในอาดกัม คนทกันี้งสธินี้นตจ้องตายฉกันใด ในพระครธิสตห์ คนทกันี้งสธินี้นกห็จะถผกทสาใหจ้มขีชขีวธิตฉกันนกันี้น” (1 คร. 15:22)
ผมเชสืกี่อวท่าพระเยซผเจจ้าทขีกี่รกักไดจ้ทรงชสาระบาปทกันี้งสธินี้นของอาดกัมแลจ้วและวท่าไมท่มขีใครตกนรกเพราะความแปดเปปปื้อน
ของบาปทขีกี่รกับตกทอดกกันมา ผมคธิดวท่าเดห็กเลห็ก ๆ ถผกรกักษาไวจ้ใหจ้ปลอดภกัยจนกระทกักี่งพวกเขาเรธิกี่มแยกแยะถผกผธิดไดจ้
และเรธิกี่มทขีกี่จะเลสือกบาปสสาหรกับตกัวเอง และดกังนกันี้นพวกเขาจถึงตจ้องหกันมาพถึกี่งพระครธิสตห์ดจ้วยตกัวเองและบกังเกธิดใหมท่
หรสือไมท่กห็ตจ้องไปนรก แตท่มกันกห็ยกังเปป็นขจ้อเทห็จจรธิงหนถึกี่งอยผท่ดขีทขีกี่วท่า “พวกเขาหลงเจธิกี่นไปทกันทขีทขีกี่พวกเขาเกธิดมา โดยพผด
คสามตุสาทกันี้งหลาย” (สดด. 58:3) และวท่าเดห็กทตุกคนทขีกี่เกธิดมามขีความแปดเปปปื้อนของบาปฝปังอยผท่ในตกัว

อาดกัมและเอวาอยผท่ตท่อไปในโลกทขีกี่มขีความยากลสาบาก ในทท่ามกลางหนามยท่อยและหนามใหญท่พวกเขา



ตจ้องเรธิกี่มขตุดดธินและปลผกอาหาร พระเจจ้าทรงอวยพรพวกเขาดจ้วยลผกคนหนถึกี่งและเอวากอดเดห็กนกันี้นแนบดวงใจและ
กลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับชายคนหนถึกี่งจากพระเยโฮวาหห์” แตท่ลผกคนแรกทขีกี่เกธิดมานกันี้นกลกับกลายเปป็นฆาตกร นกักี่นคสือ
คาอธิน และคาอธินกห็ไมท่ใชท่ฆาตกรเพราะเขาคบเพสืกี่อนเลว หรสือเขจ้าแกอ๊งอกันธพาล คาอธินไมท่ไดจ้กลายเปป็นฆาตกรเพราะ
เปป็นเหมสือนฆาตกรชสืกี่อกระฉท่อนสองคนนกันี้นแหท่งชธิคาโกจ้ Loeb และ Leopold ทขีกี่ถผกสอนในโรงเรขียนใหจ้เชสืกี่อทฤษฎขี
วธิวกัฒนาการทขีกี่ไมท่เอาพระเจจ้าและทขีกี่สอนวท่ามนตุษยห์เปป็นสกัตวห์ชนธิดหนถึกี่ง ไมท่เลยครกับ คาอธินกลายเปป็นฆาตกรเพราะเขา
มขีสกันดานบาปเหมสือนกกับฆาตกรทตุกคนทขีกี่เกธิดมาภายหลกังเขา และเดห็กทตุกคนทขีกี่ไมท่ไดจ้กท่อเหตตุฆาตกรรมจรธิง ๆ ซถึกี่ง
เกธิดมาภายหลกังเขา กห็เปป็นคนบาปโดยสกันดานเชท่นกกัน

โอจ้ ผมแนท่ใจวท่าเหลท่าทผตสวรรคห์รกี่สาไหจ้เพราะความยท่อยยกับของโลกทขีกี่ลจ้มในบาป พวกเขาคงเฝฝ้าดผดจ้วยความ
เจห็บปวดยธิกี่งนกักเมสืกี่อสวนเอเดนเสสืกี่อมสลายในทขีกี่สตุด ตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตถผกเอาออกไปเสขีย และสธิกี่งซถึกี่งเคยเปป็นอตุทยาน
สวรรคห์ของพระเจจ้าบนแผท่นดธินโลกไดจ้กลายเปป็นปฝ่าดงดธิบซถึกี่งมขีหนามยท่อยและหนามใหญท่ บรรดาสกัตวห์ปฝ่าและงผพธิษ 
เหลท่าทผตสวรรคห์คงมองลงมายกังชายหญธิงทกันี้งหลายทขีกี่ตรากตรสาทสางาน เหงสืกี่อไหลโซมกาย ทสาบาป รกี่สาไหจ้ แกท่ชรา
และตายไป และพวกเขากห็รจ้องไหจ้! โอจ้ พระทกัยของพระเจจ้ารจ้องไหจ้ไดจ้อยท่างแนท่นอน เหมสือนกกับทขีกี่พระเยซผทรง
รจ้องไหจ้ใหจ้กรตุงเยรผซาเลห็ม และดกังนกันี้นคนดขี ๆ ทตุกคนจถึงควรรจ้องไหจ้เพราะความยท่อยยกับทขีกี่มาสผท่เผท่าพกันธตุห์หนถึกี่งซถึกี่งหกันไป
เสขียจากพระเจจ้า!

ผมไดจ้ยธินการพผดเรสืกี่อยเปปปั่อยของเหลท่าครผสอนพระคกัมภขีรห์ทขีกี่พผดเกขีกี่ยวกกับวท่าผผจ้คนกสาลกังเลวรจ้ายมากขถึนี้นเรสืกี่อย 
ๆ “ในยตุคสตุดทจ้ายนขีนี้” พวกเขาลสืมไปอยท่างคนโงท่วท่ามนตุษยห์โดยสกันดานนกันี้นเปป็นคนชกักี่วแบบรกักษาไมท่หาย วท่า “ใจนกันี้น
เตห็มไปดจ้วยการหลอกลวงเหนสือกวท่าสธิกี่งสารพกัด และชกักี่วอยท่างรจ้ายกาจ ผผจ้ใดจะรผจ้จกักใจนกันี้นไดจ้เลท่า” (ยรม. 17:9) พวก
เขาลสืมไปวท่ามนตุษยห์นกันี้นเปป็นสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่เลวทรามและตกตกี่สาแลจ้ว ตายในการละเมธิดและในบาปทกันี้งหลาย ความตาย
ไดจ้ผท่านมาถถึงมนตุษยห์ทตุกคนเพราะวท่าทตุกคนทสาบาปแลจ้ว!

บกัดนขีนี้หากพระเจจ้าไมท่ทรงมขีวธิธขีทขีกี่จะชท่วยคนบาปทขีกี่นท่าสงสาร ตกตกี่สาและชกักี่วชจ้าใหจ้รอด มนตุษยห์กห็ไมท่มขีทางไดจ้
อาศกัยอยผท่ในอตุทยานสวรรคห์ของพระเจจ้าไดจ้อขีก มนตุษยห์กห็ไมท่มขีทางเดธินและพผดคตุยในการรท่วมสามกัคคขีธรรมอยท่างมขี
ความสตุขกกับพระเจจ้าไดจ้อขีก หากพระเจจ้าไมท่ทรงมขีหนทางทขีกี่จะชท่วยผผจ้คนทขีกี่ไมท่คผท่ควรใหจ้ไดจ้รกับความรอดและ
เปลขีกี่ยนแปลงผผจ้คนและทสาใหจ้พวกเขาเปป็นคนดขีเมสืกี่อโดยสกันดานแลจ้วพวกเขาเปป็นคนชกักี่ว มนตุษยห์กห็คงจะไมท่มขีโอกาสไดจ้
กธินผลจากตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตอขีก และเดธินไปรธิมฝปัปั่งแมท่นนี้สาแหท่งชขีวธิตและไดจ้รผจ้จกักกกับสกันตธิสตุขและความชสืกี่นบานอขีกซถึกี่งดสารง
อยผท่เปป็นนธิตยห์

III. การไถผ่อนันเปปีปี่ยมสทุขสนาหรนับมนทุษยร์ทภีริ่ตกตริ่นา
โอจ้ นกักี่นคสือคผท่สามขีภรรยาผผจ้โศกเศรจ้าหลกังจากทขีกี่พวกเขาไดจ้กธินจากผลไมจ้ตจ้องหจ้ามนกันี้นและทกันใดนกันี้นกห็เหห็นวท่า

ตกัวเองเปลสือยเปลท่าและตระหนกักวท่าตนเปป็นคนบาปและรผจ้สถึกเหธินหท่างจากพระเจจ้าและกลกัวพระเจจ้าผผจ้ซถึกี่งพวกเขาไดจ้



ทสาผธิดและไมท่เชสืกี่อฟปัง! บกัดนขีนี้พวกเขาเปป็นคนบาปผผจ้หลงหายและพวกเขาจะทสาตกัวเหมสือนคนบาป
1. เครสืริ่องปกปปิดทภีริ่เปป็นใบมะเดสืริ่อสนาหรนับคนบาปผสูร้เปลสือยเปลผ่า

เราถผกบอกวท่า “และตาของเขาทกันี้งสองกห็สวท่างขถึนี้น และเขาทกันี้งสองรผจ้วท่าพวกเขาเปลสือยกายอยผท่ และเขาทกันี้ง
สองกห็เอาใบมะเดสืกี่อมาเยห็บรวมกกัน และทสาพวกเครสืกี่องปกปปิดสสาหรกับตนเอง” (ปฐก. 3:7)

ใบมะเดสืกี่อเปป็นเครสืกี่องปกปปิดทขีกี่นจ้อยนธิดจรธิง ๆ ตอนผมเปป็นเดห็ก เราเคยพยายามทสาเสสืนี้อผจ้าจากใบตจ้นองตุท่น
และใบตจ้นโออ๊ก โดยใชจ้เชสือกฟางรจ้อยพวกมกันตธิดเขจ้าดจ้วยกกัน แตท่ในไมท่ชจ้าพวกมกันกห็แหจ้งเปราะและแยกออกเปป็นชธินี้น 
ๆ

นกับตกันี้งแตท่อาดกัมและเอวาไดจ้ทสาเครสืกี่องปกปปิดดจ้วยใบมะเดสืกี่อสสาหรกับตกัวเอง มนตุษยห์กห็ทสาเครสืกี่องปกปปิดอกัน
บอบบางมาตลอดสสาหรกับบาปของตกัวเอง ความพยายามอกันบางจอ๋อยและไมท่สสาเรห็จผลทขีกี่จะปปิดซท่อนบาปตท่าง ๆ 
ของตนจากพระเจจ้า

ผมไมท่ประหลาดใจเลยทขีกี่พระเจจ้าตรกัสเกขีกี่ยวกกับความพยายามตท่าง ๆ ของมนตุษยห์ในเรสืกี่องความชอบธรรม
วท่า “บรรดาความชอบธรรมของขจ้าพระองคห์ทกันี้งหลายเหมสือนเหลท่าผจ้าขขีนี้รธินี้วทขีกี่สกปรก…” (อสย. 64:6) และพระเจจ้า
ตรกัสวท่า “คนเอธธิโอเปปยเปลขีกี่ยนผธิวหนกังของตนไดจ้หรสือ หรสือเสสือดาวเปลขีกี่ยนลายของมกันไดจ้หรสือ แลจ้วพวกเจจ้ากห็อาจ
ทสาความดขีไดจ้ดจ้วย ทขีกี่คตุจ้นเคยกกับการทสาความชกักี่วรจ้าย” (ยรม. 13:23)

พวกคนนอกศาสนาพยายามทขีกี่จะทสาใหจ้พระเจจ้าทขีกี่กรธินี้วโกรธหายพธิโรธโดยการสวดมนตห์หรสือถวายเปป็ดไกท่
หรสือพธิธขีกรรมตท่าง ๆ ของหมอผขี พวกนธิกายโรมกันกห็อยากใหจ้ผผจ้คนแสวงหาทขีกี่จะปกปปิดความชกักี่วอกันเปลสือยเปลท่าของ
ตนตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้าดจ้วยพธิธขีมธิสซาและคสาสวดภาวนาและการสสานถึกผธิดและจตุดเทขียนและโดยการงดกธินเนสืนี้อ
หรสือสารภาพตท่อบาทหลวง คนทขีกี่เขจ้าสมาคมลกับกห็เสาะหาทขีกี่จะกสาราบแรงปรารถนาตท่าง ๆ ของตน ทขีกี่จะทสาดขีตท่อ
เพสืกี่อนมนตุษยห์ดจ้วยกกัน ทขีกี่จะเปป็นสามขีและพท่อทขีกี่ดขี เพสืกี่อทขีกี่ตนไดจ้รกับการตจ้อนรกับเขจ้าสผท่แดนสตุขาวดขีโดยองคห์สถาปนธิกผผจ้ยธิกี่ง
ใหญท่แหท่งจกักรวาล

และคนมากมายทขีกี่หกันมาหาพระครธิสตห์กห็ยกังคธิดอยผท่วท่าตนตจ้อง “สกัตยห์ซสืกี่อไมท่เสสืกี่อมคลาย” คธิดวท่าตนกสาลกัง 
“อยผท่ในชท่วงทดลองงาน” และตนตจ้องทสาเสสืนี้อผจ้าปะชตุนและเครสืกี่องปกปปิดใบมะเดสืกี่อของตกัวเองขถึนี้นมา ขณะทขีกี่พวก
เขาคธิดวท่าตนอยผท่ “ในชท่วงทดลองงาน” โอจ้ คนบาปผผจ้นท่าสงสารแสวงหาอยท่างสผญเปลท่าทขีกี่จะปปิดซท่อนบาปของตน
จากพระเจจ้าหรสือทขีกี่จะซท่อนตกัวจากการพธิพากษาโดยเครสืกี่องปกปปิดทขีกี่เขาทสาขถึนี้นเอง!

อาดกัมและเอวามขีจธิตสสานถึกเกขีกี่ยวกกับความอท่อนแอและความลจ้มเหลวแหท่งเสสืนี้อผจ้าของตน เมสืกี่อพระเจจ้าทรง
เหห็นพวกเขาในเสสืนี้อผจ้าใบมะเดสืกี่อ อาดกัมกห็อธธิบายวท่าทสาไมตนถถึงไปซท่อนตกัว แมจ้กระนกันี้น “และเขาทผลวท่า “ขจ้า
พระองคห์ไดจ้ยธินพระสตุรเสขียงของพระองคห์ในสวน และขจ้าพระองคห์กห็กลกัว เพราะวท่าขจ้าพระองคห์เปลสือยกายอยผท่ และ
ขจ้าพระองคห์ไดจ้ซท่อนตกัวเสขีย” แมจ้จะมขีเสสืนี้อผจ้าใบมะเดสืกี่อของตน เขากห็ยกังเปลสือยเปลท่า และคนบาปพรจ้อมกกับความ



พยายามอกันโงท่เขลาและสผญเปลท่าทกันี้งหมดของเขาทขีกี่จะปกปปิดบาปของตนกห็ยกังคงเปลสือยเปลท่าตท่อพระพกักตรห์
พระเจจ้า ลท่อนจจ้อนอยท่างนท่าละอายในความผธิดบาปของตน

2. การทนาใหร้โลหธิตตกครนันั้งแรกในจนักรวาลเกธิดขนนั้นเพราะบาป
แตท่พระเจจ้าทรงรกักผผจ้ถผกสรจ้างทขีกี่หลงผธิดของพระองคห์ และพระเจจ้าไดจ้ทรงวางแผนไวจ้แลจ้วกท่อนโลกไดจ้เรธิกี่มตจ้น

หนทางหนถึกี่งแหท่งความเมตตา หนทางหนถึกี่งแหท่งการใหจ้อภกัย หนทางหนถึกี่งเพสืกี่อกลกับสผท่อตุทยานสวรรคห์
ดกังนกันี้น ตท่อหนจ้าชายและหญธิงคผท่นกันี้นทขีกี่ตสืกี่นตกใจและละอาย พระเจจ้าทรงฆท่าพวกสกัตวห์ทขีกี่ไมท่มขีความผธิดและ

จากนกันี้นพระองคห์ทรงทสา “พวกเสสืนี้อคลตุมแหท่งหนกังสกัตวห์ใหจ้แกท่อาดกัมและภรรยาของเขาดจ้วย และทรงสวมใสท่ใหจ้เขา
ทกันี้งสอง” (ปฐก. 3:21) เทท่าทขีกี่เราทราบ จนถถึงเวลานขีนี้ไมท่เคยมขีโลหธิตสกักหยดถผกทสาใหจ้ตก เทท่าทขีกี่เราทราบจนกระทกักี่ง
บาปไดจ้เขจ้ามา ไมท่เคยมขีสกัตวห์ทขีกี่ลท่าเหยสืกี่อเลยสกักตกัว เราคธิดวท่าสธิงโตในตอนนกันี้นกธินฟางเหมสือนวกัว อยท่างทขีกี่มกันจะทสาอขีก
ในยตุคอาณาจกักรนกันี้น และมนตุษยห์ในตอนนกันี้นสามารถกธินผกักผลไมจ้ไดจ้ตามใจชอบ แตท่เทท่าทขีกี่เราทราบ พวกเขายกังไมท่
เคยกธินเนสืนี้อสกัตวห์เลย บกัดนขีนี้พระเจจ้าไดจ้ทรงฆท่าพวกสกัตวห์ทขีกี่ไมท่มขีความผธิดแลจ้ว โลหธิตของพวกมกันไดจ้ไหลออกเพสืกี่อเปป็น
พยานปรกักปรสาบาปของมนตุษยห์ แตท่ทขีกี่ยธิกี่งไปกวท่านกันี้น มกันแสดงภาพวท่าพระเจจ้าจะทรงมขีพระเมษโปดก (ลผกแกะ) ผผจ้
หนถึกี่งทขีกี่โลหธิตของพระองคห์จะถผกเทออกบนกลโกธาเพสืกี่อชสาระคท่าบาป

ตท่อมาอขีกนานอกับราฮกัมกลท่าวแกท่อธิสอกัคบตุตรชายของตนวท่า “ลผกของพท่อเออ๋ย พระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียมลผก
แกะไวจ้สสาหรกับพระองคห์เองเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเผาบผชา” (ปฐก. 22:8) โอจ้ พระเจจ้าจะไมท่มขีวกันปลท่อยใหจ้มนตุษยห์ลสืมเดห็ด
ขาดวท่าพระองคห์ทรงมขีแผนการตท่าง ๆ วท่าพระองคห์ทรงมขีผผจ้หนถึกี่งทขีกี่จะมาเพสืกี่อเทพระโลหธิตของพระองคห์ออกและ
ชดใชจ้บาปของมนตุษยห์

นกักี่นเปป็นเหตตุวท่าทสาไมโดยความเชสืกี่อ อาแบล ศาสดาพยากรณห์นกันี้นของพระเจจ้า จถึงไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชา
ทขีกี่ยอดเยขีกี่ยมกวท่าเพราะวท่ามกันแสดงภาพของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมา นกักี่นเปป็นเหตตุวท่าทสาไมจถึงตจ้องมขีเครสืกี่อง
สกัตวบผชาทกันี้งหมดทขีกี่โลหธิตไหลออกแหท่งภาคพกันธสกัญญาเดธิม นกักี่นเปป็นเหตตุวท่าทสาไมยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมาจถึงรจ้อง
ประกาศเสขียงดกังโดยการยกชผอกันบรธิสตุทธธิธิ์ ขณะยสืนอยผท่รธิมฝปัปั่งแมท่นนี้สาจอรห์แดน เขาไดจ้ชขีนี้ไปทขีกี่พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น “จง
ดผพระเมษโปดกของพระเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งทรงนสาบาปของโลกไปเสขีย” (ยอหห์น 1:29)

พระเจจ้าไดจ้ทรงทสาเสสืนี้อหนกังสกัตวห์ใหจ้อาดกัมและเอวา ความเปลสือยเปลท่าของพวกเขาถผกปกปปิดแลจ้ว มกันไมท่ไดจ้
ถผกปกปปิดโดยการงานอสืกี่นใดของพวกเขาเองหรสือคตุณความดขีใด ๆ ของพวกเขาเอง สกัตวห์ทขีกี่ไดจ้ความผธิดไดจ้ตายเพสืกี่อทขีกี่
คนชกักี่วจะไดจ้รกับการปกปปิด พวกสกัตวห์ทขีกี่มธิไดจ้ทสาบาปไดจ้ตายเพสืกี่อทขีกี่มนตุษยห์ทขีกี่ไดจ้ทสาบาปจะใหจ้บาปของตนไดจ้รกับการ
ปกปปิด เชท่นนกันี้นแหละ พระเยซผไดจ้เสดห็จมาเพสืกี่อสธินี้นพระชนมห์และทรงถผกนกับวท่าเปป็นคนบาปและทรงรกับบาปทกันี้งหลาย
ของเราไวจ้บนพระกายของพระองคห์เองบนตจ้นไมจ้นกันี้น เพสืกี่อทขีกี่เราทตุกคนจะไดจ้รกับการปกปปิดอกันเปปปั่ยมสตุขนกันี้นสสาหรกับ
บาปทกันี้งหลายของเรา



ดาวธิดเขจ้าใจเรสืกี่องนกันี้นและถผกดลใจใหจ้เขขียนวท่า: “ผผจ้ซถึกี่งไดจ้รกับอภกัยโทษการละเมธิดของตนแลจ้วกห็ไดจ้รกับพร ผผจ้
ซถึกี่งบาปของเขาไดจ้รกับการกลบเกลสืกี่อนแลจ้วนกันี้น บตุคคลซถึกี่งพระเยโฮวาหห์มธิไดจ้ทรงถสือโทษความชกักี่วชจ้ากห็ไดจ้รกับพร…”
(สดด. 32:1,2)

ผมแนท่ใจวท่าอาดกัมและเอวาเขจ้าใจวท่าพระเจจ้ากสาลกังทสาทางหนถึกี่งแหท่งความรอดไวจ้สสาหรกับพวกเขา เพราะ
พระองคห์ทรงบอกพวกเขาเกขีกี่ยวกกับเชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้น แตท่ไวจ้ตท่อเรสืกี่องนกันี้นกกันทขีหลกัง

บกัดนขีนี้อาดกัมและเอวากลท่าวไดจ้วท่า “ขจ้าพเจจ้าจะเปรมปรขีดธิธิ์อยท่างยธิกี่งในพระเยโฮวาหห์ จธิตใจของขจ้าพเจจ้าจะเรธิง
โลดในพระเจจ้าของขจ้าพเจจ้า เพราะพระองคห์ไดจ้ทรงสวมขจ้าพเจจ้าดจ้วยเสสืนี้อผจ้าทกันี้งหลายแหท่งความรอด พระองคห์ทรง
คลตุมขจ้าพเจจ้าดจ้วยเสสืนี้อคลตุมยาวแหท่งความชอบธรรม…” (อสย. 61:10)

ผมคธิดวท่าพระเจจ้าทรงหมายถถึงสธิกี่งเดขียวกกันนกันี้นเมสืกี่อพระองคห์ทรงสวมเสสืนี้อคลตุมหนกังสกัตวห์นกันี้นใหจ้อาดกัมและเอ
วาผผจ้นท่าสงสาร เปลสือยเปลท่า ตกัวสกักี่นงกันงกและขายหนจ้า และเมสืกี่อพระองคห์ทรงถอดเสสืนี้อไรจ้ตะเขห็บตกัวนกันี้นออกจากพระ
กายของพระเยซผเจจ้าทขีกี่รกักเมสืกี่อพวกเขาตรถึงพระองคห์ทขีกี่กางเขน พระเยซผทรงถอดเสสืนี้อไรจ้ตะเขห็บแหท่งความชอบธรรม
ตกัวนกันี้นออกเพสืกี่อทขีกี่เราจะไดจ้สวมใสท่มกัน

3. ทรงสนัญญาเรสืริ่อง “เชสืนั้อสายของหญธิงนนันั้น”
ยจ้อนไปทขีกี่ปฐมกาล 3:15 พระเจจ้าไดจ้ตรกัสแกท่งผนกันี้นวท่า “และเราจะใหจ้ความเปป็นศกัตรผกกันอยผท่ระหวท่างเจจ้ากกับ

หญธิงนขีนี้ และระหวท่างเชสืนี้อสายของเจจ้ากกับเชสืนี้อสายของนาง เชสืนี้อสายของนางจะทสาใหจ้หกัวของเจจ้าฟกชนี้สา และเจจ้าจะ
ทสาใหจ้สจ้นเทจ้าของทท่านฟกชนี้สา”

นขีกี่เปป็นพระสกัญญาทขีกี่ชกัดเจนครกันี้งแรกเกขีกี่ยวกกับการเสดห็จมาของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น แนท่นอนวท่าพระเจจ้า
ทรงหมายถถึงสธิกี่งเดขียวกกันในทขีกี่นขีนี้เหมสือนกกับในอธิสยาหห์ 7:14 ทขีกี่วท่า “ดผเถธิด หญธิงพรหมจารขีคนหนถึกี่งจะตกันี้งครรภห์ และ
คลอดบตุตรชายคนหนถึกี่ง และจะเรขียกนามของทท่านวท่า อธิมมานผเอล” เชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้นคสือ พระบตุตรนกันี้นของ
หญธิงพรหมจารขีนกันี้น

ในเยเรมขียห์ 31:22 พระเจจ้าทรงสกัญญาแกท่ชนชาตธิอธิสราเอลผผจ้กลกับสกัตยห์วท่า “...เพราะพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรง
เนรมธิตสรจ้างสธิกี่งใหมท่ในแผท่นดธินโลกแลจ้วคสือ ผผจ้หญธิงคนหนถึกี่งจะลจ้อมผผจ้ชายคนหนถึกี่ง” ไมท่มขีคสาสกัญญาวท่าชายคนหนถึกี่งกกับ
หญธิงคนหนถึกี่งจะสมสผท่กกันและบตุตรชายคนหนถึกี่งจะถผกใหจ้กสาเนธิด แตท่พระสกัญญานกันี้นคสือสธิกี่งหนถึกี่งทขีกี่ใหมท่หมดจด คสือวท่า
หญธิงคนหนถึกี่งจะใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายคนหนถึกี่งโดยปราศจากพท่อทขีกี่เปป็นมนตุษยห์ นกักี่นเปป็นเหมสือนกกับทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรง
สกัญญาเอวา เมสืกี่อพระองคห์ตรกัสถถึงเชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้น

พระเยซผทรงเปป็นบตุตรของอาดกัม พระองคห์ทรงเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัมและเชสืนี้อสายของดาวธิด พระองคห์
ทรงเปป็นเชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้นเชท่นกกัน พระบตุตรของหญธิงพรหมจารขีนกันี้น พระองคห์จถึงทรงเปป็น “พระบตุตรทขีกี่บกังเกธิดมา
องคห์เดขียวของพระเจจ้า” นกักี่นคสือ ลผกคนเดขียวนกันี้นของพระเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งถผกใหจ้กสาเนธิดฝฝ่ายรท่างกายโดยพระเจจ้าโดย



ปราศจากพท่อทขีกี่เปป็นมนตุษยห์ เราทตุกคนทขีกี่รกับความรอดแลจ้วกห็ถผกใหจ้กสาเนธิดฝฝ่ายวธิญญาณโดยพระเจจ้าแลจ้ว แตท่พระเยซผ
ผผจ้เดขียวทรงถผกใหจ้บกังเกธิดฝฝ่ายรท่างกายโดยพระเจจ้าจรธิง ๆ และดกังนกันี้นจถึงปราศจากพท่อทขีกี่เปป็นมนตุษยห์ และดกังนกันี้นพระ
เยซผจถึงทรงเปป็นเชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้นทขีกี่ถผกสกัญญาไวจ้แกท่อาดกัมและเอวาทขีกี่อกับอายขายหนจ้าหลกังจากทขีกี่เขาทกันี้งสองไดจ้
ทสาบาป

และ โอจ้ ผมอยากกลท่าวแกท่ชายและหญธิงทตุกคนในโลกทขีกี่ทสาบาปและนท่าสงสาร วท่าหนทางเดขียวทขีกี่พระเจจ้า
ไดจ้ทรงจกัดเตรขียมไวจ้เพสืกี่อเรากห็คสือ ใหจ้เรามองไปทขีกี่พระเยซผครธิสตห์เจจ้าและยอมใหจ้ความชอบธรรมของพระองคห์เขจ้า
แทนทขีกี่ความผธิดบาปของเรา จงยอมใหจ้พระเจจ้าทรงนกับวท่าเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะเหห็นแกท่พระเยซผเหมสือนกกับทขีกี่
พระองคห์ไดจ้ทรงนกับวท่าพระเยซผเปป็นคนบาปและยอมใหจ้พระเยซผตายบนกางเขนนกันี้น! พระเจจ้าทรงอยากหท่มกายเรา
ดจ้วยเสสืนี้อผจ้าแหท่งความรอดและดจ้วยเสสืนี้อคลตุมแหท่งความชอบธรรม เหมสือนกกับทขีกี่พระองคห์ทรงปกปปิดความเปลสือย
เปลท่าของอาดกัมและของเอวาดจ้วยเสสืนี้อหนกังสกัตวห์จากพวกสกัตวห์ทขีกี่ไรจ้ความผธิด

4. โอร้ ถนนสสูผ่อทุทยานสวรรคร์เปปิดอภีกครนันั้งแลร้ว!
“เชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้นจะทสาใหจ้หกัวของงผนกันี้นฟกชนี้สา” พระคกัมภขีรห์กลท่าว หลายคนคธิดวท่านกักี่นหมายถถึงการถผก

ตรถึงกางเขนของพระครธิสตห์ ไมท่ใชท่เลยครกับ มกันหมายความมากกวท่านกันี้น เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าเสสืนี้อหนกังสกัตวห์เปป็นภาพ
ของการตรถึงกางเขนนกันี้นและความชอบธรรมของพระครธิสตห์ซถึกี่งถผกยกใหจ้แกท่เราเมสืกี่อเราวางใจพระองคห์ เพราะ
พระองคห์ทรงแบกรกับบาปของเราบนกางเขนนกันี้นแลจ้ว แตท่เวลานกันี้นเมสืกี่อพระครธิสตห์จะทรงทสาใหจ้หกัวของงผนกันี้นฟกชนี้สาชขีนี้
ไปยกังการเสดห็จมาครกันี้งทขีกี่สอง และไมท่ใชท่แคท่ครกันี้งแรกนกันี้น เพราะในโรม 16:20 เราถผกบอกวท่า “และในไมท่ชจ้าพระเจจ้า
แหท่งสกันตธิสตุขจะทรงกระทสาใหจ้ซาตานฟกชนี้สาใตจ้ฝฝ่าเทจ้าของพวกทท่าน…”

โอจ้ ชกัยชนะเหนสือซาตาน-อาดกัมและเอวาจะไมท่มขีวกันทราบเรสืกี่องนขีนี้อยท่างถท่องแทจ้เลยจนกวท่าพวกเขาจะไดจ้รกับ
รท่างกายทขีกี่ไรจ้บาปและมขีสงท่าราศขีอขีกครกันี้ง พวกเขาจะไมท่มขีวกันทราบเรสืกี่องนขีนี้อยท่างถท่องแทจ้จนกวท่าพระเจจ้าทรงปกครอง
บนโลกนขีนี้โดยทางพระครธิสตห์ เหมสือนกกับทขีกี่พระองคห์ทรงเคยปกครองในสวนเอเดนและทรงเดธินและพผดคตุยกกับพวก
เขาในความสตุขและความชอบธรมอกันสมบผรณห์แบบ อาดกัมและเอวาจะไมท่มขีวกันทราบถถึงความเปปปั่ยมสตุขทกันี้งหมดนกันี้น
อขีกทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้กกับพวกเขาจนกวท่าซาตานถผกมกัดและถผกจองจสาในเหวไมท่มขีกจ้นนกันี้น และเมสืกี่อนกันี้นพระเจจ้าจะทรง
สรจ้างฟฝ้าใหมท่และแผท่นดธินโลกใหมท่และทรงปลผกสวนเอเดนไวจ้บนแผท่นดธินโลกนขีนี้อขีกครกันี้ง

โอจ้ วกันแสนสตุขนกันี้นเมสืกี่อทะเลทรายจะเบท่นบานดตุจกตุหลาบ! วกันนกันี้นเมสืกี่อ “นกัยนห์ตาทกันี้งหลายของคนตาบอด
จะถผกเปปิด และหผทกันี้งหลายของคนหผหนวกจะถผกเบธิก แลจ้วคนงท่อยจะกระโดดไดจ้เหมสือนอยท่างกวาง และลธินี้นของคน
ใบจ้จะรจ้องเพลง” (อสย. 35:6)

และในวกันแสนสตุขนกันี้น “ความเศรจ้าโศกและการถอนหายใจจะหนขีไป”
และจากนกันี้นเลยพจ้นยตุคพกันปปนกันี้นไป ทขีกี่ดขียธิกี่งไปกวท่านกันี้น-เมสืกี่อฟฝ้าใหมท่และแผท่นดธินโลกใหมท่ถผกทสาใหจ้สมบผรณห์



แบบและเมสืกี่อพลกับพลาของพระเจจ้าอยผท่กกับมนตุษยห์และเมสืกี่อแมท่นนี้สาแหท่งชขีวธิตจะไหลจากใตจ้พระทขีกี่นกักี่งของพระเยซผเจจ้า
และเมสืกี่อตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตจะเบท่งบานและออกผลทตุกเดสือนบนสองฟากของแมท่นนี้สาแหท่งชขีวธิตนกันี้น! โอจ้ เมสืกี่อถถึงตอนนกันี้น 
อาดกัมและเอวากห็จะไดจ้อตุทยานสวรรคห์กลกับคสืนมา และพวกเราทตุกคนทขีกี่วางใจในพระเยซผเจจ้าทขีกี่รกักกห็จะไดจ้เชท่นกกัน

ขอบคตุณพระเจจ้า ทขีกี่พระองคห์ทรงมขีหนทางหนถึกี่งในการทสาใหจ้อตุทยานสวรรคห์และเอเดนกลกับคสืนสผท่สภาพเดธิม
สสาหรกับทตุกคนทขีกี่มาอยผท่ใตจ้พระโลหธิตนกันี้น “เชสืนี้อสายของหญธิงนกันี้น” ทรงเปป็นทางนกันี้นแหท่งความรอดในปปัจจตุบกันและ
ความเปปปั่ยมสตุขในอนาคตสสาหรกับทตุกคนทขีกี่วางใจในพระองคห์

ฉะนกันี้นจงมาเถธิด คนบาปผผจ้นท่าสงสารเออ๋ย มายกังพระทขีกี่นกักี่งแหท่งพระเมตตา! โอจ้ คนบาปผผจ้ละอายเออ๋ย ผผจ้
ตระหนกักถถึงความผธิดและความเปลสือยเปลท่าของคตุณตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า อยท่าวธิกี่งหนขีไปเสขีย! และอยท่าพถึกี่งพา
เสสืนี้อผจ้าใบมะเดสืกี่อแหท่งความชอบธรรมทขีกี่กะรตุท่งกะรธิกี่งของคตุณเอง! แตท่จงมารกับความเมตตาโดยสารภาพบาปของคตุณ
และวางใจในพระโลหธิตของพระเยซผครธิสตห์!

ผท่านทางอาดกัมคนแรกนกันี้นความตายไดจ้มาสผท่เผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ทกันี้งหมด แตท่โดยทางพระครธิสตห์ อาดกัมคนทขีกี่
สองนกันี้น มนตุษยห์ไดจ้รกับการหยธิบยสืกี่นความรอดและชขีวธิตนธิรกันดรห์และความสตุขเปป็นนธิตยห์ในอตุทยานสวรรคห์ของพระเจจ้า!

จงใหร้พระครธิสตร์ปกปปิดความเปลสือยเปลผ่าของคทุณเดภีดี๋ยวนภีนั้
ดจ้วยความจรธิงจกัง และดจ้วยความรกักและนนี้สาตาและคสาอธธิษฐาน ผมไดจ้เขขียนบทนขีนี้นานหลายวกันในหจ้องพกัก

โรงแรมแหท่งหนถึกี่งในเดนเวอรห์ บกัดนขีนี้ผมไดจ้แสดงใหจ้เหห็นอยท่างเตห็มทขีกี่แลจ้วตามทขีกี่ผมทราบ วท่ามนตุษยห์โดยสกันดานนกันี้นเปป็น
คนบาปทขีกี่ชกักี่วและนท่าสงสาร และเราทตุกคนตจ้องการความเมตตาและการยกโทษ ผมไดจ้แสดงใหจ้คตุณเหห็นแลจ้ววท่า
พระเจจ้าทรงรกักคนบาปอยท่างไรและทรงจกัดเตรขียมหนทางแหท่งความรอดไวจ้แลจ้ว พระองคห์ไดจ้ประทานพระบตุตรทขีกี่
บกังเกธิดมาองคห์เดขียวของพระองคห์ใหจ้มาตายและทนทตุกขห์ความทรมานเหลท่านกันี้นแหท่งกางเขนและความอกับอายแหท่ง
การถผกประหารชขีวธิตอยท่างอาชญากรเพสืกี่อทขีกี่คตุณและผมจะไดจ้เพลธิดเพลธินกกับพระพรเหลท่านกันี้นแหท่งการเปป็นบตุตรกกับ
พระเจจ้าพระบธิดา โอจ้ มขีความรอดสสาหรกับคตุณหากคตุณจะยอมรกับมกันไป!

และบกัดนขีนี้ผมอยากใหจ้พวกคตุณหลายคนตกัดสธินใจตจ้อนรกับพระครธิสตห์และเขขียนมาเลท่าใหจ้ผมฟปังดจ้วย คตุณ
เหนห็ดเหนสืกี่อยกกับบาปไหม? คตุณหกันมาพถึกี่งพระครธิสตห์เพสืกี่อรกับความเมตตาดจ้วยใจทขีกี่ซสืกี่อตรงไหม? ฉะนกันี้นจงวางใจ
พระองคห์เดขีจิ๋ยวนขีนี้ จงรกับพระองคห์เขจ้าไวจ้ในใจของคตุณเพสืกี่อเปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดสท่วนตกัวของคตุณเอง! จงพถึกี่งพา
พระองคห์และรกับความรอดนกันี้นทขีกี่พระองคห์ทรงหยธิบยสืกี่นใหจ้ฟรขี ๆ! และจากนกันี้นเมสืกี่อคตุณสามารถตอบตกลงตท่อพระ
ครธิสตห์ไดจ้อยท่างซสืกี่อตรงและพถึกี่งพาพระองคห์สสาหรกับการยกโทษและความรอด ผมกห็ขอรจ้องคตุณใหจ้เขขียนมาในแบบ
ฟอรห์มการตกัดสธินใจดจ้านลท่าง และสท่งไปรษณขียห์มาถถึงผมวกันนขีนี้ ขอพระเจจ้าทรงโปรดทสางานในใจของหลายสธิบคนทขีกี่
จะหกันกลกับและรกับความรอดเดขีจิ๋ยวนขีนี้



Dr. Curtis Hutson
P.O. Box 1099
Murfreesboro, Tennessee 37130
เรขียน Dr. Hutson:

ฉกันไดจ้อท่านอรรถาธธิบายหนกังสสือปฐมกาลของ Dr. Rice เกขีกี่ยวกกับอาดกัมและเอวาและการตกตกี่สาของพวก
เขา บาปของพวกเขา และการทขีกี่พระเจจ้าในความรกักเมตตาไดจ้ทรงทสาเสสืนี้อหนกังสกัตวห์เพสืกี่อปกปปิดความเปลสือยเปลท่า
ของพวกเขาและทรงสกัญญาเรสืกี่องพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้นทขีกี่พวกเขาวางใจไดจ้ ฉกันขอรกับสารภาพเชท่นกกัน
วท่า ฉกันเองกห็เปป็นคนบาปทขีกี่หลงหายและนท่าสกังเวชทขีกี่ตจ้องการการชท่วยใหจ้รอด ฉกันเหนห็ดเหนสืกี่อยกกับบาป ฉกันอยากใหจ้
พระเจจ้ายกโทษใหจ้ฉกัน วกันนขีนี้ฉกันขอมอบหกัวใจแดท่พระองคห์เพสืกี่อรกับความเมตตา ฉกันเชสืกี่อวท่าพระเยซผครธิสตห์ไดจ้ทรงตาย
บนไมจ้กางเขนและทรงอยากชท่วยฉกันใหจ้รอด ดกังนกันี้นทขีกี่นขีกี่และตอนนขีนี้ฉกันขอมอบใจของฉกันแดท่พระเยซผครธิสตห์ ฉกัน
วางใจพระองคห์วท่าจะทรงยกโทษบาปทกันี้งหลายของฉกันและชท่วยจธิตวธิญญาณของฉกันใหจ้รอด วธินาทขีนขีนี้ฉกันขอพถึกี่งพา
พระองคห์และอจ้างสธิทธธิธิ์พระองคห์ใหจ้เปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดสท่วนตกัวของฉกันเอง ฉกันจะกลท่าวยอมรกับพระองคห์ตท่อหนจ้า
ผผจ้คนและจะเรธิกี่มมขีชขีวธิตอยผท่เพสืกี่อพระองคห์แลจ้วตอนนขีนี้ โปรดสท่งจดหมายหนตุนใจมาถถึงฉกันสกักฉบกับขณะทขีกี่ฉกันเรธิกี่มทขีกี่จะมขี
ชขีวธิตอยผท่เพสืกี่อพระครธิสตห์ผผจ้ซถึกี่งฉกันกสาลกังวางใจใหจ้เปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดสท่วนตกัวของฉกันเอง
ลงชสืกี่อ _____________________________________
ทขีกี่อยผท่ ______________________________________



ปฐมกาล 4
ขร้อ 1:

4:1 และอาดกัมไดจ้รท่วมรผจ้กกับเอวาภรรยาของเขา และ
นางไดจ้ตกันี้งครรภห์ และคลอดคาอธิน และกลท่าววท่า 

“ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับชายคนหนถึกี่งจากพระเยโฮวาหห์”

คาอธิน ลสูกคนแรก ผสูร้ไมผ่เชสืริ่อคนแรก ฆาตกรคนแรก
คาอธินเปป็นลผกคนแรกทขีกี่เกธิดเขจ้ามาในโลกนขีนี้! โอจ้ อาดกัมและเอวาไดจ้ตกันี้งตาคอยใหจ้ถถึงเวลานขีนี้ พระเจจ้าทรง

บกัญชาพวกเขาแลจ้ววท่า “จงทวขีมากขถึนี้นและเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก” แตท่พระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้แลจ้ววท่าเชสืนี้อสายของ
หญธิงนกันี้นจะทสาใหจ้หกัวของงผนกันี้นฟกชนี้สาและมกันจะทสาใหจ้สจ้นเทจ้าของพระองคห์ฟกชนี้สา (ปฐก. 3:15) บกัดนขีนี้เอวาอตุจ้มลผกนจ้อย
คนนขีนี้ไวจ้ในอจ้อมแขนของตนและชตุบเลขีนี้ยงเขาแนบอกของนาง โอจ้ นางคงดขีใจมากจรธิง ๆ “ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับชายคน
หนถึกี่งจากพระเยโฮวาหห์” นางกลท่าว นางอาจคธิดจรธิง ๆ กห็ไดจ้วท่า “ชายผผจ้นกันี้นจากพระเยโฮวาหห์” นางอาจหวกังวท่านขีกี่
คงจะเปป็นพระผผจ้ไถท่ทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นผผจ้จะทสาใหจ้หกัวของงผนกันี้นฟกชนี้สาและนสาการไถท่มาใหจ้

เอวามขีความเจห็บปวดและความรวดรจ้าวขณะทขีกี่นางมขีหลายวกันและหลายคสืนทขีกี่ไมท่สบายกายในชท่วงตกันี้ง
ครรภห์และความเสขียใจและความเจห็บและเลสือดในการคลอดบตุตรนกันี้น นกักี่นเปป็นมรดกตกทอดมาจากการตกตกี่สานกันี้น 
และถถึงกระนกันี้น นางแทบไมท่รผจ้เลยวท่าคสาแชท่งสาปนกันี้นทขีกี่ตกบนทกันี้งโลกอยผท่ในเดห็กชายตกัวนจ้อยนกันี้นทขีกี่เกธิดมาวกันนกันี้น! เขา
เกธิดมาพรจ้อมกกับรอยเปปปื้อนแหท่งบาปในตกัวเขา เขาจะเปป็นฆาตกรคนหนถึกี่ง

คาอธินไมท่ไดจ้เดธินทางผธิดเพราะอธิทธธิพลของพวกเดห็กผผจ้ชายในหจ้องแทงสนตุจ้กเกอรห์ ไมท่มขีเพสืกี่อนฝผงเลว ๆ ทขีกี่นสา
เขาไปในบาป เขามขีรอยเปปปื้อนนกันี้น พธิษสงนกันี้นในโลหธิตของเขา และเดห็กทตุกคนทขีกี่เกธิดมากห็มขีเชท่นกกัน เดห็กทตุกคนทขีกี่เกธิด
มามขีโอกาสเปป็นฆาตกรไดจ้ทกันี้งนกันี้น เดห็กหญธิงทตุกคนทขีกี่เกธิดมามขีโอกาสเปป็นหญธิงแพศยาไดจ้ทกันี้งนกันี้น “พวกเขาหลงเจธิกี่นไป
ทกันทขีทขีกี่พวกเขาเกธิดมา โดยพผดคสามตุสาทกันี้งหลาย” (สดด. 58:3)

โอจ้ คาอธินมขีอยผท่ในตกัวเขา สธิกี่งซถึกี่งเปาโลไดจ้พบเจอในตกัวเอง:
“ดจ้วยวท่าสธิกี่งซถึกี่งขจ้าพเจจ้ากระทสา ขจ้าพเจจ้ากห็ไมท่อนตุญาต เพราะวท่าสธิกี่งใดทขีกี่ขจ้าพเจจ้าประสงคห์ สธิกี่งนกันี้นขจ้าพเจจ้ากห็ไมท่

กระทสา แตท่สธิกี่งทขีกี่ขจ้าพเจจ้าเกลขียดชกัง สธิกี่งนกันี้นขจ้าพเจจ้ากระทสา ดกังนกันี้น ถจ้าขจ้าพเจจ้ากระทสาสธิกี่งซถึกี่งขจ้าพเจจ้าไมท่ประสงคห์ 
ขจ้าพเจจ้ากห็เหห็นดจ้วยกกับพระราชบกัญญกัตธิวท่าพระราชบกัญญกัตธินกันี้นดขี ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ ไมท่ไดจ้เปป็นขจ้าพเจจ้าซถึกี่งกระทสาสธิกี่งนกันี้น แตท่
เปป็นบาปซถึกี่งอาศกัยอยผท่ในตกัวขจ้าพเจจ้า ดจ้วยวท่าขจ้าพเจจ้าทราบวท่าในตกัวขจ้าพเจจ้า (คสือในเนสืนี้อหนกังของขจ้าพเจจ้า) ไมท่มขีความ
ดขีประการใดอาศกัยอยผท่เลย เพราะวท่าความประสงคห์กห็อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า แตท่จะกระทสาการดขีนกันี้นอยท่างไร ขจ้าพเจจ้าหาพบ
ไมท่ ดจ้วยวท่าการดขีนกันี้นซถึกี่งขจ้าพเจจ้าประสงคห์กระทสา ขจ้าพเจจ้ากห็ไมท่ไดจ้กระทสา แตท่การชกักี่วรจ้ายซถึกี่งขจ้าพเจจ้าไมท่ประสงคห์
กระทสา ขจ้าพเจจ้ายกังทสาอยผท่ บกัดนขีนี้ ถจ้าขจ้าพเจจ้ายกังกระทสาสธิกี่งซถึกี่งขจ้าพเจจ้าไมท่ประสงคห์ กห็ไมท่ใชท่ตกัวขจ้าพเจจ้าเปป็นผผจ้กระทสาสธิกี่ง
นกันี้น แตท่เปป็นบาปทขีกี่อาศกัยอยผท่ในตกัวขจ้าพเจจ้า ดกังนกันี้นขจ้าพเจจ้าจถึงพบบกัญญกัตธิอยท่างหนถึกี่ง คสือวท่า เมสืกี่อขจ้าพเจจ้าประสงคห์



กระทสาความดขี ความชกักี่วรจ้ายกห็อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า” - รม. 7:15-21
แมจ้กระทกักี่งเปาโล ผผจ้ซถึกี่งรกับความรอดแลจ้ว หกันกลกับแลจ้ว กห็ยกังมขีธรรมชาตธิเกท่าฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังทขีกี่แปดเปปปื้อนอยผท่
พท่อแมท่ทขีกี่รกักพระเจจ้ากขีกี่คนแลจ้วไดจ้คจ้นพบดจ้วยความทจ้อใจวท่ามขีแนวโนจ้มทขีกี่เสสืกี่อมทรามลงนขีนี้ในตกัวลผก ๆ ดกังนกันี้น

มนกัสเสหห์ ซถึกี่งชกักี่วกวท่าบรรดาชาวตท่างชาตธิทขีกี่อยผท่รอบตกัวเขา จถึงไมท่ไดจ้ตธิดตามเฮเซคขียาหห์บธิดาผผจ้รกักพระเจจ้าของตน (2 
พงศห์กษกัตรธิยห์ 21; 2 พงศาวดาร 33) ดกังนกันี้นเอลขีชายผผจ้รกักพระเจจ้า จถึงมขีพวกบตุตรทขีกี่ชกักี่ว บตุตรชายของซามผเอลไมท่ยอม
ตธิดตามเขา บตุตรชายทกันี้งหลายของ D.L. Moody เลสือกทขีกี่จะไปกกับพวกถสือแนวคธิดสมกัยใหมท่และพวกเสรขีนธิยม ลผก 
ๆ ของ Billy Sunday นสาความอกับอายมาสผท่เขา ผมไมท่แกจ้ตกัวใหจ้อาดกัมกกับเอวา และผมไมท่แกจ้ตกัวใหจ้คนอสืกี่น ๆ ทขีกี่ลผก
ของพวกเขาเดธินไปทางผธิด แตท่จงใหจ้ทตุกคนทขีกี่นสาเดห็กคนหนถึกี่งเขจ้ามาในโลกทราบเถธิดวท่ามกันตจ้องใชจ้การฝฝึกวธินกัยอกัน
เขจ้มงวดและการลงโทษเพราะบาป และการอบรมสกักี่งสอนในทางของพระเจจ้าและความพยายามอกันจรธิงจกังในการ
ชนะจธิตวธิญญาณเพสืกี่อรกักษาลผกทขีกี่คตุณรกักใหจ้พจ้นจากการกลายเปป็นคนทขีกี่เปป็นเหมสือนคาอธินในเรสืกี่องศขีลธรรมและ
ศาสนา

_________________
ขร้อ 3,5,6,7:

4:3 และในชท่วงเวลาตท่อมา คาอธินไดจ้นสาผลแหท่งไรท่นา
มาเปป็นเครสืกี่องบผชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์

4:5 แตท่ตท่อคาอธินและตท่อเครสืกี่องบผชาของเขา 
พระองคห์ไมท่ทรงพอพระทกัย และคาอธินไดจ้โกรธแคจ้น
ยธิกี่งนกัก และสขีหนจ้าของเขาหมท่นหมองไป
4:6 และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแกท่คาอธินวท่า “ทสาไม

เจจ้าถถึงโกรธแคจ้น และทสาไมสขีหนจ้าของเจจ้า
หมท่นหมองไป
4:7 ถจ้าเจจ้าทสาดขี เจจ้าจะเปป็นทขีกี่ยอมรกับมธิใชท่หรสือ และ
ถจ้าเจจ้าทสาไมท่ดขี บาปกห็หมอบอยผท่ทขีกี่ประตผ และความ
ปรารถนาของเขาจะมขีแกท่ตกัวเจจ้า และเจจ้าตจ้องครอบ
ครองเหนสือเขา”

ศาสนาแบบนนักมนทุษยนธิยมของคาอธิน
“คาอธินไดจ้นสาผลแหท่งไรท่นามาเปป็นเครสืกี่องบผชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์” เขาไมท่เชสืกี่อในการลบมลทธินดจ้วย

โลหธิต เขาไมท่นท่าจะเตห็มใจทขีกี่จะถท่อมตกัวลง รกับสารภาพวท่าตนเปป็นคนบาปทขีกี่ชกักี่วทขีกี่ตจ้องการการลบมลทธิน ศาสนาของ
เขาเปป็นศาสนาทขีกี่ถสือแนวคธิดเสรขีนธิยม ผผจ้ซถึกี่งเชสืกี่อในพระเจจ้าองคห์หนถึกี่งไดจ้แตท่ไมท่ใชท่ในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่ประสผตธิจาก
หญธิงพรหมจารขีทขีกี่ยอมตายเพสืกี่อรกับโทษบาปของคนทกันี้งโลก และการเปลขีกี่ยนแปลงแสนอกัศจรรยห์ทขีกี่พระเจจ้าจะทรง
ทสาใหจ้เกธิดขถึนี้นในใจทขีกี่เชสืกี่อ และทสาใหจ้คน ๆ นกันี้นเปป็นลผกคนหนถึกี่งของพระเจจ้า คาอธินถผกกลท่าวถถึงสองหนในภาคพกันธ
สกัญญาใหมท่ 1 ยอหห์น 3:12 กลท่าววท่า “ไมท่เหมสือนคาอธิน ผผจ้ทขีกี่เปป็นของมารรจ้ายนกันี้น และไดจ้ฆท่านจ้องชายของตน และ
เพราะเหตตุใดเขาจถึงฆท่านจ้องชายเลท่า กห็เพราะวท่าบรรดาการกระทสาของเขานกันี้นชกักี่วรจ้าย และของนจ้องชายของเขานกันี้น



ชอบธรรม”
“บรรดาการกระทสาของเขานกันี้นชกักี่วรจ้าย” นกักี่นคสือ เขาเปป็นคนชกักี่ว เราไมท่ทราบรายละเอขียดเกขีกี่ยวกกับความ

ชกักี่วของเขา แตท่มกันเปป็นความจรธิงเสมอทขีกี่วท่าผผจ้ถสือแนวคธิดเสรขีนธิยมในหลกักคสาสอนกห็เปป็นคนชกักี่วในใจเชท่นกกัน คน ๆ 
หนถึกี่งไมท่อาจมขีความชอบธรรมของพระเจจ้าไดจ้โดยทขีกี่ไมท่มขีพระครธิสตห์ และการปฏธิเสธพระครธิสตห์และการลบมลทธิน
ดจ้วยพระโลหธิตของพระองคห์ ปกตธิแลจ้วกห็เปป็นเพราะวท่าคน ๆ นกันี้นไดจ้ปฏธิเสธมาตรฐานตท่าง ๆ ทางศขีลธรรมของ
พระเจจ้าและเลสือกทขีกี่จะทสาบาป ยผดาสบอกเราเกขีกี่ยวกกับพวกนกักฝปันโสมมเหลท่านกันี้นทขีกี่ “กระทสาใหจ้เนสืนี้อหนกังเปป็นมลทธิน
เหยขียดหยามผผจ้มขีอสานาจ และพผดจาใหจ้รจ้ายตท่อบรรดาผผจ้ทขีกี่มขีบรรดาศกักดธิธิ์” และกลท่าววท่า “แตท่คนพวกนขีนี้พผดชกักี่วรจ้ายถถึง
สธิกี่งเหลท่านกันี้นทขีกี่พวกเขาไมท่รผจ้จกัก แตท่สธิกี่งทขีกี่พวกเขารผจ้จกักตามสกัญชาตญาณ เหมสือนสกัตวห์เดขียรกัจฉานทขีกี่ไมท่มขีความคธิด ในสธิกี่ง
เหลท่านกันี้นพวกเขากระทสาใหจ้ตนเองเสสืกี่อมทรามไป วธิบกัตธิแกท่พวกเขา เพราะพวกเขาไดจ้ดสาเนธินไปในทางของคาอธิน…
คนเหลท่านขีนี้เปป็นจตุดดท่างพรจ้อยในการเลขีนี้ยงแหท่งความรกักของพวกทท่าน เมสืกี่อพวกเขารท่วมการเลขีนี้ยงกกับพวกทท่าน โดย
เลขีนี้ยงแตท่ตนเองอยท่างปราศจากความเกรงกลกัว พวกเขาเปป็นหมผท่เมฆทขีกี่ปราศจากนนี้สา ทขีกี่ถผกพกัดลอยไปตามลม เปป็น
บรรดาตจ้นไมจ้ทขีกี่ผลของมกันเหขีกี่ยวแหจ้งไปแลจ้ว ปราศจากผลไมจ้ ตายมาสองหนแลจ้ว ถผกถอนออกทกันี้งราก” (ยผดาส 8, 
10-12)

เหลท่าคนชกักี่วทขีกี่กบฏตท่อสผจ้สธิทธธิอสานาจ ตท่อสผจ้การเปปิดเผยของพระเจจ้า ไปตามทางของคาอธิน คาอธินไมท่ใชท่คนดขี
เขาเปป็นคนชกักี่วในชขีวธิตและในศาสนาเขาเปป็นนกักมนตุษยนธิยม นกักเสรขีนธิยม กลท่าวอขีกนกัยหนถึกี่ง เขาเปป็นผผจ้ไมท่เชสืกี่อ

ดร. สโกฟปิลดห์ ในหมายเหตตุอธธิบายยผดาส 11 กลท่าววท่า “คาอธิน (เทขียบ ปฐก. 4:1), ภาพเลห็งของมนตุษยห์
ธรรมดาทขีกี่เครท่งศาสนา ทขีกี่เชสืกี่อในพระเจจ้าองคห์หนถึกี่ง และใน ‘ศาสนา’ แตท่ทสาตามใจชอบ และเปป็นผผจ้ทขีกี่ปฏธิเสธการไถท่
โดยพระโลหธิต เมสืกี่อถผกตจ้อนในฐานะครผสอนศาสนาใหจ้อธธิบายเรสืกี่องการลบมลทธินนกันี้น ครผทขีกี่ออกไปจากความจรธิงนกันี้น
กห็ยกหลายเรสืกี่องมาอธธิบาย”

คาอธินโมโหเมสืกี่อพระเจจ้าไมท่ยอมรกับเครสืกี่องบผชาแหท่งผลงานทขีกี่ดขีของเขา และพระเจจ้าตรกัสวท่า “ถจ้าเจจ้าทสาดขี 
เจจ้าจะเปป็นทขีกี่ยอมรกับมธิใชท่หรสือ และถจ้าเจจ้าทสาไมท่ดขี บาปกห็หมอบอยผท่ทขีกี่ประตผ และความปรารถนาของเขาจะมขีแกท่ตกัว
เจจ้า และเจจ้าตจ้องครอบครองเหนสือเขา” และดร. สโกฟปิลดห์ ดถึงความสนใจไปยกังขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่าบาปหมอบอยผท่ทขีกี่
ประตผ หรสือ “เครสืกี่องบผชาไถท่บาป” “ในภาษาฮขีบรผ คสาเดขียวกกันนกันี้นถผกใชจ้สสาหรกับ ‘บาป’ และ ‘เครสืกี่องบผชาไถท่บาป’ 
อกันเปป็นการเนจ้นยนี้สาในแบบทขีกี่นท่าทถึกี่งเกขีกี่ยวกกับความเปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดขียวกกันแบบสมบผรณห์ของบาปของผผจ้เชสืกี่อกกับ
เครสืกี่องบผชาไถท่บาปของเขา (เทขียบ ยอหห์น 3:14 กกับ 2 คร. 5:21)”

คาอธินจะรกับความเมตตากห็ไดจ้ เครสืกี่องบผชาไถท่บาปอกันหนถึกี่งพรจ้อมอยผท่แลจ้วหากเขาจะเพขียงยอมรกับวท่าตน
ตจ้องการการลบมลทธินดจ้วยโลหธิตและมขีความเชสืกี่อในพระเมสสธิยาหห์ทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้น เขาจะถวายลผกแกะตกัวหนถึกี่ง
กห็ไดจ้ แตท่เขากห็มธิไดจ้ถวาย เขายกังเปป็นคนดสืนี้อดจ้านตท่อพระเจจ้าเหมสือนเดธิม ผผจ้ไมท่เชสืกี่อแบบจงใจ



_____________
ขร้อ 8:

4:8 และคาอธินพผดกกับอาแบลนจ้องชายของเขา และ
ตท่อมาเมสืกี่อเขาทกันี้งสองอยผท่ในทตุท่งนาดจ้วยกกัน คาอธินไดจ้

ลตุกขถึนี้นตท่อสผจ้อาแบลนจ้องชายของเขา และฆท่าเขา

คาอธิน ฆาตกรผสูร้นนันั้น
อาแบลเปป็นคนชอบธรรม ชายทขีกี่รกักพระเจจ้า เขาไมท่ไดจ้ถผกฆท่าเพราะกท่ออาชญากรรมใดตท่อคาอธิน ไมท่ใชท่เลย

คาอธิน เพราะการงานของเขาชกักี่วและใจของเขากห็ชกักี่ว เกลขียดชกังนจ้องชายของตนทขีกี่พยากรณห์และเชสืกี่อ มกันเปป็นเรสืกี่อง
ของความเกลขียดชกังทขีกี่ตท่อตจ้านศาสนา มกันเปป็นการขท่มเหงอยท่างหนถึกี่งเพราะความเชสืกี่อแบบครธิสเตขียน เมสืกี่อคาอธินฆท่า
อาแบลนจ้องชายของตน

_______________
ขร้อ 9-12:

4:9 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสแกท่คาอธินวท่า “อาแบลนจ้
องชายของเจจ้าอยผท่ทขีกี่ไหน” และเขาทผลวท่า “ขจ้า
พระองคห์ไมท่รผจ้ ขจ้าพระองคห์เปป็นผผจ้ดผแลนจ้องชายของขจ้า
พระองคห์หรสือ”
4:10 และพระองคห์ตรกัสวท่า “เจจ้าทสาอะไรลงไป เสขียง
แหท่งโลหธิตนจ้องชายของเจจ้ารจ้องมาถถึงเราจากดธิน

4:11 และบกัดนขีนี้ เจจ้าถผกสาปแชท่งจากแผท่นดธิน ซถึกี่งไดจ้
อจ้าปากของเธอเพสืกี่อรกับโลหธิตนจ้องชายของเจจ้าจาก
มสือของเจจ้า
4:12 เมสืกี่อเจจ้าทสาไรท่ไถนา ตท่อจากนขีนี้ไปแผท่นดธินจะไมท่
ใหจ้กสาลกังของเธอแกท่เจจ้า เจจ้าจะเปป็นผผจ้หลบหนขีและคน
พเนจรในแผท่นดธินโลก”

คนาแชผ่งสาปทภีริ่ตกแกผ่คาอธิน
โลหธิตของอาแบลรจ้องออกมาเพสืกี่อปรกักปรสาคาอธิน ใชท่แลจ้วครกับ คสาแกจ้ตกัวอกันนท่าละอายทขีกี่วท่า “ขจ้าพระองคห์

เปป็นผผจ้ดผแลนจ้องชายของขจ้าพระองคห์หรสือ” เปป็นขจ้ออจ้างทขีกี่มตุสา
เมสืกี่อโมเสสกลท่าวแกท่เผท่ารผเบนและมนกัสเสหห์วท่า “แตท่ถจ้าพวกทท่านไมท่กระทสาดกังนขีนี้ ดผเถธิด พวกทท่านไดจ้กระทสา

บาปตท่อพระเยโฮวาหห์ และจงรผจ้แนท่เถธิดวท่า บาปของพวกทท่านจะหาพวกทท่านจนเจอ” (กดว. 32:23) นกักี่นกห็เปป็น
บทบกัญญกัตธิสามกัญ ไมท่เพขียงใชจ้กกับเผท่าเหลท่านกันี้นทขีกี่จะไปตกันี้งรกรากบนฝปัปั่งตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดนเทท่านกันี้น แตท่ใชจ้
กกับบาปทตุกแหท่งหนดจ้วย พระวจนะของพระเจจ้าในกาลาเทขีย 6:7,8 คสือ “อยท่าถผกหลอกลวงเลย พระเจจ้าทรงถผก
เยาะเยจ้ยไมท่ไดจ้ เพราะวท่าสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่คนหนถึกี่งคนใดหวท่านลง เขากห็จะเกขีกี่ยวเกห็บสธิกี่งนกันี้นเชท่นกกัน ดจ้วยวท่าคนทขีกี่หวท่านแกท่
เนสืนี้อหนกังของตน กห็จะเกขีกี่ยวเกห็บความเปปปั่อยเนท่าจากเนสืนี้อหนกังนกันี้น แตท่คนทขีกี่หวท่านแกท่พระวธิญญาณ กห็จะเกขีกี่ยวเกห็บชขีวธิต
นธิรกันดรห์จากพระวธิญญาณนกันี้น”

พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างจกักรวาลหนถึกี่งซถึกี่งบาปไมท่มขีทางลอยนวลไปไดจ้ พสืนี้นดธินนกันี้นเองรจ้องออกมาเกขีกี่ยวกกับโลหธิต



ของอาแบล “ดวงดาวทกันี้งหลายในวงโคจรของตนไดจ้ตท่อสผจ้กกับสธิเสรา” ศกัตรผนกันี้นของชนชาตธิอธิสราเอล (ผผจ้วธินธิจฉกัย 
5:20) ธรรมชาตธิรวมตกัวกกันเพสืกี่ออวยพรผผจ้ชอบธรรม และดกังนกันี้นหากเดห็กเลห็ก ๆ เหลท่านกันี้นหยตุดสรรเสรธิญพระเยซผเจจ้า
ในการเสดห็จเขจ้ากรตุงอยท่างผผจ้มขีชกัยของพระองคห์ แมจ้แตท่เหลท่ากจ้อนหธินกห็คงจะรจ้องออกมา (ลผกา 19:40)

เมสืกี่อพระครธิสตห์เสดห็จกลกับมาในสงท่าราศขี ตจ้นไมจ้ทกันี้งหมดแหท่งทจ้องทตุท่งกห็จะปรบมสือของพวกมกัน (อสย. 55:12)
ดกังนกันี้นเราจถึงอท่านคสาแชท่งสาปและคสาอวยพรเหลท่านกันี้นในพระราชบกัญญกัตธิ 28 และเราเหห็นวท่าพสืนี้นดธินเองใน

การออกผลของมกันกห็ถผกแชท่งสาปหรสือถผกอวยพรโดยการกระทสาเหลท่านกันี้นของมนตุษยห์ และในมาลาคขี 3:10 พวกยธิว
เหลท่านกันี้นถผกบอกวท่า “พวกเจจ้าจงนสาสธิบชกักหนถึกี่งทกันี้งสธินี้นเขจ้ามาไวจ้ในคลกัง เพสืกี่อจะมขีอาหารในนธิเวศนห์ของเรา และบกัดนขีนี้
จงลองดผเราในเรสืกี่องนขีนี้ พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรกัส วท่าเราจะไมท่เปปิดบรรดาชท่องฟฝ้าแหท่งสวรรคห์ใหจ้พวกเจจ้า และเท
พรใหจ้พวกเจจ้า จนจะไมท่มขีทขีกี่วท่างพอทขีกี่จะรกับพรนกันี้นหรสือ” ผมขอกลท่าววท่าพระเจจ้าทรงควบคตุมธรรมชาตธิและทรงเปป็น
เหตตุใหจ้มกันมขีปฏธิกธิรธิยาตท่อสผจ้บาปและสนกับสนตุนผผจ้ชอบธรรม

มขีคสาแชท่งสาปหนถึกี่งทขีกี่มขีผลเลวรจ้ายแบบเพธิกี่มขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ ตท่อแผท่นดธินปาเลสไตนห์ แผท่นดธินนกันี้นซถึกี่งเคยมขีนนี้สานม
และนนี้สาผถึนี้งไหลบรธิบผรณห์ บกัดนขีนี้เพราะสงครามและการรตุกรานนกับครกันี้งไมท่ถจ้วน มขีผสืนปฝ่าทขีกี่ถผกตกัดจนเหขีนี้ยนและหนจ้าดธินกห็
ผตุพกัง ดกังนกันี้นนนี้สาฝนจถึงไหลจากไป ไมท่ถผกกกักเกห็บไวจ้และปรธิมาณฝนทขีกี่ตกลงมากห็เรธิกี่มนจ้อยลงเรสืกี่อย ๆ หลายนครทขีกี่เคย
เจรธิญรตุท่งเรสืองบกัดนขีนี้กห็ถผกฝปังอยผท่ในทะเลทรายบนทะเลทรายอาหรกับ ทขีกี่ ๆ เคยมขีอารยธรรมใหญท่โตแหท่งบาบธิโลนและ
อกัสซขีเรขียและนครนขีนะเวหห์และนครแหท่ง Baalbek และ Jeresh และ Petra บกัดนขีนี้กห็รกรจ้างวท่างเปลท่า บาปนสาคสา
แชท่งสาปมาสผท่แมจ้กระทกักี่งพสืนี้นดธิน และพระเจจ้าทรงทสาใหจ้คาอธินทราบเรสืกี่องนกันี้น พระองคห์ตรกัสวท่า “เมสืกี่อเจจ้าทสาไรท่ไถนา 
ตท่อจากนขีนี้ไปแผท่นดธินจะไมท่ใหจ้กสาลกังของเธอแกท่เจจ้า เจจ้าจะเปป็นผผจ้หลบหนขีและคนพเนจรในแผท่นดธินโลก”

โลหธิตทภีริ่ไรร้ความผธิดนนาคนาแชผ่งสาปมาสสูผ่แผผ่นดธิน
นขีกี่เปป็นเหตตุผลหนถึกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรงใหจ้ลผกหลานของอธิสราเอลและยผดาหห์ถผกจกับเปป็นเชลยไปไกลถถึงบาบธิโลน 

ใน 2 พงศห์กษกัตรธิยห์ 24:1-4 เราอท่านวท่า:
“ในรกัชกาลของพระองคห์ เนบผคกัดเนสซารห์กษกัตรธิยห์แหท่งบาบธิโลนไดจ้ยกขถึนี้นมา และเยโฮยาคธิมกลายเปป็น

คนใชจ้ของพระองคห์สามปป แลจ้วเยโฮยาคธิมกห็หกันกลกับและกบฏตท่อพระองคห์ และพระเยโฮวาหห์ทรงสท่งกองทกัพทกันี้ง
หลายของชนเคลเดขีย และกองทกัพทกันี้งหลายของคนซขีเรขีย และกองทกัพทกันี้งหลายของคนโมอกับ และกองทกัพทกันี้ง
หลายของคนอกัมโมน มาตท่อสผจ้กกับเยโฮยาคธิม และทรงสท่งกองทกัพเหลท่านกันี้นมาตท่อสผจ้กกับยผดาหห์เพสืกี่อจะทสาลายยผดาหห์เสขีย
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ ซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ตรกัสโดยบรรดาผผจ้พยากรณห์พวกผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์ แทจ้จรธิง
ตามพระบกัญชาของพระเยโฮวาหห์เหตตุการณห์นขีนี้เกธิดขถึนี้นกกับยผดาหห์ เพสืกี่อเอาพวกเขาออกไปเสขียจากสายพระเนตรของ
พระองคห์ เพราะเหตตุบาปทกันี้งหลายของมนกัสเสหห์ ตามทตุกอยท่างทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงกระทสา และเพราะเหตตุโลหธิตทขีกี่ไรจ้
ความผธิดทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงทสาใหจ้หลกักี่งรธินดจ้วย เพราะพระองคห์ทรงใหจ้กรตุงเยรผซาเลห็มเตห็มไปดจ้วยโลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิด 



ซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ไมท่ทรงยอมใหจ้อภกัย”
จงหมายเหตตุวท่าสธิกี่งนขีนี้ไดจ้เกธิดขถึนี้นกกับชาวยผดาหห์ “เพราะเหตตุโลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิดทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงทสาใหจ้หลกักี่ง

รธินดจ้วย เพราะพระองคห์ทรงใหจ้กรตุงเยรผซาเลห็มเตห็มไปดจ้วยโลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิด ซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ไมท่ทรงยอมใหจ้อภกัย” 
เชท่นนกันี้นแลจ้ว อเมรธิกาจะหนขีพจ้นการพธิพากษาของพระเจจ้าไดจ้อยท่างไร เมสืกี่อเดห็กทารกทขีกี่ไรจ้ความผธิดเปป็นลจ้านคนถผกฆท่า
ตายทตุกปปในอเมรธิกาพรจ้อมกกับการเหห็นชอบของกฎหมายและการเหห็นชอบของเหลท่านกักเทศนห์เสรขีนธิยมและสกังคม! 
โลหธิตนกันี้นรจ้องออกมาจากพสืนี้นดธินถถึงองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า

________________
ขร้อ 13-15:

4:13 และคาอธินทผลตท่อพระเยโฮวาหห์วท่า “โทษของ
ขจ้าพระองคห์หนกักเกธินกวท่าทขีกี่ขจ้าพระองคห์จะแบกรกับไดจ้
4:14 ดผเถธิด พระองคห์ไดจ้ทรงขกับไลท่ขจ้าพระองคห์ออก
ไปวกันนขีนี้จากพสืนี้นแผท่นดธินโลก และขจ้าพระองคห์จะถผก
ซท่อนไวจ้จากพระพกักตรห์ของพระองคห์ และขจ้า
พระองคห์จะเปป็นผผจ้หลบหนขีและคนพเนจรในแผท่นดธิน
โลก และจะเปป็นไปอยท่างนขีนี้ คสือทตุกคนทขีกี่พบขจ้า

พระองคห์จะฆท่าขจ้าพระองคห์เสขีย”
4:15 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสแกท่เขาวท่า “เหตตุฉะนกันี้น
ใครกห็ตามทขีกี่ฆท่าคาอธิน การแกจ้แคจ้นจะถผกกระทสาตท่อ
เขาถถึงเจห็ดเทท่า” และพระเยโฮวาหห์ทรงทสา
เครสืกี่องหมายหนถึกี่งไวจ้บนคาอธิน เกรงวท่าผผจ้ใดทขีกี่พบเขา
จะฆท่าเขาเสขีย

เครสืริ่องหมายของคาอธิน
เครสืกี่องหมายนกันี้นบนตกัวคาอธินคสืออะไร? ผมไมท่ทราบ มกันอาจเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่ทสาบนรท่างกายหรสือรอย

แผลเปป็นหรสือการระบตุรผปพรรณอะไรสกักอยท่าง เราไมท่ถผกบอกวท่ามกันคสืออะไร มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องของชาตธิพกันธตุห์ ไมท่มขี
ชาตธิพกันธตุห์ใดบนแผท่นดธินโลกทขีกี่สสืบเชสืนี้อสายมาจากคาอธินมากกวท่าชาตธิพกันธตุห์อสืกี่น ๆ ดจ้วยวท่าทตุกคนในโลกสสืบเชสืนี้อสายมา
จากโนอาหห์ หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น

ตท่อมาพระเจจ้าจะทรงกท่อตกันี้งรกัฐบาลทขีกี่เปป็นมนตุษยห์ ขณะนกันี้นยกังไมท่มขีรกัฐบาลทขีกี่เปป็นทขีกี่ยอมรกับทขีกี่จะประหารชขีวธิต
คาอธินและไมท่มขีใครไดจ้รกับมอบอสานาจใหจ้กระทสาเชท่นนกันี้น เขาไปจากตท่อเบสืนี้องพระพกักตรห์ของพระเจจ้าและผผจ้คนทขีกี่รกัก
พระเจจ้า ไปอยผท่ในแผท่นดธินของโนด เขารผจ้วท่าผผจ้คนจะรกังเกขียจเขาในฐานะฆาตกร พวกเขาจะไมท่ไดจ้รกับอนตุญาตใหจ้ฆท่า
เขาเพราะเครสืกี่องหมายอกันนกันี้นทขีกี่อยผท่บนตกัวเขา

_________________
ขร้อ 16:

4:16 และคาอธินไดจ้ออกไปจากเบสืนี้องพระพกักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ และอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินของโนด ทางทธิศ

ตะวกันออกของเอเดน



คาอธินตร้องไปใหร้พร้นจากพระเยโฮวาหร์
“คาอธินไดจ้ออกไปจากเบสืนี้องพระพกักตรห์พระเยโฮวาหห์” แนท่นอนวท่าเขาไดจ้แตท่งงานกกับนจ้องสาวคนหนถึกี่ง หรสือ

หลานสาวคนหนถึกี่งของเขาแลจ้ว อาดกัมไดจ้มขีชขีวธิต หลกังจากเสทเกธิด “แปดรจ้อยปปและ…และเขาใหจ้กสาเนธิดบตุตรชาย
และบตุตรสาวหลายคน” (ปฐก. 5:4) เผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ในขณะนกันี้นยกังเยาวห์วกัย ตอนนกันี้นยกังไมท่มขีการแชท่งสาปทขีกี่ถผก
สะสมบนคนทกันี้งหลายเพราะบาปของแตท่ละคน ดกังนกันี้นในชท่วงศตวรรษตจ้น ๆ เหลท่านกันี้น อกับราฮกัมจถึงสามารถ
แตท่งงานกกับนจ้องสาวตท่างมารดาของตนไดจ้และยาโคบแตท่งงานกกับเลอาหห์และราเชลลผกพขีกี่ลผกนจ้องของตนไดจ้ โดย
ปราศจากพธิษภกัย แตท่ตท่อมาการผสมพกันธตุห์กกันภายในครอบครกัวโดยคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เปป็นญาตธิกกันกห็จะทวขีโอกาสในการ
พกัฒนาชจ้าและความพธิการทางรท่างกายไดจ้ แตท่ในกรณขีนขีนี้หนทางเดขียวทขีกี่คาอธินและเสทจะแตท่งงานไดจ้กห็คสือกกับนจ้อง
สาวของตกัวเอง

________________
ขร้อ 2 และ 4:

4:2 และนางไดจ้คลอดบตุตรอขีกซถึกี่งเปป็นนจ้องชายของ
เขาชสืกี่ออาแบล และอาแบลเปป็นคนเลขีนี้ยงแกะ แตท่คา
อธินเปป็นคนทสาไรท่ไถนา
4:4 และอาแบล เขาไดจ้นสาจากพวกลผกหกัวปปแหท่งฝผง

แกะของเขา และไขมกันของแกะนกันี้นมาเชท่นกกัน และ
พระเยโฮวาหห์ทรงพอพระทกัยตท่ออาแบลและตท่อ
เครสืกี่องบผชาของเขา

อาแบลผสูร้ชอบธรรม วภีรบทุรทุษคนแรกของพระเจร้า
ทกันี้งอาดกัมและเอวารผจ้จกักขท่าวประเสรธิฐนกันี้น ในความเปลสือยเปลท่าของพวกเขา พวกเขามขีจธิตสสานถึกเกขีกี่ยวกกับ

บาปของตน และพระเจจ้าไดจ้ทรงปกปปิดพวกเขาดจ้วยเสสืนี้อหนกังสกัตวห์ อกันเปป็นสกัญลกักษณห์ถถึงความชอบธรรมของพระ
ครธิสตห์ เพสืกี่อปกปปิดเหลท่าคนบาปผผจ้ชกักี่วชจ้า และพระเจจ้าทรงสกัญญากกับพวกเขาแลจ้ววท่า: “และเราจะใหจ้ความเปป็นศกัตรผ
กกันอยผท่ระหวท่างเจจ้ากกับหญธิงนขีนี้ และระหวท่างเชสืนี้อสายของเจจ้ากกับเชสืนี้อสายของนาง เชสืนี้อสายของนางจะทสาใหจ้หกัวของ
เจจ้าฟกชนี้สา และเจจ้าจะทสาใหจ้สจ้นเทจ้าของทท่านฟกชนี้สา” ซถึกี่งหมายถถึงการตรถึงกางเขนพระครธิสตห์ และเราแนท่ใจไดจ้เลยวท่า
พวกเขา ซถึกี่งไดจ้พผดคตุยกกับพระเจจ้าอยท่างสนธิทสนมเหลสือเกธินกท่อนทขีกี่พวกเขาไดจ้ทสาบาป และไดจ้รกับการอบรมสกักี่งสอน
และการปฏธิบกัตธิดจ้วยพระคตุณทขีกี่รกักใครท่ขนาดนกันี้นหลกังจากพวกเขาไดจ้ทสาบาป-พวกเขาทราบความจรธิงฝฝ่ายวธิญญาณทขีกี่
ยธิกี่งใหญท่บางประการ แตท่ทกันี้งอาดกัมและเอวากห็ไมท่ไดจ้ถผกเอท่ยชสืกี่อวท่าเปป็นคนชอบธรรม หรสือวท่าเปป็นพยาน หรสือวท่าทน
ทตุกขห์ในฐานะเปป็นครธิสเตขียนคนหนถึกี่ง หรสือวท่ากระทสากธิจโดยความเชสืกี่อ

แตท่เปป็นอาแบลผผจ้ซถึกี่งถผกเรขียกวท่า “ผผจ้ชอบธรรมนกันี้น”-อาแบล ศาสดาพยากรณห์ผผจ้นกันี้นของพระเจจ้า อาแบล 
ชายผผจ้นกันี้นซถึกี่ง “โดยความเชสืกี่อ” ในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมา “ไดจ้ถวายเครสืกี่องบผชาอกันประเสรธิฐกวท่า” อาแบล
เปป็นวขีรบตุรตุษคนแรกของพระเจจ้า



ในหอเกขียรตธิยศของพระเจจ้าแหท่งเหลท่าวขีรบตุรตุษแหท่งความเชสืกี่อนกันี้นซถึกี่งถผกใหจ้ไวจ้ในฮขีบรผ 11 อาแบลถผกกลท่าว
ถถึงเปป็นผผจ้แรก: “โดยความเชสืกี่อ อาแบลไดจ้ถวายเครสืกี่องบผชาอกันประเสรธิฐกวท่าเครสืกี่องบผชาของคาอธินแดท่พระเจจ้า โดย
เครสืกี่องบผชานกันี้นทท่านจถึงไดจ้รกับคสาพยานวท่าทท่านชอบธรรม พระเจจ้าทรงเปป็นพยานรกับรองบรรดาของถวายของทท่าน 
และโดยความเชสืกี่อนกันี้น แมจ้วท่าทท่านไดจ้ตายแลจ้วทท่านกห็ยกังพผดอยผท่”

พระเยซผทรงเรขียกอาแบลวท่า “อาแบลผผจ้ชอบธรรม” (มธ. 23:35) พระเยซผทรงเอท่ยชสืกี่อเขาในฐานะเปป็น
ศาสดาพยากรณห์ผผจ้แรก (ลผกา 11:51) และเราถผกบอกใน 1 ยอหห์น 3:12 วท่าการงานของอาแบลนกันี้นชอบธรรม 
และฮขีบรผ 12:24 เตสือนความจสาเราถถึงคสาพยานแหท่งโลหธิตของอาแบล ดกังนกันี้นอาแบล ในเผท่าพกันธตุห์ของมนตุษยห์ทขีกี่
ตกตกี่สานกันี้นหลกังจากสวนเอเดน จถึงเปป็นวขีรบตุรตุษคนแรกของพระเจจ้า

1. อาแบลทนาความรสูร้จนักกนับขร้อเทย็จจรธิงอนันเลวรร้ายของบาปแตผ่เนธิริ่น ๆ
ใหจ้เรานถึกภาพเดห็กชายตกัวนจ้อยสองคน ซถึกี่งอายตุหท่างกกันแคท่หนถึกี่งหรสือสองปป เลท่นอยผท่รธิมลสาธารสายเลห็ก ๆ ใกลจ้

กกันนกันี้นคสือหตุบเขาแหท่งหนถึกี่งซถึกี่งพวกเขาถผกหจ้ามอยท่างเดห็ดขาดมธิใหจ้เขจ้าไป ผท่านไปสกักพกัก ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งทขีกี่ถสือดาบ
เพลธิงเคยสืนอยผท่ทขีกี่ทางเขจ้านกันี้นเกรงวท่าอาดกัมกกับเอวาจะกลกับไปและกธินผลของตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตและมขีชขีวธิตอยผท่ตลอดไป
ในฐานะคนบาป! สมมตธิวท่าคาอธินกลท่าวแกท่นจ้องชายของตนวท่า “ขจ้าอยากจะรผจ้วท่ามขีอะไรอยผท่ทขีกี่นกักี่น แมท่รจ้องไหจ้ทตุกทขีทขีกี่
เอท่ยถถึงมกัน”

“แตท่พท่อบอกวท่าเราตจ้องไมท่ไปทขีกี่นกักี่นเดห็ดขาดนะ เราไมท่มขีสธิทธธิธิ์ไปทขีกี่นกักี่น พระเจจ้าทรงหจ้ามไวจ้” อาแบลผผจ้เปป็น
นจ้องกลท่าว

ถถึงกระนกันี้น ใหจ้เราสมมตธิวท่า เขาทกันี้งสองยท่องไปทขีกี่สกันเขาทขีกี่มองลงไปเหห็นหตุบเขานกันี้นและมองลงไปทขีกี่นกักี่น 
บกัดนขีนี้ไมท่มขีตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตแลจ้ว เราสมมตธิวท่ามกันถผกยจ้ายไปปลผกในสวรรคห์แลจ้ว อกันเปป็นทขีกี่ซถึกี่งบรรดาตจ้นไมจ้แหท่งชขีวธิตจะ
อยผท่บนทกันี้งสองฟากของแมท่นนี้สานกันี้นซถึกี่งมขีนนี้สาแหท่งชขีวธิต และจะออกผลทตุกเดสือน และใบของพวกมกันจะมขีไวจ้เพสืกี่อการ
รกักษาบรรดาประชาชาตธิใหจ้หาย แตท่พวกมกันไปจากเอเดนแลจ้วตอนนขีนี้ ตจ้นไมจ้แหท่งความรผจ้ดขีและชกักี่วกห็เชท่นกกัน และทขีกี่ 
ๆ เคยเปป็นอตุทยานแสนวธิเศษไดจ้กลกับกลายเปป็นทขีกี่ ๆ เตห็มไปดจ้วยหนามแลจ้ว ดอกไมจ้ถผกวกัชพสืชปกคลตุม พวกสกัตวห์กห็ไมท่
เปป็นมธิตร มขีตจ้นโออ๊คทขีกี่มขีพธิษและพวกงผทขีกี่ซตุท่มอยผท่ในพงหญจ้า บาปของมนตุษยห์ทสาใหจ้เอเดนพกังเสขียแลจ้ว

ผมไมท่ทราบวท่ามกันเปป็นเชท่นนกันี้นหรสือไมท่ทขีกี่อาแบลเรธิกี่มทราบวท่าบาปนกันี้นเลวรจ้ายขนาดไหนทขีกี่นสาคสาแชท่งสาปนกันี้น
มาสผท่เผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ แตท่เขากห็รผจ้จกักมกัน! และอาแบลอาจรจ้องขออาดกัมใหจ้เลท่าเรสืกี่องราวอกันนท่าเศรจ้านกันี้นเกขีกี่ยวกกับวกัน
แสนสตุขเหลท่านกันี้นของการรท่วมสามกัคคขีธรรมใกลจ้ชธิดกกับพระเจจ้าซถึกี่งบกัดนขีนี้จากไปแลจ้ว และบาปทขีกี่ไดจ้ขกับไลท่พวกเขาออก
มาจากสวนนกันี้นและไดจ้แชท่งสาปแผท่นดธินโลกดจ้วยหนามยท่อยและหนามใหญท่และไดจ้นสาผมหงอกมาสผท่ศขีรษะขอ
งอาดกัมและนนี้สาตาทขีกี่นองหนจ้าเอวาอยผท่บท่อย ๆ และการชอบทสาตามใจตกัวเองแบบโอหกังในใจของคาอธินพขีกี่ชายของ
เขา



แตท่อาแบลเคยไดจ้ยธินขท่าวประเสรธิฐนกันี้นแลจ้ว เขาทราบเกขีกี่ยวกกับพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น ไมท่แนท่วกันหนถึกี่งเมสืกี่อคตุณ
แมท่เอวาตธิดกระดตุมใหจ้เสสืนี้อทขีกี่เยห็บดจ้วยมสือบนอาแบลตกัวนจ้อย นางเลท่าใหจ้เขาฟปังเกขีกี่ยวกกับเสสืนี้อหนกังสกัตวห์นกันี้นทขีกี่พระเจจ้า
เองไดจ้ทรงจกัดเตรขียมไวจ้เพสืกี่อปกปปิดความเปลสือยเปลท่าอกันเลวรจ้ายและนท่าละอายของพท่อแมท่ทขีกี่ทสาบาปนกันี้น และ
แนท่นอนวท่าเอวาและอาดกัมทราบ และพวกเขาจถึงนท่าจะบอกอาแบลไปแลจ้ว วท่ามกันแสดงภาพของความจรธิงฝฝ่าย
วธิญญาณอกันยธิกี่งใหญท่ทขีกี่วท่าไมท่ใชท่โดยการงานแหท่งความชอบธรรมแตท่โดยการปกคลตุมแหท่งความชอบธรรมของพระ
ครธิสตห์เอง คน ๆ หนถึกี่งจถึงเปป็นทขีกี่ยอมรกับตท่อพระเจจ้าไดจ้และเปป็นคนดขีไดจ้ในสายพระเนตรของพระองคห์

และอาแบลและคาอธินไดจ้ยธินเรสืกี่องราวนกันี้นแลจ้ว คสาแชท่งสาปนกันี้นและพระสกัญญานกันี้น ทขีกี่มาเมสืกี่ออาดกัมและเอ
วาถผกขกับออกจากสวนนกันี้น แผท่นดธินถผกแชท่งสาป และบกัดนขีนี้มกันจะงอกหนามและวกัชพสืชงท่ายกวท่าขจ้าวโพดและหกัวผกัก
กาดและกะหลกี่สาปลขี คราวนขีนี้คตุณแมท่เอวาตจ้องพถึกี่งอาดกัมและเขาจะตจ้องปกครองเหนสือนาง การตกันี้งครรภห์และความ
เศรจ้าโศกของผผจ้หญธิงในการคลอดบตุตรถผกเพธิกี่มพผนอยท่างมหาศาล แตท่พระเจจ้าทรงสกัญญาแลจ้ววท่า “เชสืนี้อสายของ
หญธิง” คนหนถึกี่งจะขยขีนี้หกัวของงผนกันี้น (และงผโบราณนกันี้นเปป็นภาพของซาตาน) และงผนกันี้นจะทสาใหจ้สจ้นเทจ้าของพระองคห์
ฟกชนี้สา นกักี่นคสือ พระครธิสตห์จะตจ้องทนทตุกขห์การทรมานทกันี้งหมดนกันี้นของผผจ้ถผกลงพระอาชญาเพสืกี่อเหลท่าคนบาปผผจ้นท่า
สงสารแตท่จะทรงมขีชกัยและเสดห็จออกมาจากหลตุมศพ และซาตานจะถผกพธิชธิตและถผกโยนทธินี้งนรกในทขีกี่สตุด อาแบลนท่า
จะทราบเรสืกี่องนกันี้นแลจ้ว เรสืกี่องเหลท่านกันี้นนท่าจะถผกเปปิดเผยแกท่อาดกัมและเอวาแลจ้ว

แตท่เขาทราบมากกวท่านกันี้น พระเจจ้าไมท่ทรงปลท่อยใหจ้เหลท่าผผจ้ถผกสรจ้างของพระองคห์อยผท่โดยปราศจากขจ้อ
ปฏธิบกัตธิ พระองคห์ทรงสอนพวกเขาแลจ้วใหจ้ถวายลผกแกะตกัวหนถึกี่งเปป็นเครสืกี่องบผชา ซถึกี่งเปป็นภาพของพระเมษโปดกของ
พระเจจ้าทขีกี่จะมา เราทราบวท่าโยบ และอกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบ คนเหลท่านกันี้นทตุกคนถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาเชท่น
นกันี้นกท่อนพระราชบกัญญกัตธิของโมเสสถผกประทานใหจ้ และพระเจจ้าทรงสอนประชากรของพระองคห์เชท่นนกันี้นเกขีกี่ยวกกับ
พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมา

และพระเจจ้าทรงใหจ้ขจ้อปฏธิบกัตธิบางประการเกขีกี่ยวกกับการดสาเนธินชขีวธิตอกันชอบธรรมแลจ้วเชท่นกกัน พระเยซผ
ทรงเรขียกอาแบลวท่าผผจ้ชอบธรรม และ 1 ยอหห์น 3:12 กลท่าววท่าการงานของอาแบลนกันี้นชอบธรรม นกักี่นหมายความ
วท่าความชกักี่วรจ้ายตท่าง ๆ ทางศขีลธรรมอยท่างการโกหกและการลกักขโมย ความโลภ การผธิดผกัวผธิดเมขีย การฆท่าคน ถผก
บท่งชขีนี้แลจ้ววท่าเปป็นบาป และอาแบลทราบประมวลกฎหมายนกันี้นและพยายามอยท่างตกันี้งใจทขีกี่จะดสาเนธินชขีวธิตตามนกันี้น 
และเมสืกี่อคาอธินฆท่าอาแบลนจ้องชายของตน คาอธินกห็ทราบวท่าตนไดจ้ทสาบาปแลจ้ว และเขากลกัววท่า “ทตุกคนทขีกี่พบขจ้า
พระองคห์จะฆท่าขจ้าพระองคห์เสขีย” รายละเอขียดเกขีกี่ยวกกับการเปปิดเผยของพระเจจ้าไมท่ถผกบกันทถึกไวจ้ เราถผกบอกใน
กธิจการ 14:17 วท่าพระเจจ้า “มธิไดจ้ทรงใหจ้ขาดพยานฝฝ่ายพระองคห์เอง ในการทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงกระทสาดขี และ
ประทานฝนจากฟฝ้าสวรรคห์แกท่พวกเรา และใหจ้มขีฤดผกาลตท่าง ๆ ทขีกี่เกธิดผล โดยทสาใหจ้ใจทกันี้งหลายของพวกเราเตห็มอธิกี่ม
ดจ้วยอาหารและความยธินดขี” และบกัญญกัตธิทางศขีลธรรมไดจ้ถผกปลผกฝปังในใจของมนตุษยห์แลจ้ว ใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบ



ของพวกเขา “กลท่าวโทษหรสือแกจ้ตกัว” ใหจ้พวกเขา
ดกังนกันี้นทขีกี่ไหนสกักแหท่งในปปแรก ๆ เหลท่านกันี้น อาแบลซถึกี่งทราบวท่าตกัวเองเปป็นคนบาป และเรขียนรผจ้วท่าพระเจจ้าไดจ้

ทรงจกัดเตรขียมเครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่งไวจ้แลจ้ว พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดองคห์หนถึกี่ง กห็วางใจในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้นผผจ้จะเสดห็จมา
“เชสืนี้อสายของหญธิง” นกันี้นผผจ้จะทรงทสาใหจ้หกัวของงผนกันี้นฟกชนี้สา และเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงถถึงความเชสืกี่อนขีนี้ในพระ
ครธิสตห์ผผจ้จะเสดห็จมา เขาจถึงถวายลผกแกะตกัวหนถึกี่งเปป็นเครสืกี่องสกัตวบผชา “จากพวกลผกหกัวปปแหท่งฝผงแกะของเขา” และ
ดกังนกันี้น “โดยความเชสืกี่อ อาแบลไดจ้ถวายเครสืกี่องบผชาอกันประเสรธิฐกวท่าเครสืกี่องบผชาของคาอธินแดท่พระเจจ้า โดยเครสืกี่อง
บผชานกันี้นทท่านจถึงไดจ้รกับคสาพยานวท่าทท่านชอบธรรม พระเจจ้าทรงเปป็นพยานรกับรองบรรดาของถวายของทท่าน และ
โดยความเชสืกี่อนกันี้น แมจ้วท่าทท่านไดจ้ตายแลจ้วทท่านกห็ยกังพผดอยผท่” (ฮบ. 11:4) และเราถผกบอกวท่า “และพระเยโฮวาหห์ทรง
พอพระทกัยตท่ออาแบลและตท่อเครสืกี่องบผชาของเขา” (ปฐก. 4:4)

ดร. สโกฟปิลดห์ในหมายเหตตุของเขา กลท่าวอยท่างมขีปปัญญาวท่า “เครสืกี่องบผชาของอาแบลบท่งบอกถถึงการอบรม
สกักี่งสอนกท่อนหนจ้า (เทขียบ ปฐก. 3:21) เพราะมกันเปป็น ‘โดยความเชสืกี่อ’ (ฮบ. 11:4) และความเชสืกี่อคสือการเชสืกี่อคสา
ตรกัสของพระเจจ้า…”

อาแบลไมท่ไดจ้รอดโดยการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชา เหมสือนกกับทขีกี่ครธิสเตขียนสมกัยปปัจจตุบกันไมท่ไดจ้รอดโดยการถสือ
พธิธขีระลถึกถถึงองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า เครสืกี่องสกัตวบผชานกันี้นเปป็นเพขียงเครสืกี่องหมายหนถึกี่ง คสาสารภาพแหท่งความเชสืกี่อในพระผผจ้
ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะมานกันี้น เหมสือนกกับทขีกี่การถสือพธิธขีระลถึกถถึงองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเพสืกี่อระลถึกถถึงการสธินี้นพระชนมห์ของพระ
ครธิสตห์กห็เปป็นเครสืกี่องหมายหนถึกี่งอยท่างเหมาะสม เปป็นคสาสารภาพแหท่งความเชสืกี่อในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้นทขีกี่ไดจ้
สธินี้นพระชนมห์เพสืกี่อเรา

เราควรมองเหห็นวท่าอาแบลไดจ้รกับความรอดแบบเดขียวกกันกกับเรา ดกังนกันี้นกธิจการ 10:43 จถึงกลท่าวเกขีกี่ยวกกับ
พระเยซผวท่า “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถถึงพระองคห์วท่า โดยพระนามของพระองคห์ ผผจ้ใดกห็ตามทขีกี่เชสืกี่อใน
พระองคห์นกันี้นจะไดจ้รกับการทรงยกบาปทกันี้งหลาย” จสาไวจ้วท่าอาแบลเองกห็เปป็นศาสดาพยากรณห์คนหนถึกี่ง เปป็นผผจ้แรกใน
พวกศาสดาพยากรณห์เหลท่านกันี้น ตามทขีกี่พระเยซผตรกัสในลผกา 11:51 และนขีกี่เปป็นขท่าวประเสรธิฐทขีกี่เขาเชสืกี่อและเปป็น
พยานถถึง รท่วมกกับศาสดาพยากรณห์เหลท่านกันี้นทตุกคน เขาไมท่รผจ้จกักแผนการแหท่งความรอดอสืกี่นใดนอกจากพระเยซผและ
ความเชสืกี่อในพระองคห์!

ดกังนกันี้นอาแบลจถึงมขีสธิทธธิธิ์อจ้างความเปป็นครธิสเตขียนพอ ๆ กกับผผจ้เชสืกี่อคนใดในพระครธิสตห์วกันนขีนี้ เขาไดจ้รกับความ
รอดโดยการวางใจในพระเยซผ ไมท่ใชท่พถึกี่งพาการงานตท่าง ๆ ของตกัวเอง คาอธินถผกปฏธิเสธเพราะวท่าเครสืกี่องบผชาทขีกี่เปป็น
พสืชผลแหท่งแผท่นดธินซถึกี่งคาอธินไดจ้นสามานกันี้นเปป็นการประกาศตกัววท่าเขากสาลกังพถึกี่งพาผลลกัพธห์แหท่งผลงานของตกัวเองและ
ความชอบธรรมของตกัวเอง และนกักี่นไมท่ทสาใหจ้พระเจจ้าพอพระทกัย

เมสืกี่อยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมาเหห็นพระเยซผรธิมแมท่นนี้สาจอรห์แดนและปฝ่าวรจ้องวท่า: “จงดผพระเมษโปดกของ



พระเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งทรงนสาบาปของโลกไปเสขีย” เขากห็กสาลกังพผดถถึงพระเมษโปดกของพระเจจ้าองคห์เดขียวกกันกกับทขีกี่อาแบล
เชสืกี่อและตกันี้งตาคอย

2. อาแบลศาสดาพยากรณร์นนันั้นของพระเจร้า
ผมตสืกี่นเตจ้นและประทกับใจมากจรธิง ๆ ตอนทขีกี่ผมตกันี้งใจอท่านขจ้อความทขีกี่พระเยซผตรกัสในลผกา 11:47-51 เปป็น

ครกันี้งแรก:
“วธิบกัตธิแกท่พวกเจจ้า เพราะพวกเจจ้ากท่อสรจ้างบรรดาอตุโมงคห์ฝปังศพของพวกศาสดาพยากรณห์ และบรรพบตุรตุษ

ของพวกเจจ้ากห็ไดจ้ฆท่าพวกศาสดาพยากรณห์นกันี้น แทจ้จรธิงพวกเจจ้าเปป็นพยานวท่า พวกเจจ้าเหห็นชอบในบรรดาการกระทสา
ของบรรพบตุรตุษของพวกเจจ้า ดจ้วยวท่าพวกเขาไดจ้ฆท่าศาสดาพยากรณห์เหลท่านกันี้นจรธิง และพวกเจจ้ากท่อสรจ้างบรรดา
อตุโมงคห์ฝปังศพของพวกศาสดาพยากรณห์นกันี้น เหตตุฉะนกันี้น พระปปัญญาของพระเจจ้ากห็ตรกัสแลจ้วดจ้วยวท่า ‘เราจะสท่งพวก
ศาสดาพยากรณห์และพวกอกัครทผตไปหาพวกเขา และบางคนในคนเหลท่านกันี้น พวกเขาจะฆท่าเสขียและขท่มเหง’ เพสืกี่อ
โลหธิตของบรรดาศาสดาพยากรณห์ ซถึกี่งไดจ้ถผกทสาใหจ้ไหลออกตกันี้งแตท่การวางรากฐานของโลก จะถผกเรขียกรจ้องจากคน
ชกักี่วอายตุนขีนี้ ตกันี้งแตท่โลหธิตของอาแบล จนถถึงโลหธิตของเศคารธิยาหห์ ซถึกี่งไดจ้ตายระหวท่างแทท่นบผชากกับพระวธิหาร เรากลท่าว
ความจรธิงแกท่ทท่านทกันี้งหลายวท่า โลหธิตนขีนี้จะถผกเรขียกรจ้องจากคนชกักี่วอายตุนขีนี้”

ตลอดหลายศตวรรษพระเจจ้าทรงสท่งพวกศาสดาพยากรณห์มาตลอด และศาสดาพยากรณห์ทตุกคนเหลท่านขีนี้
เรสืกี่อยมาจนถถึงสมกัยของพระครธิสตห์ หากพวกเขาสกัตยห์ซสืกี่อ กห็ถผกเกลขียดชกังโดยคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้ยธินพวกเขาและพวก
เขากห็เปป็นเหมสือนเหลท่าผผจ้เบธิกทางของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดเอง และดกังนกันี้นชนชาตธิอธิสราเอล ซถึกี่งไดจ้รกับพระพรอยท่าง
มากมายในการเปป็นชนชาตธิทขีกี่ถผกเลสือก ซถึกี่งเหลท่าศาสดาพยากรณห์และพระคกัมภขีรห์ไดจ้มาทางพวกเขา และพระผผจ้ชท่วย
ใหจ้รอดนกันี้นกห็เสดห็จมาทางพวกเขา ตจ้องแบกรกับความรกับผธิดชอบสสาหรกับ “โลหธิตของบรรดาศาสดาพยากรณห์ ซถึกี่งไดจ้
ถผกทสาใหจ้ไหลออกตกันี้งแตท่การวางรากฐานของโลก” เมสืกี่อคตุณเหห็นวท่าสธิกี่งเหลท่านขีนี้ทกันี้งสธินี้นจะตจ้องตกมาบนคนชกักี่วอายตุนกันี้นทขีกี่
ไดจ้ตรถึงกางเขนพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด คตุณกห็พบวท่ามกันเลขีกี่ยงไมท่ไดจ้ทขีกี่กรตุงเยรผซาเลห็มจะตจ้องถผกทสาลายและพวกยธิวตจ้อง
กระจกัดกระจายไปทกักี่วโลก!

และเราอท่านวท่าเมสืกี่อพระเจจ้าตรกัสถถึง “โลหธิตของบรรดาศาสดาพยากรณห์ ซถึกี่งไดจ้ถผกทสาใหจ้ไหลออกตกันี้งแตท่การ
วางรากฐานของโลก” จะถผกเรขียกเอาจากคนชกักี่วอายตุนกันี้นทขีกี่ไดจ้ตรถึงกางเขนพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด เรากห็อท่านวท่าศาสดา
พยากรณห์เหลท่านกันี้นทขีกี่พวกเขาตจ้องชดใชจ้ มขีตท่อเนสืกี่องมา “ตกันี้งแตท่โลหธิตของอาแบล จนถถึงโลหธิตของเศคารธิยาหห์ ซถึกี่งไดจ้
ตายระหวท่างแทท่นบผชากกับพระวธิหาร…”

แตท่สธิกี่งทขีกี่นท่าประทกับใจกห็คสือวท่า อาแบลเองเปป็นหนถึกี่งในศาสดาพยากรณห์ผผจ้เปปปั่ยมดจ้วยฤทธธิธิ์เหลท่านกันี้น ทขีกี่ไดจ้ทน
ทตุกขห์เพสืกี่อพระครธิสตห์และถผกเกลขียดชกังและถผกปฏธิเสธเพราะเหห็นแกท่พระเยซผ และดกังนกันี้นพวกเขาจถึงเปป็นเหมสือนผผจ้เบธิก
ทางของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น



การเปป็นผผจ้พยากรณห์หมายถถึง การพผดเพสืกี่อพระเจจ้า ในฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ นกักี่นถผกกลท่าว
ชกัดเจนในขจ้อพระคสาหลายขจ้อ ในกธิจการ 2:17,18 เปโตรยกคสาพผดมาจากโยเอล บททขีกี่ 2: “และตท่อมาในวกัน
สตุดทจ้าย พระเจจ้าตรกัสวท่า เราจะเทพระวธิญญาณของเรามาบนเนสืนี้อหนกังทกันี้งสธินี้น และบตุตรชายบตุตรสาวของพวกเจจ้า
จะพยากรณห์…และในวกันเหลท่านกันี้นเราจะเทพระวธิญญาณของเราบนผผจ้รกับใชจ้ชายของเราและผผจ้รกับใชจ้หญธิงของเรา 
และพวกเขาจะพยากรณห์”

กธิจการ 10:43 บอกเราวท่าศาสดาพยากรณห์เหลท่านกันี้นทตุกคนเปป็นพยานถถึงพระครธิสตห์และวท่าผผจ้ทขีกี่เชสืกี่อและ
วางใจในพระองคห์กห็ไดจ้รกับความรอด

ใน 1 โครธินธห์ 14:23 และ 24 เปาโลไดจ้รกับการดลใจใหจ้กลท่าววท่าถจ้าทตุกคนพผดเปป็นภาษาตท่างประเทศทกันี้ง
หลาย “และมขีคนเหลท่านกันี้นทขีกี่รผจ้ไมท่ถถึง หรสือคนทกันี้งหลายทขีกี่ไมท่เชสืกี่อเขจ้ามา พวกเขาจะไมท่กลท่าววท่าพวกทท่านคลกักี่งไปแลจ้ว
หรสือ แตท่ถจ้าทตุกคนพยากรณห์ และมขีคนทขีกี่ไมท่เชสืกี่อ หรสือคนทขีกี่รผจ้ไมท่ถถึงเขจ้ามา ทตุกคนกห็ทสาใหจ้เขารผจ้สสานถึก ทตุกคนกห็วธินธิจฉกัย
เขา” ผผจ้พยากรณห์อาจกลท่าวแกท่ทขีกี่ประชตุมหนถึกี่ง และบางครกันี้งกห็ทสาเชท่นนกันี้น แตท่บางครกันี้งกห็กลท่าวแกท่คน ๆ หนถึกี่ง คสา
พยากรณห์นกันี้นอาจเกขีกี่ยวขจ้องกกับการบอกลท่วงหนจ้าถถึงอนาคตแตท่ไมท่จสาเปป็นตจ้องเปป็นเชท่นนกันี้น ผผจ้พยากรณห์เปป็นผผจ้ทขีกี่พผด
แทนพระเจจ้าในฤทธธิธิ์เดชของพระเจจ้า ดกังนกันี้นฮขีบรผ 1:1 จถึงบอกเราวท่า “พระเจจ้า…ไดจ้ตรกัสในวาระตท่าง ๆ และในวธิธขี
อกันหลากหลาย ในสมกัยกท่อนแกท่บรรพบตุรตุษโดยพวกศาสดาพยากรณห์”

ดกังนกันี้นเมสืกี่อเราเรขียนรผจ้วท่าอาแบลเปป็นศาสดาพยากรณห์คนหนถึกี่ง เราจถึงทราบวท่าเขาเปป็นชายคนหนถึกี่งทขีกี่พผด
แทนพระเจจ้าในฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์

เราจถึงอาจแนท่ใจไดจ้วท่าอาแบลเทศนาเกขีกี่ยวกกับพระครธิสตห์ผผจ้ทขีกี่เขาไดจ้วางใจ มกันคสือโดยความเชสืกี่อทขีกี่เขาไดจ้
ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาทขีกี่เปป็นลผกแกะตกัวหนถึกี่ง ซถึกี่งเปป็นภาพของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะมานกันี้น ในฐานะศาสดา
พยากรณห์คนหนถึกี่ง เขาเปป็นพยานเกขีกี่ยวกกับความเชสืกี่อนกันี้นอยท่างแนท่นอน ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเขารบเรจ้าคาอธินใหจ้ทราบ
วท่าตนตจ้องการการยกโทษและการชสาระใหจ้สะอาด วท่าตนตจ้องการการลบมลทธินดจ้วยโลหธิต แนท่นอนวท่าเขาตสาหนธิ
คาอธินสสาหรกับการคธิดวท่าตนชอบธรรมในการพถึกี่งพาผลงานตท่าง ๆ ของตกัวเอง

และเราไมท่ตจ้องประหลาดใจเลยวท่าอาแบลเปป็นเพขียงคนแรกในศาสดาพยากรณห์หลายคน ทขีกี่ถผกเกลขียดชกัง 
ถผกยกี่สายขี ถผกฆท่า ถผกใสท่รจ้าย และถผกอเปหธิเพราะพวกเขารบเรจ้าผผจ้คนใหจ้ตจ้อนรกับพระครธิสตห์ ใหจ้บกังเกธิดใหมท่ และใหจ้รกับ
ฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์

________________



ขร้อ 16-22:
4:16 และคาอธินไดจ้ออกไปจากเบสืนี้องพระพกักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ และอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินของโนด ทางทธิศ
ตะวกันออกของเอเดน
4:17 และคาอธินไดจ้รท่วมรผจ้กกับภรรยาของเขา และ
นางไดจ้ตกันี้งครรภห์ และคลอดเอโนค และเขาไดจ้สรจ้าง
นครแหท่งหนถึกี่ง และเรขียกชสืกี่อนครนกันี้นตามชสืกี่อบตุตรชาย
ของเขาวท่าเอโนค
4:18 และเอโนคใหจ้กสาเนธิดอธิราด และอธิราดใหจ้
กสาเนธิดเมหตุยาเอล และเมหตุยาเอลใหจ้กสาเนธิดเมธผซา
เอล และเมธผซาเอลใหจ้กสาเนธิดลาเมค
4:19 และลาเมคไดจ้รกับภรรยาสองคนสสาหรกับเขา 

ชสืกี่อของคนหนถึกี่งคสืออาดาหห์ และชสืกี่อของอขีกคนหนถึกี่ง
คสือศธิลลาหห์
4:20 และอาดาหห์คลอดยาบาล เขาเปป็นบธิดาของ
พวกคนทขีกี่อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ และของพวกคนทขีกี่มขี
สกัตวห์ใชจ้งาน
4:21 และชสืกี่อนจ้องชายของเขาคสือยผบาล เขาเปป็น
บธิดาของบรรดาคนทขีกี่ดขีดพธิณเขาคผท่และเปฝ่าขลตุท่ย
4:22 และศธิลลาหห์ นางกห็คลอดทผบกัลคาอธินดจ้วย ซถึกี่ง
เปป็นผผจ้สอนบรรดาชท่างฝปมสือในเครสืกี่องทองเหลสืองและ
เหลห็ก และนจ้องสาวของทผบกัลคาอธินคสือนาอามาหห์

แผผ่นดธินโลกกผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น
“...โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป” - 2 ปต. 3:6
เคยมขีอารยธรรมหนถึกี่งทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ พรจ้อมกกับผผจ้คนหลายลจ้านทขีกี่พธินาศไปในนนี้สาทท่วมนกันี้น
ภผมธิอากศแบบเขตรจ้อน พรจ้อมกกับพสืชผกักเขขียวชอตุท่มทขีกี่ปกคลตุมทกันี้งสองขกันี้วโลกและทกักี่วทกันี้งโลก
ไอนนี้สาเหนสือแผท่นดธินโลกเคยกรองแสงอาทธิตยห์ และมนตุษยห์เคยมขีชขีวธิตอยผท่หลายรจ้อยปป
ฝนไมท่เคยตกจนกระทกักี่งนนี้สาทท่วมนกันี้น พสืนี้นดธินถผกรดนนี้สาดจ้วยนนี้สาคจ้างและหมอก
พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อและคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ตธิดตามพวกเขาเชสืกี่ออยท่างโฉดเขลาวท่าเคยมขีแคท่นนี้สาทท่วม

เฉพาะพสืนี้นทขีกี่ ไมท่ใชท่นนี้สาทท่วมทกันี้งโลกซถึกี่งถผกแสดงภาพอยท่างชกัดเจนในพระคกัมภขีรห์ทขีกี่ยอดเขาทกันี้งหมดและทกันี้งแผท่นดธินโลก
ถผกนนี้สาปกคลตุมจนมธิด นกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อเหลท่านขีนี้ไมท่เชสืกี่อวท่าแผท่นดธินโลกมขีอายตุแคท่หกพกันหรสือเจห็ดพกันปปเทท่านกันี้น 
วท่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างแผท่นดธินโลกในเวลาหกวกันจรธิง ๆ ตามทขีกี่พระคกัมภขีรห์กลท่าวอยท่างชกัดแจจ้ง และวท่าพสืชพรรณ
และสกัตวห์ทกันี้งหลายลจ้วนถผกสรจ้างใหจ้เกธิดผล “ตามชนธิดของพวกมกัน” ตามทขีกี่พระเจจ้าตรกัสสธิบหนในบทแรก ๆ ของ
หนกังสสือปฐมกาล

พวกคนไมท่เชสืกี่อถผกสอนวท่าพธิภพโลกมขีอายตุหลายพกันลจ้านปป วท่าทตุกสธิกี่งบนโลกเกธิดขถึนี้นมาเองโดยกระบวนการ
วธิวกัฒนาการ วท่าชขีวธิตพสืชและสกัตวห์ลจ้วนมาจากการเกธิดขถึนี้นเองแบบบกังเอธิญทขีกี่อยผท่ดขี ๆ ชขีวธิตกห็เกธิดขถึนี้นมา! (อะไรจะโกหก
ปานนกันี้น!) พวกเขาเชสืกี่อวท่าแบคทขีเรขียทกันี้งหมด บรรดาหนอน แมลง ปลาแหท่งทจ้องทะเล นก สกัตวห์ตท่าง ๆ พวกวานร
และจากนกันี้นมนตุษยห์-ทกันี้งหมดลจ้วนวธิวกัฒนาการขถึนี้นมา พวกเขาเชสืกี่อดจ้วยวท่ามนตุษยห์สมกัยใหมท่มขีบรรพบตุรตุษทขีกี่เปป็นสกัตวห์ เกธิด



ขถึนี้นมาโดยความบกังเอธิญในโลกทขีกี่ปราศจากพระเจจ้า พวกเขาเชสืกี่อวท่ามนตุษยห์อยผท่บนแผท่นดธินโลกมานานหลายแสนปป
แลจ้ว พวกเขาเชสืกี่อวท่าตอนแรกมขีพวกสธิกี่งมขีชขีวธิตคลจ้ายวานร จากนกันี้นกห็พกัฒนามากขถึนี้น จนกระทกักี่งพวกมกันกลายมาเปป็น
มนตุษยห์สมกัยใหมท่ในทขีกี่สตุด พวกเขาเชสืกี่อวท่ามนตุษยห์เคยอาศกัยอยผท่ในตจ้นไมจ้ จากนกันี้นกห็ในถนี้สาเหมสือนสกัตวห์ จากนกันี้นกห็มขียตุคหธิน
เกท่าและยตุคหธินใหมท่ตามมา จากนกันี้นกห็ยตุคทองสกัมฤทธธิธิ์ จากนกันี้นกห็ยตุคเหลห็กกลจ้าในทขีกี่สตุด ตท่อจากการเปป็นคนปฝ่า ตท่อมา
กห็เปป็นคนเถสืกี่อน และกลายเปป็นมนตุษยห์สมกัยใหมท่ทขีกี่มขีอารยธรรม ทกันี้งหมดนขีนี้เปป็นเรสืกี่องทขีกี่ถผกแตท่งขถึนี้นมาและไมท่ใชท่ความ
จรธิง ความจรธิงอกันเรขียบงท่ายกห็คสือวท่า มนตุษยห์ในอารยธรรมอกันแสนมหกัศจรรยห์ไดจ้ถผกทสาลายในนนี้สาทท่วมนกันี้นและ
มนตุษยชาตธิบางสท่วนไดจ้สานตท่ออารยธรรมนกันี้นมานกับแตท่นกันี้นพรจ้อมกกับการใชจ้เครสืกี่องมสือและวรรณกรรมมากขถึนี้นเรสืกี่อย 
ๆ แตท่พรจ้อมกกับอารยธรรมชนธิดทขีกี่สผงสท่งจากสมกัยของอาดกัมมาถถึงโนอาหห์ และจากโนอาหห์ลงมาถถึงอกับราฮกัม และไป
สผท่สมกัยพกันธสกัญญาใหมท่ และจนถถึงปปัจจตุบกัน

พระคกัมภขีรห์กลท่าวใน 2 เปโตร 3:3-7:
“โดยทราบสธิกี่งนขีนี้กท่อน คสือวท่าจะมขีบรรดาผผจ้เยาะเยจ้ยมาในยตุคสตุดทจ้าย โดยดสาเนธินตามบรรดาราคะตกัณหา

ของตน และกลท่าววท่า “พระสกัญญาแหท่งการเสดห็จมาของพระองคห์นกันี้นอยผท่ทขีกี่ไหน เพราะวท่าตกันี้งแตท่บรรพบตุรตุษลท่วงหลกับ
ไปแลจ้ว สธิกี่งทกันี้งปวงกห็เปป็นอยผท่เหมสือนอยท่างทขีกี่พวกมกันเคยเปป็นมาตกันี้งแตท่เดธิมทรงสรจ้างโลก” เพราะวท่าพวกเขาเตห็มใจ
โฉดเขลาในเรสืกี่องทขีกี่วท่าโดยคสาตรกัสของพระเจจ้า ฟฝ้าสวรรคห์ทกันี้งหลายไดจ้บกังเกธิดมขีขถึนี้นในครกันี้งโบราณ และแผท่นดธินโลกทขีกี่
ไดจ้ปรากฏขถึนี้นจากนนี้สาและในนนี้สา ซถึกี่งโดยคสาตรกัสนกันี้นโลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป แตท่
ทจ้องฟฝ้าอากาศและแผท่นดธินโลกซถึกี่งเปป็นอยผท่เดขีจิ๋ยวนขีนี้ โดยคสาตรกัสเดขียวกกันนกันี้นทรงเกห็บไวจ้ คสือสงวนไวจ้สสาหรกับไฟจนถถึง
วกันแหท่งการพธิพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม”

คตุณจะหมายเหตตุวท่าพระคสาตอนนขีนี้กลท่าววท่าคนชกักี่วบางคน “เตห็มใจโฉดเขลา” เยาะเยจ้ยความจรธิงตามพระ
คกัมภขีรห์ทขีกี่วท่ามนตุษยห์ไดจ้ถผกสรจ้างโดยพระหกัตถห์ของพระเจจ้า ทขีกี่วท่านนี้สาทท่วมนกันี้นไดจ้มาและเปลขีกี่ยนแปลงพสืนี้นผธิวของพธิภพ แตท่
วท่ามกันเปป็นความจรธิงและวกันหนถึกี่งในหายนะอขีกคราวครกันี้งมโหฬารเมสืกี่อถถึงการพธิพากษาทขีกี่พระทขีกี่นกักี่งใหญท่สขีขาวขจ้าง
นอกในอวกาศโลกนขีนี้จะพธินาศอขีกหนโดยไฟ นกักี่นคสือ ทตุกสธิกี่งทขีกี่ไฟเผาไดจ้กห็จะถผกเผา จากนกันี้นพระเจจ้าจะทรงสรจ้างมกัน
ใหจ้เปป็นแผท่นดธินโลกใหมท่พรจ้อมกกับฟฝ้าอากาศใหมท่

ขณะเดขียวกกัน ใหจ้เรามาดผกกันวท่าแผท่นดธินโลกเคยเปป็นแบบไหนกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น ผมคธิดวท่าคตุณจะอกัศจรรยห์ใจ
ขณะทขีกี่คตุณศถึกษาคจ้นควจ้า

1. อารยธรรมอนันยธิริ่งใหญผ่กผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น ไมผ่ใชผ่เผผ่าพนันธทุร์ของคนปป่าเถสืริ่อน
จงพธิจารณาอารยธรรมนกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก มนตุษยห์ในสมกัยนกันี้นทสาไรท่ไถนาและเลขีนี้ยงสกัตวห์กกันแลจ้ว ปฐมกาล 

4:3,4 กลท่าววท่า “และในชท่วงเวลาตท่อมา คาอธินไดจ้นสาผลแหท่งไรท่นามาเปป็นเครสืกี่องบผชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ และอา
แบล เขาไดจ้นสาจากพวกลผกหกัวปปแหท่งฝผงแกะของเขา และไขมกันของแกะนกันี้นมาเชท่นกกัน และพระเยโฮวาหห์ทรงพอ



พระทกัยตท่ออาแบลและตท่อเครสืกี่องบผชาของเขา”
ดกังนกันี้นเมสืกี่อมนตุษยห์ออกมาจากสวนเอเดน เขากห็ถผกบกัญชาแลจ้วใหจ้มขีอสานาจครอบครองเหนสือแผท่นดธินโลกทกันี้ง

สธินี้น และมนตุษยชาตธิไดจ้เรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะทสาเชท่นนกันี้นเลยตกันี้งแตท่แรก ฝผงแพะแกะและวกัวอยผท่ภายใตจ้การดผแลของอาแบล คา
อธินเปป็นคนทสาไรท่ไถนา

แตท่คตุณคธิดหรสือวท่าขณะทขีกี่ผผจ้คนเพธิกี่มจสานวนขถึนี้น ประชากรเหลท่านกันี้นทกันี้งหมดเคยดสารงชขีวธิตเหมสือนพวกคน
เถสืกี่อนทขีกี่รท่อนเรท่พเนจร? ไมท่ใชท่เลย เพราะวท่าปฐมกาล 4:17 กลท่าววท่า “และคาอธิน…ไดจ้สรจ้างนครแหท่งหนถึกี่ง และเรขียก
ชสืกี่อนครนกันี้นตามชสืกี่อบตุตรชายของเขาวท่าเอโนค” ตอนนกันี้นมขีไรท่นาและนครตท่าง ๆ แลจ้ว มขีพวกคนเลขีนี้ยงแกะและชท่าง
ฝปมสือตท่าง ๆ

ปฐมกาล 4:20 กลท่าววท่า “และอาดาหห์คลอดยาบาล เขาเปป็นบธิดาของพวกคนทขีกี่อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ และ
ของพวกคนทขีกี่มขีสกัตวห์ใชจ้งาน” ดกังนกันี้นมขีพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์แลจ้วในตอนนกันี้นทขีกี่อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์และคอยตจ้อนฝผงสกัตวห์ไป 
แตท่ขจ้อ 21 บอกเราวท่า “และชสืกี่อนจ้องชายของเขาคสือยผบาล เขาเปป็นบธิดาของบรรดาคนทขีกี่ดขีดพธิณเขาคผท่และเปฝ่า
ขลตุท่ย” คตุณหมายความวท่าอารยธรรมนกันี้นกระทกักี่งในสมกัยนกันี้นกห็มขีโนจ้ตดนตรขีแลจ้วหรสือ? วท่าพวกเขามขีเครสืกี่องดนตรขีตท่าง 
ๆ แลจ้วหรสือ? โอจ้ ใชท่แลจ้วครกับ และผมกห็คธิดวท่าพธิณสมกัยนกันี้นเปป็นเครสืกี่องสายเหมสือนทขีกี่เปป็นตอนนขีนี้ และขลตุท่ยในสมกัยนกันี้นกห็
เปป็นเครสืกี่องเปฝ่าชนธิดหนถึกี่ง

แตท่พวกเขามขีการผลธิตสธิกี่งของดจ้วย เพราะปฐมกาล 4:22 กลท่าววท่า “และศธิลลาหห์ นางกห็คลอดทผบกัลคาอธิน
ดจ้วย ซถึกี่งเปป็นผผจ้สอนบรรดาชท่างฝปมสือในเครสืกี่องทองเหลสืองและเหลห็ก” ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงหลอมทองแดง ซถึกี่งนท่าจะ
ผสมดจ้วยดขีบตุก เหมสือนในสมกัยนขีนี้ เพสืกี่อทสามกันใหจ้เปป็นทองเหลสือง พวกเขาหลอมเหลห็กและใชจ้มกันเปป็นเครสืกี่องมสือและ
อาวตุธตท่าง ๆ ในสมกัยแรก ๆ นกันี้นของเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์กท่อนนนี้สาทท่วมโลก นกักี่นเปป็นในชท่วงชขีวธิตของอาดกัมและของคาอธิน
และลผกหลานของคาอธิน

ฉะนกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก จถึงมขีนครตท่าง ๆ มขีโรงงานตท่าง ๆ มขีเครสืกี่องมสือทขีกี่ทสาดจ้วยเหลห็ก มขีการแกะสลกักเพชร
พลอยและอกัญมณขีตท่าง ๆ 

ในพธิพธิธภกัณฑห์ใหญท่นกันี้นในกรตุงไคโร ประเทศอขียธิปตห์ เราไดจ้เหห็นเครสืกี่องแกะสลกักประณขีตตท่าง ๆ ทขีกี่ทสาดจ้วย
ทองคสาและเครสืกี่องมสือตท่าง ๆ ทขีกี่ยจ้อนกลกับไปถถึงอารยธรรมทขีกี่เกท่าแกท่ทขีกี่สตุดทขีกี่เรามขีตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมนกันี้น เราคธิดวท่ามธิสรายธิม 
ผผจ้ซถึกี่งเรธิกี่มกท่อตกันี้งประเทศอขียธิปตห์หลกังนนี้สาทท่วมนกันี้น ไดจ้รกับเปป็นมรดกตกทอดมาจากโนอาหห์และบตุตรชายทกันี้งสามของเขา
ศธิลปะวธิทยาการและความรผจ้แหท่งอารยธรรมกท่อนนนี้สาทท่วมโลก มธิสรายธิม บตุตรชายของฮาม ซถึกี่งเกธิดไมท่นานหลกังนนี้สา
ทท่วมนกันี้น (ปฐก. 10:6) เปป็นบตุคคลทขีกี่มขีตกัวตนอยผท่จรธิงตามประวกัตธิศาสตรห์ เราคธิดวท่าเปป็นกษกัตรธิยห์องคห์แรกของอขียธิปตห์ 
Halley’s Bible Handbook กลท่าวภายใตจ้หกัวขจ้อ FROM FLOOD TO ABRAHAM (ยตุคนขีนี้ในประวกัตธิศาสตรห์ของ
อขียธิปตห์):



ราชวงศห์แรก เมเนส (เมนา) กษกัตรธิยห์องคห์แรกตามประวกัตธิศาสตรห์ ทสาใหจ้หลายเผท่าเปป็นปฝึกแผท่น และรวม
อขียธิปตห์ตอนบนและตอนลท่างเปป็นหนถึกี่งเดขียว พธิชธิตซขีนาย และทสาเหมสืองแรท่เทอรห์ควอยซห์ นามของเขาถผกระบตุโดยผผจ้รผจ้
บางทท่านวท่าเปป็นคนเดขียวกกันกกับมธิสรายธิม บตุตรชายของฮาม เขาอาจอยผท่ในสมกัยเดขียวกกันกกับนธิมโรด ขณะทขีกี่นธิมโร
ดกสาลกังวางรากฐานของลกัทธธิจกักรวรรดธินธิยมอยผท่ทท่ามกลางรกัฐขนาดเลห็กเหลท่านกันี้นแหท่งบาบธิโลเนขีย เมเนสกห็กสาลกังทสา
แบบเดขียวกกันในอขียธิปตห์ อตุโมงคห์ฝปังศพของเขาถผกพบแลจ้วทขีกี่เมสืองอาบขีดอส และในนกันี้นมขีแจกกันสขีเขขียวเคลสือบใบหนถึกี่ง
พรจ้อมกกับชสืกี่อของเขา ราชวงศห์นขีนี้มขีกษกัตรธิยห์ 9 องคห์ (หนจ้า 96)

2. หลายลร้านคนกผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น
มขีอยผท่กขีกี่คนกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น? ตามลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ทขีกี่ใหจ้ไวจ้ในพระคกัมภขีรห์ นนี้สาทท่วมนกันี้นมาประมาณหนถึกี่งพกันหก

รจ้อยกวท่าปปหลกังจากทขีกี่อาดกัมถผกขกับออกจากสวนเอเดน มกันเปป็นเวลาประมาณนกันี้น ระหวท่างสมกัยทขีกี่โนอาหห์ออกมา
จากเรสือนกันี้น พรจ้อมกกับคนชกักี่วอายตุหนถึกี่งทขีกี่ผท่านไปแลจ้ว และกท่อนการตกเปป็นเชลยทขีกี่บาบธิโลนของยผดาหห์ ดกังนกันี้นจถึงนท่า
จะมขีคนทขีกี่มขีชขีวธิตอยผท่ตอนทขีกี่เกธิดนนี้สาทท่วมนกันี้นมากพอ ๆ กกับทขีกี่มขีคนอยผท่ในทกันี้งโลกตอนตกเปป็นเชลยทขีกี่บาบธิโลน พรจ้อมกกับ
ประชาชาตธิเหลท่านกันี้นแหท่งอขียธิปตห์ อกัสซขีเรขีย จขีน อธินเดขีย และประชาชาตธิอสืกี่น ๆ ทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงในพระคกัมภขีรห์ มขีผผจ้คน
หลายลจ้านคนตอนนกันี้น บกัดนขีนี้ความจรธิงกห็คสือวท่าตกันี้งแตท่กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น ผผจ้คนเคยมขีชขีวธิตอยผท่จนแกท่ชราและมขีชท่วงปปทขีกี่ใหจ้
กสาเนธิดบตุตรไดจ้ยาวนานขนาดนกันี้น จถึงนท่าจะมขีผผจ้คนมากกวท่านกันี้นเยอะเลย อาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่ “เกจ้ารจ้อยสามสธิบปปและใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน” เราถผกบอกเชท่นนกันี้น ดกังนกันี้นแผท่นดธินโลกจถึงอาจมขีประชากรอาศกัยอยผท่ในสมกัย
กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้นในจสานวนทขีกี่มากพอ ๆ กกับทขีกี่มขีในสมกัยของพระครธิสตห์ หลายลจ้านคนตายไปในนนี้สาทท่วมนกันี้น พวกเขา
เปป็นผผจ้คนทขีกี่มขีอารยธรรม พวกเขามขีนครตท่าง ๆ และชท่างฝปมสือ เครสืกี่องมสือทขีกี่ทสาดจ้วยเหลห็ก เครสืกี่องดนตรขี พวกเขาเปป็น
ชท่างกท่อสรจ้าง ชาวไรท่ชาวนา คนเลขีนี้ยงสกัตวห์

หลนักฐานตผ่าง ๆ ทภีริ่แสดงถนงอารยธรรม
Pember ในหนกังสสือ Earth’s Earliest Ages กลท่าวในหนจ้า 202-204 วท่า:

และในยตุคนกันี้น เมสืกี่อแทนทขีกี่จะเสขียชขีวธิตตอนอายตุเจห็ดสธิบหรสือแปดสธิบปป มนตุษยห์มขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปจนถถึง
เกสือบหนถึกี่งพกันปป พวกเขามขีการสกักี่งสมความรผจ้ ประสบการณห์ และความชสานาญอยท่างมหาศาล และนท่า
จะมขีวธิทยาการ ศธิลปะ และสธิกี่งประดธิษฐห์ทขีกี่ลนี้สาสมกัย และการผลธิตขจ้าวของเครสืกี่องใชจ้ตท่าง ๆ ทขีกี่แสดงถถึง
อารยธรรมอกันหรผหรา พรจ้อมกกับความฉกับไวทขีกี่เราแทบจะคธิดไมท่ถถึง

****
และแนท่นอนวท่าการงานทขีกี่ยธิกี่งใหญท่เหลท่านกันี้นซถึกี่งทสาสสาเรห็จโดยลผกหลานรตุท่นแรกสตุดของโนอาหห์ อาจ

ถสือไดจ้วท่าตกทอดมาจากความยธิกี่งใหญท่ทขีกี่ถผกสท่งตท่อมาโดยบรรพบตุรตุษทขีกี่ถท่ายทอดสท่วนหนถึกี่งแหท่งการเปป็น
อยผท่ของพวกเขาในยตุคกท่อนหนจ้าแหท่งสงท่าราศขีและความเสสืกี่อมทรามของมนตุษยห์ นกักี่นอาจทสาใหจ้เกธิด



แนวคธิดทขีกี่ทจ้าทายนกันี้นในการสรจ้างหอคอยสผงเสขียดฟฝ้า อาคารตท่าง ๆ แหท่งบาบธิโลนและนขีนะเวหห์ทขีกี่ถผก
ประดกับประดาอยท่างงดงามและวธิจธิตร; และโครงสรจ้างอกันมหกัศจรรยห์แหท่งพขีระมธิดอกันแรกนกันี้น ซถึกี่ง
เกขีกี่ยวขจ้องกกับความรผจ้อกันแมท่นยสาเกขีกี่ยวกกับความจรธิงดจ้านดาราศาสตรห์ซถึกี่งดผเหมสือนจะอยผท่ในระดกับ
เดขียวกกันกกับความลนี้สาสมกัยของวธิทยาศาสตรห์สมกัยใหมท่ เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่าความพยายามทขีกี่ยธิกี่งใหญท่
ทกันี้งหมดนขีนี้ไดจ้เกธิดขถึนี้นในชกักี่วอายตุของเชม และนท่าจะในชกักี่วอายตุของเหลท่านจ้องชายของเขาเชท่นกกัน

และเราตจ้องไมท่ลสืมการคจ้นพบเมสืกี่อเรห็ว ๆ นขีนี้ดจ้วยเกขีกี่ยวกกับอารยธรรมยตุคตจ้นนกันี้นของชาวอกัคคาเดขีนี้ยน
“ชนชาตธิทขีกี่มขีนกัยนห์ตาเฉขียงแหท่งบาบธิโลเนขียสมกัยโบราณ” ผผจ้ซถึกี่งเราไมท่ทราบเกขีกี่ยวกกับการมขีอยผท่ของพวก
เขาเลยเมสืกี่อหจ้าสธิบปปกท่อน ภาษาของพวกเขาใกลจ้สผญพกันธตุห์ไปแลจ้ว และไดจ้กลายเปป็นภาษาทขีกี่ตจ้องเรขียนรผจ้
เหมสือนภาษาละตธินแหท่งยตุคกลาง ในศตวรรษทขีกี่สธิบเจห็ดกท่อนสมกัยพระครธิสตห์ และกระนกันี้นอสานาจทาง
เชาวนห์ปปัญญาของพวกเขากห็ยธิกี่งใหญท่เสขียจนหจ้องสมตุดอกันโดท่งดกังนกันี้นแหท่งอากาเน ซถึกี่งถผกกท่อตกันี้ง ณ เวลา
นกันี้นโดยซารห์กอนทขีกี่ 1 เตห็มไปดจ้วยหนกังสสือตท่าง ๆ “ซถึกี่งถผกแปลจากตจ้นฉบกับภาษาอกัคคาเดขีนี้ยน หรสือไมท่กห็
อธิงตามเนสืนี้อหาภาษาอกัคคาเดขีนี้ยน และเตห็มไปดจ้วยคสาเชธิงเทคนธิคซถึกี่งเปป็นของภาษาเกท่านกันี้น” แคตาลห็อก
หนถึกี่งในหมวดดาราศาสตรห์ ซถึกี่งถผกเกห็บรกักษาไวจ้ มขีคสาสกักี่งแกท่ผผจ้อท่านใหจ้เขขียนหมายเลขของแผท่นจารถึกหรสือ
หนกังสสือนกันี้นทขีกี่เขาตจ้องการ และสท่งมกันใหจ้แกท่บรรณารกักษห์ Sayce กลท่าววท่า “การจกัดเรขียงเหลท่านกันี้นซถึกี่ง
ถผกรกับมาโดยพวกบรรณารกักษห์ของซารห์กอนคงตจ้องเปป็นผลผลธิตของคนรตุท่นกท่อน ๆ ทขีกี่มขีประสบการณห์”
เราจะมขีขจ้อพธิสผจนห์ทขีกี่แขห็งแรงมากไปกวท่านขีนี้หรสือ “เกขีกี่ยวกกับพกัฒนาการของวรรณกรรมและการศถึกษา 
และของการมขีอยผท่จรธิงของผผจ้คนจสานวนมากทขีกี่อท่านออกเขขียนไดจ้ในสมกัยโบราณขนาดนขีนี้”?

ผผจ้คนพยายามอยท่างโงท่เขลาทขีกี่จะใหจ้มนตุษยห์ไตท่ออกมาจากภผมธิหลกังแบบสกัตวห์ไปสผท่ยตุคหธินเกท่าและยตุคหธินใหมท่ 
ยตุคทองสกัมฤทธธิธิ์และยตุคโลหะ ทกันี้งหมดนกันี้นเปป็นสธิกี่งทขีกี่มนตุษยห์สรจ้างขถึนี้นมา โดยปราศจากความจรธิง ความจรธิงอกันเรขียบ
งท่ายกห็คสือวท่า มขีหลายพสืนี้นทขีกี่ในดธินแดนของคนทขีกี่ไมท่รผจ้จกักพระเจจ้าในโลกวกันนขีนี้ ทขีกี่นกักี่นผผจ้คนไมท่ไดจ้กสาลกังปปนออกมาจาก
ความเปป็นวานร เหลท่านกันี้นเปป็นสถานทขีกี่ทขีกี่เหลท่าคนชกักี่วไดจ้ถอยกลกับไปสผท่ความปฝ่าเถสืกี่อนและความโฉดเขลา เหมสือนทขีกี่
โรมบททขีกี่ 1 บอกวท่าหลายคนทสาเชท่นนกันี้นหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก ในบางพสืนี้นทขีกี่อาจมขียตุคหธินตท่าง ๆ อยผท่วกันนขีนี้และผผจ้คน
อาจอาศกัยอยผท่ในถนี้สา นกักี่นไมท่ใชท่ประวกัตธิศาสตรห์ของเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ นกักี่นคสือการถอยกลกับ ไมท่ใชท่ความกจ้าวหนจ้า

ถจ้าตอนนขีนี้มขีผผจ้คนแคท่หตุบเขาเดขียวถผกฆท่าตายในนนี้สาทท่วมนกันี้น แลจ้วทสาไมพระเจจ้าถถึงใหจ้นนี้สาปกคลตุมทกักี่วทกันี้งโลกใน
วธินาศภกัยหนถึกี่งทขีกี่ทสาลายทตุกสธิกี่งบนพสืนี้นพธิภพเลท่า? ไมท่ใชท่เลย มขีอยผท่หลายลจ้านคนในตอนนกันี้น และมขีอารยธรรมหนถึกี่งใน
ระดกับสผงดจ้วย

3. ภสูมธิอากาศแบบเขตรร้อนกผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น
พวกนกักวธิทยาศาสตรห์สมกัยใหมท่อกัศจรรยห์ใจทขีกี่ไดจ้พบวท่าในอลาสกจ้าและในไซบขีเรขียกระทกักี่งขถึนี้นไปถถึงภายในวง



รอบของขกันี้วโลกเหนสือ ซากทขีกี่ถผกแชท่งแขห็งของแมมมอธจสานวนมาก-ชจ้างขนดกชนธิดหนถึกี่ง มขีซากของสกัตวห์เหลท่านขีนี้อยผท่
หลายพกันซากซถึกี่งถผกพบวท่าถผกแชท่แขห็ง นอกเหนสือจากกระดผกอขีกหลายพกันชธินี้น และงาของชจ้างขนดกเหลท่านขีนี้กห็ถผกนสา
ไปขายทกักี่วโลกนานหลายปป และในปากและกระเพาะของชจ้างเหลท่านขีนี้บางตกัวทขีกี่ถผกแชท่แขห็งกห็พบพสืชและดอกไมจ้เขต
รจ้อนทขีกี่ยกังไมท่ถผกยท่อยซถึกี่งบกัดนขีนี้ไมท่งอกขถึนี้นเลยภายในอาณาบรธิเวณหลายพกันไมลห์ของพสืนี้นทขีกี่ ๆ ถผกแชท่แขห็งนกันี้น! นขีกี่เปป็น
หลกักฐานทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นวท่ามขีพสืชพรรณเขตรจ้อนทตุกชนธิดและสภาพอากาศแบบเขตรจ้อนในไซบขีเรขีย ซถึกี่งเปป็นพสืนี้นทขีกี่
แหท่งหนถึกี่งทขีกี่บกัดนขีนี้ในชท่วงแดดสท่องในชท่วงหนจ้ารจ้อนไมท่กขีกี่วกัน แมจ้แตท่หนท่อตจ้นหลธิวกห็งอกขถึนี้นไมท่เกธินสองนธินี้ว!

นอกจากนขีนี้ ในแถบขกันี้วโลกเหนสือและในแถบขกันี้วโลกใตจ้ มขีการพบวท่ามขีชกันี้นถท่านหธินขนาดใหญท่อยผท่ภายใตจ้พสืนี้น
ดธิน นกักี่นหมายความวท่าอะไรไดจ้? นกักี่นหมายความวท่าครกันี้งหนถึกี่งเคยมขีผสืนปฝ่าขนาดใหญท่ทขีกี่นกักี่น ชนธิดของผสืนปฝ่าเขตรจ้อน 
ผสืนปฝ่าเหลท่านขีนี้ถผกปกคลตุมโดยดธินหลายชกันี้นทขีกี่มาจากทกักี่วโลกซถึกี่งถผกพกัดมาโดยคลสืกี่นนนี้สาทท่วมนกันี้นและทสาใหจ้เกธิดชกันี้น
ถท่านหธินเหลท่านกันี้นของแผท่นดธินโลก

คตุณจะอธธิบายภผมธิอากาศเขตรจ้อนเหลท่านขีนี้ทขีกี่อยผท่ใกลจ้ขกันี้วโลกเหนสือและขกันี้วโลกใตจ้ไดจ้อยท่างไร? เหห็นไดจ้ชกัดวท่า
เกธิดการเปลขีกี่ยนแปลงครกันี้งมโหฬารแลจ้ว เราตจ้องเชสืกี่อวท่า “โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น… กห็พธินาศไป” เปป็นโลกทขีกี่แตก
ตท่างจากทขีกี่เรามขีวกันนขีนี้ มกันชท่างแตกตท่างกกันเหลสือเกธิน!

ผมคธิดวท่าเราพบกตุญแจนกันี้นในบกันทถึกเหตตุการณห์ของพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับการทรงสรจ้างนกันี้นเอง ยจ้อนกลกับไป
ในปฐมกาล 1:6-8 พระเจจ้าตรกัสวท่า:

“และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีทจ้องฟฝ้าในระหวท่างนนี้สาทกันี้งหลาย และจงใหจ้ทจ้องฟฝ้านกันี้นแยกนนี้สาออกจากนนี้สา” 
และพระเจจ้าทรงสรจ้างทจ้องฟฝ้า และทรงแยกนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้าจากนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า และ
เปป็นดกังนกันี้น และพระเจจ้าทรงเรขียกทจ้องฟฝ้าวท่าฟฝ้าสวรรคห์ และมขีเวลาเยห็นและเวลาเชจ้าเปป็นวกันทขีกี่สอง”

นขีกี่เปป็นสธิกี่งหนถึกี่งทขีกี่แปลก ทจ้องฟฝ้านกันี้น-ชกันี้นฟฝ้าทขีกี่อยผท่เหนสือเรา อากาศทขีกี่พวกนกโบยบธิน-เคยอยผท่ “ในระหวท่างนนี้สา
ทกันี้งหลาย” เคยมขีนนี้สา “อยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า” และนนี้สาทขีกี่อยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้า และขจ้อ 9 กลท่าววท่า “และพระเจจ้าตรกัสวท่า “จงใหจ้
นนี้สาทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่ใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์รวบรวมเขจ้าอยผท่แหท่งเดขียวกกัน และจงใหจ้พสืนี้นดธินแหจ้งปรากฏขถึนี้น” และเปป็นดกังนกันี้น”

ดผเหมสือนวท่าเคยมขีนนี้สามหาศาลอยผท่สองสท่วน-สท่วนทขีกี่อยผท่เหนสือแผท่นดธินโลก ใตจ้ทจ้องฟฝ้า (นกักี่นคสือชกันี้นฟฝ้าทขีกี่อยผท่รอบ
เรา) และไอนนี้สาอขีกชกันี้นขนาดใหญท่ทขีกี่โปรท่งใสอยผท่เหนสือชกันี้นอากาศ (ไมท่ใชท่หมผท่เมฆ เหนสือขถึนี้นไปอขีก) และเหนสือแผท่นดธิน
โลก ทจ้องฟฝ้าในตอนนกันี้นจถึงอยผท่ระหวท่างนนี้สาสองสท่วนมหถึมานขีนี้ จากนกันี้นพระเจจ้าทรงรวบรวมไอนนี้สาทขีกี่อยผท่ลงมาบนแผท่น
ดธินโลกเขจ้าดจ้วยกกันใหจ้เปป็นนนี้สาในทะเลตท่าง ๆ ดกังนกันี้นเราจถึงคธิดวท่าชกันี้นไอนนี้สาขนาดใหญท่นกันี้นเคยอยผท่เหนสือแผท่นดธินโลก 
นท่าจะอยผท่สผงขถึนี้นไปอขีก และนท่าจะเคลสืกี่อนทขีกี่ไปพรจ้อมกกับโลก ดกังนกันี้นจถึงไมท่มขีเหตตุผลทขีกี่มกันจะตจ้องรท่วงลงมา ไอนนี้สานกันี้นเคย
ปกคลตุมแผท่นดธินโลกและเปป็นฉนวนปฝ้องกกันแผท่นดธินโลกอยผท่บจ้าง ดวงอาทธิตยห์สท่องแสงทะลตุผท่านเขจ้ามาไดจ้ แตท่รกังสขี
อธินฟราเรดบางตกัวคงถผกกรองออกไป



ตอนนขีนี้เราทราบวท่าดาวเทขียมตกัวหนถึกี่งสามารถถผกยธิงออกไปในอวกาศไดจ้ และหลกังจากทขีกี่มกันไปถถึงความสผง
ระดกับหนถึกี่งแลจ้ว มกันกห็เดธินทางทขีกี่ความเรห็วประมาณหนถึกี่งพกันแปดรจ้อยไมลห์ตท่อชกักี่วโมง มกันสามารถอยผท่ตท่อในอวกาศไดจ้
และแรงเหวขีกี่ยงจากศผนยห์กลางนกันี้นกห็สมดตุลกกับแรงดถึงดผดและมกันกห็อยผท่ทขีกี่นกักี่นตท่อไป มกันไมท่รท่วงลงมาสผท่โลก ดกังนกันี้นถจ้า
พระเจจ้าทรงเคยมขีผสืนไอนนี้สาขนาดใหญท่อยผท่เหนสือแผท่นดธินโลกและทขีกี่เดธินทางไปพรจ้อมกกับแผท่นดธินโลกจนมกันไมท่ถผกดถึง
ลงมาโดยแรงดถึงดผดเหมสือนฝน มกันกห็คงอยผท่ตท่อทขีกี่นกักี่น หลกักฐานกห็คสือวท่ามกันอยผท่ตท่อทขีกี่นกักี่นตลอดหลายปปกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น

พวกนกักวธิทยาศาสตรห์บอกเราตอนนขีนี้วท่าวงแหวนใหญท่ยกักษห์เหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่รอบดาวเสารห์เปป็นวงแหวนนนี้สาแขห็ง
พวกมกันเดธินทางไปพรจ้อมกกับดาวเสารห์และพวกมกันกห็ถผกแชท่แขห็ง อยท่างไรกห็ตาม ถจ้ามกันอยผท่ในรผปของไอนนี้สาและไมท่
ควบแนท่น ดวงอาทธิตยห์กห็คงสท่องแสงผท่านเขจ้าไปไดจ้พรจ้อมกกับการกรองบางอยท่างและนสาผลลกัพธห์อกันดขีของมกันไปสผท่
ชขีวธิตพสืชและสกัตวห์ แตท่คงตจ้องมขีการเปลขีกี่ยนแปลงบางอยท่าง

คงเกธิดพายตุ เฮอรธิเคน ไมท่มขีฝนตก อากาศกห็คงเกสือบชตุท่มไปดจ้วยนนี้สา และหมอกหรสือนนี้สาคจ้างกห็คงรดนนี้สาพสืนี้นดธิน
และคงไมท่มขีเหตตุผลทขีกี่ฝนตจ้องตก เราคธิดวท่ามกันเปป็นแบบนกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก

เราถผกบอกในปฐมกาล 2:5,6: “ดจ้วยวท่าพระเยโฮวาหห์พระเจจ้ายกังไมท่ไดจ้ทสาใหจ้ฝนตกบนแผท่นดธินโลก และ
ยกังไมท่มขีมนตุษยห์สกักคนทขีกี่จะทสาไรท่ไถนา แตท่มขีหมอกขถึนี้นมาจากแผท่นดธินโลก และทสาใหจ้พสืนี้นแผท่นดธินเปปยกชตุท่มทกักี่วไป”

หลกังนนี้สาทท่วมโลก ฝนจถึงเรธิกี่มตก เกธิดการเปลขีกี่ยนแปลงครกันี้งใหญท่แลจ้ว ดกังนกันี้นในปฐมกาล 9:13 พระเจจ้าจถึง
บอกโนอาหห์วท่าพระองคห์จะทรงตกันี้งรตุจ้งไวจ้ในเมฆนกันี้น อกันเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงวท่าจะไมท่มขีนนี้สาทท่วมเชท่นนกันี้นมาทสาลาย
แผท่นดธินโลกอขีก เราเขจ้าใจวท่าไมท่มขีรตุจ้งเพราะไมท่มขีฝนกท่อนนนี้สาทท่วมโลก

ภสูมธิอากาศของแผผ่นดธินโลก กผ่อนและหลนังนนั้นาทผ่วมนนันั้น
ในทขีกี่นขีนี้เราใหจ้บางสท่วนของบทความหนถึกี่งจาก Bible-Science Newsletter สสาหรกับเดสือนกรกฎาคม ค.ศ.

1975 มกันเปป็นบางสท่วนของคสาปราศรกัยหนถึกี่งตท่อหนจ้า Bible Science Conference ในเมสือง Swanwick 
ประเทศอกังกฤษ ในเดสือนเมษายน ปป 1975 โดย Bruce F. Baker แหท่ง Thornton, Heath, Surry ประเทศ
อกังกฤษ

ภผมธิอากาศของแผท่นดธินโลก แมจ้จะมขีพฤตธิกรรมทขีกี่ยากจะคาดเดาไดจ้และชอบทสาลายอยผท่บท่อยครกันี้ง อาจถสือ
ไดจ้วท่าเปป็นเหมสือนเครสืกี่องจกักรอกันหนถึกี่งซถึกี่งแตท่ละชธินี้นสท่วนทขีกี่ทสางานถผกเขจ้าใจไดจ้อยท่างมขีเหตตุผล อยท่างไรกห็ตาม ความ
สกัมพกันธห์ระหวท่างกกันของชธินี้นสท่วนเหลท่านกันี้นกห็ซกับซจ้อนเสขียจนการเปลขีกี่ยนแปลงแมจ้เพขียงเลห็กนจ้อยในชธินี้นสท่วนอกันหนถึกี่งสท่ง
ผลกระทบอยท่างมหาศาลในการทสางานของเครสืกี่องจกักรทกันี้งหมด

ขจ้อมผลตามพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับชธินี้นสท่วนทขีกี่ทสางานแตท่ละชธินี้นและประสธิทธธิภาพของมกันในชท่วงเวลานกันี้นกท่อน
และหลกังนนี้สาทท่วมโลกทกันทขี ถผกพบในปฐมกาล 1:6-7, 2:5-6,10, 3:8, 8:1,22, 9:13-15

การสสารวจเบสืนี้องตจ้นแสดงใหจ้เหห็นขจ้อสงสกัยเกขีกี่ยวกกับวท่าเครสืกี่องจกักรภผมธิอากาศเชท่นนกันี้นจะทสางานไดจ้จรธิงหรสือ



ไมท่ โดยปราศจากฝนหรสือรตุจ้งอยท่างเหห็นไดจ้ชกัด ขณะทขีกี่ยอมรกับวท่าคสาบรรยายทขีกี่ใหจ้ไวจ้นกันี้นคท่อนขจ้างแตกตท่างจาก
ประสบการณห์ภผมธิอากาศในปปัจจตุบกันของเรา รายงานฉบกับนขีนี้กห็มขีจตุดประสงคห์ทขีกี่จะแสดงใหจ้เหห็นวท่านกักี่นเปป็นเรสืกี่องทขีกี่ไมท่
อาจหลขีกเลขีกี่ยงไดจ้ เมสืกี่อพธิจารณารผปแบบทขีกี่แตกตท่างของเครสืกี่องจกักรภผมธิอกาศซถึกี่งถผกพรรณนาในหนกังสสือปฐมกาล ไมท่มขี
เครสืกี่องจกักรใดทขีกี่มขีสมดตุลอยท่างประณขีตเชท่นนขีนี้สามารถมขีชธินี้นสท่วนตท่าง ๆ ของมกันทขีกี่ถผกปรกับเปลขีกี่ยนโดยทขีกี่ไมท่กท่อใหจ้เกธิด
การทสางานทขีกี่แตกตท่างไปจากเดธิมมาก ๆ

ภสูมธิอากาศกผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น
เราเรธิกี่มตจ้นโดยหมายเหตตุชธินี้นสท่วนหนถึกี่งซถึกี่งเปป็นเอกลกักษณห์ของเครสืกี่องจกักรนกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก นกักี่นคสือ “นนี้สา

เหลท่านกันี้นซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า” (ผสืนนนี้สา) ถจ้าผสืนนนี้สาทขีกี่ถผกสรจ้างขถึนี้นเชท่นนกันี้นเหนสือผสืนฟฝ้าอยผท่ในรผปของไอนนี้สา มกันกห็คงไมท่ถผก
มองเหห็นไดจ้ และมขีนนี้สาหนกักรจ้อยละ 60 ของอากาศ และไมท่สามารถควบแนท่นไดจ้เนสืกี่องจากไมท่มขีอนตุภาคทขีกี่เหมาะสม
หลายตกัว กห็คงไมท่มขีปปัญหาเลยทขีกี่มกันจะอยผท่ตท่อทขีกี่นกักี่น

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าไมท่มขีรท่องรอยของมกันถผกพบเลยวกันนขีนี้ อยท่างไรกห็ตาม แนท่นอนวท่า จตุดจบของมกันสามารถ
ถผกบท่งชขีนี้ไดจ้โดยดผทขีกี่ ปฐมกาล 7:7-11 เมสืกี่อ “บรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็เปปิดออก” และฝนตกเปป็นนนี้สาทท่วมถถึง 40 
วกัน เพราะวท่านกักี่นไมท่ใชท่พายตุฝนธรรมดา ๆ

ผลทขีกี่ตามมาเหลท่านกันี้นของชธินี้นสท่วนใหมท่นขีนี้ซถึกี่งอยผท่ระหวท่างแหลท่งพลกังงานของเครสืกี่องจกักรนกันี้น (ดวงอาทธิตยห์) กกับ
ชธินี้นสท่วนทขีกี่ทสางานทขีกี่เหลสือกห็มขีมากมายมหาศาลสสาหรกับการทสางานโดยรวม
1. อทุณหภสูมธิ

ผลกระทบกห็คงเหมสือนกกับเจจ้าของบจ้านคนหนถึกี่งทขีกี่ตธิดฉนวนกกันความรจ้อนบนหลกังคาบจ้านของตน เพราะถถึง
แมจ้วท่าผสืนนนี้สานกันี้นจะสะทจ้อนความรจ้อนจากดวงอาทธิตยห์ออกไปไดจ้บจ้าง ความแตกตท่างหลกักกห็คงเปป็นการกกักเกห็บความ
รจ้อนของชกันี้นบรรยากาศของโลกอยท่างไดจ้ผล

นขีกี่เปรขียบผสืนนนี้สานกันี้นกกับเรสือนกระจกซถึกี่งยอมใหจ้ความรจ้อนสท่วนใหญท่ของดวงอาทธิตยห์เขจ้ามาแตท่กห็กกักเกห็บความ
รจ้อนสท่วนใหญท่ทขีกี่ถผกปลท่อยออกมาจากดธินไวจ้ ผลกระทบโดยรวมในทกันี้งเรสือนกระจกนกันี้นและชกันี้นบรรยากาศของโลกทขีกี่
อยผท่ใตจ้ผสืนนนี้สานกันี้นกห็คสือ การเพธิกี่มอตุณหภผมธิของพสืนี้นทขีกี่ทกันี้งหมด ดกังนกันี้น เมสืกี่อมขีผสืนไอนนี้สานกันี้น เรากห็คงมขีโลกใบหนถึกี่งทขีกี่มขี
อตุณหภผมธิแบบกถึกี่งเขตรจ้อนจากขกันี้วโลกเหนสือถถึงขกันี้วโลกใตจ้
2. ความกดอากาศและลมในชนันั้นบรรยากาศ

*****
ในโลกใบหนถึกี่งทขีกี่มขีอตุณหภผมธิคงทขีกี่ คงมขีการเปลขีกี่ยนแปลงของความกดอากาศนจ้อยมาก ๆ กลท่าวอขีกนกัยหนถึกี่ง 

กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น เคยมขีดาวเคราะหห์ดวงหนถึกี่งทขีกี่ไมท่มขีลมพกัดแรงเลย
*****



3. ฝน
สายลมเปป็นฟองนนี้สาทขีกี่ดผดซกับความชสืนี้น ความชสืนี้นแคท่ถผกบธิดออกมาเมสืกี่ออากาศถผกทสาใหจ้เยห็นลง อาจโดยการ

ลอยขถึนี้นไปเหนสือภผเขาทกันี้งหลายหรสือเหนสือมวลอากาศเยห็นทขีกี่ลอยขถึนี้นจากขกันี้วโลกทกันี้งสอง อยท่างไรกห็ตาม กท่อนนนี้สาทท่วม
นกันี้น ไมท่มขีลมพกัดแรงเพสืกี่อดผดซกับความชสืนี้น ไมท่มขีภผเขาสผง ๆ และไมท่มขีขกันี้วโลกทขีกี่มขีอากาศหนาวเพสืกี่อสรจ้างมวลอากาศ
หนาว

*****
กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้นอตุณหภผมธิของชกันี้นบรรยากาศไมท่ไดจ้ลดลงอยท่างรวดเรห็วพรจ้อมกกับความสผง เชท่นวกันนขีนี้ 

เนสืกี่องจากผสืนนนี้สานกันี้นคงจะกกักเกห็บความรจ้อนไวจ้ ดกังนกันี้น ฟองอากาศของเราคงแทบจะไมท่ลอยจากพสืนี้นดธินกท่อนทขีกี่มกัน
เยห็นลงไปถถึงอตุณหภผมธิของสภาพแวดลจ้อมทขีกี่อตุท่นของมกัน เมสืกี่อถถึงจตุดนขีนี้มกันกห็คงจมกลกับไปสผท่พสืนี้นดธินกท่อนทขีกี่หมผท่เมฆและ
ฝนจะกท่อตกัวขถึนี้นไดจ้ เหตตุฉะนกันี้น ผสืนนนี้สานกันี้นกห็รกับประกกันวท่าทตุกวธิธขีการในการทสาฝน (และรตุจ้ง) ถผกตกัดออกไป “พระเยโฮ
วาหห์พระเจจ้ายกังไมท่ไดจ้ทสาใหจ้ฝนตกบนแผท่นดธินโลก” และยกังไมท่ “ตกันี้งรตุจ้งของพระองคห์ไวจ้ในหมผท่เมฆเมสืกี่อพระองคห์ทรง
รวมพวกมกันเขจ้ามาอยผท่ดจ้วยกกัน”

วธิธขีการเดขียวในการบธิดนนี้สาทขีกี่มขีอยผท่จากอากาศกห็คงเปป็นการทสาใหจ้มกันเยห็นลงโดยใหจ้สกัมผกัสกกับแผท่นดธินโลกทขีกี่
เยห็น แนท่นอนวท่านขีกี่เกธิดขถึนี้นหลกังจากดวงอาทธิตยห์ตกในชท่วง “อากาศเยห็นสบายของวกัน” เมสืกี่อหมอกของพสืนี้นดธินและ
นนี้สาคจ้างคงตจ้องกท่อตกัวขถึนี้น ดกังนกันี้นความชสืนี้น ซถึกี่งไมท่อาจหนขีออกมาไดจ้ในแนวตกันี้งหรสือแนวนอน กห็คงกลกับไปสผท่พสืนี้นดธินซถึกี่ง
เปป็นทขีกี่ ๆ มกันไดจ้ระเหยจากมา ดกังนกันี้น นนี้สาทขีกี่ใหจ้แกท่พสืชพรรณจถึงเปป็นเหมสือนกกับนนี้สาทขีกี่ใหจ้แกท่ตจ้นไมจ้ทขีกี่อยผท่ในขวดทขีกี่ปปิดผนถึก
ซถึกี่งแมจ้ไมท่รดนนี้สากห็ไมท่ทสาใหจ้เกธิดความแหจ้งแลจ้ง

ปฐมกาล 2:5-6 อาจยสืนยกันเรสืกี่องหมอกนขีนี้ ถถึงแมจ้วท่า “ลอยขถึนี้นอยผท่เสมอ” และ “ทสาใหจ้เปปยกชตุท่ม” บอกเปป็น
นกัยถถึงนนี้สาพตุมากกวท่าซถึกี่งนท่าจะมขีอยผท่แลจ้วในฐานะเปป็นแหลท่งของแมท่นนี้สาสายใหญท่นกันี้น “ทขีกี่ไหลออกจากเอเดนเพสืกี่อรดนนี้สา
สวนนกันี้น”

ภสูมธิอากาศหลนังนนั้นาทผ่วมนนันั้น
1. อทุณหภสูมธิ

การถลท่มลงมาของผสืนนนี้สานกันี้นเปป็นเหมสือนการทสาใหจ้กระจกทตุกบานของเรสือนกระจกนกันี้นแตก นกักี่นคสือ มกัน
กท่อใหจ้เกธิดการสผญเสขียความรจ้อนมหาศาล จนถถึงตอนนขีนี้ ขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่าเสจ้นศผนยห์สผตรไดจ้รกับความรจ้อนอยท่างสกัมฤทธธิธิ์
ผลมากกวท่าแถบเสจ้นรตุจ้งทขีกี่อยผท่ใกลจ้ขกันี้วโลกเหนสือและใตจ้ (เนสืกี่องจากมตุมทขีกี่สผงกวท่าของดวงอาทธิตยห์ซถึกี่งรวมความรจ้อนเปป็น
จตุดเดขียว) เคยถผกปกคลตุมโดยผสืนนนี้สานกันี้นทขีกี่กระจายความรจ้อนอยท่างสมกี่สาเสมอ บกัดนขีนี้ผลกระทบแบบเตห็ม ๆ ของมตุม
ใดกห็ตามของดวงอาทธิตยห์ทขีกี่เกธิดขถึนี้น ณ เสจ้นรตุจ้งทขีกี่แตกตท่างกกันกห็จะถผกรผจ้สถึกแลจ้ว

แมจ้จะมขีหมผท่เมฆเพสืกี่อสะทจ้อนความรจ้อนออกไปไดจ้บจ้าง เรากห็จธินตนาการไดจ้วท่าอตุณหภผมธิในชท่วงกลางวกันคราว



นขีนี้คงจะเพธิกี่มสผงขถึนี้นทขีกี่เสจ้นศผนยห์สผตรแลจ้ว ในทางกลกับกกัน เสจ้นรตุจ้งตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่ใกลจ้ขกันี้วโลกมากกวท่ากห็คงจะหนาวเยห็นขถึนี้น
อยท่างมาก ความรจ้อนคงจะไมท่ถผกถท่ายโอนจากเสจ้นศผนยห์สผตรอขีกตท่อไปแลจ้ว และคงจะไมท่มขีอะไรมากนกักทขีกี่กกักเกห็บ
ความรจ้อนทขีกี่ถผกปลท่อยออกมาจากพสืนี้นผธิวของโลกเนสืกี่องจากตกัวดผดซกับทขีกี่ไดจ้ผลมากทขีกี่สตุดสองตกัวนกันี้น นกักี่นคสือ ไอนนี้สาและ
คารห์บอนไดออ๊อกไซดห์ คงจะถผกลดลงไปอยท่างมหาศาล: อกันแรกนกันี้นเพราะการสผญเสขียผสืนนนี้สานกันี้นไป และอกันหลกังนกันี้น
เพราะการฝปังสธิกี่งมขีชขีวธิตจสานวนมหาศาลไวจ้ใตจ้ชกันี้นดธินหลกังเกธิดนนี้สาทท่วมโลก ตกัวเรท่งการลดลงของอตุณหภผมธิในชท่วงปปแรก
ๆ นกันี้นกห็คงเปป็นฝตุฝ่นภผเขาไฟปรธิมาณมหาศาลในอากาศซถึกี่งถผกปลท่อยออกมาในชท่วงภผเขาไฟระเบธิดซถึกี่งเชสืกี่อมโยงกกับนนี้สา
ทท่วมนกันี้น นขีกี่คงจะสะทจ้อนความรจ้อนของดวงอาทธิตยห์ออกไป เมสืกี่อฝตุฝ่นเหลท่านขีนี้จางลงแลจ้วและเมสืกี่อชขีวธิตเรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะตกันี้ง
ตกัวอขีกครกันี้ง อกันเปป็นการเพธิกี่มระดกับคารห์บอนไดออ๊อกไซดห์ การปรกับปรตุงกห็คงเกธิดขถึนี้น แมจ้กระทกักี่งวกันนขีนี้ รจ้อยละ 20 ของ
โลกทขีกี่เคยอาจคนี้สาจตุจ้นการเกษตรกท่อนนนี้สาทท่วมโลก บกัดนขีนี้กห็หนาวเกธินกวท่าทขีกี่จะเพาะปลผกไดจ้
2. ลม

ความแตกตท่างของอตุณหภผมธิแบบใหมท่เหลท่านกันี้นกท่อใหจ้เกธิดลมและลมเหลท่านขีนี้ ซถึกี่งถผกเสรธิมโดยการหมตุนของ
โลก เปป็นตจ้นเหตตุของพายตุไซโคลนของเราและแรงทขีกี่อยผท่เบสืนี้องหลกังกระแสมหาสมตุทรของเรา ทกันี้งลมและกระแส
มหาสมตุทรกระจายความรจ้อนไปทกักี่วแผท่นดธินโลกอขีกครกันี้งแตท่ไมท่ไดจ้ผลอยท่างผสืนนนี้สานกันี้นทขีกี่เคยอยผท่กท่อนพวกมกัน
3. ฝน

ลมแรงแบบใหมท่เหลท่านขีนี้คงจะดผดซกับความชสืนี้นของมหาสมตุทรเหลท่านกันี้นทขีกี่มขีขนาดใหญท่กวท่าเดธิม และเมสืกี่อ
ลอยขถึนี้นไปเหนสือภผเขาใหมท่ ๆ และมวลอากาศขกันี้วโลกทขีกี่หนาวเยห็นแลจ้วตอนนขีนี้ คงจะปลท่อยฝนทขีกี่มกันดผดซกับไวจ้ออกมา 
ทขีกี่อสืกี่น อากาศอตุท่น ๆ ทขีกี่ถผกดผดขถึนี้นไปในชกันี้นบรรยากาศโดยกระแสลมอตุท่นทขีกี่ลอยขถึนี้น กห็คงทสาใหจ้เกธิดฝนตกหนกัก

อตุณหภผมธิทขีกี่หนาวมากขถึนี้นเหลท่านกันี้นคงจะรกับประกกันวท่าความชสืนี้นสท่วนใหญท่ตกมาเปป็นหธิมะในชท่วงปปแรก ๆ 
หลกังนนี้สาทท่วมนกันี้น ดกังนกันี้นทวขีปทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่ตอนเหนสือและขกันี้วโลกใตจ้จถึงถผกปกคลตุมในหธิมะซถึกี่งฤดผรจ้อนทขีกี่เยห็นกวท่า
ละลายไมท่หมด เมสืกี่อเสรธิมชกันี้นหนถึกี่งเขจ้ากกับอขีกชกันี้น หธิมะนกันี้นกห็ควบแนท่นเปป็นนนี้สาแขห็งและในเวลาอกันสกันี้นมาก ๆ แผท่นนนี้สา
แขห็งประจสาทวขีปจถึงไดจ้กท่อตกัวขถึนี้น

เนสืกี่องจากฝนไดจ้กลายเปป็นแหลท่งทขีกี่มาหลกักของนนี้สาและเนสืกี่องจากฝนถผกพกัดพาไปโดยอากาศทขีกี่เคลสืกี่อนทขีกี่และ
ลอยขถึนี้น ทะเลทรายตท่าง ๆ จถึงไดจ้ปรากฏขถึนี้นหลกังนนี้สาทท่วมนกันี้นในพสืนี้นทขีกี่เหลท่านกันี้นทขีกี่อากาศทขีกี่อธิกี่มตกัวไมท่สามารถไปถถึงหรสือ
ลอยขถึนี้นไดจ้ ดกังนกันี้นอขีกรจ้อยละ 20 ของดาวเคราะหห์ของเราจถึงถผกเสขียไปไมท่ไดจ้เพาะปลผก

ภสูมธิอากาศกผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้นขนัดขวางการเนผ่าเปปปี่อยและ
การบผ่มหมนักและอธธิบายบางสผ่วนเกภีริ่ยวกนับยทุคสมนัยทภีริ่ยาวนานไหม?

ในบทเดขียวกกันนกันี้นเราพบวท่าโนอาหห์เรธิกี่มทขีกี่จะเปป็นชาวสวน ปลผกสวนองตุท่น ดสืกี่มเหลจ้าองตุท่นและเมาไป ผมไมท่
ทราบ แตท่เปป็นไปไดจ้อยท่างยธิกี่งวท่าโนอาหห์ไมท่เคยทราบมากท่อนเกขีกี่ยวกกับเครสืกี่องดสืกี่มสตุรา เปป็นไปไดจ้วท่านนี้สาองตุท่นไมท่ไดจ้บท่ม



หมกักเรห็วขนาดนกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลกเหมสือนอยท่างในภายหลกัง และโนอาหห์ประหลาดใจเมสืกี่อเขาเรธิกี่มเมา ถถึงอยท่างไร
แลจ้ว เราทราบวท่ามขีความแตกตท่างแลจ้ว ตอนนขีนี้มขีฝนแลจ้ว ตอนนขีนี้ดวงอาทธิตยห์สามารถสท่องลงมาพรจ้อมกกับรกังสขี
อธินฟราเรดตท่าง ๆ และรกังสขีอสืกี่น ๆ ทขีกี่ทสาใหจ้เกธิดการชรา ตอนนขีนี้จะมขีทะเลทรายและหนองบถึงแลจ้ว ตอนนขีนี้จะมขีพสืนี้นทขีกี่
เขตรจ้อนและพสืนี้นทขีกี่หนาวจกัดแลจ้ว ตอนนขีนี้จะมขีฤดผหนาวและฤดผรจ้อนแลจ้ว แตท่กท่อนนนี้สาทท่วมโลก เราคธิดวท่าไมท่มขีความ
แตกตท่างเชท่นนขีนี้ในเรสืกี่องภผมธิอากาศ ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าในอลาสกจ้าและในไซบขีเรขียและทขีกี่ขกันี้วโลกใตจ้ เคยมขีพสืชเขตรจ้อน
และผสืนปฝ่าและเหลท่าสกัตวห์ทขีกี่ตอนนขีนี้เราพบในพสืนี้นทขีกี่เขตรจ้อน มกันเคยปกคลตุมอยผท่ทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลก ไดจ้รกับการปกปฝ้อง
โดยชกันี้นไอนนี้สาขนาดใหญท่นกันี้น

และนท่าประหลาดใจทขีกี่วท่า มนตุษยห์เคยมขีชขีวธิตอยผท่จนถถึงวกัยชรากท่อนนนี้สาทท่วมโลก อาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่ 930 ปปและ
ใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน เมธผเสลาหห์มขีชขีวธิตอยผท่ 969 ปปและตายในปปทขีกี่เกธิดนนี้สาทท่วมโลก อายตุเหลท่า
นกันี้นนท่าอกัศจรรยห์มาก แมจ้แตท่โนอาหห์กห็มขีอายตุ 600 ปปตอนทขีกี่นนี้สาทท่วมนกันี้นมาและเขามขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปอขีกหลายปป แตท่หลกัง
จากนกันี้นอายตุของมนตุษยห์กห็เรธิกี่มถดถอยลง อกับราฮกัมมขีอายตุเพขียง 175 ปป ยาโคบ 147 ปป และโยเซฟ 110 ปป สมกัยดา
วธิดอายตุเฉลขีกี่ยคสือ “เจห็ดสธิบปป” (สดด. 90:10) ชายครธิสเตขียนบางคนทขีกี่เปป็นนกักวธิทยาศาสตรห์คธิดวท่ารกังสขีตท่าง ๆ ของ
ดวงอาทธิตยห์ ซถึกี่งสท่องผท่านไอนนี้สานกันี้นทขีกี่เคยอยผท่เหนสืออากาศ ไดจ้กรองรกังสขีอธินฟราเรดเหลท่านกันี้นและรกังสขีอสืกี่น ๆ ออกไปทขีกี่
มขีผลกระทบตท่อมนตุษยห์ในการทสาใหจ้ชรา ดกังนกันี้นเราจถึงไมท่ตจ้องประหลาดใจเลยทขีกี่เคยมขีพวกมนตุษยห์ยกักษห์ในสมกัยกท่อน
นนี้สาทท่วมโลกและบางครกันี้งในศตวรรษเหลท่านกันี้นทขีกี่ตามมา และเราไมท่ตจ้องประหลาดใจเลยทขีกี่ไดจ้พบซากฟอสซธิลของ
ไดโนเสารห์ขนาดใหญท่ เสสือเขขีนี้ยวดาบ และแมมมอธและสกัตวห์อสืกี่น ๆ ทขีกี่มขีขนาดใหญท่กวท่าสกัตวห์ทขีกี่เหมสือนพวกมกันใน
ปปัจจตุบกัน ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเคยมขีสตุขภาพทขีกี่ดขีกวท่าและอายตุทขีกี่ยสืนกวท่ากท่อนนนี้สาทท่วมโลก

_____________
ขร้อ 23,24:

4:23 และลาเมคพผดกกับภรรยาทกันี้งสองของเขาวท่า 
“อาดาหห์และศธิลลาหห์ จงฟปังเสขียงของเรา พวกเจจ้า 
ภรรยาทกันี้งสองของลาเมค จงตกันี้งใจฟปังถจ้อยคสาของเรา
เพราะเราไดจ้ฆท่าชายคนหนถึกี่งทขีกี่ทสาใหจ้เราไดจ้บาดแผล 

และชายหนตุท่มคนหนถึกี่งทขีกี่ทสาใหจ้เราเจห็บ
4:24 ถจ้าคาอธินจะไดจ้รกับการแกจ้แคจ้นถถึงเจห็ดเทท่า ลา
เมคจะไดจ้รกับถถึงเจห็ดสธิบเจห็ดเทท่าเปป็นแนท่”

ไมผ่มภีโทษประหารชภีวธิตจนกระทนัริ่งหลนังนนั้นาทผ่วมนนันั้น
พระเจจ้าไมท่ยอมใหจ้ผผจ้ใดแกจ้แคจ้นคาอธินเพราะวท่ารกัฐบาลของมนตุษยห์ยกังไมท่ถผกกท่อตกันี้งขถึนี้น ตท่อมา หลกังจากนนี้สา

ทท่วมนกันี้น องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงบกัญชาโนอาหห์อยท่างชกัดเจนวท่า “ผผจ้ใดทสาใหจ้โลหธิตของมนตุษยห์ไหล โดยมนตุษยห์โลหธิต
ของผผจ้นกันี้นจะถผกทสาใหจ้ไหล” (ปฐก. 9:6) ตท่อมาโทษนขีนี้ถผกรวมเขจ้าไวจ้ในบกัญญกัตธิของโมเสส (อพย. 21:12) ในภาค
พกันธสกัญญาใหมท่พระเยซผทรงรกับรองอยท่างชกัดเจนถถึงสธิทธธิธิ์ของรกัฐบาลทขีกี่จะประหารชขีวธิตพวกอาชญากรในกรณขีของ



ปปลาตและกบฎบางคนในลผกา 13:1-5 และโรม 13:3,4 กลท่าววท่าผผจ้ครอบครอง “เปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้าแกท่ทท่าน
สสาหรกับความดขี…เพราะวท่าผผจ้ครอบครองนกันี้นหาไดจ้ถสือดาบไวจ้อยท่างเปลท่าประโยชนห์ไมท่ ดจ้วยวท่าเขาเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของ
พระเจจ้า เปป็นผผจ้แกจ้แคจ้นเพสืกี่อลงพระอาชญาแกท่ผผจ้ทขีกี่กระทสาความชกักี่วรจ้าย”

_________________
ขร้อ 25,26:

4:25 และอาดกัมไดจ้รท่วมรผจ้กกับภรรยาของเขาอขีกครกันี้ง
หนถึกี่ง และนางไดจ้คลอดบตุตรชายคนหนถึกี่ง และเรขียก
ชสืกี่อของเขาวท่าเสท นางกลท่าววท่า “เพราะวท่าพระเจจ้า
ทรงกสาหนดใหจ้ขจ้าพเจจ้ามขีเชสืนี้อสายอขีกคนหนถึกี่งแทนทขีกี่
อาแบล ผผจ้ซถึกี่งคาอธินไดจ้ฆท่าตาย”

4:26 และแกท่เสท กห็มขีบตุตรชายคนหนถึกี่งถผกคลอดใหจ้
แกท่เขาดจ้วย และเสทเรขียกชสืกี่อของเขาวท่าเอโนช ใน
ตอนนกันี้นคนทกันี้งหลายเรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะรจ้องออกพระนาม
ของพระเยโฮวาหห์

กนาเนธิดของเสท
เราคธิดวท่า เสทถผกใหจ้กสาเนธิดหลกังจากทขีกี่คาอธินฆท่าอาแบลและเสทเขจ้าแทนทขีกี่อาแบล เราคธิดวท่าไมท่เพขียงใน

ความรกักของผผจ้เปป็นแมท่เทท่านกันี้น แตท่ในฐานะชายคนหนถึกี่งทขีกี่รกักพระเจจ้าดจ้วย จากนกันี้นเสทไดจ้แตท่งงานและมขีบตุตรชายคน
หนถึกี่งชสืกี่อวท่าเอโนช ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเสทแตท่งงานกกับนจ้องสาวคนหนถึกี่งของตน คาอธินทสาแบบนกันี้นเชท่นกกัน “ในตอน
นกันี้นคนทกันี้งหลายเรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์” เราคธิดวท่านกักี่นคงหมายความวท่า บกัดนขีนี้ผผจ้คนทขีกี่จกับ
กลตุท่มอยผท่รอบขจ้างเสทและกกับลผกหลานของเขา เรธิกี่มนธิสกัยแบบเปป็นระบบในการอธธิษฐานและถวายเครสืกี่องสกัตวบผชา
เหมสือนอยท่างของอาแบล และเพลธิดเพลธินแบบมขีจธิตสสานถึกผธิดชอบกกับการรท่วมสามกัคคขีธรรของพระเจจ้า



ปฐมกาล 5
ขร้อ 1-5:

ลนาดนับพงศร์พนันธทุร์ตนันั้งแตผ่อาดนัมถนงโนอาหร์
5:1 นขีนี้เปป็นหนกังสสือลสาดกับพงศห์พกันธตุห์เหลท่านกันี้นขอ
งอาดกัม ในวกันทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ พระองคห์
ไดจ้ทรงสรจ้างเขาตามลกักษณะของพระเจจ้า
5:2 พระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างพวกเขาใหจ้เปป็นผผจ้ชายและ
ผผจ้หญธิง และทรงอวยพรพวกเขา และทรงเรขียกชสืกี่อ
ของพวกเขาวท่าอาดกัม ในวกันทขีกี่เขาทกันี้งสองไดจ้ถผกสรจ้าง
ขถึนี้นนกันี้น
5:3 และอาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หนถึกี่งรจ้อยสามสธิบปป และ

ใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายคนหนถึกี่งตามลกักษณะของเขาเอง 
ตามรผปรท่างหนจ้าตาของเขา และเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า
เสท
5:4 และวกันทกันี้งหลายของอาดกัมหลกังจากเขาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดเสทแลจ้ว เปป็นเวลาแปดรจ้อยปป และเขาใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:5 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นทขีกี่อาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่คสือเกจ้ารจ้อย
สามสธิบปป และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต

หลกังจากทขีกี่อาแบลถผกฆท่าตายและเมสืกี่ออาดกัมมขีอายตุ 130 ปป พระเจจ้ากห็ประทานบตุตรชายอขีกคนใหจ้แกท่เขา 
นกักี่นคสือเสท เสทเปป็น “ตามรผปรท่างหนจ้าตาของเขา” บตุตรชายหนจ้าตาเหมสือนบธิดา จากนกันี้นอาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่อขีก 800 
ปปและ “ใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน” ผมไมท่ทราบวท่าเขาใชจ้เวลานขีนี้ในสวนเอเดนนานเทท่าไรกท่อนบาป
ไดจ้เขจ้ามาและพวกเขาถผกขกับออกมา นขีกี่เปป็นการเรธิกี่มตจ้นของสายทขีกี่รกักพระเจจ้า ภายใตจ้เสท ซถึกี่งแทนทขีกี่อาแบล และ
สายของมนตุษยห์ทขีกี่ไมท่เอาพระเจจ้า ซถึกี่งนสาโดยคาอธิน

จงสกังเกตวท่าในแตท่ละสายมขีคนอยท่างเอโนคและมขีชสืกี่ออสืกี่น ๆ ทขีกี่คลจ้ายกกัน แตท่จากลผกหลานของคาอธินดผ
เหมสือนวท่าไมท่มขีเลยสกักคนทขีกี่ทสาใหจ้พระเจจ้าพอพระทกัย ทขีกี่โดดเดท่นในทท่ามกลางคนชกักี่วอายตุนขีนี้คสือ เอโนค คนทขีกี่เจห็ดนกับจา
กอาดกัมในสายของเสท ผผจ้ซถึกี่ง “ไดจ้ดสาเนธินกกับพระเจจ้า และเขากห็หายไป เพราะพระเจจ้าทรงรกับเขาไป” นกักี่นคสือ เมสืกี่อ
เขาอายตุ 365 ปป เขากห็ถผกรกับตกัวไป ถผกพาไปอยผท่กกับพระเจจ้าโดยทขีกี่ไมท่ตาย

ในยผดาส 14 เราถผกเตสือนความจสาเรสืกี่องคสาพยากรณห์แรกทขีกี่เคยใหจ้แกท่มนตุษยห์เกขีกี่ยวกกับการเสดห็จมาครกันี้งทขีกี่
สองของพระครธิสตห์ เทท่าทขีกี่เรามขีบกันทถึกฝฝ่ายวธิญญาณใด ๆ เอโนคในตอนนกันี้นเปป็นผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่ง แมจ้ไมท่มขีราย
ละเอขียดอสืกี่น ๆ เกขีกี่ยวกกับคสาพยากรณห์ของเขาถผกใหจ้ไวจ้กห็ตาม เมธผเสลาหห์ บตุตรชายของเอโนค มขีชสืกี่อเสขียงเพราะเขา
มขีอายตุมากถถึง 969 ปป-ขาดอขีกแคท่ 31 ปปกห็จะถถึงหนถึกี่งพกันปปแลจ้ว! ถจ้าคตุณอท่านดขี ๆ คตุณกห็สามารถพธิสผจนห์ไดจ้โดยบททขีกี่ 5 
วท่าเมธผเสลาหห์ตายในปปนกันี้นทขีกี่นนี้สาทท่วมโลก เขาไมท่ไดจ้อยผท่ในเรสือนกันี้น และเขาอาจตายไปในนนี้สาทท่วมนกันี้น หากเปป็นเชท่นนกันี้น 
มกันกห็คงแสดงใหจ้เหห็นวท่าเขาไมท่ใสท่ใจตท่อคสาพยากรณห์เหลท่านกันี้นของเอโนคบธิดาของเขาผผจ้รกักพระเจจ้า และไมท่ใสท่ใจตท่อคสา
เทศนาของโนอาหห์หลานชายของเขาดจ้วย เพราะดผเหมสือนจะชกัดเจนวท่าทตุกคนทขีกี่ตายในนนี้สาทท่วมนกันี้นเปป็นพวกคนไมท่
เชสืกี่อ



______________
ขร้อ 6-32:

ครอบครนัวของเสท
5:6 และเสทมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หนถึกี่งรจ้อยหจ้าปป และใหจ้
กสาเนธิดเอโนช
5:7 และเสทมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิดเอ
โนชแลจ้ว เปป็นเวลาแปดรจ้อยเจห็ดปป และใหจ้กสาเนธิด
บตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:8 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเสทคสือเกจ้ารจ้อยสธิบสองปป
และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:9 และเอโนชมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เกจ้าสธิบปป และใหจ้กสาเนธิด
เคนกัน
5:10 และเอโนชมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
เคนกันแลจ้ว เปป็นเวลาแปดรจ้อยสธิบหจ้าปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:11 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเอโนชคสือเกจ้ารจ้อยหจ้าปป 
และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:12 และเคนกันมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เจห็ดสธิบปป และใหจ้กสาเนธิด
มาหะลาเลล
5:13 และเคนกันมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
มาหะลาเลลแลจ้ว เปป็นเวลาแปดรจ้อยสขีกี่สธิบปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:14 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเคนกันคสือเกจ้ารจ้อยสธิบปป 
และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:15 และมาหะลาเลลมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หกสธิบหจ้าปป และ
ใหจ้กสาเนธิดยาเรด
5:16 และมาหะลาเลลมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดยาเรดแลจ้ว เปป็นเวลาแปดรจ้อยสามสธิบปป และ

ใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:17 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของมาหะลาเลลคสือแปด
รจ้อยเกจ้าสธิบหจ้าปป และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:18 และยาเรดมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หนถึกี่งรจ้อยหกสธิบสองปป 
และเขาใหจ้กสาเนธิดเอโนค
5:19 และยาเรดมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
เอโนคแลจ้ว เปป็นเวลาแปดรจ้อยปป และใหจ้กสาเนธิดบตุตร
ชายและบตุตรสาวหลายคน
5:20 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของยาเรดคสือเกจ้ารจ้อยหก
สธิบสองปป และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:21 และเอโนคมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หกสธิบหจ้าปป และใหจ้
กสาเนธิดเมธผเสลาหห์
5:22 และเอโนคดสาเนธินกกับพระเจจ้าหลกังจากเขาไดจ้
ใหจ้กสาเนธิดเมธผเสลาหห์แลจ้ว เปป็นเวลาสามรจ้อยปป และ
ใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:23 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเอโนคคสือสามรจ้อยหก
สธิบหจ้าปป
5:24 และเอโนคไดจ้ดสาเนธินกกับพระเจจ้า และเขากห็
หายไป เพราะพระเจจ้าทรงรกับเขาไป
5:25 และเมธผเสลาหห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หนถึกี่งรจ้อยแปดสธิบ
เจห็ดปป และใหจ้กสาเนธิดลาเมค
5:26 และเมธผเสลาหห์มขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดลาเมคแลจ้ว เปป็นเวลาเจห็ดรจ้อยแปดสธิบสองปป 
และใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:27 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเมธผเสลาหห์คสือเกจ้ารจ้อย



หกสธิบเกจ้าปป และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:28 และลาเมคมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หนถึกี่งรจ้อยแปดสธิบสองปป
และใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายคนหนถึกี่ง
5:29 และเขาเรขียกชสืกี่อของบตุตรนกันี้นวท่า โนอาหห์ โดย
กลท่าววท่า “คนนขีนี้แหละจะปลอบประโลมใจพวกเรา
เกขีกี่ยวกกับการงานของพวกเรา และความเหนสืกี่อยยาก
แหท่งมสือของพวกเรา เพราะเหตตุแผท่นดธินซถึกี่งพระเยโฮ
วาหห์ไดจ้ทรงสาปแชท่งนกันี้น”

5:30 และลาเมคมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
โนอาหห์แลจ้ว เปป็นเวลาหจ้ารจ้อยเกจ้าสธิบหจ้าปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
5:31 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของลาเมคคสือเจห็ดรจ้อยเจห็ด
สธิบเจห็ดปป และเขาไดจ้สธินี้นชขีวธิต
5:32 และโนอาหห์มขีอายตุไดจ้หจ้ารจ้อยปป และโนอาหห์ใหจ้
กสาเนธิดเชม ฮาม และยาเฟท

จงหมายเหตทุอายทุของผสูร้คนในบทนภีนั้
อาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่ 930 ปป เสทมขีอายตุอยผท่ 912 ปป เคนกัน 910 ปป ยาเรด 962 ปป เมธผเสลาหห์ 969 ปป ใชท่แลจ้ว

ครกับ เราจะตจ้องเชสืกี่อวท่านกักี่นเปป็นปปจรธิง ๆ บางคนเสนอแนะวท่าบางทขีผผจ้เขขียนอาจหมายถถึงเดสือนกห็ไดจ้ นกักี่นคงจะ
หมายความวท่าเดห็กหจ้าขวบมขีลผกหลายคนเมสืกี่อชายคนหนถึกี่งทขีกี่ถผกระบตุวท่ามขีอายตุหกสธิบหจ้าปปมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง ไมท่เลย 
ชขีวธิตทขีกี่ยาวนานนกันี้นและพละกสาลกังของมนตุษยห์กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้นถผกสสืบทอดมาจากการทรงสรจ้างอกันสมบผรณห์แบบและ
เตธิบโตในโลกทขีกี่ตอนนกันี้นไดจ้รกับการปกปฝ้อง ตามทขีกี่เราคธิด โดยไอของ “นนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า” (ปฐก. 1:7)
จนรกังสขีอธินฟราเรดบางตกัวไมท่ไดจ้สท่องทะลตุผท่านเขจ้ามาและดกังนกันี้นผผจ้คนจถึงไมท่ไดจ้แกท่ชราเรห็วขนาดนขีนี้ ดกังนกันี้นผผจ้คนจถึงมขีชขีวธิต
อยผท่ยาวนานหลายปป มขีพละกสาลกังทขีกี่เสสืกี่อมถอยลงในเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ซถึกี่งตามกฎขจ้อทขีกี่สองของอตุณหพลศาสตรห์ทขีกี่วท่า
ความแขห็งแกรท่งและประสธิทธธิภาพยท่อมลดลงและการแตกสลายแทนทขีกี่ความเปป็นระเบขียบยท่อมมาตามธรรมชาตธิ 
สธิกี่งตท่าง ๆ เสสืกี่อมถอยลง และเราตจ้องจสาไวจ้วท่าแมมมอธขนาดยกักษห์เหลท่านกันี้น-เสสือเขขีนี้ยวดาบ ตกัวสลอธยกักษห์และฮธิปโป
และแรดและสกัตวห์ตท่าง ๆ เหลท่านกันี้น-ซถึกี่งซากฟอสซธิลของพวกมกันถผกพบตอนนขีนี้จากพวกสกัตวห์ทขีกี่ตายไปในนนี้สาทท่วมนกันี้น-
บท่งชขีนี้ถถึงพละกสาลกังมหาศาลในชขีวธิตกท่อนนนี้สาทท่วมโลก และแนท่นอนวท่าเปป็นคสาอธธิบายสท่วนหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับพวกมนตุษยห์
ยกักษห์ทขีกี่เคยอยผท่บนแผท่นดธินโลกในตอนนกันี้นและหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก

จงนกับปปเหลท่านกันี้นตกันี้งแตท่อาดกัมจนถถึงนนี้สาทท่วมนกันี้น จงนกับชขีวธิตของชายแตท่ละคนจนกระทกักี่งบตุตรชายทขีกี่ถผกเอท่ย
ชสืกี่อในทขีกี่นขีนี้ถผกใหจ้กสาเนธิด และคตุณจะพบวท่าปปเหลท่านกันี้นรวมกกันตกันี้งแตท่อาดกัมจนถถึงโนอาหห์ในบทนขีนี้ ไดจ้เทท่ากกับ 1,556 ปป 
จากนกันี้นมขีอขีก 100 ปปจนกระทกักี่งนนี้สาทท่วมนกันี้นมา (ปฐก. 7:6) ดกังนกันี้นตกันี้งแตท่การทรงสรจ้างอาดกัมจนถถึงนนี้สาทท่วมนกันี้น ตาม
ลสาดกับพงศห์พกันธตุห์นขีนี้ จถึงเทท่ากกับ 1,656 ปป

เราไมท่คธิดวท่านขีกี่จะหมายถถึงจสานวนปปทขีกี่เจาะจงถถึงขกันี้นเดสือนและวกัน แตท่แนท่นอนวท่านขีกี่มขีไวจ้เพสืกี่อเปป็นลสาดกับพงศห์
พกันธตุห์ทขีกี่แมท่นยสาและไดจ้รกับการดลใจจากพระเจจ้าเกขีกี่ยวกกับเวลานกันี้นตกันี้งแตท่อาดกัมจนถถึงนนี้สาทท่วมโลก

ลสาดกับพงศห์พกันธตุห์นขีนี้ถผกกลท่าวซนี้สา โดยยจ้อนตกันี้งแตท่เฮลขี พท่อตาของโยเซฟและจถึงเปป็นพท่อของมารขียห์ ไปจนถถึง



อาดกัม ในลผกา 3:23-38 ลสาดกับพงศห์พกันธตุห์นขีนี้ถผกกลท่าวซนี้สาใน 1 พงศาวดาร 1:1-4 เชท่นกกัน
เปป็นไปไดจ้ทขีกี่วท่าดจ้วยเหตตุผลทขีกี่ดขีบางประการ พระเจจ้าอาจตกัดบางคนทขีกี่ไมท่คผท่ควรออกไปในบางลสาดกับพงศห์

พกันธตุห์ แตท่กระนกันี้นลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ตท่าง ๆ กห็มขีไวจ้ใหจ้เชสืกี่อตามทขีกี่ปรากฏ และไมท่มขีทางทขีกี่มขีเหตตุผลเลยทขีกี่ผผจ้เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์
คนใดจะคธิดวท่ามกันยาวนานกวท่า 1,656 ปปนกันี้นตกันี้งแตท่การทรงสรจ้างจนถถึงนนี้สาทท่วมโลก และเวลานกันี้นตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมโลก
จนถถึงสมกัยของพระครธิสตห์กห็ถผกเปปิดเผยอยท่างระมกัดระวกังมากพอสมควรเชท่นกกันในพระคกัมภขีรห์ เราไมท่รกับประกกันวท่า
Bishop Ussher ในลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ของเขา กลท่าวถผกตจ้องจนถถึงขกันี้นวกันหรสือเดสือนหรสือแมจ้แตท่ปปทขีกี่เจาะจง แตท่ถจ้าจะ
เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ตามทขีกี่เขขียนไวจ้จรธิง ๆ ลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ของเขากห็เชสืกี่อถสือไดจ้พอสมควรและอธิงตามตกัวเลขจรธิง ๆ ใน
พระคกัมภขีรห์

ในทท่ามกลางลสาดกับพงศห์พกันธตุห์นขีนี้มขีการอกัศจรรยห์หนถึกี่ง “และเอโนคไดจ้ดสาเนธินกกับพระเจจ้า และเขากห็หายไป 
เพราะพระเจจ้าทรงรกับเขาไป” (ขจ้อ 24) เราเชสืกี่อวท่าเอโนคถผกรกับขถึนี้นไปสวรรคห์ทกันี้งเปป็น เชท่นเดขียวกกับเอลขียาหห์ และใน
หนกังสสือยผดาส กห็มขีการเปปิดเผยมหกัศจรรยห์ทขีกี่ไมท่ถผกบกันทถึกไวจ้ทขีกี่อสืกี่นเลย: “และเอโนคเชท่นกกัน คนทขีกี่เจห็ดนกับแตท่อาดกัม ไดจ้
พยากรณห์ถถึงคนเหลท่านขีนี้ โดยกลท่าววท่า “ดผเถธิด องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเสดห็จมาพรจ้อมกกับพวกวธิสตุทธธิชนของพระองคห์
หลายหมสืกี่นคน เพสืกี่อทขีกี่จะพธิพากษาบรรดาคนทกันี้งปวง และเพสืกี่อกระทสาใหจ้บรรดาคนอธรรมในทท่ามกลางพวกเขา
รผจ้สถึกตกัวถถึงบรรดาการกระทสาทขีกี่อสกัตยห์อธรรมของพวกเขาซถึกี่งพวกเขาไดจ้กระทสาอยท่างอสกัตยห์อธรรม และรผจ้สถึกตกัวถถึง
บรรดาคสาพผดอกันดตุรจ้ายของพวกเขาซถึกี่งพวกคนบาปผผจ้อธรรมไดจ้กลท่าวรจ้ายตท่อพระองคห์” (ยผดาส 14,15) ดกังนกันี้นเอ
โนคจถึงเปป็นศาสดาพยากรณห์ผผจ้หนถึกี่งของพระเจจ้าและดสาเนธินกกับพระเจจ้าและพระเจจ้าทรงรกับเขาไป ชท่างเปป็นจตุดทขีกี่
สวท่างไสวจรธิง ๆ ในลสาดกับพงศห์พกันธตุห์นขีนี้!

ลาเมคกห็เปป็นคนทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายวธิญญาณและเดธินในทางพระเจจ้าเชท่นกกัน เมสืกี่อบตุตรชายของเขาเกธิดมา “เขาเรขียก
ชสืกี่อของบตุตรนกันี้นวท่า โนอาหห์ โดยกลท่าววท่า “คนนขีนี้แหละจะปลอบประโลมใจพวกเราเกขีกี่ยวกกับการงานของพวกเรา 
และความเหนสืกี่อยยากแหท่งมสือของพวกเรา เพราะเหตตุแผท่นดธินซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงสาปแชท่งนกันี้น” เนสืกี่องจากลา
เมคมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากทขีกี่โนอาหห์เกธิดแลจ้ว 595 ปป เขาจถึงมขีชขีวธิตอยผท่ในระหวท่างทขีกี่เรสือนกันี้นกสาลกังถผกสรจ้าง และขณะทขีกี่การ
พธิพากษาของพระเจจ้ารอคอยอยผท่นกันี้น หจ้าปปหลกังจากทขีกี่เขาตาย นนี้สาทท่วมนกันี้นกห็มา

นภีริ่เปป็นประวนัตธิศาสตรร์ของสายทภีริ่อยสูผ่ในทางพระเจร้าของเสท
เราสกังเกตเหห็นวท่าอาดกัมมขีชขีวธิตอยผท่ 800 ปปและใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน ไมท่มขีการเอท่ยชสืกี่อ

พวกเขาอขีกเลยหลกังจากเสท เสทใหจ้กสาเนธิดเอโนช เขานท่าจะมขีลผก ๆ อขีกหลายคน แตท่พวกเขาไมท่ถผกเอท่ยชสืกี่อ และดกัง
นกันี้นตลอดรายชสืกี่อทกันี้งหมดนขีนี้บตุตรชายแคท่คนเดขียวถผกเอท่ยชสืกี่อเพราะวท่านขีกี่เปป็นสายทขีกี่ยาวลงไปถถึงโนอาหห์และจากนกันี้นเรา
กห็ไปจากโนอาหห์ลงมาถถึงอกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบและเผท่ายผดาหห์และดาวธิดลงมาถถึงพระครธิสตห์

แตท่มนตุษยห์มขีอายตุยาวนานและในชท่วง 1,600 ปปนขีนี้ หลายลจ้านคนไดจ้เกธิดมาและมขีชขีวธิตอยผท่เพสืกี่อปกคลตุมแผท่น



ดธินโลกอยท่างแนท่นอน หลายลจ้านคนไดจ้ตายไปในนนี้สาทท่วมนกันี้น และมขีเหตตุผลประการหนถึกี่งวท่าทสาไมนนี้สาทท่วมนกันี้นตจ้อง
ปกคลตุมทกันี้งแผท่นดธินโลกและทสาลายแผท่นดธินโลกพรจ้อมกกับภาระของมกันคสือเผท่าพกันธตุห์ของมนตุษยห์ทขีกี่ผธิดบาป ยกเวจ้นโน
อาหห์กกับครอบครกัวของเขา

เมสืกี่อโนอาหห์มขีอายตุ 500 ปป เชม ฮาม และยาเฟทไดจ้เกธิดมา เราไมท่คธิดวท่าพวกเขาเปป็นแฝดสามแตท่อาจจะ
หท่างกกันปปหรสือสองปป พระเจจ้ากสาลกังใชจ้ตกัวเลขกลม ๆ แบบเรขียบงท่าย คสาพผดแบบเดขียวกกันถผกพบในปฐมกาล 11:26 
ทขีกี่วท่า “และเทราหห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เจห็ดสธิบปป และใหจ้กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮาราน”



ปฐมกาล 6
ขร้อ 1,2:

6:1 และไดจ้เปป็นไปดกังนขีนี้ เมสืกี่อมนตุษยห์เรธิกี่มทวขีมากขถึนี้นบน
พสืนี้นแผท่นดธินโลก และบตุตรสาวหลายคนไดจ้เกธิดมาแกท่
พวกเขา
6:2 คสือบตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้าไดจ้เหห็นบตุตร

สาวทกันี้งหลายของมนตุษยห์วท่าพวกเธอสวยงาม และ
พวกเขารกับพวกเธอไวจ้เปป็นภรรยาจากทตุกคนซถึกี่งพวก
เขาไดจ้เลสือกไวจ้

กผ่อนนนั้นาทผ่วมนนันั้น
การแตท่งงานขจ้ามสายกกันของลผก ๆ ของเสทกกับเชสืนี้อสายชกักี่วของคาอธิน

มขีขจ้อบท่งชขีนี้หลายประการวท่า “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า” เปป็นสายทขีกี่อยผท่ในทางพระเจจ้าของเสท ใน
ปฐมกาล 4:25,26 เราเรขียนรผจ้วท่าเอวาพผดเกขีกี่ยวกกับเสทวท่า “นางกลท่าววท่า “เพราะวท่าพระเจจ้าทรงกสาหนดใหจ้ขจ้าพเจจ้า
มขีเชสืนี้อสายอขีกคนหนถึกี่งแทนทขีกี่อาแบล ผผจ้ซถึกี่งคาอธินไดจ้ฆท่าตาย” และจากนกันี้นพระคสาขจ้อถกัดไปแสดงใหจ้เราเหห็นเกขีกี่ยวกกับ
บตุตรชายของเสทวท่า “ในตอนนกันี้นคนทกันี้งหลายเรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์” ผมเชสืกี่อวท่าเสทเปป็น
ผผจ้ชอบธรรมเหมสือนอยท่างอาแบลผผจ้ซถึกี่งเขาไดจ้แทนทขีกี่ และวท่าผท่านทางเสทและเชสืนี้อสายของเขา “ในตอนนกันี้นคนทกันี้ง
หลายเรธิกี่มตจ้นทขีกี่จะรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์”

นอกจากนขีนี้ เมสืกี่อเราอท่านจนจบปฐมกาล บททขีกี่ 5 เรากห็พบวท่าคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ในทางพระเจจ้า ซถึกี่งรวมถถึงเอ
โนคทขีกี่ดสาเนธินกกับพระเจจ้าและถผกรกับตกัวไป และโนอาหห์ เปป็นลผกหลานของเสท ดกังนกันี้นเราจถึงเชสืกี่อวท่าคนเหลท่านขีนี้เปป็นคน
ชอบธรรมและอยผท่ในทางพระเจจ้า

นอกจากนขีนี้ ตลอดทกักี่วพระคกัมภขีรห์และวรรณกรรมครธิสเตขียน ผผจ้คนทขีกี่รอดแลจ้วกห็ถผกเรขียกวท่า “บตุตรทกันี้งหลาย
ของพระเจจ้า” หรสือ “ลผก ๆ ของพระเจจ้า” ดกังนกันี้นเราจถึงเชสืกี่อวท่าลผกหลานของเสทในทขีกี่นขีนี้เปป็นผผจ้คนทขีกี่อยผท่ในทาง
พระเจจ้า เหมสือนกกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกเอท่ยชสืกี่อในบททขีกี่ 5 และพวกเขาถผกเรขียกวท่า “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า”

ในทางกลกับกกัน คาอธินเปป็นคนชกักี่ว และถถึงแมจ้วท่าลผกหลานของเขาถผกเอท่ยชสืกี่อในบททขีกี่ 4 กห็ไมท่มขีกลท่าวเลยวท่า
คนใดในพวกเขาปรนนธิบกัตธิพระเยโฮวาหห์ ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงไมท่ใชท่บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้าแตท่เปป็นมนตุษยห์
ธรรมดา บตุตรชายทกันี้งหลายของมนตุษยห์ในฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง และดกังนกันี้นเหลท่านกักศถึกษาพระคกัมภขีรห์ทขีกี่ดขีจถึงเหห็นพจ้องตรงกกัน
วท่า “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า” ในทขีกี่นขีนี้หมายถถึงสายของเสท และ “บตุตรสาวทกันี้งหลายของมนตุษยห์” หมายถถึง
ผผจ้หญธิงเหลท่านกันี้นโดยธรรมชาตธิซถึกี่งไมท่ไดจ้กลกับใจเชสืกี่อ ทขีกี่บตุตรชายเหลท่านกันี้นของพระเจจ้าแตท่งงานดจ้วยและนสาโลกเขจ้าสผท่
การกลกับสกัตยห์และบาป



ไมผ่ใชผ่การสมรสของเหลผ่าทสูตสวรรคร์กนับมนทุษยร์แตผ่เปป็นชายทภีริ่รอดแลร้ว
กนับหญธิงทภีริ่ไมผ่ตามพระเจร้า

ดร. สโกฟปิลดห์ กลท่าววท่า
บางคนเชสืกี่อวท่า “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า” เหลท่านขีนี้เปป็น “เหลท่าทผตสวรรคห์ซถึกี่งไมท่ไดจ้รกักษาสถานะเดธิม

ของตน” (ยผดาส 6) มขีการอจ้างวท่าชสืกี่อเรขียกนขีนี้ถผกใชจ้ในภาคพกันธสกัญญาเดธิมเพสืกี่อหมายถถึงเหลท่าทผตสวรรคห์เทท่านกันี้น แตท่นขีกี่
เปป็นคสาสอนผธิด (อสย. 43:6) เหลท่าทผตสวรรคห์ถผกพผดถถึงในแบบไมท่มขีเพศ ไมท่มขีกลท่าวถถึงทผตสวรรคห์เพศหญธิงเลยใน
พระคกัมภขีรห์ และเราถผกบอกอยท่างชกัดแจจ้งวท่าไมท่มขีการสมรสในหมผท่ทผตสวรรคห์ (มธ. 22:30) การตขีความแบบเดขียวกกัน
ของคนฮขีบรผและครธิสเตขียนกห็คสือวท่าขจ้อ 2 บท่งบอกถถึงการสธินี้นสตุดลงของการแยกออกระหวท่างสายทขีกี่อยผท่ในทาง
พระเจจ้าของเสทกกับสายทขีกี่ไมท่เอาพระเจจ้าของคาอธิน และดกังนกันี้นคสาพยานเกขีกี่ยวกกับพระเยโฮวาหห์ทขีกี่มอบไวจ้กกับสาย
ของเสทจถึงพกังทลาย (ปฐก. 4:26)
Matthew Henry กลท่าวเกขีกี่ยวกกับพระคสาขจ้อนขีนี้วท่า:

การแตท่งกกับคนไมท่เชสืกี่อ (ขจ้อ 2) บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า (นกักี่นคสือ พวกทขีกี่ออกปากวท่าเชสืกี่อ ผผจ้ซถึกี่งถผก
เรขียกโดยพระนามขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า และรจ้องออกพระนามของพระองคห์) แตท่งงานกกับบตุตรสาวทกันี้งหลายของ
มนตุษยห์ นกักี่นคสือ หญธิงเหลท่านกันี้นทขีกี่ลบหลผท่ และไมท่เอาพระเจจ้าและทางของพระเจจ้า เชสืนี้อสายของเสทไมท่ไดจ้รกักษาตกัว
แบบแยกออก อยท่างทขีกี่พวกเขาควรกระทสา ทกันี้งในการถนอมรกักษาความบรธิสตุทธธิธิ์ของพวกเขาเองและในการ
รกังเกขียจการออกไปจากความเชสืกี่อนกันี้น พวกเขาปะปนเขจ้าดจ้วยกกันกกับเผท่าพกันธตุห์ทขีกี่ถผกอเปหธินกันี้นของคาอธิน: พวกเขารกับ
พวกเธอไวจ้เปป็นภรรยาจากทตุกคนซถึกี่งพวกเขาไดจ้เลสือกไวจ้ แตท่มขีอะไรทขีกี่ผธิดเลท่าในการสมรสเหลท่านขีนี้? (1) พวกเขาเลสือก
โดยใชจ้ตามองเทท่านกันี้น: พวกเขาเหห็นวท่าพวกเธอสวย ซถึกี่งเปป็นทกันี้งหมดทขีกี่พวกเขามอง (2) พวกเขาตกัดสธินใจเลสือกตาม
ความใครท่อยากอกันเสสืกี่อมทรามของพวกเขา: พวกเขารกับทตุกคนทขีกี่พวกเขาเลสือก โดยปราศจากคสาแนะนสาและการ
พธิจารณา แตท่ (3) สธิกี่งซถึกี่งกลายเปป็นผลทขีกี่ตามมาทขีกี่ไมท่ดขีขนาดนกันี้นตท่อพวกเขากห็คสือวท่าพวกเขาแตท่งงานกกับหญธิงแปลก
หนจ้า เขจ้าเทขียมแอกแบบไมท่เทท่ากกันกกับพวกคนไมท่เชสืกี่อ, 2 คร. 6:14 นขีกี่ถผกหจ้ามไวจ้แกท่ชนชาตธิอธิสราเอล, พบญ. 7:3,4 
มกันเปป็นเหตตุทสาใหจ้ซาโลมอนออกไปจากความเชสืกี่อนกันี้น (1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 11:1-4) และเปป็นผลทขีกี่ตามมาอกันเลวรจ้ายตท่อ
พวกยธิวหลกังจากทขีกี่พวกเขากลกับมาจากบาบธิโลน, เอสรา 9:1,2 จงหมายเหตตุวท่า พวกทขีกี่ออกปากวท่าเชสืกี่อแลจ้ว ในการ
แตท่งงานของทกันี้งตกัวพวกเขาเองและลผกหลานของพวกเขา ควรมขีจธิตสสานถึกผธิดชอบทขีกี่จะรกักษาการแตท่งงานกกับผผจ้เชสืกี่อ
เทท่านกันี้น ของเลวจะทสาใหจ้ของดขีเสขียในเวลาไมท่นานมากกวท่าทขีกี่ของดขีจะเปลขีกี่ยนแปลงของเลวใหจ้ดขีขถึนี้น คนเหลท่านกันี้นทขีกี่
ประกาศตกัววท่าเปป็นลผก ๆ ของพระเจจ้าตจ้องไมท่แตท่งงานโดยปราศจากความเหห็นชอบของพระองคห์ ซถึกี่งพวกเขาไมท่ไดจ้
รกับเลยหากพวกเขาเขจ้ารท่วมเปป็นเครสือญาตธิกกับเหลท่าศกัตรผของพระองคห์



มารห์ตธิน ลผเธอรห์ กลท่าววท่า
โดยคสาวท่า “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า” โมเสสหมายถถึงลผกหลานเพศชายเหลท่านกันี้นของพวก

บรรพบตุรตุษทขีกี่ไดจ้รกับพระสกัญญานกันี้นเรสืกี่องพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดผผจ้เปปปั่ยมสตุข ในภาคพกันธสกัญญาใหมท่พวกเขาถผกเรขียกวท่าผผจ้
เชสืกี่อ ผผจ้ทขีกี่เรขียกพระเจจ้าวท่าพระบธิดาของตนและโดยพระองคห์พวกเขาจถึงถผกเรขียกวท่าลผก ๆ ของพระองคห์ พวกยธิว
อธธิบายอยท่างโงท่เขลาวท่าสสานวนนขีนี้หมายถถึงเหลท่าวธิญญาณชกักี่วทขีกี่ใหจ้กสาเนธิดชกักี่วอายตุของเหลท่าคนชกักี่ว
H.C. Leupold กลท่าววท่า

บกัดนขีนี้นขีกี่เปป็นลสาดกับตามธรรมชาตธิของความคธิด: หลกังจากทขีกี่พวกคาอธินถผกเหห็นวท่าไปในทธิศทางหนถึกี่งอยท่าง
ชกัดเจนในพกัฒนาการของพวกเขา และพวกเสทเองกห็ถผกเหห็นเชท่นกกันวท่าไปในอขีกทธิศทางหนถึกี่งทขีกี่แตกตท่างอยท่างสธินี้นเชธิง
และมนตุษยชาตธิสองสายนขีนี้กห็แยกออกจากกกันอยท่างเครท่งครกัดเพราะพวกเขาแตกตท่างกกันอยท่างสธินี้นเชธิงในเรสืกี่องของ
อตุปนธิสกัย บกัดนขีนี้ (บททขีกี่ 6) ทกันี้งสองสายนกันี้นเรธิกี่มทขีกี่จะปะปนกกันแลจ้ว และดจ้วยเหตตุนขีนี้ความแตกตท่างในเรสืกี่องศขีลธรรมจถึง
ถผกลบเลสือนไปและพวกเสท กห็เรธิกี่มถผกทสาใหจ้ปนเปปปื้อนอยท่างเลวรจ้ายจนระเบขียบโลกทขีกี่มขีอยผท่ในขณะนกันี้นตจ้องถผกทสาลาย
อยท่างแนท่นอน

การตขีความของบางคนทขีกี่วท่า “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า” ในทขีกี่นขีนี้ทขีกี่แตท่งงานกกับ “บตุตรสาวทกันี้งหลาย
ของมนตุษยห์” คสือเหลท่าทผตสวรรคห์ กห็ไมท่สมเหตตุสมผลและไมท่ถผกตรรกะ ถจ้าเหลท่าทผตสวรรคห์ไมท่แตท่งงานและไมท่ถผกยก
ใหจ้ในการแตท่งงาน แตท่เปป็นสธิกี่งมขีชขีวธิตทขีกี่ไรจ้เพศ ฉะนกันี้นพวกเขาจถึงไมท่มขีความสามารถและไมท่มขีความปรารถนาในเรสืกี่อง
เพศ เนสืกี่องจากเหลท่าทผตสวรรคห์ไมท่ออกลผกเปป็นทผตสวรรคห์ มกันจถึงโงท่เขลาทขีกี่จะคธิดวท่าพวกเขาสามารถออกลผกเปป็น
มนตุษยห์ไดจ้ และถจ้าเหลท่าทผตสวรรคห์จะแปลงกายมาเปป็นมนตุษยห์และดกังนกันี้นจถึงไดจ้รกับอนตุญาตอยท่างอกัศจรรยห์ใหจ้แตท่งงาน
กกับมนตุษยห์ไดจ้ มกันกห็คงตจ้องใชจ้การอกัศจรรยห์หนถึกี่งของพระเจจ้าซถึกี่งแนท่นอนวท่าพระองคห์คงไมท่ยอมอนตุญาตใหจ้เกธิดขถึนี้นเลย
เพราะเปป็นบาป และถจ้าคนเหลท่านขีนี้เปป็นทผตสวรรคห์ของพระเจจ้า และในบางวธิธขีทขีกี่แปลกประหลาดทขีกี่วท่าครกันี้งหนถึกี่งใน
ประวกัตธิศาสตรห์ของโลก พวกเขามาสมสผท่กกับมนตุษยห์ แลจ้วมกันจะมขีบทเรขียนอะไรและมขีประโยชนห์อะไรสสาหรกับเราเลท่า
ทขีกี่เรสืกี่องนขีนี้มขีอยผท่ในพระคกัมภขีรห์? แตท่เนสืกี่องจากทขีกี่ “บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้า” เหลท่านขีนี้เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเปป็นบตุตรชายใน
สายทขีกี่อยผท่ในทางพระเจจ้าของเสท และกสาลกังแตท่งงานกกับบตุตรสาวทกันี้งหลายของสายทขีกี่ชกักี่วของคาอธิน บทเรขียนทขีกี่แสน
เจห็บปวดและสสาคกัญนขีนี้จถึงมขีไวจ้สสาหรกับเราทตุกคน

การทภีริ่ผสูร้ทภีริ่รอดแลร้วแตผ่งงานกนับคนทภีริ่ยนังไมผ่กลนับใจเชสืริ่อกย็เปป็นหายนะ
การสมรสเปป็นความสกัมพกันธห์ของมนตุษยห์ทขีกี่แนบชธิดมากทขีกี่สตุด และจะวท่าไปแลจ้วกห็เกขีกี่ยวขจ้องกกับจธิตวธิญญาณ

ของมนตุษยห์มากกวท่าความสกัมพกันธห์อสืกี่นใด โอจ้ เชท่นนกันี้นแลจ้ว จะเปป็นบาปมากเพขียงไรเมสืกี่อคนทขีกี่ไมท่เหมสือนกกันแตท่งงาน
กกัน เมสืกี่อคนชอบธรรมแตท่งงานกกับคนชกักี่ว

เมสืกี่อเขจ้าไปในแผท่นดธินคานาอกัน ลผกหลานของอธิสราเอลกห็ถผกบกัญชาอยท่างชกัดแจจ้งวท่าเมสืกี่อพวกเขามาอยผท่



ทท่ามกลางคนฮธิตไทตห์ และคนเกอรห์กาชขี และคนอาโมไรตห์ และคนคานาอกัน และคนเปรธิสซขี และคนฮขีไวตห์ และ
คนเยบตุส “และทท่านตจ้องไมท่ทสาการสมรสกกับพวกเขา บตุตรสาวของทท่านทท่านตจ้องไมท่ยกใหจ้แกท่บตุตรชายของเขา หรสือ
บตุตรสาวของเขาทท่านตจ้องไมท่รกับมาใหจ้แกท่บตุตรชายของทท่าน ‘เพราะวท่าพวกเขาจะทสาใหจ้บตุตรชายของเจจ้าหกันเหไป
จากการตธิดตามเรา เพสืกี่อพวกเขาจะปรนนธิบกัตธิพระอสืกี่น ๆ’ ดกังนกันี้นพระพธิโรธของพระเยโฮวาหห์จะพลตุท่งขถึนี้นตท่อพวก
ทท่าน และจะทรงทสาลายทท่านเสขียโดยเรห็ว” (พบญ. 7:3,4) คสาเตสือนสตธินกันี้นถผกทวนซนี้สามากกวท่าหนถึกี่งหนแกท่ลผกหลาน
ของอธิสราเอล พวกเขาจะตจ้องไมท่แตท่งงานกกับพวกคนตท่างชาตธิเลย

ซาโลมอนทสาบาปในการแตท่งงานกกับพวกหญธิงตท่างชาตธิ 1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 11:1-8 กลท่าววท่า:
“แตท่กษกัตรธิยห์ซาโลมอนทรงรกักหญธิงตท่างชาตธิหลายคน พรจ้อมดจ้วยราชธธิดาของฟาโรหห์ มขีหญธิงคนโมอกับ คน

อกัมโมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮธิตไทตห์ จากบรรดาประชาชาตธิซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ตรกัสกกับลผกหลานของ
อธิสราเอลวท่า “พวกเจจ้าตจ้องไมท่เขจ้าไปหาพวกเขา และพวกเขาตจ้องไมท่เขจ้ามาหาพวกเจจ้า เพราะพวกเขาจะหกันใจ
ของพวกเจจ้าไปตามพระตท่าง ๆ ของพวกเขาเปป็นแนท่” ซาโลมอนไดจ้ทรงตธิดพกันกกับหญธิงเหลท่านขีนี้ในความรกัก และ
พระองคห์ทรงมขีมเหสขีเจห็ดรจ้อยคน พวกเจจ้าหญธิง และนางสนมสามรจ้อยคน และบรรดามเหสขีของพระองคห์ทรงหกัน
พระทกัยของพระองคห์ไปเสขีย ดจ้วยวท่าในเวลาตท่อมา เมสืกี่อซาโลมอนทรงชราภาพแลจ้ว บรรดามเหสขีของพระองคห์ไดจ้
หกันพระทกัยของพระองคห์ไปตธิดตามพระอสืกี่น ๆ และพระทกัยของพระองคห์ไมท่ดขีพรจ้อมตท่อพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของ
พระองคห์ เหมสือนอยท่างพระทกัยของดาวธิดราชบธิดาของพระองคห์ ดจ้วยวท่าซาโลมอนไดจ้ตธิดตามพระอกัชโทเรท เทพ
เทวขีของคนไซดอน และตธิดตามพระมธิลโคม สธิกี่งทขีกี่นท่าสะอธิดสะเอขียนของคนอกัมโมน และซาโลมอนทรงกระทสา
ความชกักี่วรจ้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ และไมท่ไดจ้ตธิดตามพระเยโฮวาหห์อยท่างเตห็มทขีกี่ เหมสือนอยท่างดาวธิด
ราชบธิดาของพระองคห์ไดจ้กระทสานกันี้น แลจ้วซาโลมอนไดจ้ทรงสรจ้างสถานบผชาบนทขีกี่สผงสสาหรกับพระเคโมช สธิกี่งทขีกี่นท่า
สะอธิดสะเอขียนของคนโมอกับ ในเนธินเขาทขีกี่อยผท่ตรงหนจ้ากรตุงเยรผซาเลห็ม และสสาหรกับพระโมเลค สธิกี่งทขีกี่นท่า
สะอธิดสะเอขียนของคนอกัมโมน และพระองคห์ไดจ้ทรงกระทสาอยท่างเดขียวกกันสสาหรกับบรรดามเหสขีตท่างชาตธิของ
พระองคห์ ผผจ้ซถึกี่งเผาเครสืกี่องหอมและถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาแกท่พระตท่าง ๆ ของพวกเขา”

ไมท่มขีใครเอาไฟสตุมอกและไมท่ถผกเผา
การรท่วมสามกัคคขีธรรมในเรสืกี่องฝฝ่ายวธิญญาณกกับคนชกักี่วถผกหจ้ามบท่อยครกันี้งเหลสือเกธินในพระคกัมภขีรห์ เพลงสดตุดขี 

1:1 กลท่าววท่า “บตุคคลผผจ้ไมท่ดสาเนธินตามคสาแนะนสาของคนอธรรม หรสือยสืนอยผท่ในทางของพวกคนบาป หรสือนกักี่งอยผท่ใน
ทขีกี่นกักี่งของคนทขีกี่ชอบเยาะเยจ้ย ผผจ้นกันี้นจะไดจ้รกับพร”

2 โครธินธห์ 6:14-18 กลท่าววท่า:



อะไรกกับเบลขีอกัล หรสือคนทขีกี่เชสืกี่อมขีสท่วนอะไรกกับคนทขีกี่ไมท่เชสืกี่อเลท่า และวธิหารของพระเจจ้ามขีการเหห็นพจ้องอะไรกกับเหลท่า
รผปเคารพ เพราะวท่าพวกทท่านเปป็นวธิหารของพระเจจ้าผผจ้ทรงพระชนมห์อยผท่ ตามทขีกี่พระเจจ้าตรกัสไวจ้วท่า ‘เราจะสถธิตอยผท่ใน
พวกเขา และดสาเนธินในทท่ามกลางพวกเขา และเราจะเปป็นพระเจจ้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากร
ของเรา’ ‘เหตตุฉะนกันี้นจงออกมาจากทท่ามกลางพวกเขา และพวกเจจ้าจงแยกตกัวออกมา’ องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าตรกัส 
‘และอยท่าแตะตจ้องสธิกี่งทขีกี่เปป็นมลทธิน และเราจะรกับพวกเจจ้าไวจ้ และจะเปป็นบธิดาแกท่พวกเจจ้า และพวกเจจ้าจะเปป็นบตุตร
ชายบตุตรสาวของเรา’ องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ตรกัส”

ดกังนกันี้นกท่อนหนจ้านกันี้นจถึงมขีคนกลตุท่มหนถึกี่งทขีกี่ดผเหมสือนจะรกักษาตกัวใหจ้แยกออกจากลผกหลานทขีกี่ไมท่เอาพระเจจ้าของ
คาอธิน แตท่บกัดนขีนี้พวกเขาแตท่งงานกกันแลจ้ว บตุตรชายทกันี้งหลายของพระเจจ้ากกับบตุตรสาวทกันี้งหลายของมนตุษยห์ และดกัง
นกันี้นจถึงดผเหมสือนวท่าไมท่มขีเหลสือเลยสกักคนนอกจากโนอาหห์ทขีกี่จะยสืนหยกัดมกักี่นคง เพขียงลสาพกังอยท่างชกัดเจนในโลกของ
คนนอกรขีตทขีกี่ไมท่เอาพระเจจ้า

____________
ขร้อ 3:

6:3 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “วธิญญาณของเราจะ
ไมท่วธิงวอนกกับมนตุษยห์ตลอดไป เพราะเขากห็เปป็นแตท่

เนสืนี้อหนกังดจ้วย ถถึงอยท่างนกันี้นวกันทกันี้งหลายของเขาจะ
เปป็นเพขียงหนถึกี่งรจ้อยยขีกี่สธิบปป”

พระวธิญญาณของพระเจร้าจะไมผ่วธิงวอนเสมอไป
พระวธิญญาณผผจ้เปปปั่ยมสตุขของพระเจจ้าไดจ้ทรงวธิงวอนกกับคนเหลท่านขีนี้กท่อนนนี้สาทท่วมโลกใหจ้กลกับใจใหมท่ ใหจ้หกัน

กลกับมาหาพระเจจ้า 1 เปโตร 3:18-20 บอกเราวท่า “พระครธิสตห์…โดยพระวธิญญาณ โดยพระวธิญญาณเชท่นกกัน 
พระองคห์ไดจ้เสดห็จไปและประกาศแกท่บรรดาจธิตวธิญญาณทขีกี่ตธิดคตุกอยผท่ ซถึกี่งแตท่กท่อนไมท่ไดจ้เชสืกี่อฟปัง ขณะเมสืกี่อครกันี้งหนถึกี่ง
ความอดกลกันี้นพระทกัยของพระเจจ้าไดจ้รอคอยในวกันเวลาของโนอาหห์ ขณะเรสือนกันี้นกสาลกังถผกจกัดเตรขียม ซถึกี่งในเรสือนกันี้นมขี
นจ้อยคน คสือแปดชขีวธิตทขีกี่ไดจ้รอดจากนนี้สา” ดกังนกันี้นพระครธิสตห์จถึงอยผท่ในกธิจธตุระทขีกี่ชท่วยใหจ้รอดในภาคพกันธสกัญญาเดธิม และ
พระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์กสาลกังเตสือนผผจ้คนในตอนนกันี้นเหมสือนตอนนขีนี้

เราไมท่ประหลาดใจวท่าพระเยซผทรงใหจ้คสาเตสือนทขีกี่นท่ากลกัวนกันี้นเกขีกี่ยวกกับการพผดหมธิกี่นประมาทพระวธิญญาณ
บรธิสตุทธธิธิ์ซถึกี่งไมท่มขีการยกโทษใหจ้เลย แนท่นอนวท่าพระองคห์ไมท่ไดจ้ทรงหมายถถึงการแคท่กลท่าวคสาพผดหมธิกี่นประมาทบางคสา
แตท่เปป็นใจทขีกี่หมธิกี่นประมาทเหมสือนพวกฟารธิสขีเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้เหห็นการอกัศจรรยห์ตท่าง ๆ ของพระเยซผและเกลขียดชกัง
พระองคห์ และคงทราบเปป็นแนท่วท่าพระองคห์ทรงเปป็นทกันี้งหมดทขีกี่พระองคห์ทรงอจ้างวท่าเปป็นจรธิง ๆ แตท่พวกเขากห็หกันใจชกักี่ว
ของตนไปเสขียและดกังนกันี้นพวกเขาจถึงขกัดขสืนและหมธิกี่นประมาทพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทขีกี่ทรงฟฝ้องใจพวกเขา พระเยซผ 
“ทรงทราบความคธิดของพวกเขา” และมกันคสือความคธิดตท่าง ๆ ของพวกเขาทขีกี่พระองคห์ทรงตสาหนธิ

บาปทขีกี่ใหจ้อภกัยไมท่ไดจ้อยท่างนกันี้นหรสือ? ใชท่แลจ้วครกับ และกระทกักี่งวกันนขีนี้ พระวธิญญาณกห็ทรงเรขียกแลจ้วเรขียกอขีก



อยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย แตท่ใจหนถึกี่งอาจเรธิกี่มแขห็งขสืนตท่อพระเจจ้าและเรธิกี่มไมท่ฟปังเสขียงวธิงวอนอกันอท่อนหวานของพระองคห์อขีก
ตท่อไปแลจ้ว และดกังนกันี้นจถึงเลยกสาหนดเวลาทขีกี่เขาจะสามารถรกับความรอดไดจ้ พระเจจ้าไมท่ทรงเปลขีกี่ยนแปลง แตท่เมสืกี่อ
มกันเปป็นไปไมท่ไดจ้อขีกตท่อไปแลจ้วทขีกี่คน ๆ หนถึกี่งจะรกับความรอด พระวธิญญาณของพระเจจ้ากห็ทรงเลธิกการทรงเรขียกของ
พระองคห์: “วธิญญาณของเราจะไมท่วธิงวอนกกับมนตุษยห์ตลอดไป” พระคกัมภขีรห์กลท่าว

“ถถึงอยท่างนกันี้นวกันทกันี้งหลายของเขาจะเปป็นเพขียงหนถึกี่งรจ้อยยขีกี่สธิบปป” ซถึกี่งผมคธิดวท่าหมายความวท่า อขีกไมท่นาน
อายตุทขีกี่ยสืนเหลท่านขีนี้- 800, 900 ปป-จะถผกหกักี่นลง ถผกจสากกัด ในไมท่กขีกี่ชกักี่วอายตุคน โดยลดลงทกันทขีหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น จน
กระทกักี่งในสมกัยของดาวธิด เจห็ดสธิบปปคสืออายตุชราปกตธิ พระเจจ้าทรงใหจ้โมเสสเขขียนเรสืกี่องนขีนี้ลงไป (อพย. 24:4) และ
โมเสสตายเมสืกี่ออายตุ 120 ปป

________
ขร้อ 4-7:

6:4 มขีพวกมนตุษยห์ยกักษห์อยผท่ในแผท่นดธินโลกในวกันเหลท่า
นกันี้น และหลกังจากนกันี้นเชท่นกกัน เมสืกี่อบตุตรชายทกันี้งหลาย
ของพระเจจ้าเขจ้าหาบตุตรสาวทกันี้งหลายของมนตุษยห์ 
และพวกเธอคลอดบตุตรทกันี้งหลายใหจ้แกท่พวกเขา คน
เหลท่านกันี้นไดจ้กลายเปป็นพวกมขีอสานาจมากซถึกี่งอยผท่มา
ตกันี้งแตท่สมกัยโบราณ เปป็นคนมขีชสืกี่อเสขียง
6:5 และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าความชกักี่วของมนตุษยห์มขี
มากในแผท่นดธินโลก และเหห็นวท่าจธินตนาการทตุกอยท่าง
แหท่งความคธิดทกันี้งหลายแหท่งใจของเขาลจ้วนแตท่ชกักี่วรจ้าย

อยท่างเดขียวเสมอไป
6:6 และพระเยโฮวาหห์ทรงโทมนกัสทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรง
สรจ้างมนตุษยห์บนแผท่นดธินโลก และมกันทสาใหจ้พระองคห์
ทรงเศรจ้าโศกทขีกี่พระทกัยของพระองคห์
6:7 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “เราจะทสาลายมนตุษยห์
ผผจ้ซถึกี่งเราไดจ้สรจ้างไปจากพสืนี้นแผท่นดธินโลก ทกันี้งมนตุษยห์ 
และสกัตวห์ และสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน และฝผงนกแหท่งฟฝ้า
อากาศ เพราะวท่าเราเสขียใจทขีกี่เราไดจ้สรจ้างพวกเขา
มา”

พระเจร้าทรงตนันั้งพระทนัยแนผ่วแนผ่ทภีริ่จะทนาลายโลก
เคยมขีพวกคนยกักษห์ในแผท่นดธินโลกในวกันเหลท่านกันี้น พละกสาลกังอกันมหาศาลของมนตุษยชาตธิสมกัยแรก ซถึกี่งไมท่มขี

การแปดเปปปื้อนในโลหธิตจนกระทกักี่งการทสาบาปหลายศตวรรษไดจ้ทสาใหจ้มนตุษยชาตธิอท่อนแอลง ดกังนกันี้นมนตุษยห์สมกัยกท่อน
จถึงมขีอายตุยสืนถถึง 800-900 ปปและมากกวท่านกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก และดกังนกันี้นมนตุษยห์บางคนจถึงมขีขนาดตกัวทขีกี่ใหญท่ยกักษห์ 
ดกังนกันี้นจงหมายเหตตุวท่าสภาพแบบเดขียวกกันเหลท่านกันี้นบนแผท่นดธินโลกซถึกี่งนท่าจะไดจ้รกับการปกปฝ้องโดยผสืนไอนนี้สานกันี้นจน
รกังสขีอธินฟราเรดตท่าง ๆ ทขีกี่ทสาใหจ้แกท่ชราไมท่สามารถทะลตุผท่านเขจ้ามาไดจ้ และเพราะภผมธิอากาศทขีกี่พอดขี ๆ ซถึกี่งสท่งผลใหจ้
เกธิดพวกแมมมอธตกัวมหถึมาซถึกี่งรท่างของพวกมกันถผกคจ้นพบ ซถึกี่งบกัดนขีนี้ถผกทสาลายในนนี้สาทท่วมนกันี้น และสกัตวห์ตท่าง ๆ อยท่าง
เสสือเขขีนี้ยวดาบ สลอธยกักษห์และไดโนเสารห์ ผมกสาลกังกลท่าววท่าเคยมขีพวกยกักษห์ในแผท่นดธินโลก

ลงไปในเทห็กซกัส ถผกฝปังอยผท่ในกจ้นแมท่นนี้สาทขีกี่เปป็นหธิน คสือแมท่นนี้สา Paluxy สายเลห็กใกลจ้ Glen Rose มขีการคจ้น



พบรอยเทจ้าของมนตุษยห์เพศชายคนหนถึกี่ง อยผท่ใกลจ้กกับรอยเทจ้าของไดโนเสารห์ตกัวหนถึกี่ง ซถึกี่งทกันี้งคผท่ถผกทสาขถึนี้นในโคลนซถึกี่งถผก
ปกคลตุมอขีกในเวลาตท่อมาไมท่นานและกลายเปป็นหธินแลจ้ว รอยเทจ้าของชายคนนกันี้นยาวสธิบแปดนธินี้วและเขานท่าจะสผง
แปดหรสือเกจ้าฟตุตเลย นกักี่นเปป็นชายคนหนถึกี่งหลกังนนี้สาทท่วมโลกอยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย

และไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเคยมขีรท่องรอยทขีกี่หลงเหลสืออยผท่ของพวกคนยกักษห์ตลอดหลายศตวรรษ บจ้างกห็อยผท่ใน
หมผท่ชาวฟปลธิสเตขีย เชท่น โกลธิอกัทและครอบครกัวของเขา บจ้างกห็เปป็นพวกคนอานาคและผผจ้หนถึกี่งคสือ โอก กษกัตรธิยห์คน
ยกักษห์นกันี้นแหท่งเมสืองบาชาน ผผจ้ซถึกี่งเตขียงนอนของเขายาวเกจ้าศอกและกวจ้างสขีกี่ศอก (พบญ. 3:11)

เคยมขีพวกคนยกักษห์อยผท่ในแผท่นดธินโลกในวกันเหลท่านกันี้น
อาจเปป็นไดจ้เชท่นกกันวท่าเมสืกี่อสายทขีกี่แยกออกของเสทเลธิกการแยกออกนกันี้นและรท่วมสมรสกกับบตุตรเหลท่านกันี้น

ของคาอธิน เรธิกี่มมขีกสาลกังวกังชาแบบใหมท่แลจ้วในเผท่าพกันธตุห์นกันี้นเพราะการขจ้ามนกันี้น พวกคนเลขีนี้ยงวกัวพบแลจ้วตอนนขีนี้วท่าการ
ขจ้ามพกันธห์วกัว Shorthorn กกับ Hereford ทสาใหจ้เกธิดกสาลกังวกังชาแบบใหมท่ และดกังนกันี้นพวกลผกวกัวทขีกี่ไดจ้รางวกัลทขีกี่งาน
แสดงวกัวบางครกันี้งจถึงถผกขจ้ามสายพกันธตุห์กกัน ถถึงอยท่างไรแลจ้วเคยมขีพวกคนยกักษห์และผผจ้คนทขีกี่มขีชสืกี่อเสขียงในดจ้านพละกสาลกัง
และการทสาสงครามกท่อนนนี้สาทท่วมโลก

แตท่ความชกักี่วของมนตุษยห์! จงหมายเหตตุวท่าเลวรจ้ายขนาดไหน มกัน “มขีมากในแผท่นดธินโลก” ไมท่เพขียงแตท่ 
“จธินตนาการทตุกอยท่างแหท่งความคธิดทกันี้งหลายแหท่งใจของเขาลจ้วนแตท่ชกักี่วรจ้ายอยท่างเดขียว” แตท่ยกัง “เสมอไป” ดจ้วย โอจ้
ไมท่มขีใจสกักดวงเลยหรสือทขีกี่หกันมาหาพระเจจ้า? ไมท่มขีเลย โนอาหห์เทศนานานหนถึกี่งรจ้อยปปโดยไมท่มขีคนกลกับใจเชสืกี่อเลย
นอกจากภรรยาของเขา บตุตรชายสามคนของเขาและภรรยาของพวกเขา บกัดนขีนี้การพธิพากษาตจ้องมาแลจ้ว

“พระเยโฮวาหห์ทรงโทมนกัสทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์บนแผท่นดธินโลก และมกันทสาใหจ้พระองคห์ทรงเศรจ้า
โศกทขีกี่พระทกัยของพระองคห์” โอจ้ ความโทมนกัสของพระเจจ้าขณะทขีกี่พระองคห์ทรงมองดผเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ทขีกี่พระองคห์ไดจ้
ทรงสรจ้างและตรกัสวท่า “ดขีจรธิง” บกัดนขีนี้บาปไดจ้ทสาลายพระหกัตถกธิจของพระเจจ้าแลจ้ว บกัดนขีนี้มนตุษยห์ผผจ้ถผกสรจ้างใหจ้ถวาย
เกขียรตธิพระเจจ้าและรกักพระองคห์ไดจ้กลายเปป็นศกัตรผของพระเจจ้าแลจ้ว ตกเปป็นทาสบาปและวธิปรธิตเสขียจนไมท่มขีความคธิด
ดขี ๆ ไมท่มขีเจตนาอกันดขี ไมท่มขีการกลกับใจ ไมท่มขีความชอบธรรมเลย พวกเขาตจ้องถผกทสาลาย

พระเจจ้าตจ้องเรธิกี่มตจ้นใหมท่หมดกกับโนอาหห์และครอบครกัวของเขาเทท่านกันี้นบนแผท่นดธินโลก
บางคนรผจ้สถึกสะเทสือนใจทขีกี่พระเจจ้าจะทรงทสาลายหลายลจ้านคนโดยนนี้สาทท่วมนกันี้นในคราวเดขียว แตท่มกันแตก

ตท่างตรงไหนเลท่าระหวท่างการทขีกี่ทตุกคนตายหมดตอนนขีนี้กกับการตายไปทขีละเลห็กละนจ้อยอขีกหจ้าสธิบปปหรสือนานกวท่านกันี้น 
หรสือหนถึกี่งรจ้อยปป? เพราะวท่า “และตามทขีกี่กสาหนดไวจ้สสาหรกับมนตุษยห์แลจ้ววท่า จะตจ้องตายหนหนถึกี่ง และหลกังจากนกันี้นกห็จะ
มขีการพธิพากษา” (ฮบ. 9:27) “คท่าจจ้างของบาปคสือความตาย” ไมท่วท่าจะชอบหรสือไมท่ เมสืกี่ออาดกัมและเอวาไดจ้ทสาบาป
พวกเขากห็เรธิกี่มตายในการละเมธิดและในบาปและความตายไดจ้ผท่านมาถถึงเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ทกันี้งหมด และบกัดนขีนี้ไมท่วท่าทตุก
คนจะตายเปป็นหมผท่คณะในคราวเดขียว หรสือพวกเขาตายแบบแยกเปป็นคน ๆ ไป มกันกห็ไมท่เปลขีกี่ยนแปลงขจ้อเทห็จจรธิง



นกันี้น บาปนสาความตายมาใหจ้และความตายกห็เปป็นการพธิพากษาของพระเจจ้า
คตุณอยากกลท่าวหรสือวท่าพระเจจ้าไมท่ควรมขีสธิทธธิธิ์กลท่าวอะไรเกขีกี่ยวกกับวท่าความตายนขีนี้ควรจะมาถถึงเหลท่าคนบาป

เมสืกี่อไร? นกักี่นคงจะโงท่เขลา
และเราจสาไดจ้วท่าลมหายใจของทตุกคนอยผท่ในพระหกัตถห์ของพระเจจ้าและพระเยซผตรกัสวท่า “อยท่ากลกัวคนทกันี้ง

หลายซถึกี่งฆท่าไดจ้แตท่กาย แตท่ไมท่สามารถทขีกี่จะฆท่าจธิตวธิญญาณไดจ้ แตท่จงกลกัวพระองคห์ผผจ้ซถึกี่งทรงสามารถทขีกี่จะทสาลายทกันี้ง
จธิตวธิญญาณและรท่างกายในนรกไดจ้ดขีกวท่า” (มธ. 10:28)

จงจสาไวจ้วท่าพระเจจ้าทรงทสาลายฟาโรหห์และกองทกัพของเขาอยท่างไร จงจสาไวจ้วท่าพระเจจ้าทรงนสาภกัยพธิบกัตธิ
ใหญท่โตแหท่งฝผงงผพธิษมาสผท่ชนชาตธิอธิสราเอลอยท่างไรเพราะการบท่นตท่อวท่าอกันขมขสืกี่นของพวกเขาตท่อพระเจจ้าและโมเสส
ในกกันดารวธิถขี 21:5-9 จงจสาไวจ้วท่าดาธานและอาบขีรกัม เพราะการกบฏชกักี่ว ๆ ของพวกเขา ถผกปฐพขีกลสืนและพวกเขา
รท่วงลงไปทกันี้งเปป็นในหลตุมลถึกนกันี้นอยท่างไร!

จงจสาไวจ้วท่าพระเยซผเจจ้า ในลผกา 13:1-5 ตรกัสเหห็นชอบเมสืกี่อปปลาต ซถึกี่งเปป็นตกัวแทนของรกัฐบาลทขีกี่กระทสาการ
แทนพระเจจ้า ประหารชขีวธิตชาวกาลธิลขีทขีกี่เปป็นกบฏเหลท่านกันี้นและเมสืกี่อกสาแพงนกันี้นพกังมาทกับคนชกักี่วเหลท่านกันี้นทขีกี่กรตุง
เยรผซาเลห็ม พระเยซผกห็ทรงนกับวท่านกักี่นเปป็นการกระทสากธิจของพระเจจ้า ตามทขีกี่มกันเปป็นจรธิง ๆ และพระองคห์ตรกัสวท่า
 “นอกจากทท่านทกันี้งหลายกลกับใจเสขียใหมท่ พวกทท่านทตุกคนจะพธินาศเหมสือนกกัน”

ในยตุคสมกัยของเราพระเจจ้าทรงใหจ้มขีโทษประหารชขีวธิตสสาหรกับการฆท่าคนและอาชญากรรมอสืกี่น ๆ บาง
ประเภท โดยทรงมอบอสานาจนกันี้นไวจ้ในมสือของรกัฐบาล และพระองคห์ตรกัสวท่า “บรรดาผผจ้ครอบครองนกันี้น…หาไดจ้ถสือ
ดาบไวจ้อยท่างเปลท่าประโยชนห์ไมท่ ดจ้วยวท่าเขาเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้า เปป็นผผจ้แกจ้แคจ้นเพสืกี่อลงพระอาชญาแกท่ผผจ้ทขีกี่กระทสา
ความชกักี่วรจ้าย” (รม. 13:3,4)

แตท่ลองคธิดถถึงเดห็กเลห็ก ๆ ทตุกคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไมท่รผจ้ผธิดชอบชกักี่วดขีทขีกี่ตายทกันทขีในนนี้สาทท่วมนกันี้นสธิครกับ ลองนถึกถถึง
ความตายของลผกหกัวปปเหลท่านกันี้นในทท่ามกลางคนอขียธิปตห์ในวกันปปัสกานกันี้นในอขียธิปตห์สธิครกับ นกักี่นไมท่ดขีหรสือ?  มกันดขียธิกี่งกวท่า
สกักเพขียงใดทขีกี่เดห็กเลห็ก ๆ ทขีกี่ไมท่รผจ้ผธิดชอบชกักี่วดขี ถผกพธิทกักษห์รกักษาไวจ้โดยความเมตตาของพระเจจ้าจากนรกจนกระทกักี่งเขา
เรธิกี่มรผจ้ผธิดชอบชกักี่วดขี-มกันดขียธิกี่งกวท่าสกักเพขียงใดทขีกี่เดห็กเลห็ก ๆ นกันี้นไดจ้ไปสวรรคห์ตอนนขีนี้ แทนทขีกี่จะมขีชขีวธิตอยผท่และกลายเปป็นผผจ้ทขีกี่
ถผกสอนใหจ้เปป็นศกัตรผของพระเจจ้า ซถึกี่งจะตกนรกแนท่นอน ความเมตตาทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ทขีกี่สตุดทขีกี่อาจเกธิดขถึนี้นไดจ้กกับเดห็ก ๆ เหลท่า
นขีนี้กห็คสือ การตายเสขียตอนนขีนี้และไปสผท่อจ้อมแขนของพระเจจ้าผผจ้ทรงรกัก กท่อนทขีกี่พวกเขาจะกลายเปป็นคนบาปทขีกี่รผจ้ผธิดชอบ
ชกักี่วดขี เพราะจสาไวจ้วท่าพระคกัมภขีรห์กลท่าวใน 1 โครธินธห์ 15:22 วท่า “เพราะวท่าในอาดกัม คนทกันี้งสธินี้นตจ้องตายฉกันใด ในพระ
ครธิสตห์ คนทกันี้งสธินี้นกห็จะถผกทสาใหจ้มขีชขีวธิตฉกันนกันี้น” ไมท่มขีใครไปนรกเพราะความแปดเปปปื้อนแหท่งบาปทขีกี่รกับตกทอดมา แตท่
เพราะบาปของตกัวเขาเองเทท่านกันี้น

แตท่ถจ้าเดห็กเหลท่านขีนี้มขีชขีวธิตอยผท่จนถถึงวกัยทขีกี่รผจ้ผธิดชอบชกักี่วดขี พวกเขากห็คงเลสือกทขีกี่จะทสาบาปเหมสือนอยท่างทตุกคนใน



โลกเมสืกี่อเขาเรธิกี่มรผจ้จกักแยกแยะถผกผธิด ใชท่แลจ้วครกับ มกันเปป็นพระเมตตาของพระเจจ้าจรธิง ๆ ทขีกี่ทารกทกันี้งหลายตายไปใน
นนี้สาทท่วมนกันี้นแทนทขีกี่จะมขีชขีวธิตอยผท่จนกลายเปป็นคนบาปทขีกี่ชกักี่วชจ้าและจากนกันี้นกห็ไปนรก

และมกันเปป็นเครสืกี่องเตสือนใจเกขีกี่ยวกกับความชกักี่วของผผจ้คนเหลท่านขีนี้ทขีกี่วท่าในชท่วงหนถึกี่งรจ้อยปปของการเทศนา พรจ้อม
กกับฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ขณะทขีกี่พระครธิสตห์ทรงเทศนาแกท่พวกเขาผท่านทางโนอาหห์ ไมท่มขีเลยสกักคนทขีกี่
ยอมรกับความรอด

พวกเขาตจ้องถผกทสาลาย
_____________

ขร้อ 8-13:
6:8 แตท่โนอาหห์ไดจ้พบพระคตุณในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาหห์
6:9 เหลท่านขีนี้เปป็นพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งหลายของโนอาหห์ โน
อาหห์เปป็นคนชอบธรรมและดขีพรจ้อมในชกักี่วอายตุของ
ทท่าน และโนอาหห์ดสาเนธินกกับพระเจจ้า
6:10 และโนอาหห์ใหจ้กสาเนธิดบตุตรชายสามคน คสือเชม
ฮาม และยาเฟท
6:11 แผท่นดธินโลกกห็เสสืกี่อมทรามตท่อพระพกักตรห์
พระเจจ้าเชท่นกกัน และแผท่นดธินโลกกห็เตห็มไปดจ้วยความ

ทารตุณ
6:12 และพระเจจ้าทอดพระเนตรบนแผท่นดธินโลก 
และดผเถธิด แผท่นดธินโลกกห็เสสืกี่อมทรามไป เพราะวท่า
บรรดาเนสืนี้อหนกังไดจ้กระทสาทางของตนใหจ้เสสืกี่อมทราม
ไปบนแผท่นดธินโลก
6:13 และพระเจจ้าตรกัสแกท่โนอาหห์วท่า “อวสานของ
เนสืนี้อหนกังทกันี้งปวงอยผท่ตท่อหนจ้าเราแลจ้ว เพราะวท่าแผท่น
ดธินโลกเตห็มไปดจ้วยความทารตุณโดยพวกเขา และ
ดผเถธิด เราจะทสาลายพวกเขาพรจ้อมกกับแผท่นดธินโลก

โนอาหร์ผสูร้ตามทางพระเจร้าผสูร้เดภียวในเผผ่าพนันธทุร์ทภีริ่ไมผ่เอาพระเจร้า
แตท่โนอาหห์ “ไดจ้พบพระคตุณในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์” เขาชท่างมขีอตุปนธิสกัยทขีกี่แขห็งแกรท่งจรธิง ๆ ทขีกี่

ตท่อตจ้านแรงฉตุดของเผท่าพกันธตุห์ทกันี้งหมดนกันี้นไดจ้! จงหมายเหตตุวธิธขีทขีกี่เขาถผกพรรรณนาตรงนขีนี้: เขาเปป็น “คนชอบธรรม” 
เขา “ดขีพรจ้อมในชกักี่วอายตุของเขา” นกักี่นคสือ ตลอดชกักี่วชขีวธิตของเขา ไมท่ใชท่ไรจ้บาป แตท่คสาเรขียก “ดขีพรจ้อม” หมายถถึง
ทตุท่มเทใหจ้พระเจจ้าอยท่างสธินี้นสตุดใจ เทขีกี่ยงธรรมหรสือจรธิงใจ และเหมสือนกกับทขีกี่มขีกลท่าวเกขีกี่ยวกกับเอโนค “โนอาหห์ดสาเนธิน
กกับพระเจจ้า” โนอาหห์เปป็นหนถึกี่งในเหลท่าวขีรบตุรตุษแหท่งความเชสืกี่อนกันี้นทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงในฮขีบรผ 11:7 และเขาชท่างเปป็นคนทขีกี่
อยผท่ในทางพระเจจ้าจรธิง ๆ ในการยสืนอยผท่เพขียงลสาพกังในทท่ามกลางชาวโลกทขีกี่ตท่อตจ้าน เชสืกี่อพระเจจ้าในขณะทขีกี่ชาวโลก
ทตุกคนทขีกี่เหลสือไมท่ยอมรกับพระองคห์ ตท่อเรสือเดธินสมตุทรลสามหถึมานกันี้นบนบกในทขีกี่ ๆ ผผจ้คนคธิดวท่ามกันคงไมท่มขีโอกาสไดจ้ออก
ทะเล ความเชสืกี่อนกันี้นและการอยผท่ในทางพระเจจ้าแบบแยกออกของโนอาหห์เปป็นทขีกี่ชอบพระทกัยพระเจจ้าอยท่างมาก 
และโนอาหห์ “ไดจ้กลายเปป็นทายาทแหท่งความชอบธรรม ซถึกี่งเปป็นโดยความเชสืกี่อ” เราถผกบอกเชท่นนกันี้นในฮขีบรผ 11:7

และ 1 เปโตร 3:18-20 กห็บอกเราวท่าเมสืกี่อโนอาหห์เทศนาแกท่ผผจ้คน นกักี่นกห็คสือพระครธิสตห์กสาลกังเทศนาผท่านทาง



พระวธิญญาณนกันี้น คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้ยธินขท่าวประเสรธิฐ โดยโนอาหห์ กห็สามารถรกับความรอดไดจ้ และโนอาหห์เองไดจ้
วางใจในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นกันี้น ผผจ้ซถึกี่งเขายกังไมท่เคยเหห็นแตท่เขากห็เทศนา

จงสกังเกตวท่าความชกักี่วเพธิกี่มทวขีทขีกี่ใด ความรตุนแรงกห็เพธิกี่มขถึนี้นทขีกี่นกักี่น ขณะทขีกี่โรงเรขียนหลายแหท่งในอเมรธิกาหกันไป
จากพระคกัมภขีรห์และการทรงสรจ้างโดยตรงและสอนเรสืกี่องโงท่ ๆ ของวธิวกัฒนาการแบบอเทวนธิยม และเมสืกี่อพระคกัมภขีรห์
เปป็นหนกังสสือตจ้องหจ้ามและเมสืกี่อการอธธิษฐานถผกหจ้ามในโรงเรขียนเหลท่านกันี้น การทสาผธิดศขีลธรรมและการเลท่นชผจ้กห็เรธิกี่ม
แพรท่ระบาดและการฆท่าเดห็กทารกทขีกี่ยกังไมท่เกธิดบกัดนขีนี้กห็ถผกทสาใหจ้เปป็นเรสืกี่องถผกกฎหมายและไดจ้รกับการปกปฝ้อง คตุณไมท่
ตจ้องประหลาดใจเลยกกับการไหลบท่าดตุจนนี้สาทท่วมของความไรจ้กฎหมายและอาชญากรรมทขีกี่เพธิกี่มสผงขถึนี้นทตุกหยท่อมหญจ้า
ความรตุนแรงกท่อนนนี้สาทท่วมโลกกห็เปป็นเชท่นนกันี้นและพระเจจ้าตรกัสวท่า “แผท่นดธินโลกเตห็มไปดจ้วยความทารตุณโดยพวกเขา 
และดผเถธิด เราจะทสาลายพวกเขาพรจ้อมกกับแผท่นดธินโลก” จงสกังเกตวท่าการทสาลายนกันี้นไมท่เพขียงมขีไวจ้สสาหรกับเผท่าพกันธตุห์
นกันี้นเทท่านกันี้น แตท่สสาหรกับ “แผท่นดธินโลก” ดจ้วย นกักี่นคสือโลกในสมกัยนกันี้นพรจ้อมกกับนครตท่าง ๆ แมท่นนี้สาสายตท่าง ๆ ภผเขา
หลายลผก ผสืนปฝ่าทกันี้งหลาย บรรดาสกัตวห์ปฝ่า มหาสมตุทรตท่าง ๆ ของโลก-ทกันี้งหมดนขีนี้จะตจ้องถผกทสาลายจนราบคาบดจ้วย
นนี้สาทท่วมแบบวธินาศภกัยทขีกี่จะไมท่เพขียงปกคลตุมภผเขาทตุกลผกในแผท่นดธินโลกดจ้วยนนี้สา แตท่ดจ้วยคลสืกี่นนนี้สาทขีกี่พกัดพาซากปรกักหกัก
พกังและโคลนหลายพกันฟตุตไปเหนสือนครและผสืนปฝ่าและสรรพสกัตวห์ซถึกี่งถผกฝปังในชกันี้นเหลท่านขีนี้ และพรจ้อมกกับภผเขาไฟ
ระเบธิดและแผท่นดธินไหวและธารนนี้สาแขห็ง ซถึกี่งเกธิดขถึนี้นตามมานานหลายเดสือนหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น พระเจจ้าจะทรง
ทสาลายแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นทขีกี่เคยเปป็นอยผท่ในสมกัยนกันี้น หรสือตามทขีกี่ 2 เปโตร 3:6 กลท่าว “ซถึกี่งโดยคสาตรกัสนกันี้นโลกทขีกี่เปป็น
อยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป” พรจ้อมกกับผผจ้คนทขีกี่อยผท่ในโลก

______________
ขร้อ 14-22:

6:14 เจจ้าจงตท่อเรสือดจ้วยไมจ้สนโกเฟอรห์ เจจ้าจงทสาเปป็น
หจ้อง ๆ ในเรสือ และยาเรสือนกันี้นทกันี้งขจ้างในและขจ้างนอก
ดจ้วยชกัน
6:15 และนขีกี่เปป็นแบบอยท่างซถึกี่งเจจ้าตจ้องตท่อเรสือนขีนี้ 
ความยาวของเรสือจะเปป็นสามรจ้อยศอก ความกวจ้าง
ของมกันจะเปป็นหจ้าสธิบศอก และความสผงของมกันจะ
เปป็นสามสธิบศอก
6:16 เจจ้าตจ้องทสาชท่องอกันหนถึกี่งในเรสือ และเจจ้าตจ้องใหจ้
ชท่องนกันี้นอยผท่ขจ้างบนขนาดหนถึกี่งศอก และประตผนกันี้น
ของเรสือเจจ้าตจ้องตกันี้งไวจ้ในดจ้านขจ้างของเรสือ เจจ้าตจ้องทสา

เปป็นชกันี้นลท่าง ชกันี้นทขีกี่สองและชกันี้นทขีกี่สาม
6:17 และดผเถธิด เรา คสือเราเอง จะนสานนี้สาทกันี้งหลาย
มาทท่วมบนแผท่นดธินโลก เพสืกี่อทสาลายเนสืนี้อหนกังทกันี้งสธินี้น 
ซถึกี่งมขีลมหายใจแหท่งชขีวธิต จากใตจ้ฟฝ้า และทตุกสธิกี่งทขีกี่อยผท่
ในแผท่นดธินโลกจะตายสธินี้น
6:18 แตท่เราจะตกันี้งพกันธสกัญญาของเราไวจ้กกับเจจ้า และ
เจจ้าตจ้องเขจ้ามาในเรสือ ตกัวเจจ้า และบตุตรชายทกันี้งหลาย
ของเจจ้า และภรรยาของเจจ้า และบตุตรสะใภจ้ทกันี้ง
หลายของเจจ้า พรจ้อมกกับเจจ้า
6:19 และจากเนสืนี้อหนกังทกันี้งสธินี้นทขีกี่มขีชขีวธิตอยผท่ ทตุกชนธิด



อยท่างละคผท่ เจจ้าตจ้องนสาเขจ้ามาในเรสือ เพสืกี่อรกักษาพวก
มกันใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปกกับเจจ้า พวกมกันจะเปป็นตกัวผผจ้
และตกัวเมขีย
6:20 จากฝผงนกตามชนธิดของพวกมกัน และจากสกัตวห์
ใชจ้งานตามชนธิดของพวกมกัน จากสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน
ทตุกอยท่างแหท่งแผท่นดธินโลกตามชนธิดของมกัน ทตุกชนธิด
อยท่างละคผท่จะมาหาเจจ้า เพสืกี่อรกักษาพวกมกันใหจ้มขีชขีวธิต

อยผท่ตท่อไป
6:21 และเจจ้าจงนสาจากอาหารทกันี้งหมดทขีกี่กธินเขจ้าไป
ไดจ้ และเจจ้าตจ้องสะสมอาหารนกันี้นไวจ้สสาหรกับเจจ้า และ
มกันจะเปป็นอาหารสสาหรกับเจจ้าและสสาหรกับพวกสกัตวห์”
6:22 โนอาหห์ไดจ้กระทสาดกังนกันี้น ตามทตุกสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้า
ทรงบกัญชาทท่าน ทท่านกห็กระทสาดกังนกันี้น

เรสือลนามหนมานนันั้น
เรสือนกันี้นใหญท่ขนาดไหน? มกันยาว 300 ศอก กวจ้าง 50 ศอก สผง 30 ศอก ศอกหนถึกี่งเดธิมทขีถผกตกันี้งใจใหจ้มขี

ขนาดเทท่ากกับแขนชท่วงลท่างของคน ๆ หนถึกี่งไปถถึงปลายนธินี้วมสือของเขา เดธิมทขีนกักี่นกห็จะเทท่ากกับ 18 ถถึง 27 นธินี้ว ศอกนกันี้น
แตกตท่างกกันไปเพราะวท่าแตท่กท่อนไมท่มขีขนาดวกัดทขีกี่เปป็นมาตรฐานเกห็บไวจ้ในวอชธิงตกันดขีซขี ซถึกี่งไมจ้วกัดทกันี้งหมดไดจ้ถผกทสาขถึนี้น
ตามนกันี้นเหมสือนอยท่างตอนนขีนี้ มกันอาจมขีขนาดยาวกวท่านกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก เมสืกี่อมนตุษยห์เคยตกัวใหญท่กวท่าและตกัวสผงกวท่า
เมสืกี่อหลายคนเคยเปป็นพวกคนยกักษห์-ศอกนกันี้นจถึงอาจยาวกวท่านขีนี้เยอะเลย เรสือนกันี้นสผงสามชกันี้นและถจ้าศอกหนถึกี่งเทท่ากกับ
แคท่สธิบแปดนธินี้ว สามชกันี้นนกันี้นกห็คงจะเทท่ากกับประมาณความสผงสธิบหจ้าฟตุต เรสือนกันี้นกห็คงจะยาว 450 ฟตุต และกวจ้าง 45 
ฟตุต แตท่พรจ้อมกกับความยาวทขีกี่เพธิกี่มขถึนี้นสองสามนธินี้วตท่อหนถึกี่งศอกนกันี้น มกันกห็คงใหญท่กวท่าเดธิมเปป็นสองเทท่า เรสือนกันี้นมขีหนจ้า
ตท่างบานหนถึกี่ง (หรสือหนจ้าตท่างหลายบาน) ใกลจ้สท่วนบนสตุดซถึกี่งสามารถเปปิดออกไปไดจ้ (ปฐก. 8:6)

และโนอาหห์จะตจ้องใหจ้สธิกี่งมขีชขีวธิตทตุกชนธิดของเนสืนี้อหนกังทกันี้งปวงเขจ้ามาในเรสือนกันี้น “ทตุกชนธิดอยท่างละคผท่” พวก
มกันจะตจ้องเปป็นตกัวผผจ้และตกัวเมขีย พวกนกและพวกสกัตวห์ใชจ้งานและสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน และเขาจะตจ้องเอาสกัตวห์ทขีกี่สะอาด
ไปอยท่างละเจห็ดตกัว อาจเพสืกี่อใชจ้เปป็นเครสืกี่องสกัตวบผชาของโนอาหห์ในเวลาตท่อมาหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น

แนท่นอนวท่า เราตจ้องคาดหวกังการอกัศจรรยห์ตท่าง ๆ ในการเชสืกี่อมโยงกกับเรสืกี่องนขีนี้ นนี้สาทท่วมนกันี้นเองกห็อกัศจรรยห์มาก
แลจ้ว และพระเจจ้าคงทสางานในใจของสกัตวห์ทกันี้งหลายใหจ้เขจ้ามาในเรสือชนธิดละสองตกัวและใหจ้อยผท่ใตจ้บกังคกับของโนอาหห์ 
อาหารทตุกชนธิดถผกกกักตตุนไวจ้และพวกเขามขีเวลาหนถึกี่งรจ้อยปปเพสืกี่อเตรขียมมกันใหจ้พรจ้อมและไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าพวกเขา
ทสาเชท่นนกันี้น

เนสืกี่องจากจสาเปป็นตจ้องใชจ้เพขียงสตุนกัขหนถึกี่งคผท่เพสืกี่อทขีกี่จะมขีสตุนกัข 104 ชนธิดอยท่างทขีกี่เรามขีวกันนขีนี้ นกักี่นอาจรวมถถึงพวก
สตุนกัขปฝ่าดจ้วยซถึกี่งผสมขจ้ามพกันธตุห์กกับพวกสตุนกัข อาจเปป็นไดจ้วท่ามขีสกัตวห์ตระกผลแมวแคท่หนถึกี่งคผท่เทท่านกันี้นเพราะวท่าพวกสธิงโต
และเสสือและเสสือดาวและสธิงโตภผเขาลจ้วนเปป็นแมว และเราทราบวท่าพวกมกันบางชนธิด หรสืออาจทตุกชนธิด สามารถ
ผสมขจ้ามพกันธตุห์กกันไดจ้ ความหลากหลายเหลท่านขีนี้สามารถมาไดจ้จากตจ้นตระกผลเดขียวเทท่านกันี้น จสาเปป็นตจ้องมขีแคท่มจ้าสอง
ตกัวเทท่านกันี้น และจากพวกมกันเรากห็จะไดจ้มจ้าพกันธตุห์ดขีทกันี้งหมด มจ้า Percheron และ Clydesdale ทขีกี่ตกัวใหญท่ยกักษห์ พวก



มจ้าอาหรกับและมจ้า Shetlands และลผกมจ้าชนธิดอสืกี่น ๆ
เหลท่าผผจ้มขีปปัญญาคธิดออกแลจ้ววท่าคงจะมขีพสืนี้นทขีกี่วท่างมากมายสสาหรกับสกัตวห์ทกันี้งหมดนกันี้นในเรสือนกันี้นและอาหาร

สามารถถผกถนอมรกักษาไวจ้ไดจ้เพสืกี่อพวกมกัน แนท่นอนวท่ามกันเปป็นไปไดจ้ทขีกี่พระเจจ้าจะทรงเรธิกี่มตจ้นถนอมรกักษาพวกมกันไวจ้ 
ทรงใหจ้พวกหมขีและสกัตวห์ชนธิดอสืกี่น ๆ เขจ้าสผท่การนอนหลกับชท่วงฤดผหนาวของพวกมกัน หรสือการจสาศขีล ไมท่วท่าพระเจจ้า
ทรงอยากจกัดการเรสืกี่องนขีนี้ดจ้วยวธิธขีใดกห็ตาม พระองคห์กห็ทรงทสามกันอยท่างนท่าอกัศจรรยห์ และทรงปกปฝ้องสกัตวห์ทตุกชนธิด
อยท่างละคผท่ใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้

สกัตวห์บางชนธิดในพวกมกันไดจ้เรธิกี่มสผญพกันธตุห์ไปแลจ้วเชท่นเดขียวกกับไดโนเสารห์สท่วนใหญท่ (แนท่นอนวท่าเรามขีพวก
จระเขจ้และพวกกธินี้งกท่าขนาดยกักษห์เหลสืออยผท่) ซถึกี่งมาจากตระกผลเดขียวกกัน แตท่เราสามารถเชสืกี่อสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าตรกัสในทขีกี่นขีนี้
ไดจ้

โอจ้ นกักี่นคสือชท่วงเวลาหนถึกี่งรจ้อยปปของการจกัดเตรขียมและตท่อเรสือลสายกักษห์นกันี้น และการรวบรวมอาหารและ
เตรขียมพรจ้อมสสาหรกับเวลานกันี้น!



ปฐมกาล 7
โลกถสูกทนาลายในนนั้นาทผ่วมหนนริ่งและ
นานกวผ่าหนนริ่งปปีของภสูเขาไฟระเบธิด

แผผ่นดธินไหวและคลสืริ่นนนั้นา
ขร้อ 1-9:

7:1 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสแกท่โนอาหห์วท่า “เจจ้าและ
ครอบครกัวทกันี้งหมดของเจจ้าจงเขจ้ามาในเรสือ เพราะ
เราไดจ้เหห็นวท่า เจจ้าชอบธรรมตท่อหนจ้าเราในชกักี่วอายตุนขีนี้
7:2 จากสกัตวห์ทขีกี่สะอาดทตุกตกัวเจจ้าจงเอาอยท่างละเจห็ด
ตกัวมายกังเจจ้า ทกันี้งตกัวผผจ้และตกัวเมขีย และจากสกัตวห์ทกันี้ง
ปวงทขีกี่ไมท่สะอาดอยท่างละคผท่ ทกันี้งตกัวผผจ้และตกัวเมขีย
7:3 จากฝผงนกแหท่งฟฝ้าอากาศอยท่างละเจห็ดตกัวดจ้วย 
ตกัวผผจ้และตกัวเมขีย เพสืกี่อรกักษาเชสืนี้อสายใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่บน
พสืนี้นแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้น
7:4 เพราะวท่าอขีกเจห็ดวกัน และเราจะบกันดาลใหจ้ฝนตก
บนแผท่นดธินโลกสขีกี่สธิบวกันและสขีกี่สธิบคสืน และสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิต
ทกันี้งสธินี้นทขีกี่เราไดจ้สรจ้างมานกันี้น เราจะทสาลายเสขียจากพสืนี้น
แผท่นดธินโลก”

7:5 และโนอาหห์ไดจ้กระทสาตามทตุกสธิกี่งทขีกี่พระเยโฮวาหห์
ทรงบกัญชาแกท่ทท่าน
7:6 และโนอาหห์มขีอายตุไดจ้หกรจ้อยปปเมสืกี่อนนี้สาทกันี้งหลาย
มาทท่วมบนแผท่นดธินโลก
7:7 และโนอาหห์เขจ้าไป ทกันี้งบตุตรชายทกันี้งหลายของ
ทท่าน และภรรยาของทท่าน และบตุตรสะใภจ้ทกันี้งหลาย
ของทท่านพรจ้อมกกับทท่าน เขจ้าไปในเรสือ เพราะเหตตุนนี้สา
ทกันี้งหลายแหท่งนนี้สาทท่วมนกันี้น
7:8 สกัตวห์ทกันี้งปวงทขีกี่สะอาด และสกัตวห์ทกันี้งปวงทขีกี่ไมท่
สะอาด และฝผงนก และบรรดาสธิกี่งทขีกี่เลสืนี้อยคลานบน
แผท่นดธินโลก
7:9 ไดจ้เขจ้าไปหาโนอาหห์ในเรสือเปป็นคผท่ ๆ ทกันี้งตกัวผผจ้และ
ตกัวเมขีย ตามทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงบกัญชาโนอาหห์

นนั้นาทผ่วมนนันั้นทภีริ่จะตร้องปกคลทุมทนันั้งโลก
บกัดนขีนี้โนอาหห์อายตุ 600 ปปแลจ้ว ผท่านไปหนถึกี่งรจ้อยปปแลจ้วตกันี้งแตท่ “โนอาหห์ใหจ้กสาเนธิดเชม ฮาม และยาเฟท”

(ปฐก. 5:32) และเราคธิดวท่านานแลจ้วตกันี้งแตท่โนอาหห์ไดจ้รกับคสาเตสือนเกขีกี่ยวกกับนนี้สาทท่วมนกันี้นในบททขีกี่ 6 โนอาหห์มขี “ความ
ชอบธรรมซถึกี่งเปป็นมาโดยความเชสืกี่อ” เพราะ 2 เปโตร 2:5 กลท่าววท่า “และไมท่ไดจ้ทรงละเวจ้นโลกสมกัยโบราณนกันี้น แตท่
ไดจ้ทรงชท่วยโนอาหห์ คนทขีกี่แปดนกันี้นใหจ้รอด ผผจ้ประกาศความชอบธรรม โดยทรงบกันดาลใหจ้นนี้สาทท่วมโลกของคน
อธรรม” โนอาหห์เปป็น “ผผจ้ประกาศความชอบธรรม”

มกันเปป็นโดยความเชสืกี่อทขีกี่โนอาหห์ตท่อเรสือลสานกันี้นและเขจ้าสผท่กลตุท่มวธิสตุทธธิชนนกันี้นทขีกี่ถผกบกันทถึกไวจ้ในหอเกขียรตธิยศนกันี้น
ในฮขีบรผ 11:7: “โดยความเชสืกี่อ โนอาหห์ ซถึกี่งไดจ้รกับคสาเตสือนจากพระเจจ้าถถึงสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่ยกังไมท่ปรากฏ ดจ้วยความเกรง
กลกัว จถึงไดจ้จกัดแจงตท่อเรสือ เพสืกี่อชท่วยครอบครกัวของทท่านใหจ้รอด โดยความเชสืกี่อนกันี้นทท่านจถึงไดจ้ปรกับโทษโลก และไดจ้
กลายเปป็นทายาทแหท่งความชอบธรรม ซถึกี่งเปป็นโดยความเชสืกี่อ”



แตท่ในสมกัยนกันี้น “เมสืกี่อครกันี้งหนถึกี่งความอดกลกันี้นพระทกัยของพระเจจ้าไดจ้รอคอยในวกันเวลาของโนอาหห์ ขณะ
เรสือนกันี้นกสาลกังถผกจกัดเตรขียม” พระครธิสตห์ โดยทางพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ในโนอาหห์ กสาลกังเทศนาแกท่ผผจ้คนเหลท่านขีนี้ทขีกี่
ขณะนขีนี้เปป็น “บรรดาจธิตวธิญญาณทขีกี่ตธิดคตุกอยผท่” (ผผจ้คนในนรก) แตท่โนอาหห์เปป็นผผจ้ทขีกี่เทศนาในฤทธธิธิ์เดชของพระ
วธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์และดกังนกันี้นจถึงประกาศพระครธิสตห์แกท่พวกเขา (1 ปต. 3:19,20) โนอาหห์จถึงมขีการทรงเจธิมดจ้วยพระ
วธิญญาณแบบเดขียวกกันกกับทขีกี่เอลขียาหห์ เอลขีชา และโมเสสมขี และการเตห็มเปปปั่ยมดจ้วยพระวธิญญาณแบบเดขียวกกับทขีกี่ถผก
ประทานใหจ้ในภาคพกันธสกัญญาใหมท่แกท่ยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมาและแกท่คนอสืกี่น ๆ ในวกันเพห็นเทคอสตห์นกันี้นและหลกังจาก
นกันี้นอขีก ดกังนกันี้นโนอาหห์ ซถึกี่งเปป็นชายคนหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้รกับความรอดพรจ้อมกกับพระวธิญญาณของพระเจจ้าทขีกี่สถธิตอยผท่บนเขา 
จถึงประกาศขท่าวประเสรธิฐนานหนถึกี่งรจ้อยปป และเราคธิดวท่า ไมท่มขีผผจ้ใดยอมรกับความรอดเลยนอกจากครอบครกัวของเขา
เอง

โนอาหห์เพขียงผผจ้เดขียว พรจ้อมกกับครอบครกัวของเขา ไดจ้เขจ้าไปในเรสือนกันี้น พรจ้อมกกับพวกเขามขีสกัตวห์จสานวน
มหาศาลทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงดลใจใหจ้พวกมกันมา อยท่างละสองตกัว ตกัวผผจ้และตกัวเมขีย สท่วนสกัตวห์ทขีกี่สะอาดซถึกี่งจะถผกใชจ้เปป็น
เครสืกี่องสกัตวบผชา พวกมกันกห็มาชนธิดละเจห็ดตกัว และฝผงนกในอากาศชนธิดละเจห็ดตกัว แนท่นอนวท่านขีกี่ถผกควบคตุมอยท่าง
อกัศจรรยห์

พวกมกันเขจ้าไปในเรสือนกันี้นเจห็ดวกันกท่อนฝนเรธิกี่มตก ทขีกี่นกักี่นเรสือเดธินสมตุทรลสานกันี้นจอดอยผท่บนพสืนี้นดธินแหจ้ง ไมท่ตจ้อง
สงสกัยเลยวท่าพวกคนโงท่และคนชกักี่วทขีกี่เคยไดจ้ยธินคสาเทศนาของโนอาหห์ตลอดหลายปปมานขีนี้ลจ้อเลขียนมกัน เหมสือนกกับทขีกี่
พวกเขาไดจ้ลจ้อเลขียนการทขีกี่เขาตท่อเรสือแบบนกันี้นซถึกี่งพวกเขาคธิดวท่าคงจะไมท่มขีโอกาสไดจ้แตะผธิวนนี้สา

และสสาหรกับฝผงชนมหาศาลทขีกี่ไมท่ยอมรกับความรอดบนแผท่นดธินโลก ชขีวธิตกห็ดสาเนธินตท่อไปเหมสือนปกตธิ “คน
ทกันี้งหลายกสาลกังกธินและดสืกี่ม ทสาการสมรสและยกใหจ้เปป็นสามขีภรรยากกัน จนถถึงวกันนกันี้นทขีกี่โนอาหห์เขจ้าไปในเรสือ และไมท่
ทราบจนนนี้สาทท่วมมา และกวาดเอาพวกเขาไปสธินี้น” เมสืกี่อโนอาหห์และครอบครกัวเขจ้าไปในเรสือนกันี้น คนเหลท่านกันี้นกห็ยกังไมท่
ยอมกลกับใจใหมท่ พวกเขายกังไมท่เชสืกี่ออยผท่เหมสือนเดธิม พวกเขายกังคงเยาะเยจ้ยตท่อไป พวกเขายกังเปป็นคนบาปทขีกี่ชกักี่วชจ้า 
ปฏธิเสธพระครธิสตห์ เกลขียดชกังพระเจจ้าเหมสือนเดธิม จากนกันี้นอยผท่ดขี ๆ นนี้สาทท่วมนกันี้นกห็มาและกวาดพวกเขาไปสธินี้นทตุกคน 
(มธ. 24:38,39) การเสดห็จมาครกันี้งทขีกี่สองของพระครธิสตห์กห็จะฉกับพลกันและคาดไมท่ถถึงเชท่นนกันี้น!

พระเจจ้าทรงบอกอขีกครกันี้งวท่าการทสาลายนกันี้นจะแนท่นอนและสมบผรณห์ขนาดไหน: “และสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งสธินี้นทขีกี่
เราไดจ้สรจ้างมานกันี้น เราจะทสาลายเสขียจากพสืนี้นแผท่นดธินโลก” ไมท่มขีสกัตวห์บกและผมคธิดวท่าไมท่มขีนกและสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน
หรสือแมลง (ปฐก. 7:21) จะถผกเหลสือใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่นอกเรสือนกันี้น นขีกี่จะตจ้องเปป็นการทสาลายลจ้างแบบเดห็ดขาดของชขีวธิต
บนแผท่นดธินโลก ยธิกี่งไปกวท่านกันี้น มกันจะตจ้องเปป็นการทสาลายลจ้างของแผท่นดธินโลกเองอยท่างทขีกี่มกันเปป็นในตอนนกันี้น 
อารยธรรมของมกัน นครตท่าง ๆ ของมกัน ผผจ้คนของมกัน แมจ้แตท่แมท่นนี้สาและภผเขาและทขีกี่ราบและทะเล อยท่างทขีกี่โลกเคย
เปป็นกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น กห็จะตจ้องถผกทสาลายลจ้าง



______________
ขร้อ 10-16:

7:10 และตท่อมาหลกังจากอขีกเจห็ดวกัน นนี้สาทกันี้งหลาย
แหท่งนนี้สาทท่วมนกันี้นอยผท่บนแผท่นดธินโลก
7:11 ในปปทขีกี่หกรจ้อยแหท่งชขีวธิตของโนอาหห์ ในเดสือนทขีกี่
สอง วกันทขีกี่สธิบเจห็ดของเดสือนนกันี้น ในวกันเดขียวกกันนกันี้น
เอง นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึกกห็พลตุท่งขถึนี้นมา และบรรดา
ชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็เปปิดออก
7:12 และฝนกห็ตกบนแผท่นดธินโลกเปป็นเวลาสขีกี่สธิบวกัน
และสขีกี่สธิบคสืน
7:13 ในวกันเดขียวกกันนกันี้นเองโนอาหห์ไดจ้เขจ้าไป ทกันี้งเชม 
และฮาม และยาเฟท บตุตรชายเหลท่านกันี้นของโนอาหห์ 
และภรรยาของโนอาหห์ และบตุตรสะใภจ้ทกันี้งสามของ
ทท่าน พรจ้อมกกับพวกเขา ไดจ้เขจ้าไปในเรสือ

7:14 เขาเหลท่านกันี้นและบรรดาสกัตวห์ปฝ่าตามชนธิดของ
มกัน และสกัตวห์ใชจ้งานทกันี้งสธินี้นตามชนธิดของมกัน และ
บรรดาสกัตวห์เลสืนี้อยคลานทขีกี่คลานไปมาบนแผท่นดธินโลก
ตามชนธิดของมกัน และนกทตุกตกัวตามชนธิดของมกัน 
คสือบรรดานกทตุกชนธิดทขีกี่มขีลกักษณะแตกตท่างกกัน
7:15 และพวกมกันไดจ้เขจ้าไปหาโนอาหห์ในเรสือเปป็นคผท่ ๆ
แหท่งบรรดาเนสืนี้อหนกัง ทขีกี่มขีลมหายใจแหท่งชขีวธิต
7:16 และบรรดาสกัตวห์ทขีกี่เขจ้าไปนกันี้นไดจ้เขจ้าไปทกันี้งตกัวผผจ้
และตกัวเมขียแหท่งบรรดาเนสืนี้อหนกัง ตามทขีกี่พระเจจ้าไดจ้
ทรงบกัญชาทท่าน และพระเยโฮวาหห์ทรงปปิดทท่านไวจ้
ขจ้างใน

นนั้นาทภีริ่จะปกคลทุมแผผ่นดธินโลกนนันั้นมาจากไหน?
นนี้สาทท่วมนกันี้นไดจ้เรธิกี่มตจ้น “ในปปทขีกี่หกรจ้อยแหท่งชขีวธิตของโนอาหห์ ในเดสือนทขีกี่สอง วกันทขีกี่สธิบเจห็ดของเดสือนนกันี้น” จง

หมายเหตตุองคห์ประกอบตท่าง ๆ ของนนี้สาทท่วมนกันี้น ประการแรก “นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึกกห็พลตุท่งขถึนี้นมา” เราคธิดวท่า “ทขีกี่
ลถึก” นกันี้นหมายถถึงมหาสมตุทรตท่าง ๆ การสกักี่นสะเทสือนนกันี้น หายนะภกัยนกันี้นซถึกี่งพระเจจ้าทรงใชจ้เพสืกี่อทสาลายแผท่นดธินโลก 
จะรวมถถึงการแตกออกของขอบเขตตามธรรมชาตธิทกันี้งหมดนกันี้นของบรรดามหาสมตุทรและทะเล บกัดนขีนี้การระเบธิด
ของภผเขาไฟ แผท่นดธินไหวและสธิกี่งอสืกี่น ๆ จะทสาใหจ้เกธิดคลสืกี่นนนี้สาทขีกี่กวาดไปทกักี่วแผท่นดธิน ภผเขาตท่าง ๆ จะผตุดขถึนี้น ภผเขาไฟ
ตท่าง ๆ จะพท่นลาวาออกมา โดยปกคลตุมพสืนี้นดธินหลายพกันตารางไมลห์ กจ้นทะเลจะยตุบลงและลอยขถึนี้น คลสืกี่นนนี้สารอบ
โลกจะชะลจ้างขจ้ามภผเขาทขีกี่สผงทขีกี่สตุดเหลท่านกันี้น จะปกคลตุมผสืนปฝ่าขนาดใหญท่โตทขีกี่สตุดเหลท่านกันี้น จะปกคลตุมรท่างของสกัตวห์
ทกันี้งหลายทขีกี่ถผกฆท่าตายดจ้วยดธินหลายชกันี้น สกัตวห์ชนธิดหนถึกี่งซจ้อนทกับอขีกชนธิดหนถึกี่ง ขณะทขีกี่นนี้สาเหลท่านกันี้นชะลจ้างกลกับไปกลกับ
มา แผท่นดธินโลกสกักี่นสะเทสือนจรธิง ๆ 

ขณะเดขียวกกัน “บรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็เปปิดออก” เราคธิดวท่าฝนไมท่เคยตกมากท่อน แตท่วท่า “มขีหมอก
ขถึนี้นมาจากแผท่นดธินโลก และทสาใหจ้พสืนี้นแผท่นดธินเปปยกชตุท่มทกักี่วไป” (ปฐก. 2:6) แตท่บกัดนขีนี้ฝนมาแลจ้ว

ไมท่ใชท่แคท่ฝน แตท่เหห็นไดจ้ชกัดวท่ามขีการปลท่อยนนี้สาปรธิมาณมหาศาลออกมาจากอท่างเกห็บนนี้สาเหนสือศขีรษะเชท่นกกัน 
ในการทรงสรจ้างนกันี้น พระเจจ้าตรกัสวท่า “จงมขีทจ้องฟฝ้าในระหวท่างนนี้สาทกันี้งหลาย และจงใหจ้ทจ้องฟฝ้านกันี้นแยกนนี้สาออกจาก



นนี้สา” และพระเจจ้าทรงสรจ้างทจ้องฟฝ้า และทรงแยกนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่ใตจ้ทจ้องฟฝ้าจากนนี้สาทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า 
และเปป็นดกังนกันี้น” (ปฐก. 1:6,7) ทจ้องฟฝ้าคสือ อากาศทขีกี่อยผท่ขจ้างบน แตท่ทขีกี่อยผท่เหนสือขถึนี้นไปอขีกคสือ มวลนนี้สามหาศาล- “นนี้สา
ทกันี้งหลายซถึกี่งอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า”

เราคธิดวท่ามวลไอนนี้สามหาศาลทขีกี่อยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้าซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ พวกนกโบยบธิน ซถึกี่งเหมสือนกกับวงแหวนนนี้สาแขห็ง
เหลท่านกันี้นทขีกี่เราถผกบอกวท่า โคจรไปรอบดาวเสารห์อยผท่เหมสือนดาวเทขียม อยผท่เหนสือแผท่นดธินโลก แตท่บกัดนขีนี้พระคกัมภขีรห์
กลท่าววท่า “บรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็เปปิดออก และฝนกห็ตกบนแผท่นดธินโลกเปป็นเวลาสขีกี่สธิบวกันและสขีกี่สธิบคสืน”

บกัดนขีนี้ผสืนนนี้สานกันี้น ไอนนี้สาทขีกี่มองไมท่เหห็นซถึกี่งอยผท่เหนสือแผท่นดธินโลก ถผกปลท่อยแลจ้ว  เราคธิดวท่าบกัดนขีนี้คงมขีความชสืนี้น
มากพอในอากาศเพสืกี่อทขีกี่ฝนจะตกลงมาเหนสือแผท่นดธินโลกทกันี้งหมดเปป็นเวลานานเทท่าใดกห็ไดจ้ แตท่ในนนี้สาทท่วมนกันี้น นนี้สานกันี้น
ทขีกี่เคยถผกแขวนอยผท่เหนสือแผท่นดธินโลกกห็ตกมาเปป็นฝน นานสขีกี่สธิบวกันสขีกี่สธิบคสืน!

พระเจจ้าทรงทวนซนี้สาตรงนขีนี้เกขีกี่ยวกกับทางเขจ้าสผท่เรสือนกันี้น ขจ้อ 16 กลท่าววท่า “และบรรดาสกัตวห์ทขีกี่เขจ้าไปนกันี้นไดจ้
เขจ้าไปทกันี้งตกัวผผจ้และตกัวเมขียแหท่งบรรดาเนสืนี้อหนกัง ตามทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงบกัญชาทท่าน และพระเยโฮวาหห์ทรงปปิดทท่านไวจ้
ขจ้างใน” ผมจะคธิดวท่าเรสือลสาใหญท่นกันี้นเปปิดตจ้อนรกับอยผท่นานตลอดเจห็ดวกันนกันี้น นกักี่นเปป็นคสาเชธิญชวนแหท่งพระเมตตาไปยกัง
คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ปฏธิเสธพระเมตตาตลอดหลายปปนกันี้น ผมคธิดวท่าพวกเขาไดจ้ทสาบาปทขีกี่อภกัยใหจ้ไมท่ไดจ้แลจ้วในการทขีกี่พวก
เขาตกันี้งใจของตนตท่อสผจ้พระเจจ้าเสขียจนพวกเขาถผกนสาพาไมท่ไดจ้แลจ้วตอนนขีนี้ พวกเขาตกันี้งใจมกักี่นคงแลจ้วในการปฏธิเสธพระ
ครธิสตห์จนพวกเขาไมท่รผจ้สถึกถถึงการฟฝ้องใจ ไมท่มขีการหกันกลกับแหท่งการกลกับใจใหมท่ พวกเขาไดจ้หกันไปเสขียนานมากแลจ้ว 
แตท่บาปทขีกี่อภกัยใหจ้ไมท่ไดจ้นกันี้นกห็ไมท่ไดจ้เปลขีกี่ยนแปลงพระเจจ้า มกันเปลขีกี่ยนแปลงพวกคนบาป มกันไมท่ไดจ้ปปิดโอกาสรกับพระ
เมตตา มกันแคท่ทสาใหจ้คนทขีกี่ทสาบาปนกันี้นไมท่สามารถอยากรกับพระเมตตา ไมท่สามารถหกันมาขอพระเมตตาไดจ้ เขาเลย
จตุดทขีกี่จะรกับการยกโทษแลจ้วและโอกาสนกันี้นกห็หมดสธินี้นแลจ้วตลอดกาล

“...และพระเยโฮวาหห์ทรงปปิดทท่านไวจ้ขจ้างใน” (ขจ้อ 16) พระเจจ้าทรงใหจ้ขจ้อปฏธิบกัตธิตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับการตท่อ
เรสือนกันี้นแลจ้ว พระองคห์ทรงเตสือนโนอาหห์และครอบครกัวของเขาลท่วงหนจ้าแลจ้วเกขีกี่ยวกกับมกัน เรสือนกันี้นถผกสรจ้างขถึนี้นแลจ้ว 
พวกเขาถผกสกักี่งใหจ้เขจ้าไปในเรสือนกันี้น พวกเขากห็ทสาตาม พระเจจ้าเองทรงปปิดประตผนกันี้น! ชท่างเปป็นภาพของความรอดจรธิง
ๆ! เรสือนกันี้นเปป็นภาพของพระครธิสตห์ “เรสือแหท่งความปลอดภกัย” นกันี้น ผผจ้ทขีกี่อยผท่ในพระครธิสตห์กห็ปลอดภกัย พระเยซผตรกัสวท่า
“แกะทกันี้งหลายของเรายท่อมฟปังเสขียงของเรา และเรารผจ้จกักแกะเหลท่านกันี้น และแกะเหลท่านกันี้นตามเรา และเราใหจ้ชขีวธิตนธิ
รกันดรห์แกท่แกะเหลท่านกันี้น และแกะเหลท่านกันี้นจะไมท่พธินาศเลย และจะไมท่มขีผผจ้ใดถอนแกะเหลท่านกันี้นไปจากมสือของเราไดจ้ 
พระบธิดาของเรา ผผจ้ซถึกี่งไดจ้ประทานแกะเหลท่านกันี้นใหจ้แกท่เรา ทรงเปป็นใหญท่กวท่าสธิกี่งสารพกัด และไมท่มขีผผจ้ใดสามารถถอน
แกะเหลท่านกันี้นไปจากพระหกัตถห์ของพระบธิดาของเราไดจ้” (ยอหห์น 10:27-29)

มกันคงจะเปป็นไปไมท่ไดจ้อยท่างสธินี้นเชธิงทขีกี่โนอาหห์จะชท่วยตกัวเองใหจ้รอดไดจ้ในนนี้สาทท่วมครกันี้งใหญท่นขีนี้ เขาตจ้องพถึกี่งเรสือ
ลสาหนถึกี่ง เรสือของพระเจจ้า พระเจจ้าทรงปปิดประตผแลจ้ว พระเจจ้าตจ้องถนอมรกักษาเรสือลสาใหญท่นกันี้นไวจ้ขณะทขีกี่มกันลอยไป



บนนนี้สา ขณะทขีกี่มกันดธิกี่งลงในคลสืกี่นนนี้สาทขีกี่อยผท่ทกักี่วโลกนกันี้น แตท่เรสือนกันี้นถผกสรจ้างมาอยท่างดขีและพวกเขากห็ปลอดภกัยอยท่าง
สมบผรณห์ในนกันี้น คนทขีกี่วางใจในพระครธิสตห์กห็เปป็นเชท่นนกันี้น อาจมขีความสงสกัยและความกลกัว แตท่พระเจจ้าทรงสกัตยห์ซสืกี่อ 
พระองคห์ทรงรกักษาคนของพระองคห์ไวจ้

ยอหห์น 5:24 กลท่าววท่า “แทจ้จรธิงแลจ้วเรากลท่าวแกท่ทท่านทกันี้งหลายวท่า ผผจ้ใดทขีกี่ฟปังคสาของเรา และเชสืกี่อใน
พระองคห์ผผจ้ไดจ้ทรงสท่งเรามานกันี้น กห็มขีชขีวธิตนธิรกันดรห์ และจะไมท่เขจ้าสผท่การปรกับโทษ แตท่ไดจ้ผท่านพจ้นจากความตายไปสผท่ชขีวธิต
แลจ้ว”

รอดอยผท่ในหกัตถห์พระเยซผ
ใจขจ้าฯหยตุดพกักหมดหท่วง
ทขีกี่นกักี่นรท่มเยห็นดจ้วยความรกัก
รอดอยผท่ภายในพระทรวง

ขร้อ 17-24:
7:17 และนนี้สาไดจ้ทท่วมบนแผท่นดธินโลกสขีกี่สธิบวกัน และนนี้สา
เหลท่านกันี้นกห็ทวขีมากขถึนี้น และหนตุนเรสือไวจ้ และเรสือไดจ้ถผก
ยกขถึนี้นเหนสือแผท่นดธินโลก
7:18 และนนี้สาทกันี้งหลายไหลเชขีกี่ยว และถผกทวขีมากยธิกี่ง
ขถึนี้นบนแผท่นดธินโลก และเรสือลอยบนผธิวนนี้สาเหลท่านกันี้น
7:19 และนนี้สาเหลท่านกันี้นเชขีกี่ยวทวขีมากยธิกี่งขถึนี้นบนแผท่นดธิน
โลก และบรรดาเนธินเขาสผงทตุกแหท่งทขีกี่อยผท่ทกักี่วใตจ้ฟฝ้า
สวรรคห์กห็ถผกปกคลตุมไวจ้
7:20 นนี้สาเหลท่านกันี้นไหลเชขีกี่ยวสผงขถึนี้นไปเปป็นสธิบหจ้าศอก 
และภผเขาทกันี้งหลายกห็ถผกปกคลตุมไวจ้
7:21 และบรรดาเนสืนี้อหนกังทขีกี่เคลสืกี่อนไหวบนแผท่นดธิน
โลก ทกันี้งนก และสกัตวห์ใชจ้งาน และสกัตวห์ปฝ่า และ
บรรดาสกัตวห์เลสืนี้อยคลานทขีกี่คลานไปมาบนแผท่นดธินโลก

และมนตุษยห์ทกันี้งปวงกห็ตายสธินี้น
7:22 และบรรดาสธิกี่งซถึกี่งมขีลมหายใจแหท่งชขีวธิตเขจ้าออก
ทางรผจมผก คสือสธิกี่งสารพกัดทขีกี่อยผท่บนแผท่นดธินแหจ้ง กห็ตาย
สธินี้น
7:23 และสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งปวงทขีกี่อยผท่บนพสืนี้นแผท่นดธินโลก
ถผกทสาลาย ทกันี้งมนตุษยห์ และสกัตวห์ใชจ้งาน และบรรดา
สกัตวห์เลสืนี้อยคลาน และฝผงนกแหท่งฟฝ้าอากาศ และทตุก
สธิกี่งถผกทสาลายเสขียจากแผท่นดธินโลก และโนอาหห์
เทท่านกันี้นทขีกี่ยกังมขีชขีวธิตอยผท่ และทตุกสธิกี่งทขีกี่อยผท่กกับทท่านในเรสือ
นกันี้น
7:24 และนนี้สาเหลท่านกันี้นไหลเชขีกี่ยวบนแผท่นดธินโลกเปป็น
เวลาหนถึกี่งรจ้อยหจ้าสธิบวกัน

ทนันั้งโลกถสูกปกคลทุมดร้วยนนั้นาทผ่วมนนันั้น
บางคนคธิดไปวท่ามกันเปป็นนนี้สาทท่วมในทจ้องถธิกี่นและหตุบเขาเดขียวนกันี้นถผกนนี้สาทท่วม ไมท่ใชท่เลยครกับ! พระคกัมภขีรห์

กลท่าวอยท่างชกัดเจนวท่า “และนนี้สาเหลท่านกันี้นเชขีกี่ยวทวขีมากยธิกี่งขถึนี้นบนแผท่นดธินโลก และบรรดาเนธินเขาสผงทตุกแหท่งทขีกี่อยผท่ทกักี่ว
ใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์กห็ถผกปกคลตุมไวจ้” นกักี่นตจ้องหมายถถึงทกันี้งโลก และพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่า “ภผเขาทกันี้งหลายกห็ถผกปกคลตุมไวจ้” 



และถจ้ามกันเปป็นเพขียงนนี้สาทท่วมในหตุบเขาหนถึกี่ง นนี้สาทท่วมนกันี้นจะปกคลตุมเนธินเขาและภผเขาเหลท่านกันี้นอยผท่ตท่อไปในหตุบเขานกันี้น
นานหกเดสือนไดจ้อยท่างไรโดยไมท่ไหลออกไป? ไมท่ใชท่เลยครกับ มกันเปป็นยธิกี่งกวท่านกันี้น มกันปกคลตุมทกักี่วทกันี้งโลก! แคท่บางคนทขีกี่
อยากจะโอนอท่อนใหจ้พวกคนไมท่เชสืกี่อและพยายามทขีกี่จะเอาใจพวกอยากเปป็นนกักวธิทยาศาสตรห์และความไมท่เชสืกี่อของ
พวกเขาจะยอมกลท่าววท่านขีกี่เปป็นแคท่นนี้สาทท่วมในทจ้องถธิกี่นหนถึกี่ง

นอกจากนกันี้น ในชท่วงเวลากวท่าหนถึกี่งพกันหกรจ้อยปปของชขีวธิตบนแผท่นดธินโลก คงมขีหลายลจ้านคน และพวกเขา
จะตจ้องถผกทสาลาย ทตุกคนยกเวจ้นโนอาหห์และครอบครกัวของเขา นอกจากนกันี้นแลจ้ว พระคกัมภขีรห์ยกังกลท่าววท่า “และสธิกี่ง
ทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งปวงทขีกี่อยผท่บนพสืนี้นแผท่นดธินโลกถผกทสาลาย ทกันี้งมนตุษยห์ และสกัตวห์ใชจ้งาน และบรรดาสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน และฝผง
นกแหท่งฟฝ้าอากาศ และทตุกสธิกี่งถผกทสาลายเสขียจากแผท่นดธินโลก และโนอาหห์เทท่านกันี้นทขีกี่ยกังมขีชขีวธิตอยผท่ และทตุกสธิกี่งทขีกี่อยผท่กกับ
ทท่านในเรสือนกันี้น” (ขจ้อ 23) ดกังนกันี้นไมท่มขีผผจ้เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ทขีกี่ซสืกี่อตรงคนใดจะสามารถยอมรกับนจ้อยไปกวท่าทขีกี่มกันถผกกลท่าว
อยท่างชกัดเจนวท่าเปป็นไดจ้-นนี้สาทท่วมทขีกี่เกธิดขถึนี้นทกักี่วโลกซถึกี่งปกคลตุมทกันี้งโลก

นนี้สาเหลท่านกันี้น “สผงขถึนี้นไปเปป็นสธิบหจ้าศอก” เหนสือภผเขาเหลท่านกันี้น สมมตธิเรากลท่าววท่าศอกหนถึกี่งคงจะเทท่ากกับ 
23 หรสือ 24 นธินี้ว ฉะนกันี้นภผเขาทขีกี่สผงทขีกี่สตุดเหลท่านกันี้นกห็ถผกปกคลตุมดจ้วยนนี้สาสผง 30 ฟตุต ไมท่มขียขีราฟตกัวใด ไมท่มขีชจ้างตกัวใด
สามารถเอสืนี้อมไปสผงกวท่าภผเขาทขีกี่สผงทขีกี่สตุดลผกนกันี้นเพสืกี่อจะเอาลมหายใจไดจ้ สธิกี่งมขีชขีวธิตทตุกตกัวทตุกผผจ้ในโลกทขีกี่มขีลมหายใจไดจ้
ตายไปยกเวจ้นพวกทขีกี่อยผท่ในเรสือนกันี้น

อาจเปป็นไดจ้วท่า “นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึก” ของปฐมกาล 7:11 หมายความวท่านนี้สาปรธิมาณมหาศาลไดจ้ถผก
กกักเกห็บไวจ้ในโพรงตท่าง ๆ ภายใตจ้แผท่นดธินโลก ผมกลกับคธิดวท่ามกันแคท่หมายความวท่าผสืนไอนนี้สาขนาดใหญท่นกันี้นทขีกี่เคยอยผท่
เหนสือแผท่นดธินโลกบกัดนขีนี้ถลท่มลงมาเปป็นฝนตกหนกัก และดกังนกันี้นแผท่นดธินโลกจถึงมขีนนี้สาอยผท่บนมกันมากกวท่าทขีกี่มกันเคยมขีแตท่
กท่อน และภผเขาเหลท่านกันี้นกห็ถผกปกคลตุม

จากนกันี้นจถึงเกธิดปปัญหา นนี้สาทกันี้งหมดนกันี้นไปทขีกี่ไหนแลจ้ว? มกันจะไหลไปทขีกี่ไหน? คตุณจะพบวท่าโนอาหห์อยผท่ตท่อใน
เรสือนกันี้นนานกวท่าหนถึกี่งปป และไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าแอท่งมหาสมตุทรไดจ้จมลง เทสือกเขาขนาดใหญท่ยกักษห์ไดจ้ยกหกัวของ
พวกมกันขถึนี้นมา และดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงทสาใหจ้เกธิดทขีกี่วท่างในมหาสมตุทรเหลท่านกันี้นสสาหรกับนนี้สานกันี้นและมกันกห็ระบายออก
ไป ขณะเดขียวกกัน แผท่นดธินไหวตท่าง ๆ และนนี้สาทท่วมตท่าง ๆ และการสกักี่นสะเทสือนของแผท่นดธินโลกกห็เกธิดขถึนี้นตท่อไปนาน
หลายเดสือน นานกวท่าหนถึกี่งปป ซถึกี่งรวมถถึงนนี้สาทท่วมนกันี้นและผลกระทบทขีกี่ตามมาตท่าง ๆ ทขีกี่มาพรจ้อมกกับนนี้สาทท่วมนกันี้น

ขจ้อ 12 กลท่าววท่า “และฝนกห็ตกบนแผท่นดธินโลกเปป็นเวลาสขีกี่สธิบวกันและสขีกี่สธิบคสืน” ขจ้อ 17 กลท่าววท่า “และนนี้สา
ไดจ้ทท่วมบนแผท่นดธินโลกสขีกี่สธิบวกัน และนนี้สาเหลท่านกันี้นกห็ทวขีมากขถึนี้น และหนตุนเรสือไวจ้ และเรสือไดจ้ถผกยกขถึนี้นเหนสือแผท่นดธิน
โลก” เหห็นไดจ้ชกัดวท่านนี้สาทท่วมนกันี้นเพธิกี่มขถึนี้นหลกังจากฝนหยตุดแลจ้ว แตท่ยกังมขีแหลท่งทขีกี่มาอขีกแหท่งนอกจากฝน ปฐมกาล 
7:11,12 กลท่าววท่า “ในปปทขีกี่หกรจ้อยแหท่งชขีวธิตของโนอาหห์ ในเดสือนทขีกี่สอง วกันทขีกี่สธิบเจห็ดของเดสือนนกันี้น ในวกันเดขียวกกัน
นกันี้นเอง นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึกกห็พลตุท่งขถึนี้นมา และบรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็เปปิดออก และฝนกห็ตกบนแผท่นดธินโลก



เปป็นเวลาสขีกี่สธิบวกันและสขีกี่สธิบคสืน”
“นนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึกกห็พลตุท่งขถึนี้นมา” อาจหมายความวท่าเพราะแผท่นดธินไหวใหญท่โตหลายหนและ

ภผเขาไฟระเบธิด เทสือกเขาตท่าง ๆ ทขีกี่ยกตกัวขถึนี้นมา การจมลงของพสืนี้นทะเล นนี้สาเหลท่านกันี้นของทะเลจถึงไหลบท่าไปทกักี่วแผท่น
ดธินโลกโดยกวาดเอาทตุกสธิกี่งทขีกี่อยผท่ตรงหนจ้ามกันในคลสืกี่นนนี้สาขนาดยกักษห์เหลท่านกันี้น แตท่มกันอาจหมายความดจ้วยวท่านนี้สาบาง
สท่วนเคยถผกเกห็บไวจ้ภายในทขีกี่ลถึกตท่าง ๆ ของแผท่นดธินโลก และบกัดนขีนี้มกันถผกนสาออกมาเพสืกี่อเสรธิมเขจ้ากกับนนี้สาเหลท่านกันี้นของ
ฝนและทะเลทกันี้งหลายแลจ้ว

แตท่ดผเหมสือนจะปรากฏชกัดเจนเชท่นกกันวท่าบกัดนขีนี้นนี้สาจากเบสืนี้องบน มวลไอนนี้สาขนาดมหถึมาทขีกี่เคยหท่อหตุจ้มแผท่นดธิน
โลกและเปป็นฉนวนกกันความรจ้อนใหจ้มกัน ไดจ้รท่วงลงสผท่แผท่นดธินโลก เราเชสืกี่อวท่าตอนนขีนี้ ผสืนไอนนี้สานกันี้นถผกเอาออกไปแลจ้ว
และขกันี้วโลกเหนสือและใตจ้ ซถึกี่งไมท่มขีแสงอาทธิตยห์เลยนานหกเดสือนจากทกันี้งปป ไดจ้ถผกแชท่แขห็งอยท่างฉกับพลกันดจ้วยความเยห็น
จกัดจากนอกโลก และสธิกี่งใดกห็ตามของนนี้สานกันี้นไดจ้รท่วงลงมา กห็มขีหธิมะหรสือเปลขีกี่ยนเปป็นนนี้สาแขห็งในทกันทขี ดกังนกันี้นผสืนนนี้สาแขห็ง
ขนาดใหญท่ของขกันี้วโลกเหนสือและใตจ้จถึงถผกกท่อตกัวขถึนี้นมา ผมคธิดวท่านกักี่นเปป็นตจ้นเหตตุของ “ยตุคนนี้สาแขห็ง” เชท่นกกัน และผสืน
นนี้สาแขห็งขนาดใหญท่เหลท่านกันี้นกดลงและนนี้สาแขห็งนกันี้น ซถึกี่งแผท่กระจายออกไปในธารนนี้สาแขห็งทกันี้งหลายทกักี่วพสืนี้นทขีกี่หลายสท่วน
ทางตอนเหนสือของโลก ไดจ้ปกคลตุมดธินแดนนกันี้นและเราคธิดถถึงทวขีปแอนตารห์กตธิกจ้า ถถึงอยท่างไรแลจ้ว เราไมท่เชสืกี่อวท่าเคย
มขียตุคนนี้สาแขห็งทขีกี่ตท่อเนสืกี่องกกันหลายยตุคเมสืกี่อหลายพกันปปกท่อน ทขีกี่นท่าเปป็นไปไดจ้มากกวท่ากห็คสือ กวท่า 4,500 ปปกท่อน ยตุคนนี้สา
แขห็งไดจ้เรธิกี่มตจ้นขถึนี้นและในอขีกไมท่กขีกี่ปปธารนนี้สาแขห็งเหลท่านกันี้นกห็ละลายกลกับไปไกลมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ สผท่ทธิศเหนสือ

แตท่นนี้สานกันี้นเคยปกคลตุมทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลก พระเยโฮวาหห์ตรกัสแลจ้ววท่า “เพราะวท่าอขีกเจห็ดวกัน และเราจะบกัน
ดาลใหจ้ฝนตกบนแผท่นดธินโลกสขีกี่สธิบวกันและสขีกี่สธิบคสืน และสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งสธินี้นทขีกี่เราไดจ้สรจ้างมานกันี้น เราจะทสาลายเสขียจาก
พสืนี้นแผท่นดธินโลก” (ปฐก. 7:4) แผท่นดธินโลกทกันี้งหมดถผกนนี้สาทท่วม และพระคกัมภขีรห์บอกเราอขีกครกันี้งวท่า “และนนี้สาเหลท่านกันี้น
เชขีกี่ยวทวขีมากยธิกี่งขถึนี้นบนแผท่นดธินโลก และบรรดาเนธินเขาสผงทตุกแหท่งทขีกี่อยผท่ทกักี่วใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์กห็ถผกปกคลตุมไวจ้ นนี้สาเหลท่านกันี้น
ไหลเชขีกี่ยวสผงขถึนี้นไปเปป็นสธิบหจ้าศอก และภผเขาทกันี้งหลายกห็ถผกปกคลตุมไวจ้” (ปฐก. 7:19,20)



ปฐมกาล 8
ขร้อ 1:

8:1 และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงโนอาหห์ และบรรดา
สกัตวห์ทขีกี่มขีชขีวธิต และสกัตวห์ใชจ้งานทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่กกับทท่านใน

เรสือ และพระเจจ้าทรงทสาใหจ้ลมพกัดมาเหนสือแผท่นดธิน
โลก และนนี้สาทกันี้งหลายกห็ลดลง

“พระเจร้าทรงระลนกถนงโนอาหร์”
ในหนกังสสือของผผจ้แตท่งคนนขีนี้ “And God Remembered…” มขีคสาเทศนาหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับหกัวขจ้อนขีนี้:
“และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงโนอาหห์” (ปฐก. 8:1); “พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงอกับราฮกัม” (ปฐก. 19:29); 

“พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงนางราเชล” (ปฐก. 30:22); นางฮกันนาหห์, “และพระเยโฮวาหห์ทรงระลถึกถถึงนาง” (1 ซมอ. 
1:19); “และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของพระองคห์” “พระเมตตาของพระองคห์” “บรรดาพระสกัญญา
ของพระองคห์” (อพย. 2:24; อพย. 6:5; สดด. 105:8; สดด. 106:45; สดด. 98:3; สดด. 105:42); “พระองคห์
ทรงระลถึกวท่าพวกเราเปป็นผงคลขีดธิน” (สดด. 103:14); “พระองคห์จะทรงจดจสาความชกักี่วชจ้าของพวกเขา” (โฮเชยา
9:9); “มหานครบาบธิโลนนกันี้นไดจ้เขจ้ามาอยผท่ในความทรงจสาตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า” (วว. 16:19)

ชท่างวธิเศษจรธิง ๆ ทขีกี่พระเจจ้าไมท่เคยลสืมคนของพระองคห์เลย! ชายผผจ้นกันี้นทขีกี่เชสืกี่อฟปังคสาบกัญชาของพระเจจ้าเกขีกี่ยว
กกับเรสือนกันี้นกห็ปลอดภกัยอยท่างสมบผรณห์ เขาแนท่ใจไดจ้วท่าพระเจจ้าจะทรงพาเขาไปถถึงจตุดหมาย พระเจจ้าไมท่ทรงกลกับ
พระทกัยเกขีกี่ยวกกับพระสกัญญาตท่าง ๆ ของพระองคห์ พระเจจ้าไมท่ทรงผธิดสกัญญาเกขีกี่ยวกกับขจ้อผผกมกัดตท่าง ๆ ของพระองคห์ 
พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงคนของพระองคห์

โอจ้ เรสือนกันี้นลอยไปบนทะเลทขีกี่ปปัปั่นปฝ่วน แตท่โนอาหห์กกับครอบครกัวของเขากห็ปลอดภกัยอยท่างสมบผรณห์ พวกเขา
ไมท่เคยอยผท่นอกสายพระเนตรของพระเจจ้าหรสือนอกพระดสารธิของพระเจจ้าเลย และในเวลาอกันเหมาะสมพระเจจ้าจะ
ทรงพาโนอาหห์ออกมา 

มกันอาจดผแปลกทขีกี่ตลอดเจห็ดเดสือนหลกังจากทขีกี่นนี้สาทท่วมนกันี้นลดแลจ้ว โนอาหห์ยกังตจ้องอยผท่ตท่อไปในเรสือนกันี้น 
พระเจจ้าทรงมขีสธิกี่งอสืกี่น ๆ ใหจ้กระทสาในการทสาลายลจ้างอกันนท่ากลกัวนกันี้นของ “โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น” ซถึกี่งพธินาศไปใน
นนี้สาทท่วม (2 ปต. 3:6)

มขีใครมขีพระสกัญญาของพระเจจ้าไหม? ถจ้ามขีจงทผลตท่อพระเจจ้าในเรสืกี่องนกันี้น พระองคห์จะทรงระลถึกถถึง 
พระองคห์จะทรงทสาตามคสาตรกัสของพระองคห์ ความเชสืกี่อคสือ การเชสืกี่อวท่าพระเจจ้าจะทรงกระทสาสธิกี่งทขีกี่พระองคห์ตรกัสไวจ้
วท่าพระองคห์จะกระทสา และเสขีกี่ยงใหจ้พระองคห์กระทสามกัน! พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงโนอาหห์! และ โอจ้ ใจของผมชสืกี่นชม
ยธินดขีทขีกี่พระองคห์ทรงระลถึกถถึงผม ผมเปป็นลผกของพระองคห์ “พระองคห์ผผจ้มธิไดจ้ทรงหวงพระบตุตรของพระองคห์เอง แตท่ไดจ้
โปรดประทานพระบตุตรนกันี้นไวจ้เพสืกี่อพวกเราทตุกคน พระองคห์พรจ้อมกกับพระบตุตรนกันี้น จะไมท่โปรดประทานสธิกี่งสารพกัด
แกท่พวกเราโดยไมท่คธิดคท่าไดจ้อยท่างไร” พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงคนของพระองคห์



ดกังนกันี้น “พระเจจ้าทรงทสาใหจ้ลมพกัดมาเหนสือแผท่นดธินโลก และนนี้สาทกันี้งหลายกห็ลดลง” เราอาจคธิดไดจ้วท่าบกัดนขีนี้
ลมตท่าง ๆ ไมท่ปกตธิแลจ้วเพราะวท่ากท่อนนนี้สาทท่วมโลก เมสืกี่อเคยมขีผสืนไอนนี้สาเหนสือทจ้องฟฝ้าและแผท่นดธินโลกมขีสภาพอากาศ
แบบเรสือนรจ้อนและอตุณหภผมธิแบบเขตรจ้อนกระทกักี่งในแถบขกันี้วโลกเหนสือและขกันี้วโลกใตจ้ ไมท่เคยมขีลมทขีกี่พกัดรตุนแรง ดกัง
นกันี้นพระเจจ้าจถึงตรกัสถถึงลมในทขีกี่นขีนี้ขณะทขีกี่พระองคห์ตรกัสถถึงฝน

_____________
ขร้อ 2-5:

8:2 เชท่นเดขียวกกันนนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึก และ
บรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็ถผกปปิด และฝนทขีกี่ตกจาก
ฟฝ้าสวรรคห์กห็หยตุด
8:3 และนนี้สาทกันี้งหลายกห็คท่อย ๆ ลดลงจากแผท่นดธิน
โลก และหลกังจากสธินี้นสตุดหนถึกี่งรจ้อยหจ้าสธิบวกันนกันี้นนนี้สากห็
ลดลง

8:4 และเรสือกห็คจ้างอยผท่ในเดสือนทขีกี่เจห็ด ในวกันทขีกี่สธิบเจห็ด
ของเดสือนนกันี้น บนเทสือกเขาแหท่งอารารกัต
8:5 และนนี้สาทกันี้งหลายกห็คท่อย ๆ ลดลงจนถถึงเดสือนทขีกี่
สธิบ ในเดสือนทขีกี่สธิบ ณ วกันทขีกี่หนถึกี่งของเดสือนนกันี้น ยอด
ภผเขาเหลท่านกันี้นกห็ปรากฏใหจ้เหห็น

1. เรสือนนันั้นคร้างอยสูผ่บนภสูเขาอารารนัต
พระเจจ้าทรงหยตุดฝนทขีกี่เทลงมา เหห็นไดจ้ชกัดวท่าผสืนนนี้สานกันี้นทขีกี่เคยอยผท่เหนสือแผท่นดธินโลกบกัดนขีนี้ถผกเทลงมาและอยผท่

ในมหาสมตุทรทขีกี่ปกคลตุมภผเขาเหลท่านกันี้น และบรรดานนี้สาพตุแหท่งทขีกี่ลถึกกห็ถผกหยตุดแลจ้ว คลสืกี่นนนี้สาทขีกี่ไหลแรงกห็ถผกหยตุดแลจ้ว
เชท่นกกัน คลสืกี่นเหลท่านกันี้นไดจ้พกัดพาดธินหลายรจ้อยฟตุตไปปกคลตุมผสืนปฝ่าทตุกแหท่งและปกคลตุมรท่างของสกัตวห์หลายลจ้านตกัวทขีกี่
จมนนี้สาตาย แมจ้กระทกักี่งบนภผเขาเหลท่านกันี้นทขีกี่สผงทขีกี่สตุด ยกังมขีการพบเปลสือกหอยทะเล ดกังนกันี้นการเพธิกี่มขถึนี้นของนนี้สาในตอน
นกันี้นจถึงถผกหยตุดและถผกเหนขีกี่ยวรกันี้งไวจ้ และบกัดนขีนี้ หลกังจากนขีนี้ ผท่านไป 150 วกัน “นนี้สากห็ลดลง” กท่อนหนจ้านกันี้นฝนตกถถึงสขีกี่
สธิบวกันสขีกี่สธิบคสืน แตท่นนี้สาเหลท่านกันี้นไดจ้ไหลเชขีกี่ยวเปป็นเวลา “หนถึกี่งรจ้อยหจ้าสธิบวกัน” (ปฐก. 7:24) บกัดนขีนี้นนี้สาเรธิกี่มลดแลจ้วจนถถึง
เดสือนทขีกี่สธิบ นกักี่นคสือสขีกี่หรสือหจ้าเดสือนหลกังจากทขีกี่ฝนหยตุดตกแลจ้ว ยอดของภผเขาเหลท่านกันี้นถผกมองเหห็นในทขีกี่สตุด เกธิดอะไร
ขถึนี้นกกับนนี้สานกันี้น? แอท่งมหาสมตุทรทกันี้งหลายกสาลกังยตุบตกัวลงอยท่างไมท่ตจ้องสงสกัยเพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดทขีกี่วท่างสสาหรกับนนี้สานกันี้น และ
ยอดภผเขาตท่าง ๆ กห็ปรากฏ

เรสือนกันี้นไปคจ้างอยผท่บนยอดเขาทขีกี่สผงทขีกี่สตุดยอดหนถึกี่ง นกักี่นคสือ ภผเขาอารารกัต
_______________

ขร้อ 6-14:
8:6 และตท่อมาหลกังจากสธินี้นสตุดสขีกี่สธิบวกันนกันี้น โนอาหห์กห็
เปปิดชท่องแหท่งเรสือซถึกี่งทท่านไดจ้ทสาไวจ้นกันี้น
8:7 และทท่านสท่งนกกาตกัวหนถึกี่งออกไป ซถึกี่งบธินไปมา

จนกระทกักี่งนนี้สาทกันี้งหลายแหจ้งสนธิทจากแผท่นดธินโลก
8:8 ทท่านไดจ้สท่งนกเขาตกัวเมขียตกัวหนถึกี่งออกไปดจ้วย 
เพสืกี่อจะรผจ้วท่านนี้สาทกันี้งหลายไดจ้ลดลงจากพสืนี้นแผท่นดธินโลก



หรสือยกัง
8:9 แตท่นกเขาตกัวนกันี้นไมท่พบทขีกี่หยตุดพกักสสาหรกับฝฝ่าเทจ้า
ของมกัน และมกันไดจ้กลกับมาหาทท่านในเรสือ เพราะนนี้สา
ทกันี้งหลายยกังอยผท่บนพสืนี้นแผท่นดธินโลก แลจ้วทท่านกห็ยสืกี่นมสือ
ของทท่านออกไป และจกับนกเขานกันี้น และเอามกันเขจ้า
มาไวจ้ดจ้วยกกันกกับทท่านในเรสือ
8:10 และทท่านคอยอยผท่อขีกเจห็ดวกัน และทท่านไดจ้สท่ง
นกเขาตกัวนกันี้นออกไปจากเรสืออขีกครกันี้งหนถึกี่ง
8:11 และในเวลาเยห็นนกเขานกันี้นกห็กลกับมายกังทท่าน 
และดผเถธิด ในปากของมกันมขีใบมะกอกเขขียวสดทขีกี่ถผก

เดห็ดออก ดกังนกันี้นโนอาหห์จถึงรผจ้วท่า นนี้สาทกันี้งหลายไดจ้ลดลง
จากแผท่นดธินโลกแลจ้ว
8:12 และทท่านคอยอยผท่อขีกเจห็ดวกัน และสท่งนกเขานกันี้น
ออกไป ซถึกี่งไมท่กลกับมาหาทท่านอขีกเลย
8:13 และตท่อมาในปปทขีกี่หกรจ้อยหนถึกี่ง ในเดสือนทขีกี่หนถึกี่ง 
ณ วกันทขีกี่หนถึกี่งของเดสือนนกันี้น นนี้สาทกันี้งหลายกห็แหจ้งสนธิท
จากแผท่นดธินโลก และโนอาหห์กห็เปปิดหลกังคาของเรสือ
และมองดผ และดผเถธิด พสืนี้นแผท่นดธินแหจ้งแลจ้ว
8:14 และในเดสือนทขีกี่สอง ในวกันทขีกี่ยขีกี่สธิบเจห็ดของเดสือน
นกันี้น แผท่นดธินโลกกห็แหจ้งสนธิท

2. หนนริ่งปปีกนับสธิบเจย็ดวนันในเรสือนนันั้น!
คตุณคธิดไหมวท่าโนอาหห์รผจ้สถึกกระวนกระวายใจ? เขาถผกขกังอยผท่นานหนถึกี่งปป จากเจห็ดวกัน (ปฐก. 7:4) กท่อน

เดสือนทขีกี่สองและวกันทขีกี่สธิบเจห็ดของปปทขีกี่ 600 แหท่งชขีวธิตของโนอาหห์ (ปฐก. 7:11) มาจนถถึงเดสือนทขีกี่สองและวกันทขีกี่ยขีกี่สธิบ
เจห็ดของเดสือนนกันี้น ของปปทขีกี่ 601 (ขจ้อ 13,14) โนอาหห์ไดจ้อยผท่ในเรสือนกันี้น นกักี่นเปป็นเวลาหนถึกี่งปปกกับสธิบเจห็ดวกัน!

หลกังจากเดสือนทขีกี่สธิบ ยอดของภผเขาเหลท่านกันี้นกห็ถผกมองเหห็น สขีกี่สธิบวกันตท่อมาและโนอาหห์กห็เปปิดหนจ้าตท่างของ
เรสือและสท่งกานกันี้นออกไป จากนกันี้นเขากห็สท่งนกเขานกันี้นออกไปและนกเขาตกัวนกันี้นกห็บธินกลกับมา ซถึกี่งแสดงใหจ้เหห็นวท่าแผท่น
ดธินโลกสท่วนใหญท่ยกังถผกปกคลตุมดจ้วยนนี้สา จากนกันี้นอขีกเจห็ดวกันเขากห็สท่งนกเขาตกัวนกันี้นออกไปอขีกและมกันคาบใบมะกอกใบ
หนถึกี่งมา โอจ้ สธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่มขีสขีเขขียวกสาลกังงอกเงยขถึนี้นมาจากเศษธตุลขี และตจ้นมะกอกบางตจ้น ซถึกี่งถผกนนี้สาพกัดไปอยท่างไมท่
ตจ้องสงสกัยแตท่บกัดนขีนี้มขีรากของมกันอยผท่ในโคลนแลจ้ว กห็เรธิกี่มเกธิดใบสขีเขขียวและพสืชพรรณอสืกี่น ๆ ทขีกี่มขีชขีวธิตในทกักี่วทกันี้งโลกกห็ทสา
แบบเดขียวกกัน และในอขีกเจห็ดวกันตท่อมานกเขาตกัวนกันี้นกห็ถผกสท่งออกไปและไมท่กลกับมาอขีก

ในเกสือบสธิบเอห็ดเดสือนโนอาหห์เอาทขีกี่ปปิดดจ้านบนออกและ “ดผเถธิด พสืนี้นแผท่นดธินแหจ้งแลจ้ว” บกัดนขีนี้ ในเดสือนทขีกี่
สองของปปทขีกี่ 602 ในวกันทขีกี่ยขีกี่สธิบเจห็ด แผท่นดธินโลกกห็แหจ้ง และพระเจจ้าทรงบอกโนอาหห์ใหจ้ออกมาและบรรดาสธิกี่งมขีชขีวธิต
ทกันี้งหมดทขีกี่อยผท่กกับเขา

นนี้สาทท่วมนกันี้นอยผท่ตท่อไปนานเทท่าใด? ในปฐมกาล 7:24 เราถผกบอกวท่า “และนนี้สาเหลท่านกันี้นไหลเชขีกี่ยวบนแผท่น
ดธินโลกเปป็นเวลาหนถึกี่งรจ้อยหจ้าสธิบวกัน” หลกังจากนกันี้น ปฐมกาล 8:2 บอกเราวท่า “เชท่นเดขียวกกันนนี้สาพตุทกันี้งหลายแหท่งทขีกี่ลถึก
และบรรดาชท่องแหท่งฟฝ้าสวรรคห์กห็ถผกปปิด และฝนทขีกี่ตกจากฟฝ้าสวรรคห์กห็หยตุด” จากนกันี้นเราถผกบอกวท่า “และนนี้สาทกันี้ง
หลายกห็คท่อย ๆ ลดลงจากแผท่นดธินโลก และหลกังจากสธินี้นสตุดหนถึกี่งรจ้อยหจ้าสธิบวกันนกันี้นนนี้สากห็ลดลง” (ปฐก. 8:3) ผมคธิด
วท่านกักี่นหมายความวท่านนี้สาเหลท่านกันี้นเรธิกี่มทขีกี่จะลด จากนกันี้นอขีกหนถึกี่งเดสือนครถึกี่งตท่อมา “เรสือกห็คจ้างอยผท่ในเดสือนทขีกี่เจห็ด ในวกันทขีกี่



สธิบเจห็ดของเดสือนนกันี้น บนเทสือกเขาแหท่งอารารกัต” (ปฐก. 8:4) “และนนี้สาทกันี้งหลายกห็คท่อย ๆ ลดลงจนถถึงเดสือนทขีกี่สธิบ 
ในเดสือนทขีกี่สธิบ ณ วกันทขีกี่หนถึกี่งของเดสือนนกันี้น ยอดภผเขาเหลท่านกันี้นกห็ปรากฏใหจ้เหห็น” (ปฐก. 8:5)

ผท่านไปสขีกี่สธิบวกันแลจ้ว จากนกันี้นโนอาหห์กห็สท่งกาตกัวหนถึกี่งออกไปและสท่งนกเขาตกัวหนถึกี่งออกไปสองรอบ และใน
ทขีกี่สตุด “...และตท่อมาในปปทขีกี่หกรจ้อยหนถึกี่ง ในเดสือนทขีกี่หนถึกี่ง ณ วกันทขีกี่หนถึกี่งของเดสือนนกันี้น นนี้สาทกันี้งหลายกห็แหจ้งสนธิทจากแผท่น
ดธินโลก และโนอาหห์กห็เปปิดหลกังคาของเรสือและมองดผ และดผเถธิด พสืนี้นแผท่นดธินแหจ้งแลจ้ว และในเดสือนทขีกี่สอง ในวกันทขีกี่
ยขีกี่สธิบเจห็ดของเดสือนนกันี้น แผท่นดธินโลกกห็แหจ้งสนธิท” (ปฐก. 8:13,14) บกัดนขีนี้หลกังจากหนถึกี่งปปกกับสธิบเจห็ดวกัน โนอาหห์กห็ออก
มาจากเรสือนกันี้น!

เหห็นไดจ้ชกัดวท่าในตอนนกันี้น หายนะภกัยนกันี้นไมท่ใชท่แคท่นนี้สาทท่วมฉกับพลกันแคท่ครกันี้งเดขียว แตท่เปป็นนนี้สาทท่วมทขีกี่ตท่อเนสืกี่อง
นานหนถึกี่งปป หนถึกี่งเดสือนกกับสธิบเจห็ดวกัน (ปฐก. 7:6; 8:14) และจากนกันี้นกห็มขีสธิกี่งเหลท่านกันี้นทขีกี่เกธิดขถึนี้นพรจ้อมกกับมกัน ไมท่ตจ้อง
สงสกัยเลยวท่าการสกักี่นสะเทสือนของภผเขาไฟและแผท่นดธินโลกและการเปลขีกี่ยนแปลงมากมายดสาเนธินตท่อไปนานหลาย
ปป!

George Frederick Wright ใน The International Standard Bible Encyclopaedia ใหจ้ขจ้อมผลตท่อ
ไปนขีนี้:

“บนันทนกบนเรสือของโนอาหร์”
เดสือน วกัน จสานวนวกัน
  2  17 ทกันี้งหมดเขจ้าอยผท่ในเรสือ พระเจจ้าปปิดประตผ ฝนตก นนี้สาทท่วม

มาจากทะเล เรสือลอย เรสือแลท่นไปเรห็วมาก….      40
   3 27 ฝนหยตุด นนี้สาทท่วมตท่อไปและนนี้สาเพธิกี่มสผงขถึนี้น…      110
   7 17 ทจ้องเรสือแตะบนยอดเขาสผงและคจ้างอยผท่ทขีกี่นกักี่น

นนี้สาหยตุดการเพธิกี่มสผง นนี้สาอยผท่กกับทขีกี่แลจ้ว…       40
   8 27 นนี้สาเรธิกี่มคงทขีกี่ คงทขีกี่สธิบหจ้าศอกใน….       34
  10 1            เรสือถผกทธินี้งบนดธินแหจ้ง นนี้สาเรธิกี่มคงทขีกี่ โนอาหห์รอ…       40
  11 11 โนอาหห์สท่งกาออกไป มกันไมท่กลกับมา นนี้สาคงทขีกี่ โนอาหห์รอ…         7
  11 18 โนอาหห์สท่งนกเขาออกไป มกันกลกับมา นนี้สาคงทขีกี่ โนอาหห์รอ…         7
  11 25 โนอาหห์สท่งนกเขาออกไปอขีก นกเขานสาใบมะกอกทขีกี่เพธิกี่งโต

มาดจ้วยใบหนถึกี่ง นนี้สาคงทขีกี่ โนอาหห์รอ…         7
  12 2 โนอาหห์สท่งนกเขาออกไปอขีก มกันไมท่กลกับมา นนี้สาคงทขีกี่

โนอาหห์รอ…        29



   1 1 โนอาหห์เอาหลกังคาออก มองไปรอบ ๆ ไมท่เหห็นนนี้สาเลย
พสืนี้นแหจ้งหมดแลจ้ว โนอาหห์รอ…        56

   2 27 พระเจจ้าทรงเปปิดประตผ และตรกัสวท่า
“จงออกไป” เวลาทกันี้งหมดของนนี้สาทท่วม…      370

Dr. Wright ในบทความเดขียวกกันนกันี้น กลท่าววท่า:
เพราะชท่วงเวลาทขีกี่ถสือวท่าสกันี้นของนนี้สาทท่วมในสมกัยโนอาหห์ เราจถึงไมท่สามารถคาดหวกังไดจ้วท่าจะพบขจ้อบท่งชขีนี้ทขีกี่

ชกัดเจนมากมายเกขีกี่ยวกกับเหตตุการณห์ครกันี้งนกันี้น ถถึงกระนกันี้น Professor Prestwich (ซถึกี่งไมท่มขีผผจ้ใดทขีกี่มขีความเชขีกี่ยวชาญ
ดจ้านธรณขีวธิทยาในอกังกฤษมากไปกวท่าเขาแลจ้วในชท่วงรจ้อยปปนขีนี้) ใหจ้ขจ้อเทห็จจรธิงหลายประการเกขีกี่ยวกกับแอท่งยตุโรป
ตะวกันตกและแอท่งเมดธิเตอรห์เรเนขียนซถึกี่งไมท่อาจถผกมองขจ้ามไดจ้ (ดผ Phil. Trans. of the Royal Soc. of Lond., 
CXXIV [1893], 903-84; SCOT, 238-82) ทท่ามกลางหลกักฐานเหลท่านขีนี้ ชธินี้นทขีกี่นท่าเชสืกี่อถสือมากทขีกี่สตุดถผกพบในคนี้สาแหท่ง 
San Ciro ทขีกี่ฐานของภผเขาเหลท่านกันี้นทขีกี่ลจ้อมรอบทขีกี่ราบ Palermo ใน Sicily ในถนี้สาแหท่งนขีนี้มขีการคจ้นพบกระดผกของ
ฮธิปโปมากมายของทตุกยตุคสมกัย เรสืกี่อยไปจนถถึงตกัวอท่อน ซถึกี่งปะปนอยผท่กกับกระดผกสองสามชธินี้นของกวาง วกัวและชจ้าง 
กระดผกเหลท่านขีนี้ยกังสดใหมท่มากตอนทขีกี่ถผกคจ้นพบจนพวกมกันถผกตกัดใหจ้เปป็นเครสืกี่องประดกับและถผกขกัดใหจ้ขถึนี้นเงาและยกัง
คงรกักษาสสารทขีกี่เปป็นไนโตรเจนของพวกมกันไวจ้ไดจ้ในปรธิมาณทขีกี่เยอะ กระดผกเหลท่านขีนี้ทขีกี่หนกักถถึงยขีกี่สธิบตกันถผกขนสท่งไป
เพสืกี่อจตุดประสงคห์เชธิงพาณธิชยห์ในชท่วงหกเดสือนแรกหลกังจากทขีกี่พวกมกันถผกคจ้นพบ เหห็นไดจ้ชกัดวท่าสกัตวห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ใหจ้
กระดผกเหลท่านขีนี้ไดจ้เขจ้าไปหลบภกัยอยผท่ในถนี้สาแหท่งนขีนี้เพสืกี่อหนขีนนี้สาทขีกี่ทท่วมสผงขถึนี้นซถึกี่งไดจ้ตจ้อนพวกมกันเขจ้ามาจากทขีกี่ราบเหลท่านกันี้น
ทขีกี่อยผท่ลจ้อมรอบ และจกับกลตุท่มพวกมกันเขจ้าดจ้วยกกันในภผเขาเหลท่านกันี้นทขีกี่เปป็นเหมสือนอกัฒจกันทรห์ในระหวท่างการสกักี่น
สะเทสือนแบบเพธิกี่มขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ ของแผท่นดธินนกันี้น

กระดผกทขีกี่อยผท่รวมกกันเปป็นกลตุท่มแบบคลจ้าย ๆ กกันถผกพบในชท่องเขาหลายแหท่ง ในประเทศอกังกฤษและยตุโรป
ตะวกันตก ทขีกี่ขถึนี้นชสืกี่อคสือในศธิลายธิบรอลตารห์และทขีกี่ Santenay ไมท่กขีกี่ไมลห์ทางตอนใตจ้ของ Chalons ในฝรกักี่งเศสตอน
กลาง ซถึกี่งทขีกี่นกักี่นมขีกระดผกทขีกี่สะสมรวมกกันในชท่องเขาตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่เหนสือระดกับนนี้สาทะเลถถึง 1,000 ฟตุต โดยมขีลกักษณะทขีกี่
คลจ้ายกกันหลายดจ้านกกับทขีกี่พบในถนี้สานกันี้นทขีกี่ถผกบรรยายทขีกี่ San Ciro ถถึงแมจ้วท่ากระดผกของฮธิปโปไมท่ปรากฏในสถานทขีกี่
เหลท่านขีนี้กห็ตาม แตท่กระดผกของพวกสตุนกัขปฝ่า หมขี มจ้า และวกัว ซถึกี่งไมท่มขีเลยสกักซขีกี่ทขีกี่ถผกกกัดแทะโดยพวกสกัตวห์กธินเนสืนี้อ ถผก
ปะปนเขจ้าดจ้วยกกันราวกกับวท่าถผกกวาดมาไวจ้ขจ้างในโดยกระแสนนี้สาทขีกี่มขีพลกังมหาศาล นอกจากนขีนี้หลกักฐานเพธิกี่มเตธิมยกัง
ถผกพบในแหลท่งกระดผกทขีกี่เชสืกี่อมโยงกกับสธิกี่งทขีกี่ถผกเรขียกวท่าซากทกับถมทขีกี่ถผกซกัดมาบนทกันี้งสองฟากของชท่องแคบอกังกฤษ
และบนหมผท่เกาะเจอรห์ซขียห์ ตรงนขีนี้ในสถานทขีกี่หลายแหท่ง ซถึกี่งทขีกี่ขถึนี้นชสืกี่อคสือทขีกี่ Brighton ประเทศอกังกฤษ และใกลจ้กกับ 
Calais ประเทศฝรกักี่งเศส กระดผกชจ้างและเครสืกี่องมสือของมนตุษยห์ปรากฏอยผท่ใตจ้ซากทกับถมทขีกี่ถผกนนี้สาซกัดมาแบบไมท่คกัด
แยก ซถึกี่งไมท่ไดจ้มาจากธารนนี้สาแขห็งและไมท่ไดจ้เปป็นผลผลธิตของลสาธารประจสาทจ้องถธิกี่นทขีกี่จสากกัด แตท่สามารถอธธิบายไดจ้วท่า



เกธิดขถึนี้นจากการขนยจ้ายถท่ายเทหลายระลอกซถึกี่งเกธิดขถึนี้นเมสืกี่อแผท่นดธินถผกยกระดกับขถึนี้นจากใตจ้นนี้สาโดยแรงสกักี่นสะเทสือน
ของแผท่นดธินไหวแบบฉกับพลกันทขีกี่มาเปป็นชตุด ๆ อกันกท่อใหจ้เกธิดคลสืกี่นนนี้สาเหลท่านกันี้นซถึกี่งมกักมขีอสานาจทสาลายลจ้างมหาศาล

3. สนันเขาตผ่าง ๆ ถสูกกผ่อตนัวขนนั้น แผผ่นดธินไหว ภสูเขาไฟ
ไดร้เปลภีริ่ยนแปลงพสืนั้นผธิวของโลก

นนี้สาทกันี้งหมดนกันี้นไปอยผท่ทขีกี่ไหน? พรจ้อมกกับนนี้สาในปรธิมาณทขีกี่มากพอจะปกคลตุมทกันี้งแผท่นดธินโลกไดจ้ มกันไปอยผท่
ทขีกี่ไหนแลจ้ว? บกัดนขีนี้มขีนนี้สาไมท่มากพอในทะเลทขีกี่จะปกคลตุมทกันี้งแผท่นดธินโลก พรจ้อมกกับพสืนี้นผธิวอยท่างทขีกี่มกันเปป็นอยผท่ตอนนขีนี้ แตท่
บางสธิกี่งไดจ้เกธิดขถึนี้นแลจ้ว สกันเขาตท่าง ๆ ถผกยกขถึนี้นมา จากทจ้องของแผท่นดธินโลก ภผเขาไฟตท่าง ๆ พท่นลาวาหลายพกันตา
รางไมลห์ โดยปกคลตุมพสืนี้นดธิน เหห็นไดจ้ชกัดวท่าแอท่งเหลท่านกันี้นของทะเลไดจ้ยตุบตกัวลงและนนี้สาไดจ้ถอยไปจากการปกคลตุม
ภผเขาและจากแผท่นดธินตามทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงวางขอบเขตไวจ้ใหจ้มกัน

การเคลสืกี่อนไหวอกันทรงพลกังนขีนี้ของทะเลทกันี้งหลายซถึกี่งถอยทกัพไปจากนนี้สาทท่วมนกันี้นเพสืกี่อถมใหจ้เตห็มแอท่ง
มหาสมตุทรทขีกี่ยตุบตกัวลงเหลท่านกันี้นถผกบกันทถึกไวจ้อยท่างมหกัศจรรยห์ในเพลงสดตุดขี 104:5-9:

“ผผจ้ไดจ้ทรงวางรากฐานทกันี้งหลายของแผท่นดธินโลก เพสืกี่อทขีกี่มกันจะไมท่ถผกโยกยจ้ายเปป็นนธิตยห์ พระองคห์ไดจ้ทรง
คลตุมแผท่นดธินโลกนกันี้นไวจ้ดจ้วยนนี้สาลถึกอยท่างกกับเครสืกี่องนตุท่งหท่ม นนี้สาทกันี้งหลายยสืนอยผท่เหนสือบรรดาภผเขา เมสืกี่อพระองคห์ทรง
ขนาบ พวกมกันกห็หนขีไป เมสืกี่อไดจ้ยธินเสขียงแหท่งฟฝ้ารจ้องของพระองคห์ พวกมกันกห็รขีบหนขีไป นนี้สาเหลท่านกันี้นขถึนี้นไปยกังบรรดา
ภผเขา นนี้สาเหลท่านกันี้นไหลลงไปยกังหตุบเขาทกันี้งหลาย จนถถึงสถานทขีกี่ซถึกี่งพระองคห์ทรงกสาหนดไวจ้ใหจ้นนี้สาเหลท่านกันี้น พระองคห์
ทรงวางขอบเขตเพสืกี่อไมท่ใหจ้นนี้สาเหลท่านกันี้นขจ้ามไป เพสืกี่อนนี้สาเหลท่านกันี้นจะไมท่หกันมาคลตุมแผท่นดธินโลกอขีก”

นนี้สาเหลท่านกันี้นเคยปกคลตุมทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลก “อยท่างกกับเครสืกี่องนตุท่งหท่ม นนี้สาทกันี้งหลายยสืนอยผท่เหนสือบรรดาภผเขา”
พระเจจ้าทรงวางขอบเขตของทะเลเหลท่านกันี้นแลจ้วเพสืกี่อทขีกี่วท่า “นนี้สาเหลท่านกันี้นจะไมท่หกันมาคลตุมแผท่นดธินโลกอขีก”

ไมท่แนท่นาฮผมทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจอาจอจ้างอธิงถถึงวกันเหลท่านขีนี้ตอนนนี้สาทท่วมนกันี้นสธินี้นสตุดลงและหลกังจากนกันี้น เมสืกี่อเขา
กลท่าวเกขีกี่ยวกกับพระเยโฮวาหห์วท่า “ภผเขาทกันี้งหลายกห็สกักี่นสะเทสือนตท่อพระพกักตรห์พระองคห์ และเนธินเขาทกันี้งหลายกห็
ละลายไป และแผท่นดธินถผกเผาตท่อพระพกักตรห์พระองคห์ ใชท่แลจ้ว ทกันี้งโลกและสธิกี่งสารพกัดทขีกี่อาศกัยอยผท่ในโลกนกันี้น” (นาฮผม
1:5)

พระเจจ้าทรงทสาใหจ้เกธิดทขีกี่วท่างในมหาสมตุทรทกันี้งหลายสสาหรกับนนี้สาทกันี้งหมดนกันี้นทขีกี่ไดจ้ปกคลตุมแผท่นดธินโลกในนนี้สา
ทท่วมนกันี้น ตามทขีกี่เพลงสดตุดขี 33:7 กลท่าว “พระองคห์ทรงรวบรวมนนี้สาทกันี้งหลายแหท่งทะเลไวจ้ดจ้วยกกันเปป็นกองใหญท่ 
พระองคห์ทรงเกห็บทขีกี่ลถึกไวจ้ในคลกังทกันี้งหลาย”

เหห็นไดจ้ชกัดวท่าผผจ้คนสมกัยโบราณมขีความทรงจสาตท่าง ๆ และประเพณขีทขีกี่ถผกเลท่าบท่อย ๆ เกขีกี่ยวกกับปปแหท่งนนี้สาทท่วม
นกันี้นและภกัยพธิบกัตธิเหลท่านกันี้นทขีกี่ตามมาอขีกหลายปป นกักี่นถผกเปปิดเผยในเพลงสดตุดขี 46:1-3: “พระเจจ้าทรงเปป็นทขีกี่ลขีนี้ภกัยและ
เปป็นกสาลกังของพวกเรา เปป็นความชท่วยเหลสือทขีกี่พรจ้อมอยผท่ในความยากลสาบาก ฉะนกันี้นพวกเราจะไมท่กลกัว ถถึงแมจ้วท่า



แผท่นดธินโลกจะถผกยกออกไป และถถึงแมจ้วท่าภผเขาทกันี้งหลายจะถผกขนลงไปในทท่ามกลางทะเล ถถึงแมจ้วท่านนี้สาทกันี้งหลาย
แหท่งทะเลคสารนและฟองฟผ ถถึงแมจ้วท่าภผเขาทกันี้งหลายสกักี่นสะเทสือนเพราะทะเลอลวนนกันี้น เซลาหห์”

อธิสยาหห์ไดจ้ยธินพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “ดผเถธิด โดยการขนาบของเรา เรากห็ทสาใหจ้ทะเลแหจ้ง เรากระทสาใหจ้
แมท่นนี้สาทกันี้งหลายเปป็นถธิกี่นทตุรกกันดาร ปลาของแมท่นนี้สานกันี้นกห็เหมห็นเพราะไมท่มขีนนี้สา และตายเพราะความกระหาย” (อธิส
ยาหห์ 50:2) ในทขีกี่นขีนี้เราเหห็นไดจ้วท่าทะเลในแผท่นดธินทขีกี่กวจ้างใหญท่นกันี้นในอเมรธิกา (ตอนนขีนี้เปป็นทขีกี่ราบขนาดใหญท่เหลท่านกันี้น
ถกัดจากเทสือกเขารห็อคกขีนี้) เมสืกี่อแอท่งมหาสมตุทรนกันี้นยตุบตกัวลง เมสืกี่อทขีกี่ราบเหลท่านกันี้นถผกยกตกัวขถึนี้น และนนี้สาเหลท่านกันี้นทะลตุ
ผท่านชกันี้นโคลนเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกเหลสือไวจ้โดยนนี้สาทท่วมนกันี้น (ชกันี้นตท่าง ๆ ทขีกี่อขีกไมท่นานคงจะกลายเปป็นหธิน) และแกะสลกัก
อยท่างรตุนแรงใหจ้เกธิด Grand Canyon แหท่งแมท่นนี้สาโคโลราโดจ้ แนวชายฝปัปั่งแมท่นนี้สานกันี้นและของทะเลสมกัยโบราณแหท่ง
อสืกี่น ๆ บกัดนขีนี้สามารถถผกแยกแยะไดจ้ในสถานทขีกี่บางแหท่ง ปลากห็คงตายและเนท่าเหมห็น พวกนกักธรณขีวธิทยาสมกัยใหมท่
ยสืนกรานจรธิง ๆ หรสือวท่าไมท่เคยมขีหายนะภกัยทขีกี่เกธิดขถึนี้นทกักี่วโลก แตท่มขีแคท่กระบวนการตท่าง ๆ ตามธรรมชาตธิแบบ
เหมสือนกกันหมดตามทขีกี่เราเหห็นพวกมกันตอนนขีนี้? พระคกัมภขีรห์โตจ้แยจ้งพวกเขา

มขีหลกักฐานทางกายภาพอกันมากมายเกขีกี่ยวกกับการระเบธิดครกันี้งใหญท่ของภผเขาไฟและแผท่นดธินไหวตท่าง ๆ 
คตุณนถึกภาพออกไหม การยกตกัวขถึนี้นจากทะเลในเวลาอกันสกันี้น เทสือกเขารห็อคกขีนี้ในอเมรธิกาเหนสือ และเทสือกเขาแอน
ดขีสในอเมรธิกาใตจ้ และคลสืกี่นนนี้สาขนาดใหญท่เหลท่านกันี้นทขีกี่มกันจะสท่งไปทกักี่วโลก? ดกังนกันี้นเราจถึงแนท่ใจไดจ้วท่าบรรดาภผเขาไฟ 
แผท่นดธินไหวทขีกี่ผท่านไปทกักี่วแผท่นดธินโลก (ปฐก. 8:1) มขีผลกระทบในเชธิงหายนะตท่อพสืนี้นผธิวของแผท่นดธินโลก

จสาไวจ้วท่าพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่าโดยนนี้สาทท่วมนกันี้น “โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป” (2 
ปต. 3:6) ไมท่ใชท่แคท่วท่ามนตุษยห์บางคนไดจ้พธินาศไป มกันไมท่ใชท่อารยธรรมนกันี้นถผกกสาจกัดออกไป แตท่นครเหลท่านกันี้นเองไดจ้ถผก
นนี้สาลจ้างออกไป บรรดาแมท่นนี้สาและภผเขาและหตุบเขาไดจ้ถผกเปลขีกี่ยนแปลงไป ไมท่เหลสืออนตุสาวรขียห์ของมนตุษยห์เลยสกักชธินี้น
เพสืกี่อเปป็นทขีกี่ระลถึกถถึงเผท่าพกันธตุห์นกันี้นทขีกี่ไดจ้หกันตท่อสผจ้พระเจจ้า หากเคยมขีรอยจารถึก อนตุสาวรขียห์ และอาคารตท่าง ๆ พวกมกันกห็
ถผกทสาลายเสขียแลจ้ว เราคงไดจ้แตท่จธินตนาการเกขีกี่ยวกกับพลกังอกันมหาศาลของนนี้สาเหลท่านกันี้นและความปปัปั่นปฝ่วนของ
บรรดาภผเขาไฟและแผท่นดธินไหวในระหวท่างนนี้สาทท่วมนกันี้น อยท่างนจ้อย เรากห็กลท่าวไดจ้เพขียงวท่าผสืนปฝ่าขนาดใหญท่ทกันี้งหลาย
ไดจ้ถผกปกคลตุมโดยโคลนหลายชกันี้น จากนกันี้นนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่ลจ้างกลกับมากห็นสาตจ้นไมจ้และพตุท่มไมจ้มาเพธิกี่มและปกคลตุมพวก
มกันอขีก อาจดจ้วยโคลนอขีกชกันี้นทขีกี่ตท่างสขี ซถึกี่งทสาใหจ้เกธิดชกันี้นถท่านหธินตท่าง ๆ ของผสืนปฝ่าเหลท่านกันี้น พวกสกัตวห์ทขีกี่รวมตกัวกกันอยผท่
ในพสืนี้นทขีกี่บางแหท่งและถผกนนี้สาทท่วมจนตาย จากนกันี้นกห็ถผกฝปังในโคลน ดกังนกันี้นจถึงเกธิดแอท่งซากฟอสซธิลตท่าง ๆ ของโลก 
บกัดนขีนี้เราพบเปลสือกของสกัตวห์ทะเลอยผท่บนยอดภผเขาตท่าง ๆ บกัดนขีนี้เราพบซากฟอสซธิลตท่าง ๆ ลถึกลงไปในแผท่นดธินโลก 
เราคธิดวท่าฟอสซธิลเหลท่านกันี้นสท่วนใหญท่ไดจ้เกธิดขถึนี้นในขณะทขีกี่เรสือของโนอาหห์คจ้างอยผท่เจห็ดเดสือนกกับสามวกันบนภผเขาอารา
รกัต (ปฐก. 8:4,14)

แอท่งถท่านหธินตท่าง ๆ เปป็นเพขียงซากทขีกี่เหลสืออยผท่ของผสืนปฝ่าขนาดใหญท่เหลท่านกันี้นทขีกี่เคยปกคลตุมแผท่นดธินโลกใน



ภผมธิอากาศแบบเขตรจ้อนกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น
เราไมท่พบฟอสซธิลมากนกักของผผจ้คนสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมโลก อาจเปป็นไดจ้วท่ามนตุษยห์ปปักกธิกี่ง มนตุษยห์ Heidelberg

มนตุษยห์นขีแอนเดอรห์ธกัล มนตุษยห์ดถึกดสาบรรพห์ตามทขีกี่ผผจ้คนเรขียกกกันซถึกี่งบางครกันี้งถผกพบในถนี้สาตท่าง ๆ หรสือเมสืกี่อแมท่นนี้สาสายตท่าง
ๆ ชะลจ้างผงคลขีออกจากซากธตุลขี คสือผผจ้คนสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมโลก

พระเจจ้าไมท่ทรงประสงคห์ทขีกี่จะใหจ้มขีอนตุสรณห์หลงเหลสืออยผท่มากนกักเพสืกี่อระลถึกถถึงเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์ทขีกี่พระองคห์ทรง
ตกันี้งพระทกัยทขีกี่จะลบออกเสขีย ไมท่มขีอาคารสกักหลกัง ไมท่มขีอนตุสาวรขียห์สกักแหท่งเพสืกี่อระลถึกถถึงความสสาเรห็จตท่าง ๆ ของมนตุษยห์ 
หลงเหลสือมาจากคนยตุคนกันี้นและอารยธรรมนกันี้นเลย เผท่าพกันธตุห์นกันี้น ชาวโลกสมกัยนกันี้นไดจ้พธินาศไป! ผผจ้คนของมกัน สรรพ
สกัตวห์ของมกัน นครตท่าง ๆ ของมกัน อาคารปลผกสรจ้างของมกัน ถนนหนทางของมกัน อนตุสาวรขียห์ตท่าง ๆ ของมกัน หนกังสสือ
ตท่าง ๆ ของมกัน วกัฒนธรรมของมกัน ขจ้าวของเครสืกี่องใชจ้ของมกัน-ทกันี้งหมดไดจ้พธินาศไปเทท่าทขีกี่เราทราบ

เราคงคาดหวกังวท่ามนตุษยห์ ซถึกี่งมขีความเฉลขียวฉลาดมากกวท่าพวกสกัตวห์ คงจะเปป็นพวกสตุดทจ้ายทขีกี่ตายเพราะนนี้สา
ทท่วมนกันี้น พวกเขาคงจะวธิกี่งไปยกังภผเขาตท่าง ๆ พวกเขาคงจะหนขีไปขถึนี้นเรสือเลห็กหลายลสาของตน ถจ้าโนอาหห์สามารถ
สรจ้างเรสือแบบเดธินสมตุทรลสายกักษห์ไดจ้ เรากห็แนท่ใจไดจ้วท่าคนอสืกี่น ๆ กห็มขีเรสือเลห็กเชท่นกกัน และคนเหลท่านกันี้นทขีกี่จมนนี้สาตายใน
ไมท่ชจ้ากห็คงขถึนี้นอสืดและลอยไปบนผธิวนนี้สาและศพของพวกเขากห็คงเนท่าหรสือถผกกธินโดยพวกสกัตวห์แหท่งทะเล ดกังนกันี้นจถึงไมท่
พบฟอสซธิลมากนกักของมนตุษยห์ในสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น

ในหนกังสสือทขีกี่ยอดเยขีกี่ยมของเขา Worlds in Collision หนจ้า 20 Velikovsky กลท่าววท่า
นอกจากนขีนี้ ในระหวท่างปฏธิบกัตธิการทสาเหมสือง บางครกันี้งมขีการพบหกัวกะโหลกมนตุษยห์อกันหนถึกี่งกลางภผเขาลผก

หนถึกี่ง ใตจ้ชกันี้นหธินบะซอลตห์หรสือหธินแกรนธิตทขีกี่ปกคลตุมหนา เชท่นกะโหลกมนตุษยห์ Calaveras แหท่งแคลธิฟอรห์เนขีย
ซากกระดผกของมนตุษยห์และขจ้าวของเครสืกี่องใชจ้ของมนตุษยห์ซถึกี่งทสาจากกระดผก หธินทขีกี่ถผกขกัดจนขถึนี้นเงา หรสือ

เครสืกี่องปปัปื้นดธินเผาถผกพบใตจ้ชกันี้นดธินและหธินกรวดทขีกี่สะสมกกันขนาดใหญท่ บางครกันี้งกห็อยผท่ขจ้างใตจ้กวท่าหนถึกี่งรจ้อยฟตุต
ไมท่มขีคสาอธธิบายเกขีกี่ยวกกับสธิกี่งเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกพบนอกจากวท่าพวกมกันเกธิดขถึนี้นเพราะนนี้สาทท่วมนกันี้นและการสกักี่น

สะเทสือนขนาดใหญท่เหลท่านกันี้นทขีกี่เปลขีกี่ยนแปลงพสืนี้นผธิวของพธิภพทกันี้งหมดนกันี้นในชท่วงนนี้สาทท่วมโลก
4. จงหมายเหตทุอภีกครนันั้งวผ่าพระคนัมภภีรร์บอกเปป็นนนัยเกภีริ่ยวกนับการเปลภีริ่ยนแปลง

บางอยผ่างของโลกซนริ่งเกธิดขนนั้นระหวผ่างและหลนังจากนนั้นาทผ่วมนนันั้น
ถจ้านนี้สาเหลท่านกันี้นปกคลตุมทกันี้งพธิภพ กระทกักี่งยอดของภผเขาเหลท่านกันี้น มกันกห็ปรากฏชกัดเจนวท่าการเปลขีกี่ยนแปลง

บางอยท่างจะตจ้องถผกสรจ้างขถึนี้นในพสืนี้นพธิภพเพสืกี่อทขีกี่พธิภพนกันี้นจะไมท่ถผกนนี้สาปกคลตุมทกันี้งหมดตท่อไป มขีผผจ้กลท่าววท่าถจ้าตอนนขีนี้
แผท่นดธินของโลกมขีลกักษณะราบเรขียบทกันี้งหมด นนี้สาเหลท่านกันี้นกห็คงปกคลตุมพธิภพลถึกเกสือบสองไมลห์! ในวกันเหลท่านกันี้นกท่อน
นนี้สาทท่วม เหห็นไดจ้ชกัดวท่าโนอาหห์อาศกัยอยผท่ในทขีกี่ ๆ เทสือกเขามขีนจ้อยมากและมขีขนาดเลห็กเมสืกี่อเทขียบกกับตอนนขีนี้ ทะเลเหลท่า
นกันี้นกห็ตสืนี้น นนี้สาทขีกี่อยผท่ภายในทะเลเหลท่านกันี้นอาจถผกจตุไวจ้ไดจ้ดขีพอตราบใดทขีกี่นนี้สามหาศาลเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่เหนสืออากาศ (“นนี้สา
ทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า” พระคกัมภขีรห์เรขียกพวกมกันเชท่นนกันี้น) ไมท่ตกลงมา แตท่เมสืกี่อนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ขจ้างบนรท่วงลง
มาและทกันี้งพธิภพจมนนี้สาและถผกนนี้สาปกคลตุม ฉะนกันี้นตจ้องมขีการจกัดแจงบางอยท่างเพสืกี่อรองรกับนนี้สาเหลท่านกันี้น



ประการแรก จะตจ้องมขีทะเลทกันี้งหลายทขีกี่ลถึกกวท่าเดธิม เหห็นไดจ้ชกัดวท่าจะตจ้องมขีการยกตกัวขถึนี้นของภผเขาตท่าง ๆ 
เพสืกี่อทสาใหจ้นกักี่นสมดตุล ดกังนกันี้นจถึงไมท่แปลกเลยทขีกี่บกัดนขีนี้ภผเขาไฟตท่าง ๆ พท่นออกมาจากใจกลางแผท่นดธินโลกและทสาใหจ้มขี
ลาวาไหลยาวหลายพกันตารางไมลห์ เทสือกเขาขนาดใหญท่ยกตกัวขถึนี้นสผท่ผสืนฟฝ้า และกจ้นมหาสมตุทรทกันี้งหลายยตุบตกัวลงเพสืกี่อ
ทขีกี่พวกมกันจะจตุนนี้สาเหลท่านกันี้นไดจ้และทสาใหจ้พสืนี้นทวขีปเหลท่านกันี้นแหจ้ง การเปลขีกี่ยนแปลงใหญท่โตเหลท่านขีนี้ไดจ้เกธิดขถึนี้นอาจในชท่วง
นนี้สาทท่วมนกันี้นและในระหวท่างปปนกันี้นทขีกี่โนอาหห์อยผท่ในเรสือและบางอยท่างอาจเกธิดขถึนี้นตท่อเนสืกี่องอขีกหลายปปนกับจากนกันี้น

ขอใหจ้ผมเตสือนความจสาคตุณอขีกครกันี้งวท่านขีกี่ถผกบอกเปป็นนกัยในพระคกัมภขีรห์ ใชท่แลจ้วครกับ พระคกัมภขีรห์บอกเปป็น
นกัยวท่าแมจ้แตท่ภผเขาและเนธินเขาตท่าง ๆ กห็ถผกขยกับ ถผกเขยท่า ถผกลจ้างออกไปในการชะลจ้างครกันี้งมโหฬารนขีนี้ของคลสืกี่นนนี้สา
ทกันี้งหลายรอบแผท่นดธินโลกในชท่วงนนี้สาทท่วมนกันี้น เราคธิดวท่าเพลงสดตุดขี 46:1-3 พผดถถึงชท่วงเวลานกันี้นพรจ้อมกกับการใหจ้ความ
มกักี่นใจสสาหรกับมนตุษยห์:

“พระเจจ้าทรงเปป็นทขีกี่ลขีนี้ภกัยและเปป็นกสาลกังของพวกเรา เปป็นความชท่วยเหลสือทขีกี่พรจ้อมอยผท่ในความยากลสาบาก 
ฉะนกันี้นพวกเราจะไมท่กลกัว ถถึงแมจ้วท่าแผท่นดธินโลกจะถผกยกออกไป และถถึงแมจ้วท่าภผเขาทกันี้งหลายจะถผกขนลงไปใน
ทท่ามกลางทะเล ถถึงแมจ้วท่านนี้สาทกันี้งหลายแหท่งทะเลคสารนและฟองฟผ ถถึงแมจ้วท่าภผเขาทกันี้งหลายสกักี่นสะเทสือนเพราะทะเล
อลวนนกันี้น เซลาหห์”

มนตุษยห์สมกัยนกันี้นทราบวท่าเหตตุการณห์นกันี้นไดจ้เกธิดขถึนี้นจรธิง! คตุณนถึกภาพออกไหม เสขียงคสารนของนนี้สาทขีกี่ปปัปั่นปฝ่วน
และภผเขาทขีกี่สกักี่นสะเทสือนและภผเขาบางลผกถผกโยนลงไปในกลางทะเล? ไมท่มขีกาลสมกัยอสืกี่นในประวกัตธิศาสตรห์มนตุษยห์ 
เทท่าทขีกี่เราทราบ ทขีกี่ตรงกกับคสาบรรยายนกันี้นนอกจากในสมกัยของนนี้สาทท่วมนกันี้นและทขีกี่ตามมา แตท่ในทท่ามกลางนนี้สาทท่วมนกันี้น
พระเจจ้ากห็ทรงระลถึกถถึงโนอาหห์และครอบครกัวของเขาและทรงนสาพวกเขาใหจ้พจ้นจากความทตุกขห์ลสาบากนกันี้นอยท่าง
ปลอดภกัย และนขีกี่เปป็นการรกับประกกันอกันหอมหวานวท่าพระเจจ้าจะทรงดผแลผผจ้คนของพระองคห์อขีกครกันี้งในชท่วงเวลาของ
ภกัยพธิบกัตธิใหญท่โตใดกห็ตาม

อธิสยาหห์ 64:3 กลท่าวถถึงเวลานกันี้นเมสืกี่อ “ภผเขาทกันี้งหลายไดจ้ไหลลงมาตท่อพระพกักตรห์พระองคห์” มกันจะเกธิดขถึนี้น
ตอนไหนไดจ้เลท่านอกจากตอนทขีกี่เกธิดนนี้สาทท่วมนกันี้นและหลกังจากนกันี้น?

ในตอนนกันี้นพระเจจ้าทรงวางขอบเขตใหมท่ ๆ สสาหรกับพสืนี้นทะเลเมสืกี่อกจ้นทะเลเหลท่านกันี้นยตุบตกัวลงไปอขีกและ
ภผเขาสผงตท่าง ๆ ยกตกัวขถึนี้นจากนนี้สานกันี้น โยบกลท่าววท่า “นนี้สาทกันี้งหลายขาดจากทะเลไป และแมท่นนี้สากห็เหสือดและแหจ้งไป
ฉกันใด” (โยบ 14:11) เหห็นไดจ้ชกัดวท่าโยบ ซถึกี่งเขขียนนานแลจ้วกท่อนหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกของโมเสส เคยไดจ้ยธินเรสืกี่องราว
เหลท่านกันี้นทขีกี่บอกตท่อ ๆ กกันมาและเคยมขีความทรงจสาของเผท่าพกันธตุห์นกันี้นเกขีกี่ยวกกับเหตตุการณห์ใหญท่โตเหลท่านกันี้นแหท่งสมกัย
นนี้สาทท่วมโลก ดกังนกันี้นพระคกัมภขีรห์จถึงบรรยายภาพนนี้สาทท่วมนกันี้นทขีกี่ถอยลงไปอยผท่ในแอท่งทขีกี่เพธิกี่งถผกขยายใหญท่ของมกันและ
พระเจจ้าทรงวางขอบเขตใหมท่ ๆ และชายฝปัปั่งสสาหรกับทะเล

เพลงสดตุดขี 104 ยกชผพระเจจ้าผผจ้ทรงอธิทธธิฤทธธิธิ์ “ดจ้วยเกขียรตธิและความรตุท่งโรจนห์” และพผดถถึงโลกของ
พระองคห์ ขจ้อ 5 ถถึง 9 กลท่าววท่า:

“ผผจ้ไดจ้ทรงวางรากฐานทกันี้งหลายของแผท่นดธินโลก เพสืกี่อทขีกี่มกันจะไมท่ถผกโยกยจ้ายเปป็นนธิตยห์ พระองคห์ไดจ้ทรง
คลตุมแผท่นดธินโลกนกันี้นไวจ้ดจ้วยนนี้สาลถึกอยท่างกกับเครสืกี่องนตุท่งหท่ม นนี้สาทกันี้งหลายยสืนอยผท่เหนสือบรรดาภผเขา เมสืกี่อพระองคห์ทรง
ขนาบ พวกมกันกห็หนขีไป เมสืกี่อไดจ้ยธินเสขียงแหท่งฟฝ้ารจ้องของพระองคห์ พวกมกันกห็รขีบหนขีไป นนี้สาเหลท่านกันี้นขถึนี้นไปยกังบรรดา



ภผเขา นนี้สาเหลท่านกันี้นไหลลงไปยกังหตุบเขาทกันี้งหลาย จนถถึงสถานทขีกี่ซถึกี่งพระองคห์ทรงกสาหนดไวจ้ใหจ้นนี้สาเหลท่านกันี้น พระองคห์
ทรงวางขอบเขตเพสืกี่อไมท่ใหจ้นนี้สาเหลท่านกันี้นขจ้ามไป เพสืกี่อนนี้สาเหลท่านกันี้นจะไมท่หกันมาคลตุมแผท่นดธินโลกอขีก”

จงหมายเหตตุวท่าพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่านนี้สาเหลท่านกันี้นเคยตกันี้งอยผท่เหนสือภผเขาเหลท่านกันี้น นกักี่นคสือในสมกัยของนนี้สาทท่วม
นกันี้นอยท่างแนท่นอน และทขีกี่นกักี่นพระเจจ้าทรงคลตุมพธิภพดจ้วยนนี้สาลถึกดตุจเสสืนี้อผจ้า แตท่เมสืกี่อพระเจจ้าทรงขนาบ นนี้สาเหลท่านกันี้นกห็
หนขีไป โดยถอยลงไปอยผท่ในแอท่งทขีกี่ลถึกมากขถึนี้นเหลท่านกันี้นซถึกี่งบกัดนขีนี้ถผกเตรขียมไวจ้และไปสผท่ขขีดจสากกัดใหมท่ ๆ ทขีกี่พระเจจ้าไดจ้
ทรงกสาหนดไวจ้ นนี้สาเหลท่านกันี้นถผกจสากกัดโดยขอบเขตเหลท่านกันี้นเพสืกี่อทขีกี่พวกมกันจะไมท่ขจ้ามไปและไหลคลตุมพธิภพอขีก 
แนท่นอนวท่าพระเจจ้ากสาลกังตรกัสในทขีกี่นขีนี้เกขีกี่ยวกกับนนี้สาทท่วมนกันี้นและเหตตุการณห์ตท่าง ๆ ทขีกี่เปป็นหายนะภกัยในระหวท่างและหลกัง
จากนนี้สาทท่วมนกันี้น

ชกันี้นหธินสท่วนใหญท่ถผกวางซจ้อนกกันแลจ้วโดยนนี้สาทท่วมนกันี้น บางชกันี้นเปป็นลาวาทขีกี่ถผกเทออกมาจากภผเขาไฟตท่าง ๆ 
หรสือออกมาจากชท่องโพรงในพธิภพ แตท่นนี้สานกันี้น ซถึกี่งไหลเรห็วพรจ้อมกกับคลสืกี่นนนี้สาทขีกี่นขีกี่และทขีกี่นกักี่นและความปปัปั่นปฝ่วนครกันี้งใหญท่
ของนนี้สาทท่วมนกันี้น ไดจ้พาโคลนของพสืนี้นทขีกี่แหท่งหนถึกี่งและซกัดมกันไปอยผท่บนพสืนี้นทขีกี่กวจ้างใหญท่อขีกแหท่ง จากนกันี้นเมสืกี่อกระแสนนี้สา
เหลท่านกันี้นดผเหมสือนจะลด พวกมกันกห็จะไหลยจ้อนกลกับไปและนสาดธินอขีกชนธิดไปปกคลตุมพสืนี้นทขีกี่นกันี้นอขีก ผสืนปฝ่าทกันี้งหลายกห็
คงจะถผกปกคลตุม ตจ้นไมจ้สขีเขขียวและพสืชผกักตท่าง ๆ คงจะจมนนี้สาในทขีกี่สตุด และสธิกี่งเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดกห็เปลขีกี่ยนเปป็นชกันี้น
ถท่านหธินตท่าง ๆ พวกสกัตวห์ทขีกี่ตายไปกห็ถผกถมทกับทขีกี่นขีกี่ ทขีกี่นกักี่นและทตุกแหท่งหน

เราคธิดวท่าชกันี้นเหลท่านขีนี้ในพสืนี้นดธินคงจะถผกซจ้อนกกันอยท่างเรขียบพอสมควร แตท่พรจ้อมกกับการจมของแอท่ง
มหาสมตุทรและการยกตกัวขถึนี้นของภผเขาตท่าง ๆ และพรจ้อมกกับแผท่นดธินไหวและการสกักี่นสะเทสือนเหลท่านกันี้น บางครกันี้ง
พสืนี้นดธินกห็คงจะถผกบขีบเขจ้าหากกัน ยกภผเขาตท่าง ๆ ขถึนี้นมา และชกันี้นเหลท่านกันี้นกห็คงถผกบธิดใหจ้โคจ้งงอ ยกตกัวอยท่างเชท่น 
ทางหลวงสาย I-24 ระหวท่าง Murfreesboro กกับ Nashville ทางหลวงเสจ้นนกันี้นตกัดผท่านเนธินเขาบางลผก ชกันี้นดธิน
เหลท่านกันี้นมขีลกักษณะโคจ้งงอ เมสืกี่อชกันี้นเหลท่านขีนี้ของดธินโคลนและดธินนตุท่ม ๆ ถผกกดเขจ้าหากกันในลกักษณะคลสืกี่น  พวกมกันกห็
แขห็งตกัวเปป็นหธินและคลสืกี่นเหลท่านกันี้นกห็ยกังอยผท่ทขีกี่นกักี่นเหมสือนดธิม

ในระหวท่างสมกัยนกันี้นของนนี้สาทท่วมและหลกังจากนกันี้น เราคธิดวท่าเคยมขีทะเลใหญท่แหท่งหนถึกี่งในแถบตะวกันตกตอน
กลางของอเมรธิกา พวกนกักวธิทยาศาสตรห์พบแนวชายฝปัปั่งทขีกี่หลงเหลสืออยผท่ ในสมกัยนกันี้น กท่อนทขีกี่โคลนกกับทรายไดจ้แขห็งตกัว
จนกลายเปป็นหธิน เหมสือนคอนกรขีต ทะเลในแผท่นดธินนกันี้นไดจ้ทะลตุออกมาและเรธิกี่มไหลออกในสธิกี่งทขีกี่ตอนนขีนี้เปป็นแมท่นนี้สา
โคลกัมเบขียและดกังนกันี้นในชกันี้นนตุท่มเหลท่านกันี้นมกันจถึงไดจ้ชะลจ้างออกมาสธิกี่งทขีกี่ตอนนขีนี้เปป็นเดอะ แกรนดห์ แคนยอน ตอนนขีนี้ชกันี้น
เหลท่านกันี้นไดจ้กลายเปป็นหธินแลจ้ว แตท่มกันใชจ้เวลาไมท่นานเลยทขีกี่นนี้สาเหลท่านกันี้นจะทะลตุออกมาและทะเลในแผท่นดธินขนาด
ใหญท่นกันี้นถผกระบายนนี้สาออก กท่อนทขีกี่ชกันี้นเหลท่านกันี้นไดจ้แขห็งตกัวจนเปป็นอยท่างทขีกี่เปป็นตอนนขีนี้

5. การเปลภีริ่ยนแปลงและการสนัริ่นสะเทสือนตผ่าง ๆ ของพธิภพนผ่าจะ
ตผ่อเนสืริ่องอภีกหลายปปี

เราแนท่ใจวท่าการเปลขีกี่ยนแปลงใหญท่โตตท่าง ๆ ไดจ้เกธิดขถึนี้นตท่อไปในพสืนี้นผธิวของพธิภพหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น มขี
หลกักฐานซถึกี่งนกักวธิทยาศาสตรห์ทกันี้งปวงยอมรกับ วท่าเคยมขีอยผท่สมกัยหนถึกี่งเมสืกี่อแผท่นดธินใหญท่ ๆ ของพธิภพเคยถผกเชสืกี่อมตธิดกกัน
และวท่ามนตุษยห์และสกัตวห์และพสืชจากพสืนี้นทขีกี่ตอนกลางบางแหท่งไดจ้แพรท่กระจายออกไปจนปกคลตุมทกันี้งโลก ปฐมกาล
9:19 กลท่าววท่า “เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายสามคนนกันี้นของโนอาหห์ และจากสามคนนขีนี้แผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นมขีมนตุษยห์กระจาย



ออกไปทกักี่ว” เผท่าพกันธตุห์ทกันี้งหมดบนแผท่นดธินโลกสสืบเชสืนี้อสายมาจากบตุตรชายสามคนนขีนี้ของโนอาหห์ นกักี่นถผกกลท่าวไวจ้เชท่น
กกันในกธิจการ 17:26 วท่าพระเจจ้า “ไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ทตุกชนชาตธิจากสายเลสือดอกันเดขียวกกันเพสืกี่อใหจ้อาศกัยอยผท่ตลอด
ทกักี่วพสืนี้นแผท่นดธินโลก และไดจ้ทรงกสาหนดเวลาทกันี้งหลายไวจ้ลท่วงหนจ้า และบรรดาเขตแดนแหท่งทขีกี่อยผท่อาศกัยของพวก
เขา” ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงวางแผนใหจ้โลกควรถผกแพรท่กระจายโดยบตุตรชายทกันี้งสามของโนอาหห์ในเผท่าพกันธตุห์ทขีกี่แตก
ตท่างกกันเหลท่านกันี้นของมนตุษยชาตธิ และพระเจจ้าทรงวางแผนการกระจายตกัวนกันี้นอยท่างชกัดเจน

เราถผกบอกวท่าพระเจจ้าทรงเจตนานสาความสกับสนของภาษาตท่าง ๆ มาทขีกี่หอบาเบลนกันี้นเพสืกี่อทขีกี่มนตุษยห์จะ
กระจกัดกระจายไป พรจ้อมกกับภาษาทขีกี่แตกตท่างกกัน ทกักี่วแผท่นดธินโลก ในปฐมกาล 10:25 เราอท่านวท่า “และแกท่เอ
เบอรห์มขีบตุตรชายสองคนถผกใหจ้กสาเนธิด ชสืกี่อของคนหนถึกี่งคสือเปเลก เพราะในสมกัยของเขาแผท่นดธินถผกแบท่งแยก” เปเลก
เปป็นเหลนของเชม และอาจเกธิดในชท่วง 130 หรสือ 200 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น และในสมกัยของเปเลก แผท่นดธินโลก
ไดจ้ถผกแบท่ง คสาวท่า “แผท่นดธิน” ในทขีกี่นขีนี้เปป็นคสาฮขีบรผ เอเรทซห์ ซถึกี่งเปป็นคสาเดขียวกกับในปฐมกาล 1:1 และถผกใชจ้ทตุกแหท่ง
เพสืกี่อหมายถถึงแผท่นดธินโลกจรธิง ๆ มกันไมท่ไดจ้หมายถถึงระบบโลกหรสือประชากรโลก ดกังนกันี้นมกันจถึงอาจหมายความวท่า
ทวขีปเหลท่านกันี้นไดจ้ถผกแยกออกจากกกันโดยทะเลทกันี้งหลายในสมกัยของเปเลก 130 ปป ถถึง 200 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น

เราไมท่ตจ้องประหลาดใจทขีกี่วท่าแผท่นดธินโลกเดธิมนกันี้นไมท่ไดจ้สงบนธิกี่งหลกังจากการสกักี่นสะเทสือนใหญท่โตเหลท่านกันี้น ดกัง
นกันี้นตลอดหลายรจ้อยปปแผท่นดธินโลกจถึงยกังคงสกักี่นสะเทสือนดจ้วยแผท่นดธินไหวตท่าง ๆ ภผเขาไฟตท่าง ๆ ทขีกี่ยกังพท่นลาวาออก
มาปกคลตุมพสืนี้นทขีกี่ใหญท่ ๆ อยผท่ ภผเขาไฟเวซผเวขียสไดจ้ปกคลตุมเมสืองใหญท่ของอธิตาลขีสองเมสืองคสือ เมสืองปอมเปอขีและเมสือง
เฮอรห์คผลานขีอผมในปป ค.ศ. 79 บางครกันี้งบางคราวเกาะใหมท่บางเกาะผตุดขถึนี้นจากทะเลหรสืออขีกเกาะหนถึกี่งหายไป 
ชายฝปัปั่งของรกัฐเทห็กซกัสใกลจ้เมสืองฮผสตกันไดจ้จมลงสธิบเอห็ดฟตุตแลจ้วในปปหลกัง ๆ แผท่นดธินไหวในชท่วงหลกัง ๆ ในนธิคารากกัว
และบกังกลาเทศกห็เปป็นตกัวอยท่าง ในการสกักี่นสะเทสือนใหญท่ยกักษห์เหลท่านกันี้น แผท่นดธินโลกไดจ้ถผกบดขยขีนี้เขจ้าดจ้วยกกันเพสืกี่อกท่อ
ใหจ้เกธิดภผเขาตท่าง ๆ นกักี่นและการจมลงของทะเลทกันี้งหลายไดจ้ทธินี้งรอยแยกและชท่องตท่าง ๆ ไวจ้ และแผท่นดธินโลกกห็สงบ
ลงอยท่างชจ้า ๆ

ประเพณขีของหลายเผท่าพกันธตุห์บอกเปป็นนกัยวท่าพสืนี้นผธิวของพธิภพไดจ้เปลขีกี่ยนแปลงไปอยท่างมหาศาลในหลาย
วาระหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นไมท่นาน

ยกตกัวอยท่างเชท่น Encyclopaedia Britannica กลท่าววท่า:
แอตแลนตธิส, อาตาลกันตธิส หรสือ อกัตลกันตธิกจ้า เกาะหนถึกี่งในตสานานในมหาสมตุทรแอตแลนตธิก เพลโตใน 

Timaeus พรรณนาวท่าพวกปตุโรหธิตชาวอขียธิปตห์ ในการสนทนากกับ Solon ไดจ้พผดถถึงเกาะนกันี้นวท่าเปป็นดธินแดนหนถึกี่งทขีกี่มขี
ขนาดใหญท่กวท่าเอเชขียไมเนอรห์พรจ้อมกกับลธิเบขีย โดยตกันี้งอยผท่เลย Pillars of Hercules ไปเพขียงนธิดเดขียว พจ้นมกันไปมขี
หมผท่เกาะหนถึกี่งทขีกี่มขีขนาดเลห็กกวท่า แอตแลนตธิสเคยเปป็นอาณาจกักรทขีกี่ทรงอสานาจนานเกจ้าพกันปปกท่อนกสาเนธิดของ Solon
และกองทกัพตท่าง ๆ ของมกันไดจ้พธิชธิตดธินแดนเหลท่านกันี้นในเมดธิเตอรห์เรเนขียนแลจ้ว เมสืกี่อกรตุงเอเธนสห์แหท่งเดขียวเทท่านกันี้นไดจ้
ขกัดขสืน สตุดทจ้ายทะเลนกันี้นไดจ้ทท่วมมธิดแอตแลนตธิส และพวกหธินโสโครกเปป็นตกัวบอกทขีกี่ตกันี้งนกันี้น ใน Critias เพลโตเสรธิม
ประวกัตธิหนถึกี่งเขจ้าไปเกขีกี่ยวกกับเครสือจกักรภพในอตุดมคตธิของแอตแลนตธิส เปป็นไปไมท่ไดจ้เลยทขีกี่จะตกัดสธินไดจ้วท่าตสานานนขีนี้มา
จากจธินตนาการของเพลโตมากขนาดไหน และมากขนาดไหนทขีกี่อธิงตามขจ้อเทห็จจรธิงตท่าง ๆ ซถึกี่งไมท่มขีบกันทถึกเกขีกี่ยวกกับ
มกันหลงเหลสืออยผท่เลย เหลท่านกักเขขียนในยตุคกลาง ซถึกี่งไดจ้รกับเรสืกี่องเลท่านขีนี้มาจากเหลท่านกักภผมธิศาสตรห์ชาวอาหรกับเชสืกี่อวท่า



มกันเปป็นความจรธิง และมขีประเพณขีอสืกี่น ๆ เกขีกี่ยวกกับเกาะทกันี้งหลายในทะเลตะวกันตกนกันี้น, Greek Isles of the Blest
(q.v.) หรสือ Fortunate Islands; the Welsh Avalon, the Portugese Antilia (q.v.) หรสือ Isle of Seven 
Cities และ St. Brendan’s island ซถึกี่งเปป็นเรสืกี่องทขีกี่พวกนกักปราชญห์ชอบกลท่าวถถึงในหลายภาษา ทกันี้งหมดยกเวจ้น 
Avalon ถผกระบตุในแผนทขีกี่ตท่าง ๆ ของศตวรรษทขีกี่ 14 และ 15 และทสาใหจ้ผผจ้คนมขีเปฝ้าหมายเดธินทางไปโดยเรสือเพสืกี่อ
การคจ้นพบ; เกาะ St. Brendan จนถถึงศตวรรษทขีกี่ 18 ตสานานทกันี้งหลายทขีกี่คท่อนขจ้างคลจ้ายกกันคสือ ตสานานเกขีกี่ยวกกับ
เกาะของชาว Phaeacians (โฮเมอรห์, od.), เกาะแหท่งบราซธิล (q.v.), เกขีกี่ยวกกับ Lyonnesse (q.v.), แผท่นดธินทขีกี่จม
ไปแลจ้วนกันี้นนอกชายฝปัปั่ง Cornish, เกขีกี่ยวกกับนคร Breton ทขีกี่สาบสผญไปนกันี้นของ Is, และเกขีกี่ยวกกับ Mayda หรสือ As
maide, Isle Verte ในภาษาฝรกักี่งเศสและ Ilha Verde ในภาษาโปรตตุเกส หรสือ “Green Island” อกันหลกังสตุดนขีนี้
ดผเหมสือนวท่าในนธิทานพสืนี้นเมสืองหลายเรสืกี่องจากยธิบรอลตารห์จนถถึง Hebrides และจนกระทกักี่งปป 1853 ไดจ้ถผกระบตุ
ตสาแหนท่งบนแผนภผมธิของคนอกังกฤษวท่าเปป็นโขดหธินหนถึกี่งใน 44 องศา 48 ลธิปดาเหนสือ และ 26 องศา 10 ลธิปดา
ตะวกันตก หลกังจากยตุคฟปปื้นฟผศธิลปวธิทยาการ มขีการพยายามตท่าง ๆ ทขีกี่จะหาเหตตุผลมาอธธิบายตสานานเกขีกี่ยวกกับแอต
แลนตธิส มกันถผกระบตุวท่าเปป็นอเมรธิกา, สแกนดธิเนเวขีย, หมผท่เกาะคานารขีกี่หรสือปาเลสไตนห์ เหลท่านกักชาตธิพกันธตุห์วธิทยาไดจ้
เหห็นในเหลท่าผผจ้อยผท่อาศกัยของมกันคสือ เหลท่าบรรพบตุรตุษของชาว Guanchos, ชาวแควจ้น Basque หรสือพวกคน
อธิตาเลขียนสมกัยโบราณ กระทกักี่งในศตวรรษทขีกี่ 17 และ 18 ความนท่าเชสืกี่อถสือของตสานานนขีนี้กห็ยกังเปป็นทขีกี่ถกเถขียงกกันอยท่าง
รตุนแรง และบางครกันี้งกห็ถผกยอมรกับ กระทกักี่งโดย Montaigne, Guffon และ Voltaire

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าตสานานตท่าง ๆ มกักถผกเสรธิมแตท่งจนเกธินจรธิงและบางครกันี้งกห็ถผกแตท่งแตจ้มสขีสกันโดย
จธินตนาการของมนตุษยห์และนธิทานอกันหลากหลายทขีกี่ถผกเลท่าบท่อย ๆ ถถึงกระนกันี้น ตสานานเหลท่านกันี้นเกขีกี่ยวกกับประเทศ
ตท่าง ๆ ทขีกี่เคยปรากฏอยผท่ในมหาสมตุทรและตอนนขีนี้ถผกจมไปแลจ้วกห็มขีมากมายเหลสือเกธินจนเรารผจ้สถึกแนท่ใจวท่าคงตจ้องมขี
มผลเหตตุทขีกี่สนกับสนตุนตสานานเหลท่านกันี้นอยผท่บจ้าง แนท่นอนวท่ามกันไมท่ใชท่เมสืกี่อ 9,000 ปปกท่อน และตกัวเลขดกังกลท่าวกห็คงจะไมท่
ถผกตจ้อง แตท่นขีกี่เปป็นเพขียงการบท่งชขีนี้วท่าครกันี้งหนถึกี่งทวขีปทกันี้งหมดนกันี้นเคยถผกเชสืกี่อมตธิดกกันและดธินแดนบางแหท่งเคยปรากฏใน
ตอนนกันี้นซถึกี่งตท่อมาไดจ้หายสาบสผญไปในทะเล และขจ้อเทห็จจรธิงตามประวกัตธิศาสตรห์ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ทราบกกันทกันี้งหมดเกขีกี่ยวกกับ
โลกอยท่างทขีกี่มกันเปป็นอยผท่วกันนขีนี้กห็สามารถถผกรวมเขจ้าไวจ้ไดจ้ในเวลาไมท่เกธิน 5,000 ปปตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมนกันี้น แตท่เราตจ้องจดจสาไวจ้
วท่า “โลกทขีกี่เปป็นอยผท่ในเวลานกันี้น ซถึกี่งถผกทท่วมดจ้วยนนี้สา กห็พธินาศไป”

6. ชร้างแมมมอธและยทุคนนั้นาแขย็งในโลกใหมผ่
แมมมอธเปป็นชจ้างขนดก พวกมกันหลายพกันตกัว เราคธิดวท่าหลายลจ้านตกัวเลย เคยหากธินอยผท่บนทตุท่งหญจ้าเขต

รจ้อนทกักี่วโลกกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น ซากศพทขีกี่ถผกแชท่แขห็งของพวกมกันหลายพกันตกัวและสตุสานขนาดใหญท่ทขีกี่มขีกระดผกและงา
ของพวกมกันกห็อยผท่ตลอดแนวนนี้สาแขห็งของทวขีปอารห์กตธิก โดยเฉพาะในไซบขีเรขีย เราคธิดวท่าชจ้างเหลท่านกันี้นในพสืนี้นทขีกี่นกันี้นตาย
ทกันทขีและหลายตกัวถผกแชท่แขห็งกท่อนทขีกี่การเนท่าเปปปั่อยจะมาไดจ้ เมสืกี่อผสืนนนี้สานกันี้นหรสือ “นนี้สาทขีกี่อยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า” ตามทขีกี่พระ
คกัมภขีรห์เรขียกมกัน ตกมาบนแผท่นดธินโลกเพสืกี่อชท่วยทสาใหจ้เกธิดนนี้สาทท่วมนกันี้น ทกันี้งสองขกันี้วโลกกห็คงจะไดจ้รผจ้จกักกกับความหนาว
มหาศาลในตอนนกันี้น เหมสือนในตอนนขีนี้ เมสืกี่อเจอกกับความหนาวเยห็นจากนอกโลกหลกังจากทขีกี่ฉนวนปกคลตุมทขีกี่เปป็นชกันี้น
ไอนนี้สาขนาดใหญท่นกันี้นซถึกี่งเคยอยผท่เหนสือแผท่นดธินโลกถผกเอาออกไปแลจ้ว

การระเบธิดของภผเขาไฟ ซถึกี่งใหญท่โตมากในตอนนกันี้น คงทสาใหจ้อากาศเตห็มไปดจ้วยอนตุภาคฝตุฝ่นซถึกี่งเพธิกี่มการตก



ของหธิมะ นนี้สาทขีกี่ตกมานกันี้นในนนี้สาทท่วมคงจะเปป็นหธิมะหรสือคงจะกลายเปป็นนนี้สาแขห็งทขีกี่ขกันี้วโลกทกันี้งสองนกันี้น และไมท่ตจ้อง
สงสกัยเลยวท่านกักี่นเปป็นตจ้นเหตตุของผสืนนนี้สาแขห็งขนาดใหญท่ซถึกี่งมขีความหนาหนถึกี่งหรสือสองไมลห์ทขีกี่ขกันี้วโลกทกันี้งสองนกันี้น นนี้สาแขห็ง
นกันี้น ซถึกี่งกระจายตกัวออกไปภายใตจ้แรงกดดกัน คงจะไหลลงไปยกังพสืนี้นทขีกี่บางแหท่ง ไปไกลจนเขจ้าในสหรกัฐอเมรธิกาใน
บางสถานทขีกี่และไปไกลถถึงประเทศตท่าง ๆ ในยตุโรปตอนเหนสือ ดกังนกันี้นธารนนี้สาแขห็งตท่าง ๆ จถึงถผกกท่อตกัวขถึนี้นและถผก
เคลสืกี่อนยจ้าย และนกักี่นคสือทกันี้งหมดทขีกี่มขีในยตุคนนี้สาแขห็ง มกันละลายกลกับอยท่างรวดเรห็วในทตุกฤดผรจ้อน บางทขีอาจเรท่งขถึนี้นเลห็ก
นจ้อยในฤดผหนาว พรจ้อมกกับภผมธิอากาศทขีกี่อยผท่รอบ ๆมกันเหมสือนทขีกี่เปป็นอยผท่ตอนนขีนี้: และบกัดนขีนี้นนี้สาแขห็งทขีกี่อยผท่ถาวรนกันี้นและ
ธารนนี้สาแขห็งตท่าง ๆ กห็ยกังอยผท่ใกลจ้มาก ๆ กกับพสืนี้นทขีกี่อารห์กตธิกหรสือแอนตารห์กตธิกเปป็นสท่วนใหญท่ หรสือบนภผเขาตท่าง ๆ ทขีกี่
หธิมะยกังตกอยผท่เพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดธารนนี้สาแขห็งขนาดมหถึมา

เราคธิดวท่าตอนทขีกี่เกธิดนนี้สาทท่วมนกันี้น มขีอยผท่สองปปัจจกัยทขีกี่ไดจ้เปลขีกี่ยนแปลงภผมธิภาคอารห์กตธิกและแอนตารห์กตธิกจาก
ภผมธิอากาศแบบอบอตุท่นพอดขี ๆ และทขีกี่มขีพสืชผกักหนาแนท่นแบบทขีกี่เคยปกคลตุมทกันี้งพธิภพในตอนนกันี้น ไปสผท่ดธินแดนทขีกี่หนาว
จกัด สองปปัจจกัยนขีนี้เหห็นไดจ้ชกัดวท่านสาความหนาวจกัดมาสผท่ทกันี้งสองขกันี้วโลกและหธิมะทขีกี่อกัดจนกลายเปป็นผสืนนนี้สาแขห็งและธาร
นนี้สาแขห็งของทขีกี่เรขียกกกันวท่า “ยตุคนนี้สาแขห็ง” ความหนาวจกัดนขีนี้เปป็นเหตตุผลทขีกี่ชจ้างแมมมอธหลายพกันตกัวถผกแชท่แขห็งอยท่าง
ฉกับพลกันพรจ้อมกกับพสืชผกักเขตรจ้อนทขีกี่อยผท่ในปากและกระเพาะของพวกมกันดจ้วยซนี้สา เหมสือนกกับทขีกี่ถผกพบแลจ้ววท่าเปป็น
ความจรธิงในไซบขีเรขียและการคจ้นพบตท่าง ๆ ทขีกี่คลจ้ายกกันในแอฟรธิกา

ปปัจจกัยทกันี้งสองนขีนี้คสือ ประการแรก มขีการพกังทลายของชกันี้นไอนนี้สาขนาดใหญท่ซถึกี่งเคยมขีผลกระทบแบบเรสือน
กระจกและทขีกี่เคยทสาใหจ้เกธิดภผมธิอากาศแบบพอดขี ๆ และกถึกี่งเขตรจ้อนทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลก และประการทขีกี่สอง มกัน
เกขีกี่ยวขจ้องกกับการสผญเสขียแบบฉกับพลกันและการเปลขีกี่ยนแปลงของคารห์บอนไดออกไซดห์ในอากาศ เมสืกี่อสกัตวห์หลาย
ลจ้านตกัวบนพธิภพ ซถึกี่งกธินพสืชผกักอกันบรธิบผรณห์มากกวท่าทขีกี่เปป็นไปไดจ้ในวกันนขีนี้หลายเทท่าเปป็นอาหาร ไดจ้ตายไปทกันี้งหมดในนนี้สา
ทท่วมนกันี้นและไมท่สามารถหายใจเอาคารห์บอนไดออกไซดห์ออกมาไดจ้แลจ้ว เชสืกี่อกกันวท่าการเพธิกี่มขถึนี้นของ
คารห์บอนไดออกไซดห์ในอากาศทสาใหจ้เกธิดการแผท่รกังสขีทขีกี่สกัมฤทธธิธิ์ผลมากขถึนี้นเยอะของความรจ้อนจากดวงอาทธิตยห์และ
การลดลงของคารห์บอนไดออกไซดห์คงจะลดผลกระทบของการแผท่รกังสขีของดวงอาทธิตยห์และดกังนกันี้นจถึงเกธิดการลดลง
แบบชกักี่วคราวของอตุณหภผมธิทกักี่วทกันี้งพธิภพโลก ใน The Genesis Flood โดย Henry M. Morris และ John C. 
Whitcomb, Jr., มขีคสากลท่าวนขีนี้:

Dr. Gilbert Plass แหท่ง Office of Advanced Research of Aeroneutronic Systems, Inc. ไดจ้
ศถึกษาคจ้นควจ้าผลกระทบของคารห์บอนไดออกไซดห์ อยท่างจรธิงจกังนท่าจะมากกวท่าบตุคคลอสืกี่นใด เขากลท่าววท่า:

“การคสานวณตท่าง ๆ แสดงใหจ้เหห็นวท่าการลดลงรจ้อยละ 50 ในปรธิมาณของคารห์บอนไดออกไซดห์ในอากาศ
จะลดอตุณหภผมธิเฉลขีกี่ยของแผท่นดธินโลกไป 6.9 องศาฟาเรนไฮตห์ เราสามารถแนท่ใจไดจ้อยท่างมขีเหตตุผลวท่าการลดลง
แบบฮวบฮาบเชท่นนกันี้นในอตุณหภผมธิคงจะทสาใหจ้ธารนนี้สาแขห็งทกันี้งหลายกระจายไปทกักี่วพธิภพ”

Plass ยกังใหจ้ขจ้อมผลเชธิงปรธิมาณทขีกี่ตรงกกันสสาหรกับผลกระทบของความหนาแนท่นทขีกี่เพธิกี่มขถึนี้นของ
คารห์บอนไดออกไซดห์ในการกท่อใหจ้เกธิดภผมธิอากาศทขีกี่อบอตุท่นดจ้วย; ยกตกัวอยท่างเชท่น เขาคสานวณวท่าถจ้าปรธิมาตร
คารห์บอนไดออกไซดห์ถผกเพธิกี่มขถึนี้นสขีกี่เทท่า และเพสืกี่อใหจ้สมดตุลกกับคารห์บอเนตบนพสืนี้นผธิวของพธิภพและในมหาสมตุทรทกันี้ง
หลาย อตุณหภผมธิเฉลขีกี่ยของแผท่นดธินโลกกห็คงจะสผงกวท่า ณ ปปัจจตุบกัน 12.5 องศาฟาเรนไฮตห์



คสาพผดทขีกี่ยกมาจาก Dr. Plass ถผกเอามาจาก Scientific American สสาหรกับเดสือนกรกฎาคม 1959
“มนตุษยห์ถนี้สา”, มนตุษยห์ “ยตุคหธิน” 

หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น
แลจ้วพวกมนตุษยห์ถนี้สาและอกักษรภาพ ตกัวหนกังสสือ และภาพวาดเหลท่านกันี้นในถนี้สาบางแหท่งเหลท่านกันี้นลท่ะ? พวกมกัน

นท่าจะเปป็นผลลกัพธห์ของการกระจายตกัวของมนตุษยห์หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น
คตุณแนท่ใจไดจ้เลยวท่าหลกังจากหอบาเบล เมสืกี่อภาษาเหลท่านกันี้นของผผจ้คนทกันี้งหมดนกันี้นถผกทสาใหจ้สกับสนและพวก

เขาถผกกระจกัดกระจายไปทตุกแหท่งหนเพสืกี่อเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก พวกเขากห็คงจะเขจ้าไปหลบภกัยทขีกี่ไหนกห็ไดจ้ทขีกี่พวกเขา
จะหาไดจ้ในตอนนกันี้น ตลอดหลายปปผผจ้คนทขีกี่ตจ้องการทขีกี่หลบภกัยแบบรวดเรห็วกห็คงเขจ้าไปอยผท่ในถนี้สา

ตอนผมเปป็นเดห็กในเวสตห์เทห็กซกัส ผมเคยไปเยขีกี่ยมครอบครกัวหนถึกี่งซถึกี่งอยผท่รธิมแมท่นนี้สาวธิชธิตจ้าซถึกี่งอาศกัยอยผท่ในถนี้สาแหท่ง
หนถึกี่ง พวกเขาหวกังวท่าจะสามารถซสืนี้อทขีกี่ผสืนเลห็ก ๆ และเปป็นเจจ้าของบจ้านสกักหลกังไดจ้ในภายหลกัง ในระหวท่างนกันี้นพวก
เขาอาศกัยอยผท่ในถนี้สาแหท่งหนถึกี่ง พวกเขาไมท่ใชท่พวกคนเถสืกี่อนยตุคหธิน

ผผจ้บตุกเบธิกจสานวนมหาศาลเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้ยจ้ายออกไปอยผท่ในเวสตห์เทห็กซกัสหรสือแคนซกัสหรสือนธิวเมห็กซธิโกและไดจ้
สรจ้าง “dugouts” นกักี่นคสือ หจ้องใตจ้ดธินแบบครถึกี่งหนถึกี่งในพสืนี้นดธินซถึกี่งถผกปกคลตุมดจ้วยเสาหลายตจ้นและจากนกันี้นกห็ผงคลขี
ดธิน กห็ไมท่ใชท่พวกคนเถสืกี่อน คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ปลผกสรจ้าง “บจ้านดธิน” ซถึกี่งทสาจากกจ้อนอธิฐโคลนในนธิวเมห็กซธิโก, โคโลราโดจ้, 
และแอรธิโซนท่ากห็ไมท่ใชท่พวกคนยตุคหธิน

ความจรธิงอกันเรขียบงท่ายกห็คสือวท่า ผผจ้คนเรสืกี่อยมาจนถถึงสมกัยนนี้สาทท่วมโลกมขีระดกับอารยธรรมทขีกี่สผง หลกังจากนนี้สา
ทท่วมนกันี้นในพสืนี้นทขีกี่บางแหท่งมขีหลกักฐานมากมายทขีกี่แสดงถถึงระดกับของอารยธรรมทขีกี่สผง

มธิสรายธิมถผกเชสืกี่อกกันวท่าเปป็นเมเนส กษกัตรธิยห์องคห์แรกในอขียธิปตห์ ผผจ้ซถึกี่งหลตุมศพของเขาถผกพบในปป 1897 เขา
เปป็นบตุตรชายของฮามผผจ้ซถึกี่งออกมาจากนนี้สาทท่วมนกันี้น และบกันทถึกตท่าง ๆ ของอขียธิปตห์ (นกักี่นเปป็นประเทศทขีกี่มขีอากาศแหจ้ง
มาก ๆ และดกังนกันี้นหนกังสสือทขีกี่เปป็นแผท่นหนกังและอนตุสาวรขียห์ตท่าง ๆ จถึงมกักถผกถนอมรกักษาไวจ้) อยผท่ในหมผท่บกันทถึกทขีกี่เกท่าแกท่
ทขีกี่สตุดทขีกี่เรามขี อารยธรรมสสืบยจ้อนไปถถึงบตุตรชายทกันี้งสามของโนอาหห์ ยจ้อนไปถถึงนนี้สาทท่วมนกันี้น

พวกคนไมท่เชสืกี่อในอดขีตบางครกันี้งกลท่าววท่าโมเสสไมท่มขีทางเขขียนหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกนกันี้นไดจ้เพราะวท่าโมเสสอท่าน
ไมท่ออกเขขียนไมท่ไดจ้ พวกเขาคธิดวท่าผผจ้คน ซถึกี่งวธิวกัฒนาการมาจากสกัตวห์ ไมท่เคยเรขียนรผจ้ภาษาเขขียน! นกักี่นเปป็นความคธิดทขีกี่โงท่
เขลา ตกันี้งแตท่สมกัยนกันี้นทขีกี่เราไดจ้พบประมวลกฎหมายฮกัมบผราบขีกท่อนสมกัยของอกับราฮกัมนานมาก ในพสืนี้นทขีกี่แหท่งนกันี้น และ
กระทกักี่งเมสืองนกันี้น คสือเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย ซถึกี่งอกับราฮกัมจากมา ไดจ้ถผกระบตุแลจ้วและมกันเคยมขีหจ้องสมตุดแหท่งหนถึกี่ง

เครสืกี่องประดกับทขีกี่เกท่าแกท่มาก ๆ นกันี้นและผลงานตท่าง ๆ ทขีกี่ทสาดจ้วยทองคสา เงธิน ทองเหลสือง ฯลฯ ในอขียธิปตห์บท่ง
ชขีนี้ถถึงอารยธรรมทขีกี่สผงมาก ๆ ซถึกี่งคงเคยเจรธิญรตุท่งเรสืองหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นไมท่นาน

กระทกักี่งในเมห็กซธิโกเกท่าและในเปรผ มขีหลกักฐานอกันนท่าอกัศจรรยห์ใจทขีกี่วท่าชาวแอซเทห็กและผผจ้อยผท่อาศกัยยตุคตจ้น
กลตุท่มอสืกี่น ๆ ของอเมรธิกาใตจ้และเมห็กซธิโกเคยทราบสธิกี่งตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับดาราศาสตรห์และคณธิตศาสตรห์และเรสืกี่องพวก
นกันี้นทขีกี่คนสท่วนใหญท่ตอนนขีนี้ไมท่ทราบ

มขีผผจ้คนทขีกี่เสสืกี่อมถอยลงแลจ้วอยผท่บนทตุกทวขีป จะมขีคนแบบนกันี้นเสมอไป โรม 1 บอกวท่าผผจ้คนหลกังจากนนี้สาทท่วม
โลกทขีกี่ไมท่ชอบทขีกี่จะจดจสาพระเจจ้าไวจ้ในความรผจ้ของพวกเขาไดจ้ถผกมอบไวจ้แกท่ความคธิดอกันเสสืกี่อมทรามและความ



นอกรขีตและบาปเรสืกี่องเพศและการนกับถสือรผปเคารพแลจ้ว แตท่วท่าตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมโลก มนตุษยชาตธิกห็มขีอารยธรรมดขี ๆ มา
อยท่างไมท่ขาดตอน ถถึงแมจ้จะมขีคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ดสาเนธินตท่อไปในความนอกรขีต ความโฉดเขลา และความปฝ่าเถสืกี่อนกห็ตาม

เราคธิดวท่าพวกชจ้างแมมมอธไดจ้สผญพกันธตุห์ในเวลาไมท่นานหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น แมมมอธเปป็นชจ้างขนดก และมขี
คนบอกผมวท่า พวกชจ้างพสืชผกักใบเขขียวในปรธิมาณทขีกี่มากถถึงหนถึกี่งในหจ้าของนนี้สาหนกักตกัวของพวกมกันในวกันเดขียว! คตุณ
สามารถเหห็นไดจ้วท่าหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น ชจ้างแมมมอธคผท่หนถึกี่งอาจอยผท่กกันไดจ้ชกักี่วระยะหนถึกี่ง แตท่เมสืกี่อพวกมกันเรธิกี่มทวขี
จสานวนมากขถึนี้นบนแผท่นดธินโลกในทขีกี่ ๆ ผสืนปฝ่าถผกปกคลตุมไปแลจ้วและถผกทสาใหจ้เปป็นถท่านหธินและในทขีกี่ ๆ พวกมกันตจ้อง
พถึกี่งพาตจ้นไมจ้และใบหญจ้าทขีกี่เพธิกี่งงอกใหมท่ในปฝ่า พวกแมมมอธกห็คงไมท่พบพสืนี้นทขีกี่มากนกักของโลกทขีกี่พวกมกันจะมขีกธินอยท่าง
เหลสือเฟปอ กระทกักี่งตอนนขีนี้พวกชจ้างกห็ถผกจสากกัดใหจ้อยผท่ในพสืนี้นทขีกี่บางสท่วนของแอฟรธิกา อธินเดขีย และเอเชขียตะวกันออก
เฉขียงใตจ้เทท่านกันี้นซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ มขีผสืนปฝ่าขนาดใหญท่และมขีพสืชผกักใบเขขียวในปรธิมาณเกสือบไรจ้ขขีดจสากกัดใหจ้พวกมกันไดจ้กธิน 
เราไมท่ประหลาดใจทขีกี่พวกแมมมอธสผญพกันธตุห์ไปในเวลาไมท่นาน พวกสตุดทจ้ายไดจ้ตายไป สกักเวลาหนถึกี่งหลกังจากนนี้สาทท่วม
นกันี้นอยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย

พวกไดโนเสารร์เรธิริ่มสสูญพนันธทุร์ไปในไมผ่ชร้าหลนังจากนนั้นาทผ่วมนนันั้น
แลจ้วพวกไดโนเสารห์ลท่ะ? บกัดนขีนี้เหห็นไดจ้ชกัดวท่าพวกไดโนเสารห์เคยอยผท่บนพธิภพเมสืกี่อมนตุษยห์เคยอยผท่ทขีกี่นขีกี่ ในเทห็กซกัส

พวกเขาไดจ้คจ้นพบรอยเทจ้าของไดโนเสารห์ตกัวหนถึกี่งในกจ้นแมท่นนี้สาทขีกี่เปป็นหธินและพสืนี้นทขีกี่ใกลจ้เคขียงไดจ้พบรอยเทจ้าเปลท่า
ขนาดยกักษห์ของเทจ้าผผจ้ชายคนหนถึกี่ง รอยเทจ้านกันี้นยาวประมาณสธิบแปดนธินี้ว ซถึกี่งบท่งบอกวท่าชายคนนกันี้นตกัวใหญท่มาก ๆ นขีกี่
อยผท่ในแมท่นนี้สา Paluxy ใกลจ้เกลนโรส, เทห็กซกัส, และมขีภาพถท่ายจรธิง ๆ ใหจ้ดผ

ดกังนกันี้นจถึงเคยมขีพวกไดโนเสารห์อยผท่บนพธิภพหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นในชท่วงเวลาสกันี้น ๆ พวกคนจขีนมขีประเพณขี
ตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับ “พวกมกังกร” และกท่อนทขีกี่พวกเขาไดจ้ทราบเกขีกี่ยวกกับซากฟอสซธิลของพวกไดโนเสารห์ทขีกี่ถผกพบแลจ้ว
วกันนขีนี้ พวกมกังกรกห็ถผกวาดเปป็นภาพในแบบทขีกี่เหมสือนกกันอยท่างมากกกับพวกไดโนเสารห์ทขีกี่ถผกคสืนสภาพ

พระคกัมภขีรห์พผดหลายครกันี้งเกขีกี่ยวกกับ “พวกมกังกร” ขจ้อพระคกัมภขีรห์เหลท่านขีนี้อาจหมายถถึงพวกไดโนเสารห์กห็ไดจ้
แตท่เหมสือนเชท่นเคย โปรดจสาไวจ้วท่าพวกไดโนเสารห์เปป็นสกัตวห์อตุจ้ยอจ้ายขนาดยกักษห์ เชท่นเดขียวกกับสกัตวห์อสืกี่น ๆ อขีก

หลายชนธิดทขีกี่เคยมขีอยผท่เยอะกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น พวกทขีกี่มขีขนาดใหญท่กวท่ากห็เรธิกี่มสผญพกันธตุห์ไปแลจ้ว เราคธิดวท่าในโลกใหมท่นกันี้น 
หลกังจากนนี้สาทท่วมโลก ซถึกี่งมขีพสืนี้นทขีกี่จสากกัดทขีกี่เปป็นภผมธิอากาศแบบเขตรจ้อนและปราศจากปฝ่าฝนขนาดใหญท่ใด ๆ ทขีกี่จะเปป็น
อาหารสสาหรกับพวกมกัน พวกไดโนเสารห์จถึงประสบความลสาบากและพวกทขีกี่ตกัวใหญท่ ๆ จถึงคท่อย ๆ สผญพกันธตุห์ไป อขีก
หลายสายพกันธตุห์ไดจ้เรธิกี่มสผญพกันธตุห์ไป บจ้างกห็ในยตุคปปัจจตุบกัน

คตุณทราบวท่าพวกจระเขจ้และแอลลธิเกเตอรห์อยผท่ในวงศห์เดขียวกกัน และนธิตยสาร แนชกักี่นแนล จขีโอกราฟปิก กห็
บอกเลท่าเกขีกี่ยวกกับพวกไดโนเสารห์ทขีกี่เหลสืออยผท่ พวกตะกวดยกักษห์ทขีกี่มขีขนาดใหญท่พอทขีกี่จะกธินกวางตกัวหนถึกี่งไดจ้ บนเกาะ ๆ
หนถึกี่งแหท่งมหาสมตุทรอธินเดขีย แตท่พวกไดโนเสารห์ทขีกี่ตกัวมหถึมาคงจะปรกับตกัวไมท่ไดจ้ในโลกใหมท่นขีนี้และเมสืกี่อไมท่มขีอาหารเพขียง
พอกห็ดผเหมสือนวท่าพวกมกันคท่อย ๆ สผญพกันธตุห์ไปในเวลาไมท่นาน

และนกักี่นไมท่ไดจ้เกธิดขถึนี้นเมสืกี่อหลายลจ้านปปกท่อนแตท่แคท่ตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมนกันี้น ตอนนขีนี้มกันดผเหมสือนจะเปป็นทขีกี่แนท่ชกัด
พวกไดโนเสารร์ตนันั้งแตผ่นนั้นาทผ่วมนนันั้น

Dr. John C. Whitcomb, Jr. ในหนกังสสือของเขา The Early Earth หนจ้า 132 มขีถจ้อยคสาทขีกี่สสาคกัญนขีนี้:



พวกไดโนเสารห์ (“พวกตะกวดทขีกี่นท่ากลกัว”) มขีอยผท่เยอะโดยเฉพาะในชท่วงตกันี้งแตท่สมกัยของอาดกัมจนถถึงนนี้สาทท่วม
โลกเพราะภผมธิอากาศทขีกี่อบอตุท่นและชสืนี้นซถึกี่งเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของโลกสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น พวกมกันไมท่ไดจ้เรธิกี่มสผญ
พกันธตุห์ไปกท่อนสมกัยของอาดกัม เพราะเขาไดจ้รกับมอบอสานาจครอบครองเหนสือสกัตวห์ทตุกชนธิด (ปฐก. 1:28) นขีกี่ถผกยสืนยกัน
แลจ้วโดยการคจ้นพบอกันนท่าทถึกี่งของรอยเทจ้ามนตุษยห์ในชกันี้นหธินเดขียวกกันกกับทขีกี่มขีรอยเทจ้าของพวกไดโนเสารห์ (เทขียบ 
Whitcomb and Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1961, 
หนจ้า 172-176) ในนกัยทขีกี่กวจ้างกวท่าของชสืกี่อเรขียก ไดโนเสารห์ เราอาจกลท่าวไดจ้วท่าพวกมกันยกังไมท่ไดจ้สผญพกันธตุห์ บนเกาะโค
โมโดในอธินโดนขีเซขีย พวกตะกวดมกังกรตกัวใหญท่นกับพกันตกัวยกังรอดชขีวธิตอยผท่ บางตกัวมขีขนาดลสาตกัวยาวถถึงสธิบฟตุตและ
หนกักกวท่าสามรจ้อยปอนดห์ (National Geographic Magazine, Dec. 1968) และแนท่นอนวท่าจระเขจ้ยาวยขีกี่สธิบฟตุต
คงถสือไดจ้วท่าเปป็น “ตะกวดทขีกี่นท่ากลกัว”! เนสืกี่องจากพวกสกัตวห์เลสืนี้อยคลานสามารถสสืบพกันธตุห์ไดจ้แลจ้วกท่อนทขีกี่มกันมขีขนาดโต
เตห็มทขีกี่ เราจถึงไมท่จสาเปป็นตจ้องคธิดวท่าพวกตกัวใหญท่ ๆ ตจ้องขถึนี้นเรสือของโนอาหห์ หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น พวกไดโนเสารห์ซถึกี่ง
เปป็นสกัตวห์เลสืนี้อยคลานพบวท่าตกัวเองถผกจสากกัดใหจ้อยผท่ใกลจ้แนวเสจ้นศผนยห์สผตร และในกรณขีสท่วนใหญท่พวกมกันกห็เรธิกี่มสผญพกันธตุห์
ไปในชท่วงหลายรจ้อยปปตท่อมาเพราะการดธินี้นรนเอาชขีวธิตรอด โดยตจ้องแยท่งชธิงหากธินกกับพวกสกัตวห์เลขีนี้ยงลผกดจ้วยนมทขีกี่
คลท่องแคลท่วกวท่าและปรกับตกัวเกท่งกวท่า

บทเรภียนบางประการทภีริ่พระเจร้าทรงใหร้เราจากเหตทุการณร์นนั้นาทผ่วมนนันั้น
ดสูขร้อพระคนาใน 2 เปโตร 3:3-7 อภีกครนันั้ง:

“จงรผจ้ขจ้อนขีนี้กท่อน คสือในวกันสตุดทจ้ายคนทขีกี่ชอบเยาะเยจ้ยจะเกธิดขถึนี้นและดสาเนธินตามใจปรารถนาชกักี่วของตน 
และจะถามวท่า “คสาทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้วท่าพระองคห์จะเสดห็จมานกันี้นอยผท่ทขีกี่ไหน เพราะวท่าตกันี้งแตท่บรรพบตุรตุษหลกับลท่วงไปแลจ้ว
สธิกี่งทกันี้งปวงกห็เปป็นอยผท่เหมสือนทขีกี่ไดจ้เปป็นอยผท่ตกันี้งแตท่เดธิมทรงสรจ้างโลก” เพราะวท่าเขาแกลจ้งลสืมขจ้อนขีนี้เสขีย คสือโดยคสาตรกัสของ
พระเจจ้า ฟฝ้าสวรรคห์ไดจ้อตุบกัตธิขถึนี้นตกันี้งแตท่โบราณ และแผท่นดธินโลกจถึงไดจ้บกังเกธิดขถึนี้นแยกออกจากนนี้สาและทท่ามกลางนนี้สา 
โดยเหตตุเหลท่านกันี้น พระองคห์จถึงไดจ้ทรงบกันดาลใหจ้นนี้สามาทท่วมทสาลายโลกทขีกี่มขีอยผท่ในเวลานกันี้น แตท่วท่าทจ้องฟฝ้าอากาศและ
แผท่นดธินโลกทขีกี่อยผท่เดขีจิ๋ยวนขีนี้ พระองคห์ทรงเกห็บงสาไวจ้โดยคสาตรกัสนกันี้นสสาหรกับใหจ้ไฟเผา คสือเกห็บไวจ้จนถถึงวกันทรงพธิพากษา
และวกันพธินาศแหท่งบรรดาคนอธรรม”

1. พวกคนชนัริ่วทภีริ่ไมผ่เชสืริ่อจะเยาะเยร้ยเรสืริ่องการทรงสรร้างและนนั้นาทผ่วมโลก
พระเจจ้าตรกัสวท่าพวกคนชอบเยาะเยจ้ยทขีกี่ดสาเนธินตามตกัณหาของตกัวเองจะหกัวเราะเยาะแนวคธิดเรสืกี่องการ

เสดห็จกลกับมาของพระครธิสตห์ พวกเขาเชสืกี่อในธรณขีวธิทยาแบบ “uniformitarian” ไมท่ใชท่วท่าเคยมขีหายนะภกัยครกันี้ง
ใหญท่อยท่างนนี้สาทท่วมนกันี้น แตท่วท่าสธิกี่งตท่าง ๆ กสาลกังดสาเนธินอยผท่ตท่อไปในอดขีตเหมสือนตอนนขีนี้ พรจ้อมกกับการคท่อย ๆ 
เปลขีกี่ยนแปลงยาวนานหลายลจ้านปป เพราะเหตตุใด? เพราะวท่าพวกเขาเปป็นคนชอบเยาะเยจ้ย พวกเขากสาลกังดสาเนธิน
ตามความปรารถนาอกันชกักี่วของตกัวเอง พวกเขาไมท่อยากเชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ พวกเขาไมท่อยากตจ้องใหจ้การตท่อพระเจจ้า 
พวกเขาไมท่อยากกลกับใจใหมท่ ดกังนกันี้นพวกคนชอบเยาะเยจ้ยจถึงหกันไปเสขียจากสธิกี่งทขีกี่พระคกัมภขีรห์สอนเกขีกี่ยวกกับการทรง
สรจ้างและเกขีกี่ยวกกับนนี้สาทท่วมนกันี้น พวกเขา “แกลจ้งโงท่” พวกเขามขีความคธิดทขีกี่อคตธิ

ดกังนกันี้นถถึงแมจ้วท่าบกัดนขีนี้พวกเขาทราบแลจ้ววท่าการเกธิดขถึนี้นมาเองเปป็นเรสืกี่องทขีกี่เปป็นไปไมท่ไดจ้ พวกเขากห็คธิดวท่าสธิกี่ง
ตท่าง ๆ คงเรธิกี่มตจ้นมาแบบนกันี้นเมสืกี่อหลายลจ้านปปกท่อน แทนทขีกี่จะเกธิดขถึนี้นมาโดยการทรงสรจ้างโดยตรง ถถึงแมจ้พวกเขา



หาไมท่เจอจตุดเชสืกี่อมทขีกี่หายไปเลยระหวท่างสายพกันธตุห์หรสือชนธิดตท่าง ๆ พวกเขากห็ยกังเชสืกี่ออยผท่วท่าคงตจ้องมขีจตุดเชสืกี่อมเชท่นนกันี้น 
คสากลท่าวอจ้างใหญท่โตตท่าง ๆ ของพวกนกักวธิวกัฒนาการเกขีกี่ยวกกับลกักษณะเฉพาะตกัวตท่าง ๆ ทขีกี่รกับตกทอดกกันมาถผก
พธิสผจนห์แลจ้ววท่าเปป็นเทห็จทกันี้งหมด และกฎตท่าง ๆ ของเมนเดล ซถึกี่งบกัดนขีนี้ถผกยอมรกับแลจ้ว แสดงใหจ้เหห็นอยท่างชกัดเจนวท่า
เฉพาะสธิกี่งทขีกี่มขีอยผท่ในยขีนในพสืชหรสือสกัตวห์เทท่านกันี้นทขีกี่สามารถสสืบพกันธตุห์ไดจ้ และวท่าความหลากหลายเหลท่านกันี้นกห็มขีอยผท่ทขีกี่นกักี่น
อยผท่แลจ้วและวท่าพวกมกันออกลผก “ตามชนธิดของพวกมกัน” เทท่านกันี้น เหมสือนกกับทขีกี่พระคกัมภขีรห์กลท่าว

พวกนกักวธิทยาศาสตรห์รผจ้จกักกฎขจ้อทขีกี่หนถึกี่งและทขีกี่สองของอตุณหพลศาสตรห์ (thermodynamics) กฎขจ้อแรก
กห็คสือวท่า สธิกี่งตท่าง ๆ ไมท่ไดจ้กสาลกังเตธิบโตและพกัฒนาจนกลายเปป็นมากกวท่าทขีกี่พวกมกันเคยเปป็น ไมท่อาจมขีการเปลขีกี่ยนแปลง
ในพลกังงานของสสารไดจ้นอกจากโดยการเขจ้าแทรกแซงโดยตรงของพระเจจ้า กฎขจ้อทขีกี่สองกลท่าววท่ามขีการถดถอยอยผท่
ตลอด การสถึกหรอ การเสสืกี่อมลงของเครสืกี่องจกักร การเพธิกี่มขถึนี้นของความไรจ้ระเบขียบ นกักวธิทยาศาสตรห์ทตุกคนทราบวท่า
นขีกี่เกธิดขถึนี้นเปป็นประจสาในเครสืกี่องจกักรและในพสืชและสกัตวห์ แนวโนจ้มสากลคสือ ลง ไมท่ใชท่ขถึนี้น

พวกมจ้าทขีกี่วธิกี่งเตลธิด หากปราศจากการดผแลของมนตุษยห์ในการผสมพกันธตุห์ กห็กลายเปป็นมจ้าปฝ่า การดผแลของ
มนตุษยห์เทท่านกันี้นกท่อใหจ้เกธิดมจ้าพกันธตุห์ดขีหรสือ Tennessee Walkers หรสือพวกมจ้า Standardbred หรสือพวกมจ้ายกักษห์ 
Clydesdales

กตุหลาบงามทขีกี่ถผกปลท่อยทธินี้งในธรรมชาตธิกห็กลกับไปสผท่กตุหลาบปฝ่าแคระ ธรรมชาตธิ หากถผกปลท่อยไวจ้ลสาพกัง กห็วธิกี่ง
ลงเขาไมท่ใชท่ขถึนี้นเขา แนวคธิดวธิวกัฒนาการจากเรขียบงท่ายไปสผท่ซกับซจ้อน จากสกัตวห์ไปสผท่มนตุษยห์ กห็ฝฝ่าฝปนกฎขจ้อทขีกี่สองของ
อตุณหพลศาสตรห์ ซถึกี่งเปป็นกฎทางวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่ไดจ้รกับการยอมรกับ

แตท่ถจ้าโลกกสาลกังหมดลาน ตจ้องมขีใครสกักคนทขีกี่เรธิกี่มไขลานโลก! ชขีวธิต พลกังงาน ไมท่ไดจ้เรธิกี่มตจ้นตกัวมกันเอง 
วธิวกัฒนาการไมท่สามารถอธธิบายการทรงสรจ้าง กระนกันี้นมนตุษยห์ เพราะตกัณหาอกันชกักี่วของตน กห็ยกังอยากเชสืกี่อใน
วธิวกัฒนาการ อยากเชสืกี่อวท่าฟอสซธิลเหลท่านกันี้นไมท่ไดจ้มาจากนนี้สาทท่วมโลกแตท่ผท่านระยะเวลาหลายลจ้านปปโดยปราศจาก
พระเจจ้า

2. โลกจะพธินาศอภีกแตผ่โดยไฟ
อขีกบทเรขียนหนถึกี่งทขีกี่เราตจ้องจสาไวจ้กห็คสือวท่า จะมขีการทสาลายลจ้างโลกอขีกครกันี้ง 2 เปโตร 3:10,11 กลท่าววท่า:
“แตท่วกันขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้านกันี้นจะมาถถึงเหมสือนอยท่างขโมยในเวลากลางคสืน ในวกันนกันี้นทจ้องฟฝ้าอากาศ

จะลท่วงไปเสขียดจ้วยเสขียงดกังสนกักี่น และบรรดาโลกธาตตุจะละลายไปดจ้วยความรจ้อนอกันแรงกลจ้า แผท่นดธินโลกกกับการ
งานทกันี้งปวงทขีกี่มขีอยผท่ในนกันี้นจะถผกเผาเสขียสธินี้นดจ้วย เมสืกี่อเหห็นแลจ้ววท่าสธิกี่งทกันี้งปวงจะถผกทสาใหจ้สลายไปหมดสธินี้น พวกทท่าน
ควรจะเปป็นคนแบบไหนในบรรดาการกระทสาอกันบรธิสตุทธธิธิ์และทางของพระเจจ้า”

ฟฝ้าอากาศจะลท่วงไปเสขียดจ้วยเสขียงดกังสนกักี่น โลกธาตตุเหลท่านกันี้นจะละลายไปดจ้วยความรจ้อนอกันแรงกลจ้า แผท่น
ดธินโลกกกับการงานทกันี้งปวงทขีกี่มขีอยผท่ในนกันี้นจะถผกเผามอด ทตุกสธิกี่งทขีกี่ไฟสามารถทสาลายไดจ้บนแผท่นดธินโลกนขีนี้กห็จะถผก
ทสาลาย และนกักี่นจะเกธิดขถึนี้นใน “วกันแหท่งการพธิพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม” 2 เปโตร 3:7 บอก
เรา



โลกในอวกาศ และพระครธิสตห์ทรงอยผท่บนพระทขีกี่นกักี่งใหญท่สขีขาวซถึกี่งฟฝ้าอากาศและแผท่นดธินโลกไดจ้หนขีไปเสขียจากมกัน 
เมสืกี่อนกันี้นพระเจจ้าจะทรงทสาลายแผท่นดธินโลกนขีนี้พรจ้อมกกับสธิกี่งสารพกัดทขีกี่ไฟสามารถทสาลายไดจ้ จากนกันี้นเราพบวท่าพระเจจ้า
ทรงสรจ้างทกันี้งหมดนขีนี้ใหจ้เปป็นฟฝ้าใหมท่และแผท่นดธินโลกใหมท่ เมสืกี่อพระเจจ้ากห็สามารถรกักษาพระสกัญญาของพระองคห์ทขีกี่ใหจ้
ไวจ้แกท่อกับราฮกัมทขีกี่วท่าเชสืนี้อสายของอกับราฮกัมจะรกับแผท่นดธินทขีกี่ยกใหจ้แกท่พวกเขาเปป็นมรดก เมสืกี่อนกันี้นมกันจะเปป็นความจรธิงทขีกี่
วท่า “คนใจอท่อนสตุภาพจะรกับแผท่นดธินโลกเปป็นมรดก”

ฉะนกันี้นคตุณกห็จะหมายเหตตุวท่า การทสาลายลจ้างนขีนี้ของแผท่นดธินโลกโดยไฟจะตจ้องเกธิดขถึนี้นหลกังจากการรกับขถึนี้น
นกันี้น หลกังจากการเสดห็จกลกับมาของพระครธิสตห์ในสงท่าราศขีเพสืกี่อครอบครองเปป็นเวลาหนถึกี่งพกันปป และเมสืกี่อถถึงเวลานกันี้น
จะมขีการพธิพากษาครกันี้งสตุดทจ้ายทขีกี่พระทขีกี่นกักี่งใหญท่สขีขาวนกันี้นในอวกาศ

_________
ขร้อ 15-19:

8:15 และพระเจจ้าทรงพผดกกับโนอาหห์ โดยตรกัสวท่า
8:16 “จงออกไปจากเรสือ ทกันี้งตกัวเจจ้า และภรรยา
ของเจจ้า และบตุตรชายทกันี้งหลายของเจจ้า และบตุตร
สะใภจ้ทกันี้งหลายของเจจ้าพรจ้อมกกับเจจ้า
8:17 จงพาสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่ดจ้วยกกันกกับเจจ้า
ออกไป คสือบรรดาเนสืนี้อหนกัง ทกันี้งนก และสกัตวห์ใชจ้งาน 
และสกัตวห์เลสืนี้อยคลานทกันี้งสธินี้นทขีกี่คลานไปมาบนแผท่นดธิน
โลก เพสืกี่อพวกมกันจะผสมพกันธตุห์กกันอยท่างบรธิบผรณห์ใน

แผท่นดธินโลก และมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้นบนแผท่นดธิน
โลก”
8:18 และโนอาหห์ไดจ้ออกไป ทกันี้งบตุตรชายทกันี้งหลาย
ของทท่าน และภรรยาของทท่าน และบตุตรสะใภจ้ทกันี้ง
หลายของทท่านพรจ้อมกกับทท่าน
8:19 สกัตวห์ปฝ่าทกันี้งสธินี้น บรรดาสกัตวห์เลสืนี้อยคลาน และนก
ทกันี้งสธินี้น และสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่คลานไปมาบนแผท่นดธินโลก
ตามชนธิดของพวกมกัน ไดจ้ออกไปจากเรสือ

3. ออกมาสสูผ่โลกทภีริ่แตกตผ่างไปจากเดธิมอยผ่างสธินั้นเชธิง!
โนอาหห์ออกมาพบกกับโลกทขีกี่ถผกทสาลายลจ้างนขีนี้ มกันไมท่ใชท่โลกเดธิมอขีกแลจ้ว แมท่นนี้สาเหลท่านกันี้น ภผเขาเหลท่านกันี้นไมท่

เหมสือนเดธิมแลจ้ว ไมท่มขีนครตท่าง ๆ หลงเหลสืออยผท่เลย ไมท่มขีผผจ้คนหลงเหลสืออยผท่เลย มขีแตท่สกัตวห์เหลท่านกันี้นทขีกี่เขาพาออกมา
จากเรสือ แตท่พวกมกันจะตจ้องแพรท่กระจายออกไปและออกลผกมากมายและเพธิกี่มทวขีในพธิภพ พระเจจ้าจะทรงเรธิกี่มใหมท่
หมดกกับเผท่าพกันธตุห์ของมนตุษยห์ในโลกซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างขถึนี้นมา

_____________
ขร้อ 20-22:

8:20 และโนอาหห์ไดจ้สรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งแดท่พระ
เยโฮวาหห์ และเอาจากบรรดาสกัตวห์ทขีกี่สะอาด และ
จากบรรดานกทขีกี่สะอาด และถวายเปป็นเครสืกี่องเผา
บผชาทกันี้งหลายบนแทท่นบผชานกันี้น
8:21 และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงดมกลธิกี่นหอมอกันพอ
พระทกัย และพระเยโฮวาหห์ตรกัสในพระทกัยของ
พระองคห์วท่า “เราจะไมท่สาปแชท่งแผท่นดธินอขีกเพราะ

เหตตุมนตุษยห์ ดจ้วยวท่าจธินตนาการแหท่งใจของมนตุษยห์
ลจ้วนแตท่ชกักี่วรจ้ายตกันี้งแตท่วกัยเยาวห์ของเขา และเราจะไมท่
ประหารสธิกี่งทกันี้งสธินี้นทขีกี่มขีชขีวธิตอขีกเหมสือนอยท่างทขีกี่เราไดจ้
กระทสาแลจ้วนกันี้น
8:22 ในขณะทขีกี่แผท่นดธินโลกยกังดสารงอยผท่นกันี้น ฤดผหวท่าน
และฤดผเกห็บเกขีกี่ยว ทกันี้งเวลาเยห็นและเวลารจ้อน ทกันี้งฤดผ
รจ้อนและฤดผหนาว ทกันี้งกลางวกันและกลางคสืน จะไมท่



สธินี้นสตุดเลย”
โนอาหร์กผ่อแทผ่นบสูชาหนนริ่ง

โนอาหห์กท่อแทท่นบผชาหนถึกี่ง ชท่างเปปปั่ยมสตุขทขีกี่บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงเรธิกี่มตจ้นใหมท่กกับผผจ้คนทขีกี่รกักพระองคห์และคงจะ
ปรนนธิบกัตธิพระองคห์ ถถึงแมจ้วท่าจนถถึงเวลานขีนี้มนตุษยห์ไมท่เคยกธินเนสืนี้อสกัตวห์เลย กธินแตท่ผกักเทท่านกันี้น (ปฐก. 1:29,30) และแตท่
กท่อนไมท่เคยมขีพวกสกัตวห์ทขีกี่กธินเนสืนี้อ กระนกันี้นอาแบลไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชา และโนอาหห์กห็ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาเชท่นกกัน
นขีกี่เกธิดขถึนี้นกท่อนพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ แตท่แมจ้กระทกักี่งตอนนกันี้นอาแบลและโนอาหห์กห็เขจ้าใจวท่าเครสืกี่องสกัตวบผชานกันี้น
เปป็นตกัวแทนของพระครธิสตห์ พระเมษโปดกของพระเจจ้าผผจ้จะเสดห็จมาและสธินี้นพระชนมห์

คนเหลท่านกันี้นทขีกี่รกับความรอดในสมกัยพกันธสกัญญาเดธิมกห็ไดจ้รกับความรอดโดยความเชสืกี่อในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่
จะเสดห็จมานกันี้น พวกเขาอาจเหห็นเพขียงแคท่ลาง ๆ แตท่โดยความเชสืกี่อพวกเขากห็เหห็นแลจ้ววท่าพระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียม
เครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่ง เหมสือนอยท่างทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้บอกอธิสอกัควท่า “ลผกของพท่อเออ๋ย พระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียมลผกแกะ
ไวจ้สสาหรกับพระองคห์เองเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเผาบผชา” (ปฐก. 22:8) โดยความเชสืกี่ออาแบลไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่ง
(ฮบ. 11:4) บกัดนขีนี้เราทราบวท่าโนอาหห์ ซถึกี่งตกันี้งตาคอยพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้น ไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง 
ๆ ทขีกี่ชอบพระทกัยพระเจจ้า วกันนขีนี้เราถสือพธิธขีระลถึกถถึงองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ซถึกี่งแสดงภาพการสธินี้นพระชนมห์ของพระครธิสตห์
เพสืกี่อพวกเรา ลผกแกะทขีกี่ถผกฆท่าเปป็นเครสืกี่องสกัตวบผชานกันี้นกห็มขีความหมายแบบเดขียวกกันสสาหรกับโนอาหห์ ถถึงแมจ้วท่าพระองคห์
ผผจ้ทรงถผกแสดงภาพในเครสืกี่องสกัตวบผชานกันี้นจะเสดห็จมาในอนาคตกห็ตาม

และนกักี่นเปป็นทขีกี่ชอบพระทกัยพระเจจ้าจรธิง ๆ! พระองคห์ไดจ้ทรงเศรจ้าพระทกัยกกับความชกักี่วของเหลท่าคนบาปทขีกี่
ไมท่เอาพระเจจ้ามานานเหลสือเกธิน บกัดนขีนี้คนของพระเจจ้าถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่งและใจของเขากห็เปปิดรกับพระ
เมตตาและพระพรตท่าง ๆ ขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า และพระเจจ้าทรงพอพระทกัยกกับการกระทสานขีนี้

ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงใหจ้พระสกัญญาประการหนถึกี่งไวจ้: แผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นจะไมท่ถผกทสาลายโดยนนี้สาทท่วมอขีกเลย 
และ “ในขณะทขีกี่แผท่นดธินโลกยกังดสารงอยผท่นกันี้น ฤดผหวท่านและฤดผเกห็บเกขีกี่ยว ทกันี้งเวลาเยห็นและเวลารจ้อน ทกันี้งฤดผรจ้อนและ
ฤดผหนาว ทกันี้งกลางวกันและกลางคสืน จะไมท่สธินี้นสตุดเลย” นกักี่นอาจหมายความวท่าเกธิดการเปลขีกี่ยนแปลงบางอยท่างขถึนี้น
แลจ้วในฤดผกาลเหลท่านกันี้นเพราะนนี้สาทท่วมนกันี้น แตท่จะไมท่มขีการเปลขีกี่ยนแปลงอขีกเลยนกับแตท่นกันี้น

มขีคสากลท่าวหนถึกี่งทขีกี่โงท่เขลาทขีกี่พวกคนขาดความรผจ้บางครกันี้งคธิดวท่าอยผท่ในพระคกัมภขีรห์ ทขีกี่วท่า “เวลานกันี้นจะมาเมสืกี่อ
ทท่านจะแยกไมท่ออกระหวท่างฤดผรจ้อนกกับฤดผหนาว นอกจากโดยการสกังเกตการผลธิของใบไมจ้” ไมท่ใชท่เลย พระเจจ้าไดจ้
ทรงตกันี้งแผท่นดธินโลกบนวธิถขีของมกันใหจ้โคจรรอบดวงอาทธิตยห์ และการเอขียงของแกนโลกทขีกี่ทสาใหจ้เกธิดฤดผรจ้อนและฤดผ
หนาวและฤดผกาลตท่าง ๆ กห็ไมท่ไดจ้เปลขีกี่ยนแปลง ฤดผหวท่านและฤดผเกขีกี่ยว พระเจจ้าทรงใหจ้คสามกักี่นของพระองคห์แลจ้วเกขีกี่ยว
กกับเรสืกี่องนกันี้น

คตุณจะเหห็นวท่าในขจ้อ 21 พระเจจ้าทรงทราบความอท่อนแอทขีกี่นท่าสงสารในมนตุษยชาตธิ เราถผกเตสือนใจเกขีกี่ยว
กกับเพลงสดตุดขี 103:8-17:

“พระเยโฮวาหห์ทรงเปปปั่ยมดจ้วยพระเมตตาและมขีพระคตุณ กรธินี้วชจ้าและอตุดมดจ้วยความเมตตา พระองคห์จะ
ไมท่ทรงดตุวท่าเสมอ และพระองคห์จะไมท่กรธินี้วอยผท่เปป็นนธิตยห์ พระองคห์ไมท่ไดจ้ทรงกระทสาตท่อพวกเราตามเรสืกี่องบาปทกันี้งหลาย
ของพวกเรา และไมท่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชกักี่วชจ้าของพวกเรา เพราะวท่าฟฝ้าสวรรคห์สผงเหนสือแผท่นดธิน



โลกเทท่าใด ความเมตตาของพระองคห์ทขีกี่มขีตท่อบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์กห็ใหญท่ยธิกี่งเทท่านกันี้น ทธิศตะวกันออกไกลจาก
ทธิศตะวกันตกเทท่าใด พระองคห์กห็ทรงกสาจกัดบรรดาการละเมธิดของพวกเราไปไกลจากพวกเราแลจ้วเทท่านกันี้น บธิดา
สงสารบตุตรทกันี้งหลายของตนฉกันใด พระเยโฮวาหห์กห็ทรงสงสารบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์ฉกันนกันี้น เพราะพระองคห์
ทรงทราบโครงรท่างของพวกเรา พระองคห์ทรงระลถึกวท่าพวกเราเปป็นผงคลขีดธิน สสาหรกับมนตุษยห์นกันี้น วกันทกันี้งหลายของ
เขาเปป็นเหมสือนอยท่างหญจ้า เขาเจรธิญขถึนี้นเหมสือนอยท่างดอกไมจ้แหท่งทตุท่งนา เพราะลมพกัดผท่านมาเหนสือมกัน และมกันกห็
จากไป และสถานทขีกี่ของมกันจะไมท่รผจ้จกักมกันอขีกตท่อไป แตท่ความเมตตาของพระเยโฮวาหห์นกันี้นดสารงอยผท่ตกันี้งแตท่นธิรกันดรห์
กาลจนถถึงนธิรกันดรห์กาลตท่อบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์ และความชอบธรรมของพระองคห์ตท่อหลานเหลน”

ดกังนกันี้นในทขีกี่นขีนี้พระเยโฮวาหห์จถึงทรงเตสือนความจสาพระองคห์เองเกขีกี่ยวกกับมนตุษยห์: “...ดจ้วยวท่าจธินตนาการแหท่ง
ใจของมนตุษยห์ลจ้วนแตท่ชกักี่วรจ้ายตกันี้งแตท่วกัยเยาวห์ของเขา” แตท่พระเมตตาของพระเจจ้ากห็ถผกมตุท่งหมายไวจ้แลจ้ว



ปฐมกาล 9
ขร้อ 1-3:

9:1 และพระเจจ้าทรงอวยพรโนอาหห์และบตุตรชาย
ทกันี้งหลายของทท่าน และตรกัสแกท่พวกเขาวท่า “จงมขีลผก
ดก และทวขีมากขถึนี้น และเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก
9:2 และความเกรงกลกัวพวกเจจ้าและความหวาด
กลกัวพวกเจจ้า จะอยผท่บนสกัตวห์ปฝ่าทกันี้งสธินี้นแหท่งแผท่นดธิน
โลก และบนบรรดานกแหท่งฟฝ้าอากาศ บนสธิกี่งทกันี้งสธินี้น

ทขีกี่เคลสืกี่อนไหวไปมาบนแผท่นดธินโลก และบนบรรดา
ปลาแหท่งทะเล พวกมกันไดจ้ถผกมอบไวจ้ในมสือของพวก
เจจ้าแลจ้ว
9:3 บรรดาสธิกี่งเคลสืกี่อนไหวไปมาทขีกี่มขีชขีวธิตอยผท่จะเปป็น
อาหารของพวกเจจ้า เชท่นเดขียวกกับพสืชผกักเขขียวสด เรา
ไดจ้ยกทตุกสธิกี่งใหจ้แกท่พวกเจจ้าแลจ้ว

โนอาหร์ในโลกใหมผ่นนันั้น
ในปฐมกาล 1:28 อาดกัมและเอวาไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “จงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และจงเตธิมเตห็มแผท่นดธิน

โลก และจงมขีอสานาจเหนสือแผท่นดธินนกันี้น และครอบครองเหนสือฝผงปลาแหท่งทะเล และเหนสือฝผงนกแหท่งฟฝ้าอากาศ 
และเหนสือสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทตุกชนธิดทขีกี่เคลสืกี่อนไหวบนแผท่นดธินโลก” บกัดนขีนี้พระบกัญชานกันี้นถผกกลท่าวซนี้สาแกท่โนอาหห์และบตุตร
ชายทกันี้งสามของเขา: “จงมขีลผกดก และทวขีมากขถึนี้น และเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก” ผมขอเตสือนความจสาคตุณอขีกครกันี้งวท่า
แผท่นดธินโลกจะตจ้องถผกเตธิมเตห็มใหมท่อยผท่ตลอด มนตุษยห์ตาย พระบกัญชานกันี้นไมท่เพขียงมาถถึงอาดกัมและมาถถึงโนอาหห์แตท่
มาถถึงเราทตุกคน “การสมรสเปป็นทขีกี่นกับถสือในทตุกสธิกี่ง และทขีกี่นอนกห็ปราศจากมลทธิน” “ดผเถธิด บตุตรทกันี้งหลายเปป็นมรดก
ของพระเยโฮวาหห์ และผลแหท่งครรภห์เปป็นรางวกัลของพระองคห์” (สดด. 127:3) ขจ้อ 7 ทวนซนี้สาพระบกัญชานกันี้นพรจ้อม
กกับการเนจ้นหนกักมากขถึนี้น

และบกัดนขีนี้ “ความเกรงกลกัวพวกเจจ้าและความหวาดกลกัวพวกเจจ้า จะอยผท่บนสกัตวห์ปฝ่าทกันี้งสธินี้นแหท่งแผท่นดธิน
โลก” (ขจ้อ 2) อาจเปป็นไดจ้วท่ากท่อนนนี้สาทท่วมโลก พวกสกัตวห์ไมท่ไดจ้กลกัวมนตุษยห์ ไมท่มขีมนตุษยห์คนใดเคยฆท่าสกัตวห์ยกเวจ้นการฆท่า
พวกแกะทขีกี่เลขีนี้ยงไวจ้ เราคธิดเชท่นนกันี้น และพวกลผกแกะทขีกี่เปป็นเครสืกี่องสกัตวบผชา มนตุษยห์กธินผกักในสมกัยนกันี้น ไมท่มขีพวกสกัตวห์
กธินเนสืนี้อ และผมคธิดวท่าพวกสกัตวห์คงจะไมท่กลกัวมนตุษยห์มากเปป็นพธิเศษ เหมสือนกกับทขีกี่ตอนนขีนี้พวกมกันไมท่กลกัวมนตุษยห์มาก
นกักในทขีกี่ ๆ มนตุษยห์ไมท่เคยไปอยผท่มากท่อน แตท่บกัดนขีนี้ความกลกัวมนตุษยห์กห็ตกอยผท่บนพวกสกัตวห์และบกัดนขีนี้มนตุษยห์จะกธินเนสืนี้อ
สกัตวห์แลจ้ว บกัดนขีนี้พวกสกัตวห์ทขีกี่กธินเนสืนี้อกห็จะกธินสกัตวห์อสืกี่น ๆ แลจ้ว

บางคนคธิดวท่าอาหารทขีกี่เปป็นผกักเหมาะสมมากกวท่า พระเจจ้าไมท่ทรงคธิดเชท่นนกันี้น พระคกัมภขีรห์กลท่าววท่า “...จง
กธินสธิกี่งของใด ๆ ซถึกี่งถผกตกันี้งไวจ้ตท่อหนจ้าพวกทท่าน” (ลผกา 10:8) และอขีกครกันี้งองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงบกัญชาวท่า “ดจ้วยวท่า
บรรดาสธิกี่งเนรมธิตสรจ้างของพระเจจ้าเปป็นของดขี และไมท่ตจ้องปฏธิเสธเลยสกักสธิกี่งเดขียว ถจ้าสธิกี่งนกันี้นถผกรกับดจ้วยการ
ขอบพระคตุณ เพราะวท่าสธิกี่งนกันี้นถผกชสาระไวจ้แลจ้วโดยพระวจนะของพระเจจ้าและการอธธิษฐาน” (1 ทธ. 4:4,5)

บกัดนขีนี้แมจ้แตท่พวกขจ้อหจ้ามตท่าง ๆ ดจ้านพธิธขีการซถึกี่งถผกใหจ้แกท่พวกยธิวกห็ไมท่มขีผลบกังคกับตท่อเหลท่าครธิสเตขียนของ
พกันธสกัญญาใหมท่ โคโลสขี 2:16,17 กลท่าววท่า “เหตตุฉะนกันี้นอยท่าใหจ้ผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดปรกับโทษพวกทท่านในเรสืกี่องการกธิน หรสือ
ในการดสืกี่ม หรสือในเรสืกี่องการถสือเทศกาล หรสือวกันขถึนี้นหนถึกี่งคกี่สา หรสือวกันสะบาโตทกันี้งหลาย ซถึกี่งเปป็นเงาของสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่
จะมาภายหลกัง แตท่กายนกันี้นเปป็นของพระครธิสตห์”

เคยมขีความหมายดจ้านพธิธขีการอยผท่ในพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ แตท่ไมท่มขีคสาสกักี่งดจ้านศขีลธรรมสสาหรกับ



ครธิสเตขียนทกันี้งหลาย
______________

ขร้อ 4-6:
9:4 แตท่เนสืนี้อพรจ้อมกกับชขีวธิตของมกัน ซถึกี่งคสือเลสือดของ
มกัน พวกเจจ้าจะตจ้องไมท่กธินเลย
9:5 และโลหธิตของพวกเจจ้าทขีกี่เปป็นชขีวธิตของพวกเจจ้า
เราจะเรขียกเอาอยท่างแนท่นอน เราจะเรขียกเอาจาก
มสือของสกัตวห์ปฝ่าทกันี้งสธินี้นและจากมสือของมนตุษยห์ เราจะ

เรขียกเอาชขีวธิตของมนตุษยห์จากมสือพขีกี่นจ้องของตนทตุกคน
9:6 ผผจ้ใดทสาใหจ้โลหธิตของมนตุษยห์ไหล โดยมนตุษยห์
โลหธิตของผผจ้นกันี้นจะถผกทสาใหจ้ไหล เพราะวท่าพระองคห์
ไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ในแบบพระฉายของพระเจจ้า

โทษประหารชภีวธิตสนาหรนับการฆผ่าคน
กท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น เราไมท่คธิดวท่าเคยมขีรกัฐบาลของมนตุษยห์แบบเปป็นระเบขียบใด ๆ และพระเจจ้ายกังไมท่ไดจ้มอบ

การบกังคกับใชจ้โทษประหารชขีวธิตไวจ้ในมสือของมนตุษยห์ คาอธินไดจ้รกับอนตุญาตใหจ้ไปไดจ้พรจ้อมกกับเครสืกี่องหมายอกันหนถึกี่งบน
ตกัวเขาเพสืกี่อทขีกี่จะไมท่มขีผผจ้ใดฆท่าเขาเพสืกี่อลจ้างแคจ้นสสาหรกับการทขีกี่เขาฆท่าอาแบล แตท่บกัดนขีนี้จะมขีการปกครองของรกัฐบาล
มนตุษยห์แลจ้ว: “ผผจ้ใดทสาใหจ้โลหธิตของมนตุษยห์ไหล โดยมนตุษยห์โลหธิตของผผจ้นกันี้นจะถผกทสาใหจ้ไหล” มขีโทษประหารชขีวธิตในทขีกี่
นขีนี้สสาหรกับการฆาตกรรม

กฎนขีนี้ถผกนสาไปบรรจตุไวจ้ในพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการและถผกขยายความ อพยพ 21:12-17 กลท่าววท่า
“ผผจ้ใดทขีกี่ทตุบตขีผผจ้อสืกี่นเพสืกี่อใหจ้เขาถถึงแกท่ความตาย กห็จะถผกประหารชขีวธิตเปป็นแนท่ และถจ้าผผจ้ใดไมท่ไดจ้ซตุท่มคอยอยผท่ 

แตท่พระเจจ้าทรงมอบเขาไวจ้ในมสือของผผจ้นกันี้น แลจ้วเรากห็จะตกันี้งสถานทขีกี่แหท่งหนถึกี่งไวจ้สสาหรกับเจจ้าใหจ้เขาหนขีไปทขีกี่นกักี่น แตท่ถจ้าผผจ้
ใดไตรท่ตรองไวจ้ลท่วงหนจ้าตท่อเพสืกี่อนบจ้านของตน เพสืกี่อฆท่าเขาดจ้วยกลอตุบาย เจจ้าจงเอาตกัวเขาไปจากแทท่นบผชาของเรา 
เพสืกี่อเขาจะถถึงแกท่ความตาย และผผจ้ใดทขีกี่ทตุบตขีบธิดาของตน หรสือมารดาของตน จะถผกประหารชขีวธิตเปป็นแนท่ และผผจ้ใด
ลกักพาคนไปและขายเขาเสขีย หรสือถจ้าคนถผกพบในมสือของผผจ้นกันี้น ผผจ้นกันี้นจะถผกประหารชขีวธิตเปป็นแนท่ และผผจ้ใดแชท่งดท่า
บธิดาของตนหรสือมารดาของตน จะถผกประหารชขีวธิตเปป็นแนท่”

นขีกี่คสือโทษประหารชขีวธิตสสาหรกับการกท่อเหตตุฆาตกรรม นขีกี่คสือโทษประหารชขีวธิตสสาหรกับคนทขีกี่ทตุบตขีพท่อหรสือแมท่
ของตนหรสือคนทขีกี่ลกักพาตกัว กฎหมาย Lindbergh เคยอยผท่ในพระคกัมภขีรห์มากท่อน คนทขีกี่แมจ้แตท่แชท่งดท่าพท่อหรสือแมท่ของ
ตนกห็ควรถผกประหารชขีวธิต กระนกันี้นพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการเดขียวกกันนขีนี้กห็ใหจ้การผท่อนปรนสสาหรกับคนทขีกี่ไมท่ไดจ้ตกันี้งใจ
ทขีกี่จะกท่อเหตตุฆาตกรรม

พระบกัญชานกันี้นถผกขยายความและถผกทวนซนี้สาในเลวขีนธิตธิ 20:10 “และชายคนใดทขีกี่เลท่นชผจ้กกับภรรยาของ
ชายอสืกี่น คสือคนทขีกี่เลท่นชผจ้กกับภรรยาของเพสืกี่อนบจ้านของตน คนเลท่นชผจ้ทกันี้งชายและหญธิงนกันี้นตจ้องถผกประหารชขีวธิตอยท่าง
แนท่นอน” และสสาหรกับการรกักรท่วมเพศและความวธิปรธิตอสืกี่น ๆ เชท่นนกันี้น กห็มขีโทษประหารชขีวธิตใหจ้ไวจ้ในพระราช
บกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการเชท่นกกัน

ในภาคพกันธสกัญญาใหมท่ โรม 13:1-4 ทวนซนี้สาคสาสอนนขีนี้:
“จงใหจ้ทตุกคนยอมอยผท่ใตจ้บกังคกับของบรรดาผผจ้ทขีกี่มขีอสานาจสผงกวท่า เพราะวท่าไมท่มขีอสานาจใดเลยนอกจากทขีกี่มา

จากพระเจจ้า และบรรดาผผจ้ทขีกี่มขีอสานาจนกันี้นถผกแตท่งตกันี้งขถึนี้นโดยพระเจจ้า เหตตุฉะนกันี้นผผจ้ใดกห็ตามทขีกี่ตท่อตจ้านอสานาจนกันี้นกห็ตท่อ



ตจ้านบกัญญกัตธิของพระเจจ้า และคนทกันี้งหลายทขีกี่ตท่อตจ้าน จะไดจ้รกับพระอาชญามาสผท่ตนเอง เพราะวท่าบรรดาผผจ้ครอบ
ครองนกันี้นไมท่นท่าหวาดกลกัวตท่อการงานทกันี้งหลายทขีกี่ดขี แตท่ตท่อความชกักี่วรจ้าย แลจ้วทท่านไมท่ประสงคห์ทขีกี่จะกลกัวอสานาจนกันี้น
หรสือ จงกระทสาสธิกี่งซถึกี่งดขี และทท่านจะไดจ้รกับการสรรเสรธิญจากผผจ้มขีอสานาจนกันี้น เพราะวท่าผผจ้ครอบครองนกันี้นเปป็นผผจ้รกับใชจ้
ของพระเจจ้าแกท่ทท่านสสาหรกับความดขี แตท่ถจ้าทท่านกระทสาสธิกี่งซถึกี่งชกักี่วรจ้าย กห็จงกลกัวเถธิด เพราะวท่าผผจ้ครอบครองนกันี้นหาไดจ้
ถสือดาบไวจ้อยท่างเปลท่าประโยชนห์ไมท่ ดจ้วยวท่าเขาเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้า เปป็นผผจ้แกจ้แคจ้นเพสืกี่อลงพระอาชญาแกท่ผผจ้ทขีกี่
กระทสาความชกักี่วรจ้าย”

ดกังนกันี้นผผจ้ครอบครองจถึงเปป็นตกัวแทนของพระเจจ้า เปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้าซถึกี่งไมท่ถสือดาบไวจ้อยท่างสผญเปลท่า 
“...ดจ้วยวท่าเขาเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้า เปป็นผผจ้แกจ้แคจ้นเพสืกี่อลงพระอาชญาแกท่ผผจ้ทขีกี่กระทสาความชกักี่วรจ้าย”

พระเยซผทรงสอนสธิกี่งเดขียวกกันในลผกา 13:1-5:
“ขณะนกันี้น มขีบางคนอยผท่ทขีกี่นกักี่นทขีกี่เลท่าเรสืกี่องชาวกาลธิลขีใหจ้พระองคห์ฟปัง ผผจ้ซถึกี่งโลหธิตของพวกเขาถผกปปลาตเอา

ระคนกกับเครสืกี่องบผชาทกันี้งหลายของพวกเขา และพระเยซผตรกัสตอบพวกเขาวท่า “ทท่านทกันี้งหลายคธิดวท่าชาวกาลธิลขีเหลท่า
นขีนี้เปป็นพวกคนบาปยธิกี่งกวท่าชาวกาลธิลขีทกันี้งหมด เพราะวท่าพวกเขาไดจ้ทตุกขห์ทรมานบรรดาสธิกี่งเชท่นนกันี้นหรสือ เราบอกทท่าน
ทกันี้งหลายวท่า มธิใชท่ แตท่นอกจากทท่านทกันี้งหลายกลกับใจเสขียใหมท่ พวกทท่านทตุกคนจะพธินาศเหมสือนกกัน หรสือสธิบแปดคน
นกันี้น ผผจ้ซถึกี่งหอรบทขีกี่สธิโลอกัมไดจ้ลจ้มทกับ และฆท่าพวกเขาเสขียนกันี้น ทท่านทกันี้งหลายคธิดวท่า พวกเขาเปป็นพวกคนบาปยธิกี่งกวท่า
มนตุษยห์ทตุกคนทขีกี่อาศกัยอยผท่ในกรตุงเยรผซาเลห็มหรสือ เราบอกทท่านทกันี้งหลายวท่า มธิใชท่ แตท่นอกจากทท่านทกันี้งหลายกลกับ
ใจเสขียใหมท่ พวกทท่านทตุกคนจะพธินาศเหมสือนกกัน””

คสาแชท่งสาปตกมาอยผท่บนแผท่นดธินนกันี้นทขีกี่ไมท่ประหารชขีวธิตฆาตกร คสาแชท่งสาปตกมาอยผท่บนแผท่นดธินนกันี้นทขีกี่โลหธิต
ทขีกี่ไรจ้ความผธิดถผกทสาใหจ้หลกักี่งและไมท่ไดจ้รกับการแกจ้แคจ้น การตกเปป็นเชลยของยผดาหห์สท่วนหนถึกี่งเปป็นเพราะการทสาใหจ้
โลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิดนอง 2 พงศห์กษกัตรธิยห์ 24:3 และ 4 กลท่าววท่า:

“แทจ้จรธิงตามพระบกัญชาของพระเยโฮวาหห์เหตตุการณห์นขีนี้เกธิดขถึนี้นกกับยผดาหห์ เพสืกี่อเอาพวกเขาออกไปเสขียจาก
สายพระเนตรของพระองคห์ เพราะเหตตุบาปทกันี้งหลายของมนกัสเสหห์ ตามทตุกอยท่างทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงกระทสา และ
เพราะเหตตุโลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิดทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรงทสาใหจ้หลกักี่งรธินดจ้วย เพราะพระองคห์ทรงใหจ้กรตุงเยรผซาเลห็มเตห็มไปดจ้วย
โลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิด ซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ไมท่ทรงยอมใหจ้อภกัย”

แลจ้วทารกทขีกี่ยกังไมท่เกธิดผผจ้ไรจ้ความผธิดเกสือบลจ้านคนทขีกี่ถผกฆท่าตายทตุกปปในอเมรธิกาลท่ะครกับ? ไมท่แปลกเลยทขีกี่
เลสือดของคนอเมรธิกกันไหลเปปปื้อนดธินของเกาหลขีและเวขียดนาม! พระเจจ้าตจ้องลจ้างแคจ้นใหจ้กกับโลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิดซถึกี่งถผก
ทสาใหจ้ไหลนอง

______________
ขร้อ 7:

9:7 และพวกเจจ้า พวกเจจ้าจงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น
จงออกลผกอยท่างบรธิบผรณห์ในแผท่นดธินโลก และจงทวขี

มากขถึนี้นในนกันี้น”

พระบนัญชาใหร้ทวภีมากขนนั้นถสูกทวนซนั้นา
ในปฐมกาล 1:28 พระเจจ้าทรงอวยพรอาดกัมและเอวา “และพระเจจ้าไดจ้ทรงอวยพรพวกเขา และ



พระเจจ้าตรกัสแกท่พวกเขาวท่า “จงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น และจงเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก และจงมขีอสานาจเหนสือแผท่นดธิน
นกันี้น และครอบครองเหนสือฝผงปลาแหท่งทะเล และเหนสือฝผงนกแหท่งฟฝ้าอากาศ และเหนสือสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทตุกชนธิดทขีกี่
เคลสืกี่อนไหวบนแผท่นดธินโลก” ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงทวนซนี้สาขจ้อปฏธิบกัตธิเหลท่านขีนี้อขีกครกันี้งแกท่โนอาหห์และพวกบตุตรชาย
ของเขา หลกังจากตรกัสสธิกี่งเดขียวกกันนกันี้นในขจ้อ 1 จงหมายเหตตุการเนจ้นหนกักทขีกี่ถผกเพธิกี่มเขจ้ามา “...จงออกลผกอยท่าง
บรธิบผรณห์ในแผท่นดธินโลก” ครอบครกัวใหญท่ ๆ เปป็นทขีกี่ชอบพระทกัยพระเจจ้า

____________
ขร้อ 8-17:

9:8 และพระเจจ้าทรงพผดกกับโนอาหห์ และกกับบตุตร
ชายทกันี้งหลายของทท่านทขีกี่อยผท่กกับทท่าน โดยตรกัสวท่า
9:9 “และเราเอง ดผเถธิด เราตกันี้งพกันธสกัญญาของเรา
ไวจ้กกับพวกเจจ้า และกกับเชสืนี้อสายของพวกเจจ้าทขีกี่มา
ภายหลกังพวกเจจ้า
9:10 และกกับสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่กกับพวกเจจ้า คสือ
นก สกัตวห์ใชจ้งาน และบรรดาสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลก
ทขีกี่อยผท่กกับพวกเจจ้า ตกันี้งแตท่สกัตวห์ทกันี้งสธินี้นทขีกี่ออกไปจากเรสือ 
จนถถึงบรรดาสกัตวห์ปฝ่าแหท่งแผท่นดธินโลก
9:11 และเราจะตกันี้งพกันธสกัญญาของเราไวจ้กกับพวก
เจจ้า และบรรดาเนสืนี้อหนกังจะไมท่ถผกตกัดออกโดยนนี้สาทกันี้ง
หลายแหท่งนนี้สาทท่วมอขีกเลย และจะไมท่มขีนนี้สามาทท่วม
เพสืกี่อทสาลายแผท่นดธินโลกอขีกเลย”
9:12 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “นขีกี่เปป็นเครสืกี่องหมายแหท่ง
พกันธสกัญญานกันี้นซถึกี่งเราตกันี้งไวจ้ระหวท่างเรากกับพวกเจจ้า 
และสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่กกับพวกเจจ้า ไปตลอด
หลายชกักี่วอายตุเนสืองนธิตยห์

9:13 เราไดจ้ตกันี้งรตุจ้งของเราไวจ้ในเมฆนกันี้น และมกันจะ
เปป็นเครสืกี่องหมายแหท่งพกันธสกัญญาหนถึกี่งระหวท่างเรา
กกับแผท่นดธินโลก
9:14 และจะเปป็นไปอยท่างนขีนี้ เมสืกี่อเรานสาเมฆกจ้อนหนถึกี่ง
มาเหนสือแผท่นดธินโลก รตุจ้งนกันี้นจะถผกเหห็นในเมฆนกันี้น
9:15 และเราจะระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของเรา ซถึกี่งมขี
ระหวท่างเรากกับพวกเจจ้าและสธิกี่งทขีกี่มขีชขีวธิตทกันี้งสธินี้นแหท่ง
บรรดาเนสืนี้อหนกัง และนนี้สาทกันี้งหลายจะไมท่กลายเปป็นนนี้สา
ทท่วมเพสืกี่อทสาลายบรรดาเนสืนี้อหนกังอขีกเลย
9:16 และรตุจ้งนกันี้นจะอยผท่ในเมฆนกันี้น และเราจะมองดผ
รตุจ้งนกันี้น เพสืกี่อเราจะระลถึกถถึงพกันธสกัญญานธิรกันดรห์นกันี้น
ระหวท่างพระเจจ้ากกับสธิกี่งทกันี้งสธินี้นทขีกี่มขีชขีวธิตแหท่งบรรดาเนสืนี้อ
หนกังทขีกี่อยผท่บนแผท่นดธินโลก”
9:17 และพระเจจ้าตรกัสแกท่โนอาหห์วท่า “นขีกี่เปป็น
เครสืกี่องหมายแหท่งพกันธสกัญญานกันี้น ซถึกี่งเราไดจ้ตกันี้งไวจ้
ระหวท่างเรากกับบรรดาเนสืนี้อหนกังทขีกี่อยผท่บนแผท่นดธิน
โลก”

พระเจร้าประทานรทุร้ง
เราสงสกัยจรธิง ๆ วท่าคนไหนในแปดคนนกันี้นทขีกี่ถผกเหลสือใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่บนแผท่นดธินโลก-โนอาหห์ ภรรยาของเขา 

เชม ฮาม ยาเฟท และเหลท่าภรรยาของพวกเขา-เปป็นคนแรกทขีกี่ไดจ้เหห็นรตุจ้งแสนสวยนกันี้นในทจ้องฟฝ้า! เราเขจ้าใจวท่าฝนไมท่
เคยตกกท่อนนนี้สาทท่วมโลก ในปฐมกาล 2:5,6 พระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “พรจ้อมทกันี้งบรรดาพสืชตามทจ้องทตุท่งกท่อนมกันเปป็นอยผท่
ในแผท่นดธินโลก และบรรดาผกักแหท่งทจ้องทตุท่งกท่อนมกันงอกขถึนี้น ดจ้วยวท่าพระเยโฮวาหห์พระเจจ้ายกังไมท่ไดจ้ทสาใหจ้ฝนตกบน
แผท่นดธินโลก และยกังไมท่มขีมนตุษยห์สกักคนทขีกี่จะทสาไรท่ไถนา แตท่มขีหมอกขถึนี้นมาจากแผท่นดธินโลก และทสาใหจ้พสืนี้นแผท่นดธิน
เปปยกชตุท่มทกักี่วไป” บกัดนขีนี้ผสืนนนี้สานกันี้นทขีกี่เปป็นเหมสือนเรสือนรจ้อนทขีกี่เคยปกคลตุมแผท่นดธินโลกเหนสือทจ้องฟฝ้าไดจ้จากไปแลจ้ว 
บกัดนขีนี้ภผมธิอากาศแบบกถึกี่งเขตรจ้อนของทกักี่วทกันี้งพธิภพถผกเปลขีกี่ยนแปลงแลจ้ว บกัดนขีนี้มขีเขตอารห์กตธิก, เขตปานกลาง, และ



เขตรจ้อนแลจ้ว บกัดนขีนี้มขีฝนเพสืกี่อรดนนี้สาแผท่นดธินโลกแลจ้ว และรตุจ้งกห็มากกับฝน พระเจจ้าทรงถสือโอกาสนขีนี้ทขีกี่จะใหจ้คสามกักี่นหรสือ
พกันธสกัญญาหนถึกี่งกกับมนตุษยชาตธิ และรตุจ้งนกันี้นกห็เปป็นเครสืกี่องเตสือนใจทขีกี่มองเหห็นไดจ้และเกธิดขถึนี้นซนี้สาเพสืกี่อใหจ้ระลถึกถถึงคสามกักี่น
นกันี้น จะไมท่มขีนนี้สาทท่วมมาทสาลายทกันี้งโลกอขีกเลย

รตุจ้งถผกกลท่าวถถึงอขีกครกันี้งในวธิวรณห์ 10:1 “ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นทผตสวรรคห์ทขีกี่มขีฤทธธิธิ์มากอขีกองคห์หนถึกี่งลงมาจาก
สวรรคห์ นตุท่งหท่มกายดจ้วยเมฆ และมขีรตุจ้งอยผท่บนศขีรษะของทท่าน…” ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นจะตจ้องประกาศวท่าจะไมท่มขีการ
เนธิกี่นชจ้าอขีกตท่อไป แตท่ในทท่ามกลางคสาพยากรณห์นกันี้นพระเจจ้าทรงเตสือนใจเราถถึงพกันธสกัญญาของพระองคห์ พระองคห์จะ
ทรงดผแลคนของพระองคห์ และเมสืกี่อเวลาอยท่างทขีกี่เรารผจ้จกักมกัน ไมท่เนธิกี่นชจ้าอขีกตท่อไปแลจ้ว พระครธิสตห์เองกห็จะทรงครอบ
ครองเหนสือพธิภพทกันี้งสธินี้นในการครอบครองยตุคพกันปป

เราไมท่ควรคธิดหรอกหรสือวท่าเมสืกี่อเราเหห็นรตุจ้งในเมฆและเมสืกี่อดวงอาทธิตยห์สท่องแสงทะลตุผท่านหยดนนี้สาและถผก
หกักเหออกเปป็นสขีตท่าง ๆ ของรตุจ้งนกันี้น วท่าพระเจจ้าทรงตกันี้งพระทกัยทขีกี่จะใหจ้สธิกี่งสารพกัดเกธิดผลดขีแกท่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่รกัก
พระองคห์? พระองคห์ทรงระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของพระองคห์ทขีกี่ทรงทสาไวจ้กกับเรา

____________
ขร้อ 18-29:

9:18 และบตุตรชายทกันี้งหลายของโนอาหห์ทขีกี่ไดจ้ออกมา
จากเรสือ คสือเชม และฮาม และยาเฟท และฮามเปป็น
บธิดาของคานาอกัน
9:19 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายสามคนนกันี้นของโนอาหห์ 
และจากสามคนนขีนี้แผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นมขีมนตุษยห์
กระจายออกไปทกักี่ว
9:20 และโนอาหห์เรธิกี่มเปป็นชาวสวน และทท่านปลผก
สวนองตุท่นแหท่งหนถึกี่ง
9:21 และทท่านไดจ้ดสืกี่มเหลจ้าองตุท่นนกันี้นและเมาไป และ
ทท่านไมท่ไดจ้คลตุมกายภายในเตห็นทห์ของทท่าน
9:22 และฮาม บธิดาของคานาอกัน เหห็นความเปลสือย
เปลท่าของบธิดาของตน และไดจ้บอกพขีกี่นจ้องทกันี้งสองคน
ของเขาทขีกี่อยผท่ขจ้างนอก
9:23 และเชมกกับยาเฟทเอาผจ้าผสืนหนถึกี่ง และพาดผจ้า
นกันี้นบนบท่าของเขาทกันี้งสอง และเดธินหกันหลกัง และ
ปกปปิดความเปลสือยเปลท่าของบธิดาของพวกเขา และ

หนจ้าของพวกเขาหกันไปทางขจ้างหลกัง และพวกเขาไมท่
ไดจ้เหห็นความเปลสือยเปลท่าของบธิดาของพวกเขา
9:24 และโนอาหห์สรท่างเมาจากเหลจ้าองตุท่นของทท่าน 
และรผจ้วท่าบตุตรชายสตุดทจ้องของทท่านไดจ้ทสาอะไรแกท่
ทท่าน
9:25 และทท่านพผดวท่า “ขอใหจ้คานาอกันถผกสาปแชท่ง 
เขาจะเปป็นทาสแหท่งทาสทกันี้งหลายแกท่พขีกี่นจ้องของเขา”
9:26 และทท่านพผดวท่า “สาธตุการแดท่พระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าของเชม และคานาอกันจะเปป็นทาสของเขา
9:27 พระเจจ้าจะทรงเพธิกี่มพผนยาเฟท และเขาจะ
อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลายของเชม และคานาอกันจะ
เปป็นทาสของเขา”
9:28 และโนอาหห์มขีชขีวธิตหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นเปป็น
เวลาสามรจ้อยหจ้าสธิบปป
9:29 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของโนอาหห์คสือเกจ้ารจ้อยหจ้า
สธิบปป และทท่านไดจ้สธินี้นชขีวธิต

โนอาหร์ทภีริ่เมาเหลร้า: คนาสาปแชผ่งนนันั้นทภีริ่ตกแกผ่คานาอนัน
ทตุกคนในโลกสสืบเชสืนี้อสายมาจากบตุตรสามคนนขีนี้ของโนอาหห์ (ขจ้อ 19) ชท่างแปลกจรธิงทขีกี่โนอาหห์เมาเหลจ้า! 

บางคนเสนอแนะวท่าโนอาหห์อาจไมท่ทราบผลลกัพธห์ของนนี้สาองตุท่นทขีกี่ถผกบท่ม นท่าสนใจทขีกี่วท่าในการอภธิปรายทกันี้งปวงเกขีกี่ยวกกับ



ความชกักี่วอกันเลวรจ้ายและความรตุนแรงในโลกกท่อนนนี้สาทท่วมโลก การเมาเหลจ้าไมท่เคยถผกกลท่าวถถึง ตอนนกันี้นมขีการฆท่าคน
เพราะคาอธินไดจ้ฆท่าอาแบล “และพระเจจ้าทรงเหห็นวท่าความชกักี่วของมนตุษยห์มขีมากในแผท่นดธินโลก และเหห็นวท่า
จธินตนาการทตุกอยท่างแหท่งความคธิดทกันี้งหลายแหท่งใจของเขาลจ้วนแตท่ชกักี่วรจ้ายอยท่างเดขียวเสมอไป” (ปฐก. 6:5) ปฐม
กาล 6:11 กลท่าววท่า “แผท่นดธินโลกกห็เสสืกี่อมทรามตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้าเชท่นกกัน และแผท่นดธินโลกกห็เตห็มไปดจ้วยความ
ทารตุณ” ขจ้อ 12 กลท่าวท่า “ดผเถธิด แผท่นดธินโลกกห็เสสืกี่อมทรามไป เพราะวท่าบรรดาเนสืนี้อหนกังไดจ้กระทสาทางของตนใหจ้
เสสืกี่อมทรามไปบนแผท่นดธินโลก” และขจ้อ 13 กลท่าววท่า “แผท่นดธินโลกเตห็มไปดจ้วยความทารตุณ”

สธิกี่งตท่าง ๆ เคยแตกตท่างกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้น มนตุษยห์เคยมขีชขีวธิตอยผท่ยาวนาน-มากถถึงเกจ้ารจ้อยกวท่าปป พวกสกัตวห์ ซถึกี่ง
ซากฟอสซธิลของพวกมกันเราพบวท่าถผกฝปังอยผท่ใตจ้ชกันี้นดธินตท่าง ๆ โดยนนี้สาทท่วมนกันี้น มขีขนาดใหญท่กวท่าพวกสกัตวห์ทขีกี่คลจ้ายกกัน
วกันนขีนี้ เราจถึงคธิดวท่า เมสืกี่อผสืนไอนนี้สานกันี้น “นนี้สาทกันี้งหลายทขีกี่เคยอยผท่เหนสือทจ้องฟฝ้า” อาจเคยปปิดกกันี้นรกังสขีอธินฟราเรดบางตกัว
ของดวงอาทธิตยห์ออกไปและลดผลกระทบทขีกี่ทสาใหจ้แกท่ชรา ดกังนกันี้นแบคทขีเรขียจถึงถผกขกัดขวาง อาหารไมท่ไดจ้บผดเสขียเรห็ว
เหมสือนตอนนขีนี้ และนนี้สาผลไมจ้ไมท่ไดจ้บท่มหมกักเรห็วขนาดนขีนี้

บกัดนขีนี้ในแผท่นดธินโลกใหมท่โนอาหห์ไดจ้ปลผกสวนองตุท่นและดสืกี่มเหลจ้าองตุท่นและเมามาย ขอใหจ้เราคธิดดจ้วยใจกรตุณา
วท่าเขาไมท่ไดจ้คตุจ้นเคยกกับนนี้สาองตุท่นทขีกี่ถผกบท่มจนเปป็นเหลจ้าเรห็วขนาดนกันี้นและบกัดนขีนี้จถึงเรขียนรผจ้อยท่างนท่าเศรจ้าใจถถึงผลกระทบ
ของเครสืกี่องดสืกี่มแอลกอฮอลห์

โนอาหห์ ทขีกี่เมาเหลจ้า นอนเปลสือยกายอยผท่ในเตห็นทห์ของตน สตุราพรากการเหนขีกี่ยวรกันี้งตนและการยกับยกันี้งชกักี่งใจ
ตามปกตธิไปเสขีย คนเหลท่านกันี้นทขีกี่นกักี่งจท่อมอยผท่กกับเหลจ้าองตุท่นถผกเตสือนวท่า “ตาของเจจ้าจะมองดผหญธิงชกักี่วทกันี้งหลาย และใจ
ของเจจ้าจะเอท่ยบรรดาสธิกี่งทขีกี่วธิปรธิต ใชท่แลจ้ว เจจ้าจะเปป็นเหมสือนอยท่างคนทขีกี่นอนอยผท่ในทท่ามกลางทะเล หรสือเหมสือน
อยท่างคนทขีกี่นอนอยผท่ขจ้างบนเสาเรสือ” ดกังนกันี้นฮาบากตุก 2:15,16 จถึงบอกเราวท่าวธิบกัตธิมขีแกท่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่มอมเหลจ้าคน
อสืกี่นและทสาใหจ้เขาแกจ้ผจ้า:

“วธิบกัตธิแกท่คนทขีกี่ใหจ้เพสืกี่อนบจ้านดสืกี่ม ทขีกี่ยสืกี่นขวดของเจจ้าใหจ้แกท่เขา และทสาใหจ้เขามถึนเมาไปดจ้วย เพสืกี่อเจจ้าจะไดจ้ดผ
ความเปลสือยเปลท่าของพวกเขา เจจ้าเตห็มไปดจ้วยความอกับอายแทนสงท่าราศขี เจจ้าจงดสืกี่มเองดจ้วย และจงปลท่อยใหจ้หนกัง
หตุจ้มปลายองคชาตของเจจ้าถผกเปปิดออก ถจ้วยแหท่งพระหกัตถห์ขวาของพระเยโฮวาหห์จะถผกหกันมายกังเจจ้า และอาเจขียน
อกันนท่าละอายจะอยผท่บนสงท่าราศขีของเจจ้า”

เราอท่านวท่าชนอธิสราเอลทขีกี่กลกับสกัตยห์นกันี้น “นกักี่งลงเพสืกี่อกธินและดสืกี่ม และลตุกขถึนี้นเพสืกี่อเลท่นสนตุกกกัน” (อพย. 32:6)
การรสืกี่นเรธิงสสามะเลเทเมาของพวกเขา การเตจ้นรสาไปรอบ ๆ รผปลผกวกัวทองคสานกันี้น ถผกไดจ้ยธินโดยโมเสสและโยชผวา
ขณะทขีกี่เขาทกันี้งสองลงมาจากภผเขาซขีนาย (อพย. 32:18,19) และในขจ้อ 25 ดจ้านลท่างเราพบวท่า “...อาโรนไดจ้ทสาใหจ้
พวกเขาเปลสือยเปลท่าไปสผท่ความอกับอายของพวกเขา ในทท่ามกลางเหลท่าศกัตรผของพวกเขา” การดสืกี่มเหลจ้าและความ
เปลสือยเปลท่าไปดจ้วยกกัน โนอาหห์ไดจ้เรขียนรผจ้เรสืกี่องนกันี้นอยท่างนท่าเศรจ้า

ฮามเหห็นความเปลสือยเปลท่าของโนอาหห์ในเตห็นทห์นกันี้นและเขาบอกพขีกี่ ๆ สองคนของเขา เขาอาจพผดเลท่น
ตลกเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น ถถึงอยท่างไรแลจ้ว เชมและยาเฟทกห็เอาเสสืนี้อมาตกัวหนถึกี่ง และระวกังทขีกี่จะหลบหนจ้าของตน พวก
เขาคลตุมความเปลสือยเปลท่าของบธิดา

ตท่อมาจะมขีคสาสกักี่งอกันเครท่งครกัดมาก ๆ ในหมผท่พวกยธิวไมท่ใหจ้มองดผความเปลสือยเปลท่าของบธิดาหรสือมารดา



หรสือคนอสืกี่น ๆ ทขีกี่เปป็นญาตธิสนธิท (ลนต. 18:6-17) คสาสกักี่งเหลท่านกันี้นกลท่าวชกัดเจนวท่า “ผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดในพวกเจจ้าตจ้องไมท่
เขจ้าหาคนใดทขีกี่เปป็นญาตธิสนธิทของตน เพสืกี่อเปปิดเผยความเปลสือยเปลท่าของพวกเขา” และบธิดา มารดา พขีกี่สาวนจ้อง
สาว และคนอสืกี่น ๆ กห็ถผกกลท่าวถถึง ในทขีกี่นขีนี้ยกังไมท่มขีพระราชบกัญญกัตธิทขีกี่ถผกจารถึกเปป็นลายลกักษณห์อกักษรนอกจากพระราช
บกัญญกัตธินกันี้นทขีกี่ถผกจารถึกในใจ ในใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบนกันี้นซถึกี่งกลท่าวโทษหรสือแกจ้ตกัว พระราชบกัญญกัตธินกันี้นของพระเจจ้า
ทขีกี่ถผกจารถึกในใจนกันี้น (รม. 2:14-16)- แมจ้แตท่พวกนอกรขีตกห็ยกังมขีสสานถึกในการปกปปิดรท่างกาย และคนทขีกี่มขีจธิตสสานถึกดขี ๆ
ยท่อมทราบวท่าการแกจ้ผจ้านสาไปสผท่ตกัณหาและการผธิดประเวณขี คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไมท่มขีใจทขีกี่รกับรผจ้ไวเกขีกี่ยวกกับการทดลองกห็ไมท่
เขจ้มแขห็งทขีกี่จะขกัดขสืนบาป

ในกรณขีของบตุตรชายคนหนถึกี่งทขีกี่มองดผบธิดาทขีกี่เปลสือยเปลท่าของตน กห็ไมท่มขีการทดลองใหจ้ผธิดประเวณขี แตท่มขี
การขาดความเคารพ ไมท่มขีความยสาเกรงพระเจจ้าทขีกี่ลผก ๆ ควรมขีใหจ้แกท่บธิดาของตน ดกังนกันี้นโนอาหห์จถึงประกาศคสาแชท่ง
สาปหนถึกี่งตท่อบตุตรของฮามเพราะความไมท่เคารพของฮามในเรสืกี่องนขีนี้

คสาแชท่งสาปนกันี้นคสืออะไร? มกันไมท่ถผกใหจ้ไวจ้พรจ้อมกกับรายละเอขียดมากนกัก คานาอกันจะตจ้องเปป็นผผจ้รกับใชจ้แกท่พขีกี่
นจ้องของตน ชาวคานาอกันอยผท่ในหมผท่ชนชาตธิเหลท่านกันี้นทขีกี่ถสือครองแผท่นดธินคานาอกันอยผท่ตอนทขีกี่ลผกหลานของอธิสราเอล
ออกมาจากอขียธิปตห์และขกับไลท่พวกเขาออกไป เราไมท่ถผกบอกวท่าคสาแชท่งสาปนกันี้นของคานาอกันตกอยผท่บนลผกหลานคน
อสืกี่น ๆ ของฮาม เราไมท่ทราบวท่ามกันจะตจ้องตท่อเนสืกี่องไปหลายชกักี่วอายตุคนเหมสือนเปป็นเรสืกี่องทางชาตธิพกันธตุห์ ดผเหมสือนวท่า
ในประวกัตธิศาสตรห์ของโลก บางชาตธิพกันธตุห์ของมนตุษยห์มกักตกอยผท่ใตจ้อสานาจของชาตธิพกันธตุห์อสืกี่น ๆ และวท่าลผกหลานของ
ยาเฟทและของเชมมกักเปป็นเหลท่าผผจ้พธิชธิตและผผจ้ครอบครองมากกวท่า

โนอาหห์มขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปอขีก 350 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น จากนกันี้นอกับรามกห็เกธิดมาสองปปหลกังจากทขีกี่โนอาหห์
เสขียชขีวธิต และเชม ซถึกี่งมขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปอขีก 502 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น กห็มขีชขีวธิตอยผท่นานเกสือบพอ ๆ กกับอกับราฮกัม



ปฐมกาล 10
ขร้อ 1-5:

10:1 บกัดนขีนี้ เหลท่านขีนี้เปป็นบรรดาพงศห์พกันธตุห์ของบตุตร
ชายทกันี้งหลายของโนอาหห์ คสือเชม ฮาม และยาเฟท 
และแกท่พวกเขามขีบตุตรชายหลายคนเกธิดมาหลกังนนี้สา
ทท่วมนกันี้น
10:2 บตุตรชายทกันี้งหลายของยาเฟทคสือ โกเมอรห์ 
และมาโกก และมาดาย และยาวาน และทผบกัล และ
เมเชค และทธิราส
10:3 และบตุตรชายทกันี้งหลายของโกเมอรห์คสือ อกัชเคนกั

ส และรขีฟาท และโทการมาหห์
10:4 และบตุตรชายทกันี้งหลายของยาวานคสือ เอลขีชาหห์
และทารชธิช คธิทธธิม และโดดานธิม
10:5 โดยคนเหลท่านขีนี้ อาณาเขตทกันี้งหลายของพวก
คนตท่างชาตธิไดจ้ถผกแบท่งแยกในดธินแดนตท่าง ๆ ของ
พวกเขา แตท่ละคนตามภาษาของเขา ตามบรรดา
ครอบครกัวของพวกเขา ในบรรดาประชาชาตธิของ
พวกเขา

เชสืนั้อสายของยาเฟท
หมายเหตตุของดร. สโกฟปิลดห์ ใหจ้รายชสืกี่อบตุตรชายทกันี้งหลายของยาเฟทดกังตท่อไปนขีนี้:
โกเมอรห์, “ตจ้นตระกผลของชาวสธิเมเรขียนสมกัยโบราณ และซธิมบรขี ซถึกี่งวงศห์ชาวเซลตธิกสสืบเชสืนี้อสายมาจาก

เขา”
มาโกก, “มาโกกเปป็นตจ้นวงศห์ของชาวสธิเธขียสมกัยโบราณ หรสือชาวทารห์ทารห์ ซถึกี่งลผกหลานของพวกเขายถึด

ครองรกัสเซขียสมกัยใหมท่ ดผ อสค. 38:2; 39:6; วว. 20:8”
มาดาย, “ตจ้นตระกผลของชาวมขีเดขียสมกัยโบราณ”
ยาวาน, “ตจ้นตระกผลของคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อาศกัยอยผท่ในกรขีซ, ซขีเรขีย ฯลฯ”
ทผบกัล, “ลผกหลานของทผบกัลอาศกัยอยผท่ในแถบตอนใตจ้ของทะเลดสา ซถึกี่งจากทขีกี่นกักี่นพวกเขาไดจ้แผท่กระจายไป

ทางทธิศเหนสือและใตจ้ อาจเปป็นไดจ้วท่าโทบอลสคห์สสืบสานชสืกี่อประจสาเผท่านกันี้น สาขาหนถึกี่งของชาตธิพกันธตุห์นขีนี้ไปอาศกัยอยผท่ใน
สเปน”

เมเชค, “ตจ้นตระกผลของชาตธิพกันธตุห์หนถึกี่งทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงโดยเชสืกี่อมโยงกกับทผบกัล, มาโกก, และประชาชาตธิอสืกี่น 
ๆ ทางตอนเหนสือ กลท่าวรวม ๆ กห็คสือ รกัสเซขีย โดยไมท่รวมการพธิชธิตเหลท่านกันี้นของปปเตอรห์มหาราชและเหลท่าผผจ้สสืบทอด
ของเขา เปป็นดธินแดนสมกัยใหมท่ของมาโกก ทผบกัล และเมเชค”

ทธิราส, “ตจ้นตระกผลของชาวเธรส”
ดร. สโกฟปิลดห์ กลท่าววท่า

จากบตุตรชายเจห็ดคนนขีนี้ของยาเฟท คสือ ลผกหลานของพวก โกยธิม หรสือ บรรดาประชาชาตธิทขีกี่เปป็นคนตท่าง
ชาตธิ ซถึกี่งแปลเปป็น “heathen” 148 ครกันี้งในฉบกับคธิงเจมสห์ ชสืกี่อนขีนี้ไมท่ไดจ้บอกเปป็นนกัยเกขีกี่ยวกกับศาสนา แตท่มขีความหมาย
เพขียงวท่า คนทขีกี่ไมท่ใชท่ชนชาตธิอธิสราเอล หรสือ “คนตท่างชาตธิ”

พระคกัมภขีรห์กลท่าววท่าโดยลผกหลานเหลท่านขีนี้ของยาเฟท “อาณาเขตทกันี้งหลายของพวกคนตท่างชาตธิไดจ้ถผกแบท่ง
แยกในดธินแดนตท่าง ๆ ของพวกเขา” ดกังนกันี้นเราจถึงสกันนธิษฐานวท่า เดธิมทขีคสาเรขียกพวกคนตท่างชาตธิ หมายถถึงบตุตร
เหลท่านกันี้นของยาเฟทโดยเฉพาะ และไมท่ไดจ้รวมถถึงลผกหลานของฮามดจ้วย ตท่อมา คสาเรขียกนขีนี้ถผกใชจ้เพสืกี่อหมายถถึงทตุกคน



ทขีกี่ไมท่ใชท่ยธิว ยกตกัวอยท่างเชท่น เปาโลเปป็น “อกัครทผตของพวกคนตท่างชาตธิ” (รม. 11:13; กท. 2:8) นกักี่นหมายความใชท่
ไหมวท่าเขาเปป็นอกัครทผตไปยกังลผกหลานของยาเฟทพวกเดขียว และไมท่ใชท่ไปยกังบตุตรทกันี้งหลายของฮาม คนคานาอกัน 
คนอขียธิปตห์ คนฟปลธิสเตขีย และคนอสืกี่น ๆ ทขีกี่สสืบเชสืนี้อสายมาจากพวกเขา? ผมไมท่คธิดเชท่นนกันี้น โรม 3:29 กลท่าววท่าพระเจจ้า
ทรงเปป็น ‘พระเจจ้าของพวกยธิวและคนตท่างชาตธิ’ แนท่นอนวท่านกักี่นไมท่ไดจ้หมายถถึงการไมท่รวมพวกทขีกี่เหลสือแหท่งเผท่าพกันธตุห์
มนตุษยห์ ผมคงจะคธิดวท่าพวกคนตท่างชาตธิในทขีกี่นขีนี้หมายถถึงคนทกันี้งปวงทขีกี่ไมท่ใชท่ยธิว

เราคธิดวท่าการพธิพากษาบรรดาประชาชาตธิทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงในมกัทธธิว 25:32 คงจะหมายถถึงคนทกันี้งปวงทขีกี่ไมท่ใชท่
ยธิว ไมท่นท่าเปป็นไปไดจ้วท่าคนตท่างชาตธิทกันี้งหมดนกันี้นทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงในกธิจการ 9:15; 13:47; 13:42; กธิจการ 15:12; 
22:21; 28:28 ทขีกี่เปาโลเทศนาใหจ้ฟปังนกันี้น สสืบเชสืนี้อสายมาจากยาเฟทและไมท่มขีเลยสกักคนทขีกี่มาจากฮาม

เราสกังเกตเหห็นวท่ายาเฟทมขีบตุตรชายเจห็ดคน ลผกหลานของสองคนในพวกนขีนี้เทท่านกันี้นถผกเอท่ยชสืกี่อ: ของโกเมอรห์
มขีเอท่ยชสืกี่อบตุตรชายสขีกี่คน; ของยาวานมขีเอท่ยชสืกี่อบตุตรชายสขีกี่คน ลสาดกับพงศห์พกันธตุห์นขีนี้ไมท่ถผกเอท่ยถถึงเพธิกี่มเตธิมกกับบตุตรชายคน
อสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือของยาเฟท

___________
ขร้อ 6-20:

10:6 และบตุตรชายทกันี้งหลายของฮามคสือ คผช และ
มธิสรายธิม และพผต และคานาอกัน
10:7 และบตุตรชายทกันี้งหลายของคผชคสือ เส-บา และ
ฮาวธิลาหห์ และสกับทาหห์ และราอามาหห์ และสกับเทคา 
และบตุตรชายทกันี้งหลายของราอามาหห์คสือ เชบา และ
เดดาน
10:8 และคผชใหจ้กสาเนธิดนธิมโรด เขาเรธิกี่มเปป็นคนมขี
อสานาจมากในแผท่นดธินโลก
10:9 เขาเปป็นพรานทขีกี่มขีกสาลกังมากตท่อพระพกักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ เพราะเหตตุนขีนี้จถึงมขีคสากลท่าววท่า “เหมสือนกกับ
นธิมโรดพรานทขีกี่มขีกสาลกังมากตท่อพระพกักตรห์พระเยโฮ
วาหห์”
10:10 และการเรธิกี่มตจ้นแหท่งอาณาจกักรของเขาคสือ 
เมสืองบาเบล และเมสืองเอเรก และเมสืองอกัคคกัด และ
เมสืองคาลเนหห์ ในแผท่นดธินแหท่งชธินารห์
10:11 จากแผท่นดธินนกันี้น อกัสชผรไดจ้ออกไป และสรจ้าง
เมสืองนขีนะเวหห์ และนครเรโหโบท และเมสืองคาลาหห์
10:12 และนครเรเสนซถึกี่งอยผท่ระหวท่างเมสืองนขีนะเวหห์
กกับเมสืองคาลาหห์ นครเดขียวกกันนขีนี้เปป็นนครทขีกี่ใหญท่โต

10:13 และมธิสรายธิมใหจ้กสาเนธิดลผดธิม และอานามธิม 
และเลหะบธิม และนกัฟทผฮธิม
10:14 และปปัทรตุสธิม และคกัสลผฮธิม (ผผจ้ซถึกี่งออกมาจาก
เขาคสือคนฟปลธิสตธิม) และคกัฟโทรธิม
10:15 และคานาอกันใหจ้กสาเนธิดบตุตรหกัวปปของตนชสืกี่อซขี
โดน และเฮท
10:16 และคนเยบตุส และคนอาโมไรตห์ และคน
เกอรห์กาชขี
10:17 และคนฮขีไวตห์ และคนอารกขี และคนสธินขี
10:18 และคนอารวกัด และคนเศเมอรห์ และคนฮามกั
ท และภายหลกังนกันี้นครอบครกัวทกันี้งหลายของคนคานา
อกันกห็แผท่กระจายออกไป
10:19 และเขตแดนของคนคานาอกันอยผท่จากเมสืองซขี
โดน ตามทางทขีกี่คนไปยกังเมสืองเกรารห์ จนถถึงเมสืองกา
ซา ตามทางทขีกี่คนไปยกังเมสืองโสโดม และเมสืองโกโม
ราหห์ และเมสืองอกัดมาหห์ และเมสืองเศโบยธิม จนถถึง
เมสืองลาชา
10:20 คนเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของฮาม 
ตามบรรดาครอบครกัวของพวกเขา ตามภาษาทกันี้ง



หลายของพวกเขา ในประเทศทกันี้งหลายของพวก เขา และในบรรดาประชาชาตธิของพวกเขา
เชสืนั้อสายของฮาม

บตุตรชายสขีกี่คนของฮามถผกเอท่ยชสืกี่อ นกักี่นไมท่จสาเปป็นตจ้องหมายความวท่าฮามไมท่มขีบตุตรชายคนอสืกี่น ๆ อขีกหรสือวท่า
ยาเฟทไมท่มขีบตุตรชายคนอสืกี่น ๆ อขีกนอกจากเจห็ดคนนกันี้นทขีกี่ถผกเอท่ยชสืกี่อ บตุตรสาวเหลท่านกันี้นกห็ไมท่ถผกเอท่ยชสืกี่อ เพสืกี่อจตุด
ประสงคห์นกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงมขีในพระดสารธิ คนเหลท่านขีนี้ถผกเอท่ยชสืกี่อและลผกหลานคนอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือไมท่ถผกบอกชสืกี่อไวจ้
ทกันี้งหมด

คผชมขีบตุตรชายหลายคน: เส-บา และฮาวธิลาหห์ และสกับทาหห์ และราอามาหห์ แตท่ขจ้อ 8 กลท่าวเชท่นกกันวท่า 
“คผชใหจ้กสาเนธิดนธิมโรด” 

เชสืกี่อกกันวท่ามธิสรายธิมคสือ เมเนส ทขีกี่เรธิกี่มตจ้นราชวงศห์แรกของเหลท่ากษกัตรธิยห์ในอขียธิปตห์ โดยถผกระบตุชสืกี่อใน
ประวกัตธิศาสตรห์ของโลก และเราเชสืกี่อวท่านธิมโรด บตุตรชายคนหนถึกี่งของคผช กห็เปป็นกษกัตรธิยห์ทขีกี่บาเบล และเขาเปป็นพราน
ทขีกี่มขีกสาลกังมากเพราะความแขห็งแกรท่งและพลกังงานมหาศาลของเขา เขามขีชสืกี่อเสขียง เขาลท่าพวกมกังกรตกัวใหญท่ (พวก
ไดโนเสารห์) และสกัตวห์ขนาดใหญท่ชนธิดอสืกี่น ๆ หลกังนนี้สาทท่วมนกันี้นหรสือไมท่?

นธิมโรดมขีอาณาจกักรหนถึกี่งซถึกี่งเรธิกี่มตจ้นทขีกี่บาเบล ดกังนกันี้นเราจถึงคธิดวท่าหอบาเบลนกันี้นถผกสรจ้างขถึนี้นในขณะทขีกี่เขามขี
ชขีวธิตอยผท่ อาจภายในชท่วง 100 ปปหรสือ 130 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น

บตุตรชายเจห็ดคนของมธิสรายธิมถผกกลท่าวถถึง โดยหลกัก ๆ แลจ้วอาศกัยอยผท่ในแอฟรธิกาและในดธินแดนชายขอบ
ซถึกี่งถผกยถึดครองโดยพวกฟปลธิสเตขีย

คานาอกัน บตุตรของฮาม ใหจ้กสาเนธิดซขีโดน จงหมายเหตตุประเทศนกันี้นทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้อง ตกันี้งแตท่ไทระและซขีโดนขถึนี้น
ไปในพสืนี้นทขีกี่ ๆ ตอนนขีนี้เปป็นเลบานอน ซถึกี่งรวมถถึงคนเยบตุส ผผจ้อยผท่อาศกัยดกันี้งเดธิมในกรตุงเยรผซาเลห็ม คนอาโมไรตห์และ
ชนชาตธิอสืกี่น ๆ ทขีกี่เคยอาศกัยอยผท่ในดธินแดนคานาอกัน

จงหมายเหตตุรายชสืกี่อนกันี้นในขจ้อ 19- คนคานาอกันเคยอาศกัยอยผท่ตลอดทางจากเมสืองซขีโดนลงไปถถึงเขตแดน
ของเมสืองกาซา จากนกันี้นกห็ขจ้ามไปยกังเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์และเมสืองอกัดมาหห์และเมสืองเศโบยธิม ทกันี้งสขีกี่เมสือง
นกันี้นทขีกี่ถผกทสาลายในสมกัยของโลทเพราะบาปทกันี้งหลายของพวกเขา

ดผเหมสือนวท่าครอบครกัวใหญท่ ๆ ไดจ้แพรท่กระจายออกไปเพสืกี่อสรจ้างหลายประชาชาตธิทขีกี่แยกจากกกัน ในขจ้อ 
20- “...ตามบรรดาครอบครกัวของพวกเขา ตามภาษาทกันี้งหลายของพวกเขา ในประเทศทกันี้งหลายของพวกเขา 
และในบรรดาประชาชาตธิของพวกเขา” หลายครอบครกัว หลายภาษา หลายประเทศและหลายประชาชาตธิ นกักี่น
หมายความใชท่ไหมวท่าความสกับสนของภาษาตท่าง ๆ ทขีกี่บาเบลไดจ้เกธิดขถึนี้นในชท่วงสมกัยของหลานชายเหลท่านขีนี้ของฮาม
และเหลนเหลท่านขีนี้ของโนอาหห์?

นอกจากนขีนี้ ขจ้อ 31 ซถึกี่งพผดถถึงเชม กห็กลท่าววท่า “คนเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเชม ตามบรรดา
ครอบครกัวของพวกเขา ตามภาษาทกันี้งหลายของพวกเขา ในแผท่นดธินทกันี้งหลายของพวกเขา และในบรรดา
ประชาชาตธิของพวกเขา” ดกังนกันี้นเราจถึงสกันนธิษฐานวท่าความสกับสนของภาษาตท่าง ๆ นกันี้นไดจ้เกธิดขถึนี้นในชกักี่วชขีวธิตของคน
เหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงในทขีกี่นขีนี้

___________



ขร้อ 21-32:
10:21 แกท่เชมเชท่นเดขียวกกัน บธิดาของบรรดาลผก
หลานของเอเบอรห์ พขีกี่ชายคนโตของยาเฟท แกท่เขามขี
บตุตรหลายคนถผกใหจ้กสาเนธิด
10:22 บตุตรทกันี้งหลายของเชมคสือ เอลาม และอกัสชผร 
และอารฟปัคชาด และลผด และอารกัม
10:23 และบตุตรทกันี้งหลายของอารกัมคสือ อผส และฮตุล 
และเกเธอรห์ และมกัช
10:24 และอารฟปัคชาดใหจ้กสาเนธิดซาลาหห์ และซา
ลาหห์ใหจ้กสาเนธิดเอเบอรห์
10:25 และแกท่เอเบอรห์มขีบตุตรชายสองคนถผกใหจ้
กสาเนธิด ชสืกี่อของคนหนถึกี่งคสือเปเลก เพราะในสมกัยของ
เขาแผท่นดธินถผกแบท่งแยก และชสืกี่อนจ้องชายของเขาคสือ
โยกทาน
10:26 และโยกทานใหจ้กสาเนธิดอกัลโมดกัด และเชเลฟ 
และฮาซารมาเวท และเยราหห์
10:27 และฮาโดรกัม และอตุซาล และดธิคลาหห์

10:28 และโอบาล และอาบขีมาเอล และเชบา
10:29 และโอฟปรห์ และฮาวธิลาหห์ และโยบกับ คนเหลท่า
นขีนี้ทกันี้งสธินี้นเปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของโยกทาน
10:30 และทขีกี่อยผท่อาศกัยของพวกเขาเรธิกี่มจากเมสืองเม
ชา ตามทางทขีกี่คนไปยกังเสฟารห์ภผเขาลผกหนถึกี่งแหท่งทธิศ
ตะวกันออก
10:31 คนเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเชม 
ตามบรรดาครอบครกัวของพวกเขา ตามภาษาทกันี้ง
หลายของพวกเขา ในแผท่นดธินทกันี้งหลายของพวกเขา
และในบรรดาประชาชาตธิของพวกเขา
10:32 คนเหลท่านขีนี้เปป็นครอบครกัวตท่าง ๆ ของบตุตร
ชายเหลท่านกันี้นของโนอาหห์ ตามบรรดาพงศห์พกันธตุห์ของ
พวกเขา ในประชาชาตธิทกันี้งหลายของพวกเขา และ
โดยคนเหลท่านขีนี้ประชาชาตธิทกันี้งหลายไดจ้ถผกแบท่งแยกใน
แผท่นดธินโลกภายหลกังนนี้สาทท่วมนกันี้น

บทุตรทนันั้งหลายของเชม
เชสืนี้อสายของเชมจะถผกนกับวท่ามขีความสสาคกัญมากกวท่าบตุตรเหลท่านกันี้นของยาเฟทและฮามเพราะวท่าในทขีกี่นขีนี้เรา

เรธิกี่มเขจ้าสผท่วงศห์วานของอกับราฮกัม อธิสอกัค ยาโคบ และพวกยธิว
ปฐมกาล 5:32 กลท่าววท่า “...และโนอาหห์ใหจ้กสาเนธิดเชม ฮาม และยาเฟท” เชมถผกเอท่ยชสืกี่อเปป็นคนแรก แตท่

ในทขีกี่นขีนี้เราเรขียนรผจ้ในขจ้อ 21 วท่าเชมเปป็น “นจ้องชายของยาเฟทพขีกี่คนโตนกันี้น” ดกังนกันี้นเชมจถึงถผกเอท่ยชสืกี่อในฐานะเปป็นผผจ้ทขีกี่มขี
ความสสาคกัญมากกวท่าในตารางลสาดกับพงศห์พกันธตุห์เหลท่านขีนี้ ถถึงแมจ้วท่าเขาเกธิดหลกังยาเฟทและนท่าจะหลกังฮามกห็ตาม

จงหมายเหตตุลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ในทขีกี่นขีนี้ของเชม, อารฟปัคชาด, ซาลาหห์, เอเบอรห์ จงเปรขียบเทขียบนกันี้นกกับลสาดกับ
พงศห์พกันธตุห์ในลผกา บททขีกี่ 3 ทขีกี่เคนกันถผกระบตุวท่าเปป็นบตุตรของอารฟปัคชาด แตท่ไมท่ถผกระบตุชสืกี่อตรงนขีนี้ ชสืกี่ออสืกี่น ๆ กห็ถผกสะกด
ตท่างกกันไป จสาไวจ้วท่า ชสืกี่อเหลท่านขีนี้ถผกนสามาจากภาษาฮขีบรผเขจ้าไปสผท่ภาษากรขีกสสาหรกับพกันธสกัญญาใหมท่ และไมท่ตจ้องสงสกัย
เลยวท่าบางคนกห็ถผกเรขียกโดยมากกวท่าหนถึกี่งชสืกี่อ เปป็นไปไดจ้วท่าบตุตรชายบางคน ซถึกี่งไมท่สสาคกัญ ถผกละเวจ้นและวท่าพระเจจ้า
ทรงขจ้ามไปยกังหลานชายเลยโดยมขีเหตตุผลของพระองคห์เองทขีกี่เราไมท่ทราบ ในลสาดกับวงศห์วานของอกับราฮกัมในบทถกัด
ไป ขจ้อ 10 ถถึง 26 มขีใหจ้รายชสืกี่อไวจ้: เชม, อารฟปัคชาด, ซาลาหห์, เอเบอรห์, เปเลก, เรอผ, เสรตุก, นาโฮรห์, เทราหห์ และ
อกับราม



“แผผ่นดธินโลกถสูกแบผ่งออก” และแผผ่นดธินทภีริ่เชสืริ่อม
ระหวผ่างทวภีปตผ่าง ๆ กย็หายไป

ปฐมกาล 10:25 กลท่าววท่า “และแกท่เอเบอรห์มขีบตุตรชายสองคนถผกใหจ้กสาเนธิด ชสืกี่อของคนหนถึกี่งคสือเปเลก 
เพราะในสมกัยของเขาแผท่นดธินถผกแบท่งแยก และชสืกี่อนจ้องชายของเขาคสือโยกทาน”

ในสมกัยของเปเลก “แผท่นดธินถผกแบท่งแยก” คสาทขีกี่ใชจ้สสาหรกับแผท่นดธิน คสือ เอเรทซห์ ในภาษาฮขีบรผ คสาเดขียวกกัน
นขีนี้ถผกใชจ้ตอนทขีกี่พระเจจ้า “ทรงเนรมธิตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก” มกันคสือแผท่นดธินโลกทางกายภาพทขีกี่ถผกแบท่ง
แยก ไมท่ใชท่ผผจ้คน ตอนทขีกี่ภาษาถผกทสาใหจ้สกับสน เราคธิดเชท่นนกันี้น

สกัตวห์บกทกันี้งปวงทขีกี่หายใจไดจ้ตายไปในนนี้สาทท่วมนกันี้นยกเวจ้นสกัตวห์เหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ในเรสือ นกักี่นหมายความวท่า
ประชากรสกัตวห์ทกันี้งหมดของแผท่นดธินโลกบกัดนขีนี้สสืบเชสืนี้อสายมาจากสกัตวห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ออกมาจากเรสือ พวกมกันไปถถึงทวขีป
อเมรธิกา ทวขีปออสเตรเลขีย และเกาะใหญท่ ๆ แหท่งทจ้องทะเลไดจ้อยท่างไร? เหห็นไดจ้ชกัดวท่าครกันี้งหนถึกี่งทวขีปทกันี้งหมดเคยถผก
เชสืกี่อมตธิดกกันและพวกสกัตวห์และมนตุษยห์ไดจ้แพรท่กระจายไปยกังทกันี้งพธิภพหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นและจากนกันี้นแผท่นดธินโลกกห็
ถผกแบท่งแยก

เราจสาไดจ้วท่านนี้สาทท่วมนกันี้นและการสกักี่นสะเทสือนตท่าง ๆ ทขีกี่มาดจ้วยกกันกธินเวลามากกวท่าหนถึกี่งปป ตท่อมาหลกังจาก
นกันี้นอขีกนานกห็มขีการเคลสืกี่อนทขีกี่ขนาดใหญท่ แผท่นดธินไหว ภผเขาไฟระเบธิด นนี้สาทท่วมตท่าง ๆ กจ้นมหาสมตุทรจมลง เทสือกเขา
ตท่าง ๆ ยกตกัวขถึนี้น ลาวาหลายพกันลผกบาศกห์ไมลห์ถผกพท่นออกมาจากใจกลางแผท่นดธินโลกในภผเขาไฟระเบธิดตท่าง ๆ พสืนี้น
ผธิวของพธิภพคงหดตกัวและถผกมจ้วนจนกลายเปป็นคลสืกี่น และชกันี้นดธินใหมท่ ๆ ทขีกี่เพธิกี่งถผกวางของแผท่นดธินโลกซถึกี่งถผกทสาใหจ้
เกธิดขถึนี้นโดยคลสืกี่นนนี้สามหถึมาทขีกี่ซกัดไปทกักี่วหลายทวขีปและภผเขาหลายลผก ปกคลตุมผสืนปฝ่าดจ้วยโคลน และจถึงทสาใหจ้เกธิดชกันี้น
ตท่าง ๆ ของแผท่นดธินโลก ซากฟอสซธิล แอท่งถท่านหธินเหลท่านกันี้น ทกันี้งหมดนขีนี้ ซถึกี่งในตอนนกันี้นคท่อนขจ้างเปป็นเหมสือนพลาสตธิก
และอท่อนนตุท่ม ถผกทสาใหจ้มขีรอยเหขีกี่ยวยท่นจนเราพบวท่าตอนนขีนี้ หลกังจากทขีกี่มกันกลายเปป็นหธินแลจ้ว ชกันี้นดธินตท่าง ๆ นกันี้นบาง
ครกันี้งกห็อยผท่ในรผปคลสืกี่นหรสือแตกและเอขียงขถึนี้นบน เมสืกี่อกจ้นทะเลทกันี้งหลายจมลงเพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดทขีกี่วท่างเพสืกี่อรกับนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่
เคยปกคลตุมภผเขาทตุกลผกของแผท่นดธินโลกในชท่วงนนี้สาทท่วมนกันี้น เปป็นไปไดจ้วท่าในเวลาตท่อมาจตุดเชสืกี่อมพสืนี้นผธิวบางสท่วน
ระหวท่างทวขีปเหลท่านกันี้นคงจมลงเชท่นกกัน และมกันไดจ้จมลงจรธิง ๆ

แตท่ปปัจจกัยทรงพลกังอขีกประการคสือ การถผกปกคลตุมดจ้วยนนี้สาของสะพานเชสืกี่อมแผท่นดธินเหลท่านขีนี้ ทกันทขีหลกังจาก
นนี้สาทท่วมนกันี้นและผลลกัพธห์อยท่างหนถึกี่งของนนี้สาทท่วมนกันี้น กห็คสือ ผสืนนนี้สาแขห็งขนาดใหญท่ทขีกี่ไดจ้ปรากฏขถึนี้นในซขีกโลกตอนเหนสือ
และตอนใตจ้

Patten ในหนกังสสือของเขา The Biblical Flood and the Ice Epoch หนจ้า 111 กลท่าววท่า:
เปป็นทขีกี่ทราบแนท่นอนแลจ้ว จากทธิศทางของการไหลของนนี้สาแขห็ง การศถึกษาคจ้นควจ้าเกขีกี่ยวกกับความ

ลาดเอขียง ระยะทาง และขจ้อมผลทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องอสืกี่น ๆ วท่าเคยมขีผสืนนนี้สาแขห็งหลายกลตุท่มบน Canadian 
Shield มขีการยสืนยกันเพธิกี่มเตธิมอขีกวท่าความลถึกของนนี้สาแขห็งทขีกี่กลตุท่มเหลท่านขีนี้อยผท่ระหวท่าง 15,000 ถถึง 
17,000 ฟตุต

ในซขีกโลกใตจ้ สภาพการณห์ทขีกี่เทขียบกกันไดจ้ปรากฏอยท่างชกัดเจน ในปป 1958 การเจาะแกนนนี้สาแขห็ง
ถผกกระทสาบนผสืนนนี้สาแขห็งของทวขีปแอนตารห์กตธิก ใกลจ้กกับสถานขีทขีกี่ Byrd การเจาะเรธิกี่มตจ้นทขีกี่ 5,000 



ฟตุตเหนสือระดกับนนี้สาทะเล ความหนาของผสืนนนี้สาแขห็งนกันี้นคสือ 10,000 ฟตุต และการเจาะนกันี้นทะลตุนนี้สาแขห็ง
ทขีกี่แขห็งนกันี้นไปจนสตุดทาง นขีกี่หมายความวท่านนี้สาแขห็งไมท่เพขียงตกันี้งอยผท่ทขีกี่ 5,000 ฟตุตเหนสือระดกับนนี้สาทะเลใน
แถบแอนตารห์กตธิก มกันยกังตกันี้งอยผท่บนผสืนดธินทขีกี่ 5,000 ฟตุตใตจ้ระดกับนนี้สาทะเลอขีกดจ้วย จะอธธิบายเรสืกี่องนขีนี้
อยท่างไรเลท่า?

เขาบอกใหจ้ไปอท่านหนกังสสือทขีกี่เขขียนโดย Dolph Earl Hooker, Those Astounding Ice Ages
จงหมายเหตตุวท่านนี้สาแขห็งนกันี้นอยผท่ทขีกี่ 5,000 ฟตุตใตจ้ระดกับนนี้สาทะเลในทวขีปแอนตารห์กตธิก
ในหนจ้า 114 Dr. Patten กลท่าววท่า:

เสจ้นผท่าศผนยห์กลางของความกวจ้างของมวลนนี้สาแขห็งนกันี้นอยผท่ระหวท่าง 5,000 ถถึง 5,200 ไมลห์ พสืนี้นทขีกี่ทขีกี่
มกันปกคลตุมอยผท่ทขีกี่ประมาณ 17,000,000 ตารางไมลห์ มกันเทท่ากกับพสืนี้นผธิวแผท่นดธินทกันี้งหมดในซขีกโลก
ตะวกันตก ซถึกี่งรวมถถึงทกันี้งทวขีปอเมรธิกาทกันี้งสองนกันี้นและเกาะตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่นอกชายฝปัปั่งของพวกมกัน หรสือ
ในทางกลกับกกัน มกันมขีขนาดเทท่ากกับทวขีปเอเชขียทกันี้งหมด

นขีกี่เปป็นพสืนี้นทขีกี่ทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องในซขีกโลกเหนสือ นนี้สาแขห็งปรธิมาณเกสือบเทท่ากกันนท่าจะลงไปในซขีกโลกใตจ้เชท่น
กกัน

เขากลท่าวตท่อไปอขีกวท่า “นนี้สาแขห็งนกันี้นลถึกประมาณ 3 ไมลห์ในกลตุท่มทขีกี่อยผท่ตอนกลางของมกัน และมกันมขีขนาดบาง
ลงตรงสท่วนขอบ โดยอาศกัยเกณฑห์ปรธิมาณทรงกรวย ปรธิมาณของนนี้สาแขห็งนกันี้นในซขีกโลกเหนสือถผกประมาณการวท่าอยผท่
ทขีกี่ราว ๆ 6,000,000 ลผกบาศกห์ไมลห์ ปรธิมาณทขีกี่พอ ๆ กกันนท่าจะมขีฝปังอยผท่ในซขีกโลกใตจ้

จากนกันี้นเขากลท่าววท่า “ดกังนกันี้นปรธิมาณของนนี้สาแขห็งทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องในยตุคนนี้สาแขห็งนกันี้นในทกันี้งสองซขีกโลกจถึงอยผท่
ระหวท่าง 12,000,000 ถถึง 14,000,000 ลผกบาศกห์ไมลห์”

แตท่มขีพสืนี้นผธิวมหาสมตุทรอยผท่แคท่ประมาณ 138,000,000 ตารางไมลห์เทท่านกันี้น ดกังนกันี้น นนี้สา 12,000,000 หรสือ 
14,000,000 ลผกบาศกห์ไมลห์ หากมกันถผกเอาออกไปและใสท่กลกับเขจ้าไปในผสืนนนี้สาแขห็งนกันี้นอยท่างทขีกี่มกันเปป็นจรธิง ๆ คงจะ
ทสาใหจ้พสืนี้นผธิวมหาสมตุทรทกักี่วโลกอยผท่ตกี่สากวท่าทขีกี่มกันอยผท่ตอนนขีนี้กวท่า 500 ฟตุต และไหลท่ทวขีปทขีกี่อยผท่รอบทวขีปเหลท่านกันี้นกห็คง
เปป็นแผท่นดธินแหจ้งและพสืนี้นทขีกี่ใหญท่โตทกันี้งหลายทขีกี่บกัดนขีนี้ถผกปกคลตุมดจ้วยนนี้สากห็คงแหจ้ง คงจะมขีแผท่นดธินในตอนนกันี้นซถึกี่งอยผท่ระ
หวท่างอลาสกากกับรกัสเซขีย และระหวท่างออสเตรเลขียกกับเอเชขียกห็คงเปป็นผสืนดธินขนาดใหญท่ ทขีกี่เปป็นไปไดจ้อยท่างมากเชท่น
กกันกห็คสือ คงจะมขีการเชสืกี่อมตธิดกกันหลายแหท่งระหวท่างสหรกัฐฯ กกับยตุโรปและระหวท่างอเมรธิกาใตจ้กกับแอฟรธิกา เปป็นไป
ไดจ้อยท่างยธิกี่งทขีกี่มวลนนี้สามหถึมาทขีกี่ละลายจากผสืนนนี้สาแขห็งนกันี้นไดจ้ทสาใหจ้กจ้นมหาสมตุทรจมลงมากกวท่าเดธิมและสะพานเชสืกี่อม
แผท่นดธินทกันี้งหลายถผกปกคลตุม

เปป็นทขีกี่แนท่นอนวท่าสกัตวห์บกทกันี้งหมดทขีกี่มขีอยผท่ตอนนขีนี้ในโลกไดจ้สสืบเชสืนี้อสายมาจากสกัตวห์เหลท่านกันี้นในเรสือนกันี้นและ
แผท่นดธินโลกทกันี้งหมดครกันี้งหนถึกี่งเคยเชสืกี่อมถถึงกกันไดจ้สสาหรกับการยจ้ายถธิกี่นฐานของมนตุษยห์และสกัตวห์



ปฐมกาล 11
ขร้อ 1-9:

11:1 และแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นมขีภาษาเดขียวและมขี
สสาเนขียงเดขียว
11:2 และตท่อมาขณะทขีกี่พวกเขาเดธินทางจากทางทธิศ
ตะวกันออก พวกเขากห็พบทขีกี่ราบในแผท่นดธินแหท่งชธินารห์
และพวกเขาอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น
11:3 และพวกเขาพผดกกันวท่า “มาเถธิด ใหจ้พวกเราทสา
อธิฐและเผาพวกมกันใหจ้แขห็ง” และพวกเขามขีอธิฐใชจ้
แทนหธิน และมขียางมะตอยใชจ้แทนปผนขาว
11:4 และพวกเขาพผดวท่า “มาเถธิด ใหจ้พวกเราสรจ้าง
นครขถึนี้นนครหนถึกี่งและกท่อหอคอยแหท่งหนถึกี่ง ซถึกี่งยอด
ของมกันจะไดจ้ไปถถึงฟฝ้าสวรรคห์ และใหจ้พวกเราสรจ้าง
ชสืกี่อเสขียงของพวกเราไวจ้ เกรงวท่าพวกเราจะถผก
กระจกัดกระจายไปทกักี่วบนพสืนี้นแผท่นดธินโลก”
11:5 และพระเยโฮวาหห์เสดห็จลงมาเพสืกี่อทอด
พระเนตรนครนกันี้นและหอคอยนกันี้น ซถึกี่งบตุตรทกันี้งหลาย
ของมนตุษยห์ไดจ้กท่อสรจ้างขถึนี้น

11:6 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “ดผเถธิด คนเหลท่านขีนี้
เปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดขียวกกัน และพวกเขาทกันี้งสธินี้นมขีภาษา
เดขียว และพวกเขาเรธิกี่มทสาเชท่นนขีนี้แลจ้ว และบกัดนขีนี้ไมท่มขี
สธิกี่งใดจะถผกเหนขีกี่ยวรกันี้งไวจ้จากพวกเขา ซถึกี่งพวกเขา
จธินตนาการแลจ้ววท่าจะกระทสา
11:7 มาเถธิด ใหจ้พวกเราลงไป และทสาใหจ้ภาษาของ
พวกเขาสกับสนทขีกี่นกักี่น เพสืกี่อพวกเขาจะไมท่เขจ้าใจคสาพผด
ของกกันและกกัน”
11:8 ดกังนกันี้น พระเยโฮวาหห์จถึงทรงทสาใหจ้พวกเขา
กระจกัดกระจายจากทขีกี่นกักี่นไปทกักี่วพสืนี้นแผท่นดธินโลก และ
พวกเขากห็เลธิกสรจ้างนครนกันี้น
11:9 เหตตุฉะนกันี้น ชสืกี่อของนครนกันี้นจถึงถผกเรขียกวท่า บา
เบล เพราะวท่าทขีกี่นกักี่นพระเยโฮวาหห์ทรงทสาใหจ้ภาษา
นกันี้นของทกักี่วทกันี้งแผท่นดธินโลกสกับสน และ ณ จากทขีกี่นกักี่น
พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงทสาใหจ้พวกเขากระจกัดกระจาย
ออกไปทกักี่วพสืนี้นแผท่นดธินโลก

ลสูกหลานของโนอาหร์
ลผกหลานเหลท่านขีนี้ของโนอาหห์ไดจ้กระจกัดกระจายไปทกักี่วโลก จสาไวจ้วท่าพวกเขามขีพลกังงานมหาศาลและอายตุยสืน

โดยสสืบเชสืนี้อสายมาจากคนเหลท่านกันี้นกท่อนนนี้สาทท่วมโลก โนอาหห์มขีชขีวธิตอยผท่อขีก 350 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก (ปฐก. 9:28)
เชมมขีชขีวธิตอยผท่อขีก 502 ปป หลกังจากนนี้สาทท่วมโลก (ปฐก. 11:10,11) หลายคนเหลท่านขีนี้ในตจ้นตระกผลของอกับราฮกัม หลกัง
จากนนี้สาทท่วมโลก มขีอายตุตท่อไปอขีก 400 ปป บางคนในพวกเขาไดจ้ไปไกลยกังทธิศตะวกันออกและเมสืกี่อพวกเขากลกับมา กห็
มาสผท่ประเทศทขีกี่ตท่อมาถผกเรขียกวท่าบาบธิโลน ทขีกี่นกักี่นพวกเขามตุท่งมกักี่นทขีกี่จะ “สรจ้างนครขถึนี้นนครหนถึกี่งและกท่อหอคอยแหท่ง
หนถึกี่ง” พวกเขาอยากไดจ้ศผนยห์รวมขนาดใหญท่เพสืกี่อทขีกี่พวกเขาจะไมท่กระจกัดกระจายไป ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าพวกเขา
คธิดถถึงทขีกี่หลบภกัยทขีกี่แขห็งแรงมากแหท่งหนถึกี่งดจ้วย เผสืกี่อวท่าเกธิดนนี้สาทท่วมอขีก

นธิมโรด ซถึกี่งสสืบเชสืนี้อสายมาจากฮามและคผช “เปป็นพรานทขีกี่มขีกสาลกังมากตท่อพระพกักตรห์พระเยโฮวาหห์” (ปฐก. 
10:9) และเขาสรจ้างอาณาจกักรหนถึกี่งโดยเรธิกี่มตจ้นทขีกี่บาเบล (ขจ้อ 10) นายพรานทขีกี่มขีกสาลกังมากหรสือ? ในแผท่นดธินนกันี้นทขีกี่
เมสืกี่อออกมาจากเรสือแลจ้ว มขีพวกเสสือเขขีนี้ยวดาบ “พวกมกังกร” หรสือพวกไดโนเสารห์ และพวกสกัตวห์ทขีกี่มขีกสาลกังมากทขีกี่
บกัดนขีนี้เรธิกี่มกลกัวมนตุษยห์แลจ้ว และไดจ้กระจกัดกระจายออกไปทกักี่วโลกแลจ้วและทวขีจสานวนขถึนี้น-ชายคนหนถึกี่งสามารถสรจ้าง
ชสืกี่อใหจ้ตกัวเองไดจ้ในฐานะนายพรานทขีกี่ใจกลจ้าและมขีกสาลกังมาก ดกังนกันี้นนธิมโรดจถึงกลายเปป็นกษกัตรธิยห์องคห์หนถึกี่งและ
รวบรวมฝผงชนไวจ้รอบตกัวเขา พวกเขาอยากไดจ้ศผนยห์รวมแหท่งหนถึกี่งและจธินตนาการสธิกี่งใหญท่โตทกันี้งหลายในสตธิปปัญญา



แบบมนตุษยห์ของตกัวเอง พระเจจ้าทรงเหห็นการคธิดฝปันทขีกี่ชกักี่วรจ้ายแหท่งใจของพวกเขาและทรงนสาการสกับสนของภาษา
ตท่าง ๆ มาบนพวกเขา เจตนาของพระเจจ้ากห็คสือ ใหจ้แผท่นดธินโลกเตห็มไปดจ้วยผผจ้คนทขีกี่มขีหลายประชาชาตธิและหลาย
ภาษา เปาโลไดจ้รกับการดลใจใหจ้กลท่าวทขีกี่กรตุงเอเธนสห์วท่าพระเจจ้า “...ไดจ้ทรงสรจ้างมนตุษยห์ทตุกชนชาตธิจากสายเลสือดอกัน
เดขียวกกันเพสืกี่อใหจ้อาศกัยอยผท่ตลอดทกักี่วพสืนี้นแผท่นดธินโลก และไดจ้ทรงกสาหนดเวลาทกันี้งหลายไวจ้ลท่วงหนจ้า และบรรดา
เขตแดนแหท่งทขีกี่อยผท่อาศกัยของพวกเขา” (กธิจการ 17:26)

พวกนกักวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่โงท่เขลาและใจไมท่เชสืกี่อชอบคธิดวท่ามนตุษยห์วธิวกัฒนาการมาจากบรรพบตุรตุษทขีกี่เปป็นสกัตวห์
และเคยอาศกัยอยผท่ตามตจ้นไมจ้และจากนกันี้นกห็อาศกัยอยผท่ในถนี้สาแบบแกจ้ผจ้า จากนกันี้นกห็คท่อย ๆ พกัฒนาการพผดและภาษา
ตท่าง ๆ  แลจ้วจถึงเรธิกี่มตจ้นเพาะปลผก ไมท่ใชท่เลย ทกันี้งหมดนขีนี้มาจากผผจ้คนทขีกี่มขีอารยธรรมสผงกท่อนนนี้สาทท่วมโลก ตท่อมา หลาย
คนในคนเหลท่านขีนี้ ซถึกี่งถผกกระจกัดกระจายไปในทกันี้งโลก จะกลกับไปสผท่ความเปป็นคนนอกรขีตและจะถผกมอบไวจ้กกับทางชกักี่ว
และความโฉดเขลาตท่าง ๆ ของพวกเขาเอง ตามทขีกี่เราเรขียนรผจ้ในโรม บททขีกี่ 1 แตท่ภาษาทกันี้งหลายทขีกี่ใชจ้สสืกี่อสารกกันไดจ้กห็
อยผท่ทท่ามกลางผผจ้คนหลายชาตธิพกันธตุห์ทขีกี่มขีอารยธรรมซถึกี่งกระจกัดกระจายไปจากหอบาเบลนกันี้นเพสืกี่อปกคลตุมโลก ไมท่แนท่หอ
ซธิกกผรกัตสมกัยโบราณบางแหท่งของบาบธิโลนถผกออกแบบตามอยท่างหอบาเบลนขีนี้

บาบธิโลน: การเตธิบโตของนครใหญผ่นนันั้นและประชาชาตธินนันั้น
หอบาเบลนขีนี้เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเปป็นจตุดเรธิกี่มตจ้นของนครใหญท่นกันี้นและอาณาจกักรแหท่งบาบธิโลน ในพสืนี้นทขีกี่แหท่งนขีนี้มขี

อาณาจกักรใหญท่โตตท่าง ๆ อยท่างนขีนะเวหห์, อกัสซขีเรขีย และบาบธิโลน ตท่อไปนขีนี้เปป็นหลกักฐานตท่าง ๆ ทขีกี่แสดงถถึง
อารยธรรมทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ ภายใตจ้หกัวขจ้อ Babylonia, สารานตุกรม Encyclopaedia Britannica กลท่าววท่า:

ไมท่พบอาวตุธทขีกี่ทสาจากหธินเหลห็กไฟหรสือขจ้าวของทขีกี่หลงเหลสืออยผท่เลยของวกัฒนธรรมแบบ palaeolithic 
หรสือ neolithic ทขีกี่แทจ้จรธิงในบาบธิโลเนขียหรสืออกัสซขีเรขีย และมกันนท่าสงสกัยวท่าหตุบเขาแมท่นนี้สาเหลท่านกันี้นเคยมขีผผจ้คน
อาศกัยอยผท่จรธิง ๆ หรสือไมท่ซถึกี่งไมท่คตุจ้นเคยกกับการใชจ้โลหะ

ไมท่เคยมขี “ยตุคหธิน” ทขีกี่นกักี่น จสาไวจ้วท่า นขีกี่เปป็นชท่วงเวลาไมท่นานหลกังจากนนี้สาทท่วมโลก
ภายใตจ้หกัวขจ้อ Archaeology of the Early Sumerian Period สารานตุกรม Encyclopaedia 

Britannica กลท่าววท่า:
ตามรายชสืกี่อราชวงศห์ของเหลท่ากษกัตรธิยห์สตุเมเรขียน ราชวงศห์ทขีกี่ 1 หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นไดจ้ปกครองทขีกี่

คธิช และจากการขตุดคจ้นทขีกี่นกักี่น ผลงานศธิลปะสมกัยแรก ๆ บางชธินี้นไดจ้ถผกนสากลกับคสืนมา เศษชธินี้นสท่วนของ
รอยสลกักบนผนกัง ซถึกี่งประกอบดจ้วยประตธิมากรรมนผนตกี่สาหธินปผนสขีขาวบนฉากหลกังทขีกี่เปป็นหธินชนวน 
แสดงภาพกษกัตรธิยห์องคห์หนถึกี่งทขีกี่ฆท่าฟปันเหลท่าศกัตรผของเขา และภาพผผจ้คนทขีกี่เลขีนี้ยงวกัวและรขีดนมวกัว 
ประตธิมากรรมนผนตกี่สาเหลท่านขีนี้ดผเหมสือนจะเกท่าแกท่กวท่าชตุดทขีกี่ถผกพบทขีกี่ Tall al’Ubaid ซถึกี่งอยผท่ไกลออกไป
4 ไมลห์ทางทธิศตะวกันตกของเมสืองเออรห์ ซถึกี่งถผกระบตุอายตุวท่าอยผท่ในสมกัยของราชวงศห์ทขีกี่ 1 นกันี้นของเมสือง
เออรห์, ราชวงศห์ทขีกี่ 3 หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น; แตท่การคจ้นพบเปป็นชตุดจากทขีกี่นกักี่น ซถึกี่งประกอบดจ้วยเปลสือก 
(tridacna squamosa) และประตธิมากรรมนผนตกี่สาหธินปผนบนฉากหลกังทขีกี่เปป็นการผสมกกันของ
ถท่านหธินบธิทผมธินกัส ใชจ้เทคนธิคแบบเดขียวกกันเปป๊ะ และแสดงใหจ้เหห็นรผปแบบแรกสตุดของผลงานชนธิดนขีนี้

ภายใตจ้หกัวขจ้อ HAMMURABI Encyclopaedia Britannica กลท่าววท่า:



HAMMURABI กษกัตรธิยห์องคห์ทขีกี่หกของราชวงศห์อาไมโรตห์หรสือเซมธิตธิกตะวกันตกแหท่งบาบธิโลเนขีย ครอง
ราชยห์ 43 ปป, 2067-2025 กท่อน ค.ศ. และเปป็นหนถึกี่งในบตุคคลทขีกี่โดดเดท่นมากทขีกี่สตุดแหท่งประวกัตธิศาสตรห์
สมกัยโบราณ

ตท่อมาบทความเดขียวกกันนกันี้นกลท่าววท่า
ตท่อแตท่นขีนี้ไปบาบธิโลนจะตจ้องเปป็นศผนยห์กลางทางการเมสืองและเชาวนห์ปปัญญาแหท่งประวกัตธิศาสตรห์

เอเชขียตะวกันตกเรสืกี่อยมาจนถถึงสมกัยของครธิสเตขียน ชสืกี่อของเขาถผกเชสืกี่อมโยงเปป็นพธิเศษกกับประมวล
กฎหมายทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นกันี้นซถึกี่งถผกประกาศใชจ้ในศาลทกันี้งหลายทกักี่วจกักรวรรดธินกันี้น

นกักี่นคสือประมวลกฎหมายฮกัมมผราบขีอกันโดท่งดกัง
ดกังนกันี้นภาษาเขขียนจถึงถผกใชจ้กกันอยท่างแพรท่หลายนานแลจ้วกท่อนเวลานขีนี้ บทความชธินี้นนกันี้นกลท่าววท่า

ฮกัมมผราบขีถผกระบตุวท่าเปป็นคนเดขียวกกันกกับอกัมราเฟล กษกัตรธิยห์เมสืองชธินารห์ ผผจ้ซถึกี่งพรจ้อมกกับอารขีโอค
กษกัตรธิยห์เมสืองเอลลาสารห์ เคโดรห์ลาโอเมอรห์กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเอลาม และทธิดาลกษกัตรธิยห์แหท่งพวกคน
ตท่างชาตธิ ไดจ้รตุกรานคานาอกันในสมกัยของอกับราฮกัม

จสาไวจ้วท่าอกับราฮกัมมาจากเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย และเมสืองเออรห์เคยมขีหจ้องสมตุดแหท่งหนถึกี่งและหลกักฐาน
ตท่าง ๆ ทขีกี่แสดงถถึงอารยธรรม ตามทขีกี่พวกนกักโบราณคดขีวท่าไวจ้

บาบธิโลนจถึงไดจ้กลายเปป็นภาพเลห็งของรกัฐบาลทขีกี่เขจ้มแขห็ง รกักโลก ไมท่เอาพระเจจ้า และหนกังสสือวธิวรณห์ดผ
เหมสือนจะพผดถถึงโรม วท่าเปป็นศผนยห์รวมแหท่งจกักรวรรดธิโลกของปฏธิปปักษห์ตท่อพระครธิสตห์ผผจ้นกันี้น ในฐานะบาบธิโลนฝฝ่าย
วธิญญาณ

อารยธรรมในสมนัยของโยบ
หนกังสสือโยบเปป็นหนกังสสือทขีกี่เกท่าแกท่ทขีกี่สตุดของพระคกัมภขีรห์ ในหนกังสสือนกันี้นไมท่มขีการกลท่าวถถึงบกัญญกัตธิของโมเสส 

การเขจ้าสตุหนกัต ระบบปตุโรหธิต พลกับพลา วกันสะบาโต ไมท่มขีพผดถถึงเลยเกขีกี่ยวกกับการเขจ้าไปอยผท่ในอขียธิปตห์ มกันนท่าจะถผก
เขขียนราว ๆ สมกัยของพวกอกัครปปิตา แนท่นอนวท่าเราถสือวท่ามกันเปป็นพระวจนะของพระเจจ้าทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจดจ้าน
ถจ้อยคสา

แตท่โยบพผดถถึงขลตุท่ยและพธิณเขาคผท่ (โยบ 30:31) โยบ 29:6 กลท่าววท่า “...และศธิลาเทบรรดาแมท่นนี้สาแหท่ง
นนี้สามกันออกใหจ้ขจ้า” นกักี่นฟปังดผเหมสือนปปิโตรเลขียม ถถึงแมจ้พวกเขาไมท่นท่าจะมขีวธิธขีกลกักี่นในสมกัยนกันี้นกห็ตาม แตท่พวกเขาขตุด
และถลตุงเงธิน ทองคสา เหลห็กและทองสกัมฤทธธิธิ์ ในการใชจ้งานทกักี่วไป (โยบ 28:1,2) เพชรพลอยถผกกลท่าวถถึง: พลอยสขี
นนี้สาขจ้าว, พลอยไพฑผรยห์, แกจ้วผลถึก, หธินปะการกัง, ไขท่มตุก, ทกับทธิมและบตุษราคกัม (โยบ 28:16-19) เหห็นไดจ้ชกัดวท่าโยบ 
ไมท่กขีกี่ชกักี่วอายตุคนหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น อยผท่ในอารยธรรมทขีกี่ยธิกี่งใหญท่และมกักี่นคงดขีแลจ้วทขีกี่รผจ้จกักดนตรขี โลหะสสาคกัญ ๆ 
ทกันี้งหมด เพชรพลอยและสธิกี่งตท่าง ๆ เชท่นนกันี้น มกันไมท่ใชท่ “ยตุคหธิน” เลย

ในหนกังสสือโยบ ดผเหมสือนจะมขีความทรงจสาอยผท่บจ้างเกขีกี่ยวกกับการสกักี่นสะเทสือนครกันี้งใหญท่เหลท่านกันี้นทขีกี่เกธิดขถึนี้นบน
แผท่นดธินโลกหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น ทะเลในแผท่นดธินและทะเลสาบพลตุท่งออกมาและชะลจ้างแมท่นนี้สาและไหลไปสผท่
มหาสมตุทร โยบ 28:4 กลท่าววท่า “นนี้สาทท่วมขถึนี้นมาจากคนทขีกี่อาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น คสือนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่เทจ้าลสืมเสขียแลจ้ว พวกมกัน



ถผกทสาใหจ้แหจ้งไป พวกมกันไปเสขียจากคนทกันี้งหลาย” โยบ 28:9-11 กลท่าววท่า “เขายสืกี่นมสือของตนบนศธิลา เขาพลธิก
ภผเขาทกันี้งหลายลงตรงราก เขาขตุดบรรดาแมท่นนี้สาจากทท่ามกลางโขดหธินตท่าง ๆ และตาของเขาเหห็นของประเสรธิฐทตุก
อยท่าง เขากกันบรรดาตานนี้สาไวจ้ เพสืกี่อไมท่ใหจ้ไหลลจ้น และสธิกี่งทขีกี่ปปิดบกังไวจ้ เขากห็นสามาใหจ้แจจ้ง”

เราจสาไดจ้วท่านกักี่นเปป็นขจ้อความทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจจากพระเจจ้าและมกันมขีความหมายทขีกี่ครบถจ้วน โยบทราบ
เกขีกี่ยวกกับนนี้สาทท่วมเหลท่านกันี้นและการยกตกัวขถึนี้นของภผเขาทกันี้งหลายและการแยกออกเปป็นสายตท่าง ๆ ของลสาธารผท่าน
ชกันี้นหธินเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกวางโดยนนี้สาทท่วมนกันี้น

___________
ขร้อ 10-30:

11:10 คนเหลท่านขีนี้เปป็นบรรดาพงศห์พกันธตุห์ของเชม เชม
มขีอายตุไดจ้หนถึกี่งรจ้อยปป และใหจ้กสาเนธิดอารฟปัคชาด ภาย
หลกังนนี้สาทท่วมนกันี้นสองปป
11:11 และเชมมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
อารฟปัคชาดแลจ้ว เปป็นเวลาหจ้ารจ้อยปป และใหจ้กสาเนธิด
บตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
11:12 และอารฟปัคชาดมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้สามสธิบหจ้าปป 
และใหจ้กสาเนธิดซาลาหห์
11:13 และอารฟปัคชาดมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดซาลาหห์แลจ้ว เปป็นเวลาสขีกี่รจ้อยสามปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
11:14 และซาลาหห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้สามสธิบปป และใหจ้
กสาเนธิดเอเบอรห์
11:15 และซาลาหห์มขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดเอเบอรห์แลจ้ว เปป็นเวลาสขีกี่รจ้อยสามปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
11:16 และเอเบอรห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้สามสธิบสขีกี่ปป และใหจ้
กสาเนธิดเปเลก
11:17 และเอเบอรห์มขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดเปเลกแลจ้ว เปป็นเวลาสขีกี่รจ้อยสามสธิบปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
11:18 และเปเลกมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้สามสธิบปป และใหจ้
กสาเนธิดเรอผ
11:19 และเปเลกมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด

เรอผแลจ้ว เปป็นเวลาสองรจ้อยเกจ้าปป และใหจ้กสาเนธิดบตุตร
ชายและบตุตรสาวหลายคน
11:20 และเรอผมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้สามสธิบสองปป และใหจ้
กสาเนธิดเสรตุก
11:21 และเรอผมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิดเส
รตุกแลจ้ว เปป็นเวลาสองรจ้อยเจห็ดปป และใหจ้กสาเนธิดบตุตร
ชายและบตุตรสาวหลายคน
11:22 และเสรตุกมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้สามสธิบปป และใหจ้
กสาเนธิดนาโฮรห์
11:23 และเสรตุกมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
นาโฮรห์แลจ้ว เปป็นเวลาสองรจ้อยปป และใหจ้กสาเนธิดบตุตร
ชายและบตุตรสาวหลายคน
11:24 และนาโฮรห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้ยขีกี่สธิบเกจ้าปป และใหจ้
กสาเนธิดเทราหห์
11:25 และนาโฮรห์มขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
เทราหห์แลจ้ว เปป็นเวลาหนถึกี่งรจ้อยสธิบเกจ้าปป และใหจ้
กสาเนธิดบตุตรชายและบตุตรสาวหลายคน
11:26 และเทราหห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เจห็ดสธิบปป และใหจ้
กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮาราน
11:27 บกัดนขีนี้ เหลท่านขีนี้เปป็นบรรดาพงศห์พกันธตุห์ของเทราหห์
เทราหห์ใหจ้กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮาราน และฮา
รานใหจ้กสาเนธิดโลท
11:28 และฮารานไดจ้สธินี้นชขีวธิตกท่อนเทราหห์ บธิดาของ
เขา ในแผท่นดธินเกธิดของเขา ในเมสืองเออรห์ของชาว



เคลเดขีย
11:29 และอกับรามกกับนาโฮรห์ไดจ้ภรรยาสสาหรกับตน 
ชสืกี่อภรรยาของอกับรามคสือซาราย และชสืกี่อภรรยาของ

นาโฮรห์คสือมธิลคาหห์ บตุตรขีของฮาราน บธิดาของมธิลคาหห์
และบธิดาของอธิสคาหห์
11:30 แตท่ซารายเปป็นหมกัน นางหามขีบตุตรไมท่

วงศร์ตระกสูลของอนับราม
คราวนขีนี้พระเจจ้าทรงเรธิกี่มตจ้นเรสืกี่องราวของอกับราม อธิสอกัค ยาโคบ และชนชาตธิอธิสราเอล การเปปิดเผยของ

พระเจจ้าบกัดนขีนี้จะไหลดตุจสายธารทขีกี่นสาพาชนชาตธินขีนี้ไปตธิดตท่อสกัมพกันธห์กกับประชาชาตธิอสืกี่น ๆ ของโลกเรสืกี่อยมาจนถถึง
สมกัยของพระครธิสตห์

จงสกังเกตอายตุทขีกี่ยสืนนานของบางคนเหลท่านขีนี้ เชมมขีชขีวธิตอยผท่หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น 502 ปป แตท่นกักี่นหมายถถึงอายตุ
รวมทกันี้งหมดประมาณ 600 ปป ขณะทขีกี่โนอาหห์มขีอายตุถถึง 950 ปป (ปฐก. 9:29) มขีอายตุขกัยทขีกี่ลดลงตท่อจากโนอาหห์ อกับ
รามมขีชขีวธิตอยผท่ 175 ปป (ปฐก. 25:7,8) อธิสอกัคมขีชขีวธิตอยผท่ 180 ปป (ปฐก. 35:28) ยาโคบมขีชขีวธิตอยผท่ 147 ปป (ปฐก.
 47:28) โยเซฟมขีชขีวธิตอยผท่ 110 ปป (ปฐก. 50:26)

แตท่เพสืกี่อทขีกี่จะเขจ้าใจกสาลกังวกังชาทขีกี่ลผกหลานของโนอาหห์มขีในการปกคลตุมทกันี้งโลกและไปอาศกัยอยผท่ในทขีกี่เหลท่านกันี้น
เรากห็ตจ้องระลถึกถถึงความมขีชขีวธิตชขีวาและพละกสาลกังอกันมหาศาลของชายเหลท่านกันี้น! อกับรามอยผท่หท่างจากโนอาหห์สธิบชกักี่ว
อายตุคน เมสืองเออรห์ของคนเคลเดขียในสมกัยของอกับรามเปป็นนครทขีกี่มขีอารยธรรม มกันเคยมขีหจ้องสมตุดขนาดใหญท่ ดกังนกันี้น
ผผจ้คนจถึงอท่านออกเขขียนไดจ้ อกับราฮกัมยกังถผกเรขียกวท่าอกับรามอยผท่ ซาราหห์ถผกเรขียกในทขีกี่นขีนี้วท่าซาราย ชสืกี่อของนางจะถผก
เปลขีกี่ยนเปป็นซาราหห์ และซาราหห์กห็เปป็นหมกันและจะเปป็นหมกันไปจนกระทกักี่งนางมขีอายตุเกจ้าสธิบปป!

ขจ้อ 26 กลท่าววท่า “และเทราหห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เจห็ดสธิบปป และใหจ้กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮาราน” เราไมท่คธิด
วท่าพวกเขาเปป็นแฝดสาม แตท่เกธิดตธิด ๆ กกัน

จงเปรขียบเทขียบขจ้อ 26 “และเทราหห์มขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เจห็ดสธิบปป และใหจ้กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮาราน” 
กกับปฐมกาล 5:32 “และโนอาหห์มขีอายตุไดจ้หจ้ารจ้อยปป และโนอาหห์ใหจ้กสาเนธิดเชม ฮาม และยาเฟท” สามคนถผกใหจ้
รายชสืกี่อไวจ้เชท่นกกันแตท่ไมท่ไดจ้เกธิดพรจ้อมกกัน และเชท่นเคยคนทขีกี่สสาคกัญทขีกี่สตุดกห็ถผกเอท่ยชสืกี่อกท่อน นกักี่นคสือ เชม ถถึงแมจ้วท่าจาก
ปฐมกาล 10:21 เราพบวท่ายาเฟทเปป็น “พขีกี่คนโต” กห็ตาม เชท่นเดขียวกกันตรงนขีนี้อกับราม บตุตรคนทขีกี่สสาคกัญทขีกี่สตุด ถผกเอท่ย
ชสืกี่อกท่อน แตท่นกักี่นคงไมท่จสาเปป็นตจ้องหมายความวท่าเขาเกธิดกท่อนเปป็นคนแรก เขาอาจเปป็นนจ้องกห็ไดจ้ เทราหห์อาจมขีอายตุ
เจห็ดสธิบปปตอนทขีกี่นาโฮรห์เกธิดและอกับรามเกธิดหลกังจากนกันี้นหลายปป ถจ้าอกับรามเกธิดตอนทขีกี่เทราหห์มขีอายตุเจห็ดสธิบปป นกักี่น
คงจะทสาใหจ้เกธิดความขกัดแยจ้งในปปอสืกี่น ๆ

พวกคนไมท่เชสืกี่อยสืนกรานวท่าวธิวกัฒนาการของมนตุษยชาตธิในอารยธรรมสมกัยนกันี้นยกังไมท่ไดจ้กจ้าวไกลพอทขีกี่โมเสส
จะเขขียนหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกนกันี้นไดจ้ ดกังนกันี้นทฤษฎขี Graff-Wellhausen จถึงผตุดขถึนี้นมาโดยเสนอวท่าหนกังสสือหจ้าเลท่มแรก
ของโมเสสเปป็นการปะตธิดปะตท่อจากหลายแหลท่งขจ้อมผล ซถึกี่งรวมถถึงประเพณขีทขีกี่ถท่ายทอดผท่านทางคสาพผด และถผกจกัด
เตรขียมโดย “บรรณาธธิการ” คนหนถึกี่งทขีกี่แสรจ้งวท่าเปป็นโมเสส ในราวสมกัยของการตกไปเปป็นเชลย! พวกเขากลท่าววท่า
โมเสสเขขียนหนกังสสือไมท่เปป็นและจถึงไมท่มขีทางเขขียนหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกนกันี้นไดจ้

ความปรารถนาของพวกเขาทสาใหจ้เกธิดความคธิดเชท่นนกันี้น แตท่พวกคนไมท่เชสืกี่อกห็ตจ้องอกับอายเพราะขจ้อเทห็จจรธิง
ตท่าง ๆ ไดจ้ปรากฏแลจ้ว กระทกักี่งในสมกัยของอกับราฮกัม ฮกัมมผราบขีกห็มขีประมวลกฎหมายของตนทขีกี่ถผกบกันทถึกเปป็นลาย



ลกักษณห์อกักษรแลจ้วและถผกแจกจท่ายเปป็นวงกวจ้าง และพวกเขาคงคกัดลอกกฎหมายหลายฉบกับเมสืกี่อสองรจ้อยปปกท่อน
หนจ้านกันี้น

Dr. Joseph Free ใน Archaeology and Bible History ใหจ้ขจ้อมผลตท่อไปนขีนี้:
เทราหห์ บธิดาของอกับราฮกัม เคยอาศกัยอยผท่ในเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขียในเมโสโปตาเมขียตอนใตจ้ ทขีกี่

นขีกี่อกับราฮกัมไดจ้เตธิบโตขถึนี้นและใชจ้เวลาชท่วงวกัยเยาวห์ เพราะการขตุดคจ้นทางโบราณคดขีทขีกี่เมสืองเออรห์ในชท่วงปป
หลกัง ๆ (1922-34) โดย C. Leonard Woolley บกัดนขีนี้เราทราบหลายสธิกี่งเกขีกี่ยวกกับนครนขีนี้ อกันทขีกี่จรธิง 
เราสามารถนถึกภาพฉากหลกังและสภาพแวดลจ้อมทกันี้งหมดของอกับราฮกัมไดจ้แลจ้วตอนนขีนี้ แบบของบจ้าน
เรสือนในสมกัยอกับราฮกัมถผกใหจ้ภาพประกอบอยท่างดขีทขีกี่เมสืองเออรห์ ทขีกี่อยผท่อาศกัยโดยเฉลขีกี่ยมขีขนาดสขีกี่สธิบคผณหจ้า
สธิบสองฟตุต และมขีลานดจ้านขจ้างกวจ้างสธิบหจ้าฟตุต กสาแพงดจ้านลท่างถผกสรจ้างจากอธิฐเผา ดจ้านบนสรจ้างจาก
อธิฐโคลน และกสาแพงทกันี้งหมดปกตธิแลจ้วถผกโบกและฉาบดจ้วยปผนขาว หจ้องโถงทางเขจ้านสาไปสผท่ลานกลาง
บจ้าน ซถึกี่งทตุกหจ้องเปปิดอยผท่บนลานนกันี้น บนชกันี้นลท่างมขีหจ้องของพวกคนใชจ้ หจ้องครกัว หจ้องนนี้สา หจ้องรกับแขก 
และมขีหจ้องนนี้สาและสถานทขีกี่ชสาระลจ้างทขีกี่ถผกสงวนไวจ้สสาหรกับผผจ้มาเยสือนดจ้วย นอกจากนขีนี้ มขีหจ้องภาวนาสท่วน
ตกัวอยผท่ดจ้านหลกังของบจ้านดจ้วย ดกังนกันี้นชกันี้นแรกทกันี้งหมดจถึงถผกใชจ้สสาหรกับพวกคนใชจ้และแขก ชกันี้นสองเปป็น
ทขีกี่พกักของครอบครกัว โดยมขีหจ้าหจ้องใหจ้พวกเขาไดจ้ใชจ้งาน บจ้านทกันี้งหลกังของคนฐานะปานกลางโดยเฉลขีกี่ย
แลจ้วมขีหจ้องสธิบถถึงยขีกี่สธิบหจ้อง

การคจ้นพบอสืกี่น ๆ ทขีกี่เมสืองเออรห์แสดงใหจ้เหห็นวท่าการศถึกษาไมท่ไดจ้ขาดเลยในสมกัยของอกับราฮกัม ใน
สท่วนหนถึกี่งของการขตุดคจ้นเหลท่านกันี้นมขีการคจ้นพบโรงเรขียนแหท่งหนถึกี่ง และธรรมชาตธิของหลกักสผตรการ
เรขียนกห็ประจกักษห์ชกัดจากแผท่นดธินเหนขียวเหลท่านกันี้นซถึกี่งถผกคจ้นพบ ทขีกี่นขีกี่เหลท่านกักเรขียนอายตุนจ้อยเรขียนรผจ้ทขีกี่จะ
เขขียนสกัญลกักษณห์คผนธิฟอรห์ม ตามทขีกี่ครผใหญท่แสดงใหจ้ดผบนกจ้อนดธินเหนขียวอท่อนนตุท่มทขีกี่ถผกทสาใหจ้แบน พวก
เขามขีบทเรขียนการอท่านดจ้วย ซถึกี่งสท่วนใหญท่แลจ้วประกอบดจ้วยบทเพลงนมกัสการตท่าง ๆ  แผท่นดธินเหนขียว
อสืกี่น ๆ แสดงใหจ้เหห็นวท่าในวธิชาเลขพวกเขาเรขียนรผจ้ตารางการคผณและการหาร และเมสืกี่อพวกเขา
กจ้าวหนจ้ามากขถึนี้น พวกเขากห็ตจ้องเรขียนเรสืกี่องเลขยกกสาลกังสองและกสาลกังสาม เมสืกี่อเราตรวจทานผลลกัพธห์
ตท่าง ๆ ของสท่วนนขีนี้ของการขตุดคจ้น เรากห็พบวท่าเมสืกี่อสขีกี่พกันปปกท่อน ในสมกัยของอกับราฮกัม นกักเรขียนเหลท่านกันี้น
มขี “การอท่าน การเขขียน และวธิชาเลข” เหมสือนกกับทขีกี่พวกนกักเรขียนในวกันนขีนี้ตจ้องเรขียน

แมจ้แตท่หลกักฐานทขีกี่แสดงถถึงขอบเขตอกันกวจ้างไกลของการคจ้าในสมกัยนกันี้นกห็ถผกเปปิดเผยแลจ้วเมสืกี่อมขี
การขตุดคจ้นและพบใบขนของใบหนถึกี่งจากประมาณ 2040 ปปกท่อน ค.ศ. ใบขนของนกันี้นแสดงใหจ้เหห็นวท่า
เรสือลสาหนถึกี่งไดจ้ขถึนี้นมาจากอท่าวเปอรห์เซขียยกังเมโสโปตาเมขียตอนใตจ้หลกังจากการเดธินเรสือนานสองปป สธินคจ้า
ทขีกี่บรรทตุกบนเรสือนกันี้นรวมถถึงแรท่ทองแดง ทองคสา งาชจ้าง ไมจ้เนสืนี้อแขห็งสสาหรกับชท่างทสาตผจ้ และหธินไดโอไรทห์
และอะลาบาสเตอรห์สสาหรกับทสารผปปปัปื้น วกัสดตุหลายชธินี้นทขีกี่ถผกนสาเขจ้ามานขีนี้คงจะมาจากดธินแดนทขีกี่อยผท่หท่าง
ไกล

เราถผกเตสือนความจสาอขีกครกันี้งวท่าอกับราฮกัม ซถึกี่งหท่างจากโนอาหห์เพขียงสธิบชกักี่วอายตุคน รผจ้จกักอารยธรรม นครตท่าง 
ๆ ผลงานทขีกี่ทสาจากโลหะชนธิดตท่าง ๆ ดนตรขีและการปกครอง ซถึกี่งถผกสสืบทอดมาจากสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมโลก เชมกห็ยกัง



มขีชขีวธิตอยผท่ เขาเคยอยผท่ในสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมโลก
แผผ่นดธินโลกมภีอายทุเทผ่าไร: นนั้นาทผ่วมนนันั้นเกธิดขนนั้นเมสืริ่อกภีริ่ปปีทภีริ่แลร้ว?

มกันเปป็นธรรมเนขียมปกตธิทขีกี่เหลท่านกักประวกัตธิศาสตรห์ทขีกี่มขีแนวคธิดเสรขีนธิยมจะเพธิกเฉยพระคกัมภขีรห์และประกาศ
ราวกกับวท่ามกันเปป็นขจ้อเทห็จจรธิงหนถึกี่งทางวธิทยาศาสตรห์ทขีกี่วท่าเมสืกี่อ 10,000 ปปกท่อน เคยมขียตุคนนี้สาแขห็งบนแผท่นดธินโลกหรสือ
วท่ายตุคนนี้สาแขห็งทขีกี่เกธิดขถึนี้นตท่อเนสืกี่องสขีกี่ยตุคไดจ้เกธิดขถึนี้น โดยเรธิกี่มตจ้นอาจเมสืกี่อ 20,000 ปปหรสือนานกวท่านกันี้น

ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงไดจ้กสาหนดปปตท่าง ๆ สสาหรกับเหตตุการณห์ตท่าง ๆ รกัชสมกัยของกษกัตรธิยห์โบราณหลายองคห์และ
เหตตุการณห์สสาคกัญ ๆ ของโลกโดยอธิงตามคท่าประมาณและการคาดเดาแบบประณขีตทขีกี่มาเปป็นชตุด ยกตกัวอยท่างเชท่น 
ใน Byblos หมผท่บจ้านนกันี้นในเลบานอนซถึกี่งเราไดจ้คสาวท่า “Bible” ของเรามา และซถึกี่งบางคนเรขียกวท่าเปป็นหมผท่บจ้านทขีกี่เกท่า
แกท่ทขีกี่สตุดในโลก พวกเขากห็บอกเราวท่ามกันเคยมขีอารยธรรมหนถึกี่งเมสืกี่อกวท่า 7,000 ปปทขีกี่แลจ้ว

บางคนประมาณการวท่ายตุคหธินเกท่านกันี้นเคยมขีอยผท่นานเทท่านกันี้น ยตุคหธินใหมท่นานเทท่านกันี้น ยตุคทองแดงหรสือทอง
สกัมฤทธธิธิ์นานเทท่านกันี้นปปหรสือเทท่านกันี้นศตวรรษ ยตุคโลหะ ฯลฯ จรธิง ๆ แลจ้ว ระยะทขีกี่แตกตท่างกกันเหลท่านกันี้นของ
วกัฒนธรรมกห็ผธิดแผกกกันไปในแตท่ละพสืนี้นทขีกี่โดยรวม ยกตกัวอยท่างเชท่น ไมท่เคยมขียตุคหธินเกท่าในเวลาเดขียวกกันทกักี่วโลก การ
เรธิกี่มใชจ้งานโลหะไมท่ไดจ้เกธิดขถึนี้นพรจ้อมกกันทกักี่วโลก ชาตธิพกันธตุห์นอกรขีตบางพวกกระทกักี่งตอนนขีนี้กห็ไมท่ใชจ้เหลห็กเลย บางพวกกห็
ไมท่ใชจ้ทองสกัมฤทธธิธิ์หรสือทองแดงดจ้วยซนี้สา บางพวกใชจ้โลหะชนธิดตท่าง ๆ มาตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมนกันี้นและกท่อนหนจ้านกันี้น

พวกคนไมท่เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ทขีกี่ถสือแนวคธิดเสรขีนธิยมเหลท่านขีนี้ไมท่บอกเราวท่าปปเหลท่านขีนี้ทขีกี่ถผกคธิดขถึนี้นมาเปป็นการคาด
เดาทขีกี่อธิงตามการใชจ้เหตตุผลและคท่าประมาณตท่าง ๆ ของมนตุษยห์ ยกตกัวอยท่างเชท่น นท่าจะใชจ้เวลานานขนาดไหนกวท่าทขีกี่
คนนอกรขีตบางชาตธิพกันธตุห์จะพกัฒนาภาษาหนถึกี่งขถึนี้นมาไดจ้? แลจ้วตจ้องใชจ้เวลานานขนาดไหนกวท่าจะพกัฒนาคสาเขขียนตท่าง
ๆ ขถึนี้นมาไดจ้? พวกเขาเดาวท่าตจ้องใชจ้เวลากขีกี่รจ้อยปปกวท่าทขีกี่เครสืกี่องปปัปื้นดธินเผาบางชนธิดจะถผกแทนทขีกี่โดยอขีกรผปแบบทขีกี่แตก
ตท่าง ทกันี้งหมดนขีนี้กห็เปป็นมาโดยการคาดเดา โดยคท่าประมาณตท่าง ๆ จากนกันี้นโดยการยสืดขยายรายชสืกี่อราชวงศห์ตท่าง ๆ 
ในอขียธิปตห์ของ Manetho (ซถึกี่งถผกเขขียนโดยนกักบวชนอกรขีตชาวอขียธิปตห์คนหนถึกี่งเมสืกี่อประมาณ 250 ปปกท่อน ค.ศ. - 
หนถึกี่งพกันหรสือสองพกันปปหลกังจากทขีกี่ราชวงศห์เหลท่านขีนี้ไดจ้เกธิดขถึนี้นแลจ้ว) พวกเขากห็พยายามทขีกี่จะใสท่เหตตุการณห์และบตุคคลทขีกี่
สสาคกัญ ๆ ทางประวกัตธิศาสตรห์ใหจ้ขนานกกับราชวงศห์เหลท่านขีนี้ อยท่างไรกห็ตาม รายชสืกี่อนกันี้นกห็ถผกปฏธิบกัตธิราวกกับวท่ามกันเปป็น
รายชสืกี่อเดขียวของเหลท่ากษกัตรธิยห์ทขีกี่ครองราชยห์ตท่อเนสืกี่องกกัน เมสืกี่อแทจ้จรธิงแลจ้วในหลายกรณขีกษกัตรธิยห์สององคห์หรสือ
มากกวท่านกันี้นไดจ้ครองราชยห์ในเวลาเดขียวกกันในหลายสท่วนของอขียธิปตห์ ดกังนกันี้น ในสท่วนทขีกี่ไมท่มขีบอกวท่ารกัชกาลหนถึกี่ง
ยาวนานเทท่าใดเหมสือนทขีกี่ปกตธิแลจ้วมกันไมท่มขีบอกไวจ้ในรายชสืกี่อของ Manetho พวกเขากห็ใหจ้คท่าประมาณของแตท่ละ
รกัชกาล มกันคสือ 20 หรสือ 30 ปปลท่ะ?

ดกังนกันี้น โดยการคาดเดาตกัวเลขเหลท่านขีนี้ พวกทขีกี่อยากเปป็นนกักวธิทยาศาสตรห์เหลท่านขีนี้จถึงเพธิกเฉยพระคกัมภขีรห์ ซถึกี่ง
จนถถึงตอนนขีนี้เปป็นบกันทถึกทขีกี่นท่าเชสืกี่อถสือมากทขีกี่สตุดในหมผท่บกันทถึกสมกัยโบราณทกันี้งหมด และพวกเขาสรจ้างนธิทานเพจ้อฝปัน
แหท่งพงศาวดารของปปตท่าง ๆ ทขีกี่คธิดขถึนี้นมาเอง Velikovsky ประมาณการวท่าพวกนกักประวกัตธิศาสตรห์จถึงไดจ้เพธิกี่มเวลา
เขจ้าไปอยท่างนจ้อย 600 ปปเขจ้ากกับพงศาวดารทขีกี่แทจ้จรธิงของอขียธิปตห์โบราณและเขจ้ากกับประเทศอสืกี่น ๆ ในสท่วนทขีกี่มขีความ
สกัมพกันธห์หรสือการเชสืกี่อมโยงบางอยท่าง



ลนาดนับพงศร์พนันธทุร์จากอาดนัมถนงนนั้นาทผ่วมนนันั้น
ในปฐมกาล 5 เรามขีลสาดกับพงศห์พกันธตุห์แบบละเอขียดจากอาดกัมผท่านทางสายทขีกี่ตามทางพระเจจ้าของเสทมา

ถถึงโนอาหห์และนนี้สาทท่วมนกันี้น เมสือนกับอายตุของแตท่ละคนเมสืกี่อบตุตรชายถผกใหจ้กสาเนธิดและเพธิกี่มเขจ้าไป 600 ปป ซถึกี่งเปป็นอายตุ
ของโนอาหห์ตอนทขีกี่นนี้สาทท่วมนกันี้นมา (ปฐมกาล 7:6) เรากห็พบวท่ามกันเปป็นระยะเวลา 1,656 ปป ตกันี้งแตท่อาดกัมจนถถึงนนี้สา
ทท่วมนกันี้น

จากนกันี้น ในปฐมกาล 11:1-25 เราพบลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ตกันี้งแตท่นนี้สาทท่วมนกันี้นจนถถึงเทราหห์ บธิดาของอกับราฮกัม 
รวมเปป็น 322 ปป โดยเพธิกี่มสองปปนกันี้นเขจ้าไปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นตอนทขีกี่อารฟปัดชาคเกธิด จากนกันี้นเทราหห์มขีลผกหลายคน
ตอนทขีกี่เขาอายตุ 70 ปป (ปฐก. 11:26) อกับราฮกัม ซถึกี่งสสาคกัญทขีกี่สตุด ถผกเอท่ยชสืกี่อเปป็นคนแรก แตท่เมสืกี่อคตุณเปรขียบเทขียบปฐม
กาล 11:32 และเรขียนรผจ้วท่าเทราหห์ตายตอนอายตุ 205 ปป กกับกธิจการ 7:4 และปฐมกาล 12:4 และ 5 เรากห็เรขียนรผจ้วท่า
อกับราฮกัมอายตุ 75 ปปตอนทขีกี่บธิดาของเขาเสขียชขีวธิตตอนอายตุ 205 ปป ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงเกธิดตอนทขีกี่บธิดาของเขามขีอายตุ 
130 ปป

คราวนขีนี้ บวก 130 ปปนกันี้นกกับรายชสืกี่อนกันี้นในลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ตกันี้งแตท่เชมลงมาจนถถึงตอนอกับราฮกัมเกธิด และเรา
กห็พบวท่ามกันเปป็นเวลา 452 ปปจนกระทกักี่งอกับราฮกัมเกธิด และบวกอขีก 75 ปปเมสืกี่อเขาเขจ้าไปยกังคานาอกันและอขีก 25 ปป
จนกระทกักี่งอธิสอกัคเกธิด

ลสาดกับพงศห์พกันธตุห์เหลท่านขีนี้เชสืกี่อถสือไดจ้หรสือไมท่? ใชท่ครกับ พวกมกันเชสืกี่อถสือไดจ้ ชายดขี ๆ บางคนทขีกี่เนจ้นรากฐานอยท่าง
Morris และ Whitcomb คธิดวท่าลสาดกับพงศห์พกันธตุห์เหลท่านขีนี้ไมท่ไดจ้ถผกตกันี้งใจไวจ้เพสืกี่อใหจ้พงศาวดารหนถึกี่งและพวกเขาเหห็น
กรณขีหนถึกี่งในพงศาวดารหนถึกี่งตามพระคกัมภขีรห์ทขีกี่อยท่างนจ้อยหนถึกี่งชสืกี่อถผกตกัดออกไป เราไมท่ทราบคสาตอบทตุกอยท่าง แตท่ถจ้า
พระเจจ้ากสาลกังพผดถถึงสธิกี่งอสืกี่นในลสาดกับพงศห์พกันธตุห์เหลท่านขีนี้ พวกมกันกห็ยกังเปป็นความจรธิงและเชสืกี่อถสือไดจ้อยผท่เหมสือนเดธิม 
พระเจจ้าทรงโกหกไมท่ไดจ้แมจ้กระทกักี่งในการยกตกัวอยท่างหนถึกี่งหรสือคสากลท่าวแบบผท่าน ๆ หมายเหตตุ: เดสือนและเศษ
เสขีนี้ยวของปปไมท่ถผกใหจ้ไวจ้แตท่ตกัวเลขเหลท่านกันี้นกห็แมท่นยสาในระดกับปป ถจ้าผมจะกลท่าววท่าลผกคนแรกของผมเกธิดตอนทขีกี่ผม
อายตุ 26 ปป ผมกห็คงไมท่เสแสรจ้งทขีกี่จะกลท่าววท่าลผกของผมเกธิดในวกันเกธิดของผม แตท่ถจ้าคสากลท่าวนกันี้นผธิดไปจากทขีกี่เปป็นจรธิง
ถถึง 10 หรสือ 20 ปป มกันกห็คงเปป็นคสาโกหกทขีกี่แกจ้ตกัวไมท่ไดจ้เลย-ไมท่วท่าจะมขีเจตนาใดกห็ตาม

ถถึงกระนกันี้น พงศาวดารของ Ussher กห็อาจไมท่แมท่นยสาในระดกับปปเพราะวท่าหลายเดสือนทขีกี่มขีเพธิกี่มเขจ้ามาไมท่ไดจ้
ถผกนกับรวมไวจ้ดจ้วย แตท่พระคกัมภขีรห์เอง ทขีกี่ถผกแปลอยท่างเหมาะสม และถผกเขจ้าใจอยท่างเหมาะสม กห็ถผกตจ้องแมท่นยสา นกักี่น
หมายความวท่าเราสามารถนกับยจ้อนไปไดจ้วท่านนี้สาทท่วมนกันี้นเกธิดขถึนี้นเมสืกี่อกขีกี่ปปมาแลจ้วและโลกในสมกัยกท่อนนนี้สาทท่วมนกันี้นมขีอายตุ
เทท่าใด

การหาอายทุจากคารร์บอนกนัมมนันตรนังสภีบผ่งบอกวผ่าแผผ่นดธินโลก
มภีอายทุประมาณตามทภีริ่พระคนัมภภีรร์บผ่งบอก

วธิธขีการหาอายตุจากคารห์บอนกกัมมกันตรกังสขีถผกพกัฒนาขถึนี้นเปป็นครกันี้งแรกโดย W.F. Libby ในปป 1946 แตท่เกขีกี่ยว
กกับผลลกัพธห์อกันนท่าประหลาดใจของการสสืบสวนนกันี้น Dr. Libby เองเขขียนใน American Scientist ฉบกับเดสือน
มกราคม ปป 1956 หนจ้า 107 วท่า

ความตกตะลถึงแรกทขีกี่ ดร. อารห์โนลดห์และผมมขีในตอนนกันี้นกห็คสือวท่าเหลท่าทขีกี่ปรถึกษาของเราแจจ้งใหจ้เราทราบ



วท่าประวกัตธิศาสตรห์มขีระยะเวลายจ้อนไปเพขียง 5,000 ปปเทท่านกันี้น เดธิมทขีเราเคยคธิดวท่าเราคงจะสามารถไดจ้ตกัวอยท่าง
สตุท่มตลอดเสจ้นโคจ้งนกันี้นยจ้อนไปถถึง 30,000 ปป วางจตุดเหลท่านกันี้น และจากนกันี้นงานของเรากห็คงจะเสรห็จสธินี้น คตุณอท่าน
หนกังสสือหลายเลท่มและพบคสากลท่าวตท่าง ๆ ทขีกี่วท่าสกังคมนกันี้นหรสือโบราณสถานแหท่งนกันี้นมขีอายตุ 20,000 ปป เรากลกับ
ไดจ้เรขียนรผจ้อยท่างฉกับพลกันวท่าตกัวเลขเหลท่านขีนี้ อายตุทขีกี่โบราณมาก ๆ เหลท่านขีนี้ ไมท่เปป็นทขีกี่ทราบเลย; อกันทขีกี่จรธิง มกันเปป็น
เวลาประมาณสมกัยของราชวงศห์แรกในอขียธิปตห์ทขีกี่เราแนท่ใจไดจ้อยท่างแนท่นอนจรธิง ๆ แลจ้วเกขีกี่ยวกกับยตุคสมกัยทขีกี่มขี
ความสสาคกัญทางประวกัตธิศาสตรห์ลท่าสตุด

แมจ้แตท่ตกัวเลขปปเหลท่านกันี้นของราชวงศห์แรกในอขียธิปตห์กห็ถผกขยายออกเยอะโดยการสกันนธิษฐานทขีกี่วท่าราชวงศห์
เหลท่านกันี้นครองราชยห์ตท่อเนสืกี่องกกันแทนทขีกี่จะเปป็นบางราชวงศห์ครองราชยห์พรจ้อมกกัน แตท่เมสืกี่อฟปันธงแลจ้ว เลขปปใด ๆ ทขีกี่
เกธินไปจากเวลานกันี้นกห็เปป็นเพขียงคท่าประมาณและการคาดเดาและเชสืกี่อถสือไมท่ไดจ้

______________
ขร้อ 31,32:

11:31 และเทราหห์ไดจ้พาอกับรามบตุตรชายของเขา 
กกับโลทบตุตรชายของฮารานผผจ้เปป็นหลานชายของเขา
และซารายบตุตรสะใภจ้ของเขา ผผจ้เปป็นภรรยาของอกับ
รามบตุตรชายของเขา และเขาทกันี้งหลายออกไป
พรจ้อมกกับพวกเขาจากเมสืองเออรห์ของชาวเคลเดขีย 

เพสืกี่อเขจ้าไปยกังแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน และพวกเขามา
ถถึงเมสืองฮาราน และอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น
11:32 และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเทราหห์คสือสองรจ้อยหจ้า
ปป และเทราหห์สธินี้นชขีวธิตในเมสืองฮาราน

อนับรามแวะในเมสืองฮาราน
จงหมายเหตตุวท่าเทราหห์ตายตอนอายตุ 205 ปป กธิจการ 7:4 บอกเราเกขีกี่ยวกกับอกับราฮกัมวท่า “แลจ้วอกับราฮกัมไดจ้

ออกจากแผท่นดธินของชาวเคลเดขีย และอาศกัยอยผท่ในเมสืองฮาราน และจากทขีกี่นกักี่น เมสืกี่อบธิดาของทท่านสธินี้นชขีพแลจ้ว 
พระองคห์ทรงยจ้ายทท่านเขจ้ามาในแผท่นดธินนขีนี้ ทขีกี่ซถึกี่งทท่านทกันี้งหลายอาศกัยอยผท่ตอนนขีนี้” ดกังนกันี้นอกับรามจถึงออกจากเมสืองฮา
รานหลกังจากทขีกี่บธิดาเขาเสขียชขีวธิต และ ณ เวลานกันี้นเขามขีอายตุ “เจห็ดสธิบหจ้าปปเมสืกี่อทท่านออกจากเมสืองฮาราน” (ปฐก.
 12:4) แตท่ปฐมกาล 12:4 กลท่าววท่าอกับรามขณะนกันี้นมขีอายตุ 75 ปป นกักี่นคงจะหมายความวท่าอกับรามคงจะเกธิดตอนทขีกี่
เทราหห์มขีอายตุ 130 ปป

Fausset ใน Bible Encyclopaedia and Dictionary ของเขา กลท่าววท่า:
คสากลท่าวนกันี้นในปฐก. 11:26 ทขีกี่วท่าเทราหห์มขีอายตุ 70 ปปตอนทขีกี่เขาใหจ้กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮา

ราน ตจ้องใชจ้กกับลผกคนโตสตุด นกักี่นคสือ ฮารานเทท่านกันี้น การทขีกี่เขาเปป็นลผกคนโตสตุดปรากฏจากขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่
วท่านจ้อง ๆ ของเขาแตท่งงานกกับบตุตรสาวทกันี้งหลายของเขา และทขีกี่วท่าซารายอายตุนจ้อยกวท่าอกับรามแคท่สธิบปป
เทท่านกันี้น (ปฐก. 17:17) นจ้อง ๆ อขีกสองคนเกธิดทขีหลกัง อกับราม คนเลห็กสตุด เมสืกี่อเทราหห์อายตุ 130 ปป ตาม
ทขีกี่ปรากฏจากการเปรขียบเทขียบ 11:31 กกับปฐก. 12:4, กจ. 7:3,4: “เมสืกี่อทท่านอยผท่ในประเทศเมโสโป
ตาเมขีย กท่อนทขีกี่ทท่านอาศกัยอยผท่ในเมสืองฮาราน” ในปปทขีกี่ 60 ของเขา ทขีกี่เมสืองเออรห์ เขาไดจ้รกับการทรงเรขียก
ครกันี้งแรกของเขา: “เจจ้าจงออกไปจากประเทศของเจจ้า และจากญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า และมายกังแผท่น
ดธินซถึกี่งเราจะสสาแดงใหจ้เจจ้าเหห็น” (ขณะนกันี้นยกังไมท่ทรงบอกชกัดเจนวท่าแผท่นดธินใด)



Matthew Henry เหห็นพจ้องกกับคสาอธธิบายนกันี้น:
แมจ้มขีกลท่าวไวจ้ (ขจ้อ 26) วท่าเมสืกี่อเทราหห์มขีอายตุไดจ้เจห็ดสธิบปปเขาใหจ้กสาเนธิดอกับราม นาโฮรห์ และฮาราน 

(ซถึกี่งดผเหมสือนจะบอกเราวท่าอกับรามเปป็นบตุตรคนโตสตุดของเทราหห์ และเกธิดในปปทขีกี่เจห็ดสธิบของเขา) 
กระนกันี้น โดยการเปรขียบเทขียบขจ้อ 32 ซถึกี่งกลท่าววท่าเทราหห์ตายในปปทขีกี่ 205 ของตน กกับกธิจการ 7:4 (ทขีกี่มขี
กลท่าววท่าอกับรามออกไปจากเมสืองฮารานตอนทขีกี่บธิดาของเขาเสขียชขีวธิต) และกกับบททขีกี่ 12:4 (ทขีกี่มขีกลท่าวไวจ้
วท่าเขาอายตุแคท่เจห็ดสธิบหจ้าปปตอนทขีกี่เขาออกไปจากเมสืองฮาราน) ดผเหมสือนวท่าเขาเกธิดในปปทขีกี่ 130 ของเท
ราหห์ และนท่าจะเปป็นบตุตรคนเลห็กสตุดของเขา; เพราะวท่าในการทรงเลสือกหลายครกันี้งของพระเจจ้า คนหลกัง
สตุดมกักเปป็นคนแรกสตุดและคนแรกสตุดเปป็นคนหลกังสตุด



ปฐมกาล 12
ขร้อ 1-3:

12:1 บกัดนขีนี้พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแกท่อกับรามกท่อนหนจ้า
นกันี้นแลจ้ววท่า “เจจ้าจงออกไปจากประเทศของเจจ้า 
และจากญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า และจากบจ้านบธิดาของ
เจจ้า ไปยกังแผท่นดธินหนถึกี่งทขีกี่เราจะชขีนี้ใหจ้เจจ้าเหห็น
12:2 และเราจะทสาใหจ้เจจ้าเปป็นประชาชาตธิใหญท่

ประชาชาตธิหนถึกี่ง และเราจะอวยพรเจจ้า และทสาใหจ้
ชสืกี่อเสขียงของเจจ้าใหญท่โต และเจจ้าจะเปป็นพระพรหนถึกี่ง
12:3 และเราจะอวยพรเขาทกันี้งหลายทขีกี่อวยพรเจจ้า 
และสาปแชท่งผผจ้ทขีกี่สาปแชท่งเจจ้า และในเจจ้าบรรดา
ครอบครกัวแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพร”

การทรงเรภียกของอนับราม
“บกัดนขีนี้พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแกท่อกับรามกท่อนหนจ้านกันี้นแลจ้ว…” ในบททขีกี่แลจ้วเหห็นไดจ้ชกัดวท่าตอนทขีกี่อกับรามอยผท่ทขีกี่

เมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย เขาไดจ้รกับการทรงเรขียกของพระเจจ้าแลจ้ว และเขากกับเทราหห์บธิดาของเขาและโลทและ
คณะของพวกเขากห็ตกันี้งใจทขีกี่จะมายกังคานาอกันอยท่างชกัดเจน แตท่ฮขีบรผ 11:8,9 กลท่าววท่า:

“โดยความเชสืกี่อ อกับราฮกัม เมสืกี่อทท่านถผกเรขียกใหจ้ออกเดธินทางไปยกังสถานทขีกี่ซถึกี่งภายหลกังทท่านจะรกับเปป็นมรดก
ไดจ้เชสืกี่อฟปัง และทท่านไดจ้เดธินทางออกไป โดยไมท่ทราบวท่าทท่านจะไปยกังทขีกี่ไหน โดยความเชสืกี่อ ทท่านไดจ้พสานกักในแผท่นดธิน
แหท่งพระสกัญญานกันี้น เหมสือนอยผท่ในดธินแดนแปลกถธิกี่น โดยอาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลายกกับอธิสอกัคและยาโคบ ผผจ้เปป็น
ทายาทดจ้วยกกันกกับทท่านแหท่งพระสกัญญาอกันเดขียวกกันนกันี้น”

อยท่างนจ้อยอกับรามกห็ไมท่ไดจ้ทราบวท่าเขาจะตจ้องไปอาศกัยอยผท่ทขีกี่ไหนในแผท่นดธินปาเลสไตนห์ทกันี้งหมดนกันี้น
แตท่เทราหห์ชราแลจ้ว ผมนถึกภาพออกวท่าเขาไมท่พอใจกกับการเดธินทางนกันี้น เขาอยากตกันี้งรกรากอยผท่ในเมสืองฮา

รานและเขาอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่นและสตุดทจ้ายกห็ตายทขีกี่นกักี่น
อกับรามผธิดหรสือไมท่ทขีกี่พาบธิดาของตนมาดจ้วย? เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเขาผธิด พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแกท่เขาแลจ้ววท่า “เจจ้า

จงออกไปจากประเทศของเจจ้า และจากญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า และจากบจ้านบธิดาของเจจ้า” อกับรามไมท่ไดจ้ทธินี้งบธิดาของ
ตนหรสือญาตธิพขีกี่นจ้องของตน เขาพาโลทไปดจ้วย และเขาไมท่ไดจ้เดธินทางตท่อไปยกังคานาอกันอยผท่สกักระยะหนถึกี่ง

อกับรามจะตจ้องไปจากเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย ประเทศนกันี้น เพราะอะไร? มกันเปป็นดธินแดนทขีกี่ผผจ้คนนกับถสือ
รผปเคารพ เขาตจ้องออกไปจากบจ้านบธิดาของเขา เพราะอะไร? เพราะวท่าเทราหห์ บธิดาของอกับราฮกัม และนาโฮรห์ ปผฝ่
ของเขา เปป็นพวกคนนกับถสือรผปเคารพ

โยชผวา 24:1,2 กลท่าววท่า “และโยชผวากห็รวบรวมบรรดาเผท่าของคนอธิสราเอลมาทขีกี่เชเคม และเรขียกบรรดา
ผผจ้อาวตุโสของคนอธิสราเอล และหกัวหนจ้าทกันี้งหลายของพวกเขา และพวกผผจ้พธิพากษาของพวกเขา และพวกเจจ้า
หนจ้าทขีกี่ของพวกเขา และพวกเขากห็มาปรากฏตกัวตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า และโยชผวากลท่าวแกท่ประชากรทกันี้งสธินี้นวท่า 
“พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าแหท่งอธิสราเอลตรกัสดกังนขีนี้วท่า ‘บรรพบตุรตุษของพวกเจจ้าไดจ้อาศกัยอยผท่บนฟากแมท่นนี้สาขจ้างโนจ้นใน
สมกัยโบราณ คสือเทราหห์ บธิดาของอกับราฮกัม และบธิดาของนาโฮรห์ และพวกเขาไดจ้ปรนนธิบกัตธิพระอสืกี่น ๆ”

เทราหห์ลกังเลใจทขีกี่จะเดธินทางตท่อไปยกังคานาอกัน อยากแวะและไดจ้แวะในเมสืองฮารานจรธิง ๆ อธิทธธิพลของ
เขาไมท่ดขี อกับรามควรปฏธิบกัตธิตามคสาบกัญชาของพระเจจ้าและออกไปจากบจ้านของบธิดาตนและผผจ้คนเหลท่านกันี้นทกันี้งหมด

มกันเปป็นราคาของความเปป็นสาวกทขีกี่วท่า “ถจ้าผผจ้ใดมาหาเรา และไมท่เกลขียดชกังบธิดาของตน และมารดา และ



ภรรยา และบตุตรทกันี้งหลาย และพขีกี่นจ้องชาย และพขีกี่นจ้องหญธิง ใชท่แลจ้ว และชขีวธิตของตนเองดจ้วย ผผจ้นกันี้นจะเปป็นสาวก
ของเราไมท่ไดจ้” (ลผกา 14:26) ชายคนหนถึกี่งทผลพระเยซผวท่าเมสืกี่อบธิดาของเขาถผกฝปัง เขากห็จะมาและตธิดตามพระเยซผ 
และพระเยซผตรกัสวท่า “จงตามเรามาเถธิด และใหจ้คนตายฝปังคนตายของพวกเขาเองเถธิด” (มธ. 8:22)

หลกังจากบธิดาตายแลจ้ว อกับรามกห็ยกังพาโลทหลานชายของตนไปดจ้วย ฮารานพขีกี่ชายของอกับราม บธิดาของ
โลท เสขียชขีวธิต (ปฐก. 11:28) โลทยกังหนตุท่ม และอกับรามรผจ้สถึกวท่าตนตจ้องรกับผธิดชอบในตกัวเขา จถึงพาเขาไปดจ้วย แตท่
โลทจะพธิสผจนห์วท่าเปป็นความยตุท่งยาก ในทขีกี่สตุดอกับรามกห็จะพบวท่าตนตจ้องแยกขาดจากโลท ซถึกี่งถผกเลท่าในบททขีกี่ 13 และ
โลทจะยจ้ายเขจ้าไปอยผท่ในเมสืองโสโดมและทขีกี่นกักี่นเขาจะสผญเสขียภรรยาของเขาและลผก ๆ ทขีกี่แตท่งงานแลจ้วในความ
พธินาศของเมสืองนกันี้น อกับรามควรทธินี้งวงศห์วานของบธิดาของตนอยท่างสธินี้นเชธิงจรธิง ๆ แตท่เขากห็ไมท่ไดจ้ทธินี้ง

อกับรามจะกลายเปป็นบธิดาของประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ใหญท่โต พระเจจ้าทรงสกัญญาวท่าจะอวยพรคนเหลท่านกันี้นทขีกี่
อวยพรอกับรามและทขีกี่จะแชท่งสาปคนเหลท่านกันี้นทขีกี่แชท่งสาปเขา

นกักี่นจะเปป็นจรธิงเกขีกี่ยวกกับอกับราม ในนกัยทกักี่วไป แนท่นอนวท่ามกันคงจะเปป็นจรธิงเกขีกี่ยวกกับชนชาตธิอธิสราเอล แตท่ไมท่
จสาเปป็นตจ้องเปป็นจรธิงเกขีกี่ยวกกับพวกยธิวทขีกี่ชกักี่วและปฏธิเสธพระเจจ้าทขีกี่ไมท่ตธิดตามความเชสืกี่อนกันี้นของอกับรามบธิดาของพวก
เขา ดกังนกันี้นกาลาเทขีย 3:8,9 จถึงเตสือนใจเราเกขีกี่ยวกกับพระพรนขีนี้: “และพระคกัมภขีรห์นกันี้นซถึกี่งรผจ้ลท่วงหนจ้าวท่า พระเจจ้าจะทรง
ใหจ้พวกคนตท่างชาตธิเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชสืกี่อ ไดจ้ประกาศขท่าวประเสรธิฐแกท่อกับราฮกัมลท่วงหนจ้า โดยกลท่าววท่า 
‘ในตกัวเจจ้าประชาชาตธิทกันี้งสธินี้นจะไดจ้รกับพระพร’ ดกังนกันี้นบรรดาคนทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายความเชสืกี่อจถึงไดจ้รกับพระพรรท่วมกกับอกับรา
ฮกัมผผจ้เปปปั่ยมดจ้วยความเชสืกี่อ” กาลาเทขีย 3:14 กลท่าววท่า “เพสืกี่อพระพรของอกับราฮกัมจะไดจ้มาถถึงคนตท่างชาตธิทกันี้งหลาย
โดยทางพระเยซผครธิสตห์ เพสืกี่อพวกเราจะไดจ้รกับพระสกัญญาของพระวธิญญาณโดยความเชสืกี่อ” กาลาเทขีย 3:29 กลท่าว
อขีกวท่า “และถจ้าทท่านทกันี้งหลายเปป็นของพระครธิสตห์แลจ้ว ทท่านทกันี้งหลายกห็เปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม และเปป็นทายาท
ตามพระสกัญญานกันี้น” โรม 2:28,29 บอกเราวท่า “เพราะวท่าผผจ้นกันี้นมธิไดจ้เปป็นยธิวแทจ้ ซถึกี่งเปป็นยธิวแตท่ภายนอก และการ
เขจ้าสตุหนกัตแทจ้กห็ไมท่ใชท่การเขจ้าสตุหนกัตซถึกี่งอยผท่ภายนอกในเนสืนี้อหนกัง แตท่ผผจ้นกันี้นเปป็นยธิวแทจ้ ซถึกี่งเปป็นยธิวภายใน และการเขจ้า
สตุหนกัตแทจ้นกันี้นกห็เปป็นการเขจ้าสตุหนกัตของใจ ในจธิตวธิญญาณ และมธิใชท่ในตกัวอกักษร ผผจ้ซถึกี่งคสายกยท่องของเขาไมท่ไดจ้มาจาก
มนตุษยห์ แตท่จากพระเจจ้า”

ดกังนกันี้นพระพรนกันี้นซถึกี่งมขีแกท่อกับรามผผจ้ตามทางพระเจจ้าจถึงมขีใหจ้สสาหรกับเขาและคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เดธินตามในความ
เชสืกี่อของเขา โดยไมท่จสาเปป็นตจ้องมขีใหจ้แกท่ยธิวทตุกคนทขีกี่ไมท่ยอมกลกับใจ มกักกบฏ และไมท่เชสืกี่อ

_____________
ขร้อ 4-9:

12:4 ดกังนกันี้น อกับรามจถึงออกไป ตามทขีกี่พระเยโฮวาหห์
ไดจ้ตรกัสแกท่ทท่านแลจ้ว และโลทกห็ไปกกับทท่าน และอกับ
รามมขีอายตุไดจ้เจห็ดสธิบหจ้าปปเมสืกี่อทท่านออกจากเมสืองฮา
ราน
12:5 และอกับรามพาซารายภรรยาของทท่าน และโล
ทบตุตรชายของนจ้องชายทท่าน และบรรดาทรกัพยห์

สธิกี่งของของพวกเขาทขีกี่พวกเขาไดจ้สะสมไวจ้ และผผจ้คน
ทกันี้งหลายทขีกี่พวกเขาไดจ้มาในเมสืองฮาราน และพวก
เขาออกไปเพสืกี่อจะเขจ้าไปในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน 
และพวกเขาไดจ้เขจ้ามาในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน
12:6 และอกับรามผท่านเขจ้าในแผท่นดธินนกันี้นจนถถึงสถาน
ทขีกี่แหท่งเมสืองเชเคม จนถถึงทขีกี่ราบแหท่งโมเรหห์ และตอน



นกันี้นชาวคานาอกันยกังอยผท่ในแผท่นดธินนกันี้น
12:7 และพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่อกับรามและ
ตรกัสวท่า “เราจะใหจ้แผท่นดธินนขีนี้แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า” 
และอกับรามไดจ้สรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งทขีกี่นกักี่นแดท่พระ
เยโฮวาหห์ ผผจ้ทรงปรากฏแกท่ทท่าน
12:8 และทท่านยจ้ายไปจากทขีกี่นกักี่นมาถถึงภผเขาลผกหนถึกี่ง
ทางทธิศตะวกันออกของเมสืองเบธเอล และตกันี้งเตห็นทห์

ของทท่าน โดยเมสืองเบธเอลอยผท่ทางทธิศตะวกันตก และ
เมสืองอกัยอยผท่ทางทธิศตะวกันออก และ ณ ทขีกี่นกักี่นทท่านไดจ้
สรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งแดท่พระเยโฮวาหห์ และรจ้อง
ออกพระนามของพระเยโฮวาหห์
12:9 และอกับรามเดธินทาง โดยมตุท่งหนจ้าตท่อไปอขีกยกัง
ทธิศใตจ้

อนับรามในแผผ่นดธินคานาอนัน
พระเจจ้าทรงอวยพรอกับรามและโลทแลจ้วและพวกเขาไดจ้ฝผงแพะแกะและฝผงวกัวมากมาย พวกเขาออก

จากเมสืองฮารานและลงมายกังแผท่นดธินคานาอกัน อกับรามอายตุ 75 ปป เขามายกังเมสืองเชเคมและทขีกี่ราบแหท่งโมเรหห์ ทขีกี่
นกักี่นพระเยโฮวาหห์ไดจ้ประทานหนถึกี่งในพระสกัญญามากมายเหลท่านกันี้น: “เราจะใหจ้แผท่นดธินนขีนี้แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า” ทขีกี่นกักี่น
อกับรามกท่อแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่ง จากนกันี้นเขากห็ยจ้ายไปยกังภผเขาลผกหนถึกี่งทางทธิศตะวกันออกของเมสืองเบธเอล ซถึกี่งไมท่อยผท่
ไกลมากนกัก เขากท่อแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งอขีกถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ จากนกันี้นเขากห็ลงไปทางทธิศใตจ้ ตท่อมาเขากห็อาศกัย
อยผท่ใกลจ้กกับพสืนี้นทขีกี่ ๆ ตอนนขีนี้คสือเฮโบรน ซถึกี่งอยผท่ทางทธิศใตจ้และไปทางตะวกันตกเลห็กนจ้อยของกรตุงเยรผซาเลห็ม

คนหนถึกี่งอาจเทศนาเกขีกี่ยวกกับเชสืนี้อสายของอกับรามไดจ้! 1. เชสืนี้อสายนกันี้นทขีกี่เปป็นเหมสือนผงคลขีดธิน ซถึกี่งหมายถถึง
ชนชาตธิอธิสราเอลจรธิง ๆ เผท่าพกันธตุห์นกันี้น และพระสกัญญาทขีกี่จะไดจ้รกับแผท่นดธินอธิสราเอลเปป็นมรดก ผท่านทางชนชาตธินขีนี้เรา
ไดจ้รกับเหลท่าศาสดาพยากรณห์, พระคกัมภขีรห์, พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด (ปฐก. 13:16) 2. เชสืนี้อสายนกันี้น “ทขีกี่มากมายดตุจ
ดวงดาว”, เชสืนี้อสายฝฝ่ายวธิญญาณทกันี้งหมดนกันี้น, ทตุกคนซถึกี่งมขีความเชสืกี่อนกันี้นของอกับราม, ซถึกี่งไดจ้รกับความรอดเหมสือน
อยท่างเขาโดยการเชสืกี่อ, ผผจ้เขจ้าสตุหนกัตฝฝ่ายวธิญญาณ (ปฐก. 15:5) 3. เชสืนี้อสายทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นกันี้น, ซถึกี่งเปป็นพระครธิสตห์, ซถึกี่งใน
พระองคห์คนทกันี้งโลกจะไดจ้รกับพระพร (ปฐก. 13:15; กท. 3:16)

___________
ขร้อ 10-20:

12:10 และเกธิดการกกันดารอาหารในแผท่นดธิน และ
อกับรามไดจ้ลงไปยกังอขียธิปตห์เพสืกี่ออาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น เพราะ
การกกันดารอาหารรตุนแรงยธิกี่งนกักในแผท่นดธินนกันี้น
12:11 และตท่อมาเมสืกี่อทท่านใกลจ้จะเขจ้าไปในอขียธิปตห์ 
ทท่านกห็พผดกกับซารายภรรยาของทท่านวท่า “ดผเถธิด บกัดนขีนี้
ขจ้ารผจ้วท่าเจจ้าเปป็นหญธิงรผปงามนท่าดผ
12:12 เพราะฉะนกันี้นตท่อมาเมสืกี่อคนอขียธิปตห์จะเหห็นเจจ้า 
พวกเขาจะพผดวท่า ‘นขีกี่เปป็นภรรยาของเขา’ และพวก
เขาจะฆท่าขจ้าเสขีย แตท่พวกเขาจะไวจ้ชขีวธิตเจจ้า
12:13 ขจ้าขอรจ้องเจจ้า ใหจ้พผดวท่าเจจ้าเปป็นนจ้องสาวของ

ขจ้า เพสืกี่อจะไมท่เปป็นอกันตรายแกท่ขจ้าเพราะเหห็นแกท่เจจ้า 
และจธิตใจของขจ้าจะมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้เพราะเหตตุเจจ้า”
12:14 และตท่อมาเมสืกี่ออกับรามไดจ้เขจ้ามาในอขียธิปตห์แลจ้ว
คนอขียธิปตห์กห็เหห็นวท่าหญธิงคนนขีนี้รผปงามยธิกี่งนกัก
12:15 พวกเจจ้านายของฟาโรหห์เหห็นนางดจ้วยเชท่นกกัน
และทผลยกยท่องนางตท่อพระพกักตรห์ฟาโรหห์ และหญธิง
นกันี้นจถึงถผกนสาตกัวเขจ้าไปอยผท่ในวกังของฟาโรหห์
12:16 และฟาโรหห์โปรดปรานอกับรามมากเพราะ
เหห็นแกท่นาง และทท่านไดจ้แกะ และบรรดาวกัวตกัวผผจ้ 
และลาตกัวผผจ้ทกันี้งหลาย และพวกคนใชจ้ชาย และพวก



คนใชจ้หญธิง และลาตกัวเมขียทกันี้งหลาย และพวกอผฐ
12:17 และพระเยโฮวาหห์ทรงทสาใหจ้เกธิดภกัยพธิบกัตธิแกท่
ฟาโรหห์และราชวงศห์ของพระองคห์ดจ้วยภกัยพธิบกัตธิรจ้าย
แรงตท่าง ๆ เพราะเหตตุซารายภรรยาของอกับราม
12:18 และฟาโรหห์ไดจ้ทรงเรขียกอกับรามมา และตรกัส
วท่า “สธิกี่งทขีกี่เจจ้าไดจ้ทสาแกท่เรานกันี้นคสืออะไร ทสาไมเจจ้าไมท่
บอกเราวท่านางเปป็นภรรยาของเจจ้า

12:19 ทสาไมเจจ้าพผดวท่า ‘เธอเปป็นนจ้องสาวของขจ้า
พระองคห์’ ดกังนกันี้นเราอาจจะรกับนางมาเปป็นภรรยา
ของเรา ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ จงดผภรรยาของเจจ้า จงรกับนาง
ไปและไปตามทางของเจจ้าเถธิด”
12:20 และฟาโรหห์ไดจ้ทรงรกับสกักี่งพวกคนใชจ้ของ
พระองคห์เกขีกี่ยวกกับทท่าน และพวกเขาจถึงสท่งทท่านไป
เสขีย และภรรยาของทท่าน และสธิกี่งสารพกัดทขีกี่ทท่านมขีอยผท่

อนับรามลงไปในอภียธิปตร์
เกธิดการกกันดารอาหารในแผท่นดธินนกันี้น เปป็นการยากทขีกี่อกับรามจะปฏธิบกัตธิตามคสาบกัญชาของพระเยโฮวาหห์ไดจ้

อยท่างชกัดเจน มกันยากสสาหรกับเขาทขีกี่จะทธินี้งบธิดาของตนไป ตท่อมามกันกห็ยากทขีกี่จะแยกขาดจากโลท และในแผท่นดธินนขีนี้ทขีกี่
พระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้กห็เกธิดการกกันดารอาหาร ดกังนกันี้นเขาจถึงคธิดอยท่างทจ้อใจวท่า “ขจ้าจะลงไปอยผท่ชกักี่วคราวในอขียธิปตห์
จนกวท่าการกกันดารอาหารนขีนี้จะสธินี้นสตุด”

แตท่ความยากลสาบากคอยเขาอยผท่ในอขียธิปตห์ ซารายคงเปป็นผผจ้หญธิงทขีกี่สวย และอกับราม ซถึกี่งคธิดวท่ากษกัตรธิยห์
อขียธิปตห์ผผจ้มขีชสืกี่อเสขียงนกันี้นจะอยากไดจ้นางไปเปป็นภรรยาของตน จถึงวางแผนกกับซารายใหจ้พผดวท่า “ขจ้าเปป็นนจ้องสาวของ
ทท่าน” นางเปป็นนจ้องสาวรท่วมบธิดาของเขาจรธิง ๆ แตท่ในกรณขีนขีนี้ความจรธิงครถึกี่งเดขียวกห็เปป็นคสาโกหกเทท่านกันี้น เปป็นดกังทขีกี่
คาดไวจ้-พวกเจจ้านายของฟาโรหห์เหห็นซารายและคธิดวท่านางโสดจถึงทผลแนะนสาตท่อฟาโรหห์ ดกังนกันี้นฟาโรหห์จถึงใหจ้คนพา
ตกัวหญธิงนกันี้นมาทขีกี่วกังของตน และเขายกของกสานกัลมากมายใหจ้แกท่อกับราม ผผจ้ซถึกี่งถผกคธิดวท่าเปป็นพขีกี่ชาย เพราะเหห็นแกท่
นาง

แตท่พระเจจ้าไมท่ยอมปลท่อยใหจ้ผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์มาสผท่ความหายนะในเรสืกี่องนขีนี้ ดกังนกันี้นภกัยพธิบกัตธิตท่าง ๆ จถึงมา
สผท่เรสือนของฟาโรหห์จนกระทกักี่งเขาเรธิกี่มเหห็นวท่าตนถผกหลอกและวท่าซารายมขีสามขีแลจ้ว ดกังนกันี้นเขาจถึงตสาหนธิอกับรามและ
ซาราย และเขาและเหลท่าเจจ้านายของเขาจถึงสท่งอกับรามและภรรยาของเขาไปเสขียและเขาทกันี้งสองกห็ออกไปจาก
อขียธิปตห์ แนท่นอนวท่าอกับรามนท่าจะอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญานกันี้นและไดจ้รกับการปกปฝ้องดผแลจากพระเจจ้าทขีกี่นกักี่น ดขี
กวท่าลงไปยกังอขียธิปตห์และอยผท่กกับพวกคนไมท่ดขี

มกันคสือการขาดความเชสืกี่อทขีกี่นสาอกับรามใหจ้หนขีไปจากสถานทขีกี่แหท่งนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าไดจ้สท่งเขาไป ดร. C.I. 
Scofield กลท่าววท่า:

การกกันดารอาหารมกักเปป็นการทดสอบเพสืกี่อลงวธินกัยประชากรของพระเจจ้าในแผท่นดธินนกันี้น (เทขียบ 
ปฐก. 26:1; 42:5; นรธ. 1:1; 2 ซมอ. 24:13; สดด. 105:16) การหนขีไปพถึกี่งอขียธิปตห์ (โลก) เปป็นภาพ
ของแนวโนจ้มทขีกี่จะแทนทขีกี่ฤทธธิธิ์เดชฝฝ่ายวธิญญาณทขีกี่เสขียไปดจ้วยบรรดาทรกัพยากรฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังของโลก 
แทนทขีกี่จะแสวงหาการกลกับคสืนสผท่ตท่อเบสืนี้องพระพกักตรห์พระเจจ้าและความโปรดปรานของพระองคห์ โดย
การสารภาพบาปและการปรกับปรตุงแกจ้ไข

พระเจจ้าทรงชท่วยคนของพระองคห์ไมท่ไดจ้หรสือ ทขีกี่อยผท่ในแผท่นดธินทขีกี่เกธิดการกกันดารอาหาร ในทขีกี่ ๆ พระเจจ้าไดจ้
ทรงนสาเขาไป? และอกับรามไมท่ไดจ้พถึกี่งพาพระเจจ้าในการชท่วยเขาใหจ้พจ้นจากฟาโรหห์แตท่ไดจ้คธิดอตุบายทขีกี่จะใหจ้ซารายพผด



คสาโกหกครถึกี่งหนถึกี่ง-ทขีกี่วท่านางเปป็นนจ้องสาวของเขา เขาอาจไมท่มขีความมกักี่นใจเกขีกี่ยวกกับการปกปฝ้องดผแลของพระเจจ้าใน
อขียธิปตห์ในความไมท่เชสืกี่อฟปังของเขา

ในคานาอกัน เพราะเชสืกี่อฟปัง เขากห็วางใจไดจ้ ในอขียธิปตห์ เมสืกี่อหนขีการกกันดารอาหารนกันี้นไปโดยทขีกี่พระเจจ้าไมท่ไดจ้
สกักี่งใหจ้ไป เขากห็วางใจไมท่ไดจ้



ปฐมกาล 13
ขร้อ 1-4:

13:1 และอกับรามขถึนี้นไปจากอขียธิปตห์ ตกัวทท่านและ
ภรรยาของทท่าน และสธิกี่งสารพกัดทขีกี่ทท่านมขีอยผท่ และ
โลทไปพรจ้อมกกับทท่าน เขจ้าไปทางทธิศใตจ้
13:2 และอกับรามกห็มกักี่งคกักี่งมากในฝผงสกัตวห์ ในเงธิน และ
ในทองคสา
13:3 และทท่านไปตท่อในการเดธินทางทกันี้งหลายของ

ทท่านจากทางทธิศใตจ้จนถถึงเมสืองเบธเอล ถถึงสถานทขีกี่ทขีกี่
เตห็นทห์ของทท่านเคยตกันี้งอยผท่ในตอนแรกนกันี้น ระหวท่าง
เมสืองเบธเอลกกับเมสืองอกัย
13:4 จนถถึงสถานทขีกี่แหท่งแทท่นบผชานกันี้น ซถึกี่งทท่านเคย
สรจ้างไวจ้ทขีกี่นกักี่นในตอนแรก และทขีกี่นกักี่นอกับรามรจ้องออก
พระนามของพระเยโฮวาหห์

กลนับจากอภียธิปตร์มาสสูผ่แทผ่นบสูชาและแผผ่นดธินทภีริ่ทรงสนัญญาไวร้
อกับรามไป “ทางทธิศใตจ้” นกักี่นคสือ เขจ้าไปในพสืนี้นทขีกี่ตอนใตจ้ของแผท่นดธินคานาอกัน จากนกันี้นกห็ขถึนี้นเหนสือตท่อ ใกลจ้

กกับเบธเอล เบธเอลอยผท่ทางเหนสือของกรตุงเยรผซาเลห็ม จสาไวจ้วท่าเยรผซาเลห็มตอนนกันี้นยกังไมท่ไดจ้กลายเปป็นเมสืองหนถึกี่งของ
พวกยธิวจนกระทกักี่งสมกัยของดาวธิด แตท่เปป็นนครหนถึกี่งของคนเยบตุสและไมท่ถผกกลท่าวถถึงในชท่วงเวลาเหลท่านขีนี้ของอกับราม

แตท่ทขีกี่นกักี่น ระหวท่างเมสืองเบธเอลกกับเมสืองอกัย “ถถึงสถานทขีกี่ทขีกี่เตห็นทห์ของทท่านเคยตกันี้งอยผท่ในตอนแรกนกันี้น ระ
หวท่างเมสืองเบธเอลกกับเมสืองอกัย…อกับรามรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์” โอจ้ กท่อนหนจ้านกันี้น เขาไมท่ไดจ้รจ้องออก
พระนามของพระเยโฮวาหห์ เขาไมท่ไดจ้มขีแทท่นบผชาในอขียธิปตห์เลยเทท่าทขีกี่บกันทถึกนขีนี้แสดง แตท่บกัดนขีนี้ กลกับมาในแผท่นดธินแหท่ง
พระสกัญญาแลจ้ว กลกับมาสผท่แทท่นบผชาของเขา อกับรามสามารถถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่งและรจ้องทผลตท่อพระเจจ้าไดจ้
อยท่างสบายใจ พระเจจ้าไดจ้ทรงปกปฝ้องดผแลเขาในอขียธิปตห์ เหมสือนกกับทขีกี่พระเจจ้าทรงดผแลคนของพระองคห์ตอนนขีนี้ ทกันี้ง 
ๆ ทขีกี่เราไมท่คผท่ควรเลย พระเจจ้าทรงปกปฝ้องดผแลโยนาหห์และทรงใหจ้ปลาวาฬตกัวหนถึกี่งชท่วยชขีวธิตเขาไวจ้จากนนี้สาลถึก จาก
นกันี้นกห็คายเขาออกมาบนดธินแหจ้ง ถถึงแมจ้วท่ากท่อนหนจ้านกันี้นโยนาหห์หนขีไปจากพระเจจ้ากห็ตาม แตท่พระเจจ้าทรงใหจ้คสา
สกัญญาของพระองคห์แกท่อกับรามแลจ้วและพระเจจ้าทรงมขีแผนการตท่าง ๆ ของพระองคห์! พระองคห์ทรงดผแลคนของ
พระองคห์

โลทกห็อยผท่กกับอกับราม อกับรามไมท่ไดจ้เชสืกี่อฟปังคสาบกัญชาของพระเจจ้าในทตุกรายละเอขียด ทขีกี่ตรกัสไวจ้ในปฐมกาล 
12:1 วท่า “เจจ้าจงออกไปจากประเทศของเจจ้า และจากญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า และจากบจ้านบธิดาของเจจ้า” เขาไดจ้เรธิกี่ม
ตจ้นดจ้วยเทราหห์บธิดาผผจ้ชราของเขา โดยตกันี้งใจจะไปยกังคานาอกัน (ปฐก. 11:31) แตท่แนท่นอนวท่าเพราะคสายสืนกรานของ
บธิดาผผจ้ชรา จถึงหยตุดแวะหลายปปอยผท่ในเมสืองฮารานจนกระทกักี่งเทราหห์เสขียชขีวธิต บกัดนขีนี้เขายกังมขีโลทอยผท่ดจ้วย ซถึกี่งเปป็นบตุตร
ชายของพขีกี่ชายของเขา ญาตธิคนหนถึกี่งของเขา คนหนถึกี่งในบจ้านบธิดาของเขา บกัดนขีนี้ทกันี้งอกับรามและโลทเปป็นคนมกักี่งมขี 
พระเจจ้าทรงอยผท่กกับพวกเขามาตลอด ทรงเพธิกี่มพผนฝผงแพะแกะและฝผงวกัวของพวกเขา กระทกักี่งในอขียธิปตห์

_____________
ขร้อ 5-9:

13:5 และโลทเชท่นกกัน ซถึกี่งไปพรจ้อมกกับอกับราม มขีฝผง
แพะแกะ และฝผงวกัว และเตห็นทห์ทกันี้งหลาย
13:6 และแผท่นดธินนกันี้นมขีทขีกี่ไมท่พอทขีกี่จะรกับพวกเขาไวจ้ ทขีกี่

พวกเขาจะอาศกัยอยผท่ดจ้วยกกันไดจ้ เพราะทรกัพยห์สธิกี่งของ
ของพวกเขามขีอยผท่มาก ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงไมท่สามารถ
อาศกัยอยผท่ดจ้วยกกันไดจ้



13:7 และเกธิดการวธิวาทกกันระหวท่างพวกคนเลขีนี้ยง
สกัตวห์ของอกับรามกกับพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์ของโลท และ
คนคานาอกันและคนเปรธิสซขีอาศกัยอยผท่ตอนนกันี้นในแผท่น
ดธินนกันี้น
13:8 และอกับรามกลท่าวแกท่โลทวท่า “อยท่าใหจ้มขีการ
วธิวาทกกันเลย เราขอรจ้องเจจ้า ระหวท่างเรากกับเจจ้า 

และระหวท่างพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์ของเรากกับพวกคน
เลขีนี้ยงสกัตวห์ของเจจ้า เพราะพวกเราเปป็นพขีกี่นจ้องกกัน
13:9 แผท่นดธินทกันี้งหมดอยผท่ตรงหนจ้าเจจ้ามธิใชท่หรสือ จง
แยกตกัวเจจ้า เราขอรจ้องเจจ้า ไปจากเราเถธิด ถจ้าเจจ้าเอา
ทางซจ้ายมสือ เรากห็จะไปทางขวามสือ หรสือถจ้าเจจ้าไป
ทางขวามสือ เรากห็จะไปทางซจ้ายมสือ”

ในทภีริ่สทุดเขากย็ตร้องแยกขาดจากโลท
พระเจจ้าทรงกระทสากธิจอยท่างอดทนกกับอกับรามจรธิง ๆ! อยท่าตกัดสธินเขารตุนแรงนกัก คตุณเคยมขีประสบการณห์

จรธิง ๆ ไหมวท่าการเชสืกี่อฟปังลผกา 14:26 หมายถถึงอะไร? “ถจ้าผผจ้ใดมาหาเรา และไมท่เกลขียดชกังบธิดาของตน และ
มารดา และภรรยา และบตุตรทกันี้งหลาย และพขีกี่นจ้องชาย และพขีกี่นจ้องหญธิง ใชท่แลจ้ว และชขีวธิตของตนเองดจ้วย ผผจ้นกันี้นจะ
เปป็นสาวกของเราไมท่ไดจ้” นกักี่นเคยเกธิดขถึนี้นจรธิงกกับคตุณไหม? คตุณเคยตจ้องเดธินจากมาและทธินี้งคนทขีกี่คตุณรกักหรสือแยกขาด
ไมท่เพขียงในเรสืกี่องระยะทางแตท่ในหลกักการตท่าง ๆ และการรท่วมสามกัคคขีธรรมจากคนเหลท่านกันี้นทขีกี่คตุณรกักไหม? คตุณรผจ้จกัก
สธิกี่งทขีกี่พระเยซผทรงเรขียกรจ้องจรธิง ๆ ในลผกา 14:33 ไหมทขีกี่วท่า “เชท่นนกันี้นแหละ ผผจ้ใดกห็ตามในพวกทท่านทขีกี่มธิไดจ้สละสธิกี่ง
สารพกัดทขีกี่ตนมขีอยผท่ ผผจ้นกันี้นจะเปป็นสาวกของเราไมท่ไดจ้”? ใครเลท่าเคยเปป็นครธิสเตขียนคนหนถึกี่งทขีกี่เปป็นผผจ้ใหญท่และถผกพธิสผจนห์
แลจ้วจนกระทกักี่งเขาผท่านเขจ้าในไฟและถผกพระเจจ้าทดสอบ?

จสาไวจ้วท่าแมจ้แตท่เซาโลกห็กลกับไปยกังเมสืองทารห์ซกัส ละทธินี้งการรกับใชจ้ไปชกักี่วคราว หลกังจากทขีกี่ชขีวธิตของเขาถผก
คตุกคามครกันี้งแลจ้วครกันี้งเลท่า (กธิจการ 9:29,30) เราทราบวท่าเอลขี, ซามผเอล, และดาวธิดรกักลผก ๆ ของตนมากเกธินไป
และไมท่ไดจ้ฝฝึกวธินกัยพวกเขามากพอ พระเจจ้าตรกัสวท่า อาดกัมไดจ้ตกตกี่สา “เพราะเจจ้าไดจ้ตกันี้งใจฟปังเสขียงของภรรยาเจจ้า…”
(ปฐก. 3:17)

ในคตุก เปาโลเขขียนวท่า “คนทกันี้งปวงทขีกี่อยผท่ในแควจ้นเอเชขียนกันี้นกห็หกันไปจากขจ้าพเจจ้า ในพวกนกันี้นมขีฟปเจลกัสและเฮ
อรห์โมเกเนส” (2 ทธ. 1:15) เขาเขขียนในเวลาตท่อมาและกลท่าววท่า “เดมาสไดจ้ละทธินี้งขจ้าพเจจ้าไปแลจ้ว โดยหลงรกักโลก
ปปัจจตุบกันนขีนี้เสขียแลจ้ว…ลผกาคนเดขียวเทท่านกันี้นทขีกี่อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า” (2 ทธ. 4:10,11)

ใครเลท่าไปถถึงความเปป็นผผจ้ใหญท่เตห็มทขีกี่ในการพถึกี่งพาพระเจจ้าแตท่ผผจ้เดขียวและสละทธินี้งทตุกคน จนกวท่าคนเหลท่านกันี้น
ทธินี้งเขาไป? Wesley พยายามอยท่างหนกักทขีกี่จะอยผท่ตท่อไปในครธิสตจกักรแองกลธิกกันแมจ้ในยามทขีกี่พวกเขาไมท่ยอมใหจ้เขา
เทศนาในครธิสตจกักรตท่าง ๆ ของพวกเขา และนอกครธิสตจกักรนกันี้นทขีกี่ Epworth เขาเทศนาบนหธินปปักหลตุมศพบธิดา
ของเขา เขาไมท่ไดจ้เจตนาทขีกี่จะใหจ้เกธิดนธิกายเมโธดธิสตห์ทขีกี่แยกตกัวออกมา แตท่พระเจจ้าทรงเจตนาใหจ้มกันเกธิดขถึนี้น

ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงมขีเรสืกี่องจรธิงจกังหลายอยท่างทขีกี่จะสอนอกับรามและมกันกห็ไมท่งท่าย อกับรามเตห็มใจทขีกี่จะยก
สท่วนใดของแผท่นดธินนกันี้นกห็ไดจ้ใหจ้แกท่โลท สภาพการณห์แวดลจ้อมหลายอยท่างบกังคกับพวกเขาใหจ้ตจ้องแยกขาดจากกกัน ดกัง
นกันี้นในทขีกี่สตุดพระเจจ้ากห็ทรงนสาอกับรามมาถถึงการแยกออกนกันี้นทขีกี่เขาควรจะทสาดจ้วยความยธินดขีตามหลกักการไปแลจ้วเมสืกี่อ
หลายปปกท่อน

_____________



ขร้อ 10-13:
13:10 และโลทแหงนตาของเขาขถึนี้น และเหห็น
บรรดาทขีกี่ราบของแมท่นนี้สาจอรห์แดน วท่าทขีกี่นกักี่นมขีนนี้สา
บรธิบผรณห์อยผท่ทตุกแหท่ง กท่อนทขีกี่พระเยโฮวาหห์ทรงทสาลาย
เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ เปป็นเหมสือนกกับพระ
อตุทยานของพระเยโฮวาหห์ เหมสือนกกับแผท่นดธินแหท่ง
อขียธิปตห์ ตามทางทขีกี่คนไปยกังเมสืองโศอารห์
13:11 แลจ้วโลทไดจ้เลสือกบรรดาทขีกี่ราบของแมท่นนี้สา

จอรห์แดนสสาหรกับตน และโลทออกเดธินทางไปทาง
ทธิศตะวกันออก และเขาทกันี้งสองไดจ้แยกออกจากกกัน
13:12 อกับรามอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน 
และโลทอาศกัยอยผท่ในนครตท่าง ๆ แหท่งทขีกี่ราบ และตกันี้ง
เตห็นทห์ของเขาหกันหนจ้าไปทางเมสืองโสโดม
13:13 แตท่ชาวเมสืองโสโดมเปป็นคนชกักี่วและเปป็นคน
บาปตท่อพระพกักตรห์พระเยโฮวาหห์ยธิกี่งนกัก

โลทเลสือกทภีริ่จะยร้ายไปทางเมสืองโสโดม
โลทจะเปป็นคนไดจ้เลสือก จากนกันี้นอกับราฮกัมกห็จะรกับสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่เหลสือ ถจ้าโลทเลสือกทขีกี่จะไปทางขวา อกับรา

ฮกัมกห็จะไปทางซจ้าย โลทมองลงไปยกังหตุบเขาจอรห์แดน ดผเหมสือนเปป็นทขีกี่แนท่นอนวท่าสธิกี่งทขีกี่ตอนนขีนี้เปป็นครถึกี่งลท่างของทะเล
ตายเคยเปป็นสวนแหท่งหนถึกี่ง เปป็นแผท่นดธินเขขียวชอตุท่ม พรจ้อมกกับหญจ้าดขี ๆ สสาหรกับฝผงแพะแกะและฝผงวกัวของโลท ลง
ไปทขีกี่นกักี่นยกังมขีหจ้าเมสืองเลห็ก ๆ อกันไดจ้แกท่ โสโดม, โกโมราหห์, อกัดมาหห์, เศโบยธิม, และโศอารห์ ผมคธิดวท่าโลทคงตสืกี่นเตจ้น
กกับโอกาสทขีกี่จะเจรธิญมกักี่งคกักี่ง เขาอาจคธิดวท่า “คตุณอาอกับราฮกัมคงไมท่ถสือสาหรอกกกับการอยผท่ในเนธินเขาแหจ้งแลจ้งเหลท่า
นกันี้น ฉกันจะเอาสท่วนของฉกันขณะทขีกี่ฉกันยกังเอาไดจ้” ใชท่แลจ้วครกับ และแยท่จรธิง ๆ ทขีกี่เขาไมท่ไดจ้กลกัวและไมท่ไดจ้ขยาดเลยจาก
ความชกักี่วของเมสืองเหลท่านกันี้น ทขีกี่แสนชกักี่ว แสนลามก จนพระเจจ้าตจ้องทสาลายเมสืองเหลท่านกันี้นในทขีกี่สตุด ดกังนกันี้นโลทจถึงตกันี้ง
เตห็นทห์ของตนหกันหนจ้าไปทางเมสืองโสโดม

ทะเลตายไดจ้ถมจนเตห็มแลจ้วจนกระทกักี่งตอนนขีนี้มกันปกคลตุมสท่วนทขีกี่เคยเปป็นนครเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกทสาลาย คณะ
สสารวจทขีกี่นสาโดย Dr. Melvin Grove Kyle ซถึกี่งขณะนกันี้นมาจาก Xenia Theological Seminary ไดจ้คจ้นพบสตุสาน
หลายแหท่งของนครชกักี่วเหลท่านกันี้น นครเหลท่านกันี้นทขีกี่บกัดนขีนี้ถผกปกคลตุมในนนี้สาของทะเลตาย พวกเขาไดจ้คจ้นพบคสาจารถึกอกัน
ลามก พวกเขาไดจ้พบหลกักฐานทขีกี่แสดงถถึงไฟและกสามะถกันจากสวรรคห์ทขีกี่ทสาลายนครเหลท่านกันี้น (Explorations of 
Sodom, โดย Kyle)

โลทโหยหานครเหลท่านกันี้น สกังคมนกันี้น อารยธรรมทขีกี่มกักี่นคงนกันี้นของเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขียทขีกี่เขาจากมา
ไหม? ถถึงอยท่างไรแลจ้ว เขากห็ถผกดถึงดผดอยท่างมากใหจ้เขจ้าไปหานครชกักี่วเหลท่านขีนี้ เขาผผจ้ซถึกี่ง “ตกันี้งเตห็นทห์ของเขาหกันหนจ้าไป
ทางเมสืองโสโดม” อนธิจจา ในไมท่ชจ้ากห็ยจ้ายเขจ้าไปอยผท่ในเมสืองนกันี้น

มขีความคสืบหนจ้าในบาปอยท่างแนท่นอน ทางแหท่งความเสสืกี่อมถอย จงหมายเหตตุความคสืบหนจ้านขีนี้ในเพลงสดตุดขี
1:1 “บตุคคลผผจ้ไมท่ดสาเนธินตามคสาแนะนสาของคนอธรรม หรสือยสืนอยผท่ในทางของพวกคนบาป หรสือนกักี่งอยผท่ในทขีกี่นกักี่งของ
คนทขีกี่ชอบเยาะเยจ้ย ผผจ้นกันี้นจะไดจ้รกับพร” ตอนแรก คน ๆ หนถึกี่งเดธินอยผท่ในคสาปรถึกษาของพวกคนทขีกี่ไมท่รอด ตท่อมาเขากห็
หยตุดแวะและเดธินอยผท่ในทางของพวกคนบาปและคบหาสมาคมกกับคนเหลท่านกันี้น จากนกันี้นเขากห็นกักี่งลงในทขีกี่นกักี่งของคน
ชอบเยาะเยจ้ย ดกังนกันี้นตอนแรกโลทไดจ้ตกันี้งเตห็นทห์หกันไปทางเมสืองโสโดมและจากนกันี้นกห็ยจ้ายเขจ้าไปอยผท่ในเมสืองโสโดม 
จากนกันี้นภรรยาและลผก ๆ ของเขากห็ซถึมซกับมตุมมองทขีกี่ชกักี่วของเมสืองโสโดม



Pope กลท่าววท่า:
ความชกักี่วคสือสกัตวห์ประหลาดอกันนท่ากลกัว
ทขีกี่แคท่ไดจ้เหห็นกห็เปป็นทขีกี่เกลขียดชกังแลจ้ว
ทวท่าเมสืกี่อเหห็นบท่อย ๆ และคจ้หุ้นหนจ้าแลจ้ว
ตอนแรกเราสผจ้ทน แลจ้วกห็สงสาร สตุดทจ้ายกห็สวมกอด

ดาวธิดมองนางบกัทเชบาอาบนนี้สา จากนกันี้นกห็สท่งคนไปรกับตกัวนางมา แลจ้วกห็ลท่อลวงนาง สตุดทจ้ายกห็ฆท่าสามขีของ
นาง (2 ซมอ. 11) 

ชายหนตุท่มทขีกี่ตอนแรกนกักี่งดสืกี่มนนี้สาอกัดลมทขีกี่บารห์ ตท่อมากห็จะดสืกี่มเหลจ้าทขีกี่นกักี่น เดห็กสาวทขีกี่คบหากกับผผจ้ชายทขีกี่ไมท่รอด
อาจตกหลตุมรกักและแตท่งงานกกับชายทขีกี่ไมท่รอด คนหนตุท่มสาวทขีกี่พลอดรกักกกันจะลท่วงประเวณขีในเวลาตท่อมา คนเหลท่า
นกันี้นทขีกี่ยอมทนกกับบาปตท่อมากห็เลสือกบาปและจากนกันี้นกห็สวมกอดมกัน บกัดนขีนี้โลทอยผท่ในสถานทขีกี่อกันยธิกี่งใหญท่แหท่งความชกักี่ว
แลจ้ว

เหมสือนกกับทขีกี่คน ๆ นกันี้นทขีกี่ดสืกี่มเหลจ้าพอประมาณในตอนแรกเรธิกี่มกลายเปป็นคนขขีนี้เมา คนทขีกี่ตกันี้งเตห็นทห์ของตน
หกันไปทางเมสืองโสโดมกห็จะยจ้ายเขจ้าไปอยผท่ในเมสืองโสโดมเชท่นกกัน อยท่างนจ้อยมกันกห็เปป็นเชท่นนกันี้นกกับโลท

โลทไมท่ไดจ้ทราบเรสืกี่องนขีนี้ แตท่การยจ้ายไปอยผท่เมสืองโสโดมหมายถถึงการสผญเสขียนกันี้น ไมท่เพขียงความมกักี่งคกักี่งของเขา
แตท่ครอบครกัวของเขาดจ้วย-ใชท่แลจ้วครกับ แมจ้กระทกักี่งการสผญเสขียจธิตวธิญญาณของพวกเขา และตท่อมา เมสืกี่อภรรยาของ
เขากลายเปป็นเสาเกลสือ ลผกสาวเหลท่านกันี้นทขีกี่แตท่งงานแลจ้วและหลาน ๆ ทขีกี่ถผกเผาในเพลธิงพธิโรธนกันี้นจากสวรรคห์ และ
ลผกสาวทขีกี่ยกังโสดสองคนนกันี้นซถึกี่งตท่อมามขีลผกแบบไมท่ถผกตจ้อง โลทกห็จะเสขียใจกกับการตกัดสธินใจนกันี้นทขีกี่พาเขาไปสผท่เมสืองโส
โดม

_________
ขร้อ 14-18:

13:14 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสแกท่อกับราม หลกังจาก
โลทแยกจากทท่านไปแลจ้ววท่า “บกัดนขีนี้จงแหงนตาของ
เจจ้าขถึนี้น และมองดผจากสถานทขีกี่ทขีกี่เจจ้าอยผท่นขีนี้ไปทางทธิศ
เหนสือ และไปทางทธิศใตจ้ และไปทางทธิศตะวกันออก 
และไปทางทธิศตะวกันตก
13:15 เพราะวท่าแผท่นดธินทกันี้งหมดซถึกี่งเจจ้าเหห็นนขีนี้ เราจะ
ใหจ้มกันแกท่เจจ้า และแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้าตลอดไปเปป็น
นธิตยห์
13:16 และเราจะกระทสาใหจ้เชสืนี้อสายของเจจ้าเหมสือน

อยท่างผงคลขีแหท่งแผท่นดธินโลก ดกังนกันี้นถจ้าผผจ้ใดสามารถ
นกับจสานวนผงคลขีแหท่งแผท่นดธินโลกไดจ้ แลจ้วเชสืนี้อสาย
ของเจจ้ากห็จะถผกนกับไดจ้เชท่นกกัน
13:17 จงลตุกขถึนี้น เดธินผท่านเขจ้าในแผท่นดธินนขีนี้ตามความ
ยาวของมกัน และตามความกวจ้างของมกัน เพราะเรา
จะใหจ้มกันแกท่เจจ้า”
13:18 แลจ้วอกับรามไดจ้ยจ้ายเตห็นทห์ของทท่าน และมา 
และอาศกัยอยผท่ในทขีกี่ราบแหท่งมกัมเร ซถึกี่งอยผท่ในเฮโบรน 
และสรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งแดท่พระเยโฮวาหห์ทขีกี่นกักี่น

พนันธสนัญญาของพระเจร้ากนับอนับรามถสูกกลผ่าวซนั้นา
มกันสสาคกัญตรงทขีกี่วท่าหลกังจากสายใยอกันใกลจ้ชธิดกกับโลทถผกตกัดขาดแลจ้ว พระเจจ้ากห็สามารถเปปิดเผยพระองคห์

เองแกท่อกับรามไดจ้อยท่างชกัดเจนมากขถึนี้น



จงหมายเหตตุลกักษณะเฉพาะตกัวสามประการของพระสกัญญาทขีกี่ทรงทสากกับอกับรามในทขีกี่นขีนี้
1. แผท่นดธินนกันี้นทกันี้งหมดถผกยกใหจ้แกท่เขาแลจ้ว คสือแผท่นดธินคานาอกันจรธิง ๆ ทขีกี่เขาอยผท่ในตอนนกันี้น เขาจะตจ้องเดธิน

ไปทกักี่วแผท่นดธินนกันี้น ไปยกังทธิศเหนสือและใตจ้และตะวกันออกและตะวกันตก และพระเจจ้าจะยกแผท่นดธินนกันี้นใหจ้
แกท่เขา

2. พระเจจ้าจะประทานลผกหลานมากมายใหจ้แกท่เขา เชสืนี้อสายทขีกี่มากมาย “เหมสือนอยท่างผงคลขีแหท่งแผท่นดธิน
โลก” นกักี่นเปป็นพระสกัญญาหนถึกี่งของชนชาตธิอธิสราเอลทขีกี่จะมานกันี้น

3. นอกจากนขีนี้ แผท่นดธินนขีนี้จะถผกยกใหจ้แกท่อกับรามและแกท่เชสืนี้อสายของเขา “ตลอดไป” กาลาเทขีย 3:16 เตสือน
ใจเราวท่า “บกัดนขีนี้ บรรดาพระสกัญญาไดจ้ประทานไวจ้แกท่อกับราฮกัมและเชสืนี้อสายของทท่าน พระองคห์ไมท่ไดจ้ตรกัส
วท่า ‘และแกท่เชสืนี้อสายทกันี้งหลาย’ เหมสือนอยท่างกกับวท่าแกท่คนมากคน แตท่เหมสือนกกับวท่าแกท่คนผผจ้เดขียว ‘และแกท่
เชสืนี้อสายของทท่าน’ ซถึกี่งเปป็นพระครธิสตห์” ดกังนกันี้นจรธิง ๆ แลจ้ว พระสกัญญานกันี้นมาถถึงพระครธิสตห์ เชสืนี้อสายนกันี้น
ของอกับราม และในทขีกี่นขีนี้การครอบครองของพระเยซผครธิสตห์บนแผท่นดธินโลกกห็ถผกสกัญญาไวจ้
ในเรสืกี่องราวแบบนธิยายของผมเกขีกี่ยวกกับชขีวธิตของอกับราม, Seeking a City, ผมดถึงความสนใจไปยกังขจ้อเทห็จ

จรธิงทขีกี่วท่าอกับราฮกัมมขีโฉนดทขีกี่ดธินทขีกี่แสดงกรรมสธิทธธิธิ์ในแผท่นดธินคานาอกันสสาหรกับตกัวเขาเองและสสาหรกับพระเยซผครธิสตห์ 
และไมท่วท่าจะเกธิดอะไรขถึนี้น และถถึงแมจ้พระเจจ้าจะทรงเผาแผท่นดธินโลกนขีนี้ทกันี้งหมดดจ้วยไฟและทสาลายสธิกี่งทขีกี่ไฟจะทสาลาย
กระนกันี้นพระองคห์กห็ทรงสกัญญาวท่าจะสรจ้างแผท่นดธินใหมท่แหท่งเอเดนบนแผท่นดธินโลก และจากนกันี้นพระครธิสตห์จะทรง
ครอบครองในฐานะเชสืนี้อสายของอกับราฮกัมเหนสือแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้น

อกับรามคงเขจ้าใจวท่านขีกี่เปป็นเชสืนี้อสายคนหนถึกี่งโดยเฉพาะ ทขีกี่พระสกัญญานขีนี้เกขีกี่ยวขจ้องดจ้วย และดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็น
สท่วนหนถึกี่งของความเขจ้าใจของเขาเกขีกี่ยวกกับพระเมสสธิยาหห์ผผจ้จะเสดห็จมานกันี้น พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น ผผจ้ซถึกี่งเขาไดจ้มารผจ้จกัก
และวางใจ

บกัดนขีนี้ อกับรามยจ้ายจากสถานทขีกี่ของตนใกลจ้เมสืองเบธเอล ทางเหนสือของกรตุงเยรผซาเลห็ม ลงไปยกังทขีกี่ราบมกัมเร
ใกลจ้เมสืองเฮโบรน ทางใตจ้ของเยรผซาเลห็มและทางใตจ้ของเมสืองเบธเลเฮม นขีกี่จะเปป็นศผนยห์รวมหลกักแหท่งชขีวธิตของอกับ
ราม และทขีกี่นขีกี่ทขีกี่ถนี้สามกัคเปลาหห์ในเมสืองเฮโบรนเขากกับซาราหห์จะถผกฝปังศพ



ปฐมกาล 14
ขร้อ 1-12:

14:1 และตท่อมาในสมกัยของอกัมราเฟลกษกัตรธิยห์แหท่ง
เมสืองชธินารห์ อารขีโอคกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเอลลาสารห์ เค
โดรห์ลาโอเมอรห์กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเอลาม และทธิดาล
กษกัตรธิยห์แหท่งประชาชาตธิตท่าง ๆ
14:2 กษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้ไดจ้ทสาสงครามกกับเบรากษกัตรธิยห์
แหท่งเมสืองโสโดม และกกับบธิรชากษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโก
โมราหห์ ชธินาบกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองอกัดมาหห์ และเชเม
เบอรห์กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเศโบยธิม และกษกัตรธิยห์แหท่ง
เมสืองเบลา ซถึกี่งกห็คสือโศอารห์
14:3 และบรรดากษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้รวมทกัพกกันใน
หตุบเขาแหท่งสธิดดธิม ซถึกี่งกห็คสือทะเลเกลสือ
14:4 กษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้ยอมรกับใชจ้กษกัตรธิยห์เคโดรห์ลาโอ
เมอรห์สธิบสองปป และในปปทขีกี่สธิบสามกษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้กห็
กบฏ
14:5 และในปปทขีกี่สธิบสขีกี่กษกัตรธิยห์เคโดรห์ลาโอเมอรห์ยกมา
และบรรดากษกัตรธิยห์ทขีกี่อยผท่กกับทท่าน และตขีคนเรฟาอธิม
ในเมสืองอกัชทาโรท คารนาอธิม และคนศผซธิมในเมสือง
ฮาม และคนเอมธิมในเมสืองชาเวหห์ คขีรธิยาธาอธิม
14:6 และชาวโฮรขีในภผเขาเสอขีรห์ของพวกเขา จนถถึง
เมสืองเอลปาราน ซถึกี่งอยผท่ใกลจ้ถธิกี่นทตุรกกันดาร
14:7 และกษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้กลกับมา และมาถถึงเมสืองเอ
นมธิสปปัท ซถึกี่งกห็คสือเมสืองคาเดช และตขีแผท่นดธินทกันี้งสธินี้น
ของคนอามาเลข และคนอาโมไรตห์ดจ้วย ทขีกี่อาศกัยอยผท่ 

ณ เมสืองฮาเซโซนทามารห์
14:8 และกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดม และกษกัตรธิยห์แหท่ง
เมสืองโกโมราหห์ และกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองอกัดมาหห์ และ
กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเศโบยธิม และกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเบ
ลา (คสือเมสืองโศอารห์) กห็ออกไป และพวกเขาเขจ้ารท่วม
การสผจ้รบกกับกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้น ในหตุบเขาแหท่งสธิดดธิม
14:9 กกับเคโดรห์ลาโอเมอรห์กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเอลาม 
และกกับทธิดาลกษกัตรธิยห์แหท่งประชาชาตธิตท่าง ๆ และ
อกัมราเฟลกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองชธินารห์ และอารขีโอค
กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเอลลาสารห์ กษกัตรธิยห์สขีกี่องคห์ตท่อหจ้า
องคห์
14:10 และหตุบเขาแหท่งสธิดดธิมมขีบท่อยางมะตอยเตห็ม
ไปหมด และเหลท่ากษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดมและเมสือง
โกโมราหห์ไดจ้หนขีมาและตกลงไปทขีกี่นกักี่น และพวกทขีกี่
เหลสืออยผท่ไดจ้หนขีไปยกังภผเขา
14:11 และกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นไดจ้เกห็บบรรดาทรกัพยห์
สธิกี่งของของเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ และ
เสบขียงอาหารทกันี้งสธินี้นของพวกเขา และไปตามทาง
ของพวกเขา
14:12 และกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นไดจ้จกับโลท บตุตรชาย
ของนจ้องชายอกับราม ผผจ้ซถึกี่งอาศกัยอยผท่ในเมสืองโสโดม 
และบรรดาทรกัพยห์สธิกี่งของของเขา และจากไป

โลทถสูกจนับเปป็นเชลยในสงคราม
ตอนนขีนี้โลทอยผท่ในเมสืองโสโดมแลจ้ว (ขจ้อ 12)
บกัดนขีนี้ เกธิดสงครามในหตุบเขาแหท่งสธิดดธิมเพสืกี่อทสาลายลจ้างหจ้าเมสืองนกันี้น อกันไดจ้แกท่ โสโดม, โกโมราหห์, อกัดมาหห์,

เศโบยธิม, และโศอารห์ ตอนแรกมขีกษกัตรธิยห์สขีกี่องคห์ทขีกี่ยกทกัพมาในแดนใตจ้-คาเดช ดธินแดนของคนอามาเลขและคนอา
โมไรตห์; ภผเขาเสอขีรห์ ดธินแดนของคนเอโดม; ผผจ้คนของเอซาวทขีกี่เปตราและรอบนครหธินนกันี้น กษกัตรธิยห์สขีกี่องคห์นกันี้นซถึกี่งรวม
ถถึงอกัมราเฟล กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองชธินารห์ ซถึกี่งกห็คสือบาบธิโลน จงหมายเหตตุการแกจ้แคจ้นนกันี้นทขีกี่มขีตท่อ “คนเรฟาอธิมในเมสือ
งอกัชทาโรท คารนาอธิม และคนศผซธิมในเมสืองฮาม และคนเอมธิมในเมสืองชาเวหห์ คขีรธิยาธาอธิม และชาวโฮรขีในภผเขาเส



อขีรห์ของพวกเขา จนถถึงเมสืองเอลปาราน” (ปฐก. 14:5,6) ในทขีกี่นขีนี้พวกคนยกักษห์และคนทกันี้งปวงในดธินแดนนกันี้นถผก
เอาชนะในสงครามแหท่งการลงโทษครกันี้งใหญท่ทขีกี่ยกทกัพไปทกักี่วแดนใตจ้ ซถึกี่งกวาดลงไปถถึงอขียธิปตห์

ในหตุบเขาแหท่งสธิดดธิมนกันี้นมขีหจ้าเมสืองนขีนี้ นกักี่นคสือ โสโดม, โกโมราหห์, อกัดมาหห์, เศโบยธิม, และโศอารห์ (หรสือเบ
ลา) เมสืองเหลท่านขีนี้เคยอยผท่ใตจ้บกังคกับของเคโดรห์ลาโอเมอรห์นานสธิบสขีกี่ปปและจากนกันี้นจถึงกบฏ พวกเขาอาจไมท่ยอมสท่งสท่วย
และขกับไลท่พวกเจจ้าหนจ้าทขีกี่ของกษกัตรธิยห์ออกไป ดกังนกันี้นกองทกัพเหลท่านกันี้นทขีกี่ยกไปทกักี่วโมอกับ, อามาเลข, และแผท่นดธินคน
เอโดมจถึงยกมาตท่อสผจ้หจ้าเมสืองนขีนี้และพธิชธิตพวกเขาอยท่างรวดเรห็ว เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ถผกปลจ้นสะดมทรกัพยห์
สธิกี่งของและอาหาร และโลทซถึกี่งเปป็นคนทขีกี่มกักี่งมขีมาก กห็ถผกจกับตกัวไปพรจ้อมกกับทรกัพยห์สธิกี่งของของเขา เปป็นไปไดจ้วท่าเขา
ถผกจกับเปป็นตกัวประกกัน ฝผงแพะแกะและฝผงวกัวของโลทกห็ถผกเอาไปดจ้วย และกษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้ไปทางเหนสือตท่อพรจ้อมกกับ
ทรกัพยห์ทขีกี่รธิบมาไดจ้ แทบไมท่คธิดเลยวท่าอาจมขีการแกจ้เผห็ดใด ๆ หลกังจากทขีกี่พวกเขาไดจ้พธิชธิตนครแลจ้วนครเลท่ามาแลจ้ว

อกัมราเฟล กษกัตรธิยห์แหท่งชธินารห์ ถผกระบตุวท่าเปป็นคนเดขียวกกับฮกัมมผราบขีแหท่งบาบธิโลน Encyclopaedia 
Britannica กลท่าวไวจ้ ดกังนกันี้นกษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้แหท่งบรรดาประชาชาตธิทขีกี่เขจ้มแขห็งจถึงมขีกองทกัพอกันแขห็งแกรท่งทขีกี่มขีชกัย

____________
ขร้อ 13-16:

14:13 และมขีคนหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้หนขีมานกันี้น และไดจ้แจจ้งใหจ้
อกับรามชาวฮขีบรผทราบ เพราะวท่าทท่านอาศกัยอยผท่ใน
ทขีกี่ราบแหท่งมกัมเรคนอาโมไรตห์ พขีกี่นจ้องของเอชโคลห์ 
และพขีกี่นจ้องของอาเนอรห์ และคนเหลท่านขีนี้เปป็น
พกันธมธิตรกกับอกับราม
14:14 และเมสืกี่ออกับรามไดจ้ยธินวท่าหลานชายของทท่าน
ถผกจกับไปเปป็นเชลย ทท่านจถึงเอาอาวตุธไปใหจ้พวกคนใชจ้
ของทท่านทขีกี่ชสานาญศถึก ทขีกี่เกธิดในบจ้านของทท่านเอง 
จสานวนสามรจ้อยสธิบแปดคน และไลท่ตามพวกเขาไป
ถถึงเมสืองดาน

14:15 และทท่านไดจ้แยกคนของทท่านเองตท่อสผจ้พวก
เขา ทกันี้งตกัวทท่านและพวกคนใชจ้ของทท่าน ออกเปป็นก
อง ๆ ในกลางคสืน และเขจ้าตขีพวกเขา และไลท่ตามพ
วกเขาจนถถึงเมสืองโฮบาหห์ ซถึกี่งอยผท่ทางดจ้านซจ้ายมสือของ
เมสืองดามกัสกกัส
14:16 และทท่านไดจ้นสาบรรดาทรกัพยห์สธิกี่งของกลกับคสืน
มาหมด และไดจ้นสาโลทหลานชายของทท่านกลกับมา
ดจ้วย และบรรดาทรกัพยห์สธิกี่งของของเขา และพวกผผจ้
หญธิงดจ้วย และประชาชน

อนับรามคนของพระเจร้า และนนักรบ
อกับรามผผจ้อยผท่ในทางพระเจจ้า-เขานธิสกัยดขีและใจดขีเกธินกวท่าจะตท่อสผจ้ไหม? ไมท่เลยครกับ จงดผความกลจ้าหาญ 

ความแนท่วแนท่ พลกังงาน ความมตุท่งมกักี่นของชายทขีกี่ดขีคนนขีนี้ พระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขา โลท พรจ้อมกกับทรกัพยห์มากมายแตท่
แทบจะไมท่ตธิดตท่อสกัมพกันธห์กกับพระเจจ้าเลยและแทบจะไมท่มขีความกลจ้าหาญและความแนท่วแนท่เหมสือนทขีกี่อกับรามมขี ไมท่
อาจปกปฝ้องตกัวเองไดจ้ และแมจ้แตท่กษกัตรธิยห์หจ้าองคห์นกันี้นและกองทกัพของพวกเขากห็สธินี้นทท่าตท่อหนจ้าพลโยธาทขีกี่เทขีกี่ยวปลจ้น
สะดมนขีนี้

แตท่อกับรามมขีคนรกับใชจ้ทขีกี่ถผกฝฝึก 318 คน ซถึกี่งเกธิดในเรสือนของเขาเอง โอจ้ ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเขาไดจ้สอนพวก
เขาใหจ้รผจ้จกักใชจ้คกันธนผและหอก และไดจ้ฝฝึกซจ้อมพวกเขาในเรสืกี่องความเชสืกี่อฟปังและความกลจ้าหาญ ในแถบชายแดนนกันี้น
พรจ้อมกกับนครทขีกี่มขีขนาดเลห็กมาก ๆ ซถึกี่งมขีกษกัตรธิยห์ของมกันเองและไมท่มขีการปกครองจากสท่วนกลางทขีกี่เขจ้มแขห็ง ผผจ้คนกห็



ฉกฉวยสธิกี่งทขีกี่ตนอยากไดจ้หากพวกเขาทสาไดจ้ และประชาชนตจ้องปกปฝ้องตกัวเอง ครอบครกัวและฝผงสกัตวห์ของตน
แตท่อกับรามมขีพกันธมธิตร เขาไดจ้รท่วมเปป็นพกันธมธิตรกกับอาเนอรห์, เอชโคลและมกัมเร ซถึกี่งเปป็นเพสืกี่อนบจ้านทขีกี่เลขีนี้ยง

สกัตวห์เหมสือนกกัน ซถึกี่งแตท่ละคนกห็มขีเหลท่าคนใชจ้และครอบครกัวของตกัวเอง พวกเขามารท่วมสมทบกกับอกับรามในการไลท่
ตามกษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้ไป พวกเขาขขีกี่อผฐของตนขถึนี้นไปทางเหนสือเปป็นระยะทางไกล พวกเขาโจมตขีคท่ายของกษกัตรธิยห์สขีกี่
องคห์นขีนี้ตอนกลางคสืนและจากนกันี้นกห็ไลท่ตามคนเหลท่านกันี้นไป รกังควานและเขท่นฆท่าคนเหลท่านกันี้นตลอดทางไปจนถถึงดาน
ในตอนเหนสือของอธิสราเอลและไมท่ไกลจากเมสืองดามกัสกกัสมากนกัก กษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นเองถผกฆท่า (ขจ้อ 17) ทรกัพยห์ทขีกี่ถผก
ปลจ้นไปทกันี้งหมดถผกนสากลกับมาและพวกเชลยไดจ้รกับการปลดปลท่อยและกลกับมากกับอกับราม

ครธิสเตขียนทขีกี่ดขีควรมขีความกลจ้าหาญ พวกเขาตจ้องยสืนหยกัดตท่อสผจ้บาปเพขียงลสาพกังบท่อย ๆ บางครกันี้งพวกเขา
ตจ้องสผจ้เพสืกี่อสธิกี่งทขีกี่ถผกตจ้อง รกัฐบาลเปป็นตกัวแทนของพระเจจ้า แตท่ในกรณขีนขีนี้อกับรามไมท่ไดจ้อยผท่ภายใตจ้รกัฐบาลของกษกัตรธิยห์
องคห์อสืกี่นใด ดกังนกันี้นเขาจถึงตจ้องรกับผธิดชอบตท่อผผจ้คนของเขา เขาไดจ้ฝฝึกฝนเหลท่าผผจ้รกับใชจ้และทหารของตน พวกเขาจถึง
ออกไปตท่อสผจ้และชท่วยชขีวธิตผผจ้บรธิสตุทธธิธิ์จากการถผกจกับเปป็นเชลยและลงโทษพลโยธาทขีกี่เขท่นฆท่าของกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ยก
มาตท่อสผจ้พวกเขา อกับรามมาเพสืกี่อชท่วยชขีวธิตโลทและเขาไดจ้ทสาเชท่นนกันี้น

พวกเสรขีนธิยมทขีกี่สท่งเสรธิมไมท่ใหจ้ผผจ้คนตท่อสผจ้เพสืกี่อประเทศชาตธิของตนและดกังนกันี้นจถึงยกยท่องพวกหนขีการเกณฑห์
ทหารและพวกกบฏทขีกี่ไมท่ถวายเกขียรตธิพระเจจ้าใหจ้เปป็นฮขีโรท่ จสาไวจ้วท่า “บรรดาผผจ้ทขีกี่มขีอสานาจนกันี้นถผกแตท่งตกันี้งขถึนี้นโดย
พระเจจ้า” ผผจ้ครอบครองนกันี้น “เปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้าแกท่ทท่านสสาหรกับความดขี” “ผผจ้ครอบครองนกันี้นหาไดจ้ถสือดาบไวจ้
อยท่างเปลท่าประโยชนห์ไมท่” แตท่เปป็นผผจ้แกจ้แคจ้นเพสืกี่อลงโทษบาป (โรม 13) ทางของพระเจจ้าหมายถถึงความรกักชาตธิ มกัน
หมายถถึงการชท่วยเหลสือผผจ้ทขีกี่อท่อนแอ การดผแลประเทศชาตธิของเราและการดผแลครอบครกัวของเราเชท่นกกัน

เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับอกับราม และดกังนกันี้นเมลคขีเซเดคจถึงสามารถถวายสาธตุการ
แดท่“พระเจจ้าผผจ้สผงสตุด ผผจ้ซถึกี่งไดจ้ทรงมอบศกัตรผทกันี้งหลายของเจจ้าไวจ้ในมสือของเจจ้า” เขากลท่าวแกท่อกับราม (ขจ้อ 20) 

บท่อยแคท่ไหนทขีกี่พระเจจ้าทรงชท่วยคนของพระองคห์ใหจ้รอดชขีวธิตในการสผจ้รบทขีกี่อาจถถึงตายไดจ้? พระองคห์
ประทานชกัยชนะแกท่เดห็กหนตุท่มดาวธิดในการตท่อสผจ้กกับโกลธิอกัทคนยกักษห์ (1 ซมอ. 17:42-51); แกท่โยนาธานและผผจ้ถสือ
เครสืกี่องอาวตุธของเขา (1 ซมอ. 14:4-16); แกท่กษกัตรธิยห์อาสาในชกัยชนะเหนสือกองทกัพหนถึกี่งลจ้านคนนกันี้นของคน
เอธธิโอเปปย (2 พศด. 14:9-15) และอสืกี่น ๆ อขีกมากมาย

___________
ขร้อ 17-24:

14:17 และกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดมไดจ้ออกมาพบ
ทท่าน หลกังจากการกลกับมาของทท่านจากการเขท่นฆท่า
กษกัตรธิยห์เคโดรห์ลาโอเมอรห์ และกษกัตรธิยห์ทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่
กกับกษกัตรธิยห์นกันี้น ทขีกี่หตุบเขาแหท่งชาเวหห์ ซถึกี่งเปป็นหตุบเขา
ของกษกัตรธิยห์
14:18 และเมลคขีเซเดคกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองซาเลห็มไดจ้
นสาขนมปปังและนนี้สาองตุท่นมาใหจ้ และทท่านเปป็นปตุโรหธิต

ของพระเจจ้าผผจ้สผงสตุด
14:19 และทท่านไดจ้อวยพรอกับราม และกลท่าววท่า 
“ขอใหจ้อกับรามไดจ้รกับพรจากพระเจจ้าผผจ้สผงสตุด ผผจ้ทรง
เปป็นเจจ้าของฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลก
14:20 และสาธตุการแดท่พระเจจ้าผผจ้สผงสตุด ผผจ้ซถึกี่งไดจ้ทรง
มอบศกัตรผทกันี้งหลายของเจจ้าไวจ้ในมสือของเจจ้า” และ
อกับรามกห็ยกหนถึกี่งในสธิบจากขจ้าวของทกันี้งหมดถวายแดท่



ทท่าน
14:21 และกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดมตรกัสแกท่อกับราม
วท่า “ขอใหจ้พวกคนแกท่เรา และทท่านเอาบรรดา
ทรกัพยห์สธิกี่งของนกันี้นไปเถธิด”
14:22 และอกับรามกลท่าวแกท่กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดม
วท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยกมสือของขจ้าพเจจ้าตท่อพระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าผผจ้สผงสตุด ผผจ้ทรงเปป็นเจจ้าของฟฝ้าสวรรคห์และ
แผท่นดธินโลก

14:23 วท่าขจ้าพเจจ้าจะไมท่เอาจากเสจ้นดจ้ายเสจ้นหนถึกี่ง 
แมจ้กระทกักี่งสายรกัดรองเทจ้า และขจ้าพเจจ้าจะไมท่รกับเอา
สธิกี่งใด ๆ ทขีกี่เปป็นของทท่าน เกรงวท่าทท่านจะกลท่าววท่า 
‘ขจ้าไดจ้ทสาใหจ้อกับรามมกักี่งมขี’
14:24 เวจ้นแตท่สธิกี่งซถึกี่งพวกคนหนตุท่มไดจ้กธิน และสท่วน
ของคนทกันี้งหลายซถึกี่งไดจ้ไปกกับขจ้าพเจจ้า คสืออาเนอรห์ 
เอชโคลห์ และมกัมเร ใหจ้พวกเขารกับสท่วนของพวกเขา
เถธิด”

การกลนับมาอยผ่างมภีชนัยพรร้อมกนับพวกเชลย
กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดมไดจ้ออกไปพบกกับอกับรามหลกังจากทขีกี่เขากลกับมา “และเมลคขีเซเดคกษกัตรธิยห์แหท่ง

เมสืองซาเลห็มไดจ้นสาขนมปปังและนนี้สาองตุท่นมาใหจ้ และทท่านเปป็นปตุโรหธิตของพระเจจ้าผผจ้สผงสตุด” เราไมท่ทราบมากนกักเกขีกี่ยว
กกับเมลคขีเซเดค เขาถผกกลท่าวถถึงในเพลงสดตุดขี 110:4 และอขีกครกันี้งในฮขีบรผ 5,6 และ 10 และฮขีบรผ 7:1-3 บอกเราวท่า:

“เพราะเมลคขีเซเดคผผจ้นขีนี้ เปป็นกษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองซาเลห็ม เปป็นปตุโรหธิตของพระเจจ้าผผจ้สผงสตุด ผผจ้ไดจ้พบอกับราฮกัม
ขณะทขีกี่กสาลกังกลกับมาจากการฆท่าฟปันกษกัตรธิยห์ทกันี้งหลาย และไดจ้อวยพรอกับราฮกัม อกับราฮกัมกห็ไดจ้ถวายของหนถึกี่งในสธิบ
จากสธิกี่งของทกันี้งปวงแกท่ทท่านผผจ้นขีนี้ ตอนแรกทท่านผผจ้นขีนี้แปลวท่ากษกัตรธิยห์แหท่งความชอบธรรม แลจ้วหลกังจากนกันี้นกษกัตรธิยห์แหท่ง
เมสืองซาเลห็มดจ้วย ซถึกี่งกห็คสือ กษกัตรธิยห์แหท่งสกันตธิสตุข โดยปราศจากบธิดา โดยปราศจากมารดา โดยปราศจากเชสืนี้อสาย 
โดยไมท่มขีการเรธิกี่มตจ้นแหท่งวกันทกันี้งหลาย หรสือการสธินี้นสตุดของชขีวธิต แตท่ถผกทสาใหจ้เปป็นเหมสือนพระบตุตรของพระเจจ้า ทท่าน
ดสารงตสาแหนท่งปตุโรหธิตคนหนถึกี่งอยท่างตท่อเนสืกี่อง”

เมลคภีเซเดคเปป็นใคร?
ในหนกังสสือของเขา Through the Pentateuch, Chapter by Chapter, W.H. Griffith Thomas 

กลท่าวเกขีกี่ยวกกับเมลคขีเซเดควท่า “เขาเปป็นคนหนถึกี่งในสายของเชมทขีกี่ยกังนมกัสการพระเจจ้าทขีกี่แทจ้จรธิงอยผท่” Halley’s 
Bible Handbook กลท่าววท่า

ปตุโรหธิต-กษกัตรธิยห์แหท่งซาเลห็ม (เยรผซาเลห็ม) ประเพณขีคนฮขีบรผกลท่าววท่า เขาเปป็นเชม ผผจ้รอดชขีวธิตจาก
นนี้สาทท่วมนกันี้น ผผจ้ซถึกี่งยกังมขีชขีวธิตอยผท่ เปป็นชายทขีกี่อายตุยสืนทขีกี่สตุดของโลกทขีกี่ยกังมขีชขีวธิตอยผท่, ปตุโรหธิต, ในสมกัยของ
อกัครปปิตานกันี้น, ของเผท่าพกันธตุห์ทกันี้งหมด หากเปป็นเชท่นนกันี้น มกันกห็บอกเปป็นนกัยวท่า หลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้นไมท่
นาน พระเจจ้าไดจ้ทรงเลสือกเยรผซาเลห็มใหจ้เปป็นฉากเหตตุการณห์ของการไถท่มวลมนตุษยห์ ไมท่วท่าเขาจะเปป็น
ใคร เขากห็เปป็นภาพเลห็งหนถึกี่งของพระครธิสตห์ (สดด. 110; ฮบ. 5:6,7)

บางคนคธิดวท่าเขาเปป็นพระครธิสตห์ในรผปกายกท่อนรกับสภาพมนตุษยห์ ผมไมท่คธิดเชท่นนกันี้น เขาถผกเรขียกวท่ามนตุษยห์
คนหนถึกี่ง พระเยซผจะตจ้องเปป็น “ตามอยท่างของเมลคขีเซเดค” ดกังนกันี้นเหห็นไดจ้ชกัดวท่าเมลคขีเซเดคควรเปป็นภาพหนถึกี่งทขีกี่
เหมสือนกกับพระครธิสตห์ ไมท่ใชท่พระครธิสตห์เอง เขาถผกบอกวท่า “ปราศจากบธิดา โดยปราศจากมารดา โดยปราศจาก
เชสืนี้อสาย” ดกังนกันี้นเราจถึงคธิดวท่าพระคกัมภขีรห์หมายความเพขียงวท่าพระเจจ้าไมท่ไดจ้บกันทถึกเกขีกี่ยวกกับบธิดาและมารดาและเชสืนี้อ
สายและวงศห์ตระกผลเพสืกี่อทขีกี่เมลคขีเซเดคจะไดจ้เปป็นตกัวแทนและภาพเลห็งของพระเยซผเจจ้าไดจ้อยท่างเหมาะสม



เชมเองกห็ยกังมขีชขีวธิตอยผท่ในสมกัยของอกับราม เขามขีชขีวธิตอยผท่อขีก 502 ปปหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น (ปฐก. 11:10,11) 
ในนธิยายของผม, Seeking a City, เกขีกี่ยวกกับชขีวธิตของอกับราฮกัม ผมกห็เสนอแนะวท่าเชมเองอาจเปป็นเมลคขีเซเดค ซถึกี่ง
บกัดนขีนี้เปป็นกษกัตรธิยห์ของเมสืองเลห็ก ๆ เมสืองหนถึกี่ง, ซาเลห็มหรสือสกันตธิสตุข, และปตุโรหธิตนกันี้นของพระเจจ้า นกักี่นคงจะเหมาะสม
แตท่นกักี่นกห็เปป็นเพขียงการคาดเดา

อกับรามยกสธิบชกักหนถึกี่งใหจ้แกท่เมลคขีเซเดค ซถึกี่งแสดงภาพวท่าระบบปตุโรหธิตของคนเลวขีกห็จะมาจากหลานของ
อกับรามทขีกี่ยกังไมท่เกธิด และอยผท่ใตจ้อสานาจของพระครธิสตห์ ซถึกี่งถผกแสดงภาพตรงนขีนี้โดยเมลคขีเซเดค พระครธิสตห์ทรงเปป็น
ปตุโรหธิตทขีกี่ใหญท่กวท่าอาโรน เครสืกี่องบผชาของพระองคห์เปป็นใหญท่กวท่าเครสืกี่องบผชาใด ๆ ของคนเลวขี นท่าบกังเอธิญทขีกี่วท่า มกัน
ถผกบท่งบอกอยท่างแนท่นอนวท่ากท่อนบกัญญกัตธิใด ๆ ของโมเสส ผผจ้คนรผจ้สถึกวท่าเปป็นเรสืกี่องปกตธิและถผกตจ้องทขีกี่จะแสดงความ
เชสืกี่อของตนและการพถึกี่งพาพระเจจ้าโดยการนสาสธิบชกักหนถึกี่งมาถวาย นกักี่นเปป็นสธิกี่งทขีกี่เหมาะสมและถผกตจ้องในตอนนกันี้น 
เชท่นเดขียวกกับในตอนนขีนี้ ไมท่ใชท่เปป็นเรสืกี่องของบทบกัญญกัตธิ แตท่เพราะวท่าเมสืกี่อเราเชท่าพระนธิเวศของพระเจจ้า (บจ้านของเรา)
เรากห็ควรจท่ายคท่าเชท่า เมสืกี่อเรายสืมเงธินของพระเจจ้า (จรธิง ๆ แลจ้วเงธินของเราเปป็นของพระองคห์) เรากห็ควรจท่ายดอกเบขีนี้ย
เมสืกี่อทกันี้งหมดทขีกี่เรามขีเปป็นของพระเจจ้า เรากห็ควรแนท่ใจวท่าพระองคห์ทรงไดจ้รกับรายรกับบางอยท่างจากมกัน

กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองโสโดมเสนอแนะแกท่อกับรามวท่า “ขอใหจ้พวกคนแกท่เรา และทท่านเอาบรรดาทรกัพยห์สธิกี่งของ
นกันี้นไปเถธิด” แตท่อกับรามปฏธิเสธทขีกี่จะรกับสธิกี่งหนถึกี่งสธิกี่งใดมาไวจ้เพสืกี่อตกัวเอง เขาขอรจ้องใหจ้พวกคนหนตุท่มทขีกี่ไปกกับเขาควรไดจ้
รกับสท่วนแบท่งของพวกเขาจากของรธิบนกันี้นและสท่วนทขีกี่เหลสือกห็ถผกคสืนกลกับไป โลทกลกับไปยกังเมสืองของตนและคนอสืกี่น ๆ
ทขีกี่เหลสือกห็ไดจ้รกับทรกัพยห์สธิกี่งของของตนกลกับคสืนไป

เรสืกี่องราวสกันี้น ๆ นขีนี้เปปิดเผยถถึงบางสธิกี่งเกขีกี่ยวกกับอตุปนธิสกัยของอกับรามชายผผจ้ยธิกี่งใหญท่คนนขีนี้ทขีกี่ทสาใหจ้ใจเราชสืกี่นบาน



ปฐมกาล 15
ขร้อ 1:

15:1 หลกังจากเหตตุการณห์เหลท่านขีนี้พระดสารกัสของพระ
เยโฮวาหห์มาถถึงอกับรามในนธิมธิต โดยตรกัสวท่า “อยท่า

กลกัวเลย อกับรามเออ๋ย เราเปป็นโลท่ของเจจ้า และเปป็น
บสาเหนห็จใหญท่ยธิกี่งของเจจ้า”

การปกปป้องของพระเจร้าและบนาเหนย็จสนาหรนับคนของพระองคร์
พระเจจ้าตรกัสแกท่อกับรามวท่า “เราเปป็นโลท่ของเจจ้า” พระองคห์ไมท่ไดจ้เพธิกี่งพธิสผจนห์เรสืกี่องนขีนี้ไปหรอกหรสือ? อกับราม

ออกไปสผจ้รบกกับกษกัตรธิยห์สขีกี่องคห์และเหลท่ากองทกัพของพวกเขา ผผจ้ซถึกี่งมขีชกัยชนะหลกังจากทสาลายหลายนคร และปลจ้น
สะดมนครแลจ้วนครเลท่า กระนกันี้นอกับราม พรจ้อมกกับคนใชจ้ 318 คนและอาจมขีพกันธมธิตรสองสามรจ้อยคน กห็ไมท่เพขียง
ทสาใหจ้กษกัตรธิยห์เหลท่านขีนี้แตกพท่ายไป แตท่ยกังเขท่นฆท่าพวกเขาและเหลท่ากองทกัพของพวกเขาดจ้วย ไดจ้ปลดปลท่อยเชลยทตุก
คนและนสาทรกัพยห์สธิกี่งของทขีกี่ถผกรธิบไปกลกับคสืนมาทกันี้งหมด! และเขาไดจ้ทสาเชท่นนกันี้นโดยทขีกี่ตกัวเองไมท่ไดจ้รกับอกันตรายเลย 
พระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขามาตลอด พระเจจ้าทรงเปป็นโลท่ของเขา! อกับรามกสาลกังเรขียนรผจ้ทขีกี่จะวางใจพระเยโฮวาหห์

มกันเปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าพระเจจ้าทรงเปป็นโลท่แกท่อกับราม แตท่พระองคห์ไมท่ทรงเปป็นโลท่แกท่ทตุกคนทขีกี่วางใจใน
พระองคห์หรอกหรสือ? เพลงสดตุดขี 33:20 และ 59:11 เรขียกพระองคห์วท่า “โลท่ของพวกขจ้าพระองคห์” ผผจ้แตท่งเพลงสดตุดขี
รจ้องประกาศในเพลงสดตุดขี 84:9 วท่า “ขอทอดพระเนตร โอ ขจ้าแตท่พระเจจ้าโลท่ของพวกขจ้าพระองคห์” และขจ้อ 11 
กลท่าววท่า “เพราะพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงเปป็นดวงอาทธิตยห์และเปป็นโลท่ พระเยโฮวาหห์จะประทานความกรตุณา
และเกขียรตธิ พระองคห์จะมธิไดจ้ทรงหวงของดขีอกันใดไวจ้เลยจากคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ดสาเนธินอยท่างเทขีกี่ยงธรรม” โอจ้ พระองคห์
ผผจ้ทรงเปป็นโลท่ของอกับราฮกัมและของทตุกคนทขีกี่วางใจในพระองคห์!

อกับรามไดจ้พบสธิกี่งทขีกี่ครธิสเตขียนคนอสืกี่นอขีกมากมายทขีกี่วางใจไดจ้พบแลจ้ว ทขีกี่วท่า “ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ตกันี้ง
คท่ายลจ้อมรอบบรรดาผผจ้ทขีกี่เกรงกลกัวพระองคห์ และทรงชท่วยพวกเขาใหจ้รอดพจ้น” (สดด. 34:7) อกับรามกสาลกังเรขียนรผจ้
พระสกัญญาแสนหวานนกันี้นทขีกี่ตท่อมาจะถผกบกันทถึกลงในฮขีบรผ 13:5 และ 6 “เราจะไมท่ละทท่านหรสือทอดทธินี้งทท่านเลย” 
เพสืกี่อวท่าพวกเราจะกลท่าวอยท่างกลจ้าหาญวท่า ‘องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยของขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะไมท่
กลกัววท่ามนตุษยห์จะทสาอะไรแกท่ขจ้าพเจจ้า’”

แตท่พระเจจ้าตรกัสแกท่อกับรามเชท่นกกันวท่า “เราเปป็น…บสาเหนห็จใหญท่ยธิกี่งของเจจ้า” อกับรามไดจ้ยกสธิทธธิธิ์ในการเลสือก
แผท่นดธินทขีกี่อตุดมสมบผรณห์ทขีกี่สตุดใหจ้แกท่โลทซถึกี่งพระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้กกับอกับราม เขาไดจ้ปฏธิเสธทขีกี่จะตกักตวงผลประโยชนห์
จากของรธิบนกันี้นทขีกี่ถผกยถึดมาโดยการตจ้องเสขีกี่ยงเอาชขีวธิตเขจ้าแลกและตจ้องออกแรงมาก ในทางกลกับกกัน โลททขีกี่แสวงหา
ความรกี่สารวย ไมท่สามารถปกปฝ้องทรกัพยห์สธินของตนไวจ้ไดจ้จากเหลท่าผผจ้รตุกราน และไมท่มขีความมกักี่นใจในการปกปฝ้องของ
พระเจจ้า แตท่โลทเปป็นเพสืกี่อนกกับคนชกักี่ว และอขีกไมท่นานเขากห็จะสผญเสขียภรรยา ครอบครกัวและความมกักี่งคกักี่ง และไป
อาศกัยอยผท่ในถนี้สา

อกับรามไดจ้ยกสธิบชกักหนถึกี่งใหจ้แกท่เมลคขีเซเดค ปตุโรหธิตของพระเจจ้า และเขาจะเรขียนรผจ้วท่าโดยการหวท่านอยท่าง
บรธิบผรณห์ เขากห็เกห็บเกขีกี่ยวอยท่างบรธิบผรณห์ สตุภาษธิต 3:9,10 บอกเราวท่า “จงถวายเกขียรตธิแดท่พระเยโฮวาหห์ดจ้วย
ทรกัพยห์สธินของเจจ้า และดจ้วยผลแรกแหท่งการเพธิกี่มขถึนี้นทกันี้งสธินี้นของเจจ้า แลจ้วบรรดายตุจ้งฉางของเจจ้าจะเตห็มดจ้วยความอตุดม
และบท่อยกี่สาองตุท่นทกันี้งหลายของเจจ้าจะโพลท่งออกมาดจ้วยนนี้สาองตุท่นใหมท่” อกับรามไดจ้เรขียนรผจ้ทขีกี่จะใหจ้และเขากห็จะไดจ้รกับ



คน ๆ หนถึกี่งจะไดจ้รกับอะไรสสาหรกับการรกับใชจ้พระเจจ้า?  เปโตรถามคสาถามนกันี้นกกับพระเยซผ โดยกลท่าววท่า:
“ดผเถธิด ขจ้าพระองคห์ทกันี้งหลายไดจ้สละสธิกี่งสารพกัด และไดจ้ตามพระองคห์มา ฉะนกันี้นขจ้าพระองคห์ทกันี้งหลายจถึงจะ

ไดจ้อะไรบจ้าง” และพระเยซผตรกัสกกับพวกเขาวท่า “เรากลท่าวความจรธิงแกท่ทท่านทกันี้งหลายวท่า พวกทท่านซถึกี่งไดจ้ตามเรามา
ในการสรจ้างสธิกี่งสารพกัดขถึนี้นใหมท่คราวเมสืกี่อบตุตรมนตุษยห์จะนกักี่งในพระทขีกี่นกักี่งแหท่งสงท่าราศขีของพระองคห์นกันี้น พวกทท่านจะไดจ้
นกักี่งบนบกัลลกังกห์สธิบสองทขีกี่เชท่นกกัน โดยพธิพากษาคนอธิสราเอลสธิบสองเผท่า และทตุกคนทขีกี่ไดจ้สละบจ้าน หรสือพขีกี่นจ้องชาย
หญธิง หรสือบธิดามารดา หรสือภรรยา หรสือบตุตรทกันี้งหลาย หรสือทขีกี่ดธิน เพราะเหห็นแกท่นามของเรา จะไดจ้รกับผลหนถึกี่งรจ้อย
เทท่า และจะไดจ้ชขีวธิตนธิรกันดรห์เปป็นมรดก”-มธ. 19:27-29

โอจ้ องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็น “บสาเหนห็จใหญท่ยธิกี่ง” ของเรา ผมมขีความยธินดขียธิกี่งนกักเพราะพระบกัญชานกันี้น
ของพระเจจ้าทขีกี่วท่าพวกเลวขีไมท่ไดจ้รกับมรดกรท่วมกกับเผท่าอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือของคนอธิสราเอลเพราะวท่า “พระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าของคนอธิสราเอลเปป็นมรดกของพวกเขา” (ยชว. 13:33)

ดกังนกันี้นพระเยโฮวาหห์จถึงทรงเปป็นบสาเหนห็จใหญท่ยธิกี่งของอกับรามและของเราทตุกคนทขีกี่วางใจพระองคห์
____________

ขร้อ 2-11:
15:2 และอกับรามทผลวท่า “ขจ้าแตท่องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
พระเจจ้า พระองคห์จะโปรดประทานอะไรแกท่ขจ้า
พระองคห์เลท่า โดยเหห็นวท่าขจ้าพระองคห์ยกังไมท่มขีบตุตร 
และคนตจ้นเรสือนแหท่งครกัวเรสือนของขจ้าพระองคห์คสือเอ
ลขีเอเซอรห์ชาวเมสืองดามกัสกกัสคนนขีนี้”
15:3 และอกับรามทผลวท่า “ดผเถธิด พระองคห์ไมท่ไดจ้
ประทานเชสืนี้อสายใหจ้แกท่ขจ้าพระองคห์ และดผเถธิด คน
หนถึกี่งทขีกี่เกธิดในบจ้านขจ้าพระองคห์เปป็นทายาทของขจ้า
พระองคห์”
15:4 และดผเถธิด พระดสารกัสของพระเยโฮวาหห์มาถถึง
ทท่าน โดยตรกัสวท่า “คนนขีนี้จะไมท่เปป็นทายาทของเจจ้า 
แตท่ผผจ้ทขีกี่จะออกมาจากบกันี้นเอวของเจจ้าเองจะเปป็น
ทายาทของเจจ้า”
15:5 และพระองคห์ทรงนสาทท่านออกมากลางแจจ้ง 
และตรกัสวท่า “บกัดนขีนี้ จงมองดผฟฝ้าสวรรคห์และนกับ
ดวงดาวเหลท่านกันี้น ถจ้าเจจ้าสามารถนกับพวกมกันไดจ้” 
และพระองคห์ตรกัสแกท่ทท่านวท่า “เชสืนี้อสายของเจจ้าจะ
เปป็นเชท่นนกันี้น”

15:6 และทท่านเชสืกี่อในพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์
ทรงนกับวท่านกักี่นเปป็นความชอบธรรมแกท่ทท่าน
15:7 และพระองคห์ตรกัสแกท่ทท่านวท่า “เราเปป็นพระเย
โฮวาหห์ทขีกี่ไดจ้พาเจจ้าออกมาจากเมสืองเออรห์ของชาว
เคลเดขีย เพสืกี่อใหจ้แผท่นดธินนขีนี้แกท่เจจ้า เพสืกี่อรกับมกันใหจ้เปป็น
มรดก”
15:8 และทท่านทผลวท่า “ขจ้าแตท่องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
พระเจจ้า ขจ้าพระองคห์จะทราบไดจ้อยท่างไรวท่าขจ้า
พระองคห์จะรกับแผท่นดธินนขีนี้เปป็นมรดก”
15:9 และพระองคห์ตรกัสแกท่ทท่านวท่า “จงเอาวกัวสาว
อายตุสามปปหนถึกี่งตกัว และแพะตกัวเมขียอายตุสามปปหนถึกี่ง
ตกัว และแกะตกัวผผจ้อายตุสามปปหนถึกี่งตกัว และนกเขาหนถึกี่ง
ตกัว และนกพธิราบแรกรตุท่นหนถึกี่งตกัวมาใหจ้เรา”
15:10 และทท่านนสาบรรดาสกัตวห์เหลท่านขีนี้มายกังทท่าน 
และผท่าพวกมกันตรงกลาง และวางแตท่ละซขีกตท่อกกัน 
แตท่นกเหลท่านกันี้นทท่านหาไดจ้ผท่าไมท่
15:11 และเมสืกี่อฝผงเหยขีกี่ยวลงมาบนซากสกัตวห์เหลท่านกันี้น
อกับรามกห็ไลท่พวกมกันไปเสขีย



อนับรามอยากไดร้บทุตรชายคนหนนริ่ง
ดผทขีกี่ขจ้อ 2, 3 และ 8 อกับรามเปป็นชายคนหนถึกี่งทขีกี่มขีความใครท่อยากเหมสือนกกับเรา และความเชสืกี่อของเขากห็

หวกักี่นไหวบท่อย ๆ นอกจากตรงนขีนี้แลจ้ว มกันยกังหวกักี่นไหวในปฐมกาล 12:10-13, ใน 16:1-3, ใน 17:17 และ 18, 
และอขีกครกันี้งในบททขีกี่ 20 อกับรามผผจ้สงสกัย ผผจ้ซถึกี่งหมดหวกังครกันี้งแลจ้วครกันี้งเลท่าและอยากไดจ้หมายสสาคกัญสกักอยท่าง หรสือ
อยากไดจ้ลผกคนหนถึกี่งโดยวธิธขีอสืกี่นอกเหนสือจากวธิธขีนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้ สตุดทจ้ายแลจ้วไดจ้กลายเปป็น “อกับราฮกัมผผจ้
เปปปั่ยมดจ้วยความเชสืกี่อ” (กท. 3:9); ชายคนนกันี้นผผจ้เชสืกี่อวท่าพระเจจ้าจะทรงยกอธิสอกัคขถึนี้นมากระทกักี่งจากพวกคนตาย และ
เตห็มใจทขีกี่จะถวายเขาเปป็นเครสืกี่องบผชา (ปฐก. 22: ฮบ. 11:17-19) มขีความหวกังสสาหรกับเรา เราเองกห็สามารถเตธิบโต
ในความเชสืกี่อไดจ้หากเราลองดผพระเจจ้า จสาไวจ้วท่านกักี่นเปป็นชท่วงเวลาประมาณสขีกี่สธิบปประหวท่างพระสกัญญาแรกนกันี้นกกับการ
ถวายอธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชา

อกับรามอยากไดจ้บตุตรชายคนหนถึกี่ง ความปรารถนาใหญท่ยธิกี่งนกันี้นในใจของเขาถผกโหมกระพสือมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ 
โดยพระสกัญญาเหลท่านกันี้นของพระเจจ้าเกขีกี่ยวกกับเชสืนี้อสายของเขา ลผกหลานของเขา เขามขีผผจ้รกับใชจ้คนหนถึกี่งทขีกี่เขารกักและ
ไวจ้วางใจมาก ๆ ชสืกี่อเอลขีเอเซอรห์ นกักี่นเปป็นทายาทคนเดขียวทขีกี่เขาจะมขีไดจ้หรสือไมท่? “ความหวกังทขีกี่ถผกหนท่วงเหนขีกี่ยวทสาใหจ้
ใจเจห็บชนี้สา”! ไมท่ใชท่เลย พระเยโฮวาหห์ทรงบอกเขาวท่า “คนนขีนี้จะไมท่เปป็นทายาทของเจจ้า แตท่ผผจ้ทขีกี่จะออกมาจากบกันี้นเอว
ของเจจ้าเองจะเปป็นทายาทของเจจ้า” พระสกัญญาทขีกี่ถผกชะลอไวจ้อยผท่นกันี้นกห็ยกังเปป็นพระสกัญญา เขาจะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง

อกับรามจะมขีลผกหลานมากมายขนาดไหน? อกับราม จงมองไปทขีกี่ดวงดาวทกันี้งหมดนกันี้นในทจ้องฟฝ้า: เจจ้านกับ
พวกมกันหมดไหม? “เชสืนี้อสายของเจจ้าจะเปป็นเชท่นนกันี้น” พระเจจ้าตรกัส ลผกหลานมากมายขนาดไหน? “เหมสือนอยท่าง
ผงคลขีแหท่งแผท่นดธินโลก” เปป็นพระสกัญญานกันี้นของปฐมกาล 13:16 ในทขีกี่นขีนี้มกันจะเปป็นเหมสือนอยท่างดวงดาวในทจ้องฟฝ้า

นกักี่นคงหมายความวท่าอกับราฮกัมจะไมท่เพขียงมขีเชสืนี้อสายฝฝ่ายโลกเทท่านกันี้น-ลผกหลานของเขาทขีกี่ออกมาจาก
รท่างกายของเขาจรธิง ๆ-แตท่เขาจะมขีเชสืนี้อสายฝฝ่ายวธิญญาณดจ้วย ทตุกคนทขีกี่บกังเกธิดใหมท่โดยความเชสืกี่อนกันี้นของอกับราฮกัมกห็
ถสือวท่าเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม เพราะวท่ากาลาเทขีย 3:29 กลท่าววท่า “และถจ้าทท่านทกันี้งหลายเปป็นของพระครธิสตห์แลจ้ว
ทท่านทกันี้งหลายกห็เปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม และเปป็นทายาทตามพระสกัญญานกันี้น” โอจ้ ทจ้องฟฝ้าทขีกี่ดวงดาวพรท่างพราว
ทขีกี่อกับรามเหห็นคสืนนกันี้นเปป็นภาพของมวลชนมหาศาลนกันี้นทขีกี่จะวางใจในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของอกับรามและในเชสืนี้อสาย
ผผจ้ทรงยธิกี่งใหญท่กวท่านกันี้นของอกับราม นกักี่นคสือพระเยซผครธิสตห์ กาลาเทขีย 3:14 บอกเราวท่า “...เพสืกี่อพระพรของอกับราฮกัม
จะไดจ้มาถถึงคนตท่างชาตธิทกันี้งหลายโดยทางพระเยซผครธิสตห์…”

อกับรามเขจ้าใจเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้มากขนาดไหน? มากกวท่าทขีกี่ปรากฏภายนอก ผมแนท่ใจ เพราะวท่ามขีขท่าว
ประเสรธิฐหนถึกี่งในเหตตุการณห์นขีนี้ ขท่าวประเสรธิฐหนถึกี่งซถึกี่งอกับรามเขจ้าใจ อยท่างนจ้อยกห็ลาง ๆ เชสืนี้อสายผผจ้ยธิกี่งใหญท่ของเขาจะ
เปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดองคห์หนถึกี่งและอกับรามกห็วางใจในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดองคห์นกันี้นซถึกี่งยกังไมท่ถผกเปปิดเผยอยท่างชกัดเจน

เราทราบวท่าอกับรามเขจ้าใจเกขีกี่ยวกกับพระครธิสตห์เพราะพระเยซผตรกัสวท่า “อกับราฮกัมบธิดาของทท่านทกันี้งหลายปปตธิ
ยธินดขีทขีกี่จะไดจ้เหห็นวกันของเรา และทท่านกห็ไดจ้เหห็นวกันนกันี้นแลจ้ว และมขีความยธินดขี” (ยอหห์น 8:56) และเมสืกี่อเขาจะถวาย
อธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชา เขากห็กลท่าววท่า “ลผกของพท่อเออ๋ย พระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียมลผกแกะไวจ้สสาหรกับพระองคห์เองเพสืกี่อ
เปป็นเครสืกี่องเผาบผชา”

ดกังนกันี้น บนพระสกัญญาทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นขีนี้ ซถึกี่งอกับรามจสาขถึนี้นใจและซถึกี่งเขาตรถึกตรองและฝปันถถึง-พระสกัญญานกันี้น



เกขีกี่ยวกกับเชสืนี้อสายคนหนถึกี่งทขีกี่จะมาและเกขีกี่ยวกกับคนอสืกี่น ๆ อขีกมากมายทขีกี่จะไดจ้รกับความรอดโดยทางความเชสืกี่อแบบ
เดขียวกกันนขีนี้- “อกับราฮกัมเชสืกี่อพระเจจ้า และพระองคห์ทรงนกับวท่านกักี่นเปป็นความชอบธรรมแกท่ทท่าน”

คตุณตจ้องจสาไวจ้วท่าอกับรามไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาทขีกี่มขีเลสือดมาโดยตลอด เขาทราบหรสือไมท่วท่าพวกมกันเปป็น
ภาพของพระเมษโปดกของพระเจจ้าทขีกี่จะทรงรกับบาปของโลกไปเสขีย? เขาเขจ้าใจการลบมลทธินโดยตกัวแทนนกันี้นหรสือ
ไมท่ซถึกี่งพระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้แลจ้ววท่าจะทรงกระทสา? แนท่นอนวท่าเขาเขจ้าใจ

จสาไวจ้วท่า นขีกี่ไมท่ใชท่แผนการแหท่งความรอดแบบอสืกี่นทขีกี่แปลก นขีกี่เปป็นความรอดแบบเดขียวกกันทขีกี่ถผกเสนอใน
ยอหห์น 3:16 ขท่าวประเสรธิฐเดขียวกกันทขีกี่ถผกพรรณนาไวจ้ใน 1 โครธินธห์ 15:3,4 ขท่าวประเสรธิฐนกันี้นไดจ้ชท่วยอกับรามใหจ้รอด 
เปโตรกลท่าวในกธิจการ 10:43 วท่า “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถถึงพระองคห์วท่า โดยพระนามของพระองคห์ ผผจ้
ใดกห็ตามทขีกี่เชสืกี่อในพระองคห์นกันี้นจะไดจ้รกับการทรงยกบาปทกันี้งหลาย” ดกังนกันี้นศาสดาพยากรณห์ทตุกคนในภาคพกันธ
สกัญญาเดธิม รวมถถึงอกับรามดจ้วย ไดจ้เทศนาขท่าวประเสรธิฐแหท่งความรอดแบบเดขียวกกันผท่านทางพระเมสสธิยาหห์ผผจ้จะ
เสดห็จมานกันี้นและวางใจในพระองคห์

ในโรม บททขีกี่ 4 เราถผกบอกวท่าอกับราฮกัมบกัดนขีนี้เปป็นแบบอยท่างของเราในเรสืกี่องของความรอด ขจ้อ 1 ถถึง 4 
บอกเราวท่า:

“เชท่นนกันี้นแลจ้ว พวกเราจะวท่า อกับราฮกัมบรรพบตุรตุษของพวกเรา เกขีกี่ยวกกับเนสืนี้อหนกัง ไดจ้พบอะไรเลท่า เพราะ
วท่าถจ้าอกับราฮกัมถผกนกับวท่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสา ทท่านกห็มขีทางทขีกี่จะอวดไดจ้ แตท่มธิใชท่ตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้า 
ดจ้วยวท่าพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่าอยท่างไร ‘อกับราฮกัมไดจ้เชสืกี่อพระเจจ้า และความเชสืกี่อนกันี้นทรงถสือวท่าเปป็นความชอบธรรมแกท่
ทท่าน’ บกัดนขีนี้ คนทขีกี่อาศกัยการกระทสากห็ไมท่ถสือวท่าบสาเหนห็จทขีกี่ไดจ้นกันี้นเปป็นเพราะพระคตุณ แตท่ถสือวท่า เปป็นคท่าแรงของงานทขีกี่
ไดจ้ทสา”

สท่วนทขีกี่เหลสือของโรม 4 เตสือนใจเราวท่าอกับราฮกัมยกังไมท่ไดจ้เขจ้าสตุหนกัตและนขีกี่ไมท่ใชท่เรสืกี่องของบทบกัญญกัตธิดจ้าน
พธิธขีการ แตท่วท่าอกับราฮกัมซถึกี่งวางใจพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้น กห็เปป็นแบบอยท่างทขีกี่ดขีสสาหรกับทกันี้งพวกยธิวและคน
ตท่างชาตธิ “เพราะพระสกัญญาทขีกี่วท่า ทท่านจะไดจ้เปป็นทายาทของทกันี้งพธิภพ มธิไดจ้มขีแกท่อกับราฮกัม หรสือแกท่ผผจ้สสืบเชสืนี้อสายของ
ทท่าน โดยทางพระราชบกัญญกัตธิ แตท่โดยทางความชอบธรรมแหท่งความเชสืกี่อ” (รม. 4:13) โอจ้ อกับราฮกัมไดจ้รกับความ
รอด บกัดนขีนี้เขาเปป็นลผกคนหนถึกี่งของพระเจจ้าแลจ้ว!

เครสืริ่องสนัตวบสูชาเหลผ่านนันั้น
จงหมายเหตตุเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้นในขจ้อ 9: “วกัวสาวอายตุสามปปหนถึกี่งตกัว และแพะตกัวเมขียอายตุสามปป

หนถึกี่งตกัว และแกะตกัวผผจ้อายตุสามปปหนถึกี่งตกัว และนกเขาหนถึกี่งตกัว และนกพธิราบแรกรตุท่นหนถึกี่งตกัว”
ประการแรก มขีความหลากหลายมาก ๆ ในเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้น แนท่นอนวท่าพระเจจ้ากสาลกังพยายาม

เตสือนใจอกับราฮกัมเกขีกี่ยวกกับบรรดาประชาชาตธิและชนเผท่ามากมายเหลท่านกันี้นซถึกี่งจะวางใจในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะ
เสดห็จมานกันี้น พวกสกัตวห์ตกัวเมขีย วกัวสาวและแพะตกัวเมขียนกันี้น อาจหมายถถึงเครสืกี่องสกัตวบผชาทขีกี่แทนทขีกี่ผผจ้อท่อนแอและผผจ้
ขกัดสน

ครกันี้งหนถึกี่งเมสืกี่อชนชาตธิอธิสราเอลตกอยผท่ในภาวะอกับจนและกสาลกังจะถผกทสาลายโดยพวกคนฟปลธิสเตขีย ซามผเอล
ไดจ้ถวายลผกแกะทขีกี่ยกังกธินนมอยผท่ตกัวหนถึกี่ง (1 ซมอ. 7:9) แนท่นอนวท่านกักี่นเปป็นภาพของชนชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ไรจ้ทางสผจ้ซถึกี่งรจ้องทผล



ตท่อพระเยโฮวาหห์เพสืกี่อขอความเมตตา เหมสือนกกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ปกปฝ้องตกัวเองไมท่ไดจ้ ลผกแกะตกัวผผจ้ถผกถวายเปป็น
เครสืกี่องบผชาบท่อยกวท่า หรสือไมท่กห็วกัวผผจ้ แตท่คราวนขีนี้มกันเปป็นวกัวสาวและแพะตกัวเมขีย บรรดาผผจ้อท่อนแอ ผผจ้ผธิดบาป ผผจ้ถผกยกี่สายขี
ของโลกไดจ้รกับเชธิญใหจ้มาเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัมในฝฝ่ายวธิญญาณ

เครสืกี่องสกัตวบผชาทขีกี่เปป็นนกเขาและนกพธิราบนกันี้นมขีไวจ้สสาหรกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ยากจนเกธินกวท่าทขีกี่จะนสาสธิกี่งอสืกี่นใด
มาถวายไดจ้ อาจเปป็นไดจ้วท่าแพะผผจ้นกันี้นเปป็นตกัวแทนของพวกคนตท่างชาตธิเชท่นเดขียวกกับพวกยธิว พระเยซผทรงใชจ้ภาพของ
พวกแพะเพสืกี่อแสดงถถึงผผจ้ทขีกี่หลงหาย (มธ. 25:31-46) ถถึงอยท่างไรแลจ้ว เราเขจ้าใจวท่าพระเจจ้ากสาลกังแสดงใหจ้เหห็นผท่าน
ทางเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านขีนี้วท่าพระโลหธิตของพระเยซผครธิสตห์มขีไวจ้สสาหรกับชาวโลกทขีกี่ผธิดบาปทตุกคน

เครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้นถผกผท่าออกเปป็นสองซขีกยกเวจ้นนกสองชนธิดนกันี้น มขีการบอกเปป็นนกัยวท่านกักี่นอจ้างอธิงไป
ยกังขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่าตจ้องใชจ้คนสองคนเพสืกี่อเขจ้าสผท่สนธธิสกัญญาหนถึกี่งหรสือพกันธสกัญญาหนถึกี่งและในกรณขีนขีนี้คสือพระเจจ้ากกับ
อกับราฮกัม อรรถาธธิบายของ Lange กลท่าววท่า

สกัตวห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกเอท่ยชสืกี่อตรงนขีนี้ เปป็นสกัตวห์ทขีกี่ถผกถวายเปป็นเครสืกี่องสกัตวบผชาโดยพวกเลวขี การครอบ
ครองคานาอกันในอนาคตถผกนสาเสนอลท่วงหนจ้าในเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้นแหท่งคานาอกัน สกัตวห์เหลท่านกันี้น
ทขีกี่เปป็นเครสืกี่องสกัตวบผชาถผกผท่าครถึกี่งทตุกตกัว…

Lange กลท่าวอขีกวท่า “แตท่ละตกัวอยท่างของเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้น ในทกัศนะของ Calvin บท่งบอกถถึง
ชนชาตธิอธิสราเอลทกันี้งหมดในทตุกสท่วนของมกัน ในฐานะเครสืกี่องสกัตวบผชาเดขียว ในยตุคสามปปทขีกี่วท่านขีนี้ Theodoret พบ
การบอกเปป็นนกัยถถึงสามชกักี่วอายตุคนนกันี้นของการตกเปป็นทาสในอขียธิปตห์; ซถึกี่ง Keil กห็เหห็นตรงกกัน โดยอจ้างอธิงไปยกัง ผวฉ.
6:25 (การตกเปป็นทาสเจห็ดปป, วกัวผผจ้อายตุเจห็ดปปตกัวหนถึกี่ง)”

___________
ขร้อ 12-17:

15:12 และเมสืกี่อดวงอาทธิตยห์กสาลกังจะตก การหลกับ
สนธิทกห็มาสผท่อกับราม และดผเถธิด ความนท่าสะพรถึงกลกัว
แหท่งความมสืดยธิกี่งนกักไดจ้มาสผท่ทท่าน
15:13 และพระองคห์ตรกัสแกท่อกับรามวท่า “จงทราบ
อยท่างแนท่นอนเถธิดวท่า เชสืนี้อสายของเจจ้าจะเปป็นคน
แปลกหนจ้าในแผท่นดธินทขีกี่ไมท่ใชท่ของพวกเขา และจะ
รกับใชจ้พวกนกันี้น และพวกนกันี้นจะกดขขีกี่ขท่มเหงพวกเขาสขีกี่
รจ้อยปป
15:14 และประเทศนกันี้น ซถึกี่งพวกเขาจะรกับใชจ้ เราจะ
พธิพากษาเชท่นกกัน และหลกังจากนกันี้นพวกเขาจะออก

มาพรจ้อมกกับทรกัพยห์สธิกี่งของเปป็นอกันมาก
15:15 และเจจ้าจะไปสผท่บรรพบตุรตุษของเจจ้าโดยผาสตุก 
เจจ้าจะถผกฝปังในวกัยชรามาก
15:16 แตท่ในชกักี่วอายตุทขีกี่สขีกี่พวกเขาจะกลกับมาทขีกี่นขีกี่อขีก
ครกันี้ง เพราะวท่าความชกักี่วชจ้าของคนอาโมไรตห์ยกังไมท่
ครบถจ้วน”
15:17 และตท่อมาเมสืกี่อดวงอาทธิตยห์ตกและคกี่สามสืดแลจ้ว
ดผเถธิด มขีเตาทขีกี่ควกันพลตุท่งอยผท่ และคบเพลธิงลตุกไหมจ้ทขีกี่
ลอยผท่านกลางระหวท่างกลางซขีกสกัตวห์เหลท่านกันี้น

ชนชาตธิอธิสราเอลจะตกเปป็นทาสในอภียธิปตร์
“ความนท่าสะพรถึงกลกัวแหท่งความมสืดยธิกี่งนกัก” ทขีกี่มาสผท่อกับราม ซถึกี่งบท่งบอกถถึงความยากลสาบากหลายอยท่าง

สสาหรกับอกับรามและลผกหลานของเขา อกับรามใชจ้เวลาเปลขีกี่ยวเหงาหลายปปในเตห็นทห์ในฐานะผผจ้สกัญจร คนตท่างถธิกี่น ใน



แผท่นดธินแหท่งพระสกัญญา ในกธิจการ 7:5 เราอท่านวท่า “พระองคห์ไมท่โปรดใหจ้ทท่านมขีมรดกในแผท่นดธินนขีนี้ ไมท่เลย แมจ้แตท่
สท่วนทขีกี่สามารถวางเทจ้าของทท่านกห็ไมท่ไดจ้” เขาและซารายไดจ้รอคอย อธธิษฐานขอบตุตรชายคนหนถึกี่งอยท่างอดทน จาก
นกันี้นจะมขีประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้รกับความลสาบาก และเวลาหลายปปในอขียธิปตห์

ชนชาตธิอธิสราเอลจะรกับใชจ้คนเหลท่านกันี้นสขีกี่รจ้อยปป: “พวกนกันี้นจะกดขขีกี่ขท่มเหงพวกเขาสขีกี่รจ้อยปป” เหห็นไดจ้ชกัดวท่าคสา
พยากรณห์นขีนี้กลท่าวถถึงแผท่นดธินอขียธิปตห์ แตท่มกันกห็เกขีกี่ยวขจ้องมากกวท่าอขียธิปตห์

แตท่ชท่วงสขีกี่รจ้อยปปนกันี้นเรธิกี่มตจ้นเมสืกี่อไร? มกันถผกทวนซนี้สาในกธิจการ 7:6,7 วท่า “และพระเจจ้าตรกัสดกังนขีนี้วท่า เชสืนี้อสาย
ของทท่านจะอาศกัยอยผท่ในตท่างประเทศ และชาวประเทศนกันี้นจะนสาพวกเขาเขจ้าไปสผท่ความเปป็นทาส และจะปฏธิบกัตธิ
อยท่างชกักี่วรจ้ายตท่อพวกเขาเปป็นเวลาสขีกี่รจ้อยปป ‘และเราจะพธิพากษาประเทศทขีกี่พวกเขาจะเปป็นทาสนกันี้น’ พระเจจ้าตรกัส 
‘และหลกังจากนกันี้นพวกเขาจะออกมาและปรนนธิบกัตธิเราในสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้’” แตท่อพยพ 12:41 กลท่าววท่า “สขีกี่รจ้อย
สามสธิบปป”

400 ปปีแหผ่งการสนัญจรรออยสูผ่ขร้างหนร้า
โปรดตกันี้งใจหมายเหตตุขจ้อ 13 มกันกลท่าวถถึง 400 ปปนกันี้นตกันี้งแตท่อกับราฮกัมเรสืกี่อยไปจนถถึงการอพยพนกันี้น
มารห์ตธิน ลผเธอรห์ กลท่าววท่า:

เกขีกี่ยวกกับสขีกี่รจ้อยปปนกันี้น ทขีกี่เนสืนี้อหาตรงนขีนี้พผดถถึง มขีการถกเถขียงกกันอยท่างมาก ขจ้าพเจจ้าเชสืกี่อวท่าเราตจ้อง
นกับเวลานกันี้นตกันี้งแตท่เมสืกี่อการทรงเรขียกนกันี้นมาถถึงอกับราฮกัมในเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย ตกันี้งแตท่เวลานกันี้นจน
กระทกักี่งลผกหลานของอธิสราเอลลงไปอยผท่ในอขียธิปตห์ มขีเวลา 215 ปป เชท่นเดขียวกกัน คนอธิสราเอลใชจ้เวลา 
215 ปปในอขียธิปตห์ ดกังนกันี้นเราจถึงไดจ้เวลาทกันี้งหมด 430 ปป และนขีกี่กห็สอดคลจ้องกกับทกันี้งอพยพ 12:40 และกา
ลาเทขีย 3:17

เราคธิดวท่า 430 ปปนกันี้นไดจ้เรธิกี่มตจ้นเมสืกี่อพระเจจ้าทรงใหจ้พระสกัญญาเหลท่านกันี้นและพกันธสกัญญานกันี้นกกับอกับราฮกัม
เปป็นครกันี้งแรกและทรงเรขียกเขาใหจ้ออกไปจากเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย บกัดนขีนี้ เราคธิดวท่าเวลาผท่านไปประมาณ 30 
ปปแลจ้ว จถึงยกังเหลสืออขีก 400 ปปของ 430 ปปนกันี้น

อพยพ 12:40,41 กลท่าววท่า: 
“บกัดนขีนี้การอาศกัยอยผท่ของลผกหลานของอธิสราเอล ผผจ้ซถึกี่งไดจ้อาศกัยอยผท่ในอขียธิปตห์นกันี้น เทท่ากกับสขีกี่รจ้อยสามสธิบปป 

และตท่อมาครกันี้นสธินี้นสขีกี่รจ้อยสามสธิบปปแลจ้ว คสือในวกันนกันี้นเอง หมผท่เหลท่าทกันี้งหมดของพระเยโฮวาหห์ไดจ้ออกไปจากแผท่นดธิน
แหท่งอขียธิปตห์”

กาลาเทขีย 3:17 กลท่าววท่า:
“แตท่ขจ้าพเจจ้าวท่าอยท่างนขีนี้วท่า พกันธสกัญญาซถึกี่งไดจ้รกับการรกับรองแตท่กท่อนโดยพระเจจ้าในพระครธิสตห์ พระราช

บกัญญกัตธิซถึกี่งมาภายหลกังเปป็นเวลาสขีกี่รจ้อยสามสธิบปปนกันี้นไมท่สามารถทสาใหจ้พกันธสกัญญานกันี้นยกเลธิก เพสืกี่อทสาใหจ้พระสกัญญา
นกันี้นไรจ้ผลไดจ้”

ในคสาเทศนาทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจนกันี้นของสเทเฟนในกธิจการ 7:6 เขาพผดถถึงพระสกัญญานขีนี้ในปฐมกาล 15: 
“และพระเจจ้าตรกัสดกังนขีนี้วท่า เชสืนี้อสายของทท่านจะอาศกัยอยผท่ในตท่างประเทศ และชาวประเทศนกันี้นจะนสาพวกเขาเขจ้าไป
สผท่ความเปป็นทาส และจะปฏธิบกัตธิอยท่างชกักี่วรจ้ายตท่อพวกเขาเปป็นเวลาสขีกี่รจ้อยปป”



พงศาวดารของ Ussher เหห็นไดจ้ชกัดวท่าผธิดพลาดในการคธิดวท่าชนชาตธิอธิสราเอลใชจ้เวลา 430 ปปในอขียธิปตห์ 
ขจ้อความในฉบกับเซปทกัวจธินตห์ของอพยพ 12:40 (ภาคพกันธสกัญญาเดธิมทขีกี่ถผกแปลโดยนกักวธิชาการชาวยธิวเจห็ดสธิบคน
ใหจ้เปป็นภาษากรขีก) กลท่าววท่า “การสกัญจรของลผกหลานเหลท่านกันี้นและของบรรพบตุรตุษของพวกเขา ซถึกี่งพวกเขาไดจ้
สกัญจรอยผท่ในแผท่นดธินคานาอกันและในแผท่นดธินอขียธิปตห์…”

โจเซฟปัส ในฐานะเปป็นนกักวธิชาการชาวฮขีบรผทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ทขีกี่เปป็นผผจ้รผจ้เกขีกี่ยวกกับสมกัยโบราณตท่าง ๆ เขจ้าใจพระคสาขจ้อ
นขีนี้เชท่นนกันี้น เขากลท่าววท่า “พวกเขาออกมาจากอขียธิปตห์ในเดสือน Xanthicus ในวกันทขีกี่สธิบหจ้าของเดสือนตามจกันทรคตธิ
นกันี้น; สขีกี่รจ้อยสามสธิบปปหลกังจากทขีกี่บรรพบตุรตุษของเราอกับราฮกัมไดจ้เขจ้ามาอยผท่ในคานาอกัน แตท่สองรจ้อยสธิบหจ้าปปเทท่านกันี้น
หลกังจากยาโคบยจ้ายเขจ้าไปอยผท่ในอขียธิปตห์” (Antiquities of the Jews, เลท่ม 2, บททขีกี่ 15, ยท่อหนจ้า 2)

เราตจ้องจดจสาไวจ้ถถึงสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าจะทรงเนจ้นยนี้สาตลอดบทแลจ้วบทเลท่าในชขีวธิตของอกับราฮกัม อธิสอกัค และยา
โคบ ชท่วงเวลาทกันี้งหมดนขีนี้ตกันี้งแตท่เวลานกันี้นทขีกี่อกับราฮกัมออกมาจากเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขียจนถถึงการอพยพนกันี้นของ
ลผกหลานของอธิสราเอลไปจากอขียธิปตห์ คสือชท่วงเวลาแหท่ง “การสกัญจร” คสาเรขียกนกันี้นถผกใชจ้ซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีกเกขีกี่ยวกกับอกับ
ราฮกัมและเกขีกี่ยวกกับอธิสอกัคและเกขีกี่ยวกกับยาโคบ ปปทกันี้งหมดนขีนี้ทขีกี่พวกเขาไดจ้สกัญจรอยผท่ในแผท่นดธินหนถึกี่งซถึกี่งไมท่ใชท่ของพวก
เขา

Matthew Henry กลท่าววท่า:
ความตท่อเนสืกี่องของการทนทตุกขห์ตท่าง ๆ ของพวกเขา-สขีกี่รจ้อยปป การขท่มเหงนขีนี้ไดจ้เรธิกี่มตจ้นพรจ้อมกกับ

การเยาะเยจ้ย เมสืกี่ออธิชมาเอล บตุตรชายของชาวอขียธิปตห์คนหนถึกี่ง ไดจ้ขท่มเหงอธิสอกัค ผผจ้ซถึกี่งเกธิดตามฝฝ่ายพระ
วธิญญาณ, บททขีกี่ 21:9; กท. 4:29 มกันตท่อเนสืกี่องในความเกลขียดชกัง; เพราะวท่ามกันเปป็นสธิกี่งนท่า
สะอธิดสะเอขียนทขีกี่คนอขียธิปตห์ทขีกี่จะกธินอาหารรท่วมกกับคนฮขีบรผ, บททขีกี่ 43:32; และมกันมาสผท่การฆาตกรรม
ในทจ้ายทขีกี่สตุด การฆาตกรรมทขีกี่ตกี่สาทรามทขีกี่สตุด คสือการฆท่าทารกแรกเกธิดของพวกเขา; ดกังนกันี้นมกันจถึงตท่อ
เนสืกี่อง 400 ปป นขีกี่เปป็นเวลาทขีกี่ยาวนาน แตท่กห็เปป็นเวลาทขีกี่จสากกัด

เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ มารห์ตธิน ลผเธอรห์ กลท่าววท่า:
ตอนนกันี้น (ในเมสืองเออรห์) อกับราฮกัม โดยพระสกัญญาของพระเจจ้า กห็เปป็นบธิดาของพวกคนอธิสราเอล

แลจ้ว แมจ้เขายกังไมท่มขีทายาทเลยกห็ตาม ในทสานองเดขียวกกัน เราอท่านในฮขีบรผ 7:9,10 วท่าเลวขี ผผจ้ซถึกี่งรกับสธิบ
ชกักหนถึกี่งตามบทบกัญญกัตธิของโมเสส กห็ชสาระสธิบชกักหนถึกี่งในอกับราฮกัม ขณะทขีกี่เขายกังอยผท่ในบกันี้นเอวของบธิดา
ของเขา ตอนทขีกี่เมลคขีเซเดคมาพบกกับอกับราม เหมสือนกกับทขีกี่อกับราฮกัมทนทตุกขห์ (ตลอดชขีวธิตของเขา) ดกัง
นกันี้น (ในอกับราฮกัม) ลผกหลานทตุกคนของเขาจถึงทนทตุกขห์เชท่นกกัน ในทสานองเดขียวกกัน เมสืกี่อลผกหลานของ
เขาทนทตุกขห์ ตกัวเขาเอง (ในฐานะบธิดาของพวกเขา) กห็ทนทตุกขห์ พระคกัมภขีรห์บรธิสตุทธธิธิ์ชท่างมขีคท่าประเสรธิฐ
จรธิง ๆ! ไมท่มขีอะไรแบบนขีนี้ในประวกัตธิศาสตรห์ทกันี้งหลายของพวกคนตท่างชาตธิ ไมท่มขีบรรพบตุรตุษสกักคนทขีกี่
สามารถบอกลท่วงหนจ้าไดจ้วท่าจะเกธิดอะไรขถึนี้นกกับลผกหลานของเขาหลกังจากผท่านไปสขีกี่รจ้อยปป และโดย
เฉพาะอยท่างยธิกี่งวท่าพวกเขาจะถผกทสาใหจ้ทตุกขห์ใจอยท่างหนกักและสตุดทจ้ายแลจ้วจะถผกชท่วยใหจ้พจ้นอยท่างเปปปั่ยม
สงท่าราศขี มขีแตท่พระเจจ้าแทจ้จรธิงองคห์เดขียวนกันี้นทขีกี่ทรงเรขียกสธิกี่งเหลท่านกันี้นซถึกี่งยกังไมท่เปป็นราวกกับวท่าพวกมกันเปป็น
อยผท่แลจ้ว (รม. 4:17) ในสายพระเนตรของพระองคห์ ไมท่มขีทกันี้งอดขีตและอนาคต แตท่สธิกี่งสารพกัดกห็เปป็น



ปปัจจตุบกันเสมอตท่อพระพกักตรห์พระองคห์ ซถึกี่งสธิกี่งเหลท่านกันี้นจะเกธิดขถึนี้นกกับเหลท่าวธิสตุทธธิชนของพระองคห์ บทนขีนี้
จถึงเปป็นบทหนถึกี่งทขีกี่สสาคกัญทขีกี่สตุดในพระคกัมภขีรห์ทกันี้งเลท่ม และจากบทนขีนี้ โดยการดลใจของพระวธิญญาณ
บรธิสตุทธธิธิ์ พวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้รกับบทเรขียนมากมายทขีกี่ใหจ้การปลอบประโลมใจใหญท่ยธิกี่ง แตท่การ
ปลอบโยนทขีกี่อท่อนหวานทขีกี่สตุดกห็คสือ การปลอบโยนทขีกี่วท่าความจรธิงของพระเจจ้าไมท่เคยลจ้มเหลว ทกันี้งใน
อดขีตและในอนาคต

คบเพลธิงทขีกี่ลตุกไหมจ้ผท่านไประหวท่างซขีกเหลท่านกันี้นของเครสืกี่องสกัตวบผชาทขีกี่อกับรามไดจ้ถวาย โอจ้ พระเจจ้าทรงเหห็น
ปปทขีกี่เปลท่าเปลขีกี่ยวเหลท่านกันี้น และพระองคห์ทรงเหห็นประชาชนทกันี้งหมดนกันี้นทขีกี่ถผกบขีบบกังคกับและถผกทสาใหจ้ทตุกขห์ใจ และ
พระองคห์ทรงทราบและหท่วงใยฝผงชนมากมายทกันี้งหมดนกันี้นทขีกี่จะเปป็นลผกหลานฝฝ่ายวธิญญาณของอกับราม เชท่นเดขียวกกับ
ชนชาตธิอธิสราเอล

Lange กลท่าววท่า “เตาทขีกี่ควกันพลตุท่งอยผท่นกันี้นเปรขียบไดจ้กกับพตุท่มไมจ้ทขีกี่ลตุกเปป็นไฟนกันี้น และเสาเพลธิงนกันี้นของโมเสส”
ขจ้อ 16 กลท่าววท่า “แตท่ในชกักี่วอายตุทขีกี่สขีกี่พวกเขาจะกลกับมาทขีกี่นขีกี่อขีกครกันี้ง…” จงเปรขียบเทขียบขจ้อนขีนี้กกับลสาดกับพงศห์

พกันธตุห์ใน 1 พงศาวดาร 6:1-3, เลวขี, โคฮาท, อกัมราม, โมเสส
อยท่างไรกห็ตาม เราพบวท่าโคฮาท บตุตรของเลวขี มากกับเขาและยาโคบเขจ้าในอขียธิปตห์ ตามทขีกี่คตุณเหห็นในปฐม

กาล 46:11,27 ดกังนกันี้นคตุณจถึงอาจนกับตกันี้งแตท่โคฮาท, อกัมราม, โมเสส และพวกบตุตรของโมเสสทขีกี่มขีชขีวธิตอยผท่แลจ้วตอนทขีกี่
การอพยพนกันี้นเกธิดขถึนี้น

__________
ขร้อ 18-21:

15:18 ในวกันเดขียวกกันนกันี้น พระเยโฮวาหห์ทรงทสาพกันธ
สกัญญากกับอกับราม โดยตรกัสวท่า “เราไดจ้ยกแผท่นดธินนขีนี้
แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้าแลจ้ว ตกันี้งแตท่แมท่นนี้สาแหท่งอขียธิปตห์ไป
จนถถึงแมท่นนี้สาใหญท่นกันี้น คสือแมท่นนี้สายผเฟรตธิส
15:19 คนเคไนตห์ และคนเคนกัส และคนขกัดโมไนตห์

15:20 และคนฮธิตไทตห์ และคนเปรธิสซขี และคน
เรฟาอธิม
15:21 และคนอาโมไรตห์ และคนคานาอกัน และคน
เกอรห์กาชขี และคนเยบตุส”

แผผ่นดธินนนันั้นถสูกสนัญญาแกผ่อนับรามและเชสืนั้อสายของเขาอภีกครนันั้ง
พระเยโฮวาหห์ทรงสกัญญาแกท่อกับรามแลจ้ววท่าจะยกทกันี้งหมดทขีกี่เขามองเหห็นในแผท่นดธินคานาอกันใหจ้แกท่เขา 

(ปฐก. 13:14-17) และในปฐมกาล 12:7 พระเจจ้าตรกัสแลจ้ววท่า “เราจะใหจ้แผท่นดธินนขีนี้แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า” แตท่คราว
นขีนี้มขีการกสาหนดขขีดจสากกัดทขีกี่ชกัดเจนบางประการ แผท่นดธินนกันี้นตกันี้งแตท่แมท่นนี้สาไนลห์ไปจนถถึงแมท่นนี้สายผเฟรตธิสจะถผกยกใหจ้แกท่
เชสืนี้อสายของอกับรามและแผท่นดธินของชนชาตธิเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกเอท่ยชสืกี่อตรงนขีนี้-คนเคไนตห์ คนเคนกัส คนขกัดโมไนตห์ คนฮธิต
ไทตห์ คนเปรธิสซขี คนเรฟาอธิม คนอาโมไรตห์ คนคานาอกัน คนเกอรห์กาชขี และคนเยบตุส 2 ซามผเอล บททขีกี่ 8 เลท่าวท่า
กษกัตรธิยห์ดาวธิดไดจ้กผจ้คสืนพรมแดนของเขาทขีกี่แมท่นนี้สายผเฟรตธิส วท่าเขามขีกองทหารประจสาการอยผท่ในเมสืองดามกัสกกัส ถถึงแมจ้
วท่าคนฟปลธิสเตขียยกังตท่อตจ้านทางทขีกี่ลงไปยกังอขียธิปตห์อยผท่กห็ตาม

ซาโลมอนกห็ไปถถึงเขตแดนสท่วนเดขียวกกันเหลท่านกันี้นในอาณาจกักรของตน “และซาโลมอนไดจ้ทรงครอบครอง
เหนสือราชอาณาจกักรทกันี้งสธินี้น ตกันี้งแตท่แมท่นนี้สานกันี้นไปจนถถึงแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขีย และจนถถึงพรมแดนของอขียธิปตห์ พวก



เขาไดจ้ถวายบรรดาเครสืกี่องบรรณาการ และปรนนธิบกัตธิซาโลมอนตลอดวกันทกันี้งสธินี้นแหท่งพระชนมห์ชขีพของพระองคห์” (1
พงศห์กษกัตรธิยห์ 4:21) เราถผกบอกอขีกครกันี้งในขจ้อ 24 วท่า “เพราะพระองคห์ทรงมขีอสานาจครอบครองเหนสือดธินแดนทกันี้ง
สธินี้นบนฟากแมท่นนี้สาขจ้างนขีนี้ ตกันี้งแตท่ทธิฟสาหห์จนถถึงอาซาหห์ เหนสือบรรดากษกัตรธิยห์ทขีกี่อยผท่บนฟากแมท่นนี้สาขจ้างนขีนี้ และพระองคห์
ทรงมขีสกันตธิภาพอยผท่รอบพระองคห์ทตุก ๆ ดจ้าน” เราคธิดวท่าการควบคตุมทขีกี่สมบผรณห์ครบถจ้วนในดธินแดนทกันี้งหมดนกันี้นทขีกี่
พระเจจ้าทรงวางแผนไวจ้สสาหรกับชนชาตธิอธิสราเอลจะไมท่เกธิดขถึนี้นจนกวท่าพระครธิสตห์เสดห็จกลกับมาเพสืกี่อฟปปื้นฟผอาณาจกักร
แหท่งอธิสราเอลนกันี้นและประทกับบนพระทขีกี่นกักี่งนกันี้น เมสืกี่อพระครธิสตห์เสดห็จกลกับมาเพสืกี่อประทกับบน “พระทขีกี่นกักี่งของดาวธิด
บรรพบตุรตุษของทท่าน” (ลผกา 1:32) เมสืกี่อนกันี้นเชสืนี้อสายผผจ้ยธิกี่งใหญท่กวท่านกันี้นของอกับรามกห็จะทรงรกับแผท่นดธินปาเลสไตนห์
เปป็นมรดก (อสย. 11; ยรม. 23:1-8; พบญ. 30:1-6; อสค. 37:24; ดนล. 2:44,45; ศคย. 14:9)



ปฐมกาล 16
ขร้อ 1-4:

16:1 บกัดนขีนี้ซารายภรรยาของอกับรามไมท่มขีบตุตรใหจ้
ทท่าน และนางมขีสาวใชจ้ชาวอขียธิปตห์คนหนถึกี่ง ซถึกี่งมขีชสืกี่อวท่า
ฮาการห์
16:2 และซารายไดจ้กลท่าวแกท่อกับรามวท่า “ดผเถธิด บกัด
นขีนี้พระเยโฮวาหห์ไมท่ใหจ้ขจ้าพเจจ้ามขีบตุตร ขจ้าพเจจ้าขอรจ้อง
ทท่าน จงเขจ้าไปหาสาวใชจ้ของขจ้าพเจจ้า บางทขีขจ้าพเจจ้า
อาจจะไดจ้บตุตรโดยนาง” และอกับรามกห็ตกันี้งใจฟปังเสขียง
ของซาราย

16:3 และซารายภรรยาของอกับรามกห็ยกฮาการห์คน
อขียธิปตห์สาวใชจ้ของตน หลกังจากอกับรามไดจ้อาศกัยอยผท่ใน
แผท่นดธินแหท่งคานาอกันสธิบปปแลจ้ว และใหจ้ฮาการห์แกท่อกับ
รามสามขีของนางใหจ้เปป็นภรรยาของทท่าน
16:4 และทท่านเขจ้าไปหาฮาการห์ และนางกห็ตกันี้งครรภห์ 
และเมสืกี่อนางเหห็นวท่านางไดจ้ตกันี้งครรภห์แลจ้ว นายผผจ้หญธิง
ของนางกห็ถผกเหยขียดหยามในสายตาของนาง

เพราะความไมผ่เชสืริ่อ อนับรามรนับฮาการร์เปป็นภรรยา
พระเจจ้าทรงใหจ้พระสกัญญาอกันไพบผลยห์หลายประการแกท่อกับราม เขาเชสืกี่อบางสท่วนและสงสกัยบางสท่วน เขา

ชราแลจ้ว ซารายยธิกี่งมขีความสงสกัยมากกวท่าอขีก นางเลยวกัยทขีกี่จะมขีบตุตรไดจ้มานานแลจ้ว-ตอนนขีนี้อายตุประมาณเจห็ดสธิบหจ้า
ปปแลจ้ว อท่อนกวท่าอกับรามสธิบปป พระเจจ้าจะประทานบตุตรทขีกี่พวกเขาไดจ้อธธิษฐานขอมานานแสนนานแลจ้วแกท่นางไดจ้
อยท่างไร? นางชกักชวนอกับรามใหจ้รกับฮาการห์สาวใชจ้ของนางเปป็นภรรยา โดยหวกังวท่าการทสาเชท่นนขีนี้จะชท่วยพระเจจ้าใหจ้
ทสาใหจ้พระสกัญญาของพระองคห์สสาเรห็จจรธิงและทสาใหจ้อกับรามมขีบตุตรชายคนหนถึกี่งไดจ้!

“และอกับรามกห็ตกันี้งใจฟปังเสขียงของซาราย” คสาแชท่งสาปนกันี้นไดจ้ตกมาสผท่อาดกัม “เพราะเจจ้าไดจ้ตกันี้งใจฟปังเสขียง
ของภรรยาเจจ้า” (ปฐก. 3:17) มขีความผธิดหวกังและความยตุท่งยากอยผท่บจ้างเพราะความผธิดพลาดครกันี้งนขีนี้ แตท่ไมท่มขีคสาแชท่ง
สาปตกอยผท่บนอกับรามและซาราย

ฮาการห์ถผกรกับเปป็นภรรยาคนทขีกี่สอง ไมท่มขีบทบกัญญกัตธิของพระเจจ้าทขีกี่หจ้ามการมขีภรรยาสองคน พระราช
บกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการมขีเงสืกี่อนไขอยผท่วท่าถจ้าพขีกี่นจ้องสองคนอาศกัยอยผท่ดจ้วยกกันและภรรยาของคนหนถึกี่งตาย อขีกคนนกันี้นจะตจ้อง
รกับภรรยาของพขีกี่นจ้องทขีกี่ตายไปมาเปป็นภรรยาเพสืกี่อสสืบสานเชสืนี้อสายใหจ้แกท่พขีกี่นจ้องคนทขีกี่ตายนกันี้น (พบญ. 25:5) ถจ้าชาย
คนใดมขีภรรยาสองคน บตุตรชายหกัวปปตจ้องไดจ้รกับมรดกอกันเหมาะสมของตนในฐานะบตุตรหกัวปป ถถึงแมจ้เขาจะไมท่เปป็น
บตุตรของภรรยาทขีกี่สามขีรกักมากทขีกี่สตุดกห็ตาม ถจ้าภรรยาคนแรกนกันี้นไมท่เปป็นทขีกี่รกักมากเทท่ากกับภรรยาคนทขีกี่สอง สามขีกห็ยกัง
ตจ้องปฏธิบกัตธิตาม “หนจ้าทขีกี่สมรส” ของตนทขีกี่มขีตท่อภรรยาคนทขีกี่ตนไมท่รกักนกันี้น (อพย. 21:10) กษกัตรธิยห์ทกันี้งหลายไดจ้รกับคสา
บกัญชามธิใหจ้มขีทวขีจสานวนภรรยาไวจ้แกท่ตกัวเอง (พบญ. 17:17) แตท่ไมท่มขีขจ้อหจ้ามการมขีภรรยามากกวท่าหนถึกี่งคน อยท่างไร
กห็ตาม ในทขีกี่นขีนี้อกับรามและซารายไดจ้กระทสาการโดยความไมท่เชสืกี่อ ความยตุท่งยากจถึงตามมา-ความหถึงหวงและความ
อธิจฉาระหวท่างภรรยาทกันี้งสองคนนกันี้น นกักี่นดผเหมสือนจะหลขีกเลขีกี่ยงไมท่ไดจ้กกับการมขีภรรยาสองคน มกันเปป็นเชท่นนกันี้นกกับนาง
ฮกันนาหห์และภรรยาอขีกคนนกันี้น “คผท่แขท่งของนาง” (1 ซมอ. 1) มกันเปป็นเชท่นนกันี้นระหวท่างราเชลกกับเลอาหห์ในเวลาตท่อ
มา

ฮาการห์เปป็นภรรยาคนหนถึกี่งแตท่ไมท่ถผกนกับวท่าเทท่าเทขียมทางสกังคม ไมท่ถผกนกับวท่าเปป็นภรรยาคนหนถึกี่งในความ
หมายอกันครบถจ้วน นางยกังเปป็นสาวใชจ้คนหนถึกี่งอยผท่ อาจเปป็นทาสคนหนถึกี่งดจ้วยซนี้สา นางยกังเปป็นสาวใชจ้ของซารายอยผท่ 



นางถผกเรขียกวท่าเมขียนจ้อย ไมท่ใชท่ภรรยา เหมสือนกกับนางเคทผราหห์ในเวลาตท่อมา (ปฐก. 25:1-6) บกันทถึกนขีนี้ไมท่ไดจ้บท่งบอก
วท่าหลกังจากตกันี้งครรภห์อธิชมาเอลแลจ้ว อกับรามเคยใชจ้ฮาการห์เปป็นภรรยาอขีก

Dr. Joseph Free ในหนกังสสือของเขา, Archaeology and Bible History, กลท่าววท่า “เราไมท่อท่านเจอ
ตรงไหนเลยวท่าพระเจจ้าทรงสกักี่งซาราหห์ใหจ้ยกฮาการห์แกท่อกับราฮกัมเพสืกี่อเปป็นภรรยาคนรอง เหห็นไดจ้ชกัดวท่ามกันเปป็นความ
คธิดของนางเอง การคจ้นพบตท่าง ๆ ทางโบราณคดขีแสดงใหจ้เราเหห็นแหลท่งทขีกี่มาทขีกี่เปป็นไปไดจ้ของความคธิดนกันี้น ประมวล
กฎหมายฮกัมมผราบขีบท่งบอกวท่าในบาบธิโลเนขีย ภรรยาตจ้องยกสาวใชจ้คนหนถึกี่งใหจ้เปป็นภรรยาคนรองแกท่สามขีของตน 
เพสืกี่อทขีกี่จะมขีบตุตรไดจ้โดยสาวใชจ้คนนกันี้น ดกังนกันี้นอกับราฮกัมและซาราหห์จถึงไมท่ไดจ้กสาลกังปฏธิบกัตธิตามนนี้สาพระทกัยทขีกี่เปป็นคสาสกักี่ง
ของพระเจจ้า แตท่ทสาตามกฎหมายและธรรมเนขียมตท่าง ๆ ของแผท่นดธินเกท่านกันี้นทขีกี่พวกเขาไดจ้จากมา”

_____________
ขร้อ 5-16:

16:5 และซารายกลท่าวแกท่อกับรามวท่า “ใหจ้ความผธิด
ของขจ้าพเจจ้าตกอยผท่กกับทท่านเถธิด ขจ้าพเจจ้าใหจ้สาวใชจ้
ของขจ้าพเจจ้าไวจ้ในอจ้อมอกของทท่านแลจ้ว และเมสืกี่อนาง
เหห็นวท่านางไดจ้ตกันี้งครรภห์แลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากห็ถผกเหยขียด
หยามในสายตาของนาง ขอพระเยโฮวาหห์ทรง
พธิพากษาระหวท่างขจ้าพเจจ้ากกับทท่าน”
16:6 แตท่อกับรามกลท่าวแกท่ซารายวท่า “ดผเถธิด สาวใชจ้
ของเจจ้าอยผท่ในมสือของเจจ้า จงกระทสาแกท่นางตามทขีกี่
เจจ้าเหห็นควรเถธิด” และเมสืกี่อซารายเคขีกี่ยวเขห็ญหญธิงนกันี้น
หญธิงนกันี้นจถึงหนขีไปใหจ้พจ้นหนจ้าของนาง
16:7 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ไดจ้พบหญธิง
นกันี้นขจ้างนนี้สาพตุแหท่งหนถึกี่งในถธิกี่นทตุรกกันดาร ขจ้างนนี้สาพตุนกันี้น
ในทางทขีกี่จะไปเมสืองชผรห์
16:8 และทผตนกันี้นไดจ้กลท่าววท่า “ฮาการห์สาวใชจ้ของซา
ราย เจจ้ามาจากไหน และเจจ้าจะไปไหน” และนาง
ไดจ้ทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์หนขีมาใหจ้พจ้นหนจ้าจากซาราย
นายผผจ้หญธิงของขจ้าพระองคห์”
16:9 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กลท่าวแกท่นาง
วท่า “จงกลกับไปหานายผผจ้หญธิงของเจจ้า และนบนอบ
ตกัวเจจ้าใตจ้มสือของนาง”
16:10 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กลท่าวแกท่
หญธิงนกันี้นวท่า “เราจะทวขีเชสืนี้อสายของเจจ้าใหจ้มากขถึนี้น 

เพสืกี่อเชสืนี้อสายนกันี้นจะถผกนกับไมท่ไดจ้เพราะมขีจสานวนมาก”
16:11 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กลท่าวแกท่
หญธิงนกันี้นวท่า “ดผเถธิด เจจ้ามขีเดห็กในครรภห์แลจ้ว และจะ
คลอดบตุตรชายคนหนถึกี่ง และจงเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อธิ
ชมาเอล เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ทรงรกับฟปังความ
ทตุกขห์ของเจจ้าแลจ้ว
16:12 และเขาจะเปป็นคนปฝ่า มสือของเขาจะตท่อสผจ้คน
ทกันี้งสธินี้น และมสือของทตุกคนจะตท่อสผจ้เขา และเขาจะ
อาศกัยอยผท่ตรงหนจ้าบรรดาพขีกี่นจ้องของเขา”
16:13 และนางไดจ้เรขียกพระนามของพระเยโฮวาหห์
ผผจ้ตรกัสแกท่นางวท่า “พระองคห์ พระเจจ้าทรงทอด
พระเนตรขจ้าพระองคห์” เพราะนางกลท่าววท่า “ขจ้า
พระองคห์ไดจ้เหห็นพระองคห์ทขีกี่นขีกี่ ผผจ้ทอดพระเนตรขจ้า
พระองคห์ดจ้วยหรสือ”
16:14 เหตตุฉะนกันี้น บท่อนนี้สานกันี้นจถึงถผกเรขียกวท่า เบเออ
ลาไฮรอย ดผเถธิด มกันอยผท่ระหวท่างเมสืองคาเดชกกับเมสือง
เบเรด
16:15 และฮาการห์คลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งใหจ้แกท่อกับ
ราม และอกับรามเรขียกชสืกี่อบตุตรชายของทท่าน ซถึกี่งฮา
การห์คลอดออกมาวท่า อธิชมาเอล
16:16 และอกับรามมขีอายตุไดจ้แปดสธิบหกปป เมสืกี่อฮา
การห์คลอดอธิชมาเอลใหจ้แกท่อกับราม



อธิชมาเอลเกธิด-เปป็นทภีริ่รนักแตผ่ไมผ่ใชผ่บทุตรทภีริ่ทรงสนัญญาไวร้นนันั้น
“เนสืกี่องดจ้วยสามสธิกี่งแผท่นดธินโลกจถึงกระสกับกระสท่าย และเนสืกี่องดจ้วยสขีกี่สธิกี่งแผท่นดธินโลกจถึงทนอยผท่ไมท่ไดจ้…สาวใชจ้

ทขีกี่ไดจ้เปป็นทายาทตท่อจากนายหญธิงของตน” (สภษ. 30:21-23) บกัดนขีนี้สาวใชจ้ทขีกี่เปป็นทาสถผกรกับไวจ้ในอจ้อมอกของเจจ้า
นายของเธอแลจ้ว และเธอจะมขีลผกคนหนถึกี่งและนางซารายผผจ้นท่าสงสารไมท่มขีลผกเลยสกักคน! ดกังนกันี้นฮาการห์จถึงผยองและ
ดผหมธิกี่นนายหญธิงของตนทขีกี่แกท่กวท่าและเปป็นหมกัน! อกับรามลสาบากใจระหวท่างหญธิงทกันี้งสองนกันี้น และเขาสกักี่งซารายใหจ้ทสา
ตามใจชอบ ฮาการห์หนขีไปในความไมท่เชสืกี่อฟปัง

ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นกลท่าวแกท่ฮาการห์วท่า “ฮาการห์สาวใชจ้ของซาราย เจจ้ามาจากไหน” นางยกังถผกถสือวท่าอยผท่ใตจ้
ปกครองของซารายและทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นบอกเธอใหจ้รผจ้จกักทขีกี่ตกี่สาทขีกี่สผง เธอไมท่ใชท่ภรรยาคนหนถึกี่งทขีกี่เทท่าเทขียมกกับซาราย
เราคธิดวท่าเธอยกังเปป็นทาสสาวคนหนถึกี่ง และถถึงแมจ้เธอไดจ้รกับอนตุญาตใหจ้คลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งใหจ้แกท่อกับราม ทผต
สวรรคห์องคห์นกันี้นกห็เรขียกเธอวท่า “สาวใชจ้ของซาราย” เธอถผกสกักี่งวท่า “จงกลกับไปหานายผผจ้หญธิงของเจจ้า และนบนอบตกัว
เจจ้าใตจ้มสือของนาง”

เมสืกี่อผผจ้ใดไดจ้รกับการอวยพรจากพระเจจ้าในเรสืกี่องฝฝ่ายวธิญญาณทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ทกันี้งหลาย นกักี่นกห็ไมท่จสาเปป็นตจ้อง
เปลขีกี่ยนแปลงความสกัมพกันธห์และหนจ้าทขีกี่รกับผธิดชอบตท่าง ๆ แบบมนตุษยห์ ลผกคนหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้รกับการอวยพรใหญท่โตจาก
พระเจจ้าและรกักองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้ากห็ยกังตจ้องเชสืกี่อฟปังพท่อแมท่ของตนอยผท่เหมสือนเดธิม ภรรยาคนหนถึกี่งอาจเปป็นครธิสเตขียน
ทขีกี่ดขีกวท่าสามขีของตน แตท่เธอกห็ยกังตจ้องรกัก ใหจ้เกขียรตธิ และเชสืกี่อฟปังเขาเหมสือนทขีกี่เธอใหจ้คสาสกัตยห์ไวจ้วท่าจะกระทสาและตาม
ทขีกี่พระคกัมภขีรห์บกัญชาวท่า “และความปรารถนาของเจจ้าจะมขีตท่อสามขีของเจจ้า และเขาจะปกครองเหนสือเจจ้า” (ปฐก. 
3:16) ถถึงแมจ้วท่าสามขีของเธอยกังไมท่รอด เธอกห็ยกังตจ้องเชสืกี่อฟปังสามขีของเธอ: “เชท่นกกัน พวกทท่าน ภรรยาทกันี้งหลาย จง
นบนอบเชสืกี่อฟปังสามขีของพวกทท่าน เพสืกี่อวท่า ถจ้าคนหนถึกี่งคนใดไมท่เชสืกี่อฟปังพระวจนะ พวกเขา โดยปราศจากพระวจนะ
นกันี้น จะไดจ้ถผกจผงใจโดยการประพฤตธิของภรรยาดจ้วย ขณะทขีกี่พวกเขาสกังเกตดผการประพฤตธิอกันบรธิสตุทธธิธิ์ของพวกทท่าน
พรจ้อมดจ้วยความยสาเกรง” (1 ปต. 3:1,2) คนทขีกี่เปป็นครธิสเตขียนทขีกี่ดขีกห็ยกังตจ้องเชสืกี่อฟปังสธิทธธิอสานาจของรกัฐบาลทขีกี่พระเจจ้า
ทรงตกันี้งไวจ้เหนสือเขา: “บรรดาผผจ้ทขีกี่มขีอสานาจนกันี้นถผกแตท่งตกันี้งขถึนี้นโดยพระเจจ้า เหตตุฉะนกันี้นผผจ้ใดกห็ตามทขีกี่ตท่อตจ้านอสานาจนกันี้นกห็
ตท่อตจ้านบกัญญกัตธิของพระเจจ้า และคนทกันี้งหลายทขีกี่ตท่อตจ้าน จะไดจ้รกับพระอาชญามาสผท่ตนเอง” (รม. 13:1,2) ผผจ้ครอบ
ครองนกันี้นยกังเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้าเพสืกี่อใหจ้เกธิดผลดขีเหมสือนเดธิมและครธิสเตขียนทกันี้งหลายตจ้องอยผท่ใตจ้บกังคกับเหลท่าผผจ้
ครอบครองฝฝ่ายพลเมสืองของตน

ดกังนกันี้นฮาการห์จถึงยกังเปป็น “สาวใชจ้ของซาราย” อยผท่เหมสือนเดธิม เธอจะตจ้องกลกับไปเปป็นคนใชจ้ทขีกี่เชสืกี่อฟปังซาราย
โอจ้ แตท่พระเจจ้าทรงรกักผผจ้คนทขีกี่ยากจน พระองคห์ทรงรกักคนใชจ้เชท่นเดขียวกกับนายหญธิง พระองคห์ทรงรกักภรรยา

ทขีกี่ถผกชกังเชท่นเดขียวกกับภรรยาผผจ้เปป็นทขีกี่รกัก ดกังนกันี้นทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์จถึงมาพบกกับฮาการห์และสกักี่งสอนเธอ เธอ
จะตจ้องกลกับไปหานางซาราย เธอจะตจ้องนบนอบในฐานะคนใชจ้ โอจ้ แตท่อธิชมาเอลจะมขีลผกหลานมากมาย เขาจะ
เปป็นคนชอบใชจ้ชขีวธิตในปฝ่า เปป็นหมาปฝ่าเดขียวดาย แตท่ฮาการห์จะภาคภผมธิใจในตกัวเขา เธอจะไมท่ไดจ้คลอดบตุตรชายทขีกี่
ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นแกท่อกับราฮกัมซถึกี่งโดยทางบตุตรนกันี้นทกันี้งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพร แตท่เธอจะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง

ฮาการห์ทราบเกขีกี่ยวกกับพระเจจ้า เธอไดจ้เหห็นเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้นมาบท่อยแลจ้ว! ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเธอ
เคยไดจ้ยธินคสาอธธิษฐานของอกับรามและเธอแหงนตาขถึนี้นในความเชสืกี่อและกลท่าววท่า “พระองคห์ พระเจจ้าทรงทอด



พระเนตรขจ้าพระองคห์” ฮาการห์บอกอกับรามเกขีกี่ยวกกับชสืกี่อนกันี้นทขีกี่ถผกกสาหนดไวจ้สสาหรกับลผกทขีกี่ยกังไมท่เกธิดมานกันี้น ดกังนกันี้นอกับ
รามจถึงเรขียกเขาวท่าอธิชมาเอล อกับรามมขีอายตุไดจ้แปดสธิบหกปปแลจ้ว เขาตจ้องรอคอยอขีกสธิบสขีกี่ปปกวท่าบตุตรทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้
นกันี้นผท่านทางซารายผผจ้ชราแลจ้วจะถสือกสาเนธิด

ประชาชาตธิอาหรกับทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นกันี้น พรจ้อมกกับศาสนามตุสลธิมของมกัน เปป็นศกัตรผของชนชาตธิอธิสราเอล เหมสือน
กกับทขีกี่อธิชมาเอลและอธิสอกัคมขีความขกัดแยจ้งกกันอยผท่ในบางแงท่มตุม



ปฐมกาล 17
ขร้อ 1:

17:1 และเมสืกี่ออกับรามมขีอายตุไดจ้เกจ้าสธิบเกจ้าปป พระเย
โฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่อกับราม และตรกัสแกท่ทท่านวท่า 

“เราเปป็นพระเจจ้า ผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ จงดสาเนธินอยผท่ตท่อ
หนจ้าเรา และเจจ้าจงเปป็นคนดขีพรจ้อม

พระเจร้าผสูร้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์, เอล ชนัดดาย
การรอคอยอกันนานแสนนานเพสืกี่อใหจ้คสาสกัญญาหนถึกี่งสสาเรห็จจรธิงตจ้องการการใหจ้ความมกักี่นใจอยผท่เนสือง ๆ 

“ความหวกังทขีกี่ถผกยสืดเวลาไวจ้ทสาใหจ้ใจเจห็บชนี้สา” (สภษ. 13:12) ดกังนกันี้นพระเจจ้าในความรกักกรตุณาของพระองคห์จถึงทรง
ปรากฏแกท่อกับรามอขีกครกันี้งและในทขีกี่นขีนี้ทรงเปปิดเผยพระองคห์เองในฐานะ เอล ชกัดดาย หมายเหตตุของ ดร. สโกฟปิลดห์ 
ในทขีกี่นขีนี้กลท่าววท่า:

ความหมายเชธิงนธิรตุกตธิศาสตรห์ของพระเจจ้าผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ (เอล ชกัดดาย) ทกันี้งนท่าสนใจและนท่า
ประทกับใจ พระเจจ้า (เอล) บท่งบอกถถึง “องคห์เขจ้มแขห็ง” (ปฐก. 1:1, หมายเหตตุ) คสาขยาย ชกัดดาย มา
จากคสาฮขีบรผ “ชกัด”, หนจ้าอก, ถผกใชจ้แบบคงทขีกี่ในพระคกัมภขีรห์เพสืกี่อหมายถถึงหนจ้าอกของผผจ้หญธิง; ต.ย. 
ปฐก. 49:25; โยบ 3:12; สดด. 22:9; พซม. 1:13; 4:5; 7:3,7,8; 8:1,8,10; อสย. 28:9; อสค. 
16:7 ชกัดดายจถึงหมายถถึง “ผผจ้มขีหนจ้าอก” พระเจจ้าทรงเปป็น “ชกัดดาย” เพราะพระองคห์ทรงเปป็นผผจ้บสารตุง
เลขีนี้ยง, ผผจ้ประทานพละกสาลกัง, และดกังนกันี้น,ในความหมายรองลงมา, ผผจ้ทสาใหจ้อธิกี่มหนสา, ผผจ้ทรงเทพระองคห์
เองเขจ้าสผท่ชขีวธิตทกันี้งหลายทขีกี่เชสืกี่อ ดตุจเดห็กทารกทขีกี่โยเยและไมท่อธิกี่มหนสา ทขีกี่ไมท่เพขียงถผกเสรธิมกสาลกังและไดจ้รกับ
สารอาหารจากหนจ้าอกของผผจ้เปป็นแมท่ แตท่ยกังถผกทสาใหจ้สงบ ไดจ้หยตุดพกัก และอธิกี่มหนสา ดกังนกันี้น เอล ชกัด
ดาย จถึงเปป็นพระนามนกันี้นของพระเจจ้าซถึกี่งนสาเสนอพระองคห์ในฐานะผผจ้ประทานพละกสาลกังและผผจ้ทรง
ทสาใหจ้อธิกี่มหนสาแหท่งประชากรของพระองคห์ นท่าเสขียดายทขีกี่ “ชกัดดาย” ถผกแปลเปป็น “ผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์”
พระนามหลกักนกันี้น เอล หรสือ เอโลฮขีม กห็สสืกี่อเพขียงพอแลจ้วถถึงความทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ “ผผจ้ทรงเพขียงพอ
สสาหรกับทตุกสธิกี่ง” นท่าจะสสืกี่อความหมายของภาษาฮขีบรผและการใชจ้ทขีกี่มขีลกักษณะเฉพาะตกัวของชสืกี่อนกันี้นใน
พระคกัมภขีรห์ไดจ้ดขีกวท่าเยอะ

โอจ้ อกับราม พระเจจ้าทรงฤทธธิธิ์สามารถ! พระองคห์ผผจ้ทรงเปป็นผผจ้คนี้สาจตุนของทตุกชขีวธิต, ผผจ้ทรงเพขียงพอสสาหรกับทตุก
สธิกี่ง และองคห์มหธิทธธิฤทธธิธิ์, สามารถประทานบตุตรทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นใหจ้แกท่ชายชราและหญธิงชราคนหนถึกี่งไดจ้ในทขีกี่ ๆ 
มนตุษยห์คงคธิดวท่ามกันเปป็นไปไมท่ไดจ้!

_____________
ขร้อ 2-6:

17:2 และเราจะทสาพกันธสกัญญาของเราระหวท่างเรา
กกับเจจ้า และจะทสาใหจ้เจจ้าทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก”
17:3 และอกับรามกห็ซบหนจ้าลงถถึงดธิน และพระเจจ้า
ทรงสนทนากกับทท่าน โดยตรกัสวท่า
17:4 “สสาหรกับเรา ดผเถธิด พกันธสกัญญาของเราอยผท่กกับ

เจจ้า และเจจ้าจะเปป็นบธิดาของประชาชาตธิมากมาย
17:5 และชสืกี่อของเจจ้าจะไมท่ถผกเรขียกอขีกตท่อไปวท่า อกับ
ราม แตท่ชสืกี่อของเจจ้าจะเปป็น อกับราฮกัม เพราะเรา
ทสาใหจ้เจจ้าเปป็นบธิดาของประชาชาตธิมากมายแลจ้ว
17:6 และเราจะทสาใหจ้เจจ้ามขีลผกดกทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก 



และเราจะทสาใหจ้เกธิดประชาชาตธิมากมายจากเจจ้า และกษกัตรธิยห์หลายองคห์จะออกมาจากเจจ้า
อนับราม กลายเปป็นอนับราฮนัม, บธิดาของประชาชาตธิมากมาย

ชสืกี่อเรขียกอกับรามหมายถถึง “บธิดาทขีกี่อยผท่สผง” แตท่อกับราฮกัมหมายถถึง “บธิดาของประชาชาตธิมากมาย” อกับรา
ฮกัมไมท่เพขียงจะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่งคสืออธิสอกัค แตท่เหลท่ากษกัตรธิยห์เชสืนี้อสายของดาวธิดกห็จะมาจากเขาเชท่นกกันซถึกี่งจะ
ปกครองในอธิสราเอล และเผท่าพกันธตุห์นขีนี้ของพวกยธิวจะกระจกัดกระจายไปทกักี่วโลกเพสืกี่อรกับสท่วนสสาคกัญของพวกเขาใน
ประชาชาตธิเหลท่านกันี้นของโลก และอกับราฮกัมจะตจ้องเปป็นบธิดาไมท่เพขียงของชนชาตธิอธิสราเอลในฝฝ่ายรท่างกายเทท่านกันี้น 
แตท่ในฝฝ่ายวธิญญาณดจ้วย ของคนเหลท่านกันี้นทตุกคนทขีกี่วางใจในพระครธิสตห์และเชสืกี่อในพระเจจ้าและพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด
ของอกับราฮกัม ผผจ้ทรงเปป็นบตุตรทขีกี่ยธิกี่งใหญท่กวท่าของอกับราฮกัม

__________
ขร้อ 7,8:

17:7 และเราจะตกันี้งพกันธสกัญญาของเราระหวท่างเรา
กกับเจจ้า และเชสืนี้อสายของเจจ้าทขีกี่มาภายหลกังเจจ้าในชกักี่ว
อายตุทกันี้งหลายของพวกเขา ใหจ้เปป็นพกันธสกัญญานธิรกัน
ดรห์ เพสืกี่อจะเปป็นพระเจจ้าองคห์เดขียวแกท่เจจ้า และแกท่เชสืนี้อ
สายของเจจ้าทขีกี่มาภายหลกังเจจ้า

17:8 และเราจะใหจ้แกท่เจจ้า และแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า
ทขีกี่มาภายหลกังเจจ้า คสือแผท่นดธินนขีนี้ทขีกี่เจจ้าอาศกัยอยผท่เปป็น
คนแปลกหนจ้า แผท่นดธินทกันี้งสธินี้นแหท่งคานาอกัน ใหจ้เปป็น
กรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์ และเราจะเปป็นพระเจจ้าของพวก
เขา”

พนันธสนัญญาของพระเจร้าถสูกกลผ่าวซนั้นา
พระเจจ้ากสาลกังตรกัสอขีกครกันี้งถถึงพระสกัญญาแสนมหกัศจรรยห์นกันี้น พระองคห์จะทรงเปป็นพระเจจ้าของอกับราฮกัม

และของเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม และจากนกันี้นแผท่นดธินคานาอกันทกันี้งหมดนกันี้นจะถผกยกใหจ้แกท่เขาและแกท่เชสืนี้อสายของ
เขาทขีกี่มาภายหลกังเขาเพสืกี่อเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์และมกันจะตจ้องเปป็น “กรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์”

โอจ้ มขีหลายสธิกี่งทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องตรงนขีนี้ ยาโคบและบตุตรชายทกันี้งหลายของเขาลงไปอยผท่ในอขียธิปตห์ แตท่แผท่นดธินคานา
อกันถผกสกัญญาไวจ้แกท่พวกเขา ตท่อมา ชนชาตธิอธิสราเอลจะถผกกวาดไปเปป็นเชลยในบาบธิโลน แตท่พระเจจ้าทรงสกัญญา
แลจ้ววท่าจะยกแผท่นดธินคานาอกันใหจ้เปป็นกรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์ ทธิตกัสอาจทสาลายกรตุงเยรผซาเลห็มในปป ค.ศ. 70 และพวกยธิว
อาจถผกกระจกัดกระจายไปทกักี่วโลก แตท่พระเจจ้าทรงสกัญญาแลจ้ววท่าแผท่นดธินคานาอกันจะเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์

วกันหนถึกี่งโลกเกท่าใบนขีนี้จะถผกหท่อหตุจ้มในเปลวไฟ และทตุกสธิกี่งทขีกี่ไฟจะเผาไดจ้กห็จะถผกทสาลาย แตท่พระเจจ้ากห็ยกังทรง
สกัญญาวท่าแผท่นดธินคานาอกันจะเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์เหมสือนเดธิม ดกังนกันี้นในหนกังสสือวธิวรณห์เราจถึงเหห็นกรตุงเยรผซาเลห็ม
แหท่งสวรรคห์นกันี้นลงมาจากพระเจจ้าออกมาจากสวรรคห์ มายกังแผท่นดธินคานาอกัน เราเชสืกี่อเชท่นนกันี้น บนแผท่นดธินโลกใหมท่ 
สวนเอเดนนกันี้นถผกฟปปื้นสภาพขถึนี้นใหมท่ และพระบตุตรนกันี้นจะทรงสท่งมอบอาณาจกักรนกันี้นใหจ้แกท่พระบธิดาของพระองคห์ 
จากนกันี้นพระเจจ้าพระบธิดาและพระเจจ้าพระบตุตรจะทรงอาศกัยอยผท่และครอบครองบนแผท่นดธินโลกรท่วมกกับเหลท่าวธิสตุทธธิ
ชนทขีกี่รกับสงท่าราศขีแลจ้ว

ในยตุคพกันปปนกันี้น เมสืกี่อ “คนงท่อยกระโจนไปมาดตุจกวาง และลธินี้นของคนใบจ้รจ้องเพลง” และเวลานกันี้นทขีกี่ 
“ทะเลทรายจะชสืกี่นบาน และเบท่งบานดตุจกตุหลาบ”-นกักี่นเกขีกี่ยวขจ้องกกับสถานทขีกี่แหจ้งแลจ้งเหลท่านกันี้นของอธิสราเอลตอนนขีนี้ 
เมสืกี่อนกันี้นในยตุคเหลท่านกันี้นทขีกี่รออยผท่เบสืนี้องหนจ้า เมสืกี่อพระเจจ้าทรงทสาใหจ้แผท่นดธินโลกกลายเปป็นสวนเอเดนแหท่งใหมท่และกรตุง



เยรผซาเลห็มแหท่งสวรรคห์มาตกันี้งอยผท่บนมกัน พระองคห์จะยกังคงรกักษาพระสกัญญานกันี้นทขีกี่ทรงทสาไวจ้กกับอกับราฮกัม มกันเปป็น 
“พกันธสกัญญานธิรกันดรห์” เกขีกี่ยวกกับกรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์ มกันจะถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิงในพระครธิสตห์

แตท่จงสกังเกตวท่าอกับราฮกัมในทขีกี่นขีนี้ยกังเปป็นคนตท่างถธิกี่นอยผท่ในแผท่นดธินคานาอกัน เขายกังไมท่ไดจ้เขจ้าสผท่มรดกนกันี้นตามทขีกี่
ทรงสกัญญาไวจ้ เขาเปป็นคนตท่างถธิกี่น ผผจ้สกัญจร อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลาย

_____________
ขร้อ 9-14:

17:9 และพระเจจ้าตรกัสแกท่อกับราฮกัมวท่า “เหตตุฉะนกันี้น
เจจ้าจงรกักษาพกันธสกัญญาของเราไวจ้ ทกันี้งตกัวเจจ้าและ
เชสืนี้อสายของเจจ้าทขีกี่มาภายหลกังเจจ้าในชกักี่วอายตุทกันี้งหลาย
ของพวกเขา
17:10 นขีกี่เปป็นพกันธสกัญญาของเรา ซถึกี่งพวกเจจ้าจะ
รกักษาไวจ้ระหวท่างเรากกับพวกเจจ้าและเชสืนี้อสายของเจจ้า
ทขีกี่มาภายหลกังเจจ้า คสือเดห็กผผจ้ชายทตุกคนในทท่ามกลาง
พวกเจจ้าจะเขจ้าสตุหนกัต
17:11 และพวกเจจ้าจะเขจ้าสตุหนกัตตกัดหนกังหตุจ้มปลาย
องคชาตของพวกเจจ้า และการเขจ้าสตุหนกัตนกันี้นจะเปป็น
เครสืกี่องหมายแหท่งพกันธสกัญญาระหวท่างเรากกับพวกเจจ้า
17:12 และผผจ้ชายทขีกี่มขีอายตุแปดวกันจะเขจ้าสตุหนกัตใน

ทท่ามกลางพวกเจจ้า เดห็กผผจ้ชายทตุกคนในชกักี่วอายตุทกันี้ง
หลายของพวกเจจ้า ผผจ้ชายทขีกี่เกธิดในบจ้าน หรสือถผกซสืนี้อ
ดจ้วยเงธินจากคนแปลกหนจ้าใด ๆ ซถึกี่งไมท่ใชท่ของเชสืนี้อ
สายของเจจ้า
17:13 ผผจ้ชายทขีกี่เกธิดในบจ้านของเจจ้า และผผจ้ชายทขีกี่ถผก
ซสืนี้อดจ้วยเงธินของเจจ้า จสาเปป็นตจ้องเขจ้าสตุหนกัต และพกันธ
สกัญญาของเราจะอยผท่ในเนสืนี้อของพวกเจจ้า เปป็นพกันธ
สกัญญานธิรกันดรห์
17:14 และเดห็กผผจ้ชายทขีกี่ไมท่ไดจ้เขจ้าสตุหนกัต คสือผผจ้ทขีกี่ไมท่ไดจ้
เขจ้าสตุหนกัตตกัดหนกังหตุจ้มปลายองคชาตของเขา ชขีวธิต
นกันี้นจะถผกตกัดขาดจากชนชาตธิของเขา เขาไดจ้ละเมธิด
พกันธสกัญญาของเรา”

การเขร้าสทุหนนัต, เครสืริ่องหมายแหผ่งพนันธสนัญญาของพระเจร้ากนับอนับราฮนัม
ในทขีกี่นขีนี้มขีการสถาปนาการเขจ้าสตุหนกัตใหจ้เปป็นเครสืกี่องหมายแหท่งพกันธสกัญญากกับอกับราฮกัมหรสือพวกยธิว การเขจ้า

สตุหนกัตไมท่เคยถผกสถาปนากกับชนชาตธิใดเลยนอกจากพวกยธิวและเหลท่าทาสของพวกเขา มกันไมท่ไดจ้เปป็นของพระราช
บกัญญกัตธิเทท่านกันี้น เพราะวท่าทกันี้งอธิชมาเอลและอธิสอกัคกห็เขจ้าสตุหนกัต เชท่นเดขียวกกับอกับราฮกัมเอง มกันเปป็นเครสืกี่องหมายแหท่ง
พกันธสกัญญาระหวท่างพระเจจ้ากกับอกับราฮกัม วท่าเชสืนี้อสายของอกับราฮกัมจะตจ้องเปป็นชนชาตธิทขีกี่ถผกเลสือกสรรและแยกออก 
และพระเจจ้าจะทรงยกแผท่นดธินคานาอกันใหจ้แกท่พวกเขาตลอดไป ฯลฯ มกันไมท่ไดจ้เปป็นตกัวแทนของการกลกับใจเชสืกี่อ 
หรสือพธิธขีบกัพตธิศมา หรสือการเปป็นสมาชธิกครธิสตจกักร หรสือสธิกี่งใดทขีกี่เปป็นแบบนกันี้น เนสืกี่องจากการเขจ้าสตุหนกัตมขีไวจ้สสาหรกับ
พวกผผจ้ชายเทท่านกันี้น เปป็นพธิธขีทขีกี่ตจ้องปฏธิบกัตธิเมสืกี่อเดห็กชายทตุกคนอายตุแคท่แปดวกัน และไมท่ไดจ้มขีไวจ้สสาหรกับเหลท่าประชาชาตธิ
ทขีกี่เปป็นคนตท่างชาตธิเลย สธิกี่งเดขียวทขีกี่เปป็นแบบนกันี้นทขีกี่เรามขีคสือการเขจ้าสตุหนกัตของใจ (รม. 2:29)

การเขจ้าสตุหนกัตเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงถถึงความเชสืกี่อของอกับราฮกัมในพระเจจ้า และความเชสืกี่อกห็มากท่อนการ
เขจ้าสตุหนกัตในตอนนกันี้น อกับราฮกัมไดจ้รกับความรอดแลจ้วโดยความเชสืกี่อ คสาบกัญชาใหจ้เขจ้าสตุหนกัตตท่อมาถผกรวมอยผท่ในพระ
ราชบกัญญกัตธินกันี้น, ในเลวขีนธิตธิ 12:3 (และดผ อพย. 4:24-26; 12:48; ยชว. 5:2-9) ยอหห์นผผจ้ใหจ้รกับบกัพตธิศมากห็เขจ้า
สตุหนกัต (ลผกา 1:59) เชท่นเดขียวกกับพระเยซผ (ลผกา 2:21) และเปาโล (ฟป. 3:5) คนเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดเปป็นพวกยธิวและ
พกันธสกัญญาใหมท่นกันี้นไมท่ไดจ้ถผกใหจ้ตอนทขีกี่พวกเขาเกธิด และไมท่ไดจ้ถผกประกาศ



แตท่การเขจ้าสตุหนกัตและการไมท่เขจ้าสตุหนกัตกห็ไมท่ทสาใหจ้เกธิดประโยชนห์อกันใด (กท. 5:2,6; 1 คร. 7:18,19) ใน
ภาคพกันธสกัญญาใหมท่ คสาวท่า “คนทขีกี่ถสือการเขจ้าสตุหนกัต” ปกตธิแลจ้วหมายถถึงพวกยธิวทกันี้งหมด และ “คนทขีกี่ไมท่ถสือการ
เขจ้าสตุหนกัต” กห็หมายถถึงพวกคนตท่างชาตธิ (กท. 2:7) บกัดนขีนี้เรามขีการเขจ้าสตุหนกัตแบบใหมท่ทขีกี่ไมท่ถผกกระทสาดจ้วยมสือ (คส.
 2:11) และพกันธสกัญญาแบบใหมท่ (ฮบ. 8:8-13)

การเขจ้าสตุหนกัตทขีกี่เปป็นเครสืกี่องหมายนขีนี้มขีไวจ้เพสืกี่อแยกชนชาตธิอธิสราเอลไวจ้ตท่างหากมาตลอดหลายรจ้อยปป เดห็ก
ผผจ้ชายอายตุแปดวกันทตุกคนจะตจ้องเขจ้าสตุหนกัต อยท่างไรกห็ตาม พธิธขีกรรมนขีนี้มกักถผกละเลยในชท่วงระยะเวลาหนถึกี่ง หลกังจาก
ทขีกี่ชนชาตธิอธิสราเอลถผกปลท่อยออกมาจากอขียธิปตห์ เดห็กผผจ้ชายทตุกคนกห็เขจ้าสตุหนกัต จากนกันี้นไมท่มขีใครเขจ้าสตุหนกัตเลยในชท่วง
สขีกี่สธิบปปนกันี้นในถธิกี่นทตุรกกันดาร แตท่หลกังจากทขีกี่พวกเขาเขจ้ามาในแผท่นดธินคานาอกันแลจ้ว โดยขจ้ามแมท่นนี้สาจอรห์แดนมา เมสืกี่อ
นกันี้นโยชผวากห็ใหจ้ผผจ้ชายทตุกคนเขจ้าสตุหนกัต (ยชว. 5:4,5)

การเขจ้าสตุหนกัตเปป็นเครสืกี่องหมายของการแยกออก และมกันมขีความหมายทขีกี่สสาคกัญสสาหรกับครธิสเตขียนทกันี้ง
หลาย ยธิวทขีกี่เขจ้าสตุหนกัตแลจ้วควรใหจ้ใจของตนหกันมาสผท่พระเยโฮวาหห์และกลายเปป็นลผกคนหนถึกี่งของพระเจจ้า และมขีคสา
ทรงสกัญญาไวจ้แลจ้ววท่าในวกันขจ้างหนจ้านกันี้น เมสืกี่อพระเยซผเจจ้าเองจะเสดห็จกลกับมาและเมสืกี่อชนชาตธิอธิสราเอลทกันี้งหมดจะ
หกันมาเชสืกี่อฟปังองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าดจ้วยสธินี้นสตุดใจของพวกเขาและสธินี้นสตุดจธิตของพวกเขา เมสืกี่อนกันี้นองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าจะ
ทรงทสาใหจ้ชนชาตธิอธิสราเอลกลกับมาจากการเปป็นเชลย พระราชบกัญญกัตธิ 30:6 กลท่าววท่า “พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของ
ทท่านจะทรงทสาสตุหนกัตใจของทท่าน และใจของเชสืนี้อสายของทท่าน ใหจ้รกักพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของทท่านดจ้วยสตุดใจของ
ทท่าน และดจ้วยสตุดจธิตของทท่าน เพสืกี่อทท่านจะมขีชขีวธิตอยผท่”

คตุณแนท่ใจไดจ้เลยวท่าการกลกับมาของพวกยธิวในความไมท่เชสืกี่อยกังปาเลสไตนห์ตอนนขีนี้ไมท่ใชท่การสสาเรห็จจรธิงของ
พระสกัญญานขีนี้ ลกัทธธิไซออนเปป็นแนวคธิดชาตธินธิยมของพวกยธิว ไมท่ใชท่ความเชสืกี่อแบบครธิสเตขียน การเขจ้าสตุหนกัตของเนสืนี้อ
หนกังเทท่านกันี้นไมท่เปป็นทขีกี่พอพระทกัยพระเจจ้า ในโคโลสขี 2:11 เราถผกบอกวท่า “ในพระองคห์นกันี้น พวกทท่านกห็ไดจ้รกับการเขจ้า
สตุหนกัตเชท่นกกันดจ้วยการเขจ้าสตุหนกัตทขีกี่มธิไดจ้กระทสาดจ้วยมสือมนตุษยห์ โดยทขีกี่พวกทท่านไดจ้ถอดทธินี้งกายแหท่งบาปทกันี้งหลายของ
เนสืนี้อหนกังเสขีย โดยการเขจ้าสตุหนกัตของพระครธิสตห์” ฉะนกันี้นการเขจ้าสตุหนกัตในเนสืนี้อหนกังเพขียงอยท่างเดขียวจถึงไมท่ทสาใหจ้เกธิด
ประโยชนห์อกันใดเลย (กท. 5:6) คนทขีกี่เปป็นยธิวแตท่ภายนอกกห็ไมท่ใชท่ยธิว และการเขจ้าสตุหนกัตฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังเพขียงอยท่าง
เดขียวกห็ไมท่ใชท่การเขจ้าสตุหนกัตในสายพระเนตรของพระเจจ้าและในความหมายฝฝ่ายวธิญญาณ

ในชนชาตธิอธิสราเอล ไมท่มขีชายใดถผกยอมรกับใหจ้เปป็นคนอธิสราเอลนอกเสขียจากวท่าเขาเขจ้าสตุหนกัต ดกังนกันี้น
แนท่นอนวท่าพระเจจ้าทรงเจตนาทขีกี่จะใหจ้ครธิสเตขียนถผกทสาเครสืกี่องหมายและถผกตขีตราอยท่างชกัดเจนโดยวธิธขีการดสาเนธิน
ชขีวธิตของเขา ผผจ้คนควรประกาศตกัววท่าเชสืกี่อพระครธิสตห์อยท่างเปปิดเผยและดสาเนธินชขีวธิตในทางของพระครธิสตห์ตท่อหนจ้าผผจ้
อสืกี่น ควรมขีการแบท่งแยกชกัดเจนระหวท่างผผจ้ทขีกี่รอดแลจ้วกกับผผจ้ทขีกี่หลงหาย ระหวท่างบรรดาผผจ้ทขีกี่เชสืกี่อพระคกัมภขีรห์กกับพวกคน
ไมท่เชสืกี่อ

_____________
ขร้อ 15-19:

17:15 และพระเจจ้าตรกัสแกท่อกับราฮกัมวท่า “สสาหรกับซา
รายภรรยาของเจจ้า เจจ้าจะไมท่เรขียกชสืกี่อนางวท่า ซาราย

แตท่ซาราหห์จะเปป็นชสืกี่อของนาง
17:16 และเราจะอวยพรนาง และใหจ้บตุตรชายคน



หนถึกี่งแกท่เจจ้ามาจากนางดจ้วย ใชท่แลจ้ว เราจะอวยพร
นาง และนางจะเปป็นมารดาของประชาชาตธิทกันี้ง
หลาย กษกัตรธิยห์หลายองคห์ของชนหลายชาตธิจะมา
จากนาง”
17:17 แลจ้วอกับราฮกัมจถึงซบหนจ้าของตนลง และ
หกัวเราะ และพผดในใจของทท่านวท่า “บตุตรคนหนถึกี่งจะ
ถผกคลอดใหจ้แกท่ชายทขีกี่มขีอายตุหนถึกี่งรจ้อยปปไดจ้หรสือ และ
ซาราหห์ ผผจ้มขีอายตุไดจ้เกจ้าสธิบปปแลจ้ว จะคลอดบตุตรหรสือ”

17:18 และอกับราฮกัมทผลพระเจจ้าวท่า “โอ ขอใหจ้อธิ
ชมาเอลมขีชขีวธิตอยผท่ตท่อพระพกักตรห์พระองคห์”
17:19 และพระเจจ้าตรกัสวท่า “ซาราหห์ภรรยาของเจจ้า
จะคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่เจจ้าเปป็นแนท่ และเจจ้าจง
เรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อธิสอกัค และเราจะตกันี้งพกันธสกัญญา
ของเรากกับเขาเปป็นพกันธสกัญญานธิรกันดรห์ และกกับเชสืนี้อ
สายของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา

อธิสอนัคถสูกสนัญญาและถสูกตนันั้งชสืริ่อ
บกัดนขีนี้ซารายจะกลายเปป็นซาราหห์ ซถึกี่งหมายถถึงเจจ้าหญธิง เพราะวท่า “นางจะเปป็นมารดาของประชาชาตธิทกันี้ง

หลาย กษกัตรธิยห์หลายองคห์ของชนหลายชาตธิจะมาจากนาง”
นกักี่นกห็เกสือบจะดขีเกธินกวท่าทขีกี่จะเปป็นจรธิงไดจ้ อกับราฮกัมหกัวเราะในใจของตนกกับพระสกัญญาทขีกี่ใหญท่โตขนาดนกันี้น! 

ลผกคนหนถึกี่งจะเกธิดมาใหจ้แกท่ชายคนหนถึกี่งทขีกี่อายตุหนถึกี่งรจ้อยปปไดจ้หรสือ? และซาราหห์ หญธิงชราอายตุเกจ้าสธิบปปแลจ้ว-นางจะ
ตกันี้งครรภห์และคลอดลผกคนหนถึกี่งไดจ้หรสือ? โอจ้ ขอใหจ้พระเจจ้าทรงอวยพรอธิชมาเอลและทสาใหจ้พระสกัญญาตท่าง ๆ ของ
พระองคห์เปป็นจรธิงในตกัวเขาเถธิด! ไมท่เลย “ซาราหห์ภรรยาของเจจ้าจะคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่เจจ้าเปป็นแนท่” ชสืกี่อของ
เขาจะเปป็นอธิสอกัค อกับราฮกัมหกัวเราะไหมตอนทขีกี่เขาไดจ้ยธินพระสกัญญานขีนี้? ซาราหห์จะหกัวเราะเชท่นกกัน เมสืกี่อนางไดจ้ยธินมกัน
(ปฐก. 18:12) พระเจจ้าตรกัสวท่า “เจจ้าจงเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อธิสอกัค” (หมายถถึงเสขียงหกัวเราะ) และตลอดชขีวธิตของ
พวกเขา พวกเขาจะจดจสาวท่าแทนทขีกี่จะเปป็นเสขียงหกัวเราะแหท่งความไมท่เชสืกี่อ พวกเขาสามารถมขีความชสืกี่นบานในพระ
สกัญญาทขีกี่สสาเรห็จจรธิงไดจ้ และพระสกัญญานกันี้นทขีกี่พระเจจ้าประทานใหจ้แกท่อกับราฮกัม พระองคห์จะทรงทวนซนี้สาแกท่อธิสอกัค
และแกท่เชสืนี้อสายของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา

___________
ขร้อ 20-27:

17:20 และสสาหรกับอธิชมาเอลนกันี้น เราไดจ้ฟปังเจจ้าแลจ้ว 
ดผเถธิด เราไดจ้อวยพรเขา และจะทสาใหจ้เขามขีลผกดก 
และจะทสาใหจ้เขาทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก เขาจะใหจ้กสาเนธิด
เจจ้านายสธิบสององคห์ และเราจะทสาใหจ้เขาเปป็น
ประชาชาตธิใหญท่ประชาชาตธิหนถึกี่ง
17:21 แตท่พกันธสกัญญาของเรา เราจะตกันี้งไวจ้กกับอธิสอกัค
ซถึกี่งซาราหห์จะคลอดใหจ้แกท่เจจ้า ณ เวลานขีนี้ในปปหนจ้า”
17:22 และพระองคห์ตรกัสกกับทท่านเสรห็จแลจ้ว และ
พระเจจ้ากห็เสดห็จขถึนี้นไปจากอกับราฮกัม
17:23 และอกับราฮกัมไดจ้เอาอธิชมาเอลบตุตรชายของ

ทท่าน กกับทตุกคนทขีกี่เกธิดในบจ้านของทท่าน และทตุกคนทขีกี่
ถผกซสืนี้อมาดจ้วยเงธินของทท่าน คสือผผจ้ชายทตุกคนใน
ทท่ามกลางชายเหลท่านกันี้นแหท่งบจ้านของอกับราฮกัม และ
ใหจ้เขจ้าสตุหนกัตตกัดหนกังหตุจ้มปลายองคชาตของพวกเขา
ในวกันเดขียวกกันนกันี้น ตามทขีกี่พระเจจ้าตรกัสไวจ้แกท่ทท่าน
17:24 และอกับราฮกัมมขีอายตุเกจ้าสธิบเกจ้าปป เมสืกี่อทท่านเขจ้า
สตุหนกัตตกัดหนกังหตุจ้มปลายองคชาตของทท่าน
17:25 และอธิชมาเอลบตุตรชายของทท่านมขีอายตุสธิบ
สามปป เมสืกี่อเขาเขจ้าสตุหนกัตตกัดหนกังหตุจ้มปลายองคชาต
ของเขา



17:26 ในวกันเดขียวกกันนกันี้นอกับราฮกัมไดจ้เขจ้าสตุหนกัต และ
อธิชมาเอลบตุตรชายของทท่าน
17:27 และผผจ้ชายทตุกคนแหท่งบจ้านของทท่าน ทขีกี่เกธิดใน

บจ้านนกันี้น และทขีกี่ถผกซสืนี้อมาดจ้วยเงธินจากคนแปลกหนจ้า 
ไดจ้เขจ้าสตุหนกัตพรจ้อมกกับทท่าน

อธิชมาเอลและอนับราฮนัมเขร้าสทุหนนัต
ขณะนขีนี้อกับราฮกัมมขีอายตุไดจ้เกจ้าสธิบเกจ้าปปแลจ้ว (ขจ้อ 1) อธิชมาเอลอายตุสธิบสาม พระเจจ้าทรงทวนซนี้สาพระสกัญญา

นกันี้นแกท่อกับราฮกัมซถึกี่งพระองคห์ทรงทสาไวจ้กกับฮาการห์ พระเจจ้าจะทรงอวยพรอธิชมาเอล “และจะทสาใหจ้เขามขีลผกดก และ
จะทสาใหจ้เขาทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก เขาจะใหจ้กสาเนธิดเจจ้านายสธิบสององคห์” แตท่พระเจจ้าทรงเตสือนความจสาอกับราฮกัมวท่า
พกันธสกัญญาของพระองคห์อยผท่กกับอธิสอกัค และอธิสอกัคจะถผกคลอด “ณ เวลานขีนี้ในปปหนจ้า”!

บกัดนขีนี้ถถึงเวลาแลจ้วทขีกี่จะแสดงความเชสืกี่อออกมาเปป็นการกระทสา อกับราฮกัมรวบรวมเหลท่าคนงานและคนใชจ้
ของเขา ผผจ้ชายทตุกคนในหมผท่พวกเขา และทสาสตุหนกัตพวกเขาในวกันเดขียวกกันนกันี้น เมสืกี่ออายตุเกจ้าสธิบเกจ้าปปอกับราฮกัมไดจ้เขจ้า
สตุหนกัต;อธิชมาเอล เมสืกี่ออายตุสธิบสามปป ไดจ้เขจ้าสตุหนกัต ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงยอมรกับประกาศความเชสืกี่อของตนในบตุตรทขีกี่จะ
มานกันี้นและพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้นและยอมรกับอยท่างเปปิดเผยตท่อครอบครกัวของเขา และตท่อชาวโลก
ภายนอกทกันี้งหมดดจ้วย วท่าเขาถผกเลสือกและถผกแยกตกันี้งไวจ้สสาหรกับพระเจจ้า และประชาชาตธิใหญท่โตนกันี้นซถึกี่งถผกสกัญญาไวจ้
จะมาจากเขา และพระเมสสธิยาหห์นกันี้น เชสืนี้อสายทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้น ซถึกี่งทกันี้งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพรในพระองคห์



ปฐมกาล 18
ขร้อ 1-8:

18:1 และพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่อกับราฮกัมใน
ทขีกี่ราบแหท่งมกัมเร และทท่านนกักี่งอยผท่ทขีกี่ประตผเตห็นทห์ใน
เวลาแดดรจ้อนของกลางวกัน
18:2 และทท่านไดจ้แหงนตาของทท่านขถึนี้นและมองดผ 
และดผเถธิด ชายสามคนยสืนอยผท่ขจ้างทท่าน และเมสืกี่อทท่าน
ไดจ้เหห็นทท่านเหลท่านกันี้น ทท่านจถึงวธิกี่งจากประตผเตห็นทห์ไป
พบทท่านเหลท่านกันี้น และโนจ้มตกัวลงถถึงดธิน
18:3 และกลท่าววท่า “เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า ถจ้าบกัดนขีนี้
ขจ้าพเจจ้าเปป็นทขีกี่โปรดปรานในสายตาของทท่าน โปรด
อยท่าผท่านไป ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน จากผผจ้รกับใชจ้ของ
ทท่านเลย
18:4 ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องพวกทท่าน ขอใหจ้เอานนี้สานธิด
หนท่อยมา และลจ้างเทจ้าของพวกทท่าน และขอใหจ้พวก
ทท่านพกักใตจ้ตจ้นไมจ้เถธิด
18:5 และขจ้าพเจจ้าจะไปเอาอาหารหนท่อยหนถึกี่งมาใหจ้

และขอใหจ้พวกทท่านปลอบประโลมใจของพวกทท่าน
เถธิด หลกังจากนกันี้นพวกทท่านจถึงจะออกเดธินทาง 
เพราะเหตตุวท่าพวกทท่านไดจ้มายกังผผจ้รกับใชจ้ของพวกทท่าน
แลจ้ว” และทท่านเหลท่านกันี้นจถึงวท่า “จงทสาตามทขีกี่เจจ้าไดจ้
กลท่าวเถธิด”
18:6 และอกับราฮกัมรขีบเขจ้าไปในเตห็นทห์หาซาราหห์ 
และกลท่าววท่า “จงรขีบเตรขียมแปฝ้งละเอขียดสามถกัง จง
นวดมกัน และทสาขนมหลายกจ้อนบนเตา”
18:7 และอกับราฮกัมไดจ้วธิกี่งไปทขีกี่ฝผงสกัตวห์ และเอาลผกวกัว
อท่อนนตุท่มและดขีตกัวหนถึกี่ง และมอบมกันใหจ้ชายหนตุท่มคน
หนถึกี่ง และเขากห็รขีบปรตุงมกันเปป็นอาหาร
18:8 และทท่านเอาเนย และนนี้สานม และลผกวกัวซถึกี่ง
ทท่านไดจ้ปรตุงแลจ้วนกันี้น และมาวางมกันไวจ้ตท่อหนจ้าทท่าน
เหลท่านกันี้น และทท่านยสืนอยผท่ขจ้างทท่านเหลท่านกันี้นใตจ้ตจ้นไมจ้ 
และทท่านเหลท่านกันี้นไดจ้รกับประทาน

พระเยโฮวาหร์และเหลผ่าทสูตสวรรคร์มาเยภีริ่ยมอนับราฮนัม
“และพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่อกับราฮกัม”
พระเจจ้า ในรผปกายทขีกี่ปรากฏแกท่ตา ทรงมาพบและสนทนากกับอกับราฮกัม เราคธิดวท่านขีกี่เปป็นการปรากฏตกัว

ของพระครธิสตห์กท่อนการเสดห็จมารกับสภาพมนตุษยห์ ตลอดภาคพกันธสกัญญาใหมท่ทกันี้งหมด พระครธิสตห์ทรงถผกเรขียกวท่า 
“องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า” เราคธิดวท่านกักี่นเปป็นพระครธิสตห์ในรผปกายกท่อนการเสดห็จมารกับสภาพเนสืนี้อหนกัง ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้น
ทขีกี่ปลนี้สาสผจ้กกับยาโคบ เพราะยาโคบกลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นพระเจจ้าหนจ้าตท่อหนจ้า และชขีวธิตของขจ้าพเจจ้าถผกสงวน
ไวจ้” (ปฐก. 32:30) พระเยซผทรงถผกเรขียกวท่า “ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นซถึกี่งไดจ้ทรงชท่วยขจ้าพระองคห์ใหจ้พจ้นจากความชกักี่วรจ้าย
ทกันี้งสธินี้น” โดยยาโคบผผจ้ชรานกันี้นขณะทขีกี่เขาอวยพรหลาน ๆ ของตน (ปฐก. 48:16) อกับราฮกัมดผเหมสือนจะดผออกวท่านกักี่น
คสือองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า (ดผ ขจ้อ 3) เราคงคธิดวท่าอกับราฮกัมดผไมท่ออกในตอนแรกวท่านกักี่นคสือพระเจจ้าและเหลท่าทผตสวรรคห์ 
ฮขีบรผ 13:2 อาจหมายถถึงเหตตุการณห์นขีนี้เมสืกี่อมกันกลท่าววท่า “อยท่าลสืมทขีกี่จะตจ้อนรกับบรรดาคนแปลกหนจ้า เพราะวท่าโดย
การกระทสานกันี้น บางคนกห็ไดจ้ตจ้อนรกับพวกทผตสวรรคห์โดยไมท่รผจ้ตกัว” ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าพระคกัมภขีรห์ขจ้อนกันี้นอจ้างอธิงถถึงโลท
ในบททขีกี่ 19 เชท่นกกัน ผผจ้ซถึกี่งมขีทผตสวรรคห์สององคห์มาเยสือน

กท่อนหนจ้านขีนี้ มขีความนท่าสะพรถึงกลกัวและเดชานตุภาพเมสืกี่อพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่อกับราฮกัม ตอนนกันี้นมกัน
เกธิดขถึนี้นในความฝปันหนถึกี่ง นธิมธิตหนถึกี่ง; แตท่บกัดนขีนี้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไดจ้เสดห็จมาและสนทนากกับอกับราฮกัมหนจ้าตท่อหนจ้า 
ชท่างเปป็นฉากหลกังทขีกี่เรขียบงท่ายและนท่ามหกัศจรรยห์! มกันเตสือนใจเราวท่าพระเยซผเจจ้าเองจะเสดห็จมายกังแผท่นดธินโลกเพสืกี่อ



ซสืนี้อเผท่าพกันธตุห์คนบาปคสืนใหจ้แกท่พระเจจ้า พระองคห์ประสผตธิจากหญธิงพรหมจารขีผผจ้ตกี่สาตจ้อยคนหนถึกี่ง พระองคห์ทรงเตธิบโต
มาในความยากจนในแควจ้นเลห็ก ๆ นกันี้นคสือกาลธิลขี พระองคห์ทรงทสางานในรจ้านชท่างไมจ้ โอจ้ พระองคห์ทรงถผกพรรณนา
อยท่างอท่อนหวานวท่า: “...เพราะวท่าเรามขีใจอท่อนสตุภาพและถท่อมลง และทท่านทกันี้งหลายจะพบการหยตุดพกักสสาหรกับจธิต
วธิญญาณของพวกทท่าน ดจ้วยวท่าแอกของเรากห็แบกงท่าย และภาระของเรากห็เบา” พระเจจ้าทรงเปป็นพระเจจ้าทขีกี่เรา
เขจ้าหาไดจ้ คนเหลท่านกันี้นทขีกี่แสวงหาพระองคห์กห็พบพระองคห์

ดผเหมสือนวท่าตกันี้งแตท่แรกเลยนกันี้นพระเจจ้าทรงปรารถนาทขีกี่จะมขีการรท่วมสามกัคคขีธรรมอกันแนบชธิดกกับมนตุษยห์ 
พระองคห์ไดจ้เสดห็จมาและทรงเดธินและพผดคตุยกกับอาดกัมในสวนเอเดนนกันี้น (ปฐก. 3:8) พระเจจ้าทรงสท่งพระบตุตรของ
พระองคห์ใหจ้มาเกธิดเปป็นมนตุษยห์ และใหจ้ถผกทดลองในทตุกดจ้านเหมสือนอยท่างเรา จากนกันี้นวกันหนถึกี่งเมสืกี่อเหลท่าคนชกักี่วถผก
ทสาลายหมดและถผกสท่งไปนรก องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเองกห็จะเสดห็จลงมายกังแผท่นดธินโลกและจะทรงครอบครองบนโลก
นขีนี้ (ลผกา 1:32,33) และบทกท่อนสตุดทจ้ายในพระคกัมภขีรห์กห็บอกเลท่าเกขีกี่ยวกกับกรตุงเยรผซาเลห็มแหท่งสวรรคห์นกันี้นทขีกี่ลงมาจาก
พระเจจ้าออกมาจากสวรรคห์ และเมสืกี่อนกันี้นจะไมท่ตจ้องการดวงอาทธิตยห์เลย เพราะวท่าองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าจะทรง
เปป็นความสวท่างของเมสืองนกันี้น และเมสืกี่อนกันี้นพระเจจ้าจะทรงสรจ้างทขีกี่ประทกับของพระองคห์กกับมนตุษยห์อขีกครกันี้ง

เมสืกี่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเสดห็จมาหาอกับราฮกัมหนจ้าเตห็นทห์ของอกับราฮกัม และเขานสาอาหารมาบรธิการพระองคห์
ใตจ้ตจ้นไมจ้ตจ้นหนถึกี่งและพระองคห์ทรงมขีการสนทนาแบบแนบชธิดและเปป็นมธิตรกกับอกับราฮกัม มกันกห็เปป็นเครสืกี่องเตสือนใจ
อกันแสนหวานเกขีกี่ยวกกับพระเจจ้าผผจ้ทขีกี่เราเขจ้าหาไดจ้ ผผจ้ทรงรกักเรา ผผจ้ทรงอยากรท่วมสามกัคคขีธรรมกกับเรา

อนับราฮนัมมภีนนั้นาใจรนับรองแขก
อกับราฮกัมคงเสนอนนี้สาเพสืกี่อลจ้างเทจ้าของทผตสวรรคห์เหลท่านขีนี้และองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ซถึกี่งทตุกคนอยผท่ในรผปกาย

มนตุษยห์ จากนกันี้นมขีการอภธิปรายเกขีกี่ยวกกับสท่วนหนถึกี่งทขีกี่เหมาะสมของการแสดงนนี้สาใจรกับรองแขกของชาวตะวกันออกใน
บทถกัดไป ทขีกี่โลทกห็เสนอใหจ้ทผตสวรรคห์พวกเดขียวกกันนขีนี้ลจ้างเทจ้าของพวกเขา และอกับราฮกัมกห็รขีบนสาอาหารมาใหจ้ เหมสือ
นทขีกี่โลทกระทสาในเมสืองโสโดมในบททขีกี่ 19 การตจ้อนรกับขกับสผจ้เปป็นคตุณธรรมอยท่างหนถึกี่งทขีกี่ครธิสเตขียนทกันี้งหลายตจ้องมขี จง
จดจสาคสากสาชกับในภาคพกันธสกัญญาใหมท่ทขีกี่ใหจ้แสดงการตจ้อนรกับขกับสผจ้แกท่พวกคนตท่างถธิกี่น “เพราะวท่าโดยการกระทสา
นกันี้น บางคนกห็ไดจ้ตจ้อนรกับพวกทผตสวรรคห์โดยไมท่รผจ้ตกัว” (ฮบ. 13:2) นกักี่นคงหมายถถึงเหตตุการณห์สองตอนนขีนี้

การเปป็นครธิสเตขียนควรทสาใหจ้คน ๆ หนถึกี่งกระตสือรสือรจ้นทขีกี่จะปรนนธิบกัตธิผผจ้อสืกี่น ทขีกี่จะใหจ้การตจ้อนรกับผผจ้อสืกี่น หนถึกี่ง
ในขจ้อกสาหนดของศธิษยาภธิบาลทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายวธิญญาณกห็คสือวท่า เขาควร “มขีอกัชฌาสกัยรกับแขกดขี” (1 ทธ. 3:2)

เรสืกี่องราวนกันี้นทขีกี่พระเยซผทรงเลท่าใหจ้ฟปังเกขีกี่ยวกกับชาวสะมาเรขียทขีกี่ดขีนกันี้นเปป็นเครสืกี่องบท่งชขีนี้วท่าครธิสเตขียนทกันี้งหลาย
ควรทขีกี่จะมขีใจทขีกี่แสดงความรกักตท่อคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่รอบตกัวเรา และพระเยซผผผจ้ทรงลจ้างเทจ้าของพวกสาวกกห็สอนเรา
วท่า ดจ้วยการยกโทษและความถท่อมใจทขีกี่ประกอบดจ้วยความรกัก เราควรลจ้างเทจ้าของกกันและกกัน อตุปนธิสกัยแบบ
ครธิสเตขียนทขีกี่ดขีกห็ไมท่เขจ้มงวด ไมท่เหห็นแกท่ตกัว ไมท่ถอยหนขี ไมท่ถผกสงวนไวจ้จากคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ตจ้องการความรกักและความ
ชท่วยเหลสือของเรา ใจทขีกี่ไมท่เหห็นแกท่ตกัวของอกับราฮกัม ผผจ้ซถึกี่งเตห็มใจทขีกี่จะใหจ้โลทไดจ้มขีสธิทธธิธิ์เลสือกจากแผท่นดธินนกันี้นทกันี้งหมดซถึกี่ง
จรธิง ๆ แลจ้วถผกสกัญญาไวจ้แกท่อกับราฮกัม กห็ถผกใหจ้ภาพประกอบในวธิธขีทขีกี่เขาดผแลคนตท่างถธิกี่น

เราตจ้องจสาไวจ้วท่าแมจ้จะมกักี่งมขีในฝผงแพะแกะและฝผงวกัว และคนใชจ้และเงธินทอง อกับราฮกัมกห็ “โดยความเชสืกี่อ…
ไดจ้พสานกักในแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญานกันี้น เหมสือนอยผท่ในดธินแดนแปลกถธิกี่น โดยอาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลายกกับอธิสอกัค



และยาโคบ ผผจ้เปป็นทายาทดจ้วยกกันกกับทท่านแหท่งพระสกัญญาอกันเดขียวกกันนกันี้น เพราะวท่าทท่านไดจ้คอยทท่านครหนถึกี่งซถึกี่งมขี
รากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผผจ้ทรงสรจ้างและนายชท่างของนครนกันี้นคสือพระเจจ้า” (ฮบ. 11:9,10) ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงนกักี่งอยผท่ใน
ประตผเตห็นทห์ของตนขณะทขีกี่ซาราหห์ทสากกับขจ้าวอยผท่ทขีกี่กองไฟ และอกับราฮกัมวธิกี่งไปควจ้าลผกวกัวมาตกัวหนถึกี่งและจกัดการปรตุง
มกันเพสืกี่อทขีกี่บางสท่วนจะไดจ้ถผกยท่างสตุกไวเหนสือกองถท่านนกันี้น และซาราหห์เอง แมจ้นางมขีคนใชจ้หลายคน กห็จกัดเตรขียมแปฝ้ง
ละเอขียดสามถกังและทสาขนมอบสามกจ้อนและปรตุงพวกมกันบนเตานกันี้น

ในสมกัยบตุกเบธิกในอเมรธิกา ผผจ้คนกห็ทสาขนมเคจ้กจากแปฝ้งขจ้าวโพด โดยปรตุงมกันบนเตาหธินรจ้อน ๆ ขจ้างเตาผธิง 
นางซาราหห์อาจมขีแผท่นกระเบสืนี้องแบนแผท่นหนถึกี่งวางเหนสือกองไฟ ซถึกี่งถผกคนี้สาดจ้วยหธินหลายกจ้อน ถถึงอยท่างไรแลจ้ว มกันกห็
เปป็นกองไฟแบบเรขียบงท่าย คตุณธรรมอกันเรขียบงท่าย อาหารแบบเรขียบงท่าย ความเพลธิดเพลธินแบบเรขียบงท่ายกห็เหมาะ
สมกกับครธิสเตขียนทกันี้งหลาย

การกธินเลภีนั้ยงทภีริ่เปป็นขนมปฝังไรร้เชสืนั้อ
มกันเปป็นขนมปปังไรจ้เชสืนี้ออยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย ไมท่มขีเวลาทขีกี่จะใหจ้แปฝ้งดธิบนกันี้นฟผ และนกักี่นกห็เหมาะสมแลจ้ว โลทกห็

เลขีนี้ยงทผตสวรรคห์สององคห์นกันี้นดจ้วยขนมปปังไรจ้เชสืนี้อ (ปฐก. 19:3) พระเยซผตรกัสวท่าเชสืนี้อเปป็นภาพของคสาสอนเทห็จของพวก
ฟารธิสขีและพวกสะดผสขี (มธ. 16:6,12) เกขีกี่ยวกกับการรท่วมสามกัคคขีธรรมกกับผผจ้คนทขีกี่ใชจ้ชขีวธิตในบาปไมท่ยอมเลธิกนกันี้น เปาโล
เขขียนไปถถึงชาวโครธินธห์วท่า:

“การโอจ้อวดของพวกทท่านไมท่ดขี พวกทท่านไมท่ทราบหรสือวท่าเชสืนี้อนธิดเดขียวยท่อมทสาใหจ้กจ้อนทกันี้งกจ้อนฟผขถึนี้น เหตตุ
ฉะนกันี้น จงชสาระเชสืนี้อเกท่าเสขีย เพสืกี่อพวกทท่านจะไดจ้เปป็นกจ้อนใหมท่ เหมสือนพวกทท่านไรจ้เชสืนี้อ เพราะวท่าแมจ้แตท่พระครธิสตห์ผผจ้
ทรงเปป็นปปัสกาของพวกเรา ทรงถผกถวายเปป็นเครสืกี่องบผชาเพสืกี่อพวกเราแลจ้ว เหตตุฉะนกันี้นจงใหจ้พวกเราถสือเทศกาล
เลขีนี้ยงนกันี้น มธิใชท่ดจ้วยเชสืนี้อเกท่า หรสือดจ้วยเชสืนี้อแหท่งการคธิดปองรจ้ายและความชกักี่วชจ้า แตท่ดจ้วยขนมปปังไรจ้เชสืนี้อแหท่งความ
จรธิงใจและความจรธิง”- 1 คร. 5:6-8

และในเทศกาลกธินขนมปปังไรจ้เชสืนี้อ (อพย. 12:15) ซถึกี่งตามหลกังพธิธขีปปัสกา ขนมปปังนกันี้นกห็เปป็นภาพของพระ
ครธิสตห์ ดกังนกันี้นมกันจถึงตจ้องไมท่มขีเชสืนี้อ และมกันกห็เหมาะสมมาก ๆ ทขีกี่ขนมปปังนกันี้นทขีกี่ถผกจกัดเตรขียมเพสืกี่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
และเหลท่าทผตสวรรคห์ของพระองคห์เปป็นขนมปปังไรจ้เชสืนี้อ

พระเจจ้าและทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้นพกัก “ใตจ้ตจ้นไมจ้” (ขจ้อ 4) พวกเขาไมท่ไดจ้เขจ้ามาในเตห็นทห์นกันี้น ขณะทขีกี่พระเจจ้า
ทรงเปป็นผผจ้ทขีกี่เราเขจ้าหาไดจ้และทรงรกักและอยากรท่วมสามกัคคขีธรรมกกับมนตุษยห์ พระองคห์กห็ทรงอยากใหจ้มนตุษยห์ปลขีกตกัว
ออกมาจากกธิจวกัตรปกตธิของชขีวธิตเพสืกี่อมาพบกกับพระเจจ้า ยาโคบ ตอนอยผท่ลสาพกัง ไดจ้ปลนี้สาสผจ้กกับทผตสวรรคห์นกันี้นของ
พระเจจ้าในปฐมกาล 32 พระเยซผทรงปลขีกตกัวไปอยผท่ลสาพกังสขีกี่สธิบวกันและทรงถผกซาตานทดลอง อกับราฮกัมเดธินทางไป
สามวกันเพสืกี่อจะถวายอธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชาบนภผเขาโมรขียาหห์ โมเสสขถึนี้นไปบนภผเขาซขีนายและอยผท่ทขีกี่นกักี่นสขีกี่สธิบวกันโดย
สนทนากกับพระเจจ้าและรกับบกัญญกัตธิสธิบประการนกันี้นทขีกี่ถผกจารถึกบนแผท่นศธิลา

ในพสืนี้นทขีกี่ของมกัมเร ใกลจ้เมสืองเฮโบรน มขีตจ้นโออ๊กโบราณมาก ๆ ตจ้นหนถึกี่งซถึกี่งถผกเรขียกวท่า “ตจ้นโออ๊กของอกับรา
ฮกัม” ผมไมท่คธิดวท่ามกันมขีอายตุ 3,600 ปปจรธิง ๆ แตท่มกันถผกเทธิดทผนโดยพวกมตุสลธิม และอยท่างนจ้อยมกันกห็เปป็นตกัวแทนของ
ตจ้นไมจ้นกันี้นทขีกี่อยผท่ใกลจ้กกับเตห็นทห์ของอกับราฮกัม บกัดนขีนี้ตจ้นไมจ้นกันี้นถผกเสาเหลห็กคนี้สาจตุนไวจ้และถผกกกันี้นรกันี้วไวจ้เพสืกี่อปกปฝ้อง

เราจสาไดจ้วท่าอกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ใกลจ้มกัมเรเปป็นสท่วนใหญท่ เขาและซาราหห์ อธิสอกัคและเรเบคาหห์ ยาโคบและ



เลอาหห์กห็ถผกฝปังศพในเมสืองเฮโบรนในถนี้สามกัคเปลาหห์ซถึกี่งปปัจจตุบกันมขีสตุเหรท่าขนาดใหญท่ถผกสรจ้างอยผท่ขจ้างบน
จงสกังเกตอาหารอกันเรขียบงท่ายนกันี้น: สเตห็คเนสืนี้อลผกวกัว (เราคาดวท่าถผกยท่างบนกองไฟ), ขนมเคจ้กรจ้อน ๆ ทขีกี่ทสา

จากแปฝ้งละเอขียดหรสือแปฝ้งสาลขี (ขจ้าวสาลขีหรสือขจ้าวบารห์เลยห์?), นนี้สานมและเนย
___________

ขร้อ 9-15:
18:9 และทท่านเหลท่านกันี้นกลท่าวแกท่ทท่านวท่า “ซาราหห์
ภรรยาของเจจ้าอยผท่ทขีกี่ไหน” และทท่านกลท่าววท่า “ดผเถธิด
อยผท่ในเตห็นทห์”
18:10 และพระองคห์ตรกัสวท่า “เราจะกลกับมาหาเจจ้า
อยท่างแนท่นอนตามเวลาแหท่งชขีวธิต และดผเถธิด ซาราหห์
ภรรยาของเจจ้าจะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง” และซาราหห์
ไดจ้ยธินคสาตรกัสนขีนี้ในประตผเตห็นทห์ ซถึกี่งอยผท่ขจ้างหลกัง
พระองคห์
18:11 บกัดนขีนี้อกับราฮกัมและซาราหห์กห็แกท่และชรามาก
แลจ้ว และซาราหห์ตามปกตธิของผผจ้หญธิงกห็หมดแลจ้ว
18:12 ฉะนกันี้นซาราหห์จถึงหกัวเราะภายในตกัวเอง โดย
กลท่าววท่า “หลกังจากฉกันแกท่แลจ้ว ฉกันจะมขีความ

เพลธิดเพลธินอขีกหรสือ นายของฉกันกห็แกท่แลจ้วดจ้วย”
18:13 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสกกับอกับราฮกัมวท่า 
“ทสาไมซาราหห์ถถึงหกัวเราะ โดยกลท่าววท่า ‘ฉกันซถึกี่งแกท่
แลจ้ว จะคลอดบตุตรคนหนถึกี่งอยท่างแนท่นอนหรสือ’
18:14 มขีสธิกี่งใดทขีกี่ยากเกธินไปสสาหรกับพระเยโฮวาหห์
หรสือ เมสืกี่อถถึงเวลากสาหนดเราจะกลกับมาหาเจจ้าตาม
เวลาแหท่งชขีวธิต และซาราหห์จะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง”
18:15 แลจ้วซาราหห์กห็ไมท่ยอมรกับ โดยกลท่าววท่า “ขจ้า
พระองคห์ไมท่ไดจ้หกัวเราะ” เพราะนางกลกัว และ
พระองคห์ตรกัสวท่า “อยท่าเลย แตท่เจจ้าไดจ้หกัวเราะจรธิง 
ๆ”

ซาราหร์หญธิงชรา ซนริ่งหนัวเราะในความไมผ่เชสืริ่อ 
ถสูกรนับประกนันวผ่านางจะมภีบทุตรชายคนหนนริ่ง

เปป็นประโยชนห์เสมอทขีกี่จะพบกกับพระเจจ้าตามเงสืกี่อนไขของพระองคห์พรจ้อมกกับการเอาใจใสท่และการรกับใชจ้
ดจ้วยความรกัก บกัดนขีนี้อกับราฮกัมไดจ้รกับขท่าวดขีจากพระเจจ้า พกันธสกัญญานกันี้นถผกทวนซนี้สา ซาราหห์จะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง

ซาราหห์ผผจ้เปป็นภรรยาอยผท่ทขีกี่ไหน? ในเตห็นทห์นกันี้น ผผจ้พยากรณห์ของพระเจจ้ามกักพบกกับพระเจจ้าตามลสาพกัง เราคธิด
วท่าซาราหห์อยผท่พจ้นตาไป นางอาจนสาขนมเคจ้กเหลท่านกันี้นมาใหจ้แลจ้ว แตท่อกับราฮกัมนท่าจะเปป็นผผจ้ทขีกี่นสามาเนสืกี่องจากเขาเสธิรห์ฟ
เนสืนี้อลผกวกัว เนย และนมนกันี้นแดท่พระเจจ้าและเหลท่าทผตสวรรคห์นกันี้นทขีกี่รกับประทานใตจ้ตจ้นไมจ้นกันี้นขณะทขีกี่เขายสืนอยผท่ขจ้าง ๆ

ในเรสืกี่องฝฝ่ายวธิญญาณทกันี้งหลาย พระเจจ้ากห็ทรงกระทสากธิจกกับพวกสามขีกท่อนหนจ้าภรรยาของพวกเขา โยชผวา
เปป็นผผจ้ตกัดสธินใจแทนภรรยา ลผก ๆ และเหลท่าคนใชจ้และทตุกคนของเขา “สสาหรกับขจ้าพเจจ้าและครอบครกัวของ
ขจ้าพเจจ้านกันี้น พวกขจ้าพเจจ้าจะปรนนธิบกัตธิพระเยโฮวาหห์” (ยชว. 24:15) พระเจจ้ากสาลกังกระทสากธิจกกับอกับราฮกัมเปป็น
หลกัก “สามขีเปป็นศขีรษะของภรรยา เหมสือนอยท่างพระครธิสตห์ทรงเปป็นศขีรษะของครธิสตจกักร” (อฟ. 5:23) ถจ้าหญธิงคน
ใดอยากทราบเรสืกี่องฝฝ่ายวธิญญาณตท่าง ๆ เธอกห็ควรถามสามขีของเธอ (1 คร. 14:34,35) อกับราฮกัมไปผธิดทางเมสืกี่อเขา
ฟปังคสาวธิงวอนของซาราหห์ทขีกี่ใหจ้เขารกับฮาการห์มาเปป็นภรรยา ซาราหห์ไมท่มขีความเชสืกี่อมากเทท่ากกับอกับราฮกัม เขาสงสกัย
และหกัวเราะ (ปฐก. 17:17) แตท่เมสืกี่อเขาสนทนากกับพระเจจ้าและไดจ้รกับการรกับประกกัน เขากห็เชสืกี่อ

คราวนขีนี้ซาราหห์หกัวเราะบจ้าง นางอายตุเกจ้าสธิบปปแลจ้ว “หลกังจากฉกันแกท่แลจ้ว…” นางจะมขีความเพลธิดเพลธิน 



ตกันี้งครรภห์ลผกคนหนถึกี่ง และคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งหรสือ? นางอาจเชสืกี่อเรสืกี่องนขีนี้ตอนทขีกี่นางยกังสาวและอยผท่ในวกัยทขีกี่จะ
คลอดบตุตรไดจ้ พรจ้อมกกับประจสาเดสือนทขีกี่มาเปป็นปกตธิซถึกี่งอาจบท่งบอกถถึงการมขีลผกไดจ้-แตท่บกัดนขีนี้! หญธิงคนหนถึกี่งทขีกี่อายตุเกจ้า
สธิบปปแลจ้วนะ!

และ “นายของฉกันกห็แกท่แลจ้วดจ้วย” นางกลท่าว อกับราฮกัมผผจ้ชราแลจ้วจะใหจ้กสาเนธิดลผกคนหนถึกี่งไดจ้หรสือ? ความ
หมายโดยนกัยกห็คสือวท่า อกับราฮกัม ณ เวลานขีนี้หมดสมรรถภาพและเชสืนี้ออสตุจธินจ้อยแลจ้ว ฮขีบรผ 11:12 พผดถถึงอกับราฮกัมวท่า 
“...ชายคนนกันี้นกห็เทท่ากกับวท่าตายแลจ้ว” ดกังนกันี้นการอกัศจรรยห์นกันี้นจถึงเปป็นเหมสือนกกันสสาหรกับทกันี้งอกับราฮกัมและซาราหห์

ซาราหห์หกัวเราะ! หกัวเราะในความไมท่เชสืกี่อ แตท่นางกห็ไมท่ยอมรกับอยท่างรวดเรห็ว บางทขีนางอาจแอบหกัวเราะ 
โดยไมท่ตกันี้งใจใหจ้ผผจ้ใดรผจ้กห็ไดจ้ แตท่องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงทราบ โอจ้ พระเจจ้าผผจ้ทรงเปปปั่ยมพระเมตตาและทรงอดกลกันี้น
พระทกัย! แทนทขีกี่จะลงโทษ พระองคห์จะทรงใหจ้ซาราหห์มขีใจทขีกี่หกัวเราะไดจ้ในวกัยชราของนาง! เดห็กชายนกันี้นจะถผกเรขียก
วท่าอธิสอกัค, “เสขียงหกัวเราะ”

ซาราหห์เคยหกัวเราะในความไมท่เชสืกี่อ แตท่บกัดนขีนี้นางเชสืกี่อแลจ้ว! เพราะวท่าฮขีบรผ 11:11 กลท่าววท่า “ดยความเชสืกี่อ 
ซาราหห์เองเชท่นกกันจถึงไดจ้รกับพลกังเพสืกี่อจะตกันี้งครรภห์ และไดจ้คลอดบตุตรเมสืกี่อนางมขีอายตุเกธินแลจ้ว เพราะนางถสือวท่า
พระองคห์ผผจ้ไดจ้ทรงสกัญญานกันี้นทรงเปป็นผผจ้สกัตยห์ซสืกี่อ” บกัดนขีนี้อกับราฮกัมและซาราหห์รท่วมใจกกันในการเชสืกี่อพระสกัญญาอกันแสน
หวานนกันี้นของพระเจจ้า

ซาราหร์ผสูร้เปป็นแบบอยผ่างสนาหรนับภรรยาทนันั้งหลาย
จงหมายเหตตุวท่าซาราหห์เรขียกอกับราฮกัมวท่า “นายของฉกัน” นกักี่นถผกตกันี้งใจไวจ้ใหจ้มขีนกัยทขีกี่สสาคกัญมาก ๆ 1 เปโตร 

3:1-3 กลท่าววท่า:
“เชท่นกกัน พวกทท่าน ภรรยาทกันี้งหลาย จงนบนอบเชสืกี่อฟปังสามขีของพวกทท่าน เพสืกี่อวท่า ถจ้าคนหนถึกี่งคนใดไมท่เชสืกี่อ

ฟปังพระวจนะ พวกเขา โดยปราศจากพระวจนะนกันี้น จะไดจ้ถผกจผงใจโดยการประพฤตธิของภรรยาดจ้วย ขณะทขีกี่พวก
เขาสกังเกตดผการประพฤตธิอกันบรธิสตุทธธิธิ์ของพวกทท่าน พรจ้อมดจ้วยความยสาเกรง ซถึกี่งการประดกับกายของพวกทท่านนกันี้น 
อยท่าใหจ้เปป็นการประดกับภายนอก ของการถกักผม และของการสวมใสท่เครสืกี่องทองคสา หรสือของการนตุท่งหท่มเครสืกี่องแตท่ง
กาย”

ดกังนกันี้นซาราหห์ ซถึกี่งเรขียกอกับราฮกัมวท่า “นาย” กห็หมายความวท่านางไดจ้ถวายตกัวใหจ้แกท่เขาแลจ้ว ทขีกี่จะเชสืกี่อฟปังเขา
“จนกวท่าความตายจะพรากเราสองจากกกัน” เหห็นไดจ้ชกัดวท่านางหมายถถึงความเชสืกี่อฟปังและการนบนอบแบบทขีกี่ถผก
บกัญชาไวจ้ในเอเฟซกัส 5:24, “เหตตุฉะนกันี้นครธิสตจกักรอยผท่ใตจ้บกังคกับตท่อพระครธิสตห์ฉกันใด กห็ใหจ้ภรรยาทกันี้งหลายอยผท่ใตจ้
บกังคกับตท่อสามขีของตนในทตุกประการฉกันนกันี้น”

ผผจ้หญธิงทตุกแหท่งหนถผกบกัญชาใหจ้ปฏธิบกัตธิตามแบบอยท่างอกันดขีนขีนี้ของซาราหห์ ผผจ้ซถึกี่งรกักอกับราฮกัม เรขียกเขาวท่า 
“นาย” ตกันี้งใจทขีกี่จะทสาใหจ้เขามขีความสตุข ทขีกี่จะเปป็นของเขาหมดทกันี้งตกัว มขีใครคธิดไหมวท่าซาราหห์ถผกเหยขียบยกี่สาและถผก
ยกี่สายขีเพราะความจงรกักภกักดขีของนางในฐานะภรรยาทขีกี่ดขี?

“มขีสธิกี่งใดทขีกี่ยากเกธินไปสสาหรกับพระเยโฮวาหห์หรสือ?” พระเยโฮวาหห์ทรงถามซาราหห์ โอจ้ บท่อยครกันี้งแคท่ไหนทขีกี่
พระเจจ้าทรงพยายามทขีกี่จะทสาใหจ้เราเชสืกี่อวท่าพระองคห์สามารถทสาอะไรกห็ไดจ้ทขีกี่พระองคห์ทรงอยากทสา! เยเรมขียห์ถาม
คสาถามนกันี้นกกับตกัวเองและพระเจจ้าทรงตอบคสาถามนกันี้นกกับเยเรมขียห์ (ยรม. 32:17,27) ในเพลงสดตุดขี 81:10 พระเยโฮ



วาหห์ทรงเตสือนความจสาลผกหลานของอธิสราเอลเกขีกี่ยวกกับการงานทขีกี่แสนมหกัศจรรยห์เหลท่านกันี้นของพระองคห์: “เราเปป็น
พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งไดจ้พาเจจ้าออกมาจากแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ จงอจ้าปากของเจจ้าใหจ้กวจ้างเถธิด และ
เราจะปฝ้อนมกันใหจ้เตห็ม”

บกัดนขีนี้เวลานกันี้นถผกกสาหนดแลจ้ว: “เมสืกี่อถถึงเวลากสาหนดเราจะกลกับมาหาเจจ้าตามเวลาแหท่งชขีวธิต และซาราหห์
จะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง”

การอกัศจรรยห์นกันี้นไมท่ไดจ้อยผท่ในการเกธิดของอธิสอกัคเทท่านกันี้น การอกัศจรรยห์นกันี้นกห็คสือวท่า ทกันี้งซาราหห์และอกับราฮกัม
ถผกทสาใหจ้กลกับคสืนสผท่ความหนตุท่มสาวอขีกครกันี้งเพสืกี่อทขีกี่บตุตรนกันี้นจะถผกปฏธิสนธธิไดจ้ จากนกันี้นเราสามารถดผเพสืกี่อทขีกี่จะเหห็น
ผลลกัพธห์ของกสาลกังวกังชาแบบคนหนตุท่มสาวนขีนี้ไดจ้ในตกัวอกับราฮกัมและซาราหห์ ในบทนขีนี้ ขจ้อ 7 กลท่าววท่า “และอกับราฮกัมไดจ้
วธิกี่งไปทขีกี่ฝผงสกัตวห์ และเอาลผกวกัวอท่อนนตุท่มและดขีตกัวหนถึกี่ง และมอบมกันใหจ้ชายหนตุท่มคนหนถึกี่ง และเขากห็รขีบปรตุงมกันเปป็น
อาหาร” คตุณเหห็นไหมวท่าชายแกท่คนนขีนี้ทขีกี่อายตุเกจ้าสธิบเกจ้าปปวธิกี่งไปยกังฝผงวกัว ควจ้าลผกวกัวมาตกัวหนถึกี่งและแบกมกันหรสือไมท่กห็
ลากมกันมาใหจ้คนใชจ้คนหนถึกี่งของเขาเพสืกี่อทขีกี่จะปรตุงมกัน? จสาไวจ้วท่าฮขีบรผ 11:12 พผดถถึงเขาวท่าเปป็นคนทขีกี่ “เทท่ากกับวท่าตาย
แลจ้ว” การอกัศจรรยห์นกันี้นไดจ้เรธิกี่มตจ้นแลจ้วในชขีวธิตของอกับราฮกัม เราเชสืกี่อเชท่นนกันี้น 

ผมพผดถถึงเรสืกี่องนขีนี้ในนธิยายของผม, Seeking a City, เกขีกี่ยวกกับชขีวธิตของอกับราฮกัมและเสนอแนะความจรธิง
ขจ้อนขีนี้ คตุณคาดหวกังไดจ้วท่าจะเหห็นซาราหห์กลายเปป็นสาวสวยอขีกครกันี้งและเปป็นทขีกี่ชสืกี่นชอบของพวกผผจ้ชายและตจ้องตา
ตจ้องใจกษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคในบททขีกี่ 20

___________
ขร้อ 16-22:

18:16 และบตุรตุษเหลท่านกันี้นกห็ลตุกขถึนี้นจากทขีกี่นกักี่น และ
มองไปทางเมสืองโสโดม และอกับราฮกัมไปกกับทท่าน
เหลท่านกันี้นเพสืกี่อตามไปสท่งทท่านเหลท่านกันี้น
18:17 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “เราจะซท่อนสธิกี่งซถึกี่ง
เราทสาจากอกับราฮกัมหรสือ
18:18 โดยเหห็นวท่าอกับราฮกัมจะกลายเปป็นประชาชาตธิ
ใหญท่โตและมขีกสาลกังมากอยท่างแนท่นอน และบรรดา
ประชาชาตธิแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพรในเขา
18:19 เพราะเรารผจ้จกักเขา วท่าเขาจะบกัญชาลผกหลาน
ของเขาและครอบครกัวของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา 
และพวกเขาจะรกักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหห์ 
เพสืกี่อกระทสาความยตุตธิธรรมและการตกัดสธิน เพสืกี่อพระ

เยโฮวาหห์จะนสามาถถึงอกับราฮกัมสธิกี่งซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ตรกัส
ไวจ้เกขีกี่ยวกกับเขา”
18:20 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “เพราะเสขียงรจ้อง
ของเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ดกังมาก และ
เพราะบาปของพวกเขากห็หนกักเหลสือเกธิน
18:21 เราจะลงไปเดขีจิ๋ยวนขีนี้ และดผวท่าพวกเขากระทสา
ตามเสขียงรจ้องทกันี้งสธินี้นของบาปนกันี้นซถึกี่งมาถถึงเราหรสือไมท่ 
และถจ้าไมท่ เรากห็จะรผจ้”
18:22 และบตุรตุษเหลท่านกันี้นหกันหนจ้าของพวกเขาจากทขีกี่
นกักี่น และไปทางเมสืองโสโดม แตท่อกับราฮกัมยกังยสืนอยผท่
ตท่อพระพกักตรห์พระเยโฮวาหห์

บาปทนันั้งหลายของเมสืองโสโดมรร้องขอการพธิพากษา
“และบตุรตุษเหลท่านกันี้นกห็ลตุกขถึนี้นจากทขีกี่นกักี่น…” นขีกี่คสือเหลท่าทผตสวรรคห์ทขีกี่ดผเหมสือนมนตุษยห์ เชท่นเดขียวกกับทผตสวรรคห์

สององคห์นกันี้นในปฐมกาล 19:1 ทขีกี่ถผกเรขียกวท่า “ผผจ้ชายเหลท่านกันี้น” (ปฐก. 19:5,10) พวกเขาไดจ้รกับการตจ้อนรกับดตุจคน



ตท่างถธิกี่นแตท่จรธิง ๆ แลจ้วเปป็นทผตสวรรคห์ เราตกัดสธินจากฮขีบรผ 13:2
“...และอกับราฮกัมไปกกับทท่านเหลท่านกันี้นเพสืกี่อตามไปสท่งทท่านเหลท่านกันี้น” มกันชท่างนท่ารกักอยท่างแสนอกัศจรรยห์ทขีกี่อกับ

ราฮกัมและพระเจจ้าไดจ้ใกลจ้ชธิดกกันขนาดนกันี้น พระเจจ้าทรงอยากรท่วมสามกัคคขีธรรมและพระทกัยของพระองคห์กห็โหยหา
ประชากรของพระองคห์ นกักี่นเปป็นสท่วนหนถึกี่งของความเศรจ้านกันี้นของยอหห์น 1:11, “พระองคห์ไดจ้เสดห็จมายกังพวกของ
พระองคห์เอง และพวกของพระองคห์เองนกันี้นหาไดจ้ตจ้อนรกับพระองคห์ไมท่” นกักี่นเปป็นสท่วนหนถึกี่งของความเศรจ้านกันี้นของ
พระเยซผทขีกี่ทรงรกี่สาไหจ้เพราะกรตุงเยรผซาเลห็ม, “โอ เยรผซาเลห็ม ๆ ซถึกี่งฆท่าบรรดาศาสดาพยากรณห์ และเอาหธินขวจ้างคน
ทกันี้งหลายทขีกี่ถผกสท่งมายกังเจจ้า เราใครท่จะรวบรวมลผก ๆ ของเจจ้าไวจ้เนสือง ๆ เหมสือนแมท่ไกท่กกลผก ๆ ของมกันใหจ้อยผท่ใตจ้ปปก
ของมกัน และพวกเจจ้าไมท่ยอมเลย” (ลผกา 13:34)

พระเจจ้าทรงปปตธิยธินดขีในการรท่วมสามกัคคขีธรรมกกับอกับราฮกัม พระองคห์ทรงเศรจ้าพระทกัยเพราะความชกักี่วของ
เมสืองโสโดม จสาไวจ้วท่าพระองคห์ไดจ้ทรงเสาะหาลผกหลานของอธิสราเอลในการกลกับสกัตยห์ของพวกเขา: “และพระเยโฮ
วาหห์พระเจจ้าแหท่งบรรพบตุรตุษของพวกเขาไดจ้ทรงสท่งพวกทผตของพระองคห์มายกังพวกเขา อยท่างไมท่หยตุดยกันี้ง เพราะ
พระองคห์ทรงมขีพระทกัยกรตุณาตท่อประชากรของพระองคห์ และตท่อทขีกี่ประทกับของพระองคห์ แตท่พวกเขาเยาะเยจ้ยพวก
ทผตของพระเจจ้า และดผหมธิกี่นพระวจนะทกันี้งหลายของพระองคห์ และกระทสาตท่อพวกผผจ้พยากรณห์ของพระองคห์ในทางทขีกี่
ผธิด จนพระพธิโรธของพระเยโฮวาหห์พลตุท่งขถึนี้นตท่อประชากรของพระองคห์ จนไมท่มขีทางแกจ้” (2 พศด. 36:15,16)

พระเจจ้าทรงชอบบอกความลกับตท่าง ๆ ของพระองคห์แกท่ผผจ้ทขีกี่แสวงหาพระองคห์
เราเชสืกี่อวท่าองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงปปตธิยธินดขีทขีกี่จะบอกความลกับตท่าง ๆ ของพระองคห์แกท่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่รกัก

พระองคห์ เพลงสดตุดขี 25:14 กลท่าววท่า “ความลถึกลกับของพระเยโฮวาหห์อยผท่กกับคนทกันี้งหลายทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์” 
สตุภาษธิต 3:32 กลท่าววท่า “...แตท่ขจ้อลถึกลกับของพระองคห์นกันี้นอยผท่กกับคนชอบธรรม” อาโมส 3:7 กลท่าววท่า “แนท่นอน
องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าจะไมท่ทรงกระทสาสธิกี่งใดเลย แตท่พระองคห์ทรงเปปิดเผยความลกับของพระองคห์แกท่บรรดา
ผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์ คสือพวกผผจ้พยากรณห์” องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าทรงเปป็นพระเจจ้าผผจ้โดดเดขีกี่ยว พระองคห์ทรง
อยากแบท่งปปันความคธิดตท่าง ๆ ของพระองคห์ แบท่งปปันความรกักของพระองคห์ แบท่งปปันกระทกักี่งความเสขียพระทกัยของ
พระองคห์เพราะผผจ้คนทขีกี่ใชจ้ชขีวธิตในบาป

ดกังนกันี้นลท่วงหนจ้าเปป็นเวลานานพระเจจ้าไดจ้ทรงเปปิดเผยแกท่ผผจ้ทขีกี่มขีใจเปปิดรกับและสกัตยห์ซสืกี่อใหจ้ทราบเกขีกี่ยวกกับพระ
เมสสธิยาหห์ผผจ้ทรงถผกสกัญญาไวจ้นกันี้นและสธิกี่งมหกัศจรรยห์ทกันี้งหลายทขีกี่จะเกธิดขถึนี้นกกับพระองคห์ พวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้เขขียน
เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องเหลท่านกันี้น ดกังนกันี้นเสจ้นทางของยตุคนขีนี้จถึงถผกแสดงใหจ้เหห็นซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีกในภาคพกันธสกัญญาใหมท่เพสืกี่อใหจ้
บรรดาผผจ้ทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายวธิญญาณไดจ้เหห็นมกัน

พระเจจ้าทรงเปปิดเผยแกท่เปาโลวท่าเวลาแหท่งการจากไปของเขาเขจ้ามาใกลจ้แลจ้วและเขากสาลกังจะถผกตกัด
ศขีรษะ (2 ทธ. 4:6) พระองคห์ทรงเปปิดเผยแกท่เปโตรวท่า “โดยทราบวท่า อขีกไมท่ชจ้าขจ้าพเจจ้ากห็จะตจ้องถอดพลกับพลาของ
ขจ้าพเจจ้าหลกังนขีนี้ออก เหมสือนอยท่างทขีกี่พระเยซผครธิสตห์องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าของพวกเราไดจ้ทรงสสาแดงแกท่ขจ้าพเจจ้าแลจ้ว” (2
ปต. 1:14) ดกังนกันี้นบกัดนขีนี้พระเจจ้าจถึงทรงรผจ้สถึกวท่าพระองคห์ตจ้องบอกอกับราฮกัมเกขีกี่ยวกกับหนจ้าทขีกี่อกันนท่าเศรจ้าของพระองคห์ใน
การทสาลายเมสืองโสโดม

ผผจ้แตท่งทท่านนขีนี้ไดจ้เทศนาแกท่ฝผงชนหมผท่ใหญท่ในการประชตุมฟปปื้นฟผหนถึกี่งใน Waxahachie, เทห็กซกัส, ในปป 1932 



ทขีกี่หลายรจ้อยคนไดจ้รกับความรอด กท่อนหนจ้านกันี้นมขีตกัวอยท่างอกันนท่าทถึกี่งหลายคราวทขีกี่ผผจ้คนทขีกี่ไดจ้ยธินขท่าวประเสรธิฐและกบฏ
ตท่อขท่าวดขีนกันี้นตายอยท่างฉกับพลกัน ในกลางคสาเทศนาหนถึกี่ง อยผท่ดขี ๆ ผมกห็พผดวท่า “บางคนไดจ้ยธินผมคสืนนขีนี้ ซถึกี่งในอขีกยขีกี่สธิบสขีกี่
ชกักี่วโมงขจ้างหนจ้าจะตายและไปอยผท่ในนรก” ผมหยตุดและพผดตะกตุกตะกกัก ผมไมท่ไดจ้ตกันี้งใจทขีกี่จะพผดมกันออกมาแบบนกันี้น 
ผมอธธิบายวท่า “ผมตกันี้งใจทขีกี่จะพผดวท่า ผมกลกัววท่าจะเกธิดเหตตุการณห์เชท่นนกันี้น แตท่ผมจะฝากมกันไวจ้เหมสือนเปป็นคสา
พยากรณห์หนถึกี่งของพระเจจ้ากห็แลจ้วกกัน ผมเชสืกี่อวท่ามกันเปป็นความจรธิง”

บท่ายวกันถกัดมา ตอน 5:45 ชายชกักี่วคนหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้ยธินผมเทศนาคสืนนกันี้นถผกพบวท่าถผกยธิงทะลตุหกัวใจทขีกี่การประปา
ของเมสืองนกันี้น ครอบครกัวทขีกี่รกักของเขายสืนกรานวท่าผมตจ้องเทศนาในงานศพ เนสืกี่องจากผมไดจ้ใหจ้คสาเตสือนสตุดทจ้ายของ
พระเจจ้าแกท่เขา!

พระเจจ้าตรกัสวท่า “เราจะซท่อนสธิกี่งซถึกี่งเราทสาจากอกับราฮกัมหรสือ โดยเหห็นวท่าอกับราฮกัมจะกลายเปป็นประชาชาตธิ
ใหญท่โตและมขีกสาลกังมากอยท่างแนท่นอน และบรรดาประชาชาตธิแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพรในเขา เพราะเรา
รผจ้จกักเขา วท่าเขาจะบกัญชาลผกหลานของเขาและครอบครกัวของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา และพวกเขาจะรกักษาพระ
มรรคาของพระเยโฮวาหห์ เพสืกี่อกระทสาความยตุตธิธรรมและการตกัดสธิน…”

“เสขียงรจ้องของเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ดกังมาก และเพราะบาปของพวกเขากห็หนกักเหลสือเกธิน” 
พระเยโฮวาหห์ตรกัส เมสืองอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือซถึกี่งไดจ้รท่วมวงในความชกักี่วของตนและจะเปป็นเหมสือนอยท่างสองเมสืองนกันี้นในการ
ถผกทสาลายคสือ เมสืองอกัดมาหห์และเมสืองเศโบยธิม แตท่เมสืองโสโดมถผกกลท่าวถถึงโดยเฉพาะ เราคธิดวท่าเพราะวท่าโลทอยผท่ทขีกี่
นกักี่นและเมสืองโสโดมเปป็นทขีกี่ ๆ ทผตสวรรคห์สององคห์นกันี้นจะไป

พระเจจ้าตจ้องไปตรวจดผเมสืองโสโดมอขีกครกันี้งไหมเพสืกี่อจะดผความชกักี่วของพวกเขาและทบทวนอขีกรอบวท่า
พระองคห์จะทรงมขีพระเมตตาไดจ้ไหม? โอจ้ พระเจจ้าทรงแสวงหาทตุกโอกาสทขีกี่พระองคห์จะหาไดจ้เพสืกี่อจะแสดงความ
เมตตา พระองคห์ทรงอยากใหจ้อกับราฮกัมทราบ และผมคธิดวท่าทรงอยากใหจ้โลททราบเชท่นกกัน และพระองคห์ทรงอยาก
ใหจ้เราทราบวท่าถจ้าพระองคห์ทรงพบคนชอบธรรมสธิบคนในเมสืองโสโดม พระองคห์กห็คงละเวจ้นโทษเมสืองนกันี้นเพสืกี่อจะมขี
โอกาสเพธิกี่มเตธิมทขีกี่จะกลกับใจใหมท่!

ทผตสวรรคห์สององคห์นกันี้นเดธินทางตท่อไปยกังเมสืองโสโดม: “...แตท่อกับราฮกัมยกังยสืนอยผท่ตท่อพระพกักตรห์พระเยโฮ
วาหห์”

พระเจร้าทรงบอกอนับราฮนัม ไมผ่ใชผ่โลททภีริ่รนักโลก
มกันควรเปป็นการบอกเปป็นนกัยแกท่เราทตุกคนวท่าหลายครกันี้งพระเจจ้าทรงปปิดกกันี้นการสสืกี่อสารของพระองคห์แกท่คน

ทกันี้งหลายทขีกี่ไมท่เลขีนี้ยงดผลผก ๆ ของตนดจ้วยการอบรมสกักี่งสอนและการฝฝึกวธินกัยในทางของพระเจจ้า เอลขีผผจ้ชรามหา
ปตุโรหธิตนกันี้นคงเปป็นคนทขีกี่อยผท่ในทางพระเจจ้า แตท่ “บตุตรชายทกันี้งสองของเขาไดจ้ทสาตกัวเลวทราม และเขาหาไดจ้หจ้าม
ปรามพวกเขาไมท่” (1 ซมอ. 3:13) ดกังนกันี้นเมสืกี่อพระเจจ้าทรงมขีบางสธิกี่งทขีกี่จะบอกเอลขี พระองคห์กห็ทรงเรขียกเดห็กนจ้อยซามผ
เอลและทรงเปปิดเผยมกันแกท่เขาแทนทขีกี่จะเปป็นเอลขี!

ในทขีกี่นขีนี้พระเจจ้าทรงบอกอกับราฮกัมสธิกี่งทขีกี่พระองคห์ไมท่ทรงบอกโลท โลทไดจ้พาครอบครกัวของตนไปอยผท่
ทท่ามกลางความชกักี่วอกันตกี่สาชจ้าและไมท่ไดจ้สอนผผจ้ใดเลยในพวกเขาใหจ้รผจ้จกักพระเยโฮวาหห์ ชท่างแตกตท่างจากอกับราฮกัมจรธิง 
ๆ! เขาจะเลขีนี้ยงดผอธิสอกัคใหจ้ยสาเกรงและปรนนธิบกัตธิพระเยโฮวาหห์ เอลขีเอเซอรห์คนใชจ้ชราของเขาเปป็นผผจ้ทขีกี่ดสาเนธินในทาง



ของพระเจจ้าผผจ้ซถึกี่งอธธิษฐานและไดจ้รกับคสาตอบ (ปฐก. 24:12-23) แมจ้แตท่ฮาการห์กห็รผจ้จกักทขีกี่จะพถึกี่งพาพระเจจ้าและวางใจ
ในพระองคห์ และคนใชจ้ 318 คนนกันี้น ทขีกี่ไปกกับอกับราฮกัมเพสืกี่อสผจ้รบกกับกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้พธิชธิตเมสืองโสโดมและจกับ
โลทไปเปป็นเชลย กห็ไดจ้รกับพระพรของพระเจจ้าแนท่นอน เพราะวท่าอกับราฮกัมบกัญชาทกันี้งครกัวเรสือนของเขาใหจ้ตธิดตาม
พระเจจ้า! ดจ้วยเหตตุนขีนี้ เขาจถึงควรคท่าแกท่ความไวจ้วางใจและการเปปิดเผยของพระเจจ้า

____________
ขร้อ 23-33:

18:23 และอกับราฮกัมเขจ้ามาใกลจ้และทผลวท่า 
“พระองคห์จะทรงทสาลายคนชอบธรรมพรจ้อมกกับคน
ชกักี่วดจ้วยหรสือ
18:24 อาจมขีคนชอบธรรมหจ้าสธิบคนในทท่ามกลาง
นครนกันี้น พระองคห์จะทรงทสาลายและไมท่ละเวจ้นนคร
นกันี้นเพราะคนชอบธรรมหจ้าสธิบคนทขีกี่อยผท่ในนกันี้นดจ้วย
หรสือ
18:25 ขอใหจ้การกระทสาเชท่นนขีนี้อยผท่หท่างไกลจาก
พระองคห์เถธิด ทขีกี่จะฆท่าคนชอบธรรมพรจ้อมกกับคนชกักี่ว 
และทขีกี่จะใหจ้คนชอบธรรมเปป็นเหมสือนอยท่างคนชกักี่ว 
ใหจ้การนกันี้นอยผท่หท่างไกลจากพระองคห์เถธิด ผผจ้พธิพากษา
แหท่งแผท่นดธินโลกทกันี้งสธินี้นจะไมท่กระทสาถผกตจ้องหรสือ”
18:26 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “ถจ้าในโสโดมเรา
พบคนชอบธรรมในทท่ามกลางนครนกันี้นหจ้าสธิบคน เรา
กห็จะละเวจ้นทกันี้งนครนกันี้นเพราะเหห็นแกท่พวกเขา”
18:27 และอกับราฮกัมตอบและทผลวท่า “ดผเถธิด บกัดนขีนี้
ขจ้าพระองคห์มขีเจตนาทผลตท่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ซถึกี่งขจ้า
พระองคห์เปป็นเพขียงผงคลขีดธินและขขีนี้เถจ้า
18:28 บางทขีคนชอบธรรมหจ้าสธิบคนจะขาดไปหจ้า
คน พระองคห์จะทรงทสาลายนครนกันี้นทกันี้งสธินี้นเพราะ
ขาดหจ้าคนหรสือ” และพระองคห์ตรกัสวท่า “ถจ้าเราพบสขีกี่

สธิบหจ้าคนทขีกี่นกักี่น เราจะไมท่ทสาลายนครนกันี้น”
18:29 และทท่านยกังทผลตท่อพระองคห์อขีกครกันี้ง และทผล
วท่า “บางทขีจะพบสขีกี่สธิบคนทขีกี่นกักี่น” และพระองคห์ตรกัส
วท่า “เราจะไมท่กระทสาเพราะเหห็นแกท่สขีกี่สธิบคน”
18:30 และทท่านทผลตท่อพระองคห์วท่า “โอ ขอโปรด
อยท่าใหจ้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงพระพธิโรธเลย และขจ้า
พระองคห์จะกราบทผล บางทขีจะพบสามสธิบคนทขีกี่นกักี่น”
และพระองคห์ตรกัสวท่า “เราจะไมท่กระทสาถจ้าเราพบ
สามสธิบคนทขีกี่นกักี่น”
18:31 และทท่านทผลวท่า “ดผเถธิด บกัดนขีนี้ขจ้าพระองคห์มขี
เจตนาทผลตท่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า บางทขีจะพบยขีกี่สธิบ
คนทขีกี่นกักี่น” และพระองคห์ตรกัสวท่า “เราจะไมท่ทสาลาย
นครนกันี้นเพราะเหห็นแกท่ยขีกี่สธิบคน”
18:32 และทท่านทผลวท่า “โอ ขอโปรดอยท่าใหจ้องคห์
พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงพระพธิโรธเลย และขจ้าพระองคห์จะ
ยกังกราบทผลครกันี้งนขีนี้เพขียงครกันี้งเดขียว บางทขีจะพบสธิบคน
ทขีกี่นกักี่น” และพระองคห์ตรกัสวท่า “เราจะไมท่ทสาลายนคร
นกันี้นเพราะเหห็นแกท่สธิบคน”
18:33 และพระเยโฮวาหห์เสดห็จไปตามทางของ
พระองคห์ ทกันทขีทขีกี่พระองคห์เสรห็จสธินี้นการสนทนากกับ
อกับราฮกัมแลจ้ว และอกับราฮกัมกห็กลกับไปยกังทขีกี่อยผท่ของตน

อนับราฮนัมวธิงวอนและตผ่อรองกนับพระเจร้า
ดผสธิครกับวท่าบทสนทนาระหวท่างอกับราฮกัมกกับพระเยโฮวาหห์นกันี้นชท่างนท่าคตุจ้นเคยและไมท่ยกันี้งขนาดไหน! อกับราฮกัม

ทผลถามวท่า “พระองคห์จะทรงทสาลายคนชอบธรรมพรจ้อมกกับคนชกักี่วดจ้วยหรสือ?” โลทเปป็นคนชอบธรรมหรสือ? ใชท่
ครกับ “ดจ้วยวท่าคนชอบธรรมนกันี้น ซถึกี่งไดจ้อาศกัยอยผท่ในทท่ามกลางเขาเหลท่านกันี้น ในการเหห็นและไดจ้ยธิน ทสาใหจ้จธิตใจทขีกี่ชอบ
ธรรมของทท่านกห็เปป็นทตุกขห์เปป็นรจ้อนทตุกวกัน ๆ ดจ้วยการประพฤตธิทขีกี่ผธิดพระราชบกัญญกัตธิของคนเหลท่านกันี้น” (2 ปต. 2:8)



และใน 2 เปโตร 2 โลทกห็ถผกเรขียกวท่า “โลทผผจ้ชอบธรรม ซถึกี่งทตุกขห์รจ้อนเพราะการประพฤตธิอกันโสมมของเหลท่าคน
ชกักี่ว” เขาถผกเรขียกวท่าเปป็น “คนชอบธรรม” เขามขี “จธิตใจทขีกี่ชอบธรรม” ขจ้อ 9 กลท่าววท่า “องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรง
ทราบวธิธขีทขีกี่จะชท่วยคนทขีกี่ตามทางของพระเจจ้าใหจ้รอดพจ้นจากการทดลองตท่าง ๆ” นขีกี่คสือคนชอบธรรมคนหนถึกี่ง ผผจ้มขี
จธิตใจทขีกี่ชอบธรรม ดกังนกันี้นเขาจถึงไดจ้รกับความรอดและเปป็นผผจ้ทขีกี่อยผท่ในทางของพระเจจ้า

โลทเปป็นคนทภีริ่ชอบธรรม
โอจ้ แตท่โลทอยผท่ในสถานทขีกี่ทขีกี่ผธิด เขาไมท่ไดจ้ดสาเนธินชขีวธิตอยท่างสกัมฤทธธิธิ์ผล เขาไมท่ไดจ้มขีอธิทธธิพลตท่อครอบครกัวของ

เขาเพสืกี่อพระเจจ้า แตท่เขาไดจ้เรขียนรผจ้ทขีกี่จะรผจ้จกักพระเจจ้าของอกับราฮกัมและไดจ้เรขียนรผจ้ทขีกี่จะวางใจในพระองคห์แลจ้ว เขาไดจ้รกับ
ความรอดแลจ้วและจธิตวธิญญาณของเขากห็เปป็นทตุกขห์รจ้อนวกันแลจ้ววกันเลท่าเพราะความชกักี่วในเมสืองโสโดม

ขอใหจ้นกักี่นเตสือนใจเราวท่า “มนตุษยห์มองดผทขีกี่รผปรท่างภายนอก แตท่พระเยโฮวาหห์ทรงมองดผทขีกี่ใจ” (1 ซมอ. 
16:7) คตุณไมท่รผจ้จกักใจนกันี้นโดยดผทขีกี่รผปลกักษณห์ภายนอก ถจ้าใครไดจ้เหห็นดาวธิด ซถึกี่งตอนแรกมองดผบกัทเชบาอาบนนี้สาดจ้วย
สายตาทขีกี่กสาหนกัด จากนกันี้นกห็ใชจ้คนไปรกับตกัวนางมา ลท่อลวงนางและนสานางเขจ้าสผท่การผธิดประเวณขี จากนกันี้นในทขีกี่สตุดกห็
ปปิดซท่อนบาปของตน สกักี่งคนฆท่าอผรขียาหห์-โอจ้ เรากห็อาจคธิดวท่าดาวธิดเปป็นคนชกักี่ว วท่าคสาสรรเสรธิญเหลท่านกันี้นในหนกังสสือเพลง
สดตุดขีเปป็นคสาพผดของคนหนจ้าซสืกี่อใจคด แตท่ดาวธิดมขีการตท่อสผจ้แบบเดขียวกกับทขีกี่คนดขี ๆ ทตุกคนมขี: “เพราะวท่าเนสืนี้อหนกังตท่อสผจ้
กกับพระวธิญญาณ” เชท่นเดขียวกกับเปาโล เขาคงตจ้องกลท่าววท่า “เมสืกี่อขจ้าพเจจ้าประสงคห์กระทสาความดขี ความชกักี่วรจ้ายกห็
อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า” (รม. 7:21) หรสือใครทขีกี่ไดจ้ยธินซขีโมนเปโตรพผดสบถและสาบาน โดยไมท่ยอมรกับวท่าตนเคยรผจ้จกักพระ
เยซผ จากนกันี้นกห็เลธิกงานรกับใชจ้และกลกับไปประกอบอาชขีพประมงของตน กห็อาจคธิดวท่าเขาไมท่ใชท่คนดขี แตท่โอจ้ นกักี่นกห็คง
เปป็นความคธิดทขีกี่ผธิดพลาดจรธิง ๆ! เพราะวท่าบรรดาคนชอบธรรมกห็ยกังมขีเนสืนี้อหนกังใหจ้ตจ้องรกับมสืออยผท่ และคนดขี ๆ กห็ไมท่ไดจ้
ดขีไปทกันี้งหมด โมเสสผผจ้ถท่อมใจกห็ยกังอารมณห์เสขียไดจ้ และตขีหธินนกันี้นในเมสืกี่อเขาควรจะพผดกกับหธินนกันี้น โยนาหห์ศาสดา
พยากรณห์จะไมท่เชสืกี่อฟปังพระเจจ้าและหนขีไปจากหนจ้าทขีกี่ โอจ้ ใจเราทตุกคนควรจะทสาใหจ้เราเชสืกี่อวท่าถถึงแมจ้วท่าเรารกักพระ
เยซผเจจ้า เราอยากทสาใหจ้พระองคห์พอพระทกัย เราโหยหาความชอบธรรม ทวท่ามกันกห็ไมท่ปรากฏชกัดเสมอไปแกท่คน
เหลท่านกันี้นทขีกี่เหห็นการดสาเนธินชขีวธิตประจสาวกันของเรา โลทเปป็นคนชอบธรรมและภายในนกันี้นจธิตวธิญญาณของเขากห็เปป็น
ทตุกขห์รจ้อนและแบกภาระวกันแลจ้ววกันเลท่าเพราะความชกักี่วของเมสืองโสโดม

อกับราฮกัมทราบอยท่างแนท่นอนวท่าโลทเปป็นผผจ้เชสืกี่อคนหนถึกี่งในพระเยโฮวาหห์ ผผจ้ทขีกี่ไดจ้วางใจในพระเมสสธิยาหห์ผผจ้จะ
เสดห็จมานกันี้น ถถึงแมจ้วท่าเขาไมท่เคยแขห็งขกันในการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ ของตนเหมสือนอยท่างอกับราฮกัมกห็ตาม

ความเมตตากรทุณาอนันอผ่อนโยนของพระเจร้าสนาแดงในทภีริ่นภีนั้
ในขจ้อ 20 และ 21 เราอท่านวท่า “และพระเยโฮวาหห์ตรกัสวท่า “เพราะเสขียงรจ้องของเมสืองโสโดมและเมสืองโก

โมราหห์ดกังมาก และเพราะบาปของพวกเขากห็หนกักเหลสือเกธิน เราจะลงไปเดขีจิ๋ยวนขีนี้ และดผวท่าพวกเขากระทสาตาม
เสขียงรจ้องทกันี้งสธินี้นของบาปนกันี้นซถึกี่งมาถถึงเราหรสือไมท่ และถจ้าไมท่ เรากห็จะรผจ้”

พระเจจ้าไมท่ทราบจรธิง ๆ หรสือวท่าเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ชกักี่วชจ้าขนาดไหน? พระองคห์ทรงไดจ้ยธิน 
“เสขียงรจ้องของมกัน” แลจ้ว เหลท่าทผตสวรรคห์ไดจ้รายงานทตุกรายละเอขียดแลจ้ว พระองคห์ทรงรผจ้จกักใจของทตุกคนทขีกี่นกักี่น 
แลจ้วทสาไมเราถถึงอท่านวท่าพระองคห์จะเสดห็จลงไปเพสืกี่อจะดผดจ้วยพระองคห์เอง “ดผวท่าพวกเขากระทสาตามเสขียงรจ้องทกันี้งสธินี้น
ของบาปนกันี้น” หรสือไมท่? โอจ้ แมจ้ในยามทขีกี่พระเจจ้าทรงทราบวท่าพระองคห์ตจ้องลงโทษ พระองคห์กห็ยกังทรงยสืกี่นขยายความ



กรตุณา พระเยโฮวาหห์ทรง “กรธินี้วชจ้าและอตุดมดจ้วยความเมตตา” (สดด. 103:8) ดกังนกันี้นในพระคสาขจ้อนขีนี้เราจถึงทราบ
วท่าในพระทกัยของพระองคห์ พระองคห์ทรงปรารถนาทขีกี่จะหาวธิธขีทขีกี่จะแสดงความเมตตา แมจ้ในยามทขีกี่พระองคห์ทราบ
ความชกักี่วชจ้าของเมสืองเหลท่านกันี้น

อกับราฮกัมวธิงวอนและเหห็นไดจ้ชกัดวท่าดจ้วยความกลกัวจนตกัวสกักี่น เมสืกี่อเขาคธิดวท่าโลทอาจไมท่ไดจ้พาเหลท่าคนเลขีนี้ยง
สกัตวห์ของตนมาถถึงความรอด อาจไมท่ใชท่ทกันี้งหจ้าสธิบคนนกันี้นทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้เสนอไปเปป็นคนชอบธรรม เขาจถึงกลท่าวอยท่าง
ถท่อมใจวท่า “ขจ้าพระองคห์มขีเจตนาทผลตท่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ซถึกี่งขจ้าพระองคห์เปป็นเพขียงผงคลขีดธินและขขีนี้เถจ้า” อกับราฮกัม 
อยท่ากลกัวเลย! พระเจจ้าทรงฟปังอยท่างเตห็มพระทกัยมากกวท่าทขีกี่คตุณทผลขอตท่อพระองคห์

ในขจ้อ 30 อกับราฮกัมกลท่าววท่า “โอ ขอโปรดอยท่าใหจ้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงพระพธิโรธเลย และขจ้าพระองคห์
จะกราบทผล” เอาเลย อกับราฮกัม พระเจจ้าทรงปปตธิยธินดขีทขีกี่จะฟปังคนทขีกี่วธิงวอนเผสืกี่อคนบาป รจ้องขอพระเมตตา ใจของ
คตุณไมท่อท่อนโยนมากเทท่ากกับพระทกัยของพระเจจ้าหรอก!

และอขีกครกันี้งในขจ้อ 32 อกับราฮกัม พรจ้อมกกับความถท่อมใจและความเกรงกลกัวอยท่างทขีกี่สตุด กลท่าววท่า “โอ ขอ
โปรดอยท่าใหจ้องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงพระพธิโรธเลย และขจ้าพระองคห์จะยกังกราบทผลครกันี้งนขีนี้เพขียงครกันี้งเดขียว…” ผม
กสาลกังกลท่าววท่าพระเจจ้าทรงปปตธิยธินดขีทขีกี่จะใหจ้ผผจ้หนถึกี่งวธิงวอนเผสืกี่อคนบาปทกันี้งหลาย

เราอท่านในเอเสเคขียล 22:30 มธิใชท่หรสือวท่า “และเราไดจ้แสวงหาสกักคนหนถึกี่งในทท่ามกลางพวกเขา ทขีกี่จะ
สรจ้างรกันี้วตจ้นไมจ้ไวจ้ และยสืนอยผท่ในชท่องโหวท่ตท่อหนจ้าเราเพสืกี่อแผท่นดธินนกันี้น เพสืกี่อเราจะมธิไดจ้ทสาลายมกันเสขีย แตท่เรากห็หาไมท่พบ
เลยสกักคน” โอ พระเจจ้าทรงอยากใหจ้มขีใครสกักคนทขีกี่ยสืนอยผท่ในชท่องโหวท่นกันี้น ทขีกี่จะวธิงวอนเพสืกี่อชนชาตธิอธิสราเอลกท่อนทขีกี่
พระองคห์ตจ้องโยนประชาชาตธินกันี้นไปสผท่การตกเปป็นเชลย

และในอพยพ 32 เมสืกี่อพระเจจ้าทรงขผท่วท่าจะกสาจกัดคนอธิสราเอลทขีกี่ชกักี่วและคอแขห็ง ทขีกี่โมเสสไดจ้พบวท่าเมาเหลจ้า
และแกจ้ผจ้าเตจ้นรสาไปรอบ ๆ รผปลผกวกัวทองคสานกันี้น พระเจจ้ากห็ทรงพอพระทกัยกกับคสาวธิงวอนของโมเสสจนพระเจจ้าจะ
ทรงไวจ้ชขีวธิตพวกเขาและพระเจจ้ากห็ทรงทสาเชท่นนกันี้น

โอ ใหจ้ใครกห็ไดจ้ทขีกี่รผจ้สถึกถถึงภาระทขีกี่จะวธิงวอนทผลขอการยกโทษและความรอดใหจ้แกท่คนบาปคนใดกห็ไดจ้และ
ทผลขอความเมตตาของพระเจจ้าใหจ้แกท่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้ทสาบาป ขอใหจ้ผผจ้นกันี้นมขีใจกลจ้าเถธิด พระทกัยของพระเจจ้านกันี้น
อท่อนโยนกวท่าของคตุณ ความเมตตากรตุณาของพระองคห์กห็สตุดทขีกี่จะวกัดไดจ้

บางครกันี้งพระเจจ้ากห็ตจ้องลงโทษบาปอยท่างเดห็ดขาด แตท่คตุณแนท่ใจไดจ้เลยวท่าพระองคห์ทรงทสาเชท่นนกันี้นหลกังจากทขีกี่
ความรกักและความเมตตาไปจนสตุดขขีดจสากกัดของพวกมกันแลจ้วจรธิง ๆ! คตุณไมท่ไดจ้ทสาใหจ้พระเจจ้าโมโหหรอกเมสืกี่อคตุณ
วธิงวอนเพสืกี่อคนชกักี่ว

ครธิสเตภียนควรพากเพภียรในการอธธิษฐาน
นท่าสนใจทขีกี่อกับราฮกัมรผจ้สถึกมขีอธิสระทขีกี่จะตท่อรองกกับพระเจจ้า และทขีกี่นท่าสนใจกวท่านกันี้นอขีกกห็คสือวท่าพระเยโฮวาหห์ไมท่

ไดจ้ทรงโมโหเขา
มขีกลท่าวไวจ้เกขีกี่ยวกกับพระเยซผเจจ้าวท่า “และพระองคห์ตรกัสคสาอตุปมาหนถึกี่งใหจ้พวกเขาฟปังเพสืกี่อจตุดประสงคห์นขีนี้ เพสืกี่อ

คนทกันี้งหลายควรอธธิษฐานอยผท่เสมอ และไมท่อท่อนระอาใจ” (ลผกา 18:1) และพระองคห์ทรงเลท่าเกขีกี่ยวกกับหญธิงมท่าย
ยากจนคนหนถึกี่งทขีกี่อจ้อนวอนผผจ้พธิพากษาชกักี่วจนกระทกักี่งเขารสาคาญและแกจ้แคจ้นใหจ้นาง และพระสกัญญาอกันแสนหวาน



นกันี้นของอธิสยาหห์ 40:31 กห็คสือ “เขาทกันี้งหลายทขีกี่รอคอยพระเยโฮวาหห์จะเสรธิมเรขีกี่ยวแรงของพวกเขาใหมท่” ครธิสเตขียน
ผผจ้ซถึกี่งตจ้องสวมยตุทธภกัณฑห์ทกันี้งชตุดของพระเจจ้าไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “โดยอธธิษฐานอยผท่เสมอดจ้วยบรรดาคสาอธธิษฐานและ
คสาวธิงวอนในพระวธิญญาณ และโดยเฝฝ้าอยผท่ในการนขีนี้ดจ้วยความขยกันหมกักี่นเพขียรทตุกอยท่างและดจ้วยคสาวธิงวอนเพสืกี่อวธิ
สตุทธธิชนทตุกคน” (อฟ. 6:18) เพสืกี่อนทขีกี่รบกวนคนนกันี้นทขีกี่มาขอขนมปปังใหจ้เพสืกี่อนอขีกคน (เราเชสืกี่อวท่ามกันหมายถถึงขนมปปัง
แหท่งชขีวธิต) คงจะไมท่ถผกไดจ้ยธินเพราะวท่าเขาเปป็นเพสืกี่อนคนหนถึกี่ง “แตท่เพราะเหตตุการวธิงวอนมากเขจ้าของคนนกันี้น เขาจะ
ลตุกขถึนี้นและหยธิบใหจ้คนนกันี้นมากเทท่าทขีกี่คนนกันี้นตจ้องการ” (ลผกา 11:8) ในการเชสืกี่อมโยงนกันี้นเราไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “จง
ขอ และสธิกี่งนกันี้นจะใหจ้แกท่พวกทท่าน จงแสวงหา และพวกทท่านจะพบ จงเคาะ และสธิกี่งนกันี้นจะถผกเปปิดใหจ้แกท่พวกทท่าน”
และคสากรธิยาของคสาบกัญชานขีนี้ในแตท่ละกรณขีกห็เปป็นการกระทสาทขีกี่ตท่อเนสืกี่อง นกักี่นคสือ ทผลขอ แสวงหา และเคาะอยท่างตท่อ
เนสืกี่อง!

โอ ใหจ้เราเปป็นเหมสือนผผจ้แตท่งเพลงสดตุดขีคนนกันี้นทขีกี่กลท่าววท่า “เมสืกี่อพระองคห์ตรกัสแลจ้ววท่า เจจ้าทกันี้งหลายจง
แสวงหาหนจ้าของเรา; ใจของขจ้าพระองคห์ไดจ้ทผลตท่อพระองคห์วท่า พระองคห์เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคห์จะแสวงหาพระพกักตรห์
ของพระองคห์” พระเจจ้ายกังไมท่คท่อยใสท่ใจเราจนกวท่าเราจะเดสือดรจ้อนจรธิง ๆ โอ ฉะนกันี้น ครธิสเตขียนเออ๋ย จงแสวงหา
องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเถธิด การแสวงหาองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าอยผท่ในแผนการของพระเจจ้าสสาหรกับการฟปปื้นฟผ เหมสือนอยท่างทขีกี่
พระองคห์ตรกัสไวจ้ใน 2 พงศาวดาร 7:14

ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงตท่อรองกกับพระเจจ้า และเขากห็ตท่อรองไดจ้เกท่งดจ้วย เขารผจ้จกักพระทกัยของพระเจจ้า เขารผจ้จกัก
ฤทธธิธิ์เดชของการอธธิษฐานวธิงวอน หากมขีคนชอบธรรมหจ้าสธิบคน พระเจจ้าจะไมท่ทรงละเวจ้นเมสืองนกันี้นและใหจ้โอกาส
คนอสืกี่น ๆ ทขีกี่จะกลกับใจหรสือ? หรสือถจ้ามขีแคท่สขีกี่สธิบหจ้าคน? หรสือสขีกี่สธิบคน? หรสือสามสธิบคน? หรสือยขีกี่สธิบคน? หรสือสธิบคน
ลท่ะ?

ในทขีกี่นขีนี้เรามขีหลกักการอกันยธิกี่งใหญท่สองประการทขีกี่ถท่วงนนี้สาหนกักซถึกี่งกกันและกกัน ประการแรก มขีหลกักการทขีกี่วท่า
บาปตจ้องถผกลงโทษ “คนทขีกี่ถผกตสาหนธิบท่อย ๆ กห็ทสาใหจ้คอของตนแขห็ง จะถผกทสาลายอยท่างฉกับพลกัน และไรจ้ทางแกจ้ไข”
(สภษ. 29:1) “แตท่ถจ้าพวกทท่านไมท่กระทสาดกังนขีนี้ ดผเถธิด พวกทท่านไดจ้กระทสาบาปตท่อพระเยโฮวาหห์ และจงรผจ้แนท่เถธิดวท่า 
บาปของพวกทท่านจะหาพวกทท่านจนเจอ” (กดว. 32:23) “อยท่าถผกหลอกลวงเลย พระเจจ้าทรงถผกเยาะเยจ้ยไมท่ไดจ้ 
เพราะวท่าสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่คนหนถึกี่งคนใดหวท่านลง เขากห็จะเกขีกี่ยวเกห็บสธิกี่งนกันี้นเชท่นกกัน ดจ้วยวท่าคนทขีกี่หวท่านแกท่เนสืนี้อหนกังของ
ตน กห็จะเกขีกี่ยวเกห็บความเปปปั่อยเนท่าจากเนสืนี้อหนกังนกันี้น แตท่คนทขีกี่หวท่านแกท่พระวธิญญาณ กห็จะเกขีกี่ยวเกห็บชขีวธิตนธิรกันดรห์จาก
พระวธิญญาณนกันี้น” (กท. 6:7,8) มขีกฎอยผท่ขจ้อหนถึกี่งทขีกี่วท่า “คท่าจจ้างของบาปคสือความตาย” (รม. 6:23) อนธิจจา มขีความ
จรธิงอกันนท่าเศรจ้าประการหนถึกี่งทขีกี่วท่า “หนทางของบรรดาคนละเมธิดกห็ยากนกัก” (สภษ. 13:15) บาปตจ้องถผกลงโทษ

แตท่มขีความจรธิงทขีกี่มขีนนี้สาหนกักมากอขีกประการในทขีกี่นขีนี้ คนดขีสามารถวธิงวอนเผสืกี่อคนชกักี่วไดจ้ เอเสเคขียล 22:30 
บอกเราวท่าเมสืกี่อความชกักี่วของประชาชาตธิอธิสราเอลเกธินขอบเขตทกันี้งหมดแลจ้วและพวกเขากสาลกังจะถผกกสาราบและถผก
กวาดตจ้อนไปเปป็นเชลย พระเจจ้ากห็ตรกัสวท่า “และเราไดจ้แสวงหาสกักคนหนถึกี่งในทท่ามกลางพวกเขา ทขีกี่จะสรจ้างรกันี้วตจ้นไมจ้
ไวจ้ และยสืนอยผท่ในชท่องโหวท่ตท่อหนจ้าเราเพสืกี่อแผท่นดธินนกันี้น เพสืกี่อเราจะมธิไดจ้ทสาลายมกันเสขีย แตท่เรากห็หาไมท่พบเลยสกักคน” 
มขีนกัยสสาคกัญทขีกี่วท่าคน ๆ หนถึกี่งอาจแบกรกับความเศรจ้าโศกซถึกี่งเปป็นของผผจ้อสืกี่นไวจ้ และคน ๆ หนถึกี่งสามารถวธิงวอนกกับ
พระเจจ้าไดจ้บางครกันี้งเพสืกี่อชะลอการพธิพากษาของพระเจจ้า



คนเปป็นแมท่ทนทตุกขห์เมสืกี่อลผกเกธิดมาและลผกไมท่ไดจ้ทนทตุกขห์ หนจ้าทขีกี่ดผแลและคท่าใชจ้จท่ายและภาระในการหา
เลขีนี้ยงลผก ๆ ตกเปป็นของผผจ้เปป็นพท่อ ไมท่ใชท่หนจ้าทขีกี่ของลผกชายหรสือลผกสาว โมเสสสามารถวธิงวอนเพสืกี่อชนชาตธิอธิสราเอล
ไดจ้และวธิงวอนเชท่นนกันี้นจนพระเจจ้าทรงกลกับพระทกัยจากการทขีกี่พระองคห์ทรงคธิดทขีกี่จะทสาลายประชาชาตธินกันี้นเสขีย และ
พระองคห์ทรงใหจ้โอกาสแกท่พวกเขาอขีกหน (อพย. 32:7-14)

สภีริ่เมสืองตกนรกเพราะไมผ่มภีผสูร้ชนะจธิตวธิญญาณ!
บกัดนขีนี้ ถจ้าโลทไดจ้ชนะอขีกแคท่เกจ้าคนใหจ้มารผจ้จกักและรกับใชจ้พระเจจ้าทขีกี่แทจ้จรธิงนกันี้น เกจ้าคนทขีกี่ชอบธรรมในจธิต

วธิญญาณซถึกี่งวางใจในพระเมสสธิยาหห์ทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้น ไมท่วท่าพวกเขาจะทราบเกขีกี่ยวกกับพระองคห์นจ้อยขนาดไหนกห็ตาม
พระเจจ้ากห็คงละเวจ้นเมสืองนกันี้นไปแลจ้ว

อกับราฮกัมเรธิกี่มตจ้นโดยการเสนอแนะวท่าอาจมขีคนชอบธรรมหจ้าสธิบคน นกักี่นจะรวมถถึงทตุกคนในครอบครกัวของ
โลทและอาจรวมถถึงพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์และคนใชจ้ของเขาและคนอสืกี่น ๆ อขีกไมท่กขีกี่คนดจ้วยไหม? อนธิจจา แตท่โลทมกัวแตท่
ยตุท่งอยผท่กกับการหาเงธิน อาจจะมขีแคท่สขีกี่สธิบหจ้าคน หรสือสขีกี่สธิบคนกห็ไดจ้ และพรจ้อมกกับความเกรงใจและการวธิงวอน
มากมายอกับราฮกัมลดลงเหลสือสธิบคน ถจ้าโลทไดจ้ชนะภรรยาของตน ลผกสาวทขีกี่ยกังโสดสองคนนกันี้น ลผกสาวทขีกี่แตท่งงาน
แลจ้วสามคนและลผกเขยสามคน นกักี่นกห็คงจะครบสธิบคนและพระเจจ้ากห็คงไวจ้ชขีวธิตเมสืองนกันี้นไปแลจ้ว โอ ถจ้าโลทไดจ้ชนะ
คนทกันี้งครอบครกัวของตน กห็คงมขีโอกาสทขีกี่เขาจะชนะคนอสืกี่น ๆ ดจ้วย โอกาสทขีกี่เมสืองโสโดมทขีกี่ชกักี่วนกันี้นจะถผกไวจ้ชขีวธิต แตท่
เขาไมท่ไดจ้ชนะเลยสกักคน! ดกังนกันี้นเมสืองนกันี้นจถึงตจ้องถผกทสาลาย

บางครนันั้งพระเจร้ากย็ทรงกนาหนดขอบเขตของสธิริ่งทภีริ่เราควรขอ 
มกันคงเปป็นเครสืกี่องหมายบท่งชขีนี้อกันหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับความเขจ้าใจฝฝ่ายวธิญญาณของอกับราฮกัมทขีกี่วท่าเขาไมท่ไดจ้วธิงวอน

เพสืกี่อใหจ้ไวจ้ชขีวธิตเมสืองนกันี้นหากโลทไมท่ไดจ้ชนะครอบครกัวของตน การพากเพขียรในการอธธิษฐานเปป็นสธิกี่งทขีกี่ดขี แตท่บางครกันี้ง
บาปนกันี้นทขีกี่รจ้องขอการพธิพากษากห็มขีนนี้สาหนกักมากกวท่าขจ้อโตจ้แยจ้งตท่าง ๆ ทขีกี่เราจะนสาเสนอไดจ้เพสืกี่อขอการยกโทษใหจ้ผผจ้อสืกี่น

ตกัวอยท่างหนถึกี่งกห็คสือ ตกัวอยท่างของประชาชาตธิอธิสราเอล ในเอเสเคขียล 14:13,14 พระเจจ้าตรกัสวท่า:
“บตุตรแหท่งมนตุษยห์เออ๋ย เมสืกี่อแผท่นดธินกระทสาบาปตท่อเราโดยการละเมธิดอยท่างนท่าสลดใจ แลจ้วเรากห็จะเหยขียด

มสือของเราออกเหนสือแผท่นดธินนกันี้น และจะทสาลายอาหารหลกักของแผท่นดธินนกันี้นเสขีย และจะสท่งการกกันดารอาหารมา
เหนสือแผท่นดธินนกันี้น และจะตกัดมนตุษยห์และสกัตวห์ออกเสขียจากแผท่นดธินนกันี้น ถถึงแมจ้วท่าชายสามคนนขีนี้คสือ โนอาหห์ ดานธิเอล 
และโยบ อยผท่ในแผท่นดธินนกันี้น เขาทกันี้งสามกห็จะเอาแตท่ชขีวธิตของตนใหจ้พจ้นโดยความชอบธรรมของตน องคห์พระผผจ้เปป็น
เจจ้าพระเจจ้าตรกัส”

อขีกครกันี้งในขจ้อ 20 พระองคห์ตรกัสวท่า:
“ถถึงแมจ้วท่า โนอาหห์ ดานธิเอลและโยบอยผท่ในแผท่นดธินนกันี้น เรามขีชขีวธิตอยผท่แนท่ฉกันใด องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้า

ตรกัสวท่า เขาทกันี้งสามจะชท่วยบรรดาบตุตรชายหรสือบตุตรสาวทกันี้งหลายใหจ้รอดพจ้นไมท่ไดจ้ เขาทกันี้งสามจะชท่วยเฉพาะชขีวธิต
ของเขาเองใหจ้รอดพจ้นไดจ้โดยความชอบธรรมของตน”

บางครกันี้งแมจ้แตท่การพากเพขียรอธธิษฐานกห็ตจ้องไมท่ขกัดกกับนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้า เมสืกี่อโมเสสไมท่ใหจ้เกขียรตธิ
พระเจจ้าและภาพเลห็งของความรอดนกันี้นโดยการตขีหธินครกันี้งทขีกี่สองนกันี้นแทนทขีกี่จะพผดกกับหธินนกันี้นตามทขีกี่ไดจ้รกับพระบกัญชา 
และตท่อมาเขาทผลขอพระเยโฮวาหห์ใหจ้ทรงเพธิกถอนบทลงโทษนกันี้นทขีกี่วท่าเขาจะไมท่ไดจ้เขจ้าในคานาอกัน และใหจ้ทรง



อนตุญาตใหจ้เขาไดจ้เขจ้าไปในแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญานกันี้น ในพระราชบกัญญกัตธิ 3:25,26 เราอท่านวท่าโมเสสรายงานวท่า
ตนไดจ้อธธิษฐานวท่า:

“ขจ้าพระองคห์ขอรจ้องพระองคห์ โปรดอนตุญาตใหจ้ขจ้าพระองคห์ขจ้ามไป และเหห็นแผท่นดธินทขีกี่ดขีทขีกี่อยผท่ฟากแมท่นนี้สา
จอรห์แดนขจ้างโนจ้น เนธินเขาอกันงดงามนกันี้น และเลบานอน’ แตท่พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงพระพธิโรธตท่อขจ้าพเจจ้าเพราะเหห็น
แกท่พวกทท่าน และไมท่ยอมฟปังขจ้าพเจจ้า และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแกท่ขจ้าพเจจ้าวท่า ‘เจจ้าจงพอใจเถธิด อยท่าพผดกกับเรา
ดจ้วยเรสืกี่องนขีนี้ตท่อไปเลย”

เมสืกี่อเปาโลวธิงวอนองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าสามหนเกขีกี่ยวกกับหนามในเนสืนี้อของตน องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้ากห็ไมท่ไดจ้ทรง
เปลขีกี่ยนแผนการของพระองคห์แตท่ทรงอธธิบายวท่ามกันคงจะดขีกวท่าทขีกี่เปาโลจะอท่อนแอและพระเจจ้าทรงเขจ้มแขห็ง เปาโล
ตจ้องไมท่ถผกยกชผเกธินขนาดโดยการเปป็นอธิสระจากภาระนขีนี้ แตท่พระเจจ้าจะประทานพระคตุณพธิเศษใหจ้แกท่เขา และใน
การนกันี้นเปาโลกห็ชสืกี่นชมยธินดขี (ดผ 2 คร. 12:1-9)

โอ พระเจจ้าคงพอพระทกัยไปแลจ้วทขีกี่จะเพธิกถอนการพธิพากษาสสาหรกับเวลานกันี้นหากมขีโอกาสใดบจ้างทขีกี่ชาว
เมสืองโสโดมเหลท่านกันี้นจะหกันมาหาพระเยโฮวาหห์ แตท่ไมท่มขีความนท่าจะเปป็นเชท่นนกันี้นเลย

“พระเยโฮวาหห์เสดห็จไปตามทางของพระองคห์ ทกันทขีทขีกี่พระองคห์เสรห็จสธินี้นการสนทนากกับอกับราฮกัมแลจ้ว และ
อกับราฮกัมกห็กลกับไปยกังทขีกี่อยผท่ของตน” ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงพอใจแลจ้ว พระเจจ้าจะทรงทสาสธิกี่งทขีกี่ถผกตจ้อง โอ ใชท่แลจ้วครกับ 
และเพราะเหห็นแกท่อกับราฮกัม โลทจะไดจ้รกับการไวจ้ชขีวธิตอยท่างแนท่นอน

แตท่นขีกี่คสือหนจ้าตท่างบานเลห็ก ๆ ทขีกี่เปปิดเผยใหจ้เหห็นในพระทกัยของพระเจจ้ามธิใชท่หรสือ เมสืกี่อเราเหห็นวท่าพระองคห์
ทรงรกักชาวโลกทขีกี่ชกักี่วและพระองคห์จะประทานพระบตุตรของพระองคห์ใหจ้สธินี้นพระชนมห์เพสืกี่อรกับโทษบาปของโลก?

เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าชาวโสโดมเหลท่านกันี้นสมควรถผกทสาลาย แตท่ทตุกคนในโลกกห็เชท่นกกัน “ไมท่มขีคนทขีกี่ชอบธรรม
สกักคนเดขียว ไมท่ ไมท่มขีเลย” และ “ไมท่มขีความแตกตท่างกกัน เหตตุวท่าทตุกคนไดจ้ทสาบาป และขาดจากสงท่าราศขีของ
พระเจจ้า” (รม. 3:10,22,23)

พระเจจ้าทรงเตห็มพระทกัยทขีกี่จะใหจ้ผผจ้ไรจ้ความผธิดทนทตุกขห์เพสืกี่อผผจ้มขีความผธิด และในการไถท่ผผจ้คนจากพระพธิโรธ
ของพระเจจ้าแบบชกักี่วคราวเพสืกี่อปกปฝ้องคนเหลท่านกันี้นจากความพธินาศแบบฉกับพลกัน บางครกันี้งครธิสเตขียนคนหนถึกี่งกห็อาจ
เขจ้าแทรกแซงไดจ้ แตท่สสาหรกับการไถท่จธิตวธิญญาณทกันี้งหลายจากนรก มขีแตท่พระครธิสตห์ผผจ้เดขียว พระเมษโปดกทขีกี่บรธิสตุทธธิธิ์
นกันี้นของพระเจจ้า ทรงเปป็นเครสืกี่องบผชาทขีกี่เหมาะสมสสาหรกับการชสาระหนขีนี้นกันี้น ทรงเปป็นผผจ้เสนอความแทนทขีกี่เหมาะสม
เพสืกี่อวธิงวอนตท่อพระเจจ้าเพสืกี่อเหลท่าคนบาป แตท่วท่าแมจ้แตท่การเสขียสละของพระครธิสตห์กห็จะไมท่ชท่วยคนบาปทขีกี่ไมท่ยอมกลกับ
ใจทขีกี่ไมท่แสวงหาการยกโทษเพสืกี่อใหจ้ไดจ้รกับความรอด



ปฐมกาล 19
ขร้อ 1-3:

19:1 และทผตสวรรคห์สององคห์มาถถึงเมสืองโสโดมใน
เวลาเยห็น และโลทนกักี่งอยผท่ในประตผเมสืองแหท่งโสโดม 
และเมสืกี่อโลทเหห็นทผตเหลท่านกันี้นแลจ้วกห็ลตุกขถึนี้นไปพบทผต
เหลท่านกันี้น และเขากจ้มหนจ้าของเขาลงถถึงดธิน
19:2 และเขากลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ ดผเถธิด เจจ้านายทกันี้ง
หลายของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องพวกทท่าน ใหจ้
เขจ้าไปในบจ้านผผจ้รกับใชจ้ของพวกทท่าน และพกักแรม
ตลอดคสืนนขีนี้ และลจ้างเทจ้าของพวกทท่าน และพวก

ทท่านจะไดจ้ตสืกี่นแตท่เชจ้า และไปตามทางทกันี้งหลายของ
พวกทท่าน” และทผตเหลท่านกันี้นกลท่าววท่า “อยท่าเลย แตท่
พวกเราจะพกักแรมตามถนนตลอดคสืนนขีนี้”
19:3 และเขารบเรจ้าทผตเหลท่านกันี้นอยท่างมาก และทผต
เหลท่านกันี้นกห็หกันไปหาทท่าน และเขจ้าไปในบจ้านของเขา 
และเขาจกัดการเลขีนี้ยงทผตเหลท่านกันี้น และอบขนมปปังไรจ้
เชสืนี้อและทผตเหลท่านกันี้นไดจ้รกับประทาน

พวกทสูตสวรรคร์มาเยสือนเมสืองโสโดม
เราเขจ้าใจวท่าทผตสวรรคห์สององคห์เดธิมนกันี้นทขีกี่ไดจ้อยผท่กกับพระเยโฮวาหห์ใกลจ้กกับเตห็นทห์ของอกับราฮกัมบกัดนขีนี้มายกัง

เมสืองโสโดมแลจ้ว
“โลทนกักี่งอยผท่ในประตผเมสืองแหท่งโสโดม” นกักี่นเปป็นสถานทขีกี่ประชตุมสาธารณะในเมสืองเหลท่านกันี้น ทขีกี่ประตผเมสือง

ของผผจ้คนทขีกี่เปป็นลผกหลานของเฮท อกับราฮกัมไดจ้ไตท่ถามเกขีกี่ยวกกับและซสืนี้อถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์เพสืกี่อฝปังศพซาราหห์ (ปฐก. 
23:10) เมสืกี่อกษกัตรธิยห์ฮาโมรห์และเชเคมบตุตรชายของเขาตกลงทขีกี่จะใหจ้ผผจ้ชายทตุกคนเขจ้าสตุหนกัตเพสืกี่อทขีกี่พวกเขาจะไดจ้
ครอบครกัวของยาโคบมาอยผท่ในทท่ามกลางพวกเขา พวกเขากห็ประชตุมกกันทขีกี่ประตผเมสือง (ปฐก. 34:20) เมสืกี่อโมเสสจะ
เรขียกประชตุมทตุกคนทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายพระเยโฮวาหห์ใหจ้มาชท่วยตนกวาดลจ้างพวกคนนกับถสือรผปเคารพ หลกังจากการบผชารผป
ลผกวกัวทองคสานกันี้น เขากห็ยสืนอยผท่ทขีกี่ประตผของคท่าย (อพย. 32:26)

Dr. Joseph Free ใน Archaeology and Bible History กลท่าววท่า:
โลทกสาลกังนกักี่งอยผท่ทขีกี่ประตผเมสืองโสโดมตอนทขีกี่ทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้นมายกังเมสืองนกันี้น (ปฐก. 19:1) การ

ขตุดคจ้นทางโบราณคดขีแสดงใหจ้เหห็นวท่าประตผเมสืองของเมสืองตท่าง ๆ ในปาเลสไตนห์มกักมขีมจ้านกักี่งหรสือทขีกี่นกักี่ง
หธินหลายตกัวซถึกี่งเปป็นสท่วนทขีกี่อยผท่ในตกัวโครงสรจ้าง เพสืกี่อทขีกี่ผผจ้คนจะไดจ้นกักี่งทขีกี่นกักี่นและรอเพสืกี่อนฝผงของตน หรสือมขี
สท่วนในการสนทนากกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่พวกเขาไดจ้ตกลงทขีกี่จะมาเจอกกันทขีกี่ประตผเมสืองนกันี้น การขตุดคจ้นโดย 
Pacific School of Religion ทขีกี่ Tell en-Nasbeh (1926-1935) ซถึกี่งเหลท่านกักขตุดคจ้นเชสืกี่อกกันวท่าเปป็น
ทขีกี่ตกันี้งของเมสืองมธิสปาหห์ในพระคกัมภขีรห์ ไดจ้เปปิดเผยประตผหนถึกี่งซถึกี่งอยผท่ในแนวเดขียวกกันกกับมจ้านกักี่งหธินหลายตกัว
(MLPP, 211)

ทขีกี่ประตผนกันี้นผผจ้คนคงจะนกักี่งตามลสาดกับเพสืกี่อพบปะกกับคนรผจ้จกักของตน ฟปังขท่าว และทสาการคจ้าแลก
เปลขีกี่ยน ทขีกี่นขีกี่มขีการตกลงทสาธตุรกรรมทางกฎหมาย เหมสือนทขีกี่เหห็นเปป็นตกัวอยท่างในการทสาสกัญญาสมรส
ระหวท่างนางรผธกกับโบอาส ซถึกี่งถผกจกัดแจงทขีกี่ประตผเมสืองนกันี้น (นางรผธ 4:1,2) ประตผเมสืองเปป็นสถานทขีกี่
สสาหรกับการประกาศขท่าวใหจ้สาธารณชนทราบ ทขีกี่นขีกี่เองดาวธิดไดจ้รอฟปังขท่าวเกขีกี่ยวกกับอกับซาโลม และจาก
นกันี้นกห็ไปยกังหจ้องทขีกี่อยผท่ตรงขจ้ามประตผเมสืองนกันี้นเพสืกี่อจะรกี่สาไหจ้เพสืกี่อเขา (2 ซมอ. 18:24,33) มกันนท่าจะเปป็น



สถานทขีกี่ทขีกี่พวกศาสดาพยากรณห์ประกาศขท่าวสารตท่าง ๆ ของตน
ความหมายของประตผเมสืองนขีนี้เรธิกี่มปรากฏชกัดหากเราหมายเหตตุวท่ามกันถผกกลท่าวถถึงบท่อยขนาดไหน

ในภาคพกันธสกัญญาเดธิม การคจ้นพบทางโบราณคดขีตท่าง ๆ ชท่วยใหจ้เราเหห็นเพธิกี่มเตธิมเกขีกี่ยวกกับขนาดและ
การจกัดเรขียงของประตผเมสืองเหลท่านกันี้นในสมกัยพระคกัมภขีรห์และชท่วยใหจ้เราเหห็นความสสาคกัญของโครงสรจ้าง
นขีนี้ในชขีวธิตของชาวตะวกันออกใกลจ้

แตท่นท่าจะมขีความหมายมากกวท่านกันี้นในทขีกี่นขีนี้ โลทนกักี่งอยผท่ทขีกี่ประตผเมสืองโสโดม อาจจะในฐานะเปป็นผผจ้ทขีกี่มขี
อธิทธธิพลคนหนถึกี่ง ซสืกี่อตรงและเปป็นทขีกี่เคารพนกับถสืออยท่างมาก อาจเพสืกี่อไกลท่เกลขีกี่ยในหมผท่ประชาชนนกันี้น เพราะในขจ้อ 9 
พวกเขากลท่าววท่า “เจจ้าคนนขีนี้ไดจ้เขจ้ามาอาศกัยอยผท่ และเขาจะมาตกันี้งตกัวเปป็นผผจ้พธิพากษา” โลทเปป็นคนมขีชสืกี่อเสขียง ผผจ้คน
นกับหนจ้าถสือตา รกี่สารวยและมขีอธิทธธิพล จนเขาเคยถผกจกับเปป็นตกัวประกกันโดยกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้พธิชธิตและปลจ้น
สะดมเมสืองนกันี้น บกัดนขีนี้เขากลกับมาแลจ้วในฐานะเปป็นคนใหญท่คนโตในเมสืองนกันี้น

นนั้นาใจรนับรองแขกของโลท
โลทเหห็นทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้นและ “ลตุกขถึนี้นไปพบทผตเหลท่านกันี้น” เขาดผออกไหมวท่านกักี่นเปป็นเหลท่าทผตสวรรคห์? 

อาจดผไมท่ออกในตอนแรก แตท่พวกเขาเปป็นคนตท่างถธิกี่น เปป็นผผจ้มาเยสือน เหห็นไดจ้ชกัดวท่าพวกเขาดผเหมสือนเปป็นคนทขีกี่
จรธิงจกัง เปป็นคนสสาคกัญ ในฐานะเปป็นพลเมสืองคนสสาคกัญและนกักธตุรกธิจรายใหญท่ โลทยท่อมออกไปพบกกับพวกเขา แตท่
เพราะทราบถถึงความชกักี่วของเมสืองนกันี้น เขาจถึงรผจ้สถึกวท่าคนทกันี้งสออาจถผกลวนลามและไดจ้รกับอกันตราย ดกังนกันี้นพวกเขา
จถึงไมท่ควรคจ้างคสืนอยผท่ขจ้างนอก ในขจ้อ 8 เมสืกี่อพวกคนวธิปรธิตนกันี้นมาทตุบทขีกี่ประตผเพสืกี่อขอลวนลามชายเหลท่านขีนี้ เขากห็กลท่าว
วท่า “เพราะเหตตุวท่าพวกเขาไดจ้เขจ้ามาอยผท่ใตจ้รท่มชายคาของขจ้าพเจจ้า”

จงหมายเหตตุนนี้สาใจรกับรองแขกของโลท พวกเขาตจ้องพกักทขีกี่บจ้านของเขา พวกเขาจะไดจ้รกับการตจ้อนรกับ
อยท่างสมเกขียรตธิ พวกเขาสามารถลจ้างเทจ้าของพวกเขาไดจ้

หลกังจากเดธินมาในรองเทจ้าแตะ ไมท่มขีทางเดธินปผนและไมท่มขีถตุงเทจ้า สธิกี่งแรกทขีกี่ผผจ้คนทสาหลกังจากเดธินทางมากห็
คสือ ถอดรองเทจ้าแตะของตนและลจ้างเทจ้าทขีกี่เมสืกี่อยลจ้าของตน แมจ้กระทกักี่งตอนนขีนี้ในประเทศแถบตะวกันออกทกันี้งหลาย-
อธินเดขีย, จขีน, ญขีกี่ปตุฝ่น, เกาหลขี- มกันกห็เปป็นธรรมเนขียมปฏธิบกัตธิทขีกี่จะถอดรองเทจ้าของตนเมสืกี่อเขจ้าไปในบจ้าน ในสมกัยพระ
คกัมภขีรห์การแสดงนนี้สาใจรกับรองแขกกห็คงมขีการจกัดหานนี้สาเพสืกี่อลจ้างเทจ้าของพวกเขา

ดกังนกันี้นพระเยซผจถึงทรงบท่นตท่อวท่าฟารธิสขีคนนกันี้นซถึกี่งพระองคห์ทรงเปป็นแขกในบจ้านของเขาวท่า “เราไดจ้เขจ้ามาใน
บจ้านของทท่าน ทท่านมธิไดจ้ใหจ้นนี้สาแกท่เราสสาหรกับเทจ้าของเรา แตท่นางไดจ้ชสาระเทจ้าของเราดจ้วยนนี้สาตาหลายหยด และไดจ้
เชห็ดเทจ้าของเราดจ้วยผมทกันี้งหลายแหท่งศขีรษะของนาง” (ลผกา 7:44) และผผจ้ทขีกี่เปป็นหญธิงมท่าย ถจ้านางจะไดจ้รกับการเลขีนี้ยง
ดผจากครธิสตจกักร กห็ตจ้องพธิสผจนห์ตกัววท่ามขีนนี้สาใจรกับรองแขกและมขีความกรตุณา พรจ้อมกกับใจทขีกี่แสดงความรกักตท่อผผจ้คนของ
พระเจจ้า เฉพาะหญธิงมท่ายทขีกี่อายตุหกสธิบปป “โดยเปป็นภรรยาของชายคนเดขียว เปป็นคนทขีกี่ถผกรายงานวท่าไดจ้กระทสา
บรรดาการงานทขีกี่ดขี ถจ้านางไดจ้เอาใจใสท่เลขีนี้ยงดผลผก ๆ ถจ้านางไดจ้มขีนนี้สาใจรกับรองแขกทกันี้งหลาย ถจ้านางไดจ้ลจ้างเทจ้าของ
พวกวธิสตุทธธิชน ถจ้านางไดจ้สงเคราะหห์คนทขีกี่มขีความทตุกขห์ยาก ถจ้านางไดจ้ปฏธิบกัตธิตามการงานทขีกี่ดขีทตุกอยท่างอยท่างขยกันขกัน
แขห็ง” (1 ทธ. 5:9,10) กห็ควรไดจ้รกับการดผแลโดยครธิสตจกักร นางควรเคยตจ้อนรกับผผจ้มาเยสือนและคนตท่างถธิกี่น นางควร
เคยลจ้างเทจ้าของพวกวธิสตุทธธิชน ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่า โลท เหมสือนกกับอกับราฮกัม เปป็นคนทขีกี่ระมกัดระวกังในการตจ้อนรกับ



คนตท่างถธิกี่น และ “ไดจ้ตจ้อนรกับพวกทผตสวรรคห์โดยไมท่รผจ้ตกัว” (ฮบ. 13:2)
ดกังนกันี้นพระเยซผ ซถึกี่งแสดงใหจ้เหห็นความรกักทขีกี่เราควรมขีตท่อกกันและกกัน จถึงทรงลจ้างเทจ้าของพวกสาวก ตามทขีกี่มขี

บกันทถึกในยอหห์น 13:14 และพระองคห์ตรกัสวท่า “ฉะนกันี้นถจ้าเรา ผผจ้เปป็นองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าและพระอาจารยห์ของพวก
ทท่าน ไดจ้ลจ้างเทจ้าของพวกทท่าน พวกทท่านกห็ควรจะลจ้างเทจ้าของกกันและกกันดจ้วย” แนท่นอนวท่าพระองคห์ทรง
หมายความในเชธิงฝฝ่ายวธิญญาณวท่าครธิสเตขียนทกันี้งหลายควรชท่วยฟปปื้นฟผครธิสเตขียนดจ้วยกกัน เราเดธินในโลกทขีกี่สกปรก เรา
ตจ้องการการชสาระใหจ้สะอาดและความชท่วยเหลสือทตุกวกัน ถจ้าผผจ้ใดถผกจกับในความพลกันี้งผธิด เรากห็ควร “ชท่วยผผจ้นกันี้นกลกับ
ตกันี้งตกัวใหมท่ในจธิตใจแหท่งความอท่อนสตุภาพ” แตท่แนท่นอนวท่าพระองคห์ทรงหมายความเชท่นกกันวท่าครธิสเตขียนทกันี้งหลาย
ควรมขีนนี้สาใจรกับรองแขก ควรตจ้อนรกับกกันและกกันดจ้วยใจกรตุณา ในเรสืกี่องนขีนี้ โลทและอกับราฮกัมเปป็นแบบอยท่างทขีกี่ดขีจรธิง ๆ
เราควรทสาตามแบบอยท่างของพวกเขา

ขนมปฝังไรร้เชสืนั้อสนาหรนับเหลผ่าทสูตสวรรคร์
โลท “จกัดการเลขีนี้ยงทผตเหลท่านกันี้น และอบขนมปปังไรจ้เชสืนี้อ” สสาหรกับทผตเหลท่านกันี้น อกับราฮกัมกห็ทสาเชท่นกกัน กกับทผต

สวรรคห์เหลท่านขีนี้และองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ในมสืนี้ออาหารหนถึกี่งทขีกี่ถผกจกัดเตรขียมอยท่างรวดเรห็ว บกัดนขีนี้โลทกห็จกัดขนมปปังไรจ้เชสืนี้อ
มาเลขีนี้ยง เชสืนี้อซถึกี่งเปป็นภาพเลห็งของความชกักี่วรจ้าย ไมท่ไดจ้อยผท่ในขนมปปังนกันี้น โลททราบไหมวท่าชายเหลท่านขีนี้เปป็นทผตสวรรคห์?
อาจไมท่ทราบ อาจเปป็นไดจ้วท่าเนสืกี่องจากพวกเขาตจ้องการขนมปปังสดใหมท่รจ้อน ๆ จถึงไมท่มขีแปฝ้งดธิบทขีกี่ฟผขถึนี้นและพรจ้อมทขีกี่
จะทสาอาหารไดจ้อยท่างรวดเรห็ว แตท่พระเจจ้าทรงจกัดแจงมกันเพสืกี่อทขีกี่เหลท่าทผตสวรรคห์ของพระองคห์จะไดจ้กธินขนมปปังไรจ้เชสืนี้อ
ซถึกี่งทสาขถึนี้นอยท่างรวดเรห็วโดยปราศจากยขีสตห์

___________
ขร้อ 4-11:

19:4 แตท่กท่อนทขีกี่ทผตเหลท่านกันี้นนอนลง พวกผผจ้ชายของ
นครนกันี้น คสือพวกผผจ้ชายชาวเมสืองโสโดม มาลจ้อมบจ้าน
นกันี้นไวจ้ ทกันี้งแกท่และหนตุท่ม ทตุกคนจากทตุกสารทธิศ
19:5 และพวกเขาเรขียกหาโลทและกลท่าวแกท่เขาวท่า 
“ผผจ้ชายเหลท่านกันี้นซถึกี่งไดจ้เขจ้ามาหาเจจ้าคสืนนขีนี้อยผท่ทขีกี่ไหน จง
นสาเขาเหลท่านกันี้นออกมาใหจ้พวกเรา เพสืกี่อพวกเราจะไดจ้
รท่วมรผจ้กกับพวกเขา”
19:6 และโลทกห็ออกทางประตผไปหาพวกนกันี้น และ
ปปิดประตผหลกังจากทขีกี่เขาออกไปแลจ้ว
19:7 และกลท่าววท่า “พขีกี่นจ้องทกันี้งหลาย ขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องพวกทท่าน อยท่าทสาชกักี่วเชท่นนขีนี้เลย
19:8 บกัดนขีนี้ ดผเถธิด ขจ้าพเจจ้ามขีบตุตรสาวสองคนซถึกี่งไมท่
เคยรท่วมรผจ้กกับชายเลย ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้อง
พวกทท่าน นสาพวกเธอออกมาใหจ้พวกทท่าน และพวก

ทท่านจงกระทสาแกท่พวกเธอตามทขีกี่เหห็นชอบในสายตา
ของพวกทท่านเถธิด เพขียงแตท่อยท่ากระทสาอะไรแกท่ชาย
เหลท่านขีนี้เลย เพราะเหตตุวท่าพวกเขาไดจ้เขจ้ามาอยผท่ใตจ้รท่ม
ชายคาของขจ้าพเจจ้า”
19:9 และพวกเขากลท่าววท่า “ถอยไป” และพวกเขา
กลท่าวอขีกวท่า “เจจ้าคนนขีนี้ไดจ้เขจ้ามาอาศกัยอยผท่ และเขา
จะมาตกันี้งตกัวเปป็นผผจ้พธิพากษา บกัดนขีนี้พวกเราจะจกัดการ
กกับเจจ้าใหจ้หนกักกวท่ากกับคนเหลท่านกันี้น” และพวกเขาไดจ้
ผลกักคนนกันี้นอยท่างแรง คสือโลทนกักี่นเอง และเขจ้ามาใกลจ้
เพสืกี่อจะพกังประตผ
19:10 แตท่ทผตเหลท่านกันี้นยสืกี่นมสือของพวกทท่านออกมา 
และดถึงโลทเขจ้ามาในบจ้านกกับพวกทท่าน และปปิด
ประตผ
19:11 และทผตเหลท่านกันี้นทสาใหจ้พวกผผจ้ชายทขีกี่อยผท่ตรง



ประตผบจ้านนกันี้นตาบอด ทกันี้งผผจ้นจ้อยและผผจ้ใหญท่ จนพวก เขาเหนห็ดเหนสืกี่อยในการหาประตผใหจ้เจอ
เมสืองแหผ่งชาวโสโดม

ขจ้อ 4 บอกเราวท่าพวกผผจ้ชายแหท่งเมสืองโสโดม “ทกันี้งแกท่และหนตุท่ม ทตุกคนจากทตุกสารทธิศ” ไดจ้มาขอทขีกี่จะยกี่สายขี
ทผตสวรรคห์เหลท่านขีนี้! พวกเขาไดจ้เหห็นทผตสวรรคห์เหลท่านขีนี้ เพราะคธิดวท่าทผตเหลท่านขีนี้เปป็นผผจ้ชาย พวกเขาจถึงมตุท่งมกักี่นทขีกี่จะใชจ้
กสาลกังบกังคกับและขท่มขสืนทผตสวรรคห์เหลท่านขีนี้!

จสาไวจ้วท่า ไมท่มขีคนชอบธรรมเลยสกักคนในเมสืองนขีนี้นอกจากโลท ทกันี้งเมสืองนกันี้น-ผผจ้ชายทตุกคน ทกันี้งแกท่และหนตุท่ม-
อยผท่ทขีกี่นขีกี่เพสืกี่อการลามกและการวธิปรธิตนขีนี้

เมสืกี่อบาปไปตท่อโดยไมท่ถผกยกับยกันี้ง การพธิพากษากห็ตจ้องมา ยผดาส ขจ้อ 7 กลท่าววท่า “เหมสือนกกับเมสืองโสโดม
และเมสืองโกโมราหห์และนครตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่รอบ ๆ เมสืองเหลท่านกันี้นทขีกี่ทสาในทสานองเดขียวกกัน ทขีกี่มอบตกัวเองไวจ้กกับการผธิด
ประเวณขี และไลท่ตามกามวธิตถาร กห็ถผกตกันี้งไวจ้เปป็นตกัวอยท่าง โดยไดจ้รกับพระอาชญาแหท่งไฟอกันนธิรกันดรห์”

อธิสยาหห์ 1:4-7 เปรขียบประชาชาตธิอธิสราเอลวท่าเปป็นเหมสือนเมสืองโสโดม:
“อนธิจจา ประชาชาตธิบาปหนา ประชากรซถึกี่งถผกโถมทกับดจ้วยความชกักี่วชจ้า เชสืนี้อสายของบรรดาผผจ้กระทสา

ความชกักี่วรจ้าย ลผกหลานทขีกี่เปป็นผผจ้กระทสาความเสสืกี่อมทราม เขาทกันี้งหลายไดจ้ทอดทธินี้งพระเยโฮวาหห์ เขาทกันี้งหลายไดจ้ยกักี่วยตุ
องคห์บรธิสตุทธธิธิ์แหท่งอธิสราเอลใหจ้ทรงพระพธิโรธ เขาทกันี้งหลายกลกับถอยหลกังไปเสขีย ทสาไมเจจ้าทกันี้งหลายควรจะถผกเฆขีกี่ยนตขี
อขีกตท่อไปเลท่า พวกเจจ้าจะกบฏมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ ศขีรษะทกันี้งสธินี้นกห็ปฝ่วยอยผท่ และใจทกันี้งสธินี้นกห็อท่อนเปลขีนี้ย ตกันี้งแตท่ฝฝ่าเทจ้าจนถถึง
ศขีรษะไมท่มขีความปกตธิในนกันี้นเลย แตท่บาดแผลทกันี้งหลาย และบรรดารอยฟกชนี้สา และแผลพตุพองทขีกี่เนท่าเหมห็นทกันี้งหลาย 
พวกมกันไมท่ไดจ้ถผกปปิดไวจ้ หรสือถผกพกันไวจ้ หรสือถผกทสาใหจ้อท่อนลงดจ้วยนนี้สามกัน ประเทศของพวกเจจ้ากห็รกรจ้าง นครตท่าง ๆ 
ของพวกเจจ้ากห็ถผกไฟเผา แผท่นดธินของพวกเจจ้านกันี้น พวกคนแปลกหนจ้ากห็เผาผลาญมกันเสขียตท่อหนจ้าพวกเจจ้า และมกันกห็
รกรจ้างไป เหมสือนอยท่างถผกพลธิกควกี่สาเสขียโดยพวกคนตท่างชาตธิ”

แตท่ยกังมขีพวกทขีกี่เหลสืออยผท่ ขอบคตุณพระเจจ้า ดกังนกันี้นชนชาตธิอธิสราเอลในตอนนกันี้นยกังมขีเวลาเหลสืออยผท่สองสามปป
กท่อนการตกเปป็นเชลยนกันี้น เมสืองนขีนะเวหห์คงจะถผกทสาลายเหมสือนเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ เมสืองอกัดมาหห์และ
เมสืองเศโบยธิมไปแลจ้ว หากไมท่ใชท่เพราะการกลกับใจของคนมากมายเพราะคสาประกาศของโยนาหห์

พระเจจ้าทรงเกลขียดชกังการรกักรท่วมเพศ สกัญญาณอกันแนท่นอนของการพธิพากษา
การกระทสาแบบรกักรท่วมเพศอกันตกี่สาชจ้านขีนี้ยกังถผกเรขียกวท่า sodomy อยผท่ทตุกหนแหท่งเพสืกี่อเปป็นอนตุสรณห์ถถึงเมสือง

ชกักี่วนขีนี้ จสาไวจ้วท่าหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น เหลท่าคนชกักี่วไดจ้หกันไปเปป็นเลสเบขีนี้ยนและคนรกักรท่วมเพศ โรม 1:26-28 กลท่าววท่า:
“เพราะเหตตุนขีนี้พระเจจ้าจถึงไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้แกท่กธิเลสอกันตกี่สาชจ้า ดจ้วยวท่าแมจ้แตท่พวกผผจ้หญธิงของพวกเขา

ไดจ้เปลขีกี่ยนการใชจ้งานแบบธรรมชาตธิ ใหจ้กลายเปป็นสธิกี่งซถึกี่งผธิดธรรมชาตธิไป และเชท่นกกันพวกผผจ้ชายกห็เลธิกการสกัมพกันธห์
กกับผผจ้หญธิงใหจ้ถผกตามธรรมชาตธิดจ้วย เรท่ารจ้อนในไฟแหท่งราคะตกัณหาของพวกเขาทขีกี่มขีตท่อกกัน ผผจ้ชายกกับผผจ้ชายดจ้วยกกัน
ประกอบกธิจอกันชกักี่วชจ้านท่าละอาย และไดจ้รกับผลอกันสมควรแกท่ความผธิดของพวกเขาในตกัวพวกเขาเอง และเพราะวท่า
พวกเขาไมท่เหห็นชอบทขีกี่จะจดจสาพระเจจ้าไวจ้ในความรผจ้ของพวกเขา พระเจจ้าจถึงไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้แกท่จธิตใจอกันเลว
ทราม เพสืกี่อกระทสาสธิกี่งเหลท่านกันี้นซถึกี่งไมท่เหมาะสม”

พระคสาตอนนขีนี้กลท่าววท่าพระเจจ้า “ไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้แกท่ความเปป็นมลทธิน”, วท่าพระองคห์ “ไดจ้ทรงมอบ



พวกเขาไวจ้แกท่กธิเลสอกันตกี่สาชจ้า”, วท่าพระองคห์ “ไดจ้ทรงมอบพวกเขาไวจ้แกท่จธิตใจอกันเลวทราม” นกักี่นแหละโลกถถึงไดจ้
กลายเปป็นคนนอกรขีตหลกังจากนนี้สาทท่วมนกันี้น ผผจ้คนเหลท่านกันี้นไดจ้หกันไปจากอารยธรรมของโนอาหห์และบตุตรชายทกันี้งสาม
ของเขาและไดจ้กลายเปป็นพวกคนนอกรขีตทขีกี่ตกี่สาชจ้าของโลก

ในเลวขีนธิตธิ 20:10,13,15 การผธิดประเวณขีกกับภรรยาของชายอสืกี่น, การรกักรท่วมเพศกกับผผจ้ชาย หรสือการรท่วม
เพศกกับสกัตวห์ ถผกบอกวท่าสมควรไดจ้รกับโทษประหารชขีวธิตเหมสือน ๆ กกัน ดกังนกันี้นในพระคกัมภขีรห์กท่อนจะมขีบทบกัญญกัตธิดจ้าน
พธิธขีการ จากนกันี้นกห็ในบทบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ จากนกันี้นกห็ในภาคพกันธสกัญญาใหมท่อขีกทขี การรกักรท่วมเพศกห็ถผกบท่งวท่าเปป็น
บาปอกันตกี่สาชจ้าทขีกี่สมควรตจ้องโทษประหารชขีวธิต พวกคนรกักรท่วมเพศไปนรก คนทขีกี่รกักรท่วมเพศไมท่ไดจ้ปฝ่วย เขาจงใจ
วธิปรธิตและทสาชกักี่ว และบาปของเขากห็แกจ้ตกัวไมท่ไดจ้มากไปกวท่าการผธิดประเวณขีหรสือการฆท่าคน

โลทเรภียกชายชนัริ่วเหลผ่านภีนั้วผ่า “พภีริ่นร้อง”
การออมชอมทขีกี่เลวรจ้ายจรธิง ๆ ไดจ้เลห็ดลอดเขจ้ามาในชขีวธิตของโลท! เขาไมท่ไดจ้ขยาดมากพอกกับบาปของ

เมสืองโสโดม เขายจ้ายเขจ้าไปอยผท่ในเมสืองนกันี้นพรจ้อมกกับทกันี้งครอบครกัวของเขา บกัดนขีนี้เขาเรขียกคนชกักี่วเหลท่านกันี้นวท่า “พขีกี่
นจ้อง” บกัดนขีนี้เขาเตห็มใจ หากถถึงคราวจสาเปป็น ทขีกี่จะใหจ้พวกลผกสาวทขีกี่เปป็นพรหมจารขีของเขาถผกขท่มขสืนเพสืกี่อทขีกี่จะชท่วย
แขกทกันี้งสองของเขา โลทไดจ้แสวงหามธิตรภาพของชายชกักี่วเหลท่านขีนี้จรธิง ๆ! ทกัศนคตธิของเขาควรทขีกี่จะเปป็นเหมสือน
เอเฟซกัส 5:11 ทขีกี่วท่า “และอยท่ารท่วมสามกัคคขีธรรมกกับบรรดากธิจการอกันไรจ้ผลของความมสืด แตท่จงตสาหนธิกธิจการเหลท่า
นกันี้นดขีกวท่า”

คตุณแปลกใจไหมวท่าลผกสาวสองคนนขีนี้ตท่อมาคธิดอตุบายทขีกี่จะหลกับนอนกกับพท่อของตน? พวกเธอไดจ้ซถึมซกับจธิต
วธิญญาณแหท่งเมสืองโสโดมมากเกธินไปแลจ้ว!

โลทเองกห็กสาลกังจะถผกยกี่สายขีโดยฝผงชนทกันี้งหมดนขีนี้ แตท่ทผตเหลท่านกันี้นดถึงตกัวเขาเขจ้าไปขจ้างในบจ้านและทสาใหจ้ชาย
เหลท่านกันี้นตาบอดจนตจ้องคลสาหาประตผ

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าภาพเหตตุการณห์นขีนี้ถผกแสดงในพระคกัมภขีรห์เพสืกี่อแสดงใหจ้เหห็นวท่าการพธิพากษาของพระเจจ้า
ทขีกี่มขีตท่อเมสืองโสโดมกห็สาสมแลจ้วและวท่าบาปเชท่นนกันี้นตจ้องถผกลงโทษ

Matthew Henry กลท่าวในทขีกี่นขีนี้วท่า:
การยกี่สายขีทขีกี่กระทสาตท่อเหลท่าผผจ้สสืกี่อสารของพระเจจ้าและตท่อเหลท่าผผจ้ตกักเตสือนทขีกี่สกัตยห์ซสืกี่อ ในไมท่ชจ้ากห็

ทสาใหจ้ความชกักี่วของผผจ้คนกลตุท่มหนถึกี่งเตห็มถถึงขขีดสตุด และนสาความพธินาศมาโดยปราศจากหนทางแกจ้ไข ดผ 
สภษ. 29:1, และ 2 พศด. 36:16 ถจ้าคสาตกักเตสือนแกจ้ไขไมท่ไดจ้แลจ้ว กห็ไมท่มขีหนทางแกจ้ไขเลย ดผ 2 พศด. 
25:16

เหลผ่าทสูตสวรรคร์ปกปป้องผสูร้คนของพระเจร้า
ทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้นปกปฝ้องโลท เขาเปป็นคนของพระเจจ้า เขาอยผท่ในทขีกี่ผธิด คบเพสืกี่อนผธิดแตท่กห็ยกังเปป็นคนทขีกี่รกัก

พระเจจ้า “ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ตกันี้งคท่ายลจ้อมรอบบรรดาผผจ้ทขีกี่เกรงกลกัวพระองคห์ และทรงชท่วยพวกเขาใหจ้
รอดพจ้น” (สดด. 34:7) นกักี่นเปป็นกธิจธตุระหลกักของเหลท่าทผตสวรรคห์มธิใชท่หรสือ? “ทผตสวรรคห์ทกันี้งสธินี้นนกันี้นเปป็นบรรดา
วธิญญาณผผจ้ปรนนธิบกัตธิ ทขีกี่ถผกสท่งไปใหจ้ปรนนธิบกัตธิคนเหลท่านกันี้นทขีกี่จะเปป็นทายาททกันี้งหลายแหท่งความรอดมธิใชท่หรสือ” (ฮบ. 
1:14) เราจสาไดจ้วท่าทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งถผกสท่งไปชท่วยเปโตรออกมาจากคตุกในกธิจการ 12 ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งซถึกี่งเปป็น



แมท่ทกัพแหท่งพลโยธาของพระเยโฮวาหห์มาพบกกับกธิเดโอนเพสืกี่อรกับประกกันเขาเรสืกี่องชกัยชนะ ในกธิจการ 5:19 เราพบวท่า
เมสืกี่อเปโตรกกับยอหห์นตธิดคตุกเพราะเทศนา “ทผตสวรรคห์ขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ในเวลากลางคสืน ไดจ้เปปิดประตผทกันี้ง
หลายของคตุก และพาพวกเขาออกไป”

ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งของพระเจจ้ามาหาเปาโลบนเรสือเพสืกี่อรกับประกกันเขาวท่าจะเดธินทางปลอดภกัยไปถถึงกรตุง
โรม (กธิจการ 27:23) และทผตสวรรคห์สององคห์นขีนี้กห็จะนสาโลทกกับลผกสาวสองคนของเขาไปถถึงความปลอดภกัยเชจ้าวกัน
ถกัดมา

______________
ขร้อ 12-14:

19:12 และทผตเหลท่านกันี้นกลท่าวแกท่โลทวท่า “เจจ้ามขีใคร
ทขีกี่นขีกี่อขีกไหม บตุตรเขย และเหลท่าบตุตรชายของเจจ้า 
และบตุตรสาวทกันี้งหลายของเจจ้า และสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่เจจ้า
มขีอยผท่ในนครนขีนี้ จงพาพวกเขาออกไปจากสถานทขีกี่นขีนี้
19:13 เพราะพวกเราจะทสาลายสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้ 
เพราะเสขียงรจ้องของพวกเขาดกังมากยธิกี่งขถึนี้นตท่อพระ
พกักตรห์ของพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรง

สท่งพวกเรามาทสาลายมกันเสขีย”
19:14 และโลทไดจ้ออกไป และพผดกกับบตุตรเขยทกันี้ง
หลายของเขา ซถึกี่งไดจ้แตท่งงานกกับพวกบตุตรสาวของ
เขา และกลท่าววท่า “ลตุกขถึนี้น พวกเจจ้าจงออกไปจาก
สถานทขีกี่นขีนี้ เพราะพระเยโฮวาหห์จะทรงทสาลายนคร
นขีนี้” แตท่เขาดผเหมสือนคนหนถึกี่งทขีกี่พผดเลท่นในสายตาบตุตร
เขยเหลท่านกันี้นของเขา

โลทชผ่วยคนทภีริ่เขารนักไวร้ไดร้ไหม?
บกัดนขีนี้ทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้นแสดงใหจ้เหห็นตกัวตนทขีกี่แทจ้จรธิงของพวกเขาแลจ้ว พวกเขาไมท่ใชท่แคท่มนตุษยห์ธรรมดา 

พวกเขาเปป็นทผตสวรรคห์ของพระเจจ้าผผจ้ซถึกี่งกลท่าวชกัดเจนวท่า “พวกเราจะทสาลายสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้ เพราะเสขียงรจ้องของ
พวกเขาดกังมากยธิกี่งขถึนี้นตท่อพระพกักตรห์ของพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงสท่งพวกเรามาทสาลายมกันเสขีย”

มขีความเรท่งดท่วนแลจ้วตอนนขีนี้ โลทตจ้องออกไปจากทขีกี่นขีกี่ เขาไมท่ไดจ้ถผกสกักี่งใหจ้ทสาเชท่นนกันี้นมากท่อน เขาถผกรบเรจ้าใหจ้
ไปพาพวกลผกสาวและลผกเขยออกไปจากสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้ พระคกัมภขีรห์ไมท่ไดจ้บอกเราวท่าเขามขีลผกชาย เขามขีลผกเขย
หลายคน เปป็นไปไดจ้วท่าเนสืกี่องจากอกับราฮกัมเสนอแนะใหจ้พระเยโฮวาหห์ทรงไวจ้ชขีวธิตเมสืองนขีนี้เพราะเหห็นแกท่คนชอบธรรม
สธิบคน จถึงอาจมขีคนสธิบคนอยผท่ในครอบครกัวของโลท นกักี่นคงรวมถถึงลผกสาวทขีกี่แตท่งงานแลจ้วสามคนและลผกเขยสามคน
มขีมากกวท่าหนถึกี่งคน พระคกัมภขีรห์ไมท่บอกเราวท่ามขีกขีกี่คน

โลทกลท่าวแกท่พวกลผกเขยของตนอยท่างเรท่งรขีบวท่า “ลตุกขถึนี้น พวกเจจ้าจงออกไปจากสถานทขีกี่นขีนี้ เพราะพระเย
โฮวาหห์จะทรงทสาลายนครนขีนี้” แตท่โลทมาชจ้าเกธินไปแลจ้ว เขาไดจ้เหห็นชอบกกับเมสืองโสโดม ยจ้ายมาอยผท่ใกลจ้มกัน จากนกันี้น
กห็เขจ้าไปอยผท่ในมกัน จากนกันี้นกห็เรขียกเหลท่าชายชกักี่วทขีกี่อยผท่ทขีกี่นกักี่นวท่าพขีกี่นจ้องของตน ลผกเขยเหลท่านขีนี้คงเปป็นคนชกักี่วแบบเดขียวกกัน
แนท่นอน ลผกสาวทขีกี่แตท่งงานแลจ้วของเขาคงซถึมซกับปรกัชญาและมาตรฐานทางศขีลธรรมของเมสืองนขีนี้ไปแลจ้วแนท่นอน

ลผกเขยเหลท่านขีนี้ไมท่คตุจ้นเคยกกับเหลท่าทผตสวรรคห์ พวกเขาไมท่คธิดวท่าโลทพผดจรธิง เขาเปป็นเหมสือนคนทขีกี่ลจ้อเลท่น
หรสือพผดเรสืกี่องตลก! มกันเปป็นเรสืกี่องนท่าเศรจ้าจรธิง ๆ ทขีกี่พท่อแมท่ใชจ้ชขีวธิตในแบบทขีกี่ลผก ๆ ของตนไมท่เชสืกี่อคสาเตสือนของพวกเขา!
ถจ้าโลทแสดงการตท่อตจ้านบาปอยท่างเปปิดเผย ถจ้าเขาไดจ้หลขีกเลขีกี่ยงการคบหากกับคนชกักี่ว ถจ้าเขาไมท่มกัวแตท่ยตุท่งอยผท่กกับการ
หาเงธิน อาจเปป็นไดจ้วท่าลผกเขยเหลท่านขีนี้คงจะนกับถสือและเชสืกี่อคสาเตสือนนกันี้นไปแลจ้ว พวกเขาไมท่เชสืกี่อ พวกเขาตจ้องถผกทธินี้งไวจ้



ขจ้างหลกัง! พวกลผกสาวทขีกี่แตท่งงานแลจ้ว พวกลผกเขย เปป็นสท่วนหนถึกี่งของเมสืองโสโดมทขีกี่ชกักี่วชจ้านกันี้นซถึกี่งทผตสวรรคห์ทกันี้งสองถผก
สท่งมาเพสืกี่อทสาลาย

______________
ขร้อ 15-23:

19:15 และเมสืกี่อถถึงรตุท่งเชจ้า ทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้นจถึงเรท่ง
เรจ้าโลท โดยกลท่าววท่า “จงลตุกขถึนี้น พาภรรยาของเจจ้า 
และบตุตรสาวทกันี้งสองของเจจ้า ซถึกี่งอยผท่ทขีกี่นขีกี่ไปเสขีย เกรง
วท่าเจจ้าจะถผกเผาผลาญในความชกักี่วชจ้าของนครนขีนี้”
19:16 และขณะทขีกี่เขายกังรขีรออยผท่ ทผตเหลท่านกันี้นจถึงควจ้า
จกับมสือของเขา และมสือภรรยาของเขา และมสือบตุตร
สาวทกันี้งสองของเขา พระเยโฮวาหห์ทรงมขีความเมตตา
ตท่อเขา และทผตเหลท่านกันี้นนสาเขาออกมา และตกันี้งเขา
ใหจ้อยผท่ภายนอกนคร
19:17 และตท่อมาเมสืกี่อทผตเหลท่านกันี้นไดจ้นสาพวกเขา
ออกมาภายนอกแลจ้ว ทผตนกันี้นกห็กลท่าววท่า “จงหนขีเอา
ชขีวธิตของเจจ้าใหจ้รอด อยท่าเหลขียวหลกังมาดผ และเจจ้า
อยท่าพกักอยผท่ในทขีกี่ราบทกันี้งสธินี้น จงหนขีไปยกังภผเขานกันี้น 
เกรงวท่าเจจ้าจะถผกเผาผลาญเสขีย”
19:18 และโลทกลท่าวแกท่ทผตเหลท่านกันี้นวท่า “โอ อยท่า
ใหจ้เปป็นเชท่นนกันี้นเลย เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า
19:19 ดผเถธิด บกัดนขีนี้ ผผจ้รกับใชจ้ของทท่านไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตาของทท่าน และทท่านไดจ้ทวขีความ

เมตตาของทท่านอยท่างยธิกี่ง ซถึกี่งทท่านไดจ้สสาแดงตท่อ
ขจ้าพเจจ้าในการชท่วยชขีวธิตของขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้า
ไมท่สามารถหนขีไปยกังภผเขานกันี้นไดจ้ เกรงวท่าสธิกี่งชกักี่วรจ้าย
บางอยท่างจะมาถถึงตกัวขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะตาย
เสขีย
19:20 บกัดนขีนี้ ดผเถธิด นครนขีนี้อยผท่ใกลจ้ทขีกี่จะหนขีไปถถึงไดจ้ 
และเปป็นนครเลห็ก ๆ โอ โปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้าหนขีไปทขีกี่นกักี่น
เถธิด (มกันเปป็นนครเลห็ก ๆ มธิใชท่หรสือ) และชขีวธิตของ
ขจ้าพเจจ้าจะรอด”
19:21 และทผตนกันี้นกลท่าวแกท่เขาวท่า “ดผเถธิด เรา
ยอมรกับเจจ้าเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ดจ้วย วท่าเราจะไมท่ทสาลาย
ลจ้างนครนขีนี้ ซถึกี่งเจจ้าไดจ้กลท่าวถถึง
19:22 เจจ้าจงรขีบหนขีไปทขีกี่นกักี่น เพราะเราไมท่สามารถ
กระทสาอะไรไดจ้จนกวท่าเจจ้ามาถถึงทขีกี่นกักี่นแลจ้ว” เหตตุ
ฉะนกันี้นชสืกี่อของนครนกันี้นจถึงถผกเรขียกวท่าโศอารห์
19:23 ตะวกันกห็ขถึนี้นมาเหนสือแผท่นดธินโลกแลจ้วเมสืกี่อโลท
เขจ้าไปยกังโศอารห์

โลทถสูกพาออกจากเมสืองโสโดม
ตกัวโลทเองยกังชกักชจ้าอยผท่ ทผตสวรรคห์นกันี้นตจ้องรขีบพาเขาออกไป! แลจ้วความมกักี่งคกักี่งทกันี้งหมดของเขาลท่ะ? มกันตจ้อง

ถผกทธินี้งไวจ้ทขีกี่นขีกี่หรสือ? แลจ้วพวกลผกสาวทขีกี่แตท่งงานแลจ้วทขีกี่ยกังไมท่รอดของเขาลท่ะ? พวกเธอตจ้องอยผท่ตท่อทขีกี่นขีกี่หรสือ? แลจ้วเพสืกี่อน
ฝผงของเขาลท่ะ?

โลทตจ้องไมท่รอคนอสืกี่นแลจ้ว ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งจกับมสือของเขาและภรรยาของเขาและทผตสวรรคห์อขีกองคห์กห็
จกับมสือลผกสาวสองคนของเขา เราคธิดเชท่นนกันี้น และพวกเขาจถึงถผกพาออกไปจากเมสืองโสโดมแสนชกักี่วนกันี้นอยท่างเรท่งรขีบ 
พวกเขาตจ้องออกไป หรสือไมท่กห็ “ถผกเผาผลาญในความชกักี่วชจ้าของนครนขีนี้”

เราเชสืกี่อวท่าการชท่วยโลทใหจ้พจ้นจากเมสืองโสโดม พรจ้อมกกับภรรยาและลผกสาวสองคนของเขา เปป็นคสาตอบ
ตท่อคสาอธธิษฐานของอกับราฮกัม ขจ้อ 29 กลท่าววท่า “พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงอกับราฮกัม และสท่งโลทออกไปจากทท่ามกลาง
การทสาลายลจ้างนกันี้น”



อกับราฮกัมไดจ้วธิงวอนตท่อพระเยโฮวาหห์วท่า “พระองคห์จะทรงทสาลายคนชอบธรรมพรจ้อมกกับคนชกักี่วดจ้วย
หรสือ?” และอขีกครกันี้ง “ขอใหจ้การกระทสาเชท่นนขีนี้อยผท่หท่างไกลจากพระองคห์เถธิด ทขีกี่จะฆท่าคนชอบธรรมพรจ้อมกกับคนชกักี่ว 
และทขีกี่จะใหจ้คนชอบธรรมเปป็นเหมสือนอยท่างคนชกักี่ว ใหจ้การนกันี้นอยผท่หท่างไกลจากพระองคห์เถธิด” (ปฐก. 18:23,25) นกักี่น
เปป็นความจรธิงในฐานะหลกักการทกักี่วไป แตท่ 1 โครธินธห์ 5:5 บอกวท่าชายคนหนถึกี่งทขีกี่รอดแลจ้ว ทขีกี่ใชจ้ชขีวธิตในบาปอยท่างเปปิด
เผย ควรถผกมอบ “ใหจ้ซาตานเพสืกี่อการทสาลายของเนสืนี้อหนกังเสขีย เพสืกี่อจธิตวธิญญาณจะไดจ้รอดในวกันของพระเยซผเจจ้า”

และพระเยซผตรกัสในมกัทธธิว 18:15-17 วท่าถจ้าพขีกี่นจ้องคนใดในครธิสตจกักร เมสืกี่อผผจ้ทขีกี่เขากระทสาผธิดดจ้วยขอรจ้อง
เขาแลจ้ว และคนอสืกี่น ๆ ไปเยขีกี่ยมเขาแลจ้ว และครธิสตจกักรจกัดการกกับเขาแลจ้ว ยกังไมท่ยอมฟปัง กห็ใหจ้เขา “เปป็นเหมสือนคน
ตท่างชาตธิและคนเกห็บภาษขี”

ความชอบธรรมเปป็นเรสืกี่องทขีกี่สกัมพกันธห์กกัน ครธิสเตขียนคนหนถึกี่งอาจใชจ้ชขีวธิตแบบคนอธรรม เหมสือนอยท่างโลท 
ถถึงแมจ้วท่าเขาถผกเรขียกวท่าคนชอบธรรมซถึกี่งมขีจธิตวธิญญาณทขีกี่ชอบธรรมกห็ตาม แตท่โยนาธานผผจ้รกักพระเจจ้ากห็ตายพรจ้อมกกับ
กษกัตรธิยห์ซาอผลบธิดาของตน (1 ซมอ. 31:2) และบาลาอกัมเปป็นผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่งของพระเจจ้าและบางครกันี้งกห็พผด
ดจ้วยฤทธธิธิ์เดชของพระเจจ้าทขีกี่อยผท่บนตกัวเขา เราคงคธิดวท่าเขาเปป็นผผจ้เชสืกี่อคนหนถึกี่งและดกังนกันี้นจถึงเปป็นลผกคนหนถึกี่งของ
พระเจจ้า แตท่เขาอาศกัยอยผท่ทท่ามกลางพวกคนมขีเดขียนทขีกี่ชกักี่ว และเขาไดจ้ชท่วยทดลองลผกหลานของอธิสราเอลใหจ้ทสาบาป 
คสาพยากรณห์ตท่าง ๆ ของเขากลายเปป็นจรธิงแตท่คสาปรถึกษาของเขากห็ชกักี่วรจ้าย (กดว. 31:16) เขาถผกทสาลายพรจ้อมกกับ
คนมขีเดขียน (กดว. 31:8)

ผผจ้พยากรณห์คนนกันี้นของพระเจจ้าทขีกี่ไปรจ้องปรกักปรสาแทท่นบผชาเทขียมเทห็จของเยโรโบอกัมกห็ถผกสท่งไปโดยพระเจจ้า 
และพระเจจ้าทรงทสาการอกัศจรรยห์หนถึกี่งเพสืกี่อบท่งชขีนี้มกัน แทท่นบผชานกันี้นแยกออกเปป็นเสขีกี่ยงและเยโรโบอกัมถผกทสาใหจ้สธินี้นฤทธธิธิ์
แตท่ขกัดกกับคสาบกัญชาทขีกี่ชกัดเจนของพระเจจ้า เขาไดจ้รกับเชธิญใหจ้อยผท่ตท่อและเขากห็อยผท่ตท่อเพสืกี่อรกับประทานอาหารและสธิงโต
ตกัวหนถึกี่งออกมาฆท่าเขา (1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 13:24)

ผผจ้คนทขีกี่รกับความรอดแลจ้วไมท่ไดจ้ถผกรกับประกกันวท่าจะไดจ้รกับการปกปฝ้องเสมอไปเมสืกี่อพวกเขาใชจ้ชขีวธิตในบาป
หรสือเมสืกี่อพวกเขาไมท่เชสืกี่อฟปังพระเจจ้า แตท่พระเจจ้าทรงไดจ้ยธินเสขียงรจ้องทผลของอกับราฮกัมอยท่างแนท่นอน และทรงชท่วย
โลทใหจ้รอดพจ้น พระองคห์อาจทสาเชท่นนกันี้นอยผท่ดขี เพราะวท่าโลทเปป็นคนทขีกี่รอดแลจ้ว แตท่พระองคห์ทรงทสาเชท่นนกันี้นโดย
ระลถึกถถึงอกับราฮกัม

การพธิพากษามาไมผ่ไดร้จนกวผ่าโลทไดร้รนับการชผ่วยใหร้พร้นแลร้ว
มกันเปป็นสธิกี่งทขีกี่อท่อนหวานอยท่างมหกัศจรรยห์และบอกเปป็นนกัยเชท่นกกันทขีกี่ในขจ้อ 22 ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นกลท่าววท่า 

“เจจ้าจงรขีบหนขีไปทขีกี่นกักี่น เพราะเราไมท่สามารถกระทสาอะไรไดจ้จนกวท่าเจจ้ามาถถึงทขีกี่นกักี่นแลจ้ว” ไฟนกันี้นไมท่สามารถตกมา
บนเมสืองโสโดมทขีกี่ชกักี่วไดจ้จนกวท่าโลทจะออกไปแลจ้ว!

โลทเสนอคสาวธิงวอน ในหมผท่หจ้าเมสืองนกันี้นในหตุบเขาสธิดดธิมซถึกี่งตอนนขีนี้เปป็นแอท่งของสท่วนตอนใตจ้ของทะเลตาย 
สท่วนเลห็ก ๆ นกันี้นคสือเมสืองโศอารห์ โลทวธิงวอนวท่าตนไมท่สามารถออกไปอยผท่ในภผเขาไดจ้ ทสาไมถถึงไมท่ไดจ้? พระเจจ้าผผจ้ทขีกี่
กสาลกังไวจ้ชขีวธิตของเขาและชท่วยชขีวธิตเขาจะไมท่ทรงดผแลเขาในภผเขาอยท่างนกันี้นหรสือ? ในภผเขาเหลท่านกันี้นในนนี้สาพระทกัยของ
พระเจจ้ากห็ดขีกวท่านครชกักี่วตกันี้งเยอะ เมสืองโศอารห์เปป็นเมสืองชกักี่ว แตท่อาจไมท่ชกักี่วเทท่ากกับเมสืองทขีกี่ใหญท่กวท่านกันี้น แตท่ทผตสวรรคห์
นกันี้นตอบคสาอธธิษฐานนกันี้น พระเจจ้าทรงเมตตาตท่อประชากรของพระองคห์จรธิง ๆ!



แตท่ใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบของโลทกห็ไมท่ปลท่อยเขาใหจ้อยผท่ตท่อในเมสืองโศอารห์ ตท่อมาเขายจ้ายออกไปยกังถนี้สาแหท่ง
หนถึกี่งซถึกี่งอยผท่ในเนธินเขาเหลท่านกันี้น

โลทเคยชธินกกับความมกักี่งมขี ความสบาย และความหรผหรา เขาไมท่ยธินดขีทขีกี่จะอาศกัยอยผท่ในภผเขา เขาจะมาสผท่
ความสธินี้นหวกังมากกวท่าเดธิมในทางทขีกี่ผธิดบาปของตกัวเอง

__________
ขร้อ 24,25:

19:24 จากนกันี้นพระเยโฮวาหห์ทรงใหจ้กสามะถกันและไฟ
จากพระเยโฮวาหห์ตกมาจากฟฝ้าสวรรคห์ลงมาบน
เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์

19:25 และพระองคห์ทรงทสาลายลจ้างนครเหลท่านกันี้น 
และบรรดาทขีกี่ราบ และชาวเมสืองเหลท่านกันี้นทกันี้งสธินี้น 
และสธิกี่งซถึกี่งงอกขถึนี้นมาบนแผท่นดธิน

สภีริ่เมสืองถสูกทนาลาย
สขีกี่เมสืองถผกเอท่ยชสืกี่อในหตุบเขานขีนี้: โสโดม, โกโมราหห์, อกัดมาหห์, เศโบยธิม และเบลา หรสือโศอารห์ (ปฐก. 14:2) 

เราคธิดวท่าเมสืองโศอารห์ถผกยกเวจ้น เพราะพระเจจ้าทรงเมตตาแกท่โลท 
พระคกัมภขีรห์บอกเราวท่า “ตะวกันกห็ขถึนี้นมาเหนสือแผท่นดธินโลกแลจ้วเมสืกี่อโลทเขจ้าไปยกังโศอารห์” (ขจ้อ 23) ดกังนกันี้น

การทสาลายนขีนี้จถึงไมท่ไดจ้ถผกนสามาโดยพายตุธรรมดาลผกหนถึกี่ง ไมท่ใชท่เลย “พระเยโฮวาหห์ทรงใหจ้กสามะถกันและไฟจากพระ
เยโฮวาหห์ตกมาจากฟฝ้าสวรรคห์ลงมาบนเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์” มกันหมายถถึงการทสาลายลจ้างอยท่างสธินี้นเชธิง
ของ “นครเหลท่านกันี้น และบรรดาทขีกี่ราบ และชาวเมสืองเหลท่านกันี้นทกันี้งสธินี้น และสธิกี่งซถึกี่งงอกขถึนี้นมาบนแผท่นดธิน” นขีกี่ไมท่ใชท่
การทสาลายทขีกี่เกธิดขถึนี้นเพราะสาเหตตุปกตธิตามธรรมชาตธิ มกันเปป็นเรสืกี่องเหนสือธรรมชาตธิ-ฝนทขีกี่เปป็นไฟและกสามะถกันจาก
พระเจจ้าออกมาจากสวรรคห์

เมสืองโสโดมและโกโมราหห์ “กห็ถผกตกันี้งไวจ้เปป็นตกัวอยท่าง โดยไดจ้รกับพระอาชญาแหท่งไฟอกันนธิรกันดรห์” (ยผดาส 7) 
ไฟนธิรกันดรห์หรสือ? ฉะนกันี้นเหมสือนกกับไฟในนรกอยท่างชกัดเจน มกันเปป็นสกัญลกักษณห์อยท่างหนถึกี่งของไฟนกันี้น 2 เปโตร 2:6 
บอกเราวท่าเมสืองโสโดมและโกโมราหห์ถผกเปลขีกี่ยนใหจ้กลายเปป็นเถจ้าถท่าน “โดยทสาใหจ้พวกเขาเปป็นแบบอยท่างแกท่คนทกันี้ง
หลายตท่อไปทขีกี่จะดสาเนธินชขีวธิตอยท่างอธรรม” นขีกี่เปป็นเครสืกี่องเตสือนใจและภาพของความพธินาศนธิรกันดรห์ในนรก ไมท่มขีสธิกี่ง
ใดในกาลเวลาทขีกี่สามารถแสดงภาพนธิรกันดรห์กาลไดจ้ดขีพอ และไมท่มขีสธิกี่งใดภายในขขีดจสากกัดทขีกี่เรารผจ้จกักทขีกี่สามารถแสดง
ภาพสธิกี่งทขีกี่ไรจ้ขขีดจสากกัดไดจ้ดขีพอ แตท่ความนท่ากลกัวของนรกนธิรกันดรห์กห็ถผกยกมาตรงนขีนี้เพสืกี่อเปป็นคสาเตสือนหนถึกี่ง และเราถผก
เตสือนใจใหจ้นถึกถถึงเรสืกี่องนกันี้นโดยการทสาลายลจ้างเมสืองโสโดมและโกโมราหห์และเมสืองเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ใกลจ้เคขียงโดย
พระพธิโรธของพระเจจ้า

“ไฟและกสามะถกัน” เราถผกบอกวท่าในพสืนี้นทขีกี่แหท่งนขีนี้มขีหลกักฐานมากพอทขีกี่แสดงใหจ้เหห็นไฟและกสามะถกันใน
ทท่ามกลางกจ้อนหธินเหลท่านกันี้นและผสืนดธินใกลจ้เคขียง

เราเชสืกี่อพระคกัมภขีรห์ตามทขีกี่เขขียน: เคยมขีไฟและกสามะถกันตกมาจากพระเยโฮวาหห์ออกจากสวรรคห์ บางคน
คธิดวท่ามกันเปป็นฝนดาวตกจากทจ้องฟฝ้าทขีกี่ระเบธิดออกเมสืกี่อพวกมกันเขจ้าสผท่ชกันี้นบรรยากาศ อยท่างไรกห็ตาม มขีบท่อยางมะตอย
อยผท่หลายบท่อในตอนนกันี้น พวกเขามขีหตุบเขานกันี้นทขีกี่เตห็มไปดจ้วยบท่อเหลท่านกันี้น (ปฐก. 14:10)



การสนารวจทางโบราณคดภีพธิสสูจนร์วผ่าหลายเมสืองจรธิง ๆ
ถสูกทนาลายตามทภีริ่พระคนัมภภีรร์กลผ่าว

การสสารวจทางโบราณคดขีอยท่างละเอขียดทขีกี่กระทสาตท่อเมสืองโสโดมและโกโมราหห์และพสืนี้นทขีกี่นกันี้นทกันี้งหมดไดจ้ถผก
กระทสาตกันี้งแตท่ปป 1926 จนถถึง 1928 โดยคณะสสารวจทขีกี่นสาโดย Dr. Melvin Grove Kyle ประธานแหท่ง Xenia 
Theological Seminary, St. Louis, และโดย Dr. W.F. Albright, ผผจ้อสานวยการแหท่ง American School of 
Oriental Research ทขีกี่กรตุงเยรผซาเลห็ม และไดจ้รกับการชท่วยเหลสือโดยนกักวธิชาการทขีกี่มขีชสืกี่อเสขียงอขีกหลายทท่าน นขีกี่ถผก
รายงานไวจ้ในหนกังสสือ Explorations at Sodom โดย Dr. Kyle บทสรตุปของนกักวธิทยาศาสตรห์เหลท่านขีนี้กห็คสือ:

1. อารยธรรมแหท่งสมกัยของอกับราฮกัมซถึกี่งพระคกัมภขีรห์นสาเสนอวท่าอยผท่บนทขีกี่ราบ ณ เวลานกันี้น ถผกพบ
วท่าอยผท่ทขีกี่นกักี่นจรธิง ๆ และการทขีกี่ไมท่พบรท่องรอยของอารยธรรมใด ๆ เลยตกันี้งแตท่เวลานกันี้นเรสืกี่อยมาจนถถึงปป 
ค.ศ. 600 กห็สอดคลจ้องพอดขีกกับการทขีกี่ประวกัตธิศาสตรห์ตามพระคกัมภขีรห์ไมท่พผดถถึงทขีกี่ราบนขีนี้เลยตกันี้งแตท่การ
ทสาลายลจ้างเมสืองนขีนี้ไปจนสธินี้นสตุดประวกัตธิศาสตรห์นกันี้น

2. สภาพโดยธรรมชาตธิของชขีวธิตบนทขีกี่ราบนขีนี้ตามทขีกี่พรรณนาไวจ้ในบกันทถึกเหตตุการณห์ในหนกังสสือ
ปฐมกาลกห็ถผกยสืนยกันอยท่างแนท่ชกัดเชท่นกกันวกันนขีนี้; “ดตุจสวนของพระเยโฮวาหห์ กท่อนทขีกี่พระเยโฮวาหห์ทรง
ทสาลายเมสืองโสโดมและโกโมราหห์”

3. หายนะภกัยครกันี้งใหญท่ตามทขีกี่พรรณนาไวจ้ในพระคกัมภขีรห์ไดจ้เกธิดขถึนี้นจรธิง ๆ 
4. นครเหลท่านกันี้นถผกแสดงใหจ้เหห็นอยท่างชกัดเจนวท่าเคยตกันี้งอยผท่ดจ้านหนจ้าของ Jebel Usdum ซถึกี่งเปป็น

ทขีกี่ ๆ พวกมกันนอนอยผท่ใตจ้นนี้สาแลจ้ววกันนขีนี้ สถานทขีกี่สผงแหท่งทขีกี่ราบนกันี้น เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเปป็นสถานทขีกี่แหท่งหนถึกี่งทขีกี่มขี
ความสสาคกัญมาก ตามทขีกี่ถผกแสดงโดยการเสรธิมปฝ้อมตท่าง ๆ บกัดนขีนี้กห็เปป็นทขีกี่รผจ้จกักดขี

5. และทจ้ายสตุดคสือ หลกักฐานนกันี้นแสดงใหจ้เหห็นความเปป็นไปไดจ้วท่าโลทนท่าจะเปป็นตจ้นตระกผลของ
อารยธรรมคนโมอกับ ซถึกี่งแนท่นอนวท่าไดจ้ขถึนี้นไปถถึงความสสาคกัญมหาศาลกท่อนทขีกี่โมเสสผท่านไปยกังเมสืองคขีรห์
เกท่านกันี้นของโมอกับ

พวกเขาพบวท่านนี้สาเกลสือในครถึกี่งลท่างของทะเลตายไดจ้ปกคลตุมผสืนปฝ่าทขีกี่เตห็มไปดจ้วยตจ้นไมจ้ ซถึกี่งยกังพบเหห็นไดจ้อยผท่
แมจ้จะอยผท่หท่างจากชายฝปัปั่งไกลถถึงหนถึกี่งไมลห์; วท่านนี้สาเหลท่านกันี้นของทะเลตายกสาลกังขถึนี้นและวท่านครเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกทสาลาย
เคยอยผท่ในหตุบเขาแหท่งสธิดดธิม และซากปรกักหกักพกังของพวกมกันกห็อยผท่ใตจ้นนี้สาเหลท่านขีนี้ บทสรตุปของนกักวธิทยาศาสตรห์
ครธิสเตขียนเหลท่านขีนี้กห็คสือวท่า การทสาลายลจ้างนกันี้นไดจ้เกธิดขถึนี้นอาจโดยการระเบธิดครกันี้งใหญท่ของแกอ๊สและนนี้สามกันและยาง
มะตอยทขีกี่สะสมอยผท่ซถึกี่งถผกจตุดระเบธิดโดยบางวธิธขี และสท่วนผสมทขีกี่ลตุกไหมจ้และรจ้อนแรงนขีนี้กห็ลอยขถึนี้นไปในอากาศและ
จากนกันี้นกห็ลงมาบนนครเหลท่านขีนี้ ในหนจ้า 128-130 Dr. Kyle กลท่าววท่า:

พสืนี้นทขีกี่แถบนขีนี้ถผกพวกนกักธรณขีวธิทยาคจ้นพบวท่าเปป็นแถบทขีกี่ถผกเผามอดไปแลจ้วซถึกี่งมขีนนี้สามกันและยาง
มะตอย ซถึกี่งวกัสดตุดกังกลท่าว มขีการสะสมตกัวอขีกครกันี้งซถึกี่งจะถผกนสาไปใชจ้ประโยชนห์ในไมท่ชจ้า กระทกักี่งตอนนขีนี้ 
ขณะทขีกี่ผมเขขียน การใชจ้ประโยชนห์ดกังกลท่าวกห็กสาลกังถผกรายงาน บกัดนขีนี้ทขีกี่ใดกห็ตามทขีกี่สภาพเหลท่านขีนี้มขีอยผท่ กห็
มขีการสะสมตกัวของแกอ๊สตท่าง ๆ และพวกนกักธรณขีวธิทยากห็บอกเราวท่าในทขีกี่นขีนี้ ในสมกัยหนถึกี่งซถึกี่งพวกเขาไมท่
สามารถระบตุเจาะจงไดจ้ แกอ๊สเหลท่านขีนี้เคยถผกจตุดระเบธิดโดยวธิธขีการบางอยท่าง ซถึกี่งพวกเขากห็ไมท่ทราบเชท่น



กกัน และเคยมขีการระเบธิดครกันี้งใหญท่ โดยตอนแรกมขีการยกตกัว และจากนกันี้นกห็มขีการยตุบตกัวของชกันี้นดธิน
เหลท่านกันี้น 

ลกักษณะเฉพาะตกัวของชกันี้นดธินทขีกี่แตกออกเหลท่านขีนี้ถผกชขีนี้ขาดแลจ้วดจ้วย พรจ้อมกกับขจ้อสรตุปทขีกี่นท่าสนใจ
มากทขีกี่สตุด มขีชกันี้นเกลสือหธินขนาดใหญท่อยผท่ชกันี้นหนถึกี่งตลอดแนวสท่วนลท่างของทขีกี่ราบนขีนี้ ซถึกี่งบนฝปัปั่งตะวกันตก
ของทขีกี่ราบนขีนี้แสดงตกัวมกันเองในภผเขาเกลสือลผกใหญท่นกันี้น ขณะนขีนี้เปป็นทขีกี่รผจ้จกักในชสืกี่อ Jebel Usdum ทขีกี่
ฐานของมกันมขีชกันี้นเกลสือหธินอยผท่ชกันี้นหนถึกี่งหนาประมาณหนถึกี่งรจ้อยหจ้าสธิบฟตุต มกันเกสือบเปป็นเกลสือบรธิสตุทธธิธิ์
เลย แตท่นอนอยผท่ในชกันี้นตท่าง ๆ ทขีกี่มขีความหนาแตกตท่างกกันไป ทขีกี่ปนอยผท่กกับชกันี้นเกลสือเหลท่านขีนี้ และทขีกี่รท่วงลง
มาเหนสือพวกมกันดจ้วย คสือดธินปผนซถึกี่งมขีกสามะถกันอยผท่ขจ้างในเปป็นปรธิมาณมาก ซถึกี่งเราเกห็บพวกมกันไดจ้เปป็น
กจ้อน ๆ ตามแนวชายฝปัปั่งของทะเลนกันี้น

เมสืกี่อการระเบธิดของแกอ๊สเหลท่านกันี้นไดจ้เกธิดขถึนี้น ชกันี้นเกลสือนขีนี้ซถึกี่งปนดจ้วยกสามะถกันกห็ถผกทสาใหจ้แตกออก
พรจ้อมกกับชกันี้นอสืกี่น ๆ และเกลสือและกสามะถกันกห็ถผกซกัดขถึนี้นไปในทจ้องฟฝ้าแบบรจ้อนแดง และตกลงมาบน
เมสืองโสโดมและโกโมราหห์และเหนสือพสืนี้นทขีกี่แถบนกันี้นทกันี้งหมด ตามทขีกี่พระคกัมภขีรห์พรรณนาวท่าไฟและ
กสามะถกันตกมาดตุจฝนจากสวรรคห์ ทขีกี่ปนอยผท่กกับเกลสือและกสามะถกันนกันี้นคสือยางมะตอยเชท่นกกัน ซถึกี่งถผก
ทสาใหจ้รจ้อนหลายองศา

บกัดนขีนี้ สธิกี่งใดทสาใหจ้เกธิดควกันโขมงมากไปกวท่ายางมะตอยเดสือดปตุด ๆ ทขีกี่ถผกเทบนถนนเลท่า? ดกังนกันี้น
เราจถึงมขีคสาอธธิบายทขีกี่แจท่มชกัดสสาหรกับควกันนกันี้นทขีกี่พลตุท่งขถึนี้นสผท่ทจ้องฟฝ้า “ดตุจควกันแหท่งเตาไฟ” พสืนี้นทขีกี่ตกี่สาแหท่ง
หนถึกี่งในเนธินเขาเหลท่านกันี้นทขีกี่ไปทางเมสืองเฮโบรนเปปิดทางใหจ้อกับราฮกัมไดจ้เหห็นภาพนขีนี้อยท่างชกัดเจนจากจตุด
ทขีกี่อยผท่หท่างไกลนกันี้น

____________
ขร้อ 26:

19:26 แตท่ภรรยาของเขาซถึกี่งอยผท่ขจ้างหลกังเขาเหลขียว กลกับไปมองดผ และนางกลายเปป็นเสาเกลสือ
“จงระลนกถนงภรรยาของโลทเถธิด” (ลสูกา 17:32)

นางหกันไปมองและจถึงไมท่เชสืกี่อฟปังคสาบกัญชาทขีกี่ชกัดเจนนกันี้นของทผตสวรรคห์ทกันี้งสอง นางอาจสงสกัยวท่าเมสืองโสโดม
จะถผกทสาลายจรธิง ๆ หรสือเปลท่า

นางหกันไปมองเพสืกี่อนบจ้านและเพสืกี่อนฝผง หกันไปมองลผกสาวทขีกี่แตท่งงานแลจ้วและอาจหลาน ๆ ดจ้วย ซถึกี่งถผกทธินี้ง
ไวจ้ขจ้างหลกังทกันี้งหมด ไมท่แนท่นางซถึกี่งเคยชธินกกับความหรผหรา อาจหกันไปมองดจ้วยความทตุกขห์ใจยธิกี่งนกักเกขีกี่ยวกกับการสผญ
เสขียบจ้านเรสือนและขจ้าวของเครสืกี่องใชจ้และทรกัพยห์สธินตท่าง ๆ 

และนางกห็ถผกฆท่าตายและกลายเปป็นเสาเกลสือ
Matthew Henry ตขีความเรสืกี่องนขีนี้ดกังตท่อไปนขีนี้:

นางถผกฆท่าตายตรงนกันี้นเลย ทวท่ารท่างกายของนางไมท่ไดจ้ลจ้มลง แตท่ยสืนตกันี้งอยผท่ดตุจเสาตจ้นหนถึกี่ง หรสือ
อนตุสาวรขียห์หนถึกี่ง ทขีกี่อาจไมท่สผญสลายหรสือเปปปั่อยเนท่า เหมสือนอยท่างรท่างกายของมนตุษยห์ทขีกี่เจอกกับอากาศ แตท่
ถผกแปลงสภาพใหจ้เปป็นสสารเชธิงโลหะซถึกี่งจะคงอยผท่เรสืกี่อยไป



มขีเกลสืออยผท่ทตุกแหท่งหนในประเทศนกันี้นในสมกัยนกันี้น และกระทกักี่งวกันนขีนี้กห็มขีชกันี้นเกลสือหธินขนาดใหญท่อยผท่หลายชกันี้น
ในสท่วนฐานของเนธินเขาเหลท่านกันี้น ไมท่แนท่พระเยโฮวาหห์อาจใหจ้เกลสือรจ้อน ๆ ตกมากองสตุมรอบตกัวนางและรท่างกาย
นกันี้นถผกปปิดทกับ และอาจกลายเปป็นแกนกลางของเสาเกลสือตจ้นหนถึกี่ง หรสือพระเจจ้าอาจทรงเปลขีกี่ยนรท่างกายมนตุษยห์ทขีกี่
อท่อนแอนกันี้นใหจ้กลายเปป็นเสาเกลสือตจ้นหนถึกี่งอยท่างอกัศจรรยห์กห็ไดจ้

ผธิดจรธิง ๆ ทขีกี่ลกังเลเมสืกี่อพระเจจ้าตรกัสวท่าจงไปเสขีย! นท่าเศรจ้าจรธิง ๆ ทขีกี่หกันไปมองอดขีตทขีกี่ถผกหจ้ามไวจ้!
เราจสาไดจ้วท่าเมสืกี่อชายคนหนถึกี่งกลท่าววท่าเขาจะตธิดตามพระเยซผไป แตท่เขากห็กลท่าววท่า “ขอโปรดอนตุญาตใหจ้ขจ้า

พระองคห์ไป และฝปังบธิดาของขจ้าพระองคห์กท่อน” เมสืกี่อพท่อผผจ้ชราคนนกันี้นตายและถผกฝปังศพและจกัดการเรสืกี่องนกันี้นเสรห็จ
แลจ้ว เขากห็จะตธิดตามพระเยซผไป แตท่พระเยซผตรกัสวท่า “ใหจ้คนตายฝปังคนตายของพวกเขาเองเถธิด…ไมท่มขีผผจ้ใด เมสืกี่อเอา
มสือของตนจกับคกันไถแลจ้วและหกันหนจ้ากลกับเสขีย เหมาะสมสสาหรกับอาณาจกักรของพระเจจ้า” (ลผกา 9:60,62)

มกันผธิดอยผท่เสมอทขีกี่จะพธินธิจดผบาป ทขีกี่จะพธิจารณาบาป ทขีกี่จะครตุท่นคธิดเกขีกี่ยวกกับบาป มกันผธิดอยผท่เสมอทขีกี่จะเลท่น
กกับบาป พรจ้อมกกับศขีรษะของเขาทขีกี่หนตุนตกักเดลธิลาหห์ แซมสกันหยอกเอธินจนกระทกักี่งการขกัดขสืนของตนพท่ายแพจ้และ
เขาทรยศการทรงเรขียกของตน เสขียผมของตนและฤทธธิธิ์เดชของตนไป

โอ องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงเตสือนใจเราวท่า “จงระลถึกถถึงภรรยาของโลทเถธิด”
__________
ขร้อ 27-29:

19:27 และอกับราฮกัมลตุกขถึนี้นตกันี้งแตท่เชจ้าตรผท่ไปยกังสถาน
ทขีกี่ทขีกี่ทท่านเคยยสืนตท่อพระพกักตรห์พระเยโฮวาหห์
19:28 และทท่านมองไปยกังเมสืองโสโดมและเมสืองโก
โมราหห์ และไปยกังบรรดาแผท่นดธินแหท่งทขีกี่ราบ และ
มองเหห็น และดผเถธิด ควกันแหท่งแผท่นดธินนกันี้นพลตุท่งขถึนี้นดตุจ
ควกันแหท่งเตาไฟ

19:29 และตท่อมาเมสืกี่อพระเจจ้าทรงทสาลายนครเหลท่า
นกันี้นแหท่งทขีกี่ราบนกันี้นแลจ้ว พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงอกับรา
ฮกัม และสท่งโลทออกไปจากทท่ามกลางการทสาลาย
ลจ้างนกันี้น เมสืกี่อพระองคห์ทรงทสาลายลจ้างนครเหลท่านกันี้น
ซถึกี่งโลทอาศกัยอยผท่ขจ้างใน

โลทถสูกไวร้ชภีวธิตเพราะเหย็นแกผ่อนับราฮนัม
อกับราฮกัม ในทขีกี่ราบแหท่งมกัมเรใกลจ้เมสืองเฮโบรน หท่างออกไปสามสธิบหจ้าไมลห์ มองลงไปทางเมสืองโสโดมและ

โกโมราหห์: “ดผเถธิด ควกันแหท่งแผท่นดธินนกันี้นพลตุท่งขถึนี้นดตุจควกันแหท่งเตาไฟ” ดกังนกันี้นยางมะตอยทขีกี่ลตุกไหมจ้ (เมสือกหรสือนนี้สามกัน
ดธิน) จถึงกท่อใหจ้เกธิดเสาควกันลผกมหถึมา หรสือถจ้าพระเจจ้าทรงเลสือกทขีกี่จะสรจ้างและทสาใหจ้ไฟตกลงมาจากสวรรคห์โดยไมท่
ตจ้องใชจ้แหลท่งทขีกี่มาธรรมชาตธิใด ๆ เลย ควกันของเมสืองเหลท่านกันี้นทขีกี่ลตุกไหมจ้กห็คงลอยขถึนี้นสผงในอากาศอยผท่ดขี อกับราฮกัมเปป็น
หท่วงยธิกี่งนกัก เขาไดจ้ทสาสตุดกสาลกังแลจ้ว โอ โลทรอดไหมหนอ? แตท่วท่า “พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงอกับราฮกัม และสท่งโลทออก
ไปจากทท่ามกลางการทสาลายลจ้างนกันี้น เมสืกี่อพระองคห์ทรงทสาลายลจ้างนครเหลท่านกันี้นซถึกี่งโลทอาศกัยอยผท่ขจ้างใน” เพราะ
เหห็นแกท่อกับราฮกัมเปป็นหลกัก พระเจจ้าจถึงทรงชท่วยโลทใหจ้รอดพจ้น โอ เราควรอธธิษฐานเผสืกี่อมธิตรสหายมากจรธิง ๆ 
เพราะวท่า “คสาอธธิษฐานดจ้วยใจรจ้อนรนอยท่างเอาจรธิงเอาจกังของผผจ้ชอบธรรมนกันี้นมขีพลกังมากทสาใหจ้เกธิดผล” (ยก. 
5:16)

____________



ขร้อ 30-38:
19:30 และโลทขถึนี้นไปจากโศอารห์ และอาศกัยอยผท่ใน
ภผเขานกันี้น และบตุตรสาวสองคนของเขาอยผท่ดจ้วยกกัน
กกับเขา เพราะเขากลกัวทขีกี่จะอาศกัยอยผท่ในโศอารห์ และ
เขาอาศกัยอยผท่ในถนี้สาแหท่งหนถึกี่ง ทกันี้งตกัวเขากกับบตุตรสาว
สองคนของเขา
19:31 และบตุตรสาวหกัวปปพผดกกับนจ้องสาววท่า “บธิดา
ของเราชราแลจ้ว และไมท่มขีชายใดในแผท่นดธินโลกทขีกี่จะ
เขจ้ามาหาพวกเราตามธรรมเนขียมของทกันี้งแผท่นดธิน
โลก
19:32 มาเถธิด พวกเราจงทสาใหจ้บธิดาของพวกเราดสืกี่ม
เหลจ้าองตุท่น และพวกเราจะนอนกกับทท่าน เพสืกี่อพวกเรา
จะสงวนเชสืนี้อสายของบธิดาพวกเราไวจ้”
19:33 และพวกเธอทสาใหจ้บธิดาของพวกเธอดสืกี่มเหลจ้า
องตุท่นคสืนนกันี้น และบตุตรสาวหกัวปปเขจ้าไปและนอนกกับ
บธิดาของเธอ และเขาไมท่สกังเกตวท่าเธอมานอนดจ้วย
เมสืกี่อไร หรสือเธอลตุกขถึนี้นไปเมสืกี่อไร
19:34 และตท่อมาในวกันรตุท่งขถึนี้น บตุตรสาวหกัวปปพผดกกับ

นจ้องสาววท่า “ดผเถธิด เมสืกี่อคสืนพขีกี่ไดจ้นอนกกับบธิดาของพขีกี่ 
พวกเราจงทสาใหจ้ทท่านดสืกี่มเหลจ้าองตุท่นคสืนนขีนี้ดจ้วย และ
เจจ้าจงเขจ้าไปและนอนกกับทท่าน เพสืกี่อพวกเราจะสงวน
เชสืนี้อสายของบธิดาพวกเราไวจ้”
19:35 และพวกเธอทสาใหจ้บธิดาของพวกเธอดสืกี่มเหลจ้า
องตุท่นคสืนนกันี้นดจ้วย และนจ้องสาวกห็ลตุกขถึนี้นและนอนกกับ
เขา และเขาไมท่สกังเกตวท่าเธอมานอนดจ้วยเมสืกี่อไร หรสือ
เธอลตุกขถึนี้นไปเมสืกี่อไร
19:36 ดกังนกันี้น บตุตรสาวทกันี้งสองของโลทจถึงมขีเดห็กใน
ครรภห์โดยบธิดาของพวกเธอ
19:37 และบตุตรสาวหกัวปปคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่ง 
และเรขียกชสืกี่อของเขาวท่าโมอกับ คนนขีนี้เองเปป็นบธิดาของ
คนโมอกับมาจนถถึงทตุกวกันนขีนี้
19:38 และนจ้องสาว เธอคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่ง
ดจ้วย และเรขียกชสืกี่อของเขาวท่าเบนอกัมมขี คนนขีนี้เองเปป็น
บธิดาของลผกหลานของอกัมโมนมาจนถถึงทตุกวกันนขีนี้

ความยากจนของโลท, ลสูกสาวทภีริ่เสภียคน, ลสูกนอกสมรส
นขีกี่เปป็นโครงรท่างสสาหรกับคสาเทศนาหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับโลท: “ความยท่อยยกับของครธิสเตขียนคนหนถึกี่ง” โดยใชจ้ขจ้อ

พระคสาจากปฐมกาล และ 2 เปโตร 2:6-8 เพราะโลทเปป็นคนชอบธรรม คนทขีกี่อยผท่ในทางของพระเจจ้า คนทขีกี่
ยตุตธิธรรม เขาจถึงมขีจธิตวธิญญาณทขีกี่ชอบธรรม

I. การรกักโลกของโลท
1. เขาใหจ้เงธินทอง ความเจรธิญรตุท่งเรสืองมากท่อน เขาจถึงเลสือกหตุบเขาทขีกี่อตุดมสมบผรณห์และ

การอยผท่ใกลจ้กกับเมสืองชกักี่วเหลท่านกันี้น “และโลท…ตกันี้งเตห็นทห์ของเขาหกันหนจ้าไปทางเมสืองโสโดม” (ปฐก. 
13:12)

2. เขาเรขียกคนชกักี่วเหลท่านกันี้นวท่าพขีกี่นจ้อง (ปฐก. 19:7)
3. เขารกับเอานธิสกัยตท่าง ๆ ของโสโดม ถจ้าเขาเปป็นคนดสืกี่มเหลจ้าจนตธิดเปป็นนธิสกัย บกัดนขีนี้เขากห็

เปป็นคนเมาแลจ้ว
II. ความยท่อยยกับฝฝ่ายวธิญญาณของเขา

1. ศาสนาของเขาเปป็นเรสืกี่องตลกในสายตาของพวกลผกเขยของเขา (ปฐก. 19:14)
2. เขาชนะภรรยาของเขามาถถึงองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้ายกังไมท่ไดจ้เลย นางเทใจใหจ้โสโดมแลจ้ว 



(ปฐก. 19:26)
3. เขาพาลผกสาวสองคนทขีกี่ยกังไมท่แตท่งงานออกมาจากเมสืองโสโดม แตท่เขาเอาเมสืองโสโดมออก

ไปจากตกัวลผกสาวทกันี้งสองนกันี้นไมท่ไดจ้ พวกเธอถผกขายใหจ้แกท่ความชกักี่วรจ้ายแลจ้ว
4. โลทปลท่อยใหจ้คนทกันี้งเมสืองของเขาตกนรก หากเขาไดจ้เตสือนอขีกเกจ้าคน พรจ้อมกกับสธิบคนนกันี้น

เมสืองนกันี้นกห็คงไดจ้รกับการไวจ้ชขีวธิต (ปฐก. 18:32)
บทสรตุป: บกัดนขีนี้ในความยากจน ในความอกัปยศ ลผกหลานพวกเดขียวของเขาคสือลผกนอกสมรสสองคนนขีนี้ทขีกี่

เกธิดจากการสมสผท่รท่วมสายโลหธิตของเขา
โลทออกไปจากเมสืองโศอารห์ ความพธินาศอกันนท่ากลกัวนกันี้นทขีกี่เกธิดกกับอขีกสขีกี่เมสืองนกันี้นทสาใหจ้เขาหวาดกลกัว เขา

อาศกัยอยผท่ในถนี้สาแหท่งหนถึกี่ง มขีถนี้สาอยผท่มากมายตลอดแนวชายฝปัปั่งของทะเลตายกระทกักี่งตอนนขีนี้ ซถึกี่งรวมถถึงถนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่
มจ้วนหนกังสสือทะเลตายถผกคจ้นพบขจ้างในดจ้วย

บตุตรสาวสองคนนกันี้นอาจคธิดวท่าอารยธรรมทกันี้งหมดถผกทสาลายแลจ้ว พวกเธอคธิดวท่า “ไมท่มขีชายใดในแผท่นดธิน
โลกทขีกี่จะเขจ้ามาหาพวกเรา” พวกเธอคธิดวท่าตนอาจไมท่มขีโอกาสไดจ้มขีสามขีและลผก ๆ แลจ้ว, วท่าพท่อของพวกเธอเปป็น
ชายคนเดขียวทขีกี่มขีชขีวธิตเหลสืออยผท่ และดกังนกันี้น พรจ้อมกกับหลกักศขีลธรรมแบบโสโดม พวกเธอจถึงวางแผนมอมเหลจ้าพท่อ
ของตนและหลกับนอนกกับเขา และแผนนกันี้นกห็ไดจ้ผล

เดห็กสองคนนกันี้นทขีกี่เกธิดมาคสือโมอกับและเบนอกัมมขี โดยคนหลกังเปป็นบธิดาของลผกหลานของอกัมโมน ตท่อมาชาว
โมอกับจะอยผท่เตห็มพสืนี้นทขีกี่ทางทธิศใตจ้และทธิศตะวกันออกของทะเลตาย และคนอกัมโมนอยผท่ทางทธิศเหนสือของทขีกี่นกักี่นในทขีกี่ ๆ 
ตอนนขีนี้คสือ Hashemite Kingdom of Jordan อกัมมาน นครหลวงนกันี้น ถผกตกันี้งชสืกี่อตามอกัมโมน มกันคสือเมสืองรกับบาหห์
ในสมกัยของดาวธิด

จงใหจ้ผผจ้อท่านทตุกคนไดจ้รกับบทเรขียนจากการรกักเงธินและการรกักโลกของโลท! เขาเปป็นคนชอบธรรมแตท่ 
“ความกกังวลแหท่งโลกนขีนี้ และการลท่อลวงแหท่งบรรดาทรกัพยห์สมบกัตธิกห็รกัดพระวจนะนกันี้นเสขีย และเขากห็กลายเปป็นผผจ้ทขีกี่ไรจ้
ผล” (มธ. 13:22) และจสาไวจ้วท่า มขีการทดลองใหญท่โตหลายอยท่างทขีกี่มาพรจ้อมกกับความมกักี่งมขี และพระเยซผตรกัสวท่า 
“บรรดาคนทขีกี่มขีทรกัพยห์สมบกัตธิมากมายจะเขจ้าในอาณาจกักรของพระเจจ้ากห็ยากจรธิงหนอ!” (มาระโก 10:23) ใชท่ครกับ 
มกันเปป็นไปไดจ้ แตท่ความรกี่สารวยกห็ขกัดขวางอยท่างมากไมท่ใหจ้คน ๆ หนถึกี่งใหจ้พระครธิสตห์มาเปป็นทขีกี่หนถึกี่ง เราตจ้องจสาไวจ้วท่า: จง
ระวกัง “ความโลภ ซถึกี่งเปป็นการไหวจ้รผปเคารพ” (คส. 3:5)

สตุภาษธิต 23:4 กลท่าววท่า “อยท่าทสางานเพสืกี่อมกักี่งมขี…” เศรษฐขีคนนกันี้นทขีกี่ยตุจ้งฉางของตนเตห็มไปดจ้วยขจ้าวของ
เหลสือเฟปอแตท่ไมท่ไดจ้มกักี่งมขีจสาเพาะพระเจจ้ากห็ถผกพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดเรขียกวท่าคนโงท่ในลผกา 12 หนถึกี่งทธิโมธขี 6:9 เตสือนสตธิเรา
วท่า “คนทกันี้งหลายทขีกี่อยากจะรกี่สารวยกห็ตกอยผท่ในการทดลองและกกับดกัก และในตกัณหาหลายอยท่างอกันโฉดเขลาและ
เปป็นอกันตราย ซถึกี่งฉตุดมนตุษยห์ทกันี้งหลายใหจ้จมลงในการทสาลายและความพธินาศ” และเพลงสดตุดขี 62:10 บอกเราวท่า 
“...ถจ้าความมกักี่งคกักี่งเพธิกี่มขถึนี้น อยท่าวางใจของพวกทท่านในสธิกี่งเหลท่านกันี้น”

มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องผธิดทขีกี่จะประหยกัดมกัธยกัสถห์, ทขีกี่จะทสางานหนกัก, และอกับราฮกัมกห็มกักี่งมขีพอ ๆ กกับโลท แตท่เขาไมท่ไดจ้
รกักความมกักี่งมขีของตน โอ ขอใหจ้พระเจจ้าทรงโปรดประทานใหจ้เราแตท่ละคนมขีใจทขีกี่รผจ้จกักพอใจกกับสธิกี่งทขีกี่เรามขีและ
ขอบคตุณพระเจจ้าและรกับใชจ้พระองคห์!



ปฐมกาล 20
ขร้อ 1,2:

20:1 และอกับราฮกัมเดธินทางจากทขีกี่นกักี่นไปยกังแผท่นดธิน
ทางทธิศใตจ้ และอาศกัยอยผท่ระหวท่างเมสืองคาเดชและ
เมสืองชผรห์ และอาศกัยอยผท่ในเมสืองเกรารห์
20:2 และอกับราฮกัมกลท่าวถถึงซาราหห์ภรรยาของตนวท่า

“นางเปป็นนจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า” และอาบขีเมเลค
กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเกรารห์ไดจ้สท่งคนมา และพาซาราหห์
ไป

การหลอกลวงของอนับราฮนัมนนาไปสสูผ่ความยทุผ่งยากอภีก
อกับราฮกัม “อาศกัยอยผท่ในเมสืองเกรารห์” กท่อนหนจ้านกันี้นเขา “อาศกัยอยผท่ในทขีกี่ราบแหท่งมกัมเร” ใกลจ้กกับเมสืองเฮโบ

รน คสือตกันี้งแตท่กท่อนเขาชท่วยโลทใหจ้พจ้นหลกังจากทขีกี่กษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นปลจ้นสะดมเมสืองโสโดมและจกับโลทไปเปป็นเชลย 
แตท่ “ทขีกี่ราบแหท่งมกัมเรคนอาโมไรตห์นกันี้น” จรธิง ๆ แลจ้วเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์ของมกัมเรชายผผจ้นกันี้นและพขีกี่นจ้องของเขานกักี่นคสือ
เอชโคลและอาเนอรห์ผผจ้ซถึกี่งไดจ้ชท่วยเหลสืออกับราฮกัม (ปฐก. 14:13) บกัดนขีนี้หลกังผท่านไปสธิบหจ้าปปหรสือยขีกี่สธิบปป เขากห็ลงไป
ทางทธิศใตจ้ “ระหวท่างเมสืองคาเดชและเมสืองชผรห์”  สท่วนทขีกี่อยผท่ตอนใตจ้ของคานาอกันทขีกี่ถผกครอบครอง

เราตจ้องจสาไวจ้วท่าอกับราฮกัมเปป็นคนตท่างถธิกี่น อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ เขาไมท่เปป็นเจจ้าของทรกัพยห์สธินใดเลยในแผท่นดธิน
คานาอกัน “ไมท่เลย แมจ้แตท่สท่วนทขีกี่สามารถวางเทจ้าของทท่านกห็ไมท่ไดจ้” (กธิจการ 7:5) เขาไมท่ไดจ้ปลผกเรสือน แตท่อาศกัยอยผท่
ในเตห็นทห์เหมสือนอยท่างชาวเบดผอธินตอนนขีนี้ และยจ้ายไปพรจ้อมกกับฝผงแพะแกะและฝผงวกัวเมสืกี่อถถึงคราวจสาเปป็น

ทสาไมเขาถถึงออกไปจากพสืนี้นทขีกี่ของมกัมเร? อาจเปป็นเพราะวท่ามธิตรสหายเกท่าของเขาทขีกี่นกักี่นและเหลท่า
พกันธมธิตรไดจ้เสขียชขีวธิตและคนรตุท่นถกัดมาอาจกลกัวหรสือระแวงเขา นกักรบทขีกี่เกท่งกาจขนาดนกันี้น พรจ้อมกกับกองทกัพเลห็ก ๆ 
สท่วนตกัวของเขาเอง! หรสืออกับราฮกัมอาจรผจ้สถึกเศรจ้าใจยธิกี่งนกักเพราะการทสาลายลจ้างเมสืองโสโดม, เมสืองโกโมราหห์, เมสือง
อกัดมาหห์, และเมสืองเศโบยธิม, เพราะความยท่อยยกับนกันี้นทขีกี่มาสผท่โลทและเพราะการสมสผท่ตอนเมามายของโลท, จนเขา
รผจ้สถึกวท่าจสาเปป็นตจ้องเปลขีกี่ยนแปลง แตท่ไมท่วท่าอกับราฮกัมจะอาศกัยอยผท่ทขีกี่ไหนกห็ตามในแผท่นดธินนกันี้น เขากห็เปป็น “ผผจ้สกัญจร” ไมท่
มากกห็นจ้อย แผท่นดธินนกันี้นถผกสกัญญาไวจ้กกับเขา แตท่เขายกังไมท่ไดจ้ถสือกรรมสธิทธธิธิ์สท่วนใดเลยของมกันในฐานะเปป็นสท่วนของ
เขาเอง

แตท่การตกันี้งคท่ายอยผท่ในพสืนี้นทขีกี่แหท่งใหมท่กห็หมายถถึง การคบหาสมาคมแบบใหมท่และภกัยอกันตรายใหมท่ ๆ กท่อน
หนจ้านกันี้น เมสืกี่อเขา “สกัญจร” อยผท่ในอขียธิปตห์ เขากห็หวาดกลกัวเกขีกี่ยวกกับภรรยาคนสวยของเขา และเขากกับซาราหห์กห็พผด
ทกันี้งคผท่วท่านางเปป็นนจ้องสาวของเขา และฟาโรหห์กห็รกับตกัวนางไปและพระเจจ้าตจ้องชท่วยเขาใหจ้พจ้นทขีกี่นกักี่น

บกัดนขีนี้อขีกแลจ้ว ในประเทศของกษกัตรธิยห์องคห์หนถึกี่งทขีกี่เขาไมท่รผจ้จกักหรสือวางใจ เขารผจ้สถึกหวาดกลกัวแบบจนตรอก
เกขีกี่ยวกกับภรรยาของตน จสาไวจ้วท่าซาราหห์ไดจ้ยจ้อนสผท่วกัยสาวแลจ้ว นางเปป็นสาวและสวย และพรจ้อมกกับใบหนจ้าและรผป
แบบของหญธิงสาวคนหนถึกี่ง

Charles R. Erdman กลท่าววท่า:
ทขีกี่อายตุขนาดนกันี้นแลจ้วนางยกังสวยจนดถึงดผดกษกัตรธิยห์ไดจ้นกันี้นกห็ดผเหมสือนเหลสือเชสืกี่อ ทวท่าเราตจ้องจสาไวจ้วท่า

กสาลกังวกังชาฝฝ่ายรท่างกายของนางไดจ้ถผกถนอมรกักษาไวจ้หรสือถผกฟปปื้นฟผจนภายในหนถึกี่งปปนางคลอดบตุตรคน
หนถึกี่ง และยธิกี่งไปกวท่านกันี้นอาบขีเมเลคกห็อาจอยากรท่วมเปป็นพกันธมธิตรกกับหกัวหนจ้าเผท่าทขีกี่รกี่สารวยและมขีอสานาจ



อยท่างทขีกี่อกับราฮกัมดผเหมสือนจะเปป็น
อกับราฮกัมทราบวท่านางคงจะสวยจนดถึงดผดกษกัตรธิยห์องคห์ใดทขีกี่มขีใจกสาหนกัด เขากลกัววท่าจะโดนฆท่าตาย กท่อน

หนจ้านกันี้นเขาเคยบอกคสาโกหกครถึกี่งหนถึกี่งทขีกี่วท่า “นางเปป็นนจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า” คราวนขีนี้เขาบอกมกันอขีกและสกักี่งซาราหห์
ใหจ้ทสาแบบเดขียวกกัน!

คสาโกหกครกันี้งทขีกี่สองมางท่ายกวท่าครกันี้งแรก เหลจ้าแกจ้วทขีกี่สองมางท่ายกวท่าเหลจ้าแกจ้วแรก คนทขีกี่เคยพผดสบถ
สาบานกท่อนเขาไดจ้รกับความรอด ในการทดลองครกันี้งใหญท่กห็อาจตกตกี่สาไปสผท่การสบถอขีกเหมสือนอยท่างเปโตรทขีกี่กองไฟ
ของทหารเหลท่านกันี้นทขีกี่ตรถึงพระเยซผทขีกี่กางเขน (มธ. 26:74,75) ดกังนกันี้นอกับราฮกัมผผจ้หวาดกลกัวจถึงใชจ้อตุบายเดธิมทขีกี่ตนเคย
ใชจ้มากท่อน

เราไมท่อท่านเจอวท่าอกับราฮกัมไดจ้สรจ้างแทท่นบผชาทขีกี่เมสืองเกราหห์หรสือใหจ้คสาพยานใด ๆ เลย เขาดผเหมสือนจะคธิด
วท่ากษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคเปป็นคนนอกรขีตและประชาชนของเขาเปป็นคนนอกรขีต ชกักี่วชจ้าและอกันตราย เราถผกเตสือนใจวท่า
เราควรแสดงจตุดยสืนทขีกี่ชกัดเจนไมท่วท่าเราไปทขีกี่ไหนกห็ตามเพสืกี่อทขีกี่ผผจ้คนจะไดจ้รผจ้จกักองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า รผจ้วท่าเราเปป็นครธิสเตขียน
รผจ้วท่าเรามขีมาตรฐานอกันเขจ้มงวดเกขีกี่ยวกกับทางของพระเจจ้า ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าอกับราฮกัมคงมขีความมกักี่นใจมากขถึนี้นและ
หวาดกลกัวนจ้อยลงหากเขาไดจ้กลท่าวไปดจ้วยใจกลจ้าวท่าหญธิงงามผผจ้นขีนี้เปป็นภรรยาของตน ควรจะมขีความเชสืกี่ออกันภาค
ภผมธิใจและชสืกี่นบานในอกับราฮกัม ซาราหห์ไดจ้ตกันี้งครรภห์แลจ้ว หรสือคงจะตกันี้งครรภห์ในไมท่ชจ้า ลผกคนนกันี้นทขีกี่เขาไดจ้อธธิษฐานขอ
มานานหลายปป! แตท่เราคธิดวท่าเพราะสงสกัยและหวาดกลกัวและปราศจากคสาพยานทขีกี่ชกัดเจน อกับราฮกัมจถึงพผดความ
จรธิงครถึกี่งหนถึกี่ง คสาโกหกครถึกี่งหนถึกี่ง และซาราหห์ถผกพาตกัวไปยกังวกังของกษกัตรธิยห์

ในโลกนขีนี้ครธิสเตขียนทกันี้งหลายจะตจ้องเผชธิญหนจ้ากกับการตธิดตท่อสกัมพกันธห์กกับคนอธรรมทขีกี่อยผท่รอบตกัวเรา ดกังนกันี้น
เราจถึงไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “จงเตรขียมพรจ้อมเสมอทขีกี่จะใหจ้คสาตอบแกท่ทตุกคนทขีกี่ถามพวกทท่านถถึงเหตตุผลแหท่งความหวกัง
ทขีกี่มขีอยผท่ในพวกทท่าน” (1 ปต. 3:15)

___________
ขร้อ 3-7:

20:3 แตท่พระเจจ้าเสดห็จมาหาอาบขีเมเลคในความฝปัน
หนถึกี่งตอนกลางคสืน และตรกัสแกท่ทท่านวท่า “ดผเถธิด เจจ้า
เปป็นแคท่คนตาย เพราะหญธิงนกันี้นซถึกี่งเจจ้าไดจ้พามา ดจ้วย
วท่านางเปป็นภรรยาของชายคนหนถึกี่งแลจ้ว”
20:4 แตท่อาบขีเมเลคยกังไมท่ไดจ้เขจ้ามาใกลจ้นาง และ
ทท่านไดจ้ทผลวท่า “ขจ้าแตท่องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า พระองคห์จะ
ประหารประชาชาตธิทขีกี่ชอบธรรมดจ้วยหรสือ
20:5 เขาไดจ้กลท่าวแกท่ขจ้าพระองคห์มธิใชท่หรสือวท่า ‘นาง
เปป็นนจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า’ และนาง แมจ้แตท่นางเองกห็
กลท่าววท่า ‘เขาเปป็นพขีกี่ชายของขจ้าพเจจ้า’ ขจ้าพระองคห์
ไดจ้กระทสาสธิกี่งนขีนี้ดจ้วยความซสืกี่อตรงแหท่งใจของขจ้า

พระองคห์ และดจ้วยความบรธิสตุทธธิธิ์แหท่งมสือของขจ้า
พระองคห์”
20:6 และพระเจจ้าตรกัสแกท่ทท่านในความฝปันหนถึกี่งวท่า 
“ใชท่แลจ้ว เรารผจ้วท่าเจจ้าไดจ้กระทสาสธิกี่งนขีนี้ดจ้วยความซสืกี่อตรง
แหท่งใจของเจจ้า ดจ้วยวท่าเราไดจ้ยกับยกันี้งเจจ้าไมท่ใหจ้ทสาบาป
ตท่อเรา เหตตุฉะนกันี้นเราจถึงไมท่ยอมใหจ้เจจ้าแตะตจ้องนาง
20:7 ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ จงคสืนภรรยาของชายนกันี้นใหจ้แกท่
เขา เพราะเขาเปป็นผผจ้พยากรณห์ และเขาจะอธธิษฐาน
เพสืกี่อเจจ้า และเจจ้าจะมขีชขีวธิตอยผท่ และถจ้าเจจ้าไมท่คสืนนาง
ไป เจจ้าจงรผจ้เถธิดวท่าเจจ้าจะตายเปป็นแนท่ ทกันี้งตกัวเจจ้าและ
ทตุกคนทขีกี่เปป็นของเจจ้า”



“พระเจร้าเสดย็จมาหาอาบภีเมเลคในความฝฝันหนนริ่ง”
อาบขีเมเลคเปป็นคนทขีกี่ตามทางพระเจจ้าไหม? อาจใชท่ หรสืออยท่างนจ้อยกห็เปป็นคนทขีกี่ยสาเกรงพระเจจ้า ขจ้อบท่งชขีนี้กห็

คสือวท่าพระเจจ้าทรงทราบวท่าเขาจะฟปัง และเขาวธิงวอนตท่อพระเจจ้าวท่า: “พระองคห์จะประหารประชาชาตธิทขีกี่ชอบธรรม
ดจ้วยหรสือ?” ดกังนกันี้นเขาจถึงตกันี้งใจทขีกี่จะเปป็นคนชอบธรรมและใหจ้ประชากรของเขาเปป็นคนชอบธรรม เขากลท่าววท่
า “ขจ้าพระองคห์ไดจ้กระทสาสธิกี่งนขีนี้ดจ้วยความซสืกี่อตรงแหท่งใจของขจ้าพระองคห์ และดจ้วยความบรธิสตุทธธิธิ์แหท่งมสือของขจ้า
พระองคห์” พระเจจ้าทรงทราบวท่านกักี่นเปป็นความจรธิง อาบขีเมเลคแสดงใหจ้เหห็นเรสืกี่องนขีนี้ชกัดเจน

เขาไดจ้สท่งคนไปพาตกัวซาราหห์มา โดยคธิดวท่าสาวสวยคนนขีนี้ยกังโสดอยผท่ และคงยธินดขีทขีกี่จะเปป็นเจจ้าสาวของ
กษกัตรธิยห์เหมสือนหญธิงสาวคนอสืกี่น ๆ เราคธิดวท่าอกับราฮกัม ซถึกี่งหวาดกลกัวและไมท่ไดจ้อจ้างสธิทธธิธิ์ความเปป็นเจจ้าของซาราหห์ไป
แลจ้ว ไมท่ไดจ้ทกักทจ้วงและไมท่ไดจ้ปกปฝ้องนางหรสือขกัดขสืน บกัดนขีนี้ซาราหห์อยผท่ในวกังแลจ้วแตท่ไมท่ไดจ้รกับอกันตราย

มขีผผจ้คนทขีกี่เราไมท่รผจ้ ซถึกี่งมขีใจหกันมาสผท่พระเจจ้า บางครกันี้งพวกเขาเปป็นคนทขีกี่เราไมท่คธิดวท่าจะรผจ้จกักหรสือรกักพระเจจ้า 
โครเนลธิอกัส นายรจ้อยชาวโรมกันในกธิจการ บททขีกี่ 10 เปป็นชายทขีกี่ยสาเกรงพระเจจ้าและชอบอธธิษฐาน ผผจ้แสวงหาองคห์
พระผผจ้เปป็นเจจ้าดจ้วยสธินี้นสตุดใจของเขา

ในทท่ามกลางพายตุนกันี้นทขีกี่โยนาหห์อยผท่ในเรสือ กะลาสขีเหลท่านกันี้นอธธิษฐานขอการชท่วยใหจ้พจ้นจากพระเจจ้าและ
พระองคห์ทรงสดกับฟปัง ถถึงแมจ้เราไมท่คธิดวท่าพวกเขาเปป็นคนทขีกี่ยสาเกรงพระเจจ้ากห็ตาม พระเจจ้าทรงใหจ้ทผตสวรรคห์องคห์
หนถึกี่งมาเยขีกี่ยมภรรยาของมาโนอาหห์เพสืกี่อบอกนางวท่านางจะเปป็นมารดาของแซมสกันผผจ้วธินธิจฉกัย พระเจจ้าทรงเปปิดเผย
หลายสธิกี่งในความฝปันตท่าง ๆ แกท่เนบผคกัดเนสซารห์ผผจ้ครองโลก

ผมเคยพผดคตุยกกับบธิชอปคาทอลธิกคนหนถึกี่งบนเครสืกี่องบธิน เขามขีใจทขีกี่อท่อนโยนมาก ๆ ความปรารถนาทขีกี่
จรธิงจกังมาก ๆ ทขีกี่จะทสาใหจ้พระเจจ้าพอพระทกัย เขาขอรจ้องผมอยท่างจรธิงจกังใหจ้อธธิษฐานเผสืกี่อเขา เพสืกี่อทขีกี่เขาซถึกี่งแกท่ชรา
และเจห็บปฝ่วย จะสามารถกลกับไปปฏธิบกัตธิหนจ้าทขีกี่ของเขาในหมผท่เกาะโซโลมอนไดจ้ ผมรผจ้สถึกอยท่างแนท่นอนวท่า แมจ้จะมขี
เครสืกี่องประดกับของนธิกายโรมกันและหลกักคสาสอนเทห็จนกันี้น เขาคงรผจ้จกักองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าผผจ้ทขีกี่เขารกัก

บนภผเขาทาโบรห์ในดธินแดนศกักดธิธิ์สธิทธธิธิ์ สงฆห์คนหนถึกี่งรจ้องบทเพลงนมกัสการเกท่าแกท่บางเพลงใหจ้กลตุท่มของเรา 
หลกังจากทขีกี่ผมไดจ้เทศนาใหจ้ฝผงชนของเราแลจ้ว เขากห็ขอรจ้องผมอยท่างจรธิงจกังใหจ้อธธิษฐานเผสืกี่อเขา โอ พระเจจ้าทรง
กระทสากธิจกกับใจหลายดวงทขีกี่เราอาจไมท่คธิดวท่าไดจ้แสวงหาองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ดกังนกันี้นพระเจจ้าในความกรตุณาใหญท่
หลวงจถึงทรงสนทนากกับอาบขีเมเลคและทรงยอมรกับเจตนาดขีของกษกัตรธิยห์องคห์นกันี้น

อยผ่าใหร้มนทุษยร์คนใดคธิดไปเองวผ่าตนทราบวผ่า
ตนจะมภีชภีวธิตอยสูผ่นานขนาดไหน

“เจจ้าเปป็นแคท่คนตาย” พระเจจ้าตรกัสแกท่อาบขีเมเลค พระเจจ้าทรงฆท่าคนบางคนจรธิง ๆ เพราะบาปบางอยท่าง
พระองคห์ทรงถสือกตุญแจแหท่งความตายสสาหรกับมนตุษยห์ทตุกคน พระเยซผเจจ้าทรงรกักษาใจทตุกดวงใหจ้เตจ้นอยผท่ตท่อไป
จนกวท่าจะถถึงเวลาของพระองคห์ทขีกี่จะใหจ้มกันหยตุดเตจ้น แตท่บางครกันี้งพระองคห์กห็ทรงฆท่าผผจ้คนในทกันทขีโดยการกระทสากธิจ
โดยตรงของพระเจจ้า เหมสือนทขีกี่พระองคห์ไดจ้กระทสาแกท่กองทกัพเหลท่านกันี้นของเซนนาเครธิบ เมสืกี่อ 185,000 คนนกันี้นตาย
(อสย. 37:36); เหมสือนทขีกี่พระองคห์ทรงกระทสากกับอานาเนขียและสกัปฟปรา (กธิจการ 5:5,10); และเหมสือนทขีกี่พระเยโฮ
วาหห์ทรงทสาลายโคราหห์, ดาธาน, และอาบขีรกัมและคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่รอบตกัวพวกเขาเมสืกี่อแผท่นดธินกลสืนพวกเขาและ



ไฟทสาลาย 250 คนนกันี้นทขีกี่ถวายเครสืกี่องบผชา (กดว. 16:28-35)
แตท่จงใหจ้ทตุกคนระวกังตกัวใหจ้ดขี ลมหายใจของคตุณอยผท่ในพระหกัตถห์ขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า คตุณมขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไป

ไมท่ไดจ้อขีกอถึดใจเดขียวหากพระเจจ้าไมท่ทรงอนตุญาต คนปฝ่วยอาจตายไดจ้และคนแขห็งแรงกห็ตายไดจ้ คนแกท่ตายและคน
หนตุท่มสาวกห็ตาย ชขีวธิตของคตุณอยผท่ในพระหกัตถห์ขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า ชท่างเปป็นสธิกี่งโงท่เขลาและชกักี่วชจ้าจรธิง ๆ ทขีกี่จะเพธิก
เฉยพระเจจ้าผผจ้ซถึกี่งพระหกัตถห์ของพระองคห์กตุมลมหายใจของเราอยผท่! 

มกันเปป็นความดขีความชอบของอาบขีเมเลคทขีกี่เขาเชสืกี่อพระวจนะของพระเจจ้าในความฝปัน และดผเหมสือนจะ
อยากทสาสธิกี่งทขีกี่ถผกตจ้อง

พระเจร้าทรงดสูแลคนของพระองคร์เหมสือนเชผ่นเคย
แตท่นขีกี่เปป็นการปลอบประโลมใจอกันอท่อนหวานสสาหรกับเราทตุกคนทขีกี่เปป็น “ผผจ้สกัญจร” ทขีกี่ดสาเนธินชขีวธิตโดยตจ้อง

ตธิดตท่อสกัมพกันธห์บจ้างกกับโลกภายนอกทขีกี่ชกักี่ว เราจสาไดจ้วท่าในทท่ามกลางพระพรเหลท่านกันี้นของพระเยโฮวาหห์ทขีกี่ทรงสกัญญา
ไวจ้ในเพลงสดตุดขี 103 คสือ “พระเยโฮวาหห์ทรงประกอบความชอบธรรมและความยตุตธิธรรมใหจ้แกท่บรรดาคนทขีกี่ถผกบขีบ
บกังคกับ” อขีกครกันี้งพระสกัญญาอกันอท่อนหวานของฮขีบรผ 13:5,6 คสือ “จงใหจ้ความประพฤตธิของพวกทท่านปราศจาก
ความโลภ และจงพอใจกกับสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่พวกทท่านมขีอยผท่ เพราะวท่าพระองคห์ไดจ้ตรกัสไวจ้แลจ้ววท่า “เราจะไมท่ละทท่านหรสือ
ทอดทธินี้งทท่านเลย” เพสืกี่อวท่าพวกเราจะกลท่าวอยท่างกลจ้าหาญวท่า ‘องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วยของขจ้าพเจจ้า 
และขจ้าพเจจ้าจะไมท่กลกัววท่ามนตุษยห์จะทสาอะไรแกท่ขจ้าพเจจ้า’”

พระเจจ้าทรงปกปฝ้องดผแลคนของพระองคห์เฉพาะตอนทขีกี่พวกเขาอยผท่ในนนี้สาพระทกัยอกันสมบผรณห์แบบของ
พระองคห์หรสือ? ไมท่เลย พระเจจ้าทรงปกปฝ้องอกับราฮกัมและซาราหห์ในอขียธิปตห์เมสืกี่อความโงท่เขลาของพวกเขาทสาใหจ้พวก
เขาตกอยผท่ในอกันตราย ในทขีกี่นขีกี่อขีกครกันี้งพวกเขาไมท่สมควรไดจ้รกับคสายกยท่องเลยในการกระทสาของพวกเขา ทวท่าพระเจจ้า
กห็ทรงชท่วยพวกเขาใหจ้รอดพจ้น ถจ้าพระเจจ้าทรงดผแลเราเฉพาะตอนทขีกี่เราสมบผรณห์แบบเทท่านกันี้น พระองคห์กห็คงแทบ
ไมท่มขีโอกาสสสาแดงพระเมตตาของพระองคห์เลย

พระเจจ้าไมท่ไดจ้ทรงทอดทธินี้งเปโตรตอนทขีกี่เขาสบถและสาบานและปฏธิเสธพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด แตท่ทรงมาพบ
กกับเขาและเรขียกเขากลกับไปสผท่การรกับใชจ้และเจธิมตกันี้งเขาสสาหรกับงานนกันี้น พระเจจ้าทรงเรขียกโยนาหห์เปป็นครกันี้งทขีกี่สองเมสืกี่อ 
หลกังจากภกัยพธิบกัตธิ พระเจจ้าไดจ้ทรงชท่วยเขาใหจ้พจ้นจากพายตุนกันี้นและทจ้องปลาวาฬ เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่า

“พระเยโฮวาหห์ทรงเปปปั่ยมดจ้วยพระเมตตาและมขีพระคตุณ กรธินี้วชจ้าและอตุดมดจ้วยความเมตตา พระองคห์จะ
ไมท่ทรงดตุวท่าเสมอ และพระองคห์จะไมท่กรธินี้วอยผท่เปป็นนธิตยห์ พระองคห์ไมท่ไดจ้ทรงกระทสาตท่อพวกเราตามเรสืกี่องบาปทกันี้งหลาย
ของพวกเรา และไมท่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชกักี่วชจ้าของพวกเรา เพราะวท่าฟฝ้าสวรรคห์สผงเหนสือแผท่นดธิน
โลกเทท่าใด ความเมตตาของพระองคห์ทขีกี่มขีตท่อบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์กห็ใหญท่ยธิกี่งเทท่านกันี้น ทธิศตะวกันออกไกลจาก
ทธิศตะวกันตกเทท่าใด พระองคห์กห็ทรงกสาจกัดบรรดาการละเมธิดของพวกเราไปไกลจากพวกเราแลจ้วเทท่านกันี้น บธิดา
สงสารบตุตรทกันี้งหลายของตนฉกันใด พระเยโฮวาหห์กห็ทรงสงสารบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์ฉกันนกันี้น เพราะพระองคห์
ทรงทราบโครงรท่างของพวกเรา พระองคห์ทรงระลถึกวท่าพวกเราเปป็นผงคลขีดธิน สสาหรกับมนตุษยห์นกันี้น วกันทกันี้งหลายของ
เขาเปป็นเหมสือนอยท่างหญจ้า เขาเจรธิญขถึนี้นเหมสือนอยท่างดอกไมจ้แหท่งทตุท่งนา เพราะลมพกัดผท่านมาเหนสือมกัน และมกันกห็
จากไป และสถานทขีกี่ของมกันจะไมท่รผจ้จกักมกันอขีกตท่อไป แตท่ความเมตตาของพระเยโฮวาหห์นกันี้นดสารงอยผท่ตกันี้งแตท่นธิรกันดรห์



กาลจนถถึงนธิรกันดรห์กาลตท่อบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์ และความชอบธรรมของพระองคห์ตท่อหลานเหลน ตท่อ
บรรดาคนทขีกี่รกักษาพกันธสกัญญาของพระองคห์ และตท่อบรรดาคนทขีกี่ระลถึกถถึงบรรดาพระบกัญญกัตธิของพระองคห์เพสืกี่อทขีกี่จะ
กระทสาตาม”-สดด. 103:8-18

ความรอดเปป็นมาโดยพระคตุณ ไมท่ใชท่มาจากการงานของเรา ไมท่ใชท่มาจากการทขีกี่เราสมควรไดจ้รกับ บรรดา
พระเมตตาทขีกี่พระองคห์ประทานใหจ้แกท่เราทตุกวกันกห็เปป็นเชท่นนกันี้น เราเปป็นทายาทของพระเจจ้าและทายาทรท่วมกกับพระ
ครธิสตห์ พระเจจ้าทรงสกัญญาวท่าจะเปป็นพระบธิดาของเราและพระครธิสตห์เปป็นพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของเราตลอดไปเปป็น
นธิตยห์ เมสืกี่อเราไวจ้วางใจในพระองคห์ ขอบคตุณพระเจจ้า พระองคห์ทรงชท่วยผผจ้ทขีกี่ไมท่คผท่ควรและผผจ้ทขีกี่คผท่ควรใหจ้รอดพจ้นบท่อย ๆ

“...เขาเปป็นผผจ้พยากรณห์ และเขาจะอธธิษฐานเพสืกี่อเจจ้า” การเปป็นผผจ้พยากรณห์คสือ การพผดในฤทธธิธิ์เดชและสตธิ
ปปัญญาแหท่งพระวธิญญาณของพระเจจ้า โยเอล 2:28-32 บอกวท่าเมสืกี่อถถึงวกันเพห็นเทคอสตห์นกันี้นและเลยจากนกันี้นไปอขีก
พระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์จะเสดห็จมาบน “เนสืนี้อหนกังทกันี้งปวง” (ตรงตกัวคสือ ผผจ้คนทตุกชนธิด) และพวกเขาจะพยากรณห์ ผผจ้
พยากรณห์เปป็นผผจ้ทขีกี่ไดจ้รกับการเปปิดเผยจากพระเจจ้า มขีการตธิดตท่อสกัมพกันธห์เปป็นพธิเศษกกับพระเจจ้า อกับราฮกัมเปป็นคนเชท่น
นกันี้น อาแบลกห็เปป็นผผจ้พยากรณห์เชท่นกกัน (ลผกา 11:50,51) ถถึงแมจ้เขาไมท่ไดจ้รกับชสืกี่อนกันี้นในหนกังสสือปฐมกาลกห็ตาม

ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจะอธธิษฐานเผสืกี่ออาบขีเมเลคและครอบครกัวของเขา พวกเขาจะไดจ้รกับการยกโทษและการ
รกักษาใหจ้หาย ถถึงแมจ้อกับราฮกัมไมท่ไดจ้เปป็นคนทขีกี่สมบผรณห์แบบ เขากห็เปป็นคนของพระเจจ้าและตจ้องไดจ้รกับการปฏธิบกัตธิใน
ฐานะเชท่นนกันี้น โอ ความรกับผธิดชอบมากมายเหลสือเกธินตกอยผท่บนเราทตุกคนทขีกี่รกับหนจ้าทขีกี่พผดแทนพระเจจ้าในงานรกับใชจ้-
เหลท่านกักเทศนห์และอาจารยห์ทกันี้งหลายเออ๋ย!

___________
ขร้อ 8-13:

20:8 เหตตุฉะนกันี้นอาบขีเมเลคจถึงตสืกี่นบรรทมตกันี้งแตท่เชจ้า
ตรผท่ และเรขียกบรรดาขจ้าราชการของทท่าน และเลท่าสธิกี่ง
ทกันี้งหมดนขีนี้เขจ้าหผของพวกเขา และคนเหลท่านกันี้นกห็กลกัว
ยธิกี่งนกัก
20:9 แลจ้วอาบขีเมเลคทรงเรขียกอกับราฮกัมมา และตรกัส
กกับทท่านวท่า “เจจ้าไดจ้กระทสาอะไรแกท่พวกเรา และเรา
ไดจ้กระทสาผธิดอะไรตท่อเจจ้า ทขีกี่เจจ้าไดจ้นสาบาปใหญท่โต
มายกังเราและราชอาณาจกักรของเรา เจจ้าไดจ้กระทสา
หลายสธิกี่งแกท่เราซถึกี่งไมท่ควรกระทสาเลย”
20:10 และอาบขีเมเลคตรกัสกกับอกับราฮกัมวท่า “เจจ้าไดจ้
เหห็นอะไร เจจ้าจถึงไดจ้กระทสาสธิกี่งนขีนี้”
20:11 และอกับราฮกัมทผลวท่า “เพราะขจ้าพระองคห์ไดจ้
คธิดวท่า แนท่นอนวท่าความเกรงกลกัวพระเจจ้าไมท่อยผท่ใน

สถานทขีกี่นขีนี้ และพวกเขาจะฆท่าขจ้าพระองคห์เพราะเหห็น
แกท่ภรรยาของขจ้าพระองคห์
20:12 และถถึงอยท่างนกันี้นนางกห็เปป็นนจ้องสาวของขจ้า
พระองคห์จรธิง ๆ นางเปป็นบตุตรสาวของบธิดาขจ้า
พระองคห์ แตท่ไมท่ใชท่บตุตรสาวของมารดาขจ้าพระองคห์ 
และนางไดจ้มาเปป็นภรรยาของขจ้าพระองคห์
20:13 และตท่อมาเมสืกี่อพระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดใหจ้ขจ้า
พระองคห์ตจ้องเรท่รท่อนจากบจ้านบธิดาของขจ้าพระองคห์ 
ขจ้าพระองคห์จถึงไดจ้พผดกกับนางวท่า ‘นขีกี่เปป็นความกรตุณา
ซถึกี่งเจจ้าจะสสาแดงตท่อขจ้า ในสถานทขีกี่ทตุก ๆ แหท่งทขีกี่พวก
เราจะไปนกันี้น ขอใหจ้กลท่าวถถึงขจ้าวท่า เขาเปป็นพขีกี่ชายของ
ขจ้าพเจจ้า’”



อาบภีเมเลคเผชธิญหนร้าอนับราฮนัมพรร้อมกนับความผธิดของเขา
อกับราฮกัมถผกกลท่าวหาวท่า “เจจ้าไดจ้นสาบาปใหญท่โตมายกังเราและราชอาณาจกักรของเรา” อาบขีเมเลคกลท่าววท่า

“เจจ้าไดจ้กระทสาหลายสธิกี่งแกท่เราซถึกี่งไมท่ควรกระทสาเลย” อกับราฮกัมควรอธธิบายวท่าทสาไม
เชจ้าตรผท่วกันนกันี้นอาบขีเมเลค “เรขียกบรรดาขจ้าราชการของทท่าน” และบอกพวกเขาถถึงคสาเตสือนอกันนท่ากลกัวนกันี้น

ของพระเจจ้า ความกลกัวตกมาอยผท่บนพวกเขาทตุกคน พวกเขาเคยมขีการตธิดตท่อสกัมพกันธห์กกับพระเจจ้ามากท่อนไหม? นท่า
จะเคยมขี มกันเปป็นความดขีความชอบของอาบขีเมเลคและประชาชนของเขาทขีกี่พวกเขาฟปังคสาเตสือนนกันี้นของพระเจจ้า ทขีกี่
พวกเขายสาเกรงพระเจจ้า และการลงโทษนกันี้นคงจะไมท่ตกอยผท่บนอาบขีเมเลคเพขียงผผจ้เดขียวแตท่บนอาณาจกักรของเขา! 
เราคธิดวท่าเหลท่าขจ้าราชการของเขาไดจ้มขีสท่วนในการพาตกัวซาราหห์มายกังพระราชวกัง เพราะภกักดขีตท่อกษกัตรธิยห์ พวกเขา
จถึงตจ้องใหจ้การรท่วมกกับกษกัตรธิยห์

อกับราฮกัมคธิดไปกท่อนแลจ้ววท่า “แนท่นอนวท่าความเกรงกลกัวพระเจจ้าไมท่อยผท่ในสถานทขีกี่นขีนี้” แตท่เขาคธิดผธิด มขีความ
เกรงกลกัวพระเจจ้าในกษกัตรธิยห์และเหลท่าขจ้าราชการของเขา พวกเขาอาจเปป็นคนชกักี่ว แตท่พวกเขาไมท่ไดจ้จงใจทสาบาปใน
เรสืกี่องนขีนี้ พวกเขารขีบฟปังพระวจนะของพระเจจ้าโดยความฝปันหนถึกี่ง

ขจ้อ 13 ใหจ้เราไดจ้เหห็นทกัศนคตธิของอกับราฮกัมสกักเลห็กนจ้อย: “พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดใหจ้ขจ้าพระองคห์ตจ้องเรท่รท่อน
จากบจ้านบธิดาของขจ้าพระองคห์” นกักี่นคสือ ตลอดชขีวธิตของเขา อกับราฮกัมเปป็นผผจ้สกัญจร ผผจ้อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ เขาตกันี้งตา
คอยโลกหนจ้านกันี้น คอยยตุคอาณาจกักรนกันี้น เมสืกี่อเขา “ไดจ้คอยทท่านครหนถึกี่งซถึกี่งมขีรากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผผจ้ทรงสรจ้างและ
นายชท่างของนครนกันี้นคสือพระเจจ้า” (ฮบ. 11:10)

ครธิสเตขียนทกันี้งหลายควรสกังเกตวท่าครธิสเตขียนทขีกี่อท่อนแออาจนสาผผจ้อสืกี่นไปสผท่บาปไดจ้ คนทขีกี่หลงหาย แมจ้แตท่คนทขีกี่
ชกักี่วชจ้า จสานวนมากขนาดไหนอาจถผกหกันไปเสขียจากบาปไดจ้หากมขีอธิทธธิพลแบบครธิสเตขียนทขีกี่เหมาะสมหรสือคสาเตสือนทขีกี่
เหมาะสม?

ครกันี้งหนถึกี่งใน Fort Worth, รกัฐเทห็กซกัส, ในการประชตุมใหญท่ ผมไดจ้สท่งครธิสเตขียนหนตุท่มสาวจสานวนหนถึกี่งและ
ผผจ้รกับใชจ้คนหนถึกี่งใหจ้ออกไปทสางานรกับใชจ้แบบเขจ้าถถึงตกัวบตุคคลและเปป็นพยานเพสืกี่อพระครธิสตห์ พวกเขาเขจ้าไปในบารห์
แหท่งหนถึกี่งทางฝปัปั่งเหนสือและอาจไมท่คท่อยฉลาดนกัก พวกเขายสืนกรานใหจ้ทตุกคนหยตุดดสืกี่มเหลจ้าขณะทขีกี่พวกเขาประกาศ
พระวจนะของพระเจจ้า พวกเขาไมท่ไดจ้มขีชกันี้นเชธิง อาจไมท่กรตุณาดจ้วย และเจจ้าของบารห์แหท่งนกันี้นยสืนกรานใหจ้พวกเขา
ออกไปและพวกเขากห็ออกไป

แตท่เขาไดจ้เรขียนรผจ้ในภายหลกังวท่าผมไดจ้สท่งคนหนตุท่มสาวพวกนขีนี้ไป ถถึงแมจ้วท่าเขาไมท่เคยเหห็นผมมากท่อน เขากห็เคย
ไดจ้ยธินผมหลายครกันี้งผท่านการถท่ายทอดทางวธิทยตุประจสาวกัน เขาเขขียนจดหมายฉบกับหนถึกี่งมาขอโทษผมอยท่างจรธิงใจ
ทขีกี่สตุด หากเขาไดจ้รผจ้วท่าผมสท่งคนเหลท่านกันี้นไป เขากห็คงยธินดขีฟปังคนเหลท่านกันี้นไปแลจ้ว เขานกับถสืองานรกับใชจ้ของผมและ
คงจะฟปังสธิกี่งทขีกี่ผมจะกลท่าว ผมจะยอมไปประกาศขท่าวประเสรธิฐในบารห์ของเขาไหม?

ในภกัตตาคารใหญท่แหท่งหนถึกี่งในเดลาแวรห์ พวกเราบางคนนกักี่งอยผท่ทขีกี่โตอ๊ะตกัวหนถึกี่งและมากกวท่าหนถึกี่งหนไดจ้ยธิน
ผผจ้คนทขีกี่อยผท่โตอ๊ะใกลจ้เราเอท่ยพระนามพระเจจ้าเลท่น ๆ สหายทขีกี่รกักของผม อาจารยห์บธิลลห์ ฮารห์วขียห์ กจ้าวไปทขีกี่โตอ๊ะนกันี้นและ
ขอรจ้องอยท่างสตุภาพใหจ้พวกเขาไมท่ใชจ้ภาษาเชท่นนกันี้น “ผมเปป็นครธิสเตขียน ผมรกักพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด ผมรผจ้สถึกเศรจ้าใจทขีกี่มขี
คนเอท่ยพระนามของพระองคห์เลท่น ๆ ครกับ” เขากลท่าว คนเหลท่านกันี้นแสดงความเคารพมาก ๆ และเงขียบไป



โอ พระเจจ้า ขอโปรดชท่วยครธิสเตขียนทกันี้งหลายทขีกี่จะเปลท่งแสงของตนออกไปและไมท่เปป็นเหตตุใหจ้ผผจ้ใดสะดตุด 
ไมท่วท่าจะโดยบาปของเราหรสือโดยความไมท่เอาใจใสท่ของเรา

อกับราฮกัมเกสือบเปป็นเหตตุใหจ้อาบขีเมเลคทสาบาปแลจ้ว
เหห็นไดจ้ชกัดวท่าอาบขีเมเลครผจ้สถึกอยท่างเหมาะสมวท่า การรกับตกัวซาราหห์ไป หากนางเปป็นภรรยาของอกับราฮกัม 

คงจะเปป็นการผธิดประเวณขี เปป็นสธิกี่งทขีกี่นท่าละอาย เขายอมรกับวท่ามกันคงจะเปป็นบาปและสมควรไดจ้รกับการพธิพากษา
จากพระเจจ้า โอ ขอใหจ้ครธิสเตขียนทตุกแหท่งหนมขีใจกลจ้าในการประณามบาปเชท่นนกันี้นและกท่อใหจ้เกธิดความรผจ้สถึกทตุกแหท่ง
หนทขีกี่จะเรขียกรจ้องการมขีศขีลธรรม

Matthew Henry เสนอแนะวท่า:
คนเหลท่านกันี้นทขีกี่เดธินทางไปตท่างแดน และสนทนาวธิสาสะเยอะแยะกกับคนตท่างถธิกี่น ขณะทขีกี่พวกเขา

ตจ้องการสตธิปปัญญาของงผ สตธิปปัญญานกันี้นกห็ควรเจสือดจ้วยความไรจ้เดขียงสาของนกเขาเชท่นกกัน ขจ้าพเจจ้าคธิด
วท่า อาจมขีการสสืกี่อตรงนขีนี้วท่าพระเจจ้าทรงไมท่ใหจ้อกับราฮกัมและซาราหห์ไดจ้รกับพระพรในการมขีบตุตรมานานถถึง
ขนาดนขีนี้เพสืกี่อทขีกี่จะลงโทษพวกเขาสสาหรกับผลกระทบทขีกี่ผธิดบาปนขีนี้ซถึกี่งพวกเขาไดจ้กท่อใหจ้เกธิดขถึนี้นในการไมท่
ยอมรกับซถึกี่งกกันและกกัน ถจ้าพวกเขาไมท่ยอมรกับความเปป็นคท่หุ้สมรสกกัน ทสาไมพระเจจ้าถถึงตจ้องรกับรองมกัน
เลท่า? แตท่เราอาจคธิดไดจ้วท่า หลกังจากคสาตกักเตสือนนขีนี้ทขีกี่อาบขีเมเลคใหจ้แกท่พวกเขา พวกเขากห็ตกลงทขีกี่จะไมท่
ทสาแบบนขีนี้อขีก และจากนกันี้นเรากห็อท่านเจอ (บททขีกี่ 21:1,2) วท่าซาราหห์ตกันี้งครรภห์

___________
ขร้อ 14-18:

20:14 และอาบขีเมเลคไดจ้ทรงนสาบรรดาแกะ และวกัว
ตกัวผผจ้ทกันี้งหลาย และพวกทาสชาย และพวกทาสหญธิง
และประทานสธิกี่งเหลท่านขีนี้ใหจ้แกท่อกับราฮกัม และทรงคสืน
ซาราหห์ภรรยาของอกับราฮกัมใหจ้ทท่านไป
20:15 และอาบขีเมเลคตรกัสวท่า “ดผเถธิด แผท่นดธินของ
เรากห็อยผท่ตท่อหนจ้าเจจ้า จงอาศกัยอยผท่ทขีกี่ไหนกห็ไดจ้ตามทขีกี่เจจ้า
ชอบใจ”
20:16 และพระองคห์ตรกัสกกับซาราหห์วท่า “ดผเถธิด เรา
ใหจ้เงธินหนถึกี่งพกันเหรขียญแกท่พขีกี่ชายของเจจ้า ดผเถธิด เขา

จะเปป็นทขีกี่คลตุมตาใหจ้เจจ้า ตท่อทตุกคนทขีกี่อยผท่กกับเจจ้า และ
กกับคนอสืกี่น ๆ ทกันี้งสธินี้น” ดกังนกันี้นนางจถึงถผกตธิเตขียน
20:17 แลจ้วอกับราฮกัมกห็อธธิษฐานตท่อพระเจจ้า และ
พระเจจ้าทรงรกักษาอาบขีเมเลค และมเหสขีของ
พระองคห์ และสาวใชจ้ทกันี้งหลายของพระองคห์ใหจ้หาย 
และเขาเหลท่านกันี้นกห็คลอดบตุตรทกันี้งหลาย
20:18 เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงปปิดครรภห์สตรขี
ในราชสสานกักของอาบขีเมเลคทตุกคน เพราะเหตตุซา
ราหห์ภรรยาของอกับราฮกัม

อนับราฮนัมและซาราหร์ถสูกอาบภีเมเลคตนาหนธิอยผ่างกรทุณา
อกับราฮกัมเปป็นผผจ้พยากรณห์หรสือ? ฉะนกันี้นอาบขีเมเลคกห็จะปฏธิบกัตธิกกับเขาในฐานะผผจ้พยากรณห์ พรจ้อมกกับของ

กสานกัลมากมายทขีกี่เปป็น “บรรดาแกะ และวกัวตกัวผผจ้ทกันี้งหลาย และพวกทาสชาย และพวกทาสหญธิง” และ “เงธินหนถึกี่ง
พกันเหรขียญ” อกับราฮกัมจะอธธิษฐานเผสืกี่อเขาและประชาชาตธิของเขา และพวกเขาจะไดจ้รกับการรกักษาใหจ้หาย

เราจสาไดจ้วท่าฟาโรหห์ “โปรดปรานอกับรามมากเพราะเหห็นแกท่นาง และทท่านไดจ้แกะ และบรรดาวกัวตกัวผผจ้ และ
ลาตกัวผผจ้ทกันี้งหลาย และพวกคนใชจ้ชาย และพวกคนใชจ้หญธิง และลาตกัวเมขียทกันี้งหลาย และพวกอผฐ” (ปฐก. 12:16) 



นกักี่นเปป็นตอนแรกทขีกี่เขารกับตกัวซาราหห์ไป โดยคธิดวท่าตนกสาลกังตอบแทนใหจ้พขีกี่ชายสสาหรกับนจ้องสาวคนสวยทขีกี่ฟาโรหห์ไดจ้
รกับตกัวไป แตท่ในทขีกี่นขีนี้อาบขีเมเลคใหจ้ของกสานกัลเหลท่านขีนี้เมสืกี่อเขาคสืนตกัวซาราหห์ พวกมกันเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงถถึงการ
สสานถึกผธิดของอาบขีเมเลค ทขีกี่แสดงถถึงความเคารพนกับถสือของเขาทขีกี่มขีตท่ออกับราฮกัมในฐานะผผจ้พยากรณห์ของพระเจจ้า
และการพยายามอยท่างซสืกี่อตรงทขีกี่จะลบมลทธินความผธิดพลาดทขีกี่ตนไดจ้กระทสา อาบขีเมเลคบอกอกับราฮกัมวท่า “ดผเถธิด 
แผท่นดธินของเรากห็อยผท่ตท่อหนจ้าเจจ้า จงอาศกัยอยผท่ทขีกี่ไหนกห็ไดจ้ตามทขีกี่เจจ้าชอบใจ” เขาไมท่อยากทสาใหจ้อกับราฮกัมไมท่พอใจ 
แนท่นอนวท่าเขาคงดขีใจทขีกี่ไดจ้มขีผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่ง, คนของพระเจจ้าคนหนถึกี่ง, อยผท่ใกลจ้ ๆ

มขีคสาตสาหนธิสสาหรกับซาราหห์ดจ้วย ““ดผเถธิด เราใหจ้เงธินหนถึกี่งพกันเหรขียญแกท่พขีกี่ชายของเจจ้า ดผเถธิด เขาจะเปป็นทขีกี่
คลตุมตาใหจ้เจจ้า ตท่อทตุกคนทขีกี่อยผท่กกับเจจ้า และกกับคนอสืกี่น ๆ ทกันี้งสธินี้น” ซาราหห์ถผกตธิเตขียน คสาวท่า “pieces” ในฉบกับภาษา
อกังกฤษเปป็นตกัวอกักษรเอขียง มกันอาจเปป็นหนถึกี่งพกันเชเขลหรสือนนี้สาหนกักไมท่มากจสานวนหนถึกี่ง ในปฐมกาล 23 อกับราฮกัม
จท่ายคท่าถนี้สานกันี้นแหท่งมกัคเปลาหห์ดจ้วยเงธินสขีกี่รจ้อยเชเขล ซถึกี่งถผกชกักี่งออกมา (ปฐก. 23:15,16) เราไมท่ทราบวท่าเหรขียญ
กษาปณห์ถผกทสาขถึนี้นแลจ้ว ณ เวลานขีนี้และเงธินกห็ถผกชกักี่งนนี้สาหนกัก เหมสือนกกับทขีกี่ผงทองคสาเคยถผกชกักี่งในพสืนี้นทขีกี่ทสาเหมสืองเหลท่า
นกันี้นของแถบตะวกันตกในยตุคบตุกเบธิก

อาบขีเมเลคกลท่าวแกท่ซาราหห์วท่า “...พขีกี่ชายของเจจ้า” มกันเปป็นการอจ้างอธิงแบบลจ้อเลขียนถถึงคสาโกหกของนาง 
เขาจะเปป็น “ทขีกี่คลตุมตา” ใหจ้แกท่นาง นางแตท่งงานแลจ้วและไมท่มขีอธิสระทขีกี่จะมองดผชายอสืกี่นดจ้วยความปรารถนา 
เหมสือนกกับทขีกี่เขาไมท่มขีอธิสระทขีกี่จะปรารถนาหญธิงอสืกี่น Matthew Henry ดถึงความสนใจไปทขีกี่: “การสมรสเปป็นพกันธ
สกัญญาหนถึกี่งกกับดวงตา เหมสือนอยท่างของโยบ, บททขีกี่ 31:1”

บกัดนขีนี้อกับราฮกัมอธธิษฐาน “และพระเจจ้าทรงรกักษาอาบขีเมเลค และมเหสขีของพระองคห์ และสาวใชจ้ทกันี้งหลาย
ของพระองคห์ใหจ้หาย และเขาเหลท่านกันี้นกห็คลอดบตุตรทกันี้งหลาย เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงปปิดครรภห์สตรขีในราช
สสานกักของอาบขีเมเลคทตุกคน”

เรสืกี่องนกันี้นเกธิดขถึนี้นตท่อเนสืกี่องอยผท่ชกักี่วระยะเวลาหนถึกี่งไหม? ราชสสานกักนกันี้นตระหนกักวท่าคสาแชท่งสาปของพระเจจ้าตก
อยผท่บนพวกเขาไหม? มกันเรธิกี่มปรากฏชกัดเจนแลจ้วตอนนขีนี้หรสือไมท่วท่าหญธิงเหลท่านขีนี้ไมท่อาจมขีลผกไดจ้จนกวท่าคสาแชท่งสาปนกันี้น
ถผกถอนออกไป? นกักี่นดผเหมสือนจะเปป็นไปไดจ้ แตท่บกัดนขีนี้อกับราฮกัมอธธิษฐานเผสืกี่ออาบขีเมเลคและคสาแชท่งสาปนกันี้นกห็ถผกถอน
ออกและเหลท่ามเหสขีและสาวใชจ้ของกษกัตรธิยห์กห็มขีลผกไดจ้แลจ้ว

เราจสาไดจ้วท่าโมเสสอธธิษฐานเผสืกี่อมธิเรขียมเมสืกี่อนางไดจ้ตท่อตจ้านเขาและกลายเปป็นคนโรคเรสืนี้อน (กดว. 12:13) 
เพสืกี่อน ๆ ของโยบทสาใหจ้เขาทตุกขห์ใจและกลท่าวหาเขาและพระเจจ้าทรงใหจ้โยบอธธิษฐานเผสืกี่อพวกเขาเชท่นกกัน (โยบ
42:8-10) โอ คสาอธธิษฐานของผผจ้ทขีกี่อยผท่ในทางของพระเจจ้ากห็จรธิงจกังและสสาคกัญจรธิง ๆ สสาหรกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ทสาบาป!



ปฐมกาล 21
ขร้อ 1-8:

21:1 และพระเยโฮวาหห์ทรงเยขีกี่ยมซาราหห์ตามทขีกี่
พระองคห์ไดจ้ตรกัสไวจ้ และพระเยโฮวาหห์ทรงทสาแกท่ซา
ราหห์ตามทขีกี่พระองคห์ไดจ้ตรกัสไวจ้
21:2 เพราะซาราหห์ตกันี้งครรภห์ และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่งใหจ้อกับราฮกัมเมสืกี่อทท่านชราแลจ้ว ตามเวลากสาหนด
ซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้ตรกัสแกท่ทท่าน
21:3 และอกับราฮกัมเรขียกชสืกี่อบตุตรชายของทท่านทขีกี่เกธิด
แกท่ทท่าน ผผจ้ซถึกี่งซาราหห์คลอดใหจ้ทท่านนกันี้นวท่า อธิสอกัค
21:4 และอกับราฮกัมไดจ้ใหจ้อธิสอกัคบตุตรชายของตนเขจ้า
สตุหนกัตเมสืกี่อมขีอายตุแปดวกัน ตามทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรง
บกัญชาทท่าน

21:5 และอกับราฮกัมมขีอายตุหนถึกี่งรจ้อยปป เมสืกี่ออธิสอกัคบตุตร
ชายของทท่านถผกใหจ้กสาเนธิดแกท่ทท่าน
21:6 และซาราหห์กลท่าววท่า “พระเจจ้าทรงทสาใหจ้
ขจ้าพเจจ้าหกัวเราะแลจ้ว จนทตุกคนทขีกี่ไดจ้ยธินจะพลอย
หกัวเราะกกับขจ้าพเจจ้า”
21:7 และนางกลท่าววท่า “ใครจะพผดกกับอกับราฮกัมไดจ้
วท่า ซาราหห์จะใหจ้ลผกอท่อนกธินนม เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้
คลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งใหจ้ทท่านเมสืกี่อทท่านชราแลจ้ว”
21:8 และเดห็กนกันี้นกห็เตธิบโตขถึนี้น และหยท่านม และอกับ
ราฮกัมจกัดการเลขีนี้ยงใหญท่ในวกันเดขียวกกันนกันี้นทขีกี่อธิสอกัค
หยท่านม

อธิสอนัคเกธิดตามพระสนัญญา
ใชท่แลจ้วครกับ พระเยโฮวาหห์ทรงเยขีกี่ยมซาราหห์ และ “ตามทขีกี่พระองคห์ไดจ้ตรกัสไวจ้”
มขีอยท่างนจ้อยสธิบสามครกันี้งทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสกัญญาอกับราฮกัมเรสืกี่องบตุตรชายคนหนถึกี่งหรสือเชสืนี้อสายของเขา
ปฐมกาล 12:3 กลท่าววท่า “และในเจจ้าบรรดาครอบครกัวแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพร” ผท่านทางเชสืนี้อ

สายผผจ้ทรงยธิกี่งใหญท่กวท่านกันี้น, พระเยซผเจจ้า
ปฐมกาล 13:15: “...เชสืนี้อสายของเจจ้า”
ปฐมกาล 13:16: “...เชสืนี้อสายของเจจ้าเหมสือนอยท่างผงคลขีแหท่งแผท่นดธินโลก”
ปฐมกาล 15:4: ผผจ้หนถึกี่ง “ทขีกี่จะออกมาจากบกันี้นเอวของเจจ้าเองจะเปป็นทายาทของเจจ้า”
ปฐมกาล 15:18: “เราไดจ้ยกแผท่นดธินนขีนี้แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้าแลจ้ว…”
ปฐมกาล 17:2: “...และจะทสาใหจ้เจจ้าทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก”
ปฐมกาล 17:4,5: “...เจจ้าจะเปป็นบธิดาของประชาชาตธิมากมาย”
ปฐมกาล 17:6: “เราจะทสาใหจ้เจจ้ามขีลผกดกทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก”
ปฐมกาล 17:9: “...ตกัวเจจ้าและเชสืนี้อสายของเจจ้าทขีกี่มาภายหลกังเจจ้า”
ปฐมกาล 17:15,16: “ซาราย…และเราจะอวยพรนาง และใหจ้บตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่เจจ้ามาจากนางดจ้วย”
ปฐมกาล 17:19: “ซาราหห์ภรรยาของเจจ้าจะคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่เจจ้าเปป็นแนท่”
ปฐมกาล 18:10: “เราจะกลกับมาหาเจจ้าอยท่างแนท่นอนตามเวลาแหท่งชขีวธิต และดผเถธิด ซาราหห์ภรรยาของ

เจจ้าจะมขีบตุตรชายคนหนถึกี่ง”
ปฐมกาล 18:14: “เมสืกี่อถถึงเวลากสาหนดเราจะกลกับมาหาเจจ้าตามเวลาแหท่งชขีวธิต และซาราหห์จะมขีบตุตรชาย

คนหนถึกี่ง”



ไมท่มขีพระสกัญญาเมสืกี่ออกับราฮกัมลงไปอยผท่ในอขียธิปตห์ในบททขีกี่ 12 ไมท่มขีพระสกัญญาถผกบกันทถึกไวจ้ในบททขีกี่ 20 ขณะ
ทขีกี่อกับราฮกัมอยผท่ในเมสืองเกรารห์ ซถึกี่งในทกันี้งสองกรณขีนกันี้นเขาอจ้างวท่าซาราหห์เปป็นนจ้องสาวของเขา

กสาเนธิดของอธิสอกัคมาถถึง “ตามเวลากสาหนด” นกันี้น ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็น “ตามเวลาแหท่งชขีวธิต”-นกักี่นคสือ เราคธิด
วท่า หลกังจากรอบประจสาเดสือนหนถึกี่ง จากนกันี้นกห็การตกันี้งครรภห์ปกตธิเกจ้าเดสือน

พระเยโฮวาหห์ทรงเยขีกี่ยมซาราหห์และนางกห็ตกันี้งครรภห์ ตอนแรกการมาเยสือนนกันี้น, วกัยสาวทขีกี่ถผกฟปปื้นฟผ, จากนกันี้น
กห็การตกันี้งครรภห์ เมสืกี่อไรกกัน? ในพระคสาตอนสกันี้น ๆ นขีนี้เราไดจ้เหห็นการมาเยสือนของพระเจจ้า, การตกันี้งครรภห์, การคลอด, 
การเขจ้าสตุหนกัตของเดห็กนกันี้นและการกธินเลขีนี้ยง เราคธิดวท่าซาราหห์ไดจ้กลกับคสืนสผท่วกัยสาวและความสวยในเรสืกี่องรผปรท่างและ
ใบหนจ้าแลจ้วเมสืกี่อนางดถึงดผดความสนใจของกษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคในบททขีกี่ 20 และอาจไดจ้ตกันี้งครรภห์แลจ้ว บกัดนขีนี้พระ
สกัญญาเหลท่านกันี้นถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิงแลจ้ว และอธิสอกัคกห็ถสือกสาเนธิด “จงตกันี้งชสืกี่อเขาวท่าอธิสอกัค” พระเจจ้าตรกัสไวจ้ (ปฐก.
 17:19) ดกังนกันี้นชสืกี่อนกันี้นจถึงเปป็นอธิสอกัค (เสขียงหกัวเราะ)

อธิสอนัค, ภาพเลย็งหรสือภาพประกอบหนนริ่งของพระครธิสตร์
ผมคธิดวท่าอกับราฮกัมเขจ้าใจวท่าอธิสอกัคจะไดจ้เปป็นบรรพบตุรตุษและภาพเลห็งของพระครธิสตห์ ฮขีบรผ 11:17-19 กลท่าว

วท่า: 
“โดยความเชสืกี่อ อกับราฮกัม เมสืกี่อทท่านถผกลองใจ ไดจ้ถวายอธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชา และทท่านผผจ้ไดจ้รกับพระสกัญญา

เหลท่านกันี้นกห็ไดจ้ถวายบตุตรชายคนเดขียวของตนทขีกี่ไดจ้ใหจ้กสาเนธิดมา ซถึกี่งมขีกลท่าวไวจ้เกขีกี่ยวกกับเขาวท่า ‘เชสืนี้อสายของเจจ้าจะถผก
เรขียกในอธิสอกัค’ โดยนกับวท่าพระเจจ้าทรงฤทธธิธิ์สามารถทขีกี่จะใหจ้อธิสอกัคเปป็นขถึนี้นมาไดจ้ แมจ้กระทกักี่งจากความตาย ซถึกี่งจาก
ความตายนกันี้นทท่านไดจ้รกับอธิสอกัคกลกับคสืนมาอขีกในภาพจสาลอง”

บางครกันี้งในพระสกัญญาเหลท่านกันี้นทขีกี่มขีแกท่อกับราฮกัม “เชสืนี้อสาย” นกันี้นทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงกห็หมายถถึงพระครธิสตห์ (ปฐก.
3:15; กท. 3:16) บางครกันี้งบตุตรชายทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นกห็ตจ้องเปป็นอธิสอกัคจรธิง ๆ (เชท่นในปฐก. 17:16,19; ปฐก. 
18:10) แตท่ทตุกครกันี้ง “เชสืนี้อสาย” กห็ถผกกลท่าวถถึง-ไมท่วท่านกักี่นจะเปป็นชนชาตธิอธิสราเอลทขีกี่มากมายดตุจผงคลขีหรสือแมจ้นกักี่นจะ
เปป็นพระครธิสตห์กห็ตาม-มกันหมายความวท่าพวกเขาตจ้องมาผท่านทางอธิสอกัค ดกังนกันี้นอธิสอกัคจถึงเปป็นภาพเลห็งของพระครธิสตห์

เราจสาไดจ้วท่าพระเยซผตรกัสแกท่พวกยธิววท่า “อกับราฮกัมบธิดาของทท่านทกันี้งหลายปปตธิยธินดขีทขีกี่จะไดจ้เหห็นวกันของเรา 
และทท่านกห็ไดจ้เหห็นวกันนกันี้นแลจ้ว และมขีความยธินดขี” (ยอหห์น 8:56) เมสืกี่ออกับราฮกัมกสาลกังจะถวายอธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชา 
เขากห็กลท่าววท่า “ลผกของพท่อเออ๋ย พระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียมลผกแกะไวจ้สสาหรกับพระองคห์เองเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเผาบผชา”
(ปฐก. 22:8) อกับราฮกัมรผจ้วท่าอธิสอกัคเปป็นภาพเลห็งในบางแงท่ของพระเมสสธิยาหห์ผผจ้จะเสดห็จมานกันี้น และเขาคาดหวกังวท่า
พระเจจ้าจะทรงใหจ้อธิสอกัคเปป็นขถึนี้นจากตาย เหมสือนกกับทขีกี่พระครธิสตห์จะทรงถผกทสาใหจ้เปป็นขถึนี้น

มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องนท่าประหลาดใจเลยทขีกี่อธิสอกัคเปป็นเหมสือนพระครธิสตห์ในอขีกทางหนถึกี่ง เขาเกธิดมาอยท่างอกัศจรรยห์ 
เหมสือนกกับทขีกี่พระเยซผประสผตธิอยท่างอกัศจรรยห์ เขาไมท่ไดจ้เกธิดจากหญธิงพรหมจารขี และไมท่ไดจ้เปป็น “พระบตุตรทขีกี่บกังเกธิด
มาองคห์เดขียวของพระเจจ้า” เหมสือนอยท่างพระเยซผ แตท่มกันเปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่งทขีกี่ทสาใหจ้การเกธิดของอธิสอกัคเปป็นไปไดจ้
และมกันเปป็นการอกัศจรรยห์หนถึกี่งทขีกี่เหนสือกวท่าและหาใดเหมสือนเมสืกี่อพระเยซผทรงถผกปฏธิสนธธิในครรภห์ของหญธิง
พรหมจารขีคนหนถึกี่ง

อธิสอกัคเปป็นเหมสือนพระครธิสตห์ในอขีกแงท่หนถึกี่งอยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย ตลอดหลายยตุคอกันยาวนานนกันี้น ผผจ้คนทขีกี่มขีใจ



ฝปักใฝฝ่ฝฝ่ายวธิญญาณไดจ้รอคอยการเสดห็จมาของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น ตกันี้งแตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงสกัญญาวท่า “เชสืนี้อสาย” 
ของหญธิงนกันี้นจะทสาใหจ้หกัวของงผนกันี้นฟกชนี้สา (ปฐก. 2:15) โมเสสกห็สกัญญาเรสืกี่อง “ผผจ้พยากรณห์ผผจ้หนถึกี่ง… เหมสือนอยท่างเรา 
พวกทท่านจงฟปังผผจ้นกันี้น” (กธิจการ 3:22) อธิสยาหห์กห็สกัญญาเรสืกี่องผผจ้รกับใชจ้ทขีกี่ยธิกี่งใหญท่คนหนถึกี่งทขีกี่ทนทตุกขห์ในอธิสยาหห์ 53 มขี
คาหห์กห็บอกลท่วงหนจ้าเรสืกี่องการประสผตธิของพระองคห์ในเบธเลเฮม (มขีคาหห์ 5:2) ศาสดาพยากรณห์หลายคนไดจ้บอก
ลท่วงหนจ้าเรสืกี่องอาณาจกักรทขีกี่จะมานกันี้นและการครอบครองของพระองคห์

เสขียงรจ้องไหจ้จากใจหลายดวงจรธิง ๆ คงขถึนี้นไปถถึงพระเจจ้า รอคอยพระเมสสธิยาหห์ผผจ้ทรงถผกสกัญญาไวจ้นกันี้น! สธิ
เมโอนผผจ้ชรากสาลกัง “คอยทท่าการบรรเทาทตุกขห์ของพวกอธิสราเอล” (ลผกา 2:25) นางอกันนา หญธิงผผจ้พยากรณห์นกันี้น 
เมสืกี่อเหห็นพระกตุมารเยซผ “กลท่าวถถึงพระองคห์ใหจ้แกท่พวกเขาทตุกคนทขีกี่คอยทท่าการทรงไถท่ในกรตุงเยรผซาเลห็ม” (ลผกา 
2:38) การชสืกี่นชมยธินดขีของเศคารธิยาหห์เพราะกสาเนธิดของยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมา ซถึกี่งบอกลท่วงหนจ้าถถึงการเสดห็จมาของ
พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น คงเปป็นการชสืกี่นชมยธินดขีของหลายพกันคนทขีกี่ไดจ้รอคอยใหจ้พระเยซผเสดห็จมา ดกังนกันี้นอธิสอกัคจถึงมา
หลกังจากการรอคอยและการคาดหวกังนานแสนนานและหลกังจากพระสกัญญามากมาย

อกับราฮกัมและซาราหห์ไดจ้อธธิษฐานขอบตุตรชายคนหนถึกี่งมานานขนาดไหนแลจ้ว? ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าพวกเขา
ไดจ้รอคอยลผกคนหนถึกี่งอยท่างจรธิงจกังจากการสมรสของพวกเขา แตท่ซาราหห์เปป็นหมกัน และหลกังจากพวกเขาไดจ้เขจ้าไป
ในแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญาแลจ้ว การอธธิษฐานอยท่างจรธิงจกังนานยขีกี่สธิบหจ้าปปไดจ้ขถึนี้นไปกท่อนทขีกี่อธิสอกัคเกธิด!

เราจสาไดจ้วท่าหลายครกันี้งในพระคกัมภขีรห์ หญธิงทกันี้งหลายทขีกี่ดสาเนธินตามทางของพระเจจ้าไดจ้อธธิษฐานอยท่างจรธิงจกัง
และอยากไดจ้บตุตรชายสกักคน ปฐมกาล 25:21 กลท่าวเกขีกี่ยวกกับเรเบคาหห์ “และอธิสอกัคอจ้อนวอนตท่อพระเยโฮวาหห์เพสืกี่อ
ภรรยาของทท่าน เพราะนางเปป็นหมกัน และพระเยโฮวาหห์ประทานตามคสาอจ้อนวอนของทท่าน และเรเบคาหห์ภรรยา
ของทท่านกห็ตกันี้งครรภห์” หลกังจากคสาตอบทขีกี่ชกัดเจนนกันี้นตท่อคสาอธธิษฐาน เรเบคาหห์กห็ไมท่มขีบตุตรเพธิกี่มอขีก

ราเชลแตท่งงานกกับยาโคบหลายปปกท่อนทขีกี่พระเจจ้าประทานโยเซฟและเบนยามธินใหจ้เปป็นบตุตรในทขีกี่สตุด (ปฐก.
30:1,22)

ฮกันนาหห์รจ้องไหจ้และอธธิษฐานตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้ายาวนานกท่อนทขีกี่พระเจจ้าทรงตอบคสาอธธิษฐานของนาง
และชท่วยหญธิงหมกันผผจ้นขีนี้ใหจ้ตกันี้งครรภห์และคลอดซามผเอลผผจ้พยากรณห์นกันี้น (1 ซมอ. 1)

เศคารธิยาหห์และเอลขีซาเบธ “ไมท่มขีบตุตร เพราะวท่าเอลขีซาเบธเปป็นหมกัน และบกัดนขีนี้เขาทกันี้งสองกห็อายตุมาก
แลจ้ว” อนธิจจา แตท่ทผตสวรรคห์ขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ปรากฏแกท่เศคารธิยาหห์และกลท่าววท่า:

“อยท่ากลกัวเลย เศคารธิยาหห์เออ๋ย ดจ้วยวท่าไดจ้ทรงฟปังคสาอธธิษฐานของทท่านแลจ้ว และภรรยาของทท่าน คสือนาง
เอลขีซาเบธ จะคลอดบตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่ทท่าน และทท่านจะตกันี้งชสืกี่อของบตุตรนกันี้นวท่า ยอหห์น และทท่านจะมขีความปรขีดา
และยธินดขี และคนเปป็นอกันมากจะเปรมปรขีดธิธิ์ในการบกังเกธิดของบตุตรนกันี้น เพราะวท่าเขาจะเปป็นใหญท่ในสายพระเนตร
ขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า และจะไมท่ดสืกี่มนนี้สาองตุท่นหรสือสตุราเลย และเขาจะเตห็มเปปปั่ยมดจ้วยพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ตกันี้งแตท่
ครรภห์มารดาของเขา และลผกหลานของอธิสราเอลหลายคน เขาจะนสาใหจ้หกันกลกับมาหาองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า
ของเขาทกันี้งหลาย และเขาจะนสาหนจ้าพระองคห์ในอารมณห์และฤทธธิธิ์เดชของเอลขียาหห์ เพสืกี่อหกันใจของพท่อทกันี้งหลายใหจ้
เขจ้าหาลผก ๆ และคนทขีกี่ไมท่เชสืกี่อฟปังใหจ้เขจ้าหาสตธิปปัญญาของคนชอบธรรม เพสืกี่อจกัดเตรขียมชนชาตธิหนถึกี่งไวจ้ใหจ้สมแกท่องคห์
พระผผจ้เปป็นเจจ้า”- ลผกา 1:13-17



ดกังนกันี้นยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมาจถึงถสือกสาเนธิดโดยเปป็นคสาตอบสสาหรกับคสาอธธิษฐานทขีกี่ยาวนานและรจ้อนรนเหลท่า
นกันี้น และอาจเหมสือนกกับในกรณขีของซาราหห์และอกับราฮกัม หากไมท่ใชท่เพราะการชท่วยเหลสือทขีกี่แสนอกัศจรรยห์และพธิเศษ
จากพระเจจ้า พวกเขากห็คงไมท่มขีทางมขีลผกไดจ้เลย

เราควรหมายเหตตุวท่าในแตท่ละกรณขีเหลท่านขีนี้-อธิสอกัค, โยเซฟ, ซามผเอล, ยอหห์นผผจ้ใหจ้บกัพตธิศมา-ลผกเหลท่านขีนี้ทขีกี่
เกธิดมาเพราะคสาอธธิษฐานไดจ้กลายเปป็นชายทขีกี่ยธิกี่งใหญท่และดสาเนธินอยผท่ในทางของพระเจจ้า โอ เชท่นนกันี้นแลจ้ว พท่อแมท่ทกันี้ง
หลายทขีกี่เดธินตามพระเจจ้าจถึงควรอธธิษฐานเยอะ ๆ เกขีกี่ยวกกับลผก ๆ

ตกัวผผจ้เขขียนนขีนี้เคยอธธิษฐานประมาณแปดหรสือสธิบหนเผสืกี่อผผจ้หญธิงหลายคนทขีกี่เปป็นหมกันมานานและพระเจจ้า
ทรงโปรดประทานบตุตรในการตอบคสาอธธิษฐาน คสาอธธิษฐานเชท่นนกันี้นคงเปป็นทขีกี่พอพระทกัยองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าอยท่าง
มาก

บกัดนขีนี้อธิสอกัคเขจ้าสตุหนกัตตอนอายตุไดจ้แปดวกัน ซถึกี่งเปป็นการเรธิกี่มตจ้นแบบแผนสสาหรกับผผจ้ชายทตุกคนแหท่งอธิสราเอล 
นขีกี่เปป็นบตุตรแหท่งพกันธสกัญญาและพระสกัญญา, ตจ้นตระกผลของชนชาตธิหนถึกี่งซถึกี่งถผกแยกตกันี้งไวจ้โดยทขีกี่พระคกัมภขีรห์และพระ
เมสสธิยาหห์จะมาผท่านทางเขา

ซาราหห์ชสืกี่นชมยธินดขี ตอนทขีกี่นางเคยคธิดและสงสกัยเกขีกี่ยวกกับบตุตรทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้น ในปฐมกาล 18:12 ซา
ราหห์กห็กสาลกังคธิดเกขีกี่ยวกกับความเพลธิดเพลธินและความสบายของการเปป็นภรรยาและกลท่าววท่า “หลกังจากฉกันแกท่แลจ้ว 
ฉกันจะมขีความเพลธิดเพลธินอขีกหรสือ นายของฉกันกห็แกท่แลจ้วดจ้วย” แตท่บกัดนขีนี้ลผกนจ้อยนกันี้นกห็อยผท่ในอจ้อมแขน นางชสืกี่นชม
ยธินดขีในความชสืกี่นบานของผผจ้เปป็นแมท่และกลท่าววท่า “ใครจะพผดกกับอกับราฮกัมไดจ้วท่า ซาราหห์จะใหจ้ลผกอท่อนกธินนม” บกัดนขีนี้
หญธิงหมกันไดจ้กลายเปป็นผผจ้มขีลผกดกแลจ้ว ถกันทขีกี่เคยเหขีกี่ยวแหจ้งบกัดนขีนี้กห็เตห็มเพสืกี่อใหจ้นมแกท่บตุตรชายทขีกี่พระเจจ้าทรงโปรด
ประทานใหจ้

Matthew Henry กลท่าวในทขีกี่นขีนี้วท่า
สธิกี่งทขีกี่นางคธิดนกันี้นกห็แสนมหกัศจรรยห์: ทขีกี่วท่าซาราหห์จะใหจ้ลผกอท่อนกธินนม, ทขีกี่วท่านางจะไมท่เพขียงคลอด

บตุตรคนหนถึกี่งเทท่านกันี้น แตท่มขีพละกสาลกังและความชสืกี่นบานเหลสือเกธิน ณ อายตุขนาดนกันี้นจนใหจ้นมบตุตรไดจ้ 
คตุณแมท่ทกันี้งหลายเออ๋ย จงหมายเหตตุเถธิดวท่า ถจ้าคตุณมขีความสามารถ จงใหจ้นมลผกของคตุณเอง ซาราหห์เปป็น
ผผจ้ชราแลจ้ว การใหจ้นมลผกเองอาจถผกมองวท่าจะสท่งผลเสขียตท่อตกัวนางเอง หรสือตท่อเดห็ก หรสือตท่อทกันี้งคผท่; นาง
มขีคนอสืกี่นทขีกี่จะใหจ้นมไดจ้แนท่นอน ในครอบครกัวของนางเอง: แตท่กระนกันี้นนางกห็อยากทสาหนจ้าทขีกี่ของตนใน
เรสืกี่องนขีนี้; และภรรยาทขีกี่ดขีทกันี้งหลายทขีกี่ทสาเชท่นนขีนี้ตามอยท่างนางกห็ถสือไดจ้วท่าเปป็นบตุตรสาวของนาง, 1 ปต. 
3:5,6 ดผ พคค. 4:3

__________
ขร้อ 9:

21:9 และซาราหห์ไดจ้เหห็นบตุตรชายของฮาการห์คน
อขียธิปตห์ ซถึกี่งนางไดจ้คลอดใหจ้อกับราฮกัม กสาลกังหยอกลจ้อ

อยผท่



อธิสอนัคถสูกอธิชมาเอลลร้อเลภียน
เรายกคสาพผดของ Matthew Henry อขีกครกันี้ง:

อธิชมาเอลเองทสาการลจ้อเลขียนอธิสอกัคนจ้องชายของตน บางคนคธิดวท่าในวกันทขีกี่อกับราฮกัมทสาการเลขีนี้ยง
เพสืกี่อแสดงความยธินดขีทขีกี่อธิสอกัคหยท่านมสสาเรห็จ ซถึกี่งพวกยธิวกลท่าววท่าเขาหยท่านมตอนอายตุสามขวบ บางคน
กห็บอกวท่าหจ้าขวบซาราหห์เองเปป็นประจกักษห์พยานในการดผหมธิกี่นนกันี้น: นางไดจ้เหห็นบตุตรชายของคนอขียธิปตห์
นกันี้นลจ้อเลขียน (ขจ้อ 9), ลจ้อเลขียนอธิสอกัค อยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย เพราะมขีกลท่าวไวจ้ โดยอจ้างอธิงถถึงเหตตุการณห์
ตอนนขีนี้ (กท. 4:29) วท่าผผจ้ทขีกี่เกธิดตามเนสืนี้อหนกังไดจ้ขท่มเหงผผจ้ทขีกี่เกธิดตามพระวธิญญาณ อธิชมาเอลในทขีกี่นขีนี้ถผก
เรขียกวท่าบตุตรชายของคนอขียธิปตห์ เพราะวท่า ตามทขีกี่บางคนคธิด การขท่มเหง 400 ปปทขีกี่กระทสาตท่อเชสืนี้อสาย
ของอกับราฮกัมโดยพวกคนอขียธิปตห์เรธิกี่มตจ้นแลจ้วตอนนขีนี้ และจะตจ้องถผกนกับเวลาตกันี้งแตท่ตอนนขีนี้, บททขีกี่ 15:13

อธิสอกัคนจ้อยอายตุสามขวบหรสือมากกวท่านกันี้น และพขีกี่ชายทขีกี่กลกักี่นแกลจ้งเขานกันี้น ซถึกี่งอายตุสธิบเจห็ดปปหรสือมากกวท่า
นกันี้น นท่าจะใชจ้ความรตุนแรงมากกวท่าและจงเกลขียดจงชกังมากกวท่าทขีกี่ปรากฏในตอนแรก เดห็กหนตุท่มทขีกี่โตกวท่า “ไดจ้
ขท่มเหง” เดห็กนจ้อยคนนกันี้น (กท. 4:29) เนสืกี่องจากนขีกี่ถผกยกใหจ้เปป็นภาพเลห็งหนถึกี่งของความขกัดแยจ้งระหวท่างเนสืนี้อหนกังกกับ
พระวธิญญาณ มกันจถึงอาจเปป็นการเยจ้ยหยกันแบบดผหมธิกี่นพระเจจ้าเกขีกี่ยวกกับพระสกัญญาเรสืกี่องพระพรใหญท่ยธิกี่งนกันี้นทขีกี่มขีแกท่
บรรดาประชาชาตธิผท่านทางอธิสอกัค 

ทกัศนคตธิของลผก ๆ กห็สะทจ้อนใหจ้เหห็นทกัศนคตธิของพท่อแมท่ของพวกเขา ในบจ้านหลกังหนถึกี่งเมสืกี่อไมท่นานมานขีนี้เดห็ก
สาวตกัวนจ้อยคนหนถึกี่ง อายตุหจ้าหรสือหกขวบ วธิกี่งมาเอาแขนของเธอโอบรอบคอของผม เธอไมท่เคยเจอผมมากท่อนแตท่
เคยไดจ้ยธินผมเทศนา และในบจ้านนกันี้นชสืกี่อของผมกห็ถผกเรขียกบท่อย ๆ และคตุณพท่อและคตุณแมท่กห็อธธิษฐานเผสืกี่อผม ความ
รกักและความมกักี่นใจของพวกเขาไดจ้ใหจ้กสาเนธิดความรกักและความมกักี่นใจของเธอ ดกังนกันี้นอธิชมาเอลจถึงมขีทกัศนคตธิทขีกี่อธิจฉา
และอาฆาตตท่ออธิสอกัคนจ้อยซถึกี่งเขาซถึมซกับมาจากทกัศนคตธิของแมท่ของเขา

เมสืกี่อฮาการห์ไดจ้ตกันี้งครรภห์ลผกคนหนถึกี่งโดยอกับราฮกัม เมสืกี่อนกันี้นเธอกห็ดผหมธิกี่นนายหญธิงผผจ้เปป็นหมกันของเธอ (ปฐก. 
16:4) ดกังนกันี้นเมสืกี่อซาราหห์เคขีกี่ยวเขห็ญเธอ เธอกห็วธิกี่งหนขีไป แตท่พระเจจ้าทรงสท่งเธอกลกับมารกับใชจ้ซาราหห์ บกัดนขีนี้เธอไดจ้ใหจ้
กสาเนธิดลผกคนหนถึกี่งแกท่อกับราฮกัมแลจ้ว เธอจถึงรผจ้สถึกวท่าตนเหนสือกวท่าซาราหห์ เราคธิดวท่าหลายปปนกันี้นไมท่ไดจ้กสาจกัดความอธิจฉา
และการกบฏออกไป และมกันไมท่ใชท่แคท่การหกัวเราะดจ้วยความรท่าเรธิงของเดห็กผผจ้ชายคนหนถึกี่งทขีกี่มขีตท่อลผกนจ้อยของซา
ราหห์ มกันเปป็นความขมขสืกี่นและความเปป็นศกัตรผทขีกี่มขีมานานตท่อเดห็กนจ้อยนกันี้นทขีกี่มาแทนทขีกี่อธิชมาเอลในฐานะเปป็นเชสืนี้อสาย
ทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นของอกับราฮกัม

_______________
ขร้อ 10-13:

21:10 ฉะนกันี้นนางจถึงพผดกกับอกับราฮกัมวท่า “จงไลท่ทาส
หญธิงคนนขีนี้กกับบตุตรชายของนางไปเสขียเถธิด เพราะ
บตุตรชายของทาสหญธิงคนนขีนี้จะไมท่เปป็นทายาทรท่วม
กกับบตุตรชายของขจ้าพเจจ้า คสือกกับอธิสอกัค”
21:11 และเรสืกี่องนขีนี้เปป็นทขีกี่ทตุกขห์ใจมากในสายตาของ

อกับราฮกัม เพราะเหตตุบตุตรชายของทท่าน
21:12 และพระเจจ้าตรกัสกกับอกับราฮกัมวท่า “อยท่าใหจ้
เรสืกี่องนขีนี้เปป็นทขีกี่ทตุกขห์ใจในสายตาของเจจ้าเพราะเหตตุเดห็ก
หนตุท่มนกันี้น และเพราะเหตตุทาสหญธิงของเจจ้าเลย ใน
ทตุกสธิกี่งทขีกี่ซาราหห์ไดจ้กลท่าวแกท่เจจ้า กห็จงตกันี้งใจฟปังเสขียง



ของนางเถธิด เพราะในอธิสอกัคเชสืนี้อสายของเจจ้าจะถผก
เรขียก
21:13 และจากบตุตรชายของทาสหญธิงนกันี้น เราจะ

ทสาใหจ้เปป็นประชาชาตธิหนถึกี่งดจ้วย เพราะเขาเปป็นเชสืนี้อ
สายของเจจ้า”

ฮาการร์และอธิชมาเอลถสูกไลผ่ออกไป
ซาราหห์กลท่าววท่า “จงไลท่ทาสหญธิงคนนขีนี้กกับบตุตรชายของนางไปเสขียเถธิด เพราะบตุตรชายของทาสหญธิงคนนขีนี้

จะไมท่เปป็นทายาทรท่วมกกับบตุตรชายของขจ้าพเจจ้า คสือกกับอธิสอกัค” (ขจ้อ 10) นกักี่นดผเหมสือนทารตุณ อกับราฮกัมเปป็นทตุกขห์ใจ
อยท่างมาก หญธิงนกันี้นกกับลผกจะอดตายในถธิกี่นทตุรกกันดารไหม? ซาราหห์พผดถผกแลจ้ว-พระสกัญญานกันี้นมาทางอธิสอกัค อธิชมา
เอลไมท่สามารถรกับมรดกบนพสืนี้นฐานเดขียวกกันกกับอธิสอกัคไดจ้ แตท่ฮาการห์กกับอธิชมาเอลลผกของเธอจะไดจ้รกับการปกปฝ้อง 
พระเจจ้าทรงสกัญญาแกท่ฮาการห์แลจ้ววท่า “เราจะทวขีเชสืนี้อสายของเจจ้าใหจ้มากขถึนี้น” และถถึงแมจ้เขาจะเปป็นชายทขีกี่โดด
เดขีกี่ยว, ชายทขีกี่ชอบใชจ้ชขีวธิตในปฝ่า, “เขาจะอาศกัยอยผท่ตรงหนจ้าบรรดาพขีกี่นจ้องของเขา” (ปฐก. 16:10,12) ใชท่แลจ้วครกับ 
และพระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้แลจ้วแกท่อกับราฮกัมเชท่นกกันวท่า “ดผเถธิด เราไดจ้อวยพรเขา และจะทสาใหจ้เขามขีลผกดก และจะ
ทสาใหจ้เขาทวขีมากขถึนี้นยธิกี่งนกัก เขาจะใหจ้กสาเนธิดเจจ้านายสธิบสององคห์ และเราจะทสาใหจ้เขาเปป็นประชาชาตธิใหญท่
ประชาชาตธิหนถึกี่ง” (ปฐก. 17:20)

พระเจจ้าทรงบอกอกับราฮกัมวท่าซาราหห์พผดถผกแลจ้ว: “ในอธิสอกัคเชสืนี้อสายของเจจ้าจะถผกเรขียก” พระเจจ้าจะทรง
ดผแลฮาการห์ พระองคห์ไดจ้มาพบกกับเธอในถธิกี่นทตุรกกันดารแลจ้วกท่อนหนจ้านขีนี้และเธอไดจ้เรขียกพระองคห์วท่า “พระองคห์ 
พระเจจ้าทรงทอดพระเนตรขจ้าพระองคห์” (ปฐก. 16:13) และพระองคห์จะทรงจกัดหานนี้สาในถธิกี่นทตุรกกันดารและสธิกี่งอสืกี่น 
ๆ ใหจ้แกท่สาวใชจ้ทขีกี่นท่าสงสาร ดสืนี้อรกันี้น และถผกปฏธิบกัตธิอยท่างรตุนแรงคนนขีนี้กกับบตุตรของเธอ

แนท่นอนวท่าอกับราฮกัมรกักอธิชมาเอลเดห็กหนตุท่มนกันี้น เขาเศรจ้าใจทขีกี่จะตจ้องลาจากเดห็กหนตุท่มคนนขีนี้ โอ แตท่พระเจจ้า
จะทรงทสาใหจ้ลผกหลานของอธิชมาเอลเปป็นเผท่าพกันธตุห์อาหรกับทขีกี่ยธิกี่งใหญท่และนกักี่นกห็เปป็นประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ยธิกี่งใหญท่จรธิง ๆ 
แตท่ชนชาตธิอธิสราเอล, พระคกัมภขีรห์, พระเมสสธิยาหห์, จะมาทางเชสืนี้อสายของอธิสอกัค ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงปลอด
ประโลมใจอกับราฮกัมอขีกครกันี้งดจ้วยพระสกัญญานกันี้นของขจ้อ 13: “และจากบตุตรชายของทาสหญธิงนกันี้น เราจะทสาใหจ้เปป็น
ประชาชาตธิหนถึกี่งดจ้วย เพราะเขาเปป็นเชสืนี้อสายของเจจ้า”

___________
ขร้อ 14-21:

21:14 และอกับราฮกัมไดจ้ลตุกขถึนี้นแตท่เชจ้ามสืด และเอา
ขนมปปังกกับนนี้สาหนถึกี่งถตุงหนกัง และใหจ้มกันแกท่ฮาการห์ โดย
ใสท่มกันบนบท่าของนาง และเดห็กนกันี้น และสท่งนางออก
ไป และนางกห็จากไป และพเนจรไปในถธิกี่นทตุรกกันดาร
แหท่งเบเออรห์เชบา
21:15 และนนี้สาในถตุงหนกังนกันี้นกห็หมดไป และนางวาง
เดห็กนกันี้นไวจ้ใตจ้พตุท่มไมจ้แหท่งหนถึกี่ง
21:16 และนางกห็ไป และนกักี่งลงหท่างออกไปตรงหนจ้า

เดห็กนกันี้น ประมาณเทท่ากกับระยะลผกธนผตก เพราะนาง
กลท่าววท่า “อยท่าใหจ้ขจ้าเหห็นความตายของเดห็กนกันี้นเลย”
และนางกห็นกักี่งอยผท่ตรงหนจ้าเดห็กนกันี้น และตะเบห็งเสขียง
ของนางและรจ้องไหจ้
21:17 และพระเจจ้าทรงสดกับเสขียงของเดห็กหนตุท่มนกันี้น 
และทผตสวรรคห์ของพระเจจ้าไดจ้เรขียกฮาการห์ออกมา
จากฟฝ้าสวรรคห์ และกลท่าวแกท่นางวท่า “เจจ้าเปป็นอะไร
ไป ฮาการห์เออ๋ย อยท่ากลกัวเลย เพราะวท่าพระเจจ้าทรง



สดกับเสขียงของเดห็กหนตุท่มนกันี้น ณ ทขีกี่ทขีกี่เขาอยผท่แลจ้ว
21:18 จงลตุกขถึนี้น อตุจ้มเดห็กหนตุท่มนกันี้น และจกับเขาไวจ้ใน
มสือของเจจ้า เพราะเราจะทสาใหจ้เขาเปป็นประชาชาตธิ
ใหญท่ประชาชาตธิหนถึกี่ง”
21:19 และพระเจจ้าทรงเปปิดตาของนาง และนาง
เหห็นบท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่ง และนางไดจ้ไป และเตธิมนนี้สาเตห็ม
ถตุงหนกัง และใหจ้เดห็กหนตุท่มนกันี้นดสืกี่ม

21:20 และพระเจจ้าทรงสถธิตอยผท่กกับเดห็กหนตุท่มนกันี้น 
และเขากห็เตธิบโตขถึนี้น และอาศกัยอยผท่ในถธิกี่นทตุรกกันดาร 
และกลายเปป็นนกักธนผ
21:21 และเขาอาศกัยอยผท่ในถธิกี่นทตุรกกันดารแหท่งปา
ราน และมารดาของเขากห็หาภรรยาคนหนถึกี่งใหจ้เขา
ออกมาจากแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์

อธิชมาเอลและฮาการร์ไดร้รนับการเลภีนั้ยงดสูใหร้รอดชภีวธิตในถธิริ่นททุรกนันดาร
เปป็นตามทขีกี่คาด ถตุงใสท่นนี้สานกันี้น ซถึกี่งนท่าจะทสาจากหนกังแพะ ไมท่เหลสือนนี้สาแลจ้วหลกังจากผท่านไปสกักพกักและฮาการห์

คธิดวท่าเดห็กนกันี้นคงจะตายแนท่ เพราะยกังหนตุท่มและแขห็งแรง เขาจถึงอาจตจ้องการนนี้สามากกวท่าแมท่ของเขาและในไมท่ชจ้าเขา
กห็ดผเหมสือนจะใกลจ้ตาย แตท่พระเจจ้าทรงรกักษาบรรดาพระสกัญญาของพระองคห์ทขีกี่มขีตท่ออกับราฮกัมและตท่อฮาการห์ และ
พระเจจ้าทรงดผแลผผจ้คนทขีกี่เดสือดรจ้อน พระองคห์ผผจ้ทรงหมายเหตตุการตกของนกกระจาบทตุกตกัว พระองคห์ผผจ้ทรงนกับ
เสจ้นผมทตุกเสจ้นบนศขีรษะของทตุกคน พระองคห์ผผจ้ทรงแตท่งแตจ้มสขีของดอกไมจ้ปฝ่าและประทานกลธิกี่นหอมใหจ้แตท่ละดอก 
โอ พระองคห์ทรงทราบวธิธขีทขีกี่จะดผแลผผจ้ทขีกี่ยากจนและขกัดสน และในกรณขีนขีนี้ ขจ้อ 13 กห็บอกเปป็นนกัยวท่าอธิชมาเอลไดจ้รกับ
การดผแลตามทขีกี่พระเจจ้าทรงบอกอกับราฮกัมวท่า “...เพราะเขาเปป็นเชสืนี้อสายของเจจ้า” พระเจจ้าผผจ้ทรงนสาโลทออกมา
จากเมสืองโสโดมเพราะพระองคห์ทรงระลถึกถถึงอกับราฮกัม กห็ทรงดผแลอธิชมาเอลเพราะเหห็นแกท่อกับราฮกัม

“และพระเจจ้าทรงสดกับเสขียงของเดห็กหนตุท่มนกันี้น” เหลท่าทผตสวรรคห์ ทขีกี่ไมท่ปรากฏใหจ้เหห็น อยผท่รอบตกัวสองแมท่ลผก
ทขีกี่โดดเดขีกี่ยวนกันี้นในถธิกี่นทตุรกกันดาร! และทผตสวรรคห์นกันี้นพผดกกับฮาการห์และแสดงใหจ้เธอเหห็นบท่อนนี้สาบท่อหนถึกี่ง

เราจสาไดจ้วท่ามขีกลท่าวไวจ้เกขีกี่ยวกกับลผกหลานของอธิสราเอลวท่า “ใชท่แลจ้ว พวกเขาพผดตท่อวท่าพระเจจ้า พวกเขา
กลท่าววท่า “พระเจจ้าทรงสามารถจกัดเตรขียมสสารกับในถธิกี่นทตุรกกันดารไดจ้หรสือ” (สดด. 78:19) พระเจจ้าผผจ้ทรงนสาแมท่นนี้สา
สายหนถึกี่งใหจ้ออกมาจากหธินนกันี้นทขีกี่โมเสสตขีเพสืกี่อเลขีนี้ยงดผคนสามลจ้านคนพรจ้อมกกับฝผงสกัตวห์ของพวกเขา, พระเจจ้าผผจ้ทรง
นสามานาลงมาจากสวรรคห์ทตุกวกันเปป็นเวลาสขีกี่สธิบปปเพสืกี่อเลขีนี้ยงฝผงชนนขีนี้-พระเจจ้าองคห์นกันี้นทรงสามารถจกัดสสารกับในถธิกี่น
ทตุรกกันดารนขีนี้ใหจ้แกท่ฮาการห์และอธิชมาเอล!

เพลงสดตุดขี 65:2 กลท่าววท่า “โอ ขจ้าแตท่พระองคห์ผผจ้ทรงสดกับฟปังคสาอธธิษฐาน เนสืนี้อหนกังทกันี้งสธินี้นจะมาหา
พระองคห์” โอ ใชท่แลจ้วครกับ ทกันี้งคนดขีและคนเลว เนสืนี้อหนกังทกันี้งปวงรจ้องทผลตท่อพระเจจ้าไดจ้ เมสืกี่อพระเจจ้าทรงใหจ้กษกัตรธิยห์
องคห์หนถึกี่งทสาการเลขีนี้ยงสมรสใหจ้แกท่โอรสของเขา เขากห็สท่งเหลท่าขจ้าราชการออกไปรวบรวมทตุกคนมา “ทกันี้งเลวและดขี”
และงามสมรสนกันี้นกห็เตห็มไปดจ้วยแขก (มธ. 22:10) อขีกครกันี้ง เพลงสดตุดขี  72:12,13 กลท่าววท่า “เพราะทท่านจะชท่วยคน
ขกัดสนใหจ้พจ้นเมสืกี่อเขารจ้องทผล คนยากจนดจ้วย และคนทขีกี่ไรจ้ผผจ้ชท่วยเหลสือ ทท่านจะเมตตากรตุณาคนยากจนและคน
ขกัดสน และจะชท่วยชขีวธิตของบรรดาคนขกัดสนใหจ้รอดพจ้น” 

อธิชมาเอลไมท่สามารถเปป็นเชสืนี้อสายทขีกี่ทรงเลสือกไวจ้แหท่งพระสกัญญานกันี้นไดจ้ แตท่เขาสามารถรกับการอวยพรและ
การปกปฝ้องจากพระเจจ้าไดจ้

อธิชมาเอลเตธิบโตในทขีกี่ราบแหท่งปาราน Oxford Bible Atlas กลท่าววท่ามกันอยผท่ “ทางใตจ้ของคานาอกัน, ทาง



เหนสือของซขีนาย” เขาเปป็นนกักธนผ แมท่ของเขานสาภรรยาคนหนถึกี่งมาใหจ้เขาจากอขียธิปตห์ ซถึกี่งอยผท่ไมท่ไกลเลย ดกังนกันี้นอธิชมา
เอลและเหลท่าลผกหลานชาวอาหรกับของเขาจถึงกลายเปป็นชนชาตธิทขีกี่ชอบอยผท่ในทะเลทรายเปป็นสท่วนใหญท่ เหมสือน
อยท่างทขีกี่พวกเขาเปป็นวกันนขีนี้

อธิชมาเอล ซถึกี่งถผกไลท่ออกไปจากครกัวเรสือนของอกับราฮกัม เปป็นสกัญลกักษณห์ของคนทกันี้งปวงเหลท่านกันี้นทขีกี่มาจาก
อกับราฮกัมตามฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง แตท่ไมท่ไดจ้เชสืกี่อเหมสือนอยท่างทขีกี่อกับราฮกัมเชสืกี่อและไมท่ไดจ้เปป็นเชสืนี้อสายฝฝ่ายวธิญญาณของอกับรา
ฮกัม และดกังนกันี้นจถึงถผกขกับไลท่ออกไปในสท่วนทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องกกับพระครธิสตห์และสวรรคห์

โรม 11:7 กลท่าววท่า “ถจ้าเชท่นนกันี้นจะเปป็นอยท่างไร คนอธิสราเอลไมท่ไดจ้รกับสธิกี่งซถึกี่งเขาแสวงหา แตท่การทรงเลสือก
ไวจ้กห็ไดจ้รกับสธิกี่งนกันี้น และพวกทขีกี่เหลสือนกันี้นกห็ถผกบกังตา” คนอธิสราเอลคนหนถึกี่งไมท่ไดจ้เปป็นบตุตรแทจ้ของอกับราฮกัมจนกวท่าเขา
ไดจ้บกังเกธิดใหมท่และดกังนกันี้นจถึงตธิดตามความเชสืกี่อนกันี้นของอกับราฮกัมในฝฝ่ายวธิญญาณ

________________
ขร้อ 22-34:

21:22 และตท่อมาในเวลานกันี้น อาบขีเมเลคและฟปโคลห์
ผผจ้บกัญชาการทหารของพระองคห์ พผดกกับอกับราฮกัม 
โดยกลท่าววท่า “พระเจจ้าทรงสถธิตอยผท่กกับทท่านในทตุกสธิกี่ง
ทขีกี่ทท่านกระทสา
21:23 เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ จงปฏธิญาณใหจ้แกท่เราทขีกี่นขีกี่
ในพระนามพระเจจ้าวท่า ทท่านจะไมท่ประพฤตธิอยท่าง
เทห็จตท่อเรา หรสือตท่อโอรสของเรา หรสือตท่อหลานของ
เรา แตท่ตามความกรตุณาทขีกี่เราไดจ้กระทสาตท่อทท่าน 
ทท่านจงกระทสาตท่อเรา และตท่อแผท่นดธินซถึกี่งทท่านอาศกัย
อยผท่นขีนี้”
21:24 และอกับราฮกัมกห็ทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์จะ
ปฏธิญาณ”
21:25 และอกับราฮกัมไดจ้ตสาหนธิอาบขีเมเลค เพราะเหตตุ
บท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่ง ซถึกี่งพวกขจ้าราชการของอาบขีเมเลค
ไดจ้ยถึดเอาไปดจ้วยความรตุนแรง
21:26 และอาบขีเมเลคตรกัสวท่า “เราไมท่รผจ้วท่าใครทสา
อยท่างนขีนี้ ทกันี้งทท่านกห็ไมท่ไดจ้บอกเรา และเรากห็ยกังไมท่ไดจ้ยธิน
เรสืกี่องนขีนี้เลย จนกระทกักี่งวกันนขีนี้”
21:27 และอกับราฮกัมไดจ้นสาบรรดาแกะ และวกัวตกัวผผจ้
ทกันี้งหลาย และถวายพวกมกันแกท่อาบขีเมเลค และทกันี้ง
สองฝฝ่ายกห็ทสาพกันธสกัญญากกัน

21:28 และอกับราฮกัมไดจ้แยกลผกแกะตกัวเมขียเจห็ดตกัว
จากฝผงไวจ้ตท่างหาก
21:29 และอาบขีเมเลคตรกัสกกับอกับราฮกัมวท่า “ลผกแกะ
ตกัวเมขียเจห็ดตกัวนขีนี้ซถึกี่งทท่านแยกไวจ้ตท่างหากหมายความ
วท่าอะไร”
21:30 และทท่านทผลวท่า “ขอพระองคห์รกับลผกแกะตกัว
เมขียเจห็ดตกัวนขีนี้จากมสือของขจ้าพระองคห์ เพสืกี่อพวกมกันจะ
ไดจ้เปป็นพยานแกท่ขจ้าพระองคห์วท่า ขจ้าพระองคห์ไดจ้ขตุด
บท่อนนี้สานขีนี้”
21:31 เหตตุฉะนขีนี้ทท่านจถึงเรขียกสถานทขีกี่นกันี้นวท่า เบเอ
อรห์เชบา เพราะวท่าทขีกี่นกักี่นทกันี้งสองฝฝ่ายไดจ้ปฏธิญาณกกันไวจ้
21:32 ดกังนกันี้นทกันี้งสองฝฝ่ายไดจ้ทสาพกันธสกัญญากกันทขีกี่เบ
เออรห์เชบา แลจ้วอาบขีเมเลคกห็ลตุกขถึนี้น และฟปโคลห์ผผจ้
บกัญชาการทหารของพระองคห์ และพวกทท่านไดจ้กลกับ
ไปยกังแผท่นดธินของชาวฟปลธิสเตขีย
21:33 และอกับราฮกัมปลผกสวนผลไมจ้ไวจ้ในเบเออรห์เช
บา และรจ้องออกพระนามพระเยโฮวาหห์พระเจจ้า
ผผจ้ทรงดสารงอยผท่เปป็นนธิตยห์ทขีกี่นกักี่น
21:34 และอกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งชาวฟป
ลธิสเตขียหลายวกัน



อนับราฮนัมทนาพนันธสนัญญากนับกษนัตรธิยร์อาบภีเมเลค
กท่อนหนจ้านขีนี้ไมท่กขีกี่ปป เมสืกี่ออธิสอกัคไดจ้ถผกสกัญญาไวจ้แตท่ยกังไมท่เกธิด อกับราฮกัมเคยอยผท่ในเมสืองเกรารห์ ประเทศของ

กษกัตรธิยห์อาบขีเมเลค (บททขีกี่ 20) ทขีกี่นกักี่นอาบขีเมเลคไดจ้กลท่าวแกท่อกับราฮกัมวท่า “ดผเถธิด แผท่นดธินของเรากห็อยผท่ตท่อหนจ้าเจจ้า 
จงอาศกัยอยผท่ทขีกี่ไหนกห็ไดจ้ตามทขีกี่เจจ้าชอบใจ” อกับราฮกัมจถึงอาศกัยอยผท่ใกลจ้เคขียงทขีกี่เมสืองเบเออรห์เชบา และทขีกี่นกักี่นเราเขจ้าใจ
วท่าอธิสอกัคเกธิด ทขีกี่นกักี่นฮาการห์ทาสหญธิงและอธิชมาเอลถผกสท่งออกไปอยผท่ในทะเลทราย

บกัดนขีนี้อาบขีเมเลคและผผจ้บกัญชาการทหารของเขา และนายกรกัฐมนตรขี, ฟปโคลห์, ไดจ้มาหาอกับราฮกัมโดยอยาก
ทสาพกันธสกัญญาหนถึกี่ง พวกเขากลท่าววท่า “พระเจจ้าทรงสถธิตอยผท่กกับทท่านในทตุกสธิกี่งทขีกี่ทท่านกระทสา” ตท่อมามกันกห็เปป็นเชท่น
นกันี้นกกับโยเซฟในอขียธิปตห์ “และพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับโยเซฟ และเขากห็เปป็นคนทขีกี่เจรธิญรตุท่งเรสืองขถึนี้น และเขาอยผท่
ในบจ้านคนอขียธิปตห์นายของเขา” (ปฐก. 39:2) และอขีกครกันี้ง: “แตท่วท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับโยเซฟ และทรง
สสาแดงพระเมตตาแกท่เขา และทรงใหจ้เขาเปป็นทขีกี่โปรดปรานในสายตาของพกัศดขี และพกัศดขีกห็มอบนกักโทษทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่
ในคตุกไวจ้ในมสือของโยเซฟ และสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่พวกเขาทสาทขีกี่นกักี่น โยเซฟกห็เปป็นผผจ้กระทสาสธิกี่งนกันี้น พกัศดขีไมท่ไดจ้เอาใจใสท่สธิกี่งใด
ๆ ทขีกี่มอบไวจ้ในมสือของโยเซฟ เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับเขา และสธิกี่งใดซถึกี่งเขาไดจ้กระทสา พระเยโฮวาหห์
กห็ทรงโปรดใหจ้สธิกี่งนกันี้นเจรธิญขถึนี้น” (ปฐก. 39:21-23)

เมสืกี่อซามผเอลเจธิมตกันี้งดาวธิดเพสืกี่อทขีกี่จะเปป็นกษกัตรธิยห์ในอนาคตของอธิสราเอล เรากห็อท่านวท่า “...และพระ
วธิญญาณของพระเยโฮวาหห์เสดห็จมาสถธิตบนดาวธิดตกันี้งแตท่วกันนกันี้นเปป็นตจ้นไป” (1 ซมอ. 16:13)

อกับราฮกัมไมท่ไดจ้มขีพระคกัมภขีรห์ นอกจากวท่าพระวจนะของพระเจจ้ามาถถึงเขาโดยตรงจากพระเยโฮวาหห์ แตท่
เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเขามขีคตุณสมบกัตธิตรงตามเพลงสดตุดขี 1:1-3 ในพระสกัญญาทขีกี่วท่า “...สธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่เขาทสากห็จะจสาเรธิญขถึนี้น”
พระสกัญญาทขีกี่ใหจ้แกท่โยชผวากห็เชท่นกกัน:

“เพขียงแตท่เจจ้าจงเขจ้มแขห็งและกลจ้าหาญอยท่างยธิกี่งเถธิด เพสืกี่อเจจ้าจะระวกังทขีกี่จะกระทสาตามพระราชบกัญญกัตธิ
ทกันี้งหมด ซถึกี่งโมเสสผผจ้รกับใชจ้ของเราไดจ้บกัญชาเจจ้าไวจ้นกันี้น อยท่าหลขีกเลขีกี่ยงจากพระราชบกัญญกัตธินกันี้นไปทางขวามสือหรสือทาง
ซจ้ายมสือ เพสืกี่อเจจ้าจะมขีความเจรธิญรตุท่งเรสืองทขีกี่ใดกห็ตามทขีกี่เจจ้าไป หนกังสสือแหท่งพระราชบกัญญกัตธินขีนี้ตจ้องไมท่หท่างเหธินไปจาก
ปากของเจจ้า แตท่เจจ้าตจ้องตรถึกตรองตามนกันี้นทกันี้งกลางวกันและกลางคสืน เพสืกี่อเจจ้าจะไดจ้ระวกังทขีกี่จะกระทสาตามขจ้อความทขีกี่
เขขียนไวจ้ในนกันี้นทตุกประการ เพราะวท่าเมสืกี่อทสาดกังนกันี้นเจจ้าจะกระทสาใหจ้ทางของเจจ้าเจรธิญรตุท่งเรสือง และเมสืกี่อนกันี้นเจจ้าจะมขี
ความสสาเรห็จอกันดขี เราบกัญชาเจจ้าไวจ้แลจ้วมธิใชท่หรสือ จงเขจ้มแขห็งและกลจ้าหาญเถธิด อยท่ากลกัวและอยท่าทจ้อใจเลย เพราะ
วท่าพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้าจะทรงสถธิตอยผท่กกับเจจ้าทขีกี่ใดกห็ตามทขีกี่เจจ้าไป”- ยชว. 1:7-9

อาบขีเมเลคนกับถสืออกับราฮกัมอยท่างมากเพราะวท่าเขาเปป็นผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่งของพระเจจ้า และอกับราฮกัมเคย
อธธิษฐานเผสืกี่อครอบครกัวของเขาเพสืกี่อใหจ้คสาแชท่งสาปนกันี้นถผกถอนออกไปเมสืกี่ออาบขีเมเลคเขจ้าใจผธิดและรกับตกัวภรรยา
ของอกับราฮกัมมา เขาไดจ้ยกของกสานกัลมากมายใหจ้แกท่อกับราฮกัมและเชธิญชวนเขาใหจ้อาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนกันี้น แตท่พรจ้อม
กกับความเคารพนกับถสือนขีนี้กห็มขีความเกรงกลกัวอยผท่บจ้างเชท่นกกัน อกับราฮกัมชายผผจ้นขีนี้เปป็นผผจ้มขีกสาลกังมากและมขีอธิทธธิพล และ
พระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขา

กกับชายคนหนถึกี่งทขีกี่แนท่นอนเหลสือเกธินวท่าไดจ้รกับพระพรจากพระเจจ้า ชายคนหนถึกี่งทขีกี่มขีความแขห็งแกรท่งขนาด
นกันี้น อาบขีเมเลคจถึงรผจ้สถึกวท่าตนตจ้องทสาพกันธสกัญญาบางอยท่าง เราถผกเตสือนใจในพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับกษกัตรธิยห์ซาอผลวท่า 



“และซาอผลกห็เกรงกลกัวดาวธิด เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับเขา และทรงพรากไปจากซาอผลแลจ้ว” (1 
ซมอ. 18:12) อกับราฮกัมคงจะเปป็นมธิตรสหายทขีกี่ดขีแตท่เปป็นศกัตรผทขีกี่อกันตราย เขากกับคนใชจ้ 318 คนและเพสืกี่อนบจ้านบาง
สท่วนมธิใชท่หรสือทขีกี่ไดจ้ชท่วยเหลสือและรบชนะกษกัตรธิยห์ผผจ้ยธิกี่งใหญท่สขีกี่องคห์นกันี้นและไดจ้เขท่นฆท่าคนเหลท่านกันี้นหลกังจากทขีกี่คนเหลท่า
นกันี้นปลจ้นสะดมผท่านทางโมอกับและเปตราและหตุบเขาแหท่งสธิดดธิม? ดกังนกันี้นอาบขีเมเลคและผผจ้บกัญชาการแหท่งกองทกัพ
ของเขาจถึงขอรจ้องอกับราฮกัมใหจ้ทสาพกันธสกัญญาแหท่งสกันตธิภาพ

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ากษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคเชสืกี่ออยท่างจรธิงจกังเกขีกี่ยวกกับพระเจจ้าของอกับราฮกัม เขาเหห็นวท่าพระเจจ้า
ทรงอยผท่กกับอกับราฮกัม เขาอยากใหจ้อกับราฮกัมสาบานโดยออกพระนามพระเจจ้า เขาไมท่ไดจ้พผดถถึงพระเจจ้าของอกับราฮกัม
วท่าเปป็นหนถึกี่งในพระหลายองคห์ แตท่เปป็นพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าจรธิง ๆ

เขาเตสือนใจอกับราฮกัมวท่า “...ตามความกรตุณาทขีกี่เราไดจ้กระทสาตท่อทท่าน” เขาไดจ้คสืนภรรยาของอกับราฮกัมใหจ้
แลจ้วเมสืกี่อเขารผจ้วท่านางเปป็นภรรยาของอกับราฮกัม เขาไดจ้ยก “บรรดาแกะ และวกัวตกัวผผจ้ทกันี้งหลาย และพวกทาสชาย 
และพวกทาสหญธิง” และ “เงธินหนถึกี่งพกันเหรขียญ” ใหจ้แกท่อกับราฮกัม (ปฐก. 20:14,16)

อกับราฮกัมแยกลผกแกะตกัวเมขียเจห็ดตกัวไวจ้ตท่างหากซถึกี่งเขายกใหจ้แกท่อาบขีเมเลคเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเตสือนใจอยผท่เสมอ
วท่าบท่อนนี้สานกันี้นซถึกี่งพวกขจ้าราชการของอาบขีเมเลคไดจ้ยถึดไปจรธิง ๆ แลจ้วเปป็นของอกับราฮกัม อกับราฮกัมเปป็นคนรกักสกันตธิ เขา
ไมท่หาโอกาสทขีกี่จะมขีขจ้อพธิพาทกกับอาบขีเมเลค เขาทสาใหจ้แนท่ใจดจ้วยความใจกวจ้างอยท่างทขีกี่สตุดวท่าอาบขีเมเลคและเหลท่าคน
งานของกษกัตรธิยห์มขีเครสืกี่องเตสือนใจวท่าบท่อนนี้สานกันี้นเปป็นของอกับราฮกัม ครธิสเตขียนทกันี้งหลายควรระมกัดระวกังจรธิง ๆ ทขีกี่จะ
หลขีกเลขีกี่ยงขจ้อพธิพาทตท่าง ๆ!

พระเยซผทรงบกัญชาวท่า “จงปรองดองกกับคผท่ความของทท่านโดยเรห็ว” (มธ. 5:25) เหมสือนกกับทขีกี่เพลงสดตุดขีบท
ทขีกี่ 34 กลท่าววท่าเราควร “แสวงหาสกันตธิภาพและไลท่ตามสกันตธิภาพนกันี้น”

ชสืกี่อนกันี้นถผกเรขียกวท่าเบเออรห์เชบา มขีบท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่งทขีกี่นกักี่นซถึกี่งตอนนขีนี้ถผกเรขียกวท่าบท่อนนี้สาของอกับราฮกัม ถถึงแมจ้ไมท่มขี
หลกักฐานทขีกี่จะพธิสผจนห์วท่ามกันเปป็นบท่อนนี้สาทขีกี่เขาขตุดกห็ตาม

อขีกครกันี้งทขีกี่อกับราฮกัม “สกัญจร” ในแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขีย เขาอจ้างสธิทธธิธิ์ในบท่อนนี้สาหนถึกี่งซถึกี่งเขาไดจ้ขตุด แตท่ไมท่ใชท่
แผท่นดธินนกันี้น ตลอดวกันเวลาของเขา อกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบจะอาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ในฐานะผผจ้สกัญจร ซถึกี่งจะไดจ้รกับ
มรดกยธิกี่งใหญท่แตท่ยกังไมท่เปป็นเจจ้าของมกัน

“แผท่นดธินแหท่งชาวฟปลธิสเตขีย” อาบขีเมเลคกลกับไปยกังแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขีย แตท่ในบททขีกี่ 20 เมสืองเกรารห์
ถผกกลท่าวถถึงวท่าเปป็นนครรกัฐทขีกี่แยกออกมา และไมท่มขีการกลท่าวอะไรถถึงมกันเลยวท่าเปป็นแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขีย เปป็นไป
ไดจ้วท่าคนฟปลธิสเตขียมาจากฟปลธิสตขีม, บตุตรชายของมธิสรายธิม, ซถึกี่งถผกเชสืกี่อวท่าเปป็นเมเนส, กษกัตรธิยห์องคห์แรกของอขียธิปตห์ทขีกี่มขี
บกันทถึกไวจ้, บตุตรชายของฮาม ประเพณขี, ภาษา, ศาสนา, และธรรมเนขียมตท่าง ๆ ตามทขีกี่ถผกบท่งชขีนี้โดยการศถึกษา
คจ้นควจ้าดจ้านโบราณคดขี บท่งบอกวท่าคนฟปลธิสเตขียอาจมาจากฟปนธิเซขียหรสือหมผท่เกาะอขีเจขีนี้ยนหรสือเกาะครขีตโดยเฉพาะ 
แตท่พวกเขาไดจ้พยายามทขีกี่จะตกันี้งรกรากในอขียธิปตห์และอาจทสาเชท่นนกันี้นอยผท่สกักระยะหนถึกี่ง บกัดนขีนี้เชสืกี่อกกันวท่า ในสมกัยของอกับ
ราฮกัม พวกเขาอาจกสาลกังตกันี้งรกรากอยผท่ในฉนวนกาซาและอาจอยผท่ตามแนวสท่วนทธิศใตจ้ของชายฝปัปั่งทะเล
เมดธิเตอรห์เรเนขียนดจ้านทธิศตะวกันออกและตอนใตจ้ เมสืองเกรารห์อาจเปป็นนครรกัฐอธิสระแหท่งหนถึกี่ง ไมท่ใชท่คนฟปลธิสเตขีย แตท่
แผท่นดธินนกันี้นในตอนนขีนี้อาจเรธิกี่มเปป็นทขีกี่รผจ้จกักวท่าเปป็นแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขีย หรสืออาจเปป็นไดจ้วท่ากท่อนถถึงสมกัยของโมเสส 



ผผจ้ซถึกี่งไดจ้รกับการดลใจใหจ้บกันทถึกเรสืกี่องนขีนี้ลงไป มกันไดจ้เรธิกี่มทขีกี่จะถผกเรขียกวท่าเปป็นแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขียแลจ้ว คนฟปลธิสเตขีย
เหลท่านขีนี้จะมขีความสสาคกัญอยท่างมากในฐานะเปป็นเหลท่าศกัตรผของชนชาตธิอธิสราเอลตลอดหลายปปในสมกัยของพวกผผจ้
วธินธิจฉกัย, กษกัตรธิยห์ซาอผล, ดาวธิด, และคนอสืกี่น ๆ ในทขีกี่นขีนี้เราอท่านวท่าอกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้ชกักี่วระยะเวลาหนถึกี่ง

เขามขีจตุดตกันี้งคท่ายพกักของเขาสามจตุดเฉพาะในแผท่นดธินคานาอกัน: ใกลจ้เมสืองเบธเอล, สธิบหรสือสธิบสองไมลห์ทาง
เหนสือของเยรผซาเลห็ม; ทขีกี่ราบมกัมเรลงไปในเมสืองเฮโบรน หท่างออกไปยขีกี่สธิบกวท่าไมลห์ทางทธิศใตจ้ของเยรผซาเลห็ม; และ
บกัดนขีนี้ทขีกี่เบเออรห์เชบา ซถึกี่งลงไปในเนเกฟไปทางแหลมซขีนาย

บกัดนขีนี้อกับราฮกัมตกันี้งคท่ายนขีนี้เพสืกี่อใหจ้เปป็นสถานทขีกี่ประจสาสสาหรกับการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาและการนมกัสการและ 
“รจ้องออกพระนามพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าผผจ้ทรงดสารงอยผท่เปป็นนธิตยห์ทขีกี่นกักี่น”



ปฐมกาล 22
ขร้อ 1:

22:1 และตท่อมาหลกังจากเหตตุการณห์เหลท่านขีนี้ พระเจจ้า
ไดจ้ทรงลองใจอกับราฮกัม และตรกัสกกับทท่านวท่า “อกับรา

ฮกัม” และทท่านทผลวท่า “ดผเถธิด ขจ้าพระองคห์อยผท่ทขีกี่นขีกี่”

ความเชสืริ่อของอนับราฮนัมตร้องถสูกทดสอบ
เราถผกบอกวท่าพระเจจ้าทรงทดลองอกับราฮกัม การทดลองหมายถถึง ลองดผ หรสือพธิสผจนห์ การกระทสากธิจของ

พระเจจ้ากกับอกับราฮกัมตลอดหลายปปทขีกี่ยาวนานนขีนี้เปป็นการเตรขียมเขาใหจ้พรจ้อม พระเจจ้ากสาลกังวางแผนทขีกี่จะใหจ้
ประชาชาตธิหนถึกี่ง, เผท่าพกันธตุห์หนถึกี่งของคนอธิสราเอล, ถผกแยกตกันี้งไวจ้ตท่างหาก, ถผกแยกออกอยท่างหนกักแนท่นและชกักี่วนธิรกัน
ดรห์จากชาวโลกทขีกี่เหลสือ เพสืกี่อทขีกี่มกันจะไมท่หนขีพจ้นไปจากการกระทสากธิจของพระเจจ้ากกับอกับราฮกัมและเชสืนี้อสายของเขา 
พวกยธิวจะกลกับสกัตยห์ จะสผญเสขียความหมายฝฝ่ายวธิญญาณของพวกเขาในเรสืกี่องการเขจ้าสตุหนกัตแตท่ไมท่ใชท่พธิธขีเขจ้าสตุหนกัต
นกันี้น พวกเขาอาจสผญเสขียความไพบผลยห์ฝฝ่ายวธิญญาณบางอยท่างของพธิธขีการเหลท่านกันี้นไป แตท่ไมท่ใชท่รผปแบบหรสือเครสืกี่อง
บผชาเหลท่านกันี้น, พธิธขีเหลท่านกันี้น, วกันสสาคกัญทางศาสนาเหลท่านกันี้น พวกเขาจะไมท่มขีวกันสผญเสขียอกับราฮกัม, อธิสอกัค, และยา
โคบไป พวกเขาจะถผกขกับไลท่ออกไปจากปาเลสไตนห์เพราะบาปทกันี้งหลายของตน แตท่จะไมท่มขีวกันสผญเสขียพระสกัญญา
เหลท่านกันี้น, ประวกัตธิความเปป็นมานกันี้น, ความปรารถนาในแผท่นดธินเกธิดนกันี้น

ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงสานตท่อการฝฝึกฝนของพระองคห์, การทขีกี่พระองคห์ทรงทสาใหจ้อกับราฮกัมเตธิบโตเปป็น
ผผจ้ใหญท่โดยการทดสอบความเชสืกี่อของเขาในครกันี้งนขีนี้

ขอใหจ้เราจดจสาไวจ้วท่า ตจ้องใชจ้การทดสอบแบบครธิสเตขียนมากมาย, การพธิสผจนห์, การตขีสอน, การสละทธินี้ง
หลายสธิกี่งอกันเปป็นทขีกี่รกัก, การอธธิษฐานยาวนานและการไดจ้รกับคสาตอบ, เพสืกี่อจะทสาใหจ้เกธิดครธิสเตขียนทขีกี่ดขีสกักคน เรา
กลท่าวไปแลจ้ววท่าคน ๆ หนถึกี่งอาจวางใจพระครธิสตห์และในชกักี่วขณะเดขียวกห็กลายเปป็นครธิสเตขียน แตท่มกันตจ้องใชจ้การ
ฟผมฟปักอกันยาวนานเพสืกี่อทขีกี่จะสรจ้างสตุภาพสตรขีหรสือสตุภาพบตุรตุษสกักคน

ดกังนกันี้นการไดจ้รกับความรอดจถึงเปป็นการเปลขีกี่ยนแปลงทขีกี่แสนอกัศจรรยห์ในใจนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงกระทสาเพสืกี่อคน 
ๆ หนถึกี่งเมสืกี่อเขา ซถึกี่งกลกับใจ หกันมาพถึกี่งพระครธิสตห์ในความเชสืกี่อ แตท่มกันตจ้องอาศกัยการเตธิบโตมากมายในพระคตุณเพสืกี่อทขีกี่
จะทสาใหจ้ทารกคนหนถึกี่งในพระครธิสตห์เตธิบโตภายในครธิสเตขียนคนหนถึกี่งทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงพธิสผจนห์อกับ
ราฮกัมดจ้วยการทดสอบนขีนี้

______________
ขร้อ 2-5:

22:2 และพระองคห์ตรกัสวท่า “บกัดนขีนี้จงพาบตุตรชาย
ของเจจ้า บตุตรชายคนเดขียวของเจจ้า คสืออธิสอกัค ผผจ้ทขีกี่เจจ้า
รกัก และเจจ้าจงไปยกังแผท่นดธินแหท่งโมรธิยาหห์ และถวาย
เขาทขีกี่นกักี่นเปป็นเครสืกี่องเผาบผชา บนภผเขาลผกหนถึกี่งซถึกี่งเรา
จะบอกเจจ้า”
22:3 และอกับราฮกัมไดจ้ลตุกขถึนี้นแตท่เชจ้ามสืด และผผกอาน

ลาของทท่าน และพาคนใชจ้หนตุท่มของทท่านสองคนไป
กกับทท่าน กกับอธิสอกัคบตุตรชายของทท่าน และผท่าฟปน
สสาหรกับเครสืกี่องเผาบผชานกันี้น และลตุกขถึนี้น และเดธินทาง
ไปยกังสถานทขีกี่ซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้ทรงบอกทท่าน
22:4 แลจ้วในวกันทขีกี่สามอกับราฮกัมแหงนตาของทท่านขถึนี้น
และเหห็นสถานทขีกี่นกันี้นแตท่ไกล



22:5 และอกับราฮกัมกลท่าวกกับคนใชจ้หนตุท่มทกันี้งสองของ
ทท่านวท่า “พวกเจจ้าจงอยผท่กกับลาทขีกี่นขีกี่เถธิด และเรากกับ

เดห็กหนตุท่มจะไปทขีกี่โนท่นและนมกัสการ และจะกลกับ
มายกังพวกเจจ้าอขีก”

อธิสอนัคมทุผ่งหนร้าไปสสูผ่กลโกธา
เรากลท่าวไปแลจ้ววท่าอธิสอกัคเปป็นภาพเลห็งลท่วงหนจ้าถถึงพระครธิสตห์ในบางดจ้าน บกัดนขีนี้เขากสาลกังจะถผกถวายใน 

“แผท่นดธินแหท่งโมรธิยาหห์” แตท่ 2 พงศาวดาร 3:1 กลท่าววท่า “แลจ้วซาโลมอนทรงเรธิกี่มสรจ้างพระนธิเวศนห์ของพระเยโฮ
วาหห์ทขีกี่กรตุงเยรผซาเลห็มในภผเขาโมรธิยาหห์ ทขีกี่ซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงปรากฏแกท่ดาวธิดราชบธิดาของพระองคห์ ในสถานทขีกี่
ทขีกี่ดาวธิดไดจ้ทรงจกัดเตรขียมไวจ้ในลานนวดขจ้าวของโอรนกันคนเยบตุส” ภผเขานกันี้นถผกระบตุแลจ้ว มกันคสือสกันเขานกันี้นทขีกี่ทอด
ยาวผท่านเขจ้ากรตุงเยรผซาเลห็ม บนปลายดจ้านหนถึกี่งมขีการสรจ้างพระวธิหารของซาโลมอน ในมตุมดจ้านทธิศตะวกันออกเฉขียง
ใตจ้ของกรตุงเยรผซาเลห็ม บนปลายอขีกดจ้านมขีรผขนาดใหญท่ถผกเจาะเขจ้าไปในสกันเขานกันี้นนานแลจ้วกท่อนสมกัยพระครธิสตห์ 
เพสืกี่อทสาใหจ้เกธิดคผนอกกสาแพงเมสือง จากนกันี้นเมสืกี่อมองลงไปบนเมสืองนกันี้น เราจถึงเหห็นใบหนจ้าทขีกี่ถผกเจาะเขจ้าไปของสท่วนนขีนี้
ของภผเขาโมรธิยาหห์เหมสือนกกับใบหนจ้าของหกัวกะโหลกอกันหนถึกี่ง-กลโกธา ทขีกี่พระเยซผเจจ้าทรงถผกตรถึงกางเขนนอก
ประตผเมสือง (ฮบ. 13:12) และ “ใกลจ้กกับกรตุง” (ยอหห์น 19:20)

พระเจจ้าทรงมขีกลโกธาอยผท่ในพระดสารธิแลจ้วหลายรจ้อยปปกท่อนหนจ้านกันี้น ถจ้าการถวายอธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชาทขีกี่
ถผกขกัดจกังหวะนกันี้นเปป็นภาพของความมรณาของพระครธิสตห์ กห็ใหจ้มกันเกธิดขถึนี้นบนเนธินเขาเดขียวกกันนกันี้น! ดกังนกันี้นพระเจจ้า
จถึงทรงสกักี่งดาวธิดใหจ้ซสืนี้อลานนวดขจ้าวนกันี้นซถึกี่งเปป็นของคนเยบตุสซถึกี่งอยผท่ในกรตุงเยรผซาเลห็มในเวลาตท่อมา (2 ซมอ. 
24:18-24) พระเจจ้ากสาลกังมตุท่งหนจ้าไปสผท่กลโกธาและทรงแสดงภาพมกันเชท่นนกันี้น

นกักี่นอาจเปป็นเหตตุวท่าทสาไมพวกเขาจถึงเดธินทางไป “สามวกัน”-จากเบเออรห์เชบาไปยกังเยรผซาเลห็ม แตท่การเดธิน
ทางสามวกันนกันี้นอาจเปป็นภาพของสามวกันนกันี้นทขีกี่ลผกแกะปปัสกาตกัวหนถึกี่งถผกเกห็บไวจ้กท่อนการฆท่าเปป็นเครสืกี่องบผชานกันี้นเชท่น
กกัน (อพย. 12:3,6) ลผกแกะนกันี้นถผกเกห็บไวจ้นานสามวกันเพสืกี่อพธิสผจนห์วท่ามกันมขีสตุขภาพสมบผรณห์ดขีและเหมาะสม เราคธิด
เชท่นนกันี้น และดกังนกันี้นอธิสอกัคจถึงตจ้องเดธินทางสามวกันไปยกังสถานทขีกี่แหท่งการถวายบผชาของเขา

ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงมขีเวลาสามวกันอกันนท่าเศรจ้าใหจ้พธิจารณา: เขาจะถอยดขีไหม? ความไมท่แนท่ใจอกันนท่ากลกัวนขีนี้
ใหจ้อกับราฮกัมมขีเวลาทขีกี่จะใครท่ครวญ: ถจ้าฉกันฆท่าอธิสอกัค พระเจจ้ากห็คงตจ้องทสาใหจ้เขาเปป็นขถึนี้นมาจากตาย (ฮบ. 11:19)

พระเจจ้าตรกัสวท่า “บตุตรชายคนเดขียวของเจจ้า” นกักี่นคสือ คนเดขียวนกันี้นทขีกี่พระสกัญญานกันี้นจะถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง
ไดจ้ผท่านทางเขา เขาเปป็นบตุตรแหท่งพระสกัญญานกันี้น อธิชมาเอล ผผจ้ซถึกี่งซาราหห์ใชจ้อตุบายเพสืกี่อใหจ้เปป็นตกัวแทน ไมท่ถผกนกับตรง
นขีนี้ และอกับราฮกัมกห็เขจ้าใจ อธิสอกัคเปป็นผผจ้เดขียวนกันี้นในแผนการตท่าง ๆ สสาหรกับประชาชาตธิอธิสราเอล ซถึกี่งพระคกัมภขีรห์และ
พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้นจะมาผท่านทางเขา

“...ผผจ้ทขีกี่เจจ้ารกัก” โอ อกับราฮกัมรกักอธิสอกัค ถจ้าคตุณไมท่ถวายแดท่พระเจจ้าคน ๆ นกันี้นและสธิกี่งเหลท่านกันี้นทขีกี่คตุณรกักมาก
ทขีกี่สตุด ความรกักของคตุณกห็ไมท่มากพอ สามวกันพวกเขาเดธินทางไปและสองคสืนพวกเขาตกันี้งคท่ายพกักระหวท่างทาง ขอใหจ้
เรานถึกภาพอธิสอกัค เดห็กหนตุท่มทขีกี่สตุขภาพสมบผรณห์ ยกังหลกับอยผท่และคนใชจ้เหลท่านกันี้นกห็นอนหลกับ แตท่อกับราฮกัม บนเสสืกี่อหนกัง
แพะของเขา อาจเอสืนี้อมมสือออกไปและปลท่อยใหจ้ทรายกสามสือหนถึกี่งไหลผท่านนธินี้วมสือของตน: “...เชสืนี้อสายดตุจผงคลขี
ดธิน!” เขาคธิดวท่า แลจ้วพระสกัญญานขีนี้จะเปป็นอยท่างไรเลท่าถจ้าอธิสอกัคตาย?

เราคธิดวท่า อขีกคสืนหนถึกี่ง ดวงดาวทขีกี่นกับไมท่ถจ้วนบนทจ้องฟฝ้ามองลงมายกังดวงตาทขีกี่นอนไมท่หลกับของอกับราฮกัม 



และเขาอาจคธิดวท่า แลจ้วเชสืนี้อสายแหท่งสวรรคห์ทขีกี่มากมายดตุจดวงดาวทขีกี่นกับไมท่ถจ้วนลท่ะถจ้าอธิสอกัคตาย?
แตท่ความเชสืกี่อ ทขีกี่กระโจนขถึนี้น กห็มขีคสาตอบ “เชท่นนกันี้นแลจ้วพระเจจ้ากห็ตจ้องทสาใหจ้เขาเปป็นขถึนี้นจากตาย!” และอกับ

ราฮกัมกห็เชสืกี่อเชท่นนกันี้น (ฮบ. 11:19) 
อกับราฮกัม “ผท่าฟปนสสาหรกับเครสืกี่องเผาบผชานกันี้น” (ขจ้อ 3)
ชท่างแปลกจรธิง ๆ! ทสาไมตจ้องขนฟปนไปบนหลกังลาตกัวหนถึกี่งหรสือสองตกัวเพสืกี่อแบกไปนานสามวกันเลท่า? จะมขี

ฟปนมากพออยผท่แลจ้วทขีกี่ภผเขาโมรธิยาหห์ แตท่ฟปนนกันี้นเปป็นภาพของ “การงานทขีกี่ตายแลจ้ว” ซถึกี่งจะมาสผท่การพธิพากษา, “ไมจ้ 
หญจ้าแหจ้ง ฟาง” ของ 1 โครธินธห์ 3:12, วกัสดตุกท่อสรจ้างทขีกี่ไมท่คผท่ควรนกันี้นทขีกี่จะถผกเผามอดทขีกี่การพธิพากษานกันี้นของ
ครธิสเตขียนทกันี้งหลาย โอ พระครธิสตห์จะตจ้องถผกตรถึงกางเขนและถผกถวายเพสืกี่อรกับแบกบาปของเรา ไมจ้ฟปนนกันี้นคงเปป็น
ภาพของบาปชกักี่วทกันี้งหมดทขีกี่ทสาใหจ้เกธิดไฟนกันี้นแหท่งการพธิพากษาของพระเจจ้า

แตท่ทสาไมตจ้องผท่าฟปนและเรธิกี่มตจ้นกกับมกันโดยหท่างไกลเหลสือเกธินจากการถวายบผชานกันี้นและจากภผเขาโมรธิ
ยาหห์? คสือวท่า พระเยซผเจจ้าทรงเปป็น “พระเมษโปดก ผผจ้ทรงถผกปลงพระชนมห์ตกันี้งแตท่ทรงวางรากฐานของโลก” (วว. 
13:8) บาปทกันี้งหลายของเราไดจ้ทสาใหจ้พระทกัยของพระเจจ้าแตกสลายหลายรจ้อยปปแลจ้วกท่อนหนจ้ากลโกธา และพระ
ครธิสตห์กห็ทรงโศกเศรจ้าพระทกัยและทนทตุกขห์โดยแบกรกับบาปทกันี้งหลายของเราตลอดหลายปปนกันี้น ดกังนกันี้นเราจะเหห็นวท่า
ฟปนนกันี้นถผกจกัดเตรขียมไวจ้นานแลจ้ว โดยถผกมกัดเขจ้ากกับแผท่นหลกังของอธิสอกัคในเวลาตท่อมา ขณะทขีกี่เขาขถึนี้นไปบนภผเขานกันี้น
ไปยกังแทท่นบผชานกันี้น

___________
ขร้อ 6-9:

22:6 และอกับราฮกัมเอาฟปนแหท่งเครสืกี่องเผาบผชา และ
วางฟปนนกันี้นบนอธิสอกัคบตุตรชายของตน และทท่านถสือ
ไฟในมสือของทท่าน และมขีดเลท่มหนถึกี่ง และพท่อลผกทกันี้ง
สองกห็ไปดจ้วยกกัน
22:7 และอธิสอกัคพผดกกับอกับราฮกัมบธิดาของตน และ
กลท่าววท่า “คตุณพท่อขอรกับ” และทท่านกลท่าววท่า “พท่อ
อยผท่นขีกี่ ลผกของพท่อเออ๋ย” และลผกกลท่าววท่า “ดผเถธิด มขีไฟ
และฟปน แตท่ลผกแกะสสาหรกับเครสืกี่องเผาบผชาอยผท่
ทขีกี่ไหน”

22:8 และอกับราฮกัมกลท่าววท่า “ลผกของพท่อเออ๋ย 
พระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียมลผกแกะไวจ้สสาหรกับพระองคห์
เองเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเผาบผชา” ดกังนกันี้นพท่อลผกทกันี้งสองจถึง
ไปดจ้วยกกัน
22:9 และเขาทกันี้งสองมาถถึงสถานทขีกี่ซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้ทรง
บอกทท่านไวจ้ และอกับราฮกัมกห็สรจ้างแทท่นบผชาทขีกี่นกักี่น 
และเรขียงฟปนเปป็นระเบขียบ และมกัดอธิสอกัคบตุตรชาย
ของทท่าน และวางเขาไวจ้บนแทท่นบผชานกันี้นบนฟปน

อธิสอนัคบนแทผ่นบสูชา
ดร. สโกฟปิลดห์ กลท่าววท่า

บทเรขียนทขีกี่เปป็นภาพเลห็งในทขีกี่นขีนี้ไดจ้แกท่: (1) อธิสอกัค, ภาพเลห็งของพระครธิสตห์ทขีกี่ “เชสืกี่อฟปังจนถถึงความ
มรณา” (ฟป. 2:5-8); (2) อกับราฮกัม, ภาพเลห็งของพระบธิดา, ผผจ้ “มธิไดจ้ทรงหวงพระบตุตรของพระองคห์
เอง แตท่ไดจ้โปรดประทานพระบตุตรนกันี้นไวจ้เพสืกี่อพวกเราทตุกคน” (ยน. 3:16; รม. 8:32); (3) แกะผผจ้นกันี้น, 
ภาพเลห็งของตกัวแทน-พระครธิสตห์ผผจ้ทรงถผกถวายเปป็นเครสืกี่องเผาบผชาแทนทขีกี่เรา (ฮบ. 10:5-10); (4) 



เทขียบกกับ การฟปปื้นคสืนพระชนมห์ (ฮบ. 11:17-19) ดผ ยก. 2:21-23 เชท่นกกัน
อธิสอกัคไมท่ไดจ้ดธินี้นรนตท่อสผจ้ เขาไมท่ไดจ้ขกัดขสืน ในทสานองเดขียวกกันพระเยซผเจจ้ากห็ทรงเผชธิญหนจ้าการทนทตุกขห์ของ

พระองคห์อยท่างเตห็มพระทกัย: “เรามขีบกัพตธิศมาอยท่างหนถึกี่งทขีกี่จะตจ้องรกับ และเราถผกบขีบคกันี้นเหลสือเกธินจนกวท่ามกันจะ
สสาเรห็จ!” พระองคห์ตรกัส (ลผกา 12:50) เราถผกบอกวท่าพระองคห์เสดห็จไปดตุจลผกแกะตกัวหนถึกี่งไปสผท่การฆท่าและดตุจแกะตกัว
หนถึกี่งทขีกี่อยผท่ตท่อหนจ้าผผจ้ตกัดขนของมกันไมท่สท่งเสขียงรจ้องเลย พระองคห์กห็ไมท่เปปิดพระโอษฐห์ของพระองคห์เชท่นกกัน (อสย. 53:7)

นกักอธธิบายพระคกัมภขีรห์บางทท่านเขจ้าใจวท่าในสวนเกทเสมนขีเมสืกี่อพระเยซผทรงอธธิษฐานวท่า “โอ พระบธิดาของ
ขจ้าพระองคห์ ถจ้าเปป็นไดจ้ขอใหจ้ถจ้วยนขีนี้เลสืกี่อนพจ้นไปจากขจ้าพระองคห์เถธิด” (มธ. 26:39) วท่าพระองคห์กสาลกังหดหนขีจาก
กางเขนนกันี้นและรบเรจ้าทขีกี่จะไมท่ตจ้องเจอกกับมกัน โอ ไมท่ใชท่เลยครกับ! พระเยซผเจจ้าทรงทราบ ทรงทราบอยผท่แลจ้วกท่อนโลก
ไดจ้เรธิกี่มตจ้น วท่าพระองคห์จะตจ้องตาย ทสาไมเลท่า ผมอท่านเจอในภาคพกันธสกัญญาเดธิมและทราบไดจ้วท่าไมท่มขีหนทางใดทขีกี่
บาปจะถผกชดใชจ้ไดจ้โดยปราศจากความมรณาของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น พระองคห์ทรงทราบเรสืกี่องนขีนี้ดขีอยผท่แลจ้วเชท่นกกัน

ไมท่ใชท่เลยครกับ พระองคห์ทรงอธธิษฐานขอทขีกี่พระองคห์จะไมท่ตายในสวนนกันี้นคสืนนกันี้นเมสืกี่อพระองคห์ตรกัสวท่า 
“จธิตใจของเราโศกเศรจ้ายธิกี่งนกัก แทบจะตายไดจ้เลย” (มธ. 26:38) พระองคห์ทรงอธธิษฐานในนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้า
ไมท่ใชท่ขกัดกกับนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้า ทขีกี่พระองคห์จะทรงสธินี้นพระชนมห์วกันพรตุท่งนขีนี้ ณ เวลาทขีกี่กสาหนดไวจ้เมสืกี่อพวกลผกแกะ
ปปัสกาถผกฆท่า บนกางเขนนกันี้นเมสืกี่อคสาแชท่งสาปของการถผกแขวนไวจ้บนตจ้นไมจ้จะตกอยผท่บนพระองคห์ พระองคห์ตจ้อง
สธินี้นพระชนมห์ระหวท่างโจรสองคน พระองคห์ตจ้องถผกเยาะเยจ้ยบนกางเขนนกันี้นและพระเจจ้าตจ้องหกันพระพกักตรห์ของ
พระองคห์ไปเสขีย (สดด. 22) โอ พระเยซผทรงทราบวท่าพระองคห์ตจ้องตาย: “...ตามทขีกี่เขขียนไวจ้ในพระคกัมภขีรห์” (1 คร. 
15:3,4) หากจะตจ้องมขีขท่าวประเสรธิฐหนถึกี่งทขีกี่ชท่วยใหจ้รอดไดจ้

ดกังนกันี้นพระเยซผจถึงทรงอธธิษฐานและทรงไดจ้รกับการชท่วยใหจ้พจ้น: “ผผจ้ซถึกี่งในวกันเวลาแหท่งเนสืนี้อหนกังของพระองคห์
นกันี้น เมสืกี่อพระองคห์ไดจ้ถวายบรรดาคสาอธธิษฐานและการวธิงวอน ดจ้วยทรงกกันแสงอกันรตุนแรงและนนี้สาพระเนตรไหล ตท่อ
พระเจจ้าผผจ้ทรงสามารถชท่วยพระองคห์ใหจ้พจ้นจากความตายไดจ้ และไดจ้ถผกสดกับฟปังเนสืกี่องจากพระองคห์ไดจ้ยสาเกรง” (ฮบ.
5:7)

พระเยซผทรงจกัดการเรสืกี่องการตรถึงกางเขนและความอกับอายทกันี้งหมดของมกันเรขียบรจ้อยแลจ้วกท่อนทขีกี่โลกไดจ้
เรธิกี่มตจ้น! พระองคห์คงไมท่อธธิษฐานขอไมท่ใหจ้มกันเกธิดขถึนี้นแตท่อธธิษฐานขอใหจ้มกันเกธิดขถึนี้นจรธิง!

ปปลาตและเฮโรดประหลาดใจจรธิง ๆ ทขีกี่พระเยซผไมท่ทรงตอบขจ้อกลท่าวหาเหลท่านกันี้นเลย ไมท่มขีการรจ้องขอการ
ชท่วยใหจ้รอดพจ้นจากการถผกตรถึงกางเขนเลย (มธ. 27:14; ลผกา 23:9; มาระโก 15:4,5) ดกังนกันี้นเราจถึงคธิดวท่าอธิสอกัคไมท่
ไดจ้ขกัดขสืน เขาถผกวางอยท่างนตุท่มนวลบนกองฟปนนกันี้นและถผกมกัด

ความคธิดเหห็นของซาราหห์เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้เปป็นอยท่างไร? ทขีกี่เปป็นไปไดจ้มากทขีกี่สตุดกห็คสือนางไมท่ถผกปรถึกษา มกันคง
เปป็นสท่วนหนถึกี่งของภาระหนกักของอกับราฮกัมทขีกี่เขาตจ้องเผชธิญหนจ้าซาราหห์หากอธิสอกัคตจ้องตายจรธิง ๆ!

อธิสอกัคชธินแลจ้วกกับการเหห็นเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ มขีฟปนแลจ้วและมขีไฟแลจ้ว ซถึกี่งนท่าจะถผกทสาใหจ้ลตุกไหมจ้อยผท่ตท่อ
ไปในหมจ้อทองแดงลผกหนถึกี่ง “แตท่ลผกแกะสสาหรกับเครสืกี่องเผาบผชาอยผท่ทขีกี่ไหน” เขาถาม

ดจ้วยรธิมฝปปากทขีกี่สกักี่นเครสือ อาจดจ้วยนนี้สาตาหยดหนถึกี่งและความกระสกับกระสท่ายเลห็กนจ้อย อกับราฮกัมตอบวท่า 
“ลผกของพท่อเออ๋ย พระเจจ้าจะทรงจกัดเตรขียมลผกแกะไวจ้สสาหรกับพระองคห์เองเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเผาบผชา” โอ แนท่นอนวท่า



อกับราฮกัมหมายถถึงพระเมษโปดกของพระเจจ้าผผจ้จะเสดห็จมา “อกับราฮกัมบธิดาของทท่านทกันี้งหลายปปตธิยธินดขีทขีกี่จะไดจ้เหห็น
วกันของเรา และทท่านกห็ไดจ้เหห็นวกันนกันี้นแลจ้ว และมขีความยธินดขี” (ยอหห์น 8:56) อาจเปป็นไดจ้วท่าในทขีกี่นขีนี้อกับราฮกัมเหห็นมกันดขี
กวท่าทขีกี่เคยเหห็นมากท่อน! เชท่นนกันี้นแลจ้วเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านขีนี้จถึงไมท่อาจชสาระคท่าบาปของมนตุษยห์ไดจ้เลย เครสืกี่องสกัตว
บผชาทตุกตกัวทขีกี่ถผกถวายแคท่เตสือนใจเราวท่าบาปยกังไมท่ไดจ้ถผกชสาระคท่า จะตจ้องใชจ้เครสืกี่องบผชาอขีกอยท่าง พระเมษโปดกของ
พระเจจ้าจะทรงชสาระหนขีนี้นกันี้นตลอดไปโดยการถวายบผชาครกันี้งเดขียว (ฮบ. 10:14)

____________
ขร้อ 10-14:

22:10 และอกับราฮกัมกห็ยสืกี่นมสือของทท่าน และหยธิบมขีด
เพสืกี่อจะฆท่าบตุตรชายของทท่าน
22:11 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์เรขียกทท่าน
ออกมาจากฟฝ้าสวรรคห์ และตรกัสวท่า “อกับราฮกัม อกับ
ราฮกัม” และทท่านทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์อยผท่ทขีกี่นขีกี่”
22:12 และพระองคห์ตรกัสวท่า “อยท่าวางมสือของเจจ้า
บนเดห็กหนตุท่มนกันี้น และเจจ้าอยท่ากระทสาสธิกี่งใด ๆ แกท่เขา
เลย เพราะบกัดนขีนี้เรารผจ้แลจ้ววท่าเจจ้าเกรงกลกัวพระเจจ้า 
โดยเหห็นวท่าเจจ้าไมท่ไดจ้หวงบตุตรชายของเจจ้า บตุตรชาย
คนเดขียวของเจจ้าจากเรา”

22:13 และอกับราฮกัมแหงนตาของทท่านขถึนี้นและมอง
ดผ และดผเถธิด ขจ้างหลกังทท่านมขีแกะตกัวผผจ้ตกัวหนถึกี่งทขีกี่ตธิด
อยผท่ในพตุท่มไมจ้ทถึบโดยเขาทกันี้งสองของมกัน และอกับราฮกัม
กห็ไปและจกับแกะตกัวผผจ้ตกัวนกันี้นมา และถวายมกันเปป็น
เครสืกี่องเผาบผชาแทนบตุตรชายของทท่าน
22:14 และอกับราฮกัมเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่นกันี้นวท่า เยโฮ
วาหห์ยธิเรหห์ ตามทขีกี่ถผกพผดกกันจนทตุกวกันนขีนี้วท่า “ในภผเขา
ของพระเยโฮวาหห์นกันี้น สธิกี่งนกันี้นจะถผกเหห็น”

อธิสอนัคถสูกไวร้ชภีวธิต-ตนัวแทนถสูกจนัดใหร้
หยตุดนะ อกับราฮกัม! ทผตสวรรคห์ของพระเจจ้ายกับยกันี้งมขีดวาววกับเลท่มนกันี้นทขีกี่คงจะปปักหกัวใจของอธิสอกัคบนแทท่น

บผชานกันี้นไปแลจ้ว แตท่พระเจจ้าอาจตรกัสวท่า “อกับราฮกัม เมสืกี่อใจของเจจ้ามอบถวายอธิสอกัค นกักี่นแหละคสือทกันี้งหมดทขีกี่เรา
อยากไดจ้ บกัดนขีนี้การทดสอบสธินี้นสตุดลงแลจ้ว” อกับราฮกัมเตห็มใจทขีกี่จะถวายสธิกี่งทขีกี่เขารกักมากทขีกี่สตุดและดขีทขีกี่สตุดของเขาและ
ปลท่อยใหจ้พระเจจ้ากระทสากธิจใดกห็ตามทขีกี่ตจ้องกระทสาเพสืกี่อทสาใหจ้พระสกัญญาเหลท่านกันี้นสสาเรห็จ บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงพอ
พระทกัยแลจ้วและอกับราฮกัมพธิสผจนห์ใหจ้เหห็นแลจ้วถถึงความสกัตยห์ซสืกี่อของเขาและความรกักของเขา

คนหนตุท่มสาวจสานวนมากถวายตกัวทขีกี่จะไปยกังแอฟรธิกาในฐานะมธิชชกันนารขี แตท่พวกเขาทขีกี่ไปกห็ไมท่ถถึงครถึกี่งและ
พวกเขาหลายคนกห็ไมท่จสาเปป็นตจ้องไป พระเจจ้าไมท่ไดจ้อยากใหจ้พวกเขาทตุกคนไปอยผท่ในแอฟรธิกา แตท่พระองคห์ทรง
อยากใหจ้ทตุกคนเตห็มใจทขีกี่จะไป เตห็มใจทขีกี่จะสละทธินี้งแผนการตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับเงธินทอง, ความสบาย, อาชขีพการงาน, 
เพสืกี่อจะไปอาศกัยอยผท่ในกระทท่อมดธิน และอาจไมท่ไดจ้มาเหห็นหนจ้าคนทขีกี่พวกเขารกักอขีก ดกังนกันี้นใจของอกับราฮกัมทขีกี่ถวาย
บตุตรของเขานกันี้นจถึงทสาใหจ้พระเจจ้าพอพระทกัย

เรามขีลผกสาวคนหนถึกี่งทขีกี่มขีของประทานและเกท่งกาจหลายเรสืกี่อง เรขียนจบมหาวธิทยาลกัย ผผจ้ซถึกี่งไดจ้วางแผนทขีกี่จะ
ไปยกังทธิเบตเพสืกี่อเปป็นมธิชชกันนารขีกกับสามขีหนตุท่มของเธอ เธอถผกตอบรกับโดย China Inland Mission แลจ้ว ตอนแรก
ผมทผลวท่า “พระองคห์เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคห์จะรกี่สาไหจ้และจะรจ้องไหจ้ แตท่ขจ้าพระองคห์จะทสาใจไดจ้” จากนกันี้นเมสืกี่อความ
ละอายทท่วมทจ้นใจของผม ผมกห็ทผลดจ้วยนนี้สาตาวท่า “พระองคห์เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคห์จะไมท่เพขียงทสาใจไดจ้ ขจ้าพระองคห์จะ



สรรเสรธิญพระองคห์และชสืกี่นชมยธินดขี และขจ้าพระองคห์จะออกคท่าใชจ้จท่ายทกันี้งหมดและเงธินเดสือนดจ้วย พระองคห์เจจ้าขจ้า 
ลผก ๆ ทกันี้งหกคนของขจ้าพระองคห์อาจไปยกังทธิเบตหรสือแอฟรธิกาหรสือทขีกี่ใดกห็ตามทขีกี่พระองคห์ทรงประสงคห์ ทตุกคนเปป็น
ของพระองคห์หากขจ้าพระองคห์จะไมท่ไดจ้เหห็นหนจ้าพวกเขาอขีก”

ขณะทขีกี่หนตุท่มสาวคผท่นกันี้นกสาลงเตรขียมตกัว พวกคอมมธิวนธิสตห์กห็รตุกรานทธิเบตในทขีกี่ ๆ มขีหลตุมศพของพวกมธิชชกัน
นารขีมากกวท่าทขีกี่มขีหลตุมศพของผผจ้ทขีกี่กลกับใจรกับเชสืกี่อ! และโอกาสในการประกาศนกันี้นกห็ถผกปปิด ลผกเขยคนนกันี้นรกับใชจ้เปป็นศธิษ
ยาภธิบาล แตท่หลายครกันี้งนกับแตท่นกันี้นผมกห็เตสือนพระทกัยองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าอยท่างชสืกี่นบานวท่า “ขจ้าพระองคห์ขอถวายพวก
เขาแดท่พระองคห์! พระองคห์เจจ้าขจ้า พวกเขาเปป็นของพระองคห์”

ตนัวแทนอยสูผ่ใกลร้แลร้ว
พระเจจ้าทรงมขีตกัวแทนพรจ้อมอยผท่แลจ้วสสาหรกับเครสืกี่องเผาบผชานกันี้น แกะผผจ้ตกัวหนถึกี่งเขาตธิดอยผท่ในพตุท่มไมจ้ เชสือกทขีกี่

มกัดอธิสอกัคอยผท่ถผกตกัดออกและแกะผผจ้ตกัวนกันี้นกห็ถผกฆท่าและถผกวางบนฟปนทขีกี่เตรขียมไวจ้นกันี้นบนแทท่นบผชา
บกัดนขีนี้เรามขีภาพเดธิมอขีกแลจ้ว มกันคสือการรกับโทษแทน ประการแรก อธิสอกัคเปป็นภาพของพระครธิสตห์ผผจ้ทรง

แบกรกับบาปทกันี้งหลายของเราและสธินี้นพระชนมห์แทนเรา บกัดนขีนี้อธิสอกัคเปป็นภาพของเราคนบาปทตุกคนผผจ้นท่าสกังเวชและ
แกะผผจ้ตกัวนกันี้นเปป็นภาพแสดงลท่วงหนจ้าถถึงพระเยซผ ผผจ้ทรงเปป็นตกัวแทนของเรา พระเจจ้าทรงสกัตยห์ซสืกี่อมาตลอดชกักี่วนธิรกัน
ดรห์จรธิง ๆ! ตกัวแทนถผกจกัดหาใหจ้ทขีกี่นกักี่นอยท่างประจกักษห์ชกัดแกท่ตา ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงเรขียกสถานทขีกี่นกันี้นวท่าเยโฮวาหห์ยธิเรหห์, 
“พระเยโฮวาหห์จะทรงจกัดเตรขียม”

_______________
ขร้อ 15-19:

22:15 และทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์เรขียกมายกัง
อกับราฮกัมออกมาจากฟฝ้าสวรรคห์เปป็นครกันี้งทขีกี่สอง
22:16 และตรกัสวท่า “เราไดจ้ปฏธิญาณโดยตกัวเราเอง 
พระเยโฮวาหห์ตรกัส วท่าเพราะเจจ้าไดจ้กระทสาสธิกี่งนขีนี้ และ
ไมท่ไดจ้หวงบตุตรชายของเจจ้า บตุตรชายคนเดขียวของ
เจจ้า
22:17 ในการอวยพร เราจะอวยพรเจจ้า และในการ
ทวขีมากขถึนี้น เราจะทวขีเชสืนี้อสายของเจจ้าใหจ้มากขถึนี้น ดตุจ
ดวงดาวทกันี้งหลายแหท่งฟฝ้าสวรรคห์ และดตุจเมห็ดทราย

ซถึกี่งอยผท่บนฝปัปั่งทะเล และเชสืนี้อสายของเจจ้าจะไดจ้ประตผ
เมสืองของเหลท่าศกัตรผของเขาเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์
22:18 และในเชสืนี้อสายของเจจ้า บรรดาประชาชาตธิ
แหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพร เพราะเจจ้าไดจ้เชสืกี่อ
ฟปังเสขียงของเรา”
22:19 แลจ้วอกับราฮกัมจถึงกลกับไปหาพวกคนใชจ้หนตุท่ม
ของทท่าน และพวกเขากห็ลตุกขถึนี้นและพากกันไปยกังเมสือง
เบเออรห์เชบา และอกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ทขีกี่เบเออรห์เชบา

พนันธสนัญญากนับอนับราฮนัมถสูกทวนซนั้นา
กท่อนหนจ้านกันี้นพกันธสกัญญานกันี้นกลท่าวไวจ้ในคราวหนถึกี่งวท่า “เราจะกระทสาใหจ้เชสืนี้อสายของเจจ้าเหมสือนอยท่าง

ผงคลขีแหท่งแผท่นดธินโลก” (ปฐก. 13:16) อขีกคราวหนถึกี่งอกับราฮกัมไดจ้รกับคสาบกัญชาวท่า “จงมองดผฟฝ้าสวรรคห์และนกับ
ดวงดาวเหลท่านกันี้น ถจ้าเจจ้าสามารถนกับพวกมกันไดจ้” และพระองคห์ตรกัสแกท่ทท่านวท่า “เชสืนี้อสายของเจจ้าจะเปป็นเชท่นนกันี้น”
(ปฐก. 15:5) แตท่คราวนขีนี้พระเจจ้าทรงทวนซนี้สาภาพประกอบทกันี้งคผท่นกันี้น ซถึกี่งเราคธิดวท่าแสดงภาพของเชสืนี้อสายฝฝ่ายโลก
และเชสืนี้อสายฝฝ่ายสวรรคห์, ชนชาตธิอธิสราเอลจรธิง ๆ และอธิสราเอลฝฝ่ายวธิญญาณ พระองคห์ตรกัสวท่า “เราจะทวขีเชสืนี้อ



สายของเจจ้าใหจ้มากขถึนี้น ดตุจดวงดาวทกันี้งหลายแหท่งฟฝ้าสวรรคห์ และดตุจเมห็ดทรายซถึกี่งอยผท่บนฝปัปั่งทะเล” พระเจจ้าทรง
เสรธิมพระพรนขีนี้เขจ้าไปดจ้วยวท่า “และในเชสืนี้อสายของเจจ้า บรรดาประชาชาตธิแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพระพร”, 
พระพรเสรธิมนขีนี้ทขีกี่วท่า “...และเชสืนี้อสายของเจจ้าจะไดจ้ประตผเมสืองของเหลท่าศกัตรผของเขาเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์”

แนท่นอนวท่านกักี่นเปป็นพระสกัญญาแหท่งชกัยชนะของพระเยซผครธิสตห์ผผจ้จะทรงครอบครองตลอดไป: “และทท่าน
จะครอบครองเหนสือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนธิตยห์ และอาณาจกักรของทท่านจะไมท่มขีการสธินี้นสตุดเลย” (ลผกา 1:33)
 “เรสืกี่องการเพธิกี่มพผนแหท่งการปกครองของทท่านและสกันตธิภาพจะไมท่มขีทขีกี่สธินี้นสตุด บนพระทขีกี่นกักี่งของดาวธิด และบนราช
อาณาจกักรของพระองคห์ เพสืกี่อจะเชธิดชผราชอาณาจกักรนกันี้นไวจ้ และเพสืกี่อจะสถาปนาราชอาณาจกักรนกันี้นไวจ้ดจ้วยความ
ยตุตธิธรรมและดจ้วยความเทขีกี่ยงธรรม ตกันี้งแตท่บกัดนขีนี้เปป็นตจ้นไปจนนธิรกันดรห์กาล” (อสย. 9:7)

อธิสยาหห์ 53 บอกเราเกขีกี่ยวกกับการทนทตุกขห์เหลท่านกันี้นของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดในสธิบขจ้อแรกนกันี้น โอ แตท่ขจ้อ 11 
และ 12 บอกเลท่าถถึงชกัยชนะแสนมหกัศจรรยห์ของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น:

“ทท่านจะเหห็นความลสาบากเจห็บปวดแหท่งจธิตวธิญญาณของทท่าน และจะพอใจ โดยความรผจ้ของทท่าน ผผจ้รกับใชจ้
อกันชอบธรรมของเราจะกระทสาใหจ้คนเปป็นอกันมากถผกนกับไดจ้วท่าเปป็นคนชอบธรรม เพราะทท่านจะแบกบรรดาความ
ชกักี่วชจ้าของเขาทกันี้งหลาย ฉะนกันี้นเราจะแบท่งสท่วนหนถึกี่งใหจ้ทท่านกกับผผจ้ยธิกี่งใหญท่ และทท่านจะแบท่งของทขีกี่รธิบกกับคนแขห็งแรง 
เพราะทท่านไดจ้เทจธิตวธิญญาณของทท่านออกจนถถึงความมรณา และทท่านไดจ้ถผกนกับเขจ้ากกับบรรดาผผจ้ละเมธิด และทท่าน
ไดจ้แบกบาปของคนเปป็นอกันมาก และไดจ้ทสาการอจ้อนวอนเพสืกี่อผผจ้ละเมธิดทกันี้งหลาย”

ผผจ้แตท่งเพลงสดตุดขีซถึกี่งไดจ้รกับการดลใจในเพลงสดตุดขี 22 แสดงภาพพระทกัยทขีกี่แตกสลายของพระเยซผเจจ้าบน
กางเขนนกันี้น พระองคห์จะถผกดผหมธิกี่นและถผกลจ้อเลขียนโดยประชาชน พวกเขาจะทจ้าทายพระองคห์ใหจ้ลงมาจาก
กางเขนนกันี้น กระดผกของพระองคห์หลตุดจากขจ้อตท่อ พวกเขาจะแทงพระหกัตถห์และพระบาทของพระองคห์

โอ แตท่ผผจ้แตท่งเพลงสดตุดขีหยตุดแคท่นกันี้นไมท่ไดจ้ เขากลท่าวตท่อไปถถึงคสาพยากรณห์แสนมหกัศจรรยห์เกขีกี่ยวกกับพระพร
ทกันี้งหมดนกันี้นเมสืกี่อ “ราชอาณาจกักรเปป็นของพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงเปป็นผผจ้ครอบครองในทท่ามกลางบรรดา
ประชาชาตธิ” (ขจ้อ 28)

บกัดนขีนี้คณะเดธินทางเลห็ก ๆ นกันี้นกลกับบจ้านไปดจ้วยความเบธิกบานใจ! อธิสอกัคเปป็นเหมสือนผผจ้หนถึกี่งซถึกี่งเปป็นขถึนี้นจาก
ตาย ถผกกกันใหจ้พจ้นจากความตายเพราะตกัวแทนผผจ้หนถึกี่ง

_____________
ขร้อ 20-24:

22:20 และตท่อมาหลกังจากเหตตุการณห์เหลท่านขีนี้ มขีคน
บอกอกับราฮกัม โดยกลท่าววท่า “ดผเถธิด มธิลคาหห์ นางไดจ้
คลอดบตุตรหลายคนใหจ้แกท่นาโฮรห์นจ้องชายของทท่าน
ดจ้วย
22:21 ฮผสบตุตรหกัวปปของเขา และบผสนจ้องชายของ
เขา และเคมผเอลบธิดาของอารกัม
22:22 และเคเสด และฮาโซ และปปิลดาช และยธิ

ดลาฟ และเบธผเอล”
22:23 และเบธผเอลใหจ้กสาเนธิดเรเบคาหห์ ทกันี้งแปดคนนขีนี้
มธิลคาหห์ไดจ้คลอดใหจ้นาโฮรห์ นจ้องชายของอกับราฮกัม
22:24 และภรรยานจ้อยของเขา ผผจ้ซถึกี่งมขีชสืกี่อเรอผมาหห์ 
นางกห็คลอดเตบาหห์ และกาฮกัม และทาหาช และมา
อาคาหห์ดจ้วย



ญาตธิพภีริ่นร้องของอนับราฮนัม
เนสืกี่องจากเรเบคาหห์จะแตท่งงานกกับอธิสอกัคในไมท่ชจ้าและเปป็นบรรพสตรขีผผจ้หนถึกี่งของประชาชาตธินกันี้นและของ

พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด พงศห์พกันธตุห์ของเธอจถึงถผกใหจ้ไวจ้อยท่างยท่อ ๆ ตรงนขีนี้



ปฐมกาล 23
ขร้อ 1,2:

23:1 และซาราหห์มขีอายตุหนถึกี่งรจ้อยยขีกี่สธิบเจห็ดปป เหลท่านขีนี้
เปป็นปปทกันี้งหลายแหท่งชขีวธิตของซาราหห์
23:2 และซาราหห์ไดจ้สธินี้นชขีวธิตในเมสืองคขีรธิยาทอารบา 

นขีกี่คสือเมสืองเฮโบรน ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน และอกับ
ราฮกัมไดจ้มาเพสืกี่อไวจ้ทตุกขห์ใหจ้ซาราหห์ และรจ้องไหจ้เพสืกี่อ
นาง

ซาราหร์เสภียชภีวธิต
ตอนแรกนางมขีชสืกี่อวท่าซาราย จากนกันี้นชสืกี่อของนางถผกเปลขีกี่ยนในปฐมกาล 17:15 ซาราย ตามทขีกี่กลท่าวไวจ้ใน 

Young’s Analytical Concordance มขีความหมายวท่า “พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นเจจ้านาย” บางคนคธิดวท่าชสืกี่อนขีนี้มขี
ความหมายวท่า “ชอบหาเรสืกี่องทะเลาะ” แตท่ชสืกี่อของนางถผกเปลขีกี่ยนเปป็นซาราหห์, เจจ้าหญธิง

ซาราหห์ตายตอนอายตุ 127 ปป นกักี่นคสือสามสธิบเจห็ดปปหลกังจากคลอดอธิสอกัค กท่อนหนจ้านกันี้น ซาราหห์กลท่าวไวจ้วท่า 
“ฉกันแกท่แลจ้ว” (ปฐก. 18:12) แตท่ซาราหห์ ผผจ้ซถึกี่งดผเหมสือนจะถผกทสาใหจ้กลกับเปป็นสาวอขีกครกันี้งเมสืกี่อสามสธิบเจห็ดปปกท่อน 
บกัดนขีนี้เรธิกี่มแกท่แลจ้วและนางกห็ตาย

เมสืกี่ออกับราฮกัม “ไดจ้มาเพสืกี่อไวจ้ทตุกขห์ใหจ้ซาราหห์ และรจ้องไหจ้เพสืกี่อนาง” เขากห็อาจนกักี่งอยผท่ในเตห็นทห์ขจ้างศพนกันี้นสกัก
พกักและจากนกันี้นเขากห็ “ยสืนขถึนี้นหนจ้าผผจ้ตายของทท่าน…”

สายใยระหวท่างอกับราฮกัมกกับซาราหห์อท่อนหวานและแขห็งแกรท่งมาก มกันนท่าจะยธิกี่งแขห็งแกรท่งมากขถึนี้นไปอขีก
เพราะวท่าตลอดหลายปปนกันี้นพวกเขาไดจ้อธธิษฐานขอลผกดจ้วยกกันขณะทขีกี่พวกเขายกังไมท่ไดจ้รกับ บท่อยครกันี้งเมสืกี่อหญธิงคนใดมขี
ลผกหลายคน เธอกห็เรธิกี่มสาละวนกกับลผก ๆ จนแมจ้วท่าเธอรกักสามขีของเธอ เขากห็ไมท่ใชท่เปฝ้าหมายหลกักแหท่งความใสท่ใจ
และการปรนนธิบกัตธิดผแลของเธอ แตท่กกับซาราหห์ อกับราฮกัมมาเปป็นทขีกี่หนถึกี่ง

“นางซาราหห์ไดจ้เชสืกี่อฟปังอกับราฮกัม โดยเรขียกทท่านวท่านาย” (1 ปต. 3:6) และ “นายของฉกันกห็แกท่แลจ้วดจ้วย”
(ปฐก. 18:12) อาจเปป็นไดจ้วท่าซาราหห์ชจ้ากวท่าอกับราฮกัมในการไวจ้วางใจพระเยโฮวาหห์ นกักี่นไมท่ใชท่เรสืกี่องนท่าประหลาดใจ 
พระเจจ้าคงตกันี้งพระทกัยทขีกี่หกัวหนจ้าครอบครกัวควรเปป็นผผจ้แรกในการไวจ้วางใจและรกับใชจ้พระเจจ้าอยผท่แลจ้ว แตท่ความไมท่เหห็น
แกท่ตกัวของนาง ความกระวนกระวายใจของนางทขีกี่อกับราฮกัมควรมขีบตุตรชายคนนกันี้นทขีกี่เขาอยากมขี ไดจ้ทสาใหจ้นางยธินดขีถถึง
ขนาดทขีกี่จะยกฮาการห์สาวใชจ้คนนกันี้นใหจ้อยผท่ในอจ้อมอกของอกับราฮกัมเพสืกี่อทขีกี่เขาจะมขีบตุตรชายคนนกันี้นไดจ้

ความเศรจ้าใจของอกับราฮกัมเปป็นของแทจ้ ไมท่ใชท่แคท่เปป็นการไวจ้ทตุกขห์อยท่างเปป็นทางการ อกับราฮกัมมาทขีกี่นกักี่นเพสืกี่อ
รกี่สาไหจ้เหนสือรท่างของภรรยาสตุดทขีกี่รกักของตน

โอ ผผจ้หญธิงบางคนอาจปรารถนาอยท่างโงท่เขลาทขีกี่จะมขีอาชขีพการงานตท่อหนจ้าคนอสืกี่นและแขท่งขกันกกับพวก
ผผจ้ชาย แตท่สตุภาษธิต 31:10-12 กลท่าววท่า “ใครจะพบหญธิงผผจ้เปปปั่ยมดจ้วยคตุณธรรม เพราะคท่าของเธอประเสรธิฐยธิกี่งกวท่า
ทกับทธิมมากนกัก ใจของสามขีเธอกห็วางใจในเธออยท่างปลอดภกัย จนทท่านจะไมท่ตจ้องการของปลจ้น เธอจะทสาความดขีใหจ้
ทท่าน และไมท่ทสาความชกักี่วรจ้าย ตลอดวกันทกันี้งหลายของเธอ”

โอ ซาราหห์คสือภรรยาเชท่นนกันี้น ใจของสามขีของนางไวจ้วางใจในตกัวนางอยท่างปลอดภกัยและนางทสาแตท่ความดขี
ใหจ้เขาและไมท่ใชท่ความชกักี่วตลอดวกันเหลท่านกันี้นแหท่งชขีวธิตของนาง เราคธิดวท่า ไมท่อาจมขีอาชขีพการงานใดทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ไปกวท่า
นขีนี้แลจ้ว สสาหรกับผผจ้หญธิงคนหนถึกี่งทขีกี่จะเปป็นภรรยาของชายทขีกี่ดขีคนหนถึกี่ง ทขีกี่จะชท่วยเหลสือเขา ทขีกี่จะทสาใหจ้เขามขีความสตุข ทขีกี่



จะสกัตยห์จรธิงตท่อเขา และทขีกี่จะเอาใจใสท่ดผแลสามขีและลผก ๆ เมสืกี่อนกันี้น “ลผก ๆ ของเธอตสืกี่นขถึนี้น และเรขียกเธอวท่าผผจ้ทขีกี่ไดจ้รกับ
พร สามขีของเธอดจ้วย และทท่านกห็ยกยท่องเธอ” (สภษ. 31:28)

สธิกี่งทขีกี่แสนวธิเศษอยท่างหนถึกี่งทขีกี่มขีกลท่าวเกขีกี่ยวกกับซาราหห์กห็คสือวท่า นาง “ไดจ้รกับพลกังเพสืกี่อจะตกันี้งครรภห์ และไดจ้คลอด
บตุตรเมสืกี่อนางมขีอายตุเกธินแลจ้ว เพราะนางถสือวท่าพระองคห์ผผจ้ไดจ้ทรงสกัญญานกันี้นทรงเปป็นผผจ้สกัตยห์ซสืกี่อ” (ฮบ. 11:11) และ
การทขีกี่นางรกับใชจ้พระเจจ้าหลกัก ๆ แลจ้วกห็คสือขณะทขีกี่นางรกับใชจ้สามขีของนางและกกับสามขีของนาง

บกัดนขีนี้อธิสอกัคมขีอายตุไดจ้สามสธิบเจห็ดปปแลจ้ว อขีกสามปปกวท่าเขาจะรกับเรเบคาหห์เปป็นภรรยาของเขา แตท่นกักี่นคงเปป็น
ชท่วงสามปปทขีกี่เปลขีกี่ยวเหงาจรธิง ๆ เพราะวท่าอธิสอกัคเคยอยผท่ใกลจ้ชธิดกกับมารดาของเขามาก ๆ และเมสืกี่อพระเจจ้าทรงสท่ง
เรเบคาหห์มาใหจ้เขา เรากห็อท่านวท่า “และอธิสอกัคกห็พาเธอเขจ้ามาในเตห็นทห์ของซาราหห์มารดาของทท่าน และรกับเรเบคาหห์
ไวจ้ และเธอกห็กลายเปป็นภรรยาของทท่าน และทท่านกห็รกักเธอ และอธิสอกัคไดจ้รกับการปลอบประโลมใจหลกังจากการสธินี้น
ชขีวธิตของมารดาของทท่าน” (ปฐก. 24:67) อกับราฮกัมและอธิสอกัคเกห็บรกักษาเตห็นทห์หลกังนกันี้นไวจ้, เตห็นทห์ของซาราหห์, และ
ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าคงมขีขจ้าวของกระจตุกกระจธิกทขีกี่แสดงถถึงความใกลจ้ชธิดทขีกี่หญธิงคนหนถึกี่งคงเกห็บสะสมไวจ้รอบตกัวนาง 
บกัดนขีนี้ใจทขีกี่เปลท่าเปลขีกี่ยวของอธิสอกัคไดจ้รกับการปลอบประโลมแลจ้วเมสืกี่อเรเบคาหห์มาสผท่อจ้อมแขนของเขาและบจ้านของเขา
และเตธิมเตห็มชท่องวท่างนกันี้นทขีกี่ถผกทธินี้งไวจ้โดยซาราหห์คตุณแมท่สตุดทขีกี่รกักของเขา

____________
ขร้อ 3-15:

23:3 และอกับราฮกัมยสืนขถึนี้นหนจ้าผผจ้ตายของทท่าน และ
พผดกกับบตุตรชายทกันี้งหลายของเฮท โดยกลท่าววท่า
23:4 “ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนแปลกหนจ้าและเปป็นคนมา
อาศกัยอยผท่กกับพวกทท่าน ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้ามขีกรรมสธิทธธิธิ์ใน
ทขีกี่ดธินสสาหรกับใชจ้เปป็นทขีกี่ฝปังศพกกับพวกทท่าน เพสืกี่อ
ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้ฝปังผผจ้ตายของขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นสายตา
ของขจ้าพเจจ้า”
23:5 และลผกหลานของเฮทตอบอกับราฮกัม โดย
กลท่าวแกท่ทท่านวท่า
23:6 “โปรดฟปังพวกเรา นายของขจ้าพเจจ้า ทท่านเปป็น
เจจ้านายผผจ้มขีอสานาจมากในทท่ามกลางพวกเรา ใน
อตุโมงคห์ฝปังศพทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดของพวกเราขอใหจ้ฝปังผผจ้ตายของ
ทท่านเถธิด ไมท่มขีผผจ้ใดในพวกเราทขีกี่จะระงกับอตุโมงคห์ฝปังศพ
ของเขาไวจ้จากทท่าน แตท่ยอมใหจ้ทท่านฝปังผผจ้ตายของ
ทท่าน”
23:7 และอกับราฮกัมกห็ลตุกขถึนี้น และนจ้อมตกัวลงตท่อหนจ้า
ชาวแผท่นดธินนกันี้น คสือลผกหลานของเฮท

23:8 และทท่านสนทนากกับพวกเขา โดยกลท่าววท่า 
“ถจ้าเปป็นความคธิดของพวกทท่านทขีกี่จะใหจ้ขจ้าพเจจ้าฝปังผผจ้
ตายของขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นสายตาของขจ้าพเจจ้า ขอฟปัง
ขจ้าพเจจ้าเถธิด และวธิงวอนเอโฟรนบตุตรชายของโศ
หารห์เพสืกี่อขจ้าพเจจ้า
23:9 ขอใหจ้เขาใหจ้ถนี้สาแหท่งมกัคเป-ลาหห์แกท่ขจ้าพเจจ้า ซถึกี่ง
เขาถสือกรรมสธิทธธิธิ์นกันี้น ซถึกี่งอยผท่ทขีกี่ปลายนาของเขา ตาม
จสานวนเงธินมากเทท่าทขีกี่มกันมขีคท่า เขาจะยกมกันใหจ้แกท่
ขจ้าพเจจ้าเพสืกี่อเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์แหท่งทขีกี่ฝปังศพในทท่ามกลาง
พวกทท่าน”
23:10 และเอโฟรนอาศกัยอยผท่ทท่ามกลางลผกหลาน
ของเฮท และเอโฟรนคนฮธิตไทตห์กห็ตอบอกับราฮกัมตท่อ
หนจ้าลผกหลานของเฮท คสือบรรดาผผจ้ทขีกี่เขจ้าไปทขีกี่ประตผ
เมสืองของเขา โดยกลท่าววท่า
23:11 “อยท่าเลย นายของขจ้าพเจจ้า โปรดฟปัง
ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าใหจ้นานกันี้นแกท่ทท่าน และถนี้สาทขีกี่อยผท่ใน
นานกันี้น ขจ้าพเจจ้ายกมกันใหจ้ทท่าน ตท่อหนจ้าบตุตรชายทกันี้ง



หลายแหท่งประชาชนของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้ายกมกันใหจ้
ทท่าน ขอเชธิญฝปังผผจ้ตายของทท่านเถธิด”
23:12 และอกับราฮกัมกห็นจ้อมตกัวลงตท่อหนจ้าชาวแผท่น
ดธินนกันี้น
23:13 และทท่านพผดกกับเอโฟรนตท่อหนจ้าชาวแผท่นดธิน
นกันี้น โดยกลท่าววท่า “แตท่ถจ้าทท่านจะใหจ้มกันแลจ้ว ขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องทท่าน ขอฟปังขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะใหจ้เงธินแกท่
ทท่านเพสืกี่อนานกันี้น ขอรกับเงธินจากขจ้าพเจจ้าเถธิด และ

ขจ้าพเจจ้าจะฝปังผผจ้ตายของขจ้าพเจจ้าทขีกี่นกักี่น”
23:14 และเอโฟรนตอบอกับราฮกัม โดยกลท่าวแกท่ทท่าน
วท่า
23:15 “นายของขจ้าพเจจ้า ขอตกันี้งใจฟปังขจ้าพเจจ้าเถธิด 
ทขีกี่ดธินแปลงนขีนี้มขีราคาเปป็นเงธินสขีกี่รจ้อยเชเขล ระหวท่าง
ทท่านกกับขจ้าพเจจ้ากห็ไมท่เทท่าไร เพราะฉะนกันี้นขอเชธิญฝปังผผจ้
ตายของทท่านเถธิด”

อนับราฮนัมผสูร้รนักพระเจร้าแสวงหาทภีริ่ฝฝังศพจากมธิตรสหายของตน
อกับราฮกัมไมท่ไดจ้เปป็นเจจ้าของสธินทรกัพยห์ใด ๆ และเพสืกี่อทขีกี่จะฝปังศพซาราหห์เขากห็ตจ้องซสืนี้อทขีกี่ฝปังศพแหท่งหนถึกี่งเสขีย

กท่อน เขาเตสือนความจสาเพสืกี่อนคนตท่างชาตธิเหลท่านขีนี้วท่า “ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนแปลกหนจ้าและเปป็นคนมาอาศกัยอยผท่กกับพวก
ทท่าน” เขาเปป็นคนตท่างถธิกี่น เขาเปป็นเพขียงผผจ้อาศกัยชกักี่วคราวในแผท่นดธินนขีนี้ซถึกี่งพระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้กกับเชสืนี้อสายของเขา
เปป็นนธิตยห์ เขาไมท่ไดจ้เปป็นเจจ้าของผสืนดธินเลยสกักฟตุตทขีกี่เขาจะอจ้างไดจ้วท่าเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์ของเขา

เขาจถึงเปป็นภาพเลห็งอยท่างหนถึกี่งของครธิสเตขียนทตุกคน ความเปป็นพลเมสืองของเราอยผท่ในสวรรคห์ ไมท่ใชท่ในโลกนขีนี้
มขีกลท่าวไวจ้เกขีกี่ยวกกับอกับราฮกัมวท่า “โดยความเชสืกี่อ ทท่านไดจ้พสานกักในแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญานกันี้น เหมสือนอยผท่ในดธินแดน
แปลกถธิกี่น โดยอาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลายกกับอธิสอกัคและยาโคบ ผผจ้เปป็นทายาทดจ้วยกกันกกับทท่านแหท่งพระสกัญญาอกัน
เดขียวกกันนกันี้น เพราะวท่าทท่านไดจ้คอยทท่านครหนถึกี่งซถึกี่งมขีรากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผผจ้ทรงสรจ้างและนายชท่างของนครนกันี้นคสือ
พระเจจ้า” (ฮบ. 11:9,10)

ความคธิดของอกับราฮกัมจดจท่ออยผท่บนสวรรคห์ ผมแนท่ใจวท่านครนกันี้นทขีกี่เขาคอยทท่าทขีกี่มขีรากฐานคสือ นครฝฝ่าย
สวรรคห์ทขีกี่จะลงมาจากพระเจจ้าออกจากสวรรคห์ เพสืกี่อทขีกี่จะเปป็น “กรตุงเยรผซาเลห็มใหมท่” ในแผท่นดธินนกันี้นซถึกี่งพระเจจ้าทรง
สกัญญาไวจ้กกับอกับราฮกัมและเชสืนี้อสายของเขา (วว. 21:1-10)

โอ อกับราฮกัมไมท่เคยลสืมเลยวท่าเขาเปป็นเพขียงผผจ้อาศกัยอยผท่ชกักี่วคราว, ผผจ้สกัญจร, คนตท่างถธิกี่นและคนตท่างดจ้าวใน
แผท่นดธินโลกนขีนี้ และวท่าเขาเปป็นแบบแผนสสาหรกับครธิสเตขียนทกันี้งหลายเหมสือนอยท่างทขีกี่เขาเปป็นในเรสืกี่องของความรอด
โดยความเชสืกี่อ ดกังนกันี้นครธิสเตขียนจถึงรจ้องเพลงไดจ้วท่า:

ขจ้าเปป็นคนตท่างเมสืองมา
บจ้านขจ้าอยผท่แควจ้นแดนไกล
เขาเรขียกวท่าเมสืองสวรรคห์
เมสืองนกันี้นไมท่มขีคนตาย

ใชท่แลจ้วครกับ และในถจ้อยคสาของอขีกบทเพลงหนถึกี่ง เรากลท่าวไดจ้วท่า
ขจ้าเปป็นผผจ้สกัญจร และขจ้าเปป็นคนตท่างถธิกี่น

ขจ้าอยผท่คจ้างไดจ้ ขจ้าอยผท่คจ้างไดจ้เพขียงคสืนเดขียว!



และเรากลท่าวไดจ้วท่า
เมสืองนกันี้นทขีกี่ขจ้ากสาลกังเดธินทางไป

พระผผจ้ไถท่ของขจ้าทรงเปป็นความสวท่างของเมสืองนกันี้น
และบางคนกห็รจ้องเพลงดจ้วยใจยธินดขีวท่า

โลกนขีนี้พระเจจ้าประทาน
เปป็นบจ้านอาศกัยชกักี่วคราว

โอ เชท่นนกันี้นแลจ้ว ขอใหจ้ความคธิดของเราจดจท่ออยผท่บนสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่เปป็นฝฝ่ายสวรรคห์ และขอใหจ้เราแนท่ใจวท่า
เราไมท่ถผกฉตุดรกันี้งโดยความหท่วงพะวงตท่าง ๆ ของโลกนขีนี้ และการหลอกลวงของทรกัพยห์สมบกัตธิ และตกัณหาของสธิกี่งตท่าง 
ๆ ทขีกี่เขจ้ามาขจ้างใน และทสาใหจ้พระวจนะของพระเจจ้าไมท่เกธิดผลในชขีวธิตของเรา

จงหมายเหตตุความเคารพนกับถสือทขีกี่เพสืกี่อนบจ้านชาวตท่างชาตธิเหลท่านขีนี้มขีตท่ออกับราฮกัม: “ทท่านเปป็นเจจ้านายผผจ้มขี
อสานาจมากในทท่ามกลางพวกเรา ในอตุโมงคห์ฝปังศพทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดของพวกเราขอใหจ้ฝปังผผจ้ตายของทท่านเถธิด ไมท่มขีผผจ้ใดในพวก
เราทขีกี่จะระงกับอตุโมงคห์ฝปังศพของเขาไวจ้จากทท่าน” กษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคและฟปโคลห์แมท่ทกัพใหญท่ของเขาไดจ้กลท่าวแกท่อกับ
ราฮกัมวท่า “พระเจจ้าทรงสถธิตอยผท่กกับทท่านในทตุกสธิกี่งทขีกี่ทท่านกระทสา” (ปฐก. 21:22) พวกเขารผจ้วท่าเขาประสบความ
สสาเรห็จ กลจ้าหาญ และเปป็นคนดขี และพวกเขามกักี่นใจวท่าความสสาเรห็จของเขาจะคงอยผท่ตท่อไป

อกับราฮกัมไดจ้รกับการเสนอทขีกี่ฝปังศพใหจ้ฟรขี ๆ แตท่เขาไมท่ยอมรกับมกันโดยไมท่เสขียเงธิน เขาเปป็นคนดขีและซสืกี่อตรง 
เขาเชสืกี่อวท่าผผจ้คนของพระเจจ้าควรออกเงธินเองสสาหรกับสธิกี่งทขีกี่ตนอยากไดจ้ วท่าคน ๆ หนถึกี่งควรทสาอะไรสกักอยท่างเพสืกี่อทขีกี่จะ
สมควรไดจ้รกับสธิกี่งนกันี้น ๆ

หลกักการนกันี้นถผกสอนใน 2 เธสะโลนธิกา บททขีกี่ 3 เปาโลเตสือนความจสาพวกเขาวท่าเขาไดจ้ทสางานหนกักในหมผท่
พวกเขาอยท่างไร

“เพราะวท่าพวกทท่านเองกห็ทราบอยผท่วท่า พวกทท่านควรจะทสาตามอยท่างพวกเราอยท่างไร เพราะพวกเราเอง
ไมท่ไดจ้ประพฤตธิตกัวอยท่างไมท่เปป็นระเบขียบในทท่ามกลางพวกทท่าน และพวกเราไมท่ไดจ้ทานอาหารของผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดเปลท่า ๆ
แตท่ไดจ้กระทสากธิจดจ้วยการทสางานหนกักและดจ้วยการตรากตรสาทสางานทกันี้งกลางคสืนและกลางวกัน เพสืกี่อพวกเราจะไมท่
เปป็นภาระแกท่คนหนถึกี่งคนใดในพวกทท่าน”- ขจ้อ 7,8

จากนกันี้นเขาบกัญชาวท่า “...ถจ้าผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดไมท่ยอมทสางาน กห็อยท่าใหจ้เขากธินเชท่นกกัน”
พวกทขีกี่ชอบยตุท่งเรสืกี่องคนอสืกี่น ครธิสเตขียนทกันี้งหลายทขีกี่ไมท่ทสาสท่วนของตน ไมท่ควรกธินรท่วมกกับพวกทขีกี่เหลสือโดยค

รธิสตจกักรเปป็นผผจ้ออกคท่าใชจ้จท่าย และครธิสตจกักรไมท่ควรใหจ้ความชท่วยเหลสือแกท่หญธิงมท่ายคนใดนอกเสขียจากวท่านาง
มขีอายตุหกสธิบปปแลจ้ว “โดยเปป็นภรรยาของชายคนเดขียว เปป็นคนทขีกี่ถผกรายงานวท่าไดจ้กระทสาบรรดาการงานทขีกี่ดขี ถจ้า
นางไดจ้เอาใจใสท่เลขีนี้ยงดผลผก ๆ ถจ้านางไดจ้มขีนนี้สาใจรกับรองแขกทกันี้งหลาย ถจ้านางไดจ้ลจ้างเทจ้าของพวกวธิสตุทธธิชน ถจ้านางไดจ้
สงเคราะหห์คนทขีกี่มขีความทตุกขห์ยาก ถจ้านางไดจ้ปฏธิบกัตธิตามการงานทขีกี่ดขีทตุกอยท่างอยท่างขยกันขกันแขห็ง” (1 ทธ. 5:9,10) 
ครธิสเตขียนทกันี้งหลายควรออกเงธินเอง

บางครกันี้งมขีคนพผดและปกตธิแลจ้วมกันกห็ไมท่เปป็นความจรธิง ทขีกี่วท่าผผจ้รกับใชจ้บางคนเทศนาเพสืกี่อเงธิน มกันเปป็นความ
จรธิงทขีกี่วท่าบางครกันี้งพวกคนทขีกี่ถสือแนวคธิดสมกัยใหมท่และแนวคธิดเสรขีนธิยมซถึกี่งไมท่ไดจ้กลกับใจรกับเชสืกี่อจรธิง ๆ อยากไดจ้รกับ



อภธิสธิทธธิธิ์ เงธินเดสือน และความมกักี่นคงทขีกี่มาจากการอจ้างตกัววท่าเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของพระครธิสตห์ในเมสืกี่อแทจ้จรธิงแลจ้วพวกเขา
เปป็นเหลท่าผผจ้พยากรณห์เทห็จ 2 เปโตร 2:1-3 บอกเกขีกี่ยวกกับผผจ้พยากรณห์เทห็จเหลท่านขีนี้ พวกครผสอนเทห็จ “ผผจ้ซถึกี่งจะแอบนสา
คสาสอนนอกรขีตอกันถผกสาปแชท่งเขจ้ามา โดยถถึงกกับปฏธิเสธองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าผผจ้ไดจ้ทรงไถท่พวกเขาไวจ้…และเพราะความ
โลภ พวกเขาจะกลท่าวคสาตลบตะแลงเพสืกี่อคจ้ากสาไรจากพวกทท่าน…” แตท่จงใหจ้ผผจ้รกับใชจ้ทขีกี่แทจ้จรธิงทตุกคนของพระเจจ้า
แนท่ใจวท่าตนเชสืกี่อฟปังพระบกัญชานกันี้น ปฏธิบกัตธิตามเงสืกี่อนไขนกันี้น “ไมท่โลภทรกัพยห์สธิกี่งของอกันเปป็นมลทธิน” (1 ทธ. 3:3)

ครธิสเตขียนทกันี้งหลายจะตจ้อง “มตุท่งกระทสาสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่ซสืกี่อสกัตยห์ในสายตาของคนทกันี้งปวง” (รม. 12:17) 
หากครธิสเตขียนคนใดถผกขท่มเหงเพราะเหห็นแกท่ความชอบธรรม นกักี่นกห็ดขีแลจ้ว แตท่ครธิสเตขียนไมท่ควรตจ้องทนทตุกขห์ใน
ฐานะเปป็นคนทสาชกักี่ว ไมท่มขีครธิสเตขียนคนใดควรใชจ้ชขีวธิตเชท่นนกันี้น ไมท่มขีครธิสเตขียนคนใดควรประมาทขนาดนกันี้นในชขีวธิต
สท่วนตกัวของตน ในการเลขีนี้ยงดผครอบครกัวของตน ในการชสาระหนขีนี้สธินอยท่างซสืกี่อตรง ในการทสางานทขีกี่สตุจรธิต เพสืกี่อทขีกี่เขา
จะไมท่นสาความอกัปยศมาสผท่อตุดมการณห์ของพระครธิสตห์

ผผจ้คนเหลท่านกันี้นรผจ้จกักอกับราฮกัม เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเหมสือนอยท่างทขีกี่พระเจจ้าทรงรผจ้จกัก “เพราะเรารผจ้จกักเขา วท่าเขาจะ
บกัญชาลผกหลานของเขาและครอบครกัวของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา และพวกเขาจะรกักษาพระมรรคาของพระเยโฮ
วาหห์ เพสืกี่อกระทสาความยตุตธิธรรมและการตกัดสธิน…” (ปฐก. 18:19) ทกันี้งครกัวเรสือนของอกับราฮกัมเปป็นคนซสืกี่อตรงและไดจ้
รกับการนกับหนจ้าถสือตาอยท่างมาก และแมจ้แตท่คนนอกรขีตเหลท่านกันี้นกห็เหห็นวท่าอกับราฮกัมแตกตท่างจากคนอสืกี่น ๆ พวกเขา
เคารพนกับถสือเขา

คตุณอาจไมท่สามารถไดจ้รกับความรกักหรสือแมจ้แตท่ความเขจ้าใจจากชาวโลกทขีกี่หลงหายซถึกี่งอยผท่รอบตกัวคตุณ แตท่คตุณ
สามารถทสาใหจ้พวกเขาเคารพนกับถสือคตุณไดจ้โดยวธิธขีการดสาเนธินชขีวธิตของคตุณ แนท่นอนวท่าอกับราฮกัมไดจ้กระทสาเชท่นนกันี้น

อกับราฮกัมยอมจท่ายคท่าถนี้สานกันี้นแหท่งมกัคเปลาหห์ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ เขาอยากฝปังศพซาราหห์ ไมท่ใชท่ครธิสเตขียนทตุกคนจะมขี
ความมกักี่งคกักี่งเหมสือนอกับราฮกัม แตท่ครธิสเตขียนทตุกคนสามารถอจ้างสธิทธธิธิ์ในพระพรและความอตุดมสมบผรณห์ของพระเจจ้า
ไดจ้ และเขาควรทขีกี่จะสามารถกลท่าวรท่วมกกับเปาโลไดจ้วท่า “แตท่พระเจจ้าของขจ้าพเจจ้าจะเตธิมเตห็มความตจ้องการทตุก
อยท่างของทท่านทกันี้งหลายตามความมกักี่งคกักี่งของพระองคห์ในสงท่าราศขีโดยพระเยซผครธิสตห์” (ฟป. 4:19)

____________
ขร้อ 16-20:

23:16 และอกับราฮกัมกห็ตกันี้งใจฟปังเอโฟรน และอกับรา
ฮกัมกห็ชกักี่งเงธินใหจ้เอโฟรนตามจสานวนซถึกี่งเขาบอกตท่อ
หนจ้าบตุตรชายทกันี้งหลายของเฮท คสือเงธินสขีกี่รจ้อยเชเขล 
ตามนนี้สาหนกักทขีกี่พท่อคจ้าใชจ้กกันในเวลานกันี้น
23:17 และนาของเอโฟรน ซถึกี่งอยผท่ในมกัคเป-ลาหห์ ซถึกี่ง
อยผท่ตรงหนจ้ามกัมเร นานกันี้นกกับถนี้สาซถึกี่งอยผท่ในนกันี้น และ
ตจ้นไมจ้ทกันี้งหมดซถึกี่งอยผท่ในนานกันี้น ทขีกี่อยผท่ตลอดทกักี่วบรธิเวณ
นกันี้น ถผกทสาเปป็นหลกักฐานยสืนยกัน
23:18 ใหจ้แกท่อกับราฮกัมเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์ตท่อหนจ้าลผก

หลานของเฮท ตท่อหนจ้าบรรดาผผจ้ทขีกี่เขจ้าไปทขีกี่ประตผ
เมสืองของเขา
23:19 และหลกังจากนขีนี้อกับราฮกัมกห็ฝปังซาราหห์ภรรยา
ของตน ในถนี้สานกันี้นแหท่งนาของมกัคเป-ลาหห์ตรงหนจ้า
มกัมเร นขีกี่คสือเมสืองเฮโบรน ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน
23:20 และนานกันี้นกกับถนี้สาทขีกี่อยผท่ในนกันี้น ถผกทสาหลกักฐาน
ยสืนยกันใหจ้แกท่อกับราฮกัมเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์สสาหรกับใชจ้เปป็นทขีกี่
ฝปังศพโดยบตุตรชายทกันี้งหลายของเฮท



อนับราฮนัมซสืนั้อถนั้นาแหผ่งมนัคเปลาหร์
อกับราฮกัมจท่ายเปป็นเงธินสขีกี่รจ้อยเชเขล มกันถผกชกักี่งนนี้สาหนกัก มกันอาจเปป็นเงธินแผท่นแตท่ไมท่นท่าจะอยผท่ในรผปของเหรขียญ

กษาปณห์ทขีกี่เปป็นมาตรฐานเดขียว เงธินสขีกี่รจ้อยเชเขลคงจะหมายความวท่าอกับราฮกัมจท่ายเงธิน 275.00 ดอลลารห์สหรกัฐ หรสือ
280.00 ดอลลารห์สหรกัฐ เนสืกี่องจากเชเขลหนถึกี่งมขีคท่าเทท่ากกับหกสธิบหจ้าเซห็นตห์ตามหมายเหตตุของ Scofield แตท่นกักี่นรวม
คท่าถนี้สา ทตุท่งนา ตจ้นไมจ้เหลท่านกันี้นแลจ้ว

ธตุรกรรมนขีนี้ถผกกระทสาอยท่างเปป็นทางการ ตท่อหนจ้าเหลท่าประจกักษห์พยาน และทตุกคนทขีกี่อยผท่ทขีกี่นกักี่นกห็จะทราบใน
อนาคตวท่าถนี้สานกันี้นเปป็นของอกับราฮกัมและเชสืนี้อสายของเขา

ถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์ ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ ซาราหห์ถผกฝปังศพ อยผท่ทขีกี่เมสืองเฮโบรน ตท่อมาอกับราฮกัมกห็จะถผกฝปังศพทขีกี่นกักี่น ตท่อ
มากห็อธิสอกัคกกับเรเบคาหห์ และยาโคบกกับเลอาหห์ (ปฐก. 49:29-32) ตอนนขีนี้มกันมขีสตุเหรท่าของมตุสลธิมสรจ้างทกับอยผท่ดจ้าน
บนแลจ้ว ในชท่วงสมกัยสงครามครผเสด เราคธิดวท่าเหลท่าทหารครผเสดเปลขีกี่ยนมกันใหจ้เปป็นครธิสตจกักรหนถึกี่งอยผท่สกักพกักหนถึกี่ง ทขีกี่
ฝปังศพนกันี้นอยผท่ในถนี้สาทขีกี่ผผจ้คนไมท่ไดจ้รกับอนตุญาตใหจ้เขจ้าไป แตท่อนตุสาวรขียห์ตท่าง ๆ ทขีกี่อยผท่ขจ้างบนกห็ใหจ้เกขียรตธิแกท่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่
ถผกฝปังอยผท่ขจ้างลท่าง

เราคธิดวท่าเปป็นการเหมาะสมมากกวท่าเยอะทขีกี่ศพของครธิสเตขียนจะถผกฝปังอยท่างสมเกขียรตธิแทนทขีกี่จะถผกเผา 
เปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าเมสืกี่อถถึงการฟปปื้นคสืนชขีพพระเจจ้าทรงสามารถรวบรวมชธินี้นสท่วนเหลท่านกันี้นและสรจ้างใหมท่และ
เปลขีกี่ยนแปลงรท่างนกันี้นใหจ้เปป็นรท่างกายแหท่งการฟปปื้นคสืนชขีพไดจ้ แตท่การเผาศพแสดงความเคารพนกับถสือนจ้อยมากตท่อ
รท่างกายนกันี้นซถึกี่งเคยเปป็นวธิหารของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์และซถึกี่งจะเปป็นขถึนี้นอขีกเมสืกี่อพระครธิสตห์ทรงเรขียกและแตรนกันี้นสท่ง
เสขียง



ปฐมกาล 24
ขร้อ 1-9:

24:1 และอกับราฮกัมกห็ชราแลจ้ว และมขีอายตุมากทขีเดขียว
และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงอวยพรอกับราฮกัมในทตุก
ประการ
24:2 และอกับราฮกัมกลท่าวแกท่คนใชจ้ของทท่านทขีกี่มขี
อาวตุโสทขีกี่สตุดแหท่งบจ้านของทท่าน ผผจ้ดผแลทรกัพยห์สมบกัตธิ
ทตุกอยท่างซถึกี่งทท่านมขีอยผท่วท่า “เราขอรจ้องเจจ้า เอามสือของ
เจจ้าวางไวจ้ใตจ้ตจ้นขาของเรา
24:3 และเราจะทสาใหจ้เจจ้าปฏธิญาณโดยพระเยโฮ
วาหห์ พระเจจ้าแหท่งสวรรคห์ และพระเจจ้าแหท่งแผท่นดธิน
โลกวท่า เจจ้าจะไมท่หาภรรยาใหจ้บตุตรชายของเราจาก
บตุตรสาวทกันี้งหลายของคนคานาอกัน ทขีกี่เราอาศกัยอยผท่
ทท่ามกลางพวกเขานขีนี้
24:4 แตท่เจจ้าจงไปยกังประเทศของเรา และไปยกัง
ญาตธิพขีกี่นจ้องของเรา และหาภรรยาคนหนถึกี่งใหจ้แกท่อธิส
อกัคบตุตรชายของเรา”
24:5 และคนใชจ้นกันี้นกลท่าวแกท่ทท่านวท่า “หากวท่าหญธิง
นกันี้นจะไมท่ยอมตามขจ้าพเจจ้ามายกังแผท่นดธินนขีนี้ ขจ้าพเจจ้า

ตจ้องนสาบตุตรชายของทท่านกลกับไปยกังแผท่นดธินซถึกี่งทท่าน
ไดจ้จากมานกันี้นหรสือ”
24:6 และอกับราฮกัมกลท่าวแกท่เขาวท่า “เจจ้าจงระวกังวท่า
เจจ้าจะไมท่พาบตุตรชายของเรากลกับไปทขีกี่นกักี่นอขีก
24:7 พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าแหท่งสวรรคห์ ผผจ้ไดจ้ทรงนสา
เรามาจากบจ้านบธิดาของเรา และจากแผท่นดธินแหท่ง
ญาตธิพขีกี่นจ้องของเรา และผผจ้ไดจ้พผดกกับเรา และทขีกี่ทรง
ปฏธิญาณกกับเรา โดยตรกัสวท่า ‘เราจะยกแผท่นดธินนขีนี้ใหจ้
แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า’ พระองคห์จะทรงสท่งทผตสวรรคห์
ของพระองคห์ไปขจ้างหนจ้าเจจ้า และเจจ้าจงหาภรรยา
คนหนถึกี่งใหจ้บตุตรชายของเราจากทขีกี่นกักี่น
24:8 และถจ้าหญธิงนกันี้นไมท่ยอมตามเจจ้ามา เจจ้ากห็จะพจ้น
จากคสาปฏธิญาณของเรานขีนี้ เพขียงแตท่อยท่าพาบตุตรชาย
ของเรากลกับไปทขีกี่นกักี่นอขีก”
24:9 และคนใชจ้นกันี้นไดจ้เอามสือของเขาวางใตจ้ตจ้นขา
ของอกับราฮกัมนายของตน และปฏธิญาณตท่อทท่าน
เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น

เอลภีเอเซอรร์ถสูกสนัริ่งใหร้สาบานวผ่าจะพาเจร้าสาวทภีริ่เหมาะสมมาใหร้อธิสอนัค
อกับราฮกัมเรขียก “คนใชจ้ของทท่านทขีกี่มขีอาวตุโสทขีกี่สตุดแหท่งบจ้านของทท่าน ผผจ้ดผแลทรกัพยห์สมบกัตธิทตุกอยท่างซถึกี่งทท่านมขี

อยผท่” แนท่นอนวท่านขีกี่คสือเอลขีเอเซอรห์ ผผจ้ถผกกลท่าวถถึงในปฐมกาล 15:2 เขามาจากเมสืองดามกัสกกัสและถผกหมายมกักี่นใหจ้
เปป็นทายาทของอกับราฮกัมหากพระเจจ้าไมท่ประทานบตุตรใหจ้ เขาจกัดการธตุรกธิจทกันี้งหมดของอกับราฮกัม และเปป็นคนใชจ้ทขีกี่
เขารกักและไวจ้วางใจมาก ๆ

“คนใชจ้ทขีกี่มขีอาวตุโสทขีกี่สตุด” ของเขา- คสาฮขีบรผนขีนี้คสือ เอเบด ซถึกี่งหมายถถึง “ผผจ้รกับใชจ้, ผผจ้กระทสาการ, คนไถนา, 
ทาส” (Young’s Concordance) มกันเปป็นคสาเดขียวกกันกกับคสาวท่าทาส “ทขีกี่ถผกซสืนี้อดจ้วยเงธิน” ในอพยพ 12:44; 
อพยพ 21:2,5,26; คสาเดขียวกกันนขีนี้ถผกใชจ้ในพระราชบกัญญกัตธิ 15:17 และ 23:15

ดกังนกันี้นชายผผจ้นขีนี้จถึงนท่าจะเปป็นทาสคนหนถึกี่งแตท่เปป็นทขีกี่รกักดตุจบตุตรชายคนหนถึกี่งและผผจ้จกัดการธตุรกธิจทกันี้งหมดของ
อกับราฮกัม อกับราฮกัมขอใหจ้เอลขีเอเซอรห์สาบาน “โดยพระเยโฮวาหห์ พระเจจ้าแหท่งสวรรคห์ และพระเจจ้าแหท่งแผท่นดธิน
โลก” บกัดนขีนี้ นขีกี่ไมท่ใชท่แคท่พระเจจ้าของอกับราฮกัม แตท่เปป็นพระเจจ้าแทจ้จรธิงองคห์เดขียวนกันี้นผผจ้ซถึกี่งเอลขีเอเซอรห์คงจะรผจ้จกักและรกัก
อยท่างแนท่นอน เอลขีเอเซอรห์เปป็นคนหนถึกี่งในครอบครกัวนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าตรกัสไวจ้ในปฐมกาล 18:19 วท่า “เพราะเรารผจ้จกัก
เขา วท่าเขาจะบกัญชาลผกหลานของเขาและครอบครกัวของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา และพวกเขาจะรกักษาพระมรรคา



ของพระเยโฮวาหห์ เพสืกี่อกระทสาความยตุตธิธรรมและการตกัดสธิน เพสืกี่อพระเยโฮวาหห์จะนสามาถถึงอกับราฮกัมสธิกี่งซถึกี่งพระองคห์
ไดจ้ตรกัสไวจ้เกขีกี่ยวกกับเขา”

เราไมท่อาจคธิดไดจ้เลยวท่าคนทขีกี่ใกลจ้ชธิดกกับอกับราฮกัมมาชกักี่วชขีวธิตอยท่างผผจ้รกับใชจ้คนนขีนี้ จะไมท่รผจ้จกักและรกักพระเจจ้า
ของอกับราฮกัม เราพบวท่าเขาเปป็นคนทขีกี่ชอบอธธิษฐาน (ดผ ขจ้อ 12-14) ดผเหมสือนจะชกัดเจนวท่าอกับราฮกัมฝากเรสืกี่องนขีนี้ไวจ้ใน
พระหกัตถห์ของพระเจจ้าแลจ้ว

อธิสอกัคตจ้องไมท่แตท่งงานกกับหญธิงชาวคานาอกัน! เขาตจ้องไมท่กลกับไปเยสือนประเทศนกันี้นดจ้วยซนี้สาเกรงวท่าเขาจะถผก
ทดลองหรสืออาจถผกทสาใหจ้แปดเปปปื้อนโดยความชกักี่วอกันเลวรจ้ายของเหลท่าผผจ้อาศกัยนกันี้นซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้ทรงบกัญชาอกับราฮกัม
ใหจ้จากมาและทธินี้งญาตธิพขีกี่นจ้องของตนและบจ้านบธิดาของตน พระเจจ้าไดจ้ทรงเลสือกลผกหลานบางคนของเชมแลจ้ว และ
จากคนกลตุท่มเลห็กมาก ๆ นกันี้น อกับราฮกัมแตท่งงานกกับนจ้องสาวตท่างมารดาของตกัวเอง อธิสอกัคจะแตท่งงานกกับลผกพขีกี่ลผกนจ้อง
ของตน, ลผกสาวของพขีกี่ชายมารดาของเขา, เรเบคาหห์ ยาโคบจะแตท่งงานกกับลผกพขีกี่ลผกนจ้องของเขาสองคน, ราเชล
และเลอาหห์ เราไมท่คธิดวท่าญาตธิพขีกี่นจ้องเหลท่านขีนี้เปป็นเหลท่าผผจ้รกับใชจ้ของพระเจจ้าทขีกี่รจ้อนรนและทตุท่มเทเหมสือนอยท่างอกับราฮกัม
แตท่อยท่างนจ้อยพวกเขากห็รผจ้จกักอกับราฮกัมและทราบจตุดยสืนของเขาและทราบวท่าสธิกี่งใดถผกคาดหวกังหากคน ๆ หนถึกี่งจะ
แตท่งงานเขจ้าสผท่ครอบครกัวของเขา

พท่อแมท่ทกันี้งหลายควรระมกัดระวกังจรธิง ๆ ในการดผแลเรสืกี่องเพสืกี่อนฝผงทขีกี่ลผกชายและลผกสาวของตนคบหา การ
ไปเดทกกันของพวกเขาและคนเหลท่านกันี้นทขีกี่พวกเขาอาจตกหลตุมรกักดจ้วย

อธิสอกัคอายตุสขีกี่สธิบปปแลจ้ว (ปฐก. 25:20) แตท่ภรรยาคนหนถึกี่งทขีกี่ถผกเลสือกไวจ้สสาหรกับเขาโดยพระเยโฮวาหห์จาก
ครอบครกัวทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดเทท่าทขีกี่จะหาไดจ้และทขีกี่มขีสายสกัมพกันธห์ทขีกี่แนบชธิดในเรสืกี่องของความสนใจและอตุปนธิสกัย กห็ปลอดภกัย
มากกวท่าภรรยาคนหนถึกี่งทขีกี่ถผกเลสือกเพราะความสวยของเธอหรสือเพราะความมขีเสนท่หห์ดถึงดผดทางเพศของเธอ ความ
รกักทขีกี่มาจากการสมรสในทางของพระเจจ้ากห็ดขีกวท่าความหลงใหลแบบหนตุท่มสาวและอาจเพขียงชกักี่วคราวกกับคนทขีกี่ไมท่
คผท่ควร

เหตตุใดจถึงไมท่มขีการเอท่ยชสืกี่อของคนใชจ้คนนขีนี้? ในบทนขีนี้บทเดขียวเขาถผกเรขียกสธิบสองครกันี้งวท่า “คนใชจ้นกันี้น” หรสือ 
“คนใชจ้ของอกับราฮกัม” เขาถผกเรขียกวท่า “ชายคนนกันี้น” เจห็ดครกันี้ง แตท่เขาไมท่เคยถผกเรขียกวท่าเอลขีเอเซอรห์ ถถึงแมจ้เรารผจ้สถึก
แนท่ใจวท่านกักี่นเปป็นชสืกี่อของเขา แตท่ในทขีกี่นขีนี้ ดผเหมสือนเปป็นไปไดจ้วท่าเขาถผกใชจ้เปป็นภาพเลห็งของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ และ
เหมสือนกกับทขีกี่อธิสอกัคเปป็นภาพประกอบหนถึกี่งของพระครธิสตห์ พระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์กห็ทรงชท่วยเหลสือในการหาเจจ้าสาวผผจ้
หนถึกี่งใหจ้พระครธิสตห์เหมสือนอยท่างทขีกี่คนใชจ้ผผจ้นขีนี้หาเจจ้าสาวคนหนถึกี่งใหจ้อธิสอกัค และเรากห็แนท่ใจไดจ้วท่า โดยฤทธธิธิ์เดชของพระ
วธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์เทท่านกันี้น เราจถึงสามารถรวบรวมคนกลตุท่มนกันี้นทขีกี่ไดจ้รกับพระพรไดจ้ซถึกี่งจะเปป็นเจจ้าสาวฝฝ่ายสวรรคห์ผผจ้นกันี้น
ของพระครธิสตห์ ตท่อไปเราจะพบวท่าอธิสอกัคและเรเบคาหห์จะทตุกขห์ใจทขีกี่เอซาวแตท่งงานกกับหญธิงชาวฮธิตไทตห์คนหนถึกี่ง 
(ปฐก. 26:35) และตท่อไป “อธิสอกัคกห็เรขียกยาโคบมา และอวยพรเขา และกสาชกับเขา และกลท่าวแกท่เขาวท่า “เจจ้าอยท่า
หาภรรยาคนหนถึกี่งจากบตุตรสาวทกันี้งหลายของคานาอกัน จงลตุกขถึนี้น ไปยกังเมสืองปปัดดานอารกัม ไปยกังบจ้านเบธผเอลบธิดา
ของแมท่เจจ้า และจงหาภรรยาคนหนถึกี่งสสาหรกับเจจ้าจากทขีกี่นกักี่น จากบตุตรสาวทกันี้งหลายของลาบกันพขีกี่ชายแมท่ของเจจ้า”
(ปฐก. 28:1,2)

อกับราฮกัมบกังคกับเอลขีเอเซอรห์ใหจ้สาบานและเขากห็ทสาตามนกันี้น (ขจ้อ 3) หลายครกันี้งจรธิง ๆ ในภาคพกันธสกัญญา



เดธิมการใหจ้คสาปฏธิญาณถผกกลท่าวถถึงวท่าเปป็นสธิกี่งทขีกี่ทสาไดจ้และควรกระทสา และมขีกลท่าวไวจ้วท่าพระเจจ้าทรงสาบานโดย
พระองคห์เองและพระเจจ้าทรงทสาพกันธสกัญญาหนถึกี่งพรจ้อมกกับคสาปฏธิญาณ (ดผ พบญ. 29:12; อสค. 17:13-19; อพย.
22:11; 1 พศด. 16:16; ฮบ. 7:21-28) อยท่างไรกห็ตาม ใจมนตุษยห์กห็เหลาะแหละและไรจ้ความรกับผธิดชอบมากเสขียจน
มนตุษยห์ชอบสาบานเลท่น ๆ หรสือถถึงขกันี้นลบหลผท่ดจ้วยซนี้สา ดกังนกันี้นพระเยซผจถึงทรงบกัญชาในมกัทธธิว 5:34 วท่า “แตท่เรากลท่าว
แกท่ทท่านทกันี้งหลายวท่า อยท่าสาบานเลย ทกันี้งโดยอจ้างถถึงสวรรคห์ เพราะสวรรคห์เปป็นบกัลลกังกห์ของพระเจจ้า” และยากอบ 
5:12 กห็บกัญชาเชท่นกกันวท่า “แตท่เหนสือสธิกี่งทกันี้งปวง พขีกี่นจ้องของขจ้าพเจจ้า อยท่าสาบานเลย ไมท่วท่าโดยอจ้างถถึงฟฝ้าสวรรคห์หรสือ
อจ้างถถึงแผท่นดธินโลก หรสืออจ้างถถึงคสาปฏธิญาณอสืกี่นใดกห็ตาม แตท่จงใหจ้คสาวท่า ใชท่ ของพวกทท่านเปป็นคสาวท่า ใชท่ และคสาวท่า 
ไมท่ ของพวกทท่านเปป็นคสาวท่า ไมท่ เกรงวท่าพวกทท่านจะตกเขจ้าในการพธิพากษา”

ในรกัฐบาล คนเราถผกขอใหจ้สาบาน หรสือใหจ้สกัญญาอยท่างสตุจรธิต แตท่เขาอาจใชจ้วลขีวท่า “ขจ้าพเจจ้าขอยสืนยกัน
ดจ้วยความสตุจรธิต” หากเขาชอบแบบนขีนี้มากกวท่า นกักี่นกห็ถผกถสือวท่ามขีพกันธะผผกพกันพอ ๆ กกับคสาปฏธิญาณหนถึกี่งเลย มกัน
ไมท่ใชท่เรสืกี่องผธิดทขีกี่จะสกัญญาอยท่างสตุจรธิตและดจ้วยสธินี้นสตุดใจของเรา มกันผธิดทขีกี่จะเหลาะแหละเกขีกี่ยวกกับคสาสกัญญานกันี้นหรสือ
ทขีกี่จะลบหลผท่และใชจ้พระนามของพระเจจ้าในแงท่ใด ๆ

มขีคสาสกัญญาแสนหวานนกันี้นทขีกี่วท่าพระเจจ้า “จะทรงสท่งทผตสวรรคห์ของพระองคห์ไปขจ้างหนจ้าเจจ้า” ดกังนกันี้นอกับรา
ฮกัมจถึงกสาลกังพถึกี่งพาพระเจจ้าทขีกี่จะนสาความสสาเรห็จมาใหจ้ในการนขีนี้ และถจ้าคนใชจ้นกันี้นไมท่สามารถทสาภารกธิจของตนสสาเรห็จ
ตามทขีกี่ไดจ้รกับมอบหมาย เขากห็ตจ้องกลกับมามสือเปลท่า อธิสอกัคตจ้องไมท่กลกับไปยกังประเทศนอกรขีตนกันี้นเดห็ดขาด!

____________
ขร้อ 10-28:

24:10 และคนใชจ้นกันี้นนสาอผฐสธิบตกัวจากฝผงอผฐของนาย
มา และออกเดธินทาง ดจ้วยวท่าขจ้าวของทกันี้งสธินี้นของ
นายของเขาอยผท่ในมสือของเขา และเขาลตุกขถึนี้น และ
ไปยกังเมโสโปตาเมขีย ถถึงนครของนาโฮรห์
24:11 และเขาทสาใหจ้ฝผงอผฐของเขาคตุกเขท่าลงขจ้าง
นอกนครขจ้างบท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่งในเวลาเยห็น คสือเปป็น
เวลาทขีกี่พวกผผจ้หญธิงออกมาเพสืกี่อตกักนนี้สา
24:12 และเขาทผลวท่า “โอ ขจ้าแตท่พระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าของอกับราฮกัมนายของขจ้าพระองคห์ ขจ้า
พระองคห์ขออธธิษฐานทผลตท่อพระองคห์ ขอประทาน
ความสสาเรห็จอกันดขีแกท่ขจ้าพระองคห์ในวกันนขีนี้ และขอทรง
สสาแดงความกรตุณาแกท่อกับราฮกัมนายของขจ้าพระองคห์
24:13 ดผเถธิด ขจ้าพระองคห์กสาลกังยสืนอยผท่ทขีกี่นขีกี่ขจ้างบท่อนนี้สา
นขีนี้ และบรรดาบตุตรสาวของชาวเมสืองนขีนี้กสาลกังออกมา
เพสืกี่อตกักนนี้สา

24:14 และตท่อมาขอใหจ้หญธิงสาวผผจ้ซถึกี่งขจ้าพระองคห์จะ
กลท่าววท่า ‘ขอโปรดลดเหยสือกของเธอลง ขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องเธอ เพสืกี่อใหจ้ขจ้าพเจจ้าดสืกี่ม’ และเธอนกันี้นจะกลท่าว
วท่า ‘เชธิญดสืกี่มเถธิด และขจ้าพเจจ้าจะใหจ้ฝผงอผฐของทท่าน
ดสืกี่มดจ้วย’ ขอใหจ้คนนกันี้นเองเปป็นเธอทขีกี่พระองคห์ไดจ้ทรง
กสาหนดไวจ้สสาหรกับอธิสอกัคผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์ และ
โดยสธิกี่งนขีนี้ขจ้าพระองคห์จะทราบไดจ้วท่า พระองคห์ทรง
สสาแดงความกรตุณาแกท่นายของขจ้าพระองคห์แลจ้ว”
24:15 และตท่อมากท่อนเขาอธธิษฐานเสรห็จแลจ้ว ดผเถธิด 
เรเบคาหห์ออกมา ผผจ้ไดจ้ถผกคลอดแกท่เบธผเอล บตุตรชาย
ของมธิลคาหห์ ภรรยาของนาโฮรห์ นจ้องชายของอกับรา
ฮกัม พรจ้อมดจ้วยเหยสือกของเธอแบกไวจ้บนบท่าของเธอ
24:16 และหญธิงสาวนกันี้นงามนท่าดผมาก เปป็นหญธิง
พรหมจารขี และไมท่มขีชายใดเคยรท่วมรผจ้กกับเธอ และ
เธอลงไปทขีกี่บท่อนนี้สานกันี้น และเตธิมนนี้สาเตห็มเหยสือกของเธอ



และขถึนี้นมา
24:17 และคนใชจ้นกันี้นกห็วธิกี่งไปพบเธอ และกลท่าววท่า 
“ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องเธอ ดสืกี่มนนี้สาสกักหนท่อย
จากเหยสือกของเธอ”
24:18 และเธอกลท่าววท่า “เชธิญดสืกี่มเถธิด นายของ
ขจ้าพเจจ้า” และเธอกห็รขีบ และลดเหยสือกของเธอลง
บนมสือของเธอ และใหจ้เขาดสืกี่ม
24:19 และเมสืกี่อเธอใหจ้เขาดสืกี่มเสรห็จแลจ้ว เธอกลท่าววท่า
“ขจ้าพเจจ้าจะตกักนนี้สาใหจ้ฝผงอผฐของทท่านดจ้วย จนพวก
มกันดสืกี่มจนอธิกี่ม”
24:20 และเธอกห็รขีบ และเทนนี้สาในเหยสือกของเธอใสท่
ราง และวธิกี่งไปทขีกี่บท่อนนี้สาอขีกเพสืกี่อตกักนนี้สา และตกักนนี้สาใหจ้
อผฐทกันี้งหมดของเขา
24:21 และชายคนนกันี้นซถึกี่งอกัศจรรยห์ใจในตกัวเธอกห็ไมท่
พผดอะไร เพสืกี่อตรถึกตรองดผวท่าพระเยโฮวาหห์ทรง
ใหจ้การเดธินทางของเขาบกังเกธิดผลแลจ้วหรสือไมท่
24:22 และตท่อมาขณะทขีกี่ฝผงอผฐดสืกี่มเสรห็จแลจ้ว ชายนกันี้น
กห็เอาตตุจ้มหผทองคสาอกันหนถึกี่งหนกักครถึกี่งเชเขล และกสาไล
คผท่หนถึกี่งสสาหรกับมสือของเธอเปป็นทองคสาหนกักสธิบเชเขล

24:23 และกลท่าววท่า “เธอเปป็นบตุตรสาวของใคร จง
บอกขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องเธอ ในบจ้านบธิดาของ
เธอนกันี้นมขีทขีกี่ใหจ้พวกเราพกักอาศกัยบจ้างไหม”
24:24 และเธอกลท่าวแกท่เขาวท่า “ขจ้าพเจจ้าเปป็นบตุตร
สาวของเบธผเอล บตุตรชายของมธิลคาหห์ ซถึกี่งนางไดจ้
คลอดใหจ้นาโฮรห์”
24:25 เธอกลท่าวยธิกี่งกวท่านกันี้นแกท่เขาวท่า “พวกเรามขีทกันี้ง
ฟางและเสบขียงพอ และมขีทขีกี่ใหจ้พกัก”
24:26 และชายนกันี้นกห็กจ้มศขีรษะของตนลง และ
นมกัสการพระเยโฮวาหห์
24:27 และเขาทผลวท่า “สาธตุการแดท่พระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าของอกับราฮกัมนายของขจ้าพระองคห์ ผผจ้ไมท่ไดจ้
ทรงทอดทธินี้งความเมตตาของพระองคห์และความจรธิง
ของพระองคห์ตท่อนายของขจ้าพระองคห์ โดยทขีกี่ขจ้า
พระองคห์กสาลกังมาตามทางนกันี้น พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรง
นสาขจ้าพระองคห์มาถถึงบจ้านของหมผท่ญาตธินายของขจ้า
พระองคห์”
24:28 และหญธิงสาวนกันี้นกห็วธิกี่งไป และบอกคนเหลท่า
นกันี้นแหท่งครกัวเรสือนของมารดาของเธอถถึงสธิกี่งเหลท่านขีนี้

พระเจร้าทรงนนาไปถนงหญธิงสาวคนทภีริ่ใชผ่
นขีกี่เปป็นภาพอกันงดงามของการทรงนสาของพระเจจ้า อกับราฮกัมและเอลขีเอเซอรห์ตกลงกกันแลจ้ววท่าพระเจจ้าเอง

ตจ้องจกัดหาหญธิงสาวคนทขีกี่ใชท่ และมกันกห็ออกมาเชท่นนกันี้น คนใชจ้ผผจ้นกันี้นไปถผกทขีกี่ เขารจ้องทผลตท่อพระเยโฮวาหห์ดจ้วยใจคาด
หวกังทขีกี่จะประทานสตธิปปัญญาใหจ้แกท่เขา พระเจจ้าทรงควบคตุมสภาพการณห์แวดลจ้อมเหลท่านกันี้น และนขีกี่คสือสาวสวยคน
หนถึกี่ง, หญธิงพรหมจารขีคนหนถึกี่ง, บตุตรสาวของเบธผเอล, บตุตรชายของนาโฮรห์, นจ้องชายของอกับราฮกัม! อกันทขีกี่จรธิงแลจ้ว 
อธิสอกัคเปป็นบตุตรชายของอกับราฮกัมขณะทขีกี่เรเบคาหห์เปป็นหลานสาวของนจ้องชายของเขา ถถึงแมจ้จะถผกเรขียกวท่าเปป็นบตุตร
สาวหรสือลผกหลานของเขาในขจ้อ 48 กห็ตาม

เอลขีเอเซอรห์จะทราบไดจ้อยท่างไรวท่านกักี่นคสือสาวทขีกี่ใชท่ทขีกี่พระเจจ้าทรงเลสือกไวจ้? เขาทสาการทดสอบขกันี้นเดห็ดขาด 
เขาจะขอนนี้สาดสืกี่มจากหญธิงสาวคนนกันี้นและจากนกันี้นเธอตจ้องสมกัครใจเสนอทขีกี่จะตกักนนี้สาใหจ้อผฐทกันี้งสธิบตกัวของเขา พวกมกัน
เดธินทางขจ้ามเขตแดนทขีกี่เปป็นทะเลทรายมาไกลมาก พวกมกันคงหธิวนนี้สามาก อผฐตกัวหนถึกี่งจะกธินนนี้สาไดจ้เกสือบครถึกี่งถกังเลย

เรเบคาหห์เสนอทขีกี่จะเอาเหยสือกนนี้สาของตน กจ้าวลงขกันี้นบกันไดไปยกังบท่อนนี้สานกันี้น เตธิมเหยสือกของเธอใหจ้เตห็ม นสา
มกันมาเทนนี้สาใสท่รางใหจ้อผฐเหลท่านกันี้นซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีกซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีก จนกระทกักี่งอผฐทกันี้งสธิบตกัวนกันี้นดสืกี่มนนี้สาจนอธิกี่ม! เอลขีเอเซอรห์ผผจ้
ชราคงรผจ้สถึกเปป็นแนท่วท่าถจ้าเธอจะตจ้องเปป็นสตรขีของพระเจจ้าทขีกี่จะเลขีนี้ยงดผประชาชาตธิหนถึกี่งซถึกี่งเปป็นชนชาตธิทขีกี่ตามทางของ



พระเจจ้า เธอกห็ตจ้องมขีใจทขีกี่จะแบกรกับภาระสท่วนของเธอ ทขีกี่จะใหจ้ความชท่วยเหลสือ ทขีกี่จะรกับรองแขก เธอเปป็นผผจ้หญธิง
แบบนกันี้น และโดยการทรงนสาของพระเจจ้า เธอกห็ทสาตามเงสืกี่อนไขทขีกี่ถผกเสนอเหลท่านกันี้นแบบครบถจ้วน โอ สรรเสรธิญ
พระเยโฮวาหห์! พระเจจ้าทรงสถธิตอยผท่กกับคนใชจ้ชราผผจ้นกันี้น! พระเจจ้าทรงสดกับฟปังคสาอธธิษฐานของเขาแลจ้ว!

และเมสืกี่อเขาไดจ้ทราบวท่าเธอเปป็นหลานสาวของนาโฮรห์ นจ้องชายของอกับราฮกัมจรธิง ๆ เขากห็รผจ้สถึกแนท่ใจมาก
ขถึนี้นไปอขีกวท่าพระเจจ้าทรงสถธิตอยผท่กกับเขา

จงสกังเกตวท่า นกักี่นคสือใน “เมโสโปตาเมขีย ถถึงนครของนาโฮรห์” (ขจ้อ 10) เราไมท่ถผกบอกเกขีกี่ยวกกับชสืกี่อของนคร
นกันี้น เหมสือนกกับทขีกี่ชสืกี่อของเอลขีเอเซอรห์ไมท่ถผกกลท่าวถถึงในทขีกี่นขีนี้ ในคสาอตุปมาเรสืกี่องบตุตรนจ้อยหลงหาย มขีแผท่นดธินไกลแหท่ง
หนถึกี่ง แตท่มกันไมท่ถผกเอท่ยชสืกี่อ และบตุตรนจ้อยหลงหายคนนกันี้นกห็ไมท่ถผกเอท่ยชสืกี่อ รวมถถึงพขีกี่ชายของเขาดจ้วย และชายผผจ้นกันี้นทขีกี่ 
“สท่งเขาไปในทตุท่งนาของตนเพสืกี่อเลขีนี้ยงพวกหมผ” เพราะวท่าคสาอตุปมานกันี้นมขีความหมายแบบสากลอกันยธิกี่งใหญท่ตท่อบตุตร
นจ้อยหลงหายทตุกคนและแดนไกลทตุกแหท่งทขีกี่คน ๆ หนถึกี่งอาจหนขีไปจากพระเจจ้าและความชอบธรรม ดกังนกันี้นในทขีกี่นขีนี้ 
เรสืกี่องราวนขีนี้จถึงมขีองคห์ประกอบตท่าง ๆ ของภาพเลห็งและคสาอตุปมา พระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์อาจทรงนสาเราไปยกังทตุกเมสือง 
ใหจ้เคาะประตผบจ้านทตุกหลกังเพสืกี่อชนะจธิตวธิญญาณทกันี้งหลายและชท่วยหาเจจ้าสาวผผจ้หนถึกี่งมาใหจ้พระเยซผเจจ้า

มกันชท่างแสนอท่อนหวานอยท่างมหกัศจรรยห์จรธิง ๆ ทขีกี่คน ๆ หนถึกี่งผผจ้เดธินในทางขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าจะพบวท่า
พระเจจ้าทรงนสาทตุกยท่างกจ้าวของเขา พระเจจ้าทรงจกัดวางเหตตุการณห์เหลท่านกันี้นและผผจ้คนและสภาพอากาศเพสืกี่อทขีกี่สธิกี่ง
ตท่าง ๆ จะออกมาถผกตจ้องพอดขีสสาหรกับคน ๆ นกันี้นผผจ้อยผท่ในนนี้สาพระทกัยของพระองคห์

เราถผกเตสือนความจสาเกขีกี่ยวกกับพระสกัญญาแสนหวานนกันี้นทขีกี่วท่า “ถจ้าผผจ้หนถึกี่งผผจ้ใดในพวกทท่านขาดสตธิปปัญญา กห็
จงใหจ้ผผจ้นกันี้นทผลขอจากพระเจจ้า ผผจ้โปรดประทานใหจ้แกท่คนทกันี้งปวงอยท่างเหลสือลจ้น และมธิไดจ้ทรงตสาหนธิ และสตธิปปัญญา
นกันี้นจะประทานใหจ้แกท่ผผจ้นกันี้น” (ยก. 1:5) หากพระเจจ้าทรงนสาทางเอลขีเอเซอรห์ผผจ้ชรานกันี้น พระองคห์กห็จะทรงนสาทางลผก 
ๆ คนใดของพระองคห์ผผจ้ซถึกี่งพถึกี่งพาพระองคห์และเดธินในทางของพระองคห์

มกันชท่างแสนหวานจรธิง ๆ ทขีกี่คนใชจ้ผผจ้นกันี้น ขณะเลท่าเกขีกี่ยวกกับการทรงนสาของพระเจจ้า ไดจ้กลท่าววท่า “โดยทขีกี่ขจ้า
พระองคห์กสาลกังมาตามทางนกันี้น พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงนสาขจ้าพระองคห์มาถถึงบจ้านของหมผท่ญาตธินายของขจ้าพระองคห์”
(ขจ้อ 27) โอ ขอใหจ้เราอยผท่ “ในทางนกันี้น” เสมอเพสืกี่อทขีกี่พระเจจ้าจะทรงนสาเราไดจ้อยท่างงท่ายดาย!

เพสืกี่อเพธิกี่มเขจ้ากกับความมกักี่นใจทขีกี่วท่าพระเจจ้ากสาลกังทรงนสา เขาไดจ้รกับการตจ้อนรกับอยท่างอบอตุท่นทขีกี่สตุด ในขจ้อ 25 
เธอกลท่าววท่า “พวกเรามขีทกันี้งฟางและเสบขียงพอ และมขีทขีกี่ใหจ้พกัก” และจากนกันี้น “และหญธิงสาวนกันี้นกห็วธิกี่งไป และบอก
คนเหลท่านกันี้นแหท่งครกัวเรสือนของมารดาของเธอถถึงสธิกี่งเหลท่านขีนี้” (ขจ้อ 28)

เอลภีเอเซอรร์ใหร้ตทุร้มหสูและกนาไลแกผ่เรเบคาหร์
เขาบท่งบอกแลจ้ววท่าอกับราฮกัมนายของเขาเปป็นคนมกักี่งมขี ดกังนกันี้นมกันจถึงยตุตธิธรรมและเหมาะสมแลจ้วทขีกี่เขาควรใหจ้

เครสืกี่องประดกับเหลท่านขีนี้แกท่หญธิงสาวทขีกี่จะเปป็นเจจ้าสาวของอธิสอกัค
เพสืกี่อนนกักเทศนห์คนหนถึกี่งทขีกี่ใชจ้บทนขีนี้เปป็นภาพประกอบของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ผผจ้ทรงออกไปตามคนบาปทกันี้ง

หลายใหจ้มารกับความรอดกลท่าววท่า เราตจ้องจสาสธิกี่งเดขียวนขีนี้ใหจ้ขถึนี้นใจ: พระองคห์จะตจ้องนสาเจจ้าสาวคนหนถึกี่งกลกับมา ดกังนกันี้น
ในทขีกี่นขีนี้เอลขีเอเซอรห์จถึงตจ้องนสาเจจ้าสาวคนหนถึกี่งกลกับมาใหจ้อธิสอกัค เขาไมท่ไดจ้มาเพสืกี่อแจกจท่ายเครสืกี่องประดกับ เครสืกี่อง
ประดกับเหลท่านกันี้นเปป็นเพขียงสท่วนหนถึกี่งของงานของเขาในการแสดงใหจ้เหห็นความมกักี่งมขีและความเจรธิญรตุท่งเรสืองของนาย



ของเขาและของอธิสอกัคและการชนะใจและความรกักของหญธิงสาวผผจ้นขีนี้เพสืกี่อเจจ้าบท่าวในอนาคตของเธอผผจ้ซถึกี่งเธอยกังไมท่
เหห็นหนจ้า

คนดขี ๆ บางคนคธิดวท่าเครสืกี่องประดกับเปป็นของตจ้องหจ้ามสสาหรกับครธิสเตขียน แตท่ผมคธิดวท่าพวกเขาเขจ้าใจผธิด 1 
เปโตร 3:3-6:

“ซถึกี่งการประดกับกายของพวกทท่านนกันี้น อยท่าใหจ้เปป็นการประดกับภายนอก ของการถกักผม และของการสวม
ใสท่เครสืกี่องทองคสา หรสือของการนตุท่งหท่มเครสืกี่องแตท่งกาย แตท่จงใหจ้เปป็นมนตุษยห์แหท่งใจทขีกี่ซท่อนไวจ้ ในสธิกี่งทขีกี่ไมท่รผจ้เสสืกี่อมสลาย 
คสือเครสืกี่องประดกับแหท่งจธิตใจทขีกี่อท่อนสตุภาพและสงบเสงขีกี่ยม ซถึกี่งในสายพระเนตรของพระเจจ้าเปป็นสธิกี่งทขีกี่มขีราคามาก 
ดจ้วยวท่าตามอยท่างนขีนี้ ในครกันี้งโบราณบรรดาสตรขีผผจ้บรธิสตุทธธิธิ์กห็เชท่นกกัน ผผจ้ซถึกี่งไดจ้วางใจในพระเจจ้า ไดจ้ประดกับกายของ
ตนเอง โดยนบนอบเชสืกี่อฟปังสามขีของตน เหมสือนนางซาราหห์ไดจ้เชสืกี่อฟปังอกับราฮกัม โดยเรขียกทท่านวท่านาย พวกทท่านกห็
เปป็นลผกหลานของนาง ตราบใดทขีกี่พวกทท่านประพฤตธิดขี และไมท่หวาดกลกัวพรจ้อมดจ้วยการตกตะลถึงใด ๆ”

พระคกัมภขีรห์ไมท่ไดจ้หจ้าม “การถกักผม และการสวมใสท่เครสืกี่องทองคสา หรสือการนตุท่งหท่มเครสืกี่องแตท่งกาย” สธิกี่งทขีกี่
ตจ้องหจ้ามกห็คสือวท่า นกักี่นไมท่ควรเปป็นการประดกับตกแตท่ง หรสือความสวยงาม หรสือความภาคภผมธิใจของหญธิงคนใด 
ความงามและเสนท่หห์ทขีกี่แทจ้จรธิงของหญธิงทขีกี่ตามทางพระเจจ้ากห็คสือ ความงามแหท่งใจทขีกี่ไมท่อาจเสสืกี่อมสลายไดจ้ การ
ประดกับกายดจ้วยจธิตใจทขีกี่อท่อนสตุภาพและสงบเสงขีกี่ยม ซาราหห์เปป็นแบบอยท่างของสตรขีเชท่นนขีนี้ นางเชสืกี่อฟปังอกับราฮกัม 
เรขียกเขาวท่านาย และหญธิงคนอสืกี่น ๆ กห็ควรเปป็นแบบนกันี้น

เปป็นไปไดจ้ทขีกี่วท่าเครสืกี่องประดกับเหลท่านขีนี้ทขีกี่ถผกนสามาใหจ้เรเบคาหห์เปป็นเครสืกี่องประดกับทขีกี่เคยเปป็นของซาราหห์ อกับรา
ฮกัมและอธิสอกัคไดจ้เกห็บรกักษาเตห็นทห์ของนางไวจ้อยท่างดขีและทขีกี่นกักี่นเองอธิสอกัคไดจ้รกับตกัวเรเบคาหห์มาเปป็นภรรยาของตน เรา
คธิดวท่าตตุจ้มหผนกันี้นและกสาไลเหลท่านกันี้นและ “พวกเครสืกี่องเงธิน และพวกเครสืกี่องทองคสาทขีกี่ประดกับดจ้วยเพชรพลอย และ
เสสืนี้อผจ้า” ในขจ้อ 53 กห็ถผกนสามาเชท่นกกัน

ของสวย ๆ งาม ๆ สสาหรกับใชจ้ประดกับกายเหลท่านขีนี้ไมท่จสาเปป็นตจ้องเปป็นสธิกี่งทขีกี่ผธิด ในทสานองเดขียวกกัน การถกัก
ผมทขีกี่ถผกกลท่าวถถึงใน 1 เปโตร 3:3 กห็ไมท่ถผกหจ้าม มกันเปป็นเรสืกี่องตจ้องหจ้ามเฉพาะเมสืกี่อมกันกลายเปป็นความภาคภผมธิใจและ
หญธิงคนใดจะคธิดถถึงการประดกับผมของตน คธิดถถึงเครสืกี่องประดกับตท่าง ๆ ของเธอหรสือใบหนจ้าของเธอและเสสืนี้อผจ้า
ราวกกับวท่าพวกมกันทสาใหจ้เธอสวย ความงามทขีกี่แทจ้จรธิงตจ้องเปป็นความงามของอตุปนธิสกัย และอตุปนธิสกัยของหญธิงคนหนถึกี่ง
ทขีกี่อยผท่ในทางของพระเจจ้ากห็สวยงามในสายพระเนตรของพระเจจ้าและในสายตาของผผจ้อสืกี่น

อขีกครกันี้งคสาสอนนขีนี้ถผกใหจ้ไวจ้ใน 1 ทธิโมธขี 2:9,10 ทขีกี่วท่า “ในแบบเดขียวกกันดจ้วย ใหจ้พวกผผจ้หญธิงแตท่งตกัวในเครสืกี่อง
นตุท่งหท่มทขีกี่สตุภาพเรขียบรจ้อย พรจ้อมดจ้วยความรผจ้จกักละอายและความมขีสตธิสกัมปชกัญญะ ไมท่ใชท่ดจ้วยการถกักผม หรสือทองคสา
หรสือไขท่มตุกทกันี้งหลาย หรสือเครสืกี่องแตท่งกายราคาแพง แตท่ (ซถึกี่งสมกกับพวกผผจ้หญธิงทขีกี่ประกาศตกัววท่าอยผท่ในทางของ
พระเจจ้า) ดจ้วยการงานทขีกี่ดขีทกันี้งหลาย”

ดกังนกันี้นมกันจถึงไมท่ใชท่ผมทขีกี่ถกักหรสือทองคสาหรสือไขท่มตุกหรสือเสสืนี้อผจ้าราคาแพงทขีกี่จะถผกนกับวท่าเปป็นเครสืกี่องประดกับ
ทขีกี่แทจ้จรธิงของหญธิงคนหนถึกี่ง แตท่เปป็นการงานทขีกี่ดขี

จงหมายเหตตุขจ้อพระคสาเหลท่านกันี้นอขีกครกันี้งอยท่างระมกัดระวกัง ถจ้าองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงหมายความวท่าทองคสา
หรสือไขท่มตุกเปป็นสธิกี่งทขีกี่ผธิดสสาหรกับผผจ้หญธิง พระคสาขจ้อเดขียวกกันนกันี้นกห็กสาลกังกลท่าววท่าการถกักผมเปป็นบาปอยท่างหนถึกี่ง มกันมขีนกัย



สสาคกัญทขีกี่วท่าพระคกัมภขีรห์กลท่าววท่าผผจ้หญธิงทกันี้งหลายควร “ประดกับตกัวเอง” มกันไมท่ใชท่เรสืกี่องผธิดทขีกี่ผผจ้หญธิงจะสวย จะ
เรขียบรจ้อย จะแตท่งกายดจ้วยความเขจ้ากกัน ความเรขียบงท่าย และมขีเสนท่หห์นท่าดถึงดผด สธิกี่งทขีกี่ผธิดกห็คสือหากใจไปจดจท่ออยผท่กกับ
เรสืกี่องนกันี้น

ในทสานองเดขียวกกัน มกันไมท่ผธิดทขีกี่จะหาเงธิน แตท่มกันผธิดทขีกี่จะรกักทรกัพยห์สมบกัตธิและสาละวนมากเกธินไปกกับพวก
มกัน การรกักเงธินเปป็นคสาแชท่งสาปสสาหรกับโลท มกันไมท่ใชท่คสาแชท่งสาปสสาหรกับอกับราฮกัม เราคธิดวท่าอกับราฮกัมไมท่ไดจ้มขีการ
ทดลองแบบเดขียวกกันนกันี้นหรสือไมท่ไดจ้พท่ายแพจ้ใหจ้กกับมกัน

ถจ้าผผจ้ใดเรธิกี่มเปป็นคนจองหอง พองตกัว และเยท่อหยธิกี่งเกขีกี่ยวกกับการศถึกษา นกักี่นกห็คงเปป็นตจ้นเหตตุอยท่างหนถึกี่งไปสผท่
บาป เหมสือนกกับความมกักี่งคกักี่งหรสือเครสืกี่องประดกับหรสือใบปรธิญญาหรสือเกขียรตธิยศในทท่ามกลางมนตุษยห์ สธิกี่งสสาคกัญกห็คสือวท่า
“เหตตุฉะนกันี้นไมท่วท่าพวกทท่านจะรกับประทาน หรสือจะดสืกี่ม หรสือพวกทท่านจะทสาอะไรกห็ตาม จงกระทสาสธิกี่งสารพกัดเพสืกี่อ
เปป็นการถวายสงท่าราศขีแดท่พระเจจ้า” (1 คร. 10:31)

พระเยซผเจจ้าทรงพอพระทกัยเมสืกี่อหญธิงทขีกี่สสานถึกผธิดคนหนถึกี่งนสาสธิกี่งของทขีกี่มขีราคาแพงมากทขีกี่สตุดทขีกี่นางจะนสามา
ไดจ้-นนี้สาหอมทขีกี่มขีราคาแพงมากผอบหนถึกี่ง-และเทมกันลงบนพระเศขียรและพระบาทของพระองคห์ ดกังนกันี้นนนี้สาหอมจถึง
สามารถถผกใชจ้เพสืกี่อถวายเกขียรตธิพระเจจ้าไดจ้ และผผจ้หญธิงบางคน ในความรกักทขีกี่มขีใหจ้แกท่พระเยซผเจจ้า กห็ทอเสสืนี้อตกัวหนถึกี่งทขีกี่
ไรจ้ตะเขห็บมาถวายพระองคห์ มกันคงเปป็นเสสืนี้อทขีกี่สวยงามทกันสมกัยมาก ๆ

ดกังนกันี้น มกันจถึงไมท่ใชท่เรสืกี่องผธิดทขีกี่หญธิงคนหนถึกี่งจะประดกับตกัวหรสือทขีกี่ชายคนหนถึกี่งจะแตท่งกายอยท่างเหมาะสมและ
มขีเสนท่หห์นท่าดถึงดผด มกันเปป็นบาปทขีกี่จะหท่วงพะวงมากเกธินไปเกขีกี่ยวกกับชตุดหรสือเครสืกี่องประดกับ ความหท่วงพะวงทขีกี่แทจ้จรธิง
ของเราควรจะเปป็นการทขีกี่เรามขีอตุปนธิสกัยทขีกี่งดงาม เปป็นทขีกี่พอพระทกัยพระเจจ้า ภรรยานบนอบตท่อสามขีของตน สามขีใหจ้
พระครธิสตห์มาเปป็นทขีกี่หนถึกี่ง

คนใชจ้ผผจ้นกันี้นถวายคสาสรรเสรธิญและการนมกัสการแดท่พระเจจ้าเพราะคสาอธธิษฐานทขีกี่ไดจ้รกับคสาตอบและเพราะ
วท่าทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ไดจ้นสาพาเขาอยท่างชกัดจเนในทางของเขา เขากลท่าววท่า “สาธตุการแดท่พระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าของอกับราฮกัมนายของขจ้าพระองคห์ ผผจ้ไมท่ไดจ้ทรงทอดทธินี้งความเมตตาของพระองคห์และความจรธิงของ
พระองคห์ตท่อนายของขจ้าพระองคห์” (ขจ้อ 27) Matthew Henry กลท่าวอยท่างถผกตจ้องแลจ้ววท่า “สธิกี่งทขีกี่เราไดจ้รกับโดยการ
อธธิษฐาน เรากห็ตจ้องแบกรกับมกันดจ้วยการสรรเสรธิญพระเจจ้า เพราะพระเมตตาทขีกี่มาในตอบคสาอธธิษฐานทสาใหจ้เราอยผท่
ภายใตจ้พกันธะผผกพกันโดยเฉพาะ”

_______________
ขร้อ 29-48:

24:29 และเรเบคาหห์มขีพขีกี่ชายคนหนถึกี่ง และชสืกี่อของ
เขาคสือ ลาบกัน และลาบกันวธิกี่งออกไปหาชายคนนกันี้นทขีกี่
บท่อนนี้สา
24:30 และตท่อมาเมสืกี่อเขาเหห็นตตุจ้มหผและกสาไลเหลท่า
นกันี้นบนมสือของนจ้องสาวของเขา และเมสืกี่อเขาไดจ้ยธิน
คสาเหลท่านกันี้นของเรเบคาหห์นจ้องสาวของเขา ซถึกี่งกลท่าว

วท่า “ชายนกันี้นพผดกกับขจ้าพเจจ้าดกังนขีนี้” เขากห็มาหาชาย
นกันี้น และดผเถธิด เขากสาลกังยสืนอยผท่ขจ้างฝผงอผฐทขีกี่บท่อนนี้สานกันี้น
24:31 และเขากลท่าววท่า “เชธิญเขจ้ามาเถธิด ทท่านผผจ้รกับ
พระพรของพระเยโฮวาหห์ ทท่านยสืนอยผท่ขจ้างนอกทสาไม
เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้เตรขียมบจ้านและทขีกี่สสาหรกับฝผงอผฐ
แลจ้ว”



24:32 และชายนกันี้นไดจ้เขจ้าไปในบจ้าน และเขากห็แกจ้ฝผง
อผฐของเขา และใหจ้ฟางและอาหารสสาหรกับฝผงอผฐนกันี้น 
และใหจ้นนี้สาเพสืกี่อลจ้างเทจ้าของเขาและเทจ้าของคนทกันี้ง
หลายทขีกี่อยผท่กกับเขา
24:33 และมขีอาหารถผกจกัดไวจ้ตรงหนจ้าเขาเพสืกี่อใหจ้รกับ
ประทาน แตท่เขากลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าจะไมท่รกับ
ประทาน จนกวท่าขจ้าพเจจ้าบอกธตุระของขจ้าพเจจ้า
แลจ้ว” และเขากห็กลท่าววท่า “เชธิญพผดเถธิด”
24:34 และเขากลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนใชจ้ของอกับ
ราฮกัม
24:35 และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงอวยพรนายของ
ขจ้าพเจจ้าอยท่างมากมาย และทท่านกห็ยธิกี่งใหญท่ขถึนี้น และ
พระองคห์ไดจ้ประทานฝผงแพะแกะ และฝผงวกัว และ
เงธินและทองคสา และพวกคนใชจ้ชาย และพวกคนใชจ้
หญธิง และฝผงอผฐ และฝผงลา
24:36 และซาราหห์ภรรยานายของขจ้าพเจจ้าไดจ้คลอด
บตุตรชายคนหนถึกี่งใหจ้แกท่นายของขจ้าพเจจ้าเมสืกี่อนางแกท่
แลจ้ว และแกท่บตุตรชายคนนกันี้นนายกห็ยกทรกัพยห์สมบกัตธิ
ทกันี้งหมดทขีกี่ทท่านมขีอยผท่ใหจ้
24:37 และนายของขจ้าพเจจ้าทสาใหจ้ขจ้าพเจจ้าปฏธิญาณ
โดยกลท่าววท่า ‘เจจ้าจะไมท่หาภรรยาใหจ้แกท่บตุตรชาย
ของเราจากบตุตรสาวทกันี้งหลายของคนคานาอกัน ซถึกี่ง
เราอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินของพวกเขานขีนี้
24:38 แตท่เจจ้าจงไปยกังบจ้านบธิดาของเรา และไปยกัง
ญาตธิพขีกี่นจ้องของเรา และหาภรรยาคนหนถึกี่งใหจ้แกท่
บตุตรชายของเรา’
24:39 และขจ้าพเจจ้ากลท่าวแกท่นายของขจ้าพเจจ้าวท่า 
‘หญธิงนกันี้นอาจจะไมท่ยอมตามขจ้าพเจจ้ามา’
24:40 และทท่านกลท่าวแกท่ขจ้าพเจจ้าวท่า ‘พระเยโฮวาหห์
ผผจ้ซถึกี่งเราดสาเนธินอยผท่ตท่อพระพกักตรห์พระองคห์ จะทรงสท่ง
ทผตสวรรคห์ของพระองคห์ไปกกับเจจ้า และใหจ้ทางของ
เจจ้าบกังเกธิดผล และเจจ้าจงหาภรรยาคนหนถึกี่งใหจ้บตุตร

ชายของเราจากญาตธิพขีกี่นจ้องของเรา และจากบจ้าน
บธิดาของเรา
24:41 แลจ้วเจจ้าจะพจ้นจากคสาปฏธิญาณนขีนี้ของเรา เมสืกี่อ
เจจ้ามาถถึงญาตธิพขีกี่นจ้องของเราแลจ้ว และถจ้าพวกเขาไมท่
ยอมใหจ้หญธิงคนหนถึกี่งแกท่เจจ้า เจจ้ากห็จะพจ้นจากคสา
ปฏธิญาณของเรา’
24:42 และวกันนขีนี้ขจ้าพเจจ้าไดจ้มาถถึงบท่อนนี้สา และทผลวท่า 
‘โอ ขจ้าแตท่พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของอกับราฮกัมนาย
ของขจ้าพระองคห์ ถจ้าบกัดนขีนี้พระองคห์โปรดทสาใหจ้ทาง
ของขจ้าพระองคห์บกังเกธิดผล ซถึกี่งขจ้าพระองคห์ไปนกันี้น
24:43 ดผเถธิด ขจ้าพระองคห์กสาลกังยสืนอยผท่ขจ้างบท่อนนี้สานขีนี้ 
และจะเปป็นไปอยท่างนขีนี้ คสือเมสืกี่อสาวพรหมจารขีคนนกันี้น
ออกมาเพสืกี่อตกักนนี้สา และขจ้าพระองคห์กลท่าวแกท่เธอวท่า 
“ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องเธอ โปรดใหจ้นนี้สาสกักหนท่อยแกท่
ขจ้าพเจจ้าจากเหยสือกของเธอเพสืกี่อจะดสืกี่ม”
24:44 และเธอจะกลท่าวแกท่ขจ้าพระองคห์วท่า “เชธิญ
ทท่านดสืกี่มเถธิด และขจ้าพเจจ้าจะตกักนนี้สาใหจ้ฝผงอผฐของทท่าน
ดจ้วย” ขอใหจ้ผผจ้นกันี้นเปป็นหญธิงทขีกี่พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรง
กสาหนดไวจ้สสาหรกับบตุตรชายนายของขจ้าพระองคห์’
24:45 และกท่อนขจ้าพเจจ้าทผลในใจของขจ้าพเจจ้าเสรห็จ
แลจ้ว ดผเถธิด เรเบคาหห์ไดจ้ออกมา พรจ้อมดจ้วยเหยสือก
ของเธอแบกไวจ้บนบท่าของเธอ และเธอลงไปทขีกี่บท่อนนี้สา
และตกักนนี้สา และขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าวแกท่เธอวท่า ‘ขอใหจ้
ขจ้าพเจจ้าดสืกี่มเถธิด ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องเธอ’
24:46 และเธอกห็รขีบ และลดเหยสือกของเธอจากบท่า
ของเธอ และกลท่าววท่า ‘เชธิญดสืกี่มเถธิด และขจ้าพเจจ้าจะ
ใหจ้ฝผงอผฐของทท่านดสืกี่มดจ้วย’ ดกังนกันี้นขจ้าพเจจ้าจถึงดสืกี่ม 
และเธอกห็ทสาใหจ้ฝผงอผฐดสืกี่มดจ้วย
24:47 และขจ้าพเจจ้าถามเธอ และกลท่าววท่า ‘เธอเปป็น
บตุตรสาวของใคร’ และเธอกลท่าววท่า ‘เปป็นบตุตรสาว
ของเบธผเอล บตุตรชายของนาโฮรห์ ซถึกี่งมธิลคาหห์ไดจ้
คลอดใหจ้แกท่ทท่าน’ และขจ้าพเจจ้าไดจ้ใสท่ตตุจ้มหผนกันี้นบน



หนจ้าของเธอ และสวมกสาไลเหลท่านกันี้นบนมสือของเธอ
24:48 และขจ้าพเจจ้าไดจ้กจ้มศขีรษะของตนลง และ
นมกัสการพระเยโฮวาหห์ และถวายสรรเสรธิญแดท่พระ

เยโฮวาหห์พระเจจ้าของอกับราฮกัมนายของขจ้าพเจจ้า ผผจ้
ไดจ้ทรงนสาขจ้าพเจจ้ามาตามทางทขีกี่ถผก เพสืกี่อหาบตุตรสาว
ของนจ้องชายนายของขจ้าพเจจ้าใหจ้บตุตรชายของนาย

เอลภีเอเซอรร์พบกนับครอบครนัวนนันั้น บอกเลผ่าเรสืริ่องราวของตน
เอลขีเอเซอรห์ไดจ้รกับการตจ้อนรกับอยท่างอบอตุท่น ลาบกัน พขีกี่ชายของเรเบคาหห์ “วธิกี่งออกไปหาชายคนนกันี้นทขีกี่บท่อนนี้สา”

คสาเชสืนี้อเชธิญของเขาชท่างอบอตุท่นดขีจรธิง ๆ: “เชธิญเขจ้ามาเถธิด ทท่านผผจ้รกับพระพรของพระเยโฮวาหห์ ทท่านยสืนอยผท่ขจ้างนอก
ทสาไม เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้เตรขียมบจ้านและทขีกี่สสาหรกับฝผงอผฐแลจ้ว” (ขจ้อ 31)

ตอนแรก เอลขีเอเซอรห์ผผจ้ชราดผแลอผฐเหลท่านกันี้น พวกมกันถผกแกจ้เชสือก ถผกถอดสกัมภาระ และไดจ้ธกัญพสืชและ
ฟางเปป็นอาหาร พวกมกันไดจ้กธินนนี้สาแลจ้ว “คนชอบธรรมเหห็นแกท่ชขีวธิตสกัตวห์ของตน” สตุภาษธิต 12:10 กลท่าวไวจ้ 
Matthew Henry กลท่าววท่า “ถจ้าวกัวรผจ้จกักเจจ้าของของมกันจนรกับใชจ้เขา เจจ้าของกห็ควรรผจ้จกักวกัวของตนจนจกัดหาสธิกี่งทขีกี่
เหมาะสมสสาหรกับมกัน”

ลาบกันจกัดหานนี้สามาใหจ้และบอกเอลขีเอเซอรห์และคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่กกับเขาใหจ้ลจ้างเทจ้าของพวกเขา การไดจ้รกับ
การตจ้อนรกับอยท่างอบอตุท่นไมท่เพขียงใหจ้ความสบายเทท่านกันี้น แตท่เปป็นความสบายทขีกี่แทจ้จรธิง หลกังจากเผชธิญกกับความรจ้อน
และฝตุฝ่นของการเดธินทางไกล กกับการไดจ้ลจ้างเทจ้า เราจสาไดจ้วท่าอกับราฮกัมเชธิญชวนพระเยโฮวาหห์และทผตสวรรคห์สอง
องคห์นกันี้นใหจ้มาลจ้างเทจ้าและรกับประทานอาหาร (ปฐก. 18:4) โลทเชธิญทผตสวรรคห์สององคห์นกันี้นใหจ้เขจ้ามาลจ้างเทจ้าของ
พวกเขาเมสืกี่อพวกเขามายกังเมสืองโสโดม (ปฐก. 19:2) ฟารธิสขีคนนกันี้นพลาดโอกาสในการถวายการตจ้อนรกับอกันอบอตุท่น
แกท่พระเยซผในลผกา 7:44 แตท่มกันคงเปป็นทขีกี่ชสืกี่นพระทกัยแกท่พระเยซผจรธิง ๆ ทขีกี่ไดจ้รผจ้สถึกบนพระบาทของพระองคห์ รอยจผบ
ของหญธิงคนหนถึกี่งผผจ้นท่าสงสาร ผผจ้ไดจ้รกับการยกโทษ และทขีกี่พระบาทของพระองคห์ถผกลจ้างดจ้วยนนี้สาตาของนางและถผก
ชโลมดจ้วยนนี้สาหอมนกันี้น! โอ การรกับรองแขกเปป็นคตุณธรรมอกันยธิกี่งใหญท่ประการหนถึกี่งและเราควรตจ้อนรกับคนเหลท่านกันี้นผผจ้
ทขีกี่พระเจจ้าทรงอวยพร

บกัดนขีนี้ เอลขีเอเซอรห์และเพสืกี่อนคนใชจ้ของเขาถผกรบเรจ้าใหจ้รกับประทานอาหาร โตอ๊ะถผกจกัดแลจ้ว แตท่เอลขีเอเซอรห์
ไมท่ยอมรกับประทาน กท่อนอสืกี่น เขาตจ้องเลท่ากธิจธตุระของนายของเขา (ขจ้อ 33) ดกังนกันี้นดจ้วยความระมกัดระวกังสตุดขขีดและ
ใจทขีกี่เปปปั่ยมลจ้นดจ้วยการสรรเสรธิญ เขาจถึงเลท่ายจ้อนถถึงคสาปฏธิญาณนกันี้นทขีกี่เขาไดจ้ใหจ้ไวจ้แกท่อกับราฮกัม บตุตรนกันี้นตจ้องไมท่กลกับไป
ยกังแผท่นดธินทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้ถผกนสาออกมา เขาตจ้องไมท่แตท่งงานกกับหญธิงชาวคานาอกัน ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ไดจ้
ทรงนสาพาเอลขีเอเซอรห์ผผจ้ชรา เขาไดจ้ถวายคสาอธธิษฐานอยท่างจรธิงจกังและชกัดเจนแลจ้ว และมกันไดจ้รกับคสาตอบอยท่างครบ
ถจ้วนแลจ้ว หญธิงสาวนกันี้นทขีกี่เขาแสวงหาไมท่เพขียงเปป็นสาวสวยและเปป็นหญธิงพรหมจารขี แตท่ยกังมขีนนี้สาใจและขมขีขมกันทขีกี่จะ
รกับใชจ้ มาจากครอบครกัวทขีกี่ดขีและไดจ้รกับการอบรมเลขีนี้ยงดผอยท่างดขี พระเจจ้าทรงตอบคสาอธธิษฐานของเขาแลจ้ว บกัดนขีนี้
ผผจ้รกับใชจ้ชราคนนขีนี้ไดจ้สรรเสรธิญพระเยโฮวาหห์แลจ้ว พวกเขาจะตจ้องตกัดสธินใจ

____________
ขร้อ 49-53:

24:49 และบกัดนขีนี้ ถจ้าพวกทท่านจะยอมแสดงความ
กรตุณาและความจรธิงตท่อนายของขจ้าพเจจ้าแลจ้ว ขอบ

อกขจ้าพเจจ้าเถธิด และถจ้าไมท่ กห็ขอบอกขจ้าพเจจ้า เพสืกี่อ
ขจ้าพเจจ้าจะหกันไปทางขวามสือหรสือทางซจ้ายมสือ”



24:50 แลจ้วลาบกันและเบธผเอลจถึงตอบ และกลท่าววท่า
“สธิกี่งนขีนี้มาจากพระเยโฮวาหห์ พวกเราจะพผดรจ้ายหรสือดขี
กกับทท่านกห็ไมท่ไดจ้
24:51 ดผเถธิด เรเบคาหห์กห็อยผท่ตท่อหนจ้าทท่าน จงพาเธอ
และไปเถธิด และใหจ้เธอเปป็นภรรยาบตุตรชายนายของ
ทท่านตามทขีกี่พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแลจ้ว”
24:52 และตท่อมาเมสืกี่อคนใชจ้ของอกับราฮกัมไดจ้ยธิน

บรรดาถจ้อยคสาของเขาทกันี้งสอง เขากห็นมกัสการพระเย
โฮวาหห์ โดยโนจ้มตกัวลงถถึงดธิน
24:53 และคนใชจ้นกันี้นกห็นสาเอาพวกเครสืกี่องเงธินทขีกี่
ประดกับดจ้วยเพชรพลอย และพวกเครสืกี่องทองคสาทขีกี่
ประดกับดจ้วยเพชรพลอย และเสสืนี้อผจ้าออกมา และ
มอบสธิกี่งเหลท่านขีนี้ใหจ้แกท่เรเบคาหห์ เขายกังมอบพวกของ
มขีคท่าใหจ้แกท่พขีกี่ชายของเธอและมารดาของเธอดจ้วย

ครอบครนัวเหย็นชอบ เรเบคาหร์ถสูกยกใหร้
เปป็นเจร้าสาวของอธิสอนัค

จสาไวจ้วท่าเอลขีเอเซอรห์ยกังไมท่ไดจ้รกับประทานอาหารเลยหลกังจากการเดธินทางไกลของเขา กท่อนอสืกี่น เขาตจ้อง
จกัดการธตุระนกันี้นทขีกี่ใจเขาหท่วงใยมากทขีกี่สตุดใหจ้เรขียบรจ้อย โอ เราทตุกคนควรใสท่ใจเกขีกี่ยวกกับกธิจธตุระขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
จนมกันตจ้องมากท่อนการกธินหรสือการดสืกี่มหรสือการนอนหรสือกธิจปกตธิของชขีวธิต! บางครกันี้งเราควรอดอาหารขณะทขีกี่เรา
อธธิษฐานตท่อพระพกักตรห์องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าและชะลอการกธินของเราไวจ้กท่อน และบางครกันี้งเราควรอดหลกับอดนอน
ในการอธธิษฐานและเลสืกี่อนการนอนทขีกี่จสาเปป็นออกไป โอ และกธิจการปกตธิของธตุรกธิจและโรงเรขียนและครอบครกัว
และความเพลธิดเพลธินควรเปป็นรองกธิจธตุระขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า

บกัดนขีนี้คสาถามนกันี้นถผกถามตรง ๆ วท่า “ถจ้าพวกทท่านจะยอมแสดงความกรตุณาและความจรธิงตท่อนายของ
ขจ้าพเจจ้าแลจ้ว ขอบอกขจ้าพเจจ้าเถธิด และถจ้าไมท่ กห็ขอบอกขจ้าพเจจ้า เพสืกี่อขจ้าพเจจ้าจะหกันไปทางขวามสือหรสือทางซจ้าย
มสือ” (ขจ้อ 49) ลาบกัน ผผจ้เปป็นพขีกี่ชาย และเบธผเอลบธิดา รกับรผจ้วท่า “สธิกี่งนขีนี้มาจากพระเยโฮวาหห์ พวกเราจะพผดรจ้ายหรสือดขี
กกับทท่านกห็ไมท่ไดจ้ ดผเถธิด เรเบคาหห์กห็อยผท่ตท่อหนจ้าทท่าน จงพาเธอและไปเถธิด และใหจ้เธอเปป็นภรรยาบตุตรชายนายของ
ทท่านตามทขีกี่พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรกัสแลจ้ว” (ขจ้อ 50,51) โอ เราเหห็นเอลขีเอเซอรห์หมอบลงถถึงพสืนี้นดธินในการนมกัสการและ
สรรเสรธิญพระเจจ้าอขีกครกันี้ง

คราวนขีนี้ เขารขีบคจ้นดผในกระเปปุ๋าของตน: “พวกเครสืกี่องเงธินทขีกี่ประดกับดจ้วยเพชรพลอย และพวกเครสืกี่อง
ทองคสาทขีกี่ประดกับดจ้วยเพชรพลอย และเสสืนี้อผจ้า” เพสืกี่อมอบใหจ้แกท่เรเบคาหห์ และ “มอบพวกของมขีคท่าใหจ้แกท่พขีกี่ชาย
ของเธอและมารดาของเธอดจ้วย”

พวกเขาประทกับใจกกับเครสืกี่องประดกับเหลท่านกันี้น มกันคงเปป็นจรธิงแนท่นอนทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้รกับการอวยพรอยท่าง
มหาศาลดจ้วยทรกัพยห์สธิกี่งของและทรกัพยห์เหลท่านกันี้นจะตกเปป็นของอธิสอกัคบตุตรชายของเขา พวกเขาประทกับใจอยท่างมาก
กกับชายผผจ้รกักพระเจจ้าคนนขีนี้: เขาชท่างเปป็นคนทขีกี่จรธิงใจ เขจ้าถถึงกธิจธตุระ และไวจ้ใจไดจ้อยท่างชกัดเจน! แตท่ยธิกี่งไปกวท่านกันี้น พวก
เขาประทกับใจทขีกี่นขีกี่เปป็นพระหกัตถห์ของพระเจจ้า พวกเขาไมท่บกังอาจขกัดขวางพระเจจ้า!

ชท่างวธิเศษจรธิง ๆ เมสืกี่อเรารผจ้วท่าเราอยผท่ในนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้า! เราสามารถกจ้าวออกไปในความมสืดไดจ้หาก
เรารผจ้วท่าพระองคห์กสาลกังนสาอยผท่

____________



ขร้อ 54-61:
24:54 และพวกเขากห็รกับประทานและดสืกี่ม คสือเขา
กกับคนทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่กกับเขา และคจ้างอยผท่ทกันี้งคสืน และ
พวกเขาลตุกขถึนี้นในเวลาเชจ้า และคนใชจ้นกันี้นกห็กลท่าววท่า 
“ขอสท่งขจ้าพเจจ้าใหจ้กลกับไปหานายของขจ้าพเจจ้าเถธิด”
24:55 และพขีกี่ชายของเธอและมารดาของเธอกลท่าว
วท่า “ขอใหจ้หญธิงสาวนกันี้นอยผท่กกับพวกเราสกักสองสาม
วกัน อยท่างนจ้อยสกักสธิบวกัน หลกังจากนกันี้นเธอจะไปกห็ไดจ้”
24:56 และคนใชจ้นกันี้นกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “อยท่า
หนท่วงเหนขีกี่ยวขจ้าพเจจ้าไวจ้เลย ดจ้วยเหห็นแลจ้ววท่าพระเย
โฮวาหห์ไดจ้ทรงใหจ้ทางของขจ้าพเจจ้าเกธิดผล ขอสท่ง
ขจ้าพเจจ้าใหจ้ออกเดธินทางเพสืกี่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้กลกับไปหา
นายของขจ้าพเจจ้าเถธิด”
24:57 และพวกเขากลท่าววท่า “พวกเราจะเรขียกหญธิง
สาวนกันี้นมา และถามดผจากปากของเธอ”

24:58 และพวกเขากห็เรขียกเรเบคาหห์ และกลท่าวแกท่
เธอวท่า “เจจ้าจะไปกกับชายคนนขีนี้หรสือไมท่” และเธอ
กลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าจะไป”
24:59 และพวกเขาไดจ้สท่งเรเบคาหห์นจ้องสาวของพวก
เขาไป และพขีกี่เลขีนี้ยงของเธอ และคนใชจ้ของอกับราฮกัม 
และคนทกันี้งหลายของเขา
24:60 และพวกเขาอวยพรเรเบคาหห์ และกลท่าวแกท่
เธอวท่า “เธอเปป็นนจ้องสาวของพวกเรา ขอใหจ้เธอเปป็น
มารดาของคนนกับแสนนกับลจ้าน และขอใหจ้เชสืนี้อสาย
ของเธอไดจ้ประตผเมสืองของคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เกลขียดชกัง
พวกเขาเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์”
24:61 และเรเบคาหห์ลตุกขถึนี้น และเหลท่าสาวใชจ้ของ
เธอ และพวกเขากห็ขถึนี้นอผฐและตามชายนกันี้นไป และ
คนใชจ้นกันี้นกห็พาเรเบคาหห์ และไปตามทางของเขา

ความจนาเปป็นเรผ่งดผ่วนทภีริ่ตร้องทนางานใหร้เสรย็จเดภีดี๋ยวนภีนั้
เขากลท่าววท่า “อยท่าหนท่วงเหนขีกี่ยวขจ้าพเจจ้าไวจ้เลย ดจ้วยเหห็นแลจ้ววท่าพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงใหจ้ทางของขจ้าพเจจ้า

เกธิดผล ขอสท่งขจ้าพเจจ้าใหจ้ออกเดธินทางเพสืกี่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้กลกับไปหานายของขจ้าพเจจ้าเถธิด” ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงถาม
เรเบคาหห์ และเธอ โดยความเชสืกี่อและเรธิกี่มทขีกี่จะรกักชายผผจ้นกันี้นแลจ้วทขีกี่เธอยกังไมท่เคยเหห็นหนจ้า กลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าจะไป”

พวกเขาทราบสกักเลห็กนจ้อยหรสือไมท่เกขีกี่ยวกกับพกันธสกัญญานกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงกระทสาไวจ้กกับอกับราฮกัมและอธิสอกัค
และตท่อไปกกับอธิสอกัคและยาโคบ? ไมท่แนท่พวกเขาอาจรกับรผจ้เกขีกี่ยวกกับมกันสกักเลห็กนจ้อย พวกเขาสท่งเธอไปพรจ้อมกกับคสา
อวยพรหนถึกี่ง: “...ขอใหจ้เธอเปป็นมารดาของคนนกับแสนนกับลจ้าน และขอใหจ้เชสืนี้อสายของเธอไดจ้ประตผเมสืองของคน
เหลท่านกันี้นทขีกี่เกลขียดชกังพวกเขาเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์” (ขจ้อ 60)

เอลขีเอเซอรห์นสาอผฐมาดจ้วยสธิบตกัว ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ามขีอผฐสสารองหนถึกี่งตกัวถผกเตรขียมไวจ้สสาหรกับเรเบคาหห์และ
หญธิงสาวคนนกันี้นผผจ้จะคอยปรนนธิบกัตธิและรกับใชจ้เธอ เราถผกเตสือนความจสาวท่าเรากห็ยอมจสานนตกัวเราเองตท่อพระองคห์ ผผจ้
ซถึกี่ง “พวกทท่านกห็รกักอยผท่ ถถึงแมจ้วท่าขณะนขีนี้พวกทท่านไมท่เหห็นพระองคห์” (1 ปต. 1:8) พระองคห์ทรงมกักี่งมขียธิกี่งกวท่าอธิสอกัคผผจ้ซถึกี่ง
แสดงภาพพระองคห์ และเมสืกี่อสธินี้นสตุดการเดธินทางของเรา เรากห็จะเหห็นพระพกักตรห์ประเสรธิฐของพระองคห์

____________
ขร้อ 62-67:

 
24:62 และอธิสอกัคมาจากทางแหท่งบท่อนนี้สาลาไฮรอย 
เพราะทท่านอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินทธิศใตจ้

24:63 และอธิสอกัคออกไปเพสืกี่อตรถึกตรองในทตุท่งนา ณ 
เวลาเยห็น และทท่านแหงนตาของทท่านขถึนี้นและมองไป



และดผเถธิด ฝผงอผฐนกันี้นกสาลกังมา
24:64 และเรเบคาหห์แหงนตาของเธอขถึนี้น และเมสืกี่อ
เธอเหห็นอธิสอกัคแลจ้ว เธอกห็ลงจากอผฐ
24:65 เพราะเธอไดจ้กลท่าวแกท่คนใชจ้นกันี้นแลจ้ววท่า “ชาย
คนนกันี้นทขีกี่กสาลกังเดธินผท่านทตุท่งนาเพสืกี่อมาหาพวกเรานกันี้น
คสือใคร” และคนใชจ้นกันี้นไดจ้กลท่าวแลจ้ววท่า “นกักี่นคสือนาย
ของขจ้าพเจจ้า” ฉะนกันี้นเธอจถึงหยธิบผจ้าคลตุมหนจ้ามาและ
คลตุมตกัวไวจ้

24:66 และคนใชจ้นกันี้นบอกอธิสอกัคถถึงทตุกสธิกี่งทขีกี่เขาไดจ้
กระทสาไป
24:67 และอธิสอกัคกห็พาเธอเขจ้ามาในเตห็นทห์ของซา
ราหห์มารดาของทท่าน และรกับเรเบคาหห์ไวจ้ และเธอกห็
กลายเปป็นภรรยาของทท่าน และทท่านกห็รกักเธอ และ
อธิสอกัคไดจ้รกับการปลอบประโลมใจหลกังจากการสธินี้น
ชขีวธิตของมารดาของทท่าน

การพบหนร้ากนัน, การสมรส
อธิสอกัคออกไปตรถึกตรอง แลจ้วเจจ้าสาวคนนกันี้นทขีกี่จะมาผผจ้ซถึกี่งเขาไมท่เคยเหห็นหนจ้าลท่ะ? เธอจะสวยไหม? เขาจะ

รกักเธอจรธิง ๆ ไหม? เธอจะชท่วยเตธิมเตห็มชท่องวท่างแหท่งความเปลท่าเปลขีกี่ยวนกันี้นหลกังจากทขีกี่ซาราหห์มารดาของเขาเสขีย
ชขีวธิตไปนานสามปปแลจ้วไหม? ผมอยากรผจ้วท่า เขากสาลกังคธิดถถึงพระเมสสธิยาหห์ผผจ้ทรงถผกสกัญญาไวจ้นกันี้นและถผกแสดงภาพ
ในการทขีกี่เขาเกสือบถวายเปป็นเครสืกี่องบผชาบนภผเขาโมรธิยาหห์นกันี้นหรสือไมท่? เขากสาลกังคธิดถถึงลผกหลานทขีกี่มขีจสานวนมากมาย
ดตุจผงคลขีดธินและดตุจดวงดาวแหท่งทจ้องฟฝ้าซถึกี่งจะมาจากตกัวเขาและผท่านทางหญธิงคนนขีนี้ทขีกี่จะมาเปป็นเจจ้าสาวของเขา
หรสือไมท่? “และทท่านแหงนตาของทท่านขถึนี้นและมองไป และดผเถธิด ฝผงอผฐนกันี้นกสาลกังมา” (ขจ้อ 63)

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเรเบคาหห์กห็หท่วงพะวง และครตุท่นคธิดอยท่างหนกัก พอ ๆ กกับอธิสอกัค ตลอดการเดธินทางอกัน
ยาวนานนกันี้นเธอไดจ้นถึกภาพชายคนนกันี้นทขีกี่เธอไมท่เคยเหห็นมากท่อน เขาจะมขีใจกรตุณาไหม? เขาจะทสาดขีตท่อเธอไหม? เธอ
จะพบวท่าเขาเปป็นคนทขีกี่นท่ารกักเหมสือนอยท่างทขีกี่เอลขีเอเซอรห์ผผจ้ชราไดจ้บรรยายภาพเขาไหม? ดกังนกันี้นเมสืกี่อเธอเหห็นชายคน
หนถึกี่งกสาลกังเดธินอยผท่และตรถึกตรอง เธอกห็ถามวท่านกักี่นเปป็นใคร เอลขีเอเซอรห์บอกเธอวท่า “นกักี่นคสือนายของขจ้าพเจจ้า”-อธิส
อกัค

เรเบคาหห์หยธิบผจ้าคลตุมหนจ้ามาและคลตุมตกัวเธอเอง มกันเปป็นความสสารวมอกันเหมาะสม เธอตจ้องไมท่ใจกลจ้า 
อธิสอกัคตจ้องขอดผใบหนจ้าของเธอ เขาตจ้องเสาะหาความรกักของเธอ

พวกเขาหยตุดชกักี่วครผท่เพสืกี่อใหจ้คสาปรถึกษา “และคนใชจ้นกันี้นบอกอธิสอกัคถถึงทตุกสธิกี่งทขีกี่เขาไดจ้กระทสาไป” (ขจ้อ 66) 
เราไมท่ถผกบอกวท่าเรเบคาหห์ถผกพาตกัวไปพบอกับราฮกัมอยท่างไร ถถึงแมจ้วท่าเธอคงถผกพาตกัวไปแนท่นอน แตท่อธิสอกัคชสืกี่นชม
ยธินดขี เขาพาเธอเขจ้าไปในเตห็นทห์หลกังนกันี้นทขีกี่ถผกเกห็บไวจ้อยท่างดขีมาตลอดสามปปตกันี้งแตท่มารดาของเขาเสขีย และไมท่ตจ้อง
สงสกัยเลยวท่า ทขีกี่นกักี่นเขาใหจ้เธอดผผจ้ามท่านสวย ๆ ทขีกี่ทสาจากไหม หมอนอธิงและเครสืกี่องประดกับและของตกแตท่งอสืกี่น ๆ ซถึกี่ง
คงเปป็นทขีกี่ชอบใจหญธิงชราผผจ้นกันี้นทขีกี่รกักพระเจจ้า ผผจ้ซถึกี่งเคยอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่นพรจ้อมกกับขจ้าวของมากมาย แตท่ในเตห็นทห์หลกัง
หนถึกี่ง

จงหมายเหตตุลสาดกับกท่อนหลกังทขีกี่ตามมา เรเบคาหห์ถผกพาตกัวไปยกังเตห็นทห์ของซาราหห์และเธอกห็กลายเปป็น
ภรรยาของเขา พวกเขาแตท่งงานกกันและจากนกันี้น “ทท่านกห็รกักเธอ” โอ ชท่างเปป็นการปลอบประโลมและความ
ชสืกี่นบานแกท่ดวงใจทขีกี่หธิวโหยของชายวกัยสขีกี่สธิบผผจ้นขีนี้! บกัดนขีนี้เขามขีภรรยาคนหนถึกี่งทขีกี่จะรกักเขา ทขีกี่จะปลอบประโลมใจเขา ทขีกี่
จะมขีลผกใหจ้เขาแลจ้ว



ขอใหจ้เราทตุกคนเรขียนรผจ้จากอธิสอกัค
จงตกันี้งเวลาไวจ้กท่อน เพสืกี่อเฝฝ้าทผลอจ้อนวอน
อาศกัยในพระเยซผ รกับคสาตรกัสสกักี่งสอน
แลจ้วเปป็นมธิตรกกับศธิษยห์ และชท่วยผผจ้ทขีกี่อท่อนแอ
รกับใชจ้องคห์พระเยซผ เพสืกี่อไดจ้พรเทขีกี่ยงแทจ้

ผมเคยกลท่าวบางครกันี้งวท่า เคลห็ดลกับของการเทศนา หลกังจากทขีกี่คน ๆ หนถึกี่งรผจ้พระคกัมภขีรห์ หลกังจากทขีกี่เขามขี
ขท่าวสารทขีกี่รจ้อนรนและลตุกไหมจ้อยผท่ในใจของตนแลจ้ว-คสือการตรถึกตรอง ใครท่ครวญจนกวท่าใจนกันี้นลตุกไหมจ้และจนกวท่า
สธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่ดสามสืดถผกทสาใหจ้กระจท่างแจจ้ง จนกวท่าความรจ้อนรนอกันบรธิสตุทธธิธิ์และความเดสือดดาลอกันบรธิสตุทธธิธิ์พตุท่งสผง จง
รอคอยองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า! จงเสาะหาพระพกักตรห์ของพระองคห์!

เราควรหมายเหตตุในทขีกี่นขีนี้วท่าผผจ้ชายตจ้องการการรท่วมสามกัคคขีธรรมของผผจ้หญธิงทขีกี่ดขี ๆ ในสวนเอเดนนกันี้น 
พระเจจ้าตรกัสไวจ้แลจ้ววท่า “ไมท่ดขีเลยทขีกี่มนตุษยห์นกันี้นจะอยผท่ตกัวคนเดขียว เราจะสรจ้างผผจ้ชท่วยเหลสือคนหนถึกี่งทขีกี่เหมาะสสาหรกับ
เขา”

หากชายทกันี้งหลายอยากเขจ้มแขห็ง พวกเขากห็ตจ้องการความอท่อนโยนของผผจ้หญธิงทขีกี่ดขี ๆ มกันเปป็นเรสืกี่องโงท่เขลา
ทขีกี่จะพผดมากเกธินไปเกขีกี่ยวกกับความเทท่าเทขียมกกันระหวท่างชายกกับหญธิง ผผจ้ชายกกับผผจ้หญธิงแตกตท่างกกัน ผผจ้ชายควรเปป็น
ชายทขีกี่ดขีและผผจ้หญธิงกห็ควรเปป็นหญธิงทขีกี่ดขี แตท่ละเพศมขีทขีกี่ของตน และแตท่ละเพศกห็ตจ้องการอขีกฝฝ่าย



ปฐมกาล 25
ขร้อ 1-10:

25:1 แลจ้วอกับราฮกัมไดจ้ภรรยาอขีกคนหนถึกี่ง และชสืกี่อ
ของนางคสือ เคทผราหห์
25:2 และนางกห็คลอดบตุตรใหจ้แกท่ทท่านคสือศธิมราน 
และโยกชาน และเมดาน และมขีเดขียน และอธิชบาก 
และชผอาหห์
25:3 และโยกชานใหจ้กสาเนธิดเชบาและเดดาน และ
บตุตรชายทกันี้งหลายของเดดานคสือ อกัสชผรธิม และเลทผ
ชธิม และเลอตุมมธิม
25:4 และบตุตรชายทกันี้งหลายของมขีเดขียนคสือ เอฟาหห์ 
และเอเฟอรห์ และฮาโนค และอาบขีดา และเอลดา
อาหห์ ทกันี้งหมดนขีนี้เปป็นลผกหลานของเคทผราหห์
25:5 และอกับราฮกัมไดจ้มอบทตุกสธิกี่งทขีกี่ทท่านมขีอยผท่แกท่อธิส
อกัค
25:6 แตท่สสาหรกับบตุตรชายทกันี้งหลายของพวกภรรยา
นจ้อย ซถึกี่งอกับราฮกัมมขีอยผท่ อกับราฮกัมไดจ้ใหจ้ของขวกัญทกันี้ง
หลาย และสท่งพวกเขาไปจากอธิสอกัคบตุตรชายของ

ทท่าน ขณะทขีกี่ทท่านยกังมขีชขีวธิตอยผท่ ไปทางทธิศตะวกันออก 
ไปยกังประเทศตะวกันออก
25:7 และเหลท่านขีนี้เปป็นวกันทกันี้งหลายแหท่งปปทกันี้งหลาย
ของชขีวธิตของอกับราฮกัม ซถึกี่งทท่ามมขีชขีวธิตอยผท่ คสือหนถึกี่ง
รจ้อยเจห็ดสธิบหจ้าปป
25:8 แลจ้วอกับราฮกัมสธินี้นลมหายใจและสธินี้นชขีวธิตเมสืกี่อแกท่
หงท่อมแลจ้ว เปป็นชายชราและมขีอายตุมาก และถผก
รวบรวมไวจ้กกับประชากรของทท่าน
25:9 และบตุตรชายทกันี้งหลายของทท่าน คสืออธิสอกัคกกับ
อธิชมาเอล ไดจ้ฝปังทท่านไวจ้ในถนี้สาแหท่งมกัคเป-ลาหห์ ในนา
ของเอโฟรน บตุตรชายของโศหารห์ คนฮธิตไทตห์ ซถึกี่งอยผท่
ตรงหนจ้ามกัมเร
25:10 เปป็นนาซถึกี่งอกับราฮกัมซสืนี้อมาจากบตุตรชายทกันี้ง
หลายของเฮท อกับราฮกัมกห็ถผกฝปังไวจ้ทขีกี่นกักี่น กกับซาราหห์
ภรรยาของทท่าน

ปปีทร้าย ๆ และความตายของอนับราฮนัม
อกับราฮกัมแตท่งงานใหมท่ สขีกี่สธิบปปกท่อนหนจ้านกันี้น ซาราหห์ไดจ้คธิดวท่าทกันี้งตกัวนางและอกับราฮกัมคงแกท่เกธินกวท่าทขีกี่จะมขี

ลผกไดจ้แลจ้ว “หลกังจากฉกันแกท่แลจ้ว ฉกันจะมขีความเพลธิดเพลธินอขีกหรสือ นายของฉกันกห็แกท่แลจ้วดจ้วย” (ปฐก. 18:12) แมจ้
ในตอนนกันี้น ฮขีบรผ 11:12 กห็กลท่าววท่าพระเจจ้าไดจ้ประทานลผกคนหนถึกี่งใหจ้แกท่ “ชายคนนกันี้นกห็เทท่ากกับวท่าตายแลจ้ว” แตท่
พละกสาลกังแบบชายหนตุท่มของอกับราฮกัมถผกฟปปื้นฟผแลจ้ว และบกัดนขีนี้ สขีกี่สธิบปปตท่อมา เขากห็แตท่งงานใหมท่และมขีบตุตรชายหก
คนทขีกี่กสาเนธิดจากเคทผราหห์

อกับราฮกัมคงจะเหงา ซาราหห์กห็ตายไปแลจ้ว อธิสอกัคกห็แตท่งงานแลจ้ว พรจ้อมกกับกธิจการใหญท่โตและคนงาน
มากมาย มกันกห็ไมท่ดขีเลยทขีกี่อกับราฮกัมจะไมท่มขีคนคอยดผแล ไมท่มขีผผจ้ปลอบประโลมใจ ไมท่มขีเพสืกี่อนคผท่กาย Matthew Henry
คธิดวท่าเคทผราหห์ “นท่าจะเปป็นสาวใชจ้คนสสาคกัญสตุดทขีกี่เกธิดในเรสือนของเขาหรสือถผกซสืนี้อมาดจ้วยเงธิน” นางถผกเรขียกวท่า
ภรรยานจ้อย (ขจ้อ 6) รท่วมกกับฮาการห์ นกักี่นหมายความวท่านางเปป็นภรรยาคนหนถึกี่งทขีกี่แตท่งงานอยท่างถผกตจ้องตาม
กฎหมาย แตท่มขีฐานะดจ้อยกวท่าทางสกังคมและไมท่ไดจ้ถผกจกัดใหจ้อยผท่ในระดกับเดขียวกกับซาราหห์ภรรยาคนสสาคกัญนกันี้น ดกังนกันี้น
บตุตรชายเหลท่านขีนี้จถึงถผกสท่งไปยกังทธิศตะวกันออก บตุตรชายคนหนถึกี่งของเคทผราหห์คสือ มขีเดขียน บธิดาของชาวมขีเดขียนหมผท่
ใหญท่นกันี้นและคนอสืกี่น ๆ แหท่งทธิศตะวกันออกในเวลาตท่อมา

“และอกับราฮกัมไดจ้มอบทตุกสธิกี่งทขีกี่ทท่านมขีอยผท่แกท่อธิสอกัค” (ขจ้อ 5) Matthew Henry กลท่าวอยท่างถผกตจ้องแลจ้ว



วท่า:
เขาตกันี้งอธิสอกัคใหจ้เปป็นทายาทของเขาซถึกี่งเขาตจ้องทสาเชท่นนกันี้นเพสืกี่อใหจ้ความยตุตธิธรรมแกท่ซาราหห์ 

ภรรยาคนแรกและคนสสาคกัญสตุดและแกท่เรเบคาหห์ผผจ้ซถึกี่งแตท่งงานกกับอธิสอกัคและถผกรกับปากในเรสืกี่องนกันี้น 
(ปฐก. 24:36) ในทตุกสธิกี่งนขีนี้ซถึกี่งเขามอบใหจ้แกท่อธิสอกัค อาจรวมถถึงพระสกัญญาเรสืกี่องแผท่นดธินคานาอกันและ
สธิกี่งทขีกี่ตท่อทจ้ายพกันธสกัญญานกันี้นดจ้วย เพราะวท่าพระเจจ้าทรงตกันี้งเขาใหจ้เปป็นทายาทแหท่งพระสกัญญานกันี้นแลจ้ว
อกับราฮกัมจถึงตกันี้งเขาใหจ้เปป็นทายาทผผจ้รกับทรกัพยห์สธินของเขาเปป็นมรดก

ลผกคนอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือไมท่ไดจ้ถผกสท่งไปตกัวเปลท่า “แตท่สสาหรกับบตุตรชายทกันี้งหลายของพวกภรรยานจ้อย [อธิชมา
เอล บตุตรชายของฮาการห์ และพวกบตุตรชายของเคทผราหห์] ซถึกี่งอกับราฮกัมมขีอยผท่ อกับราฮกัมไดจ้ใหจ้ของขวกัญทกันี้งหลาย และ
สท่งพวกเขาไปจากอธิสอกัคบตุตรชายของทท่าน ขณะทขีกี่ทท่านยกังมขีชขีวธิตอยผท่ ไปทางทธิศตะวกันออก ไปยกังประเทศตะวกัน
ออก” (ขจ้อ 6) คราวนขีนี้จะไมท่มขีคสาถามเรสืกี่องการทะเลาะกกันดจ้วยเรสืกี่องมรดก ไมท่มขีใครจะอจ้างสธิทธธิธิ์ในแผท่นดธินนกันี้นหรสือ
พระสกัญญาเหลท่านกันี้นทขีกี่ผท่านทางอธิสอกัค เชสืนี้อสายองคห์ยธิกี่งใหญท่นกันี้นของอกับราฮกัมจะเสดห็จมา ซถึกี่งโดยทางพระองคห์คนทกันี้ง
โลกจะไดจ้รกับพระพร ผท่านทางอธิสอกัคและ “ในอธิสอกัคเชสืนี้อสายของเจจ้าจะถผกเรขียก” (ปฐก. 21:12; ฮบ. 11:18)

แตท่อกับราฮกัมกห็เสขียชขีวธิต เขามขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปอขีกสามสธิบหจ้าปปหลกังจากทขีกี่อธิสอกัคแตท่งงานแลจ้ว โดยเสขียชขีวธิตเมสืกี่อ
อายตุไดจ้ 175 ปป เขา “ถผกรวบรวมไวจ้กกับประชากรของทท่าน” ผมคธิดวท่าถผกรวบรวมไปอยผท่กกับชนหมผท่ใหญท่ในสวรรคห์
คสือบรรดาผผจ้ทขีกี่รอดแลจ้วซถึกี่งลท่วงหนจ้าไปกท่อน เชท่นเดขียวกกับเหลท่าบรรพบตุรตุษของเขาทขีกี่เชสืกี่อดจ้วย

อธิสอกัคและอธิชมาเอลชท่วยกกันฝปังศพบธิดาในถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์ ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ ซาราหห์ถผกฝปังศพและตท่อมาอธิส
อกัค, เรเบคาหห์, ยาโคบ และเลอาหห์กห็จะถผกฝปังศพทขีกี่นกักี่นเชท่นกกัน มกันเหมาะสมแลจ้วทขีกี่อธิชมาเอล แมจ้ไมท่ใชท่บตุตรคนโปรด
แตท่เปป็นบตุตรชายคนหนถึกี่งผผจ้เปป็นทขีกี่รกักยธิกี่ง ไดจ้มขีสท่วนในการฝปังศพของบธิดาตน รท่วมกกับอธิสอกัค

____________
ขร้อ 11-18:

25:11 และตท่อมาหลกังจากความตายของอกับราฮกัม 
พระเจจ้าทรงอวยพรอธิสอกัคบตุตรชายของทท่าน และ
อธิสอกัคอาศกัยอยผท่ขจ้างบท่อนนี้สาลาไฮรอย
25:12 บกัดนขีนี้เปป็นพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งหลายของอธิชมาเอล 
บตุตรชายของอกับราฮกัม ซถึกี่งฮาการห์คนอขียธิปตห์สาวใชจ้
ของซาราหห์คลอดใหจ้แกท่อกับราฮกัม
25:13 และเหลท่านขีนี้เปป็นชสืกี่อของบตุตรชายทกันี้งหลายขอ
งอธิชมาเอล ตามชสืกี่อของพวกเขา ตามพงศห์พกันธตุห์ทกันี้ง
หลายของพวกเขา บตุตรหกัวปปของอธิชมาเอลคสือเนบา
โยท และเคดารห์ และอกัดบขีเอล และมธิบสกัม
25:14 และมธิชมา และดผมาหห์ และมกัสสา
25:15 ฮาดารห์ และเทมา เยทผรห์ นาฟปิชและเคเด

มาหห์
25:16 คนเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของอธิชมา
เอล และเหลท่านขีนี้เปป็นชสืกี่อของพวกเขา ตามเมสืองทกันี้ง
หลายของพวกเขา และตามปฝ้อมปราการทกันี้งหลาย
ของพวกเขา เจจ้านายสธิบสองคนตามบรรดา
ประชาชาตธิของพวกเขา
25:17 และเหลท่านขีนี้เปป็นปปทกันี้งหลายแหท่งชขีวธิตของอธิ
ชมาเอล หนถึกี่งรจ้อยสามสธิบเจห็ดปป และทท่านสธินี้นลม
หายใจและสธินี้นชขีวธิต และถผกรวบรวมไวจ้กกับประชากร
ของทท่าน
25:18 และพวกเขาอาศกัยอยผท่ตกันี้งแตท่เมสืองฮาวธิลาหห์
จนถถึงเมสืองชผรห์ ซถึกี่งอยผท่หนจ้าอขียธิปตห์ ตามทขีกี่คนไปทาง



แผท่นดธินอกัสซขีเรขีย และทท่านสธินี้นชขีวธิตอยผท่ตรงหนจ้า บรรดาพขีกี่นจ้องของทท่าน
อธิสอนัคและอธิชมาเอลหลนังจากอนับราฮนัมเสภียชภีวธิต

พระพรยธิกี่งใหญท่ของพระเจจ้าทขีกี่มขีตท่ออกับราฮกัมมขีอยผท่ตท่อไปบนอธิสอกัคบตุตรชายของเขา พระสกัญญาเหลท่านกันี้นยกัง
มขีผลอยผท่เหมสือนเดธิม และบกัดนขีนี้อกับราฮกัมเสขียชขีวธิตแลจ้ว เรากห็ถผกเตสือนความจสาเกขีกี่ยวกกับบตุตรชายสองคนนกันี้น, อธิสอกัค
และอธิชมาเอล จงหมายเหตตุเจจ้านายสธิบสองคนนกันี้นจากอธิชมาเอล เขาไดจ้รกับพระสกัญญาวท่าเขาจะมขีชนชาตธิทขีกี่ยธิกี่ง
ใหญท่ และอธิชมาเอลมขีชขีวธิตอยผท่ 137 ปป

___________
ขร้อ 19-21:

25:19 และเหลท่านขีนี้เปป็นพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งหลายของอธิสอกัค
บตุตรชายของอกับราฮกัม คสืออกับราฮกัมใหจ้กสาเนธิดอธิสอกัค
25:20 และอธิสอกัคมขีอายตุสขีกี่สธิบปปเมสืกี่อทท่านรกับเรเบคาหห์
มาเปป็นภรรยา บตุตรสาวของเบธผเอลคนซขีเรขียแหท่ง
เมสืองปปัดดานอารกัม นจ้องสาวของลาบกันคนซขีเรขีย

25:21 และอธิสอกัคอจ้อนวอนตท่อพระเยโฮวาหห์เพสืกี่อ
ภรรยาของทท่าน เพราะนางเปป็นหมกัน และพระเยโฮ
วาหห์ประทานตามคสาอจ้อนวอนของทท่าน และเรเบ
คาหห์ภรรยาของทท่านกห็ตกันี้งครรภห์

เรเบคาหร์ผสูร้เปป็นหมนันตนันั้งครรภร์โดยเปป็นคนาตอบสนาหรนับการอธธิษฐาน
เราไมท่ทราบวท่าเรเบคาหห์มขีอายตุเทท่าไรตอนทขีกี่เธอแตท่งงาน ผมคาดวท่าสขีกี่สธิบปป แตท่หลกังจากทขีกี่รอคอยมานาน

ยขีกี่สธิบปป เรเบคาหห์ผผจ้เปป็นหมกัน กห็ตกันี้งครรภห์โดยเปป็นคสาตอบสสาหรกับการอธธิษฐาน เราถผกเตสือนใจอยผท่บท่อย ๆ วท่า “ดผเถธิด 
บตุตรทกันี้งหลายเปป็นมรดกของพระเยโฮวาหห์ และผลแหท่งครรภห์เปป็นรางวกัลของพระองคห์ บรรดาลผกธนผในมสือของผผจ้มขี
อสานาจคนหนถึกี่งเปป็นอยท่างไร บตุตรทกันี้งหลายของคนหนตุท่มกห็เปป็นอยท่างนกันี้น ชายใดทขีกี่แลท่งของตนมขีลผกธนผอยผท่เตห็มกห็
เปป็นสตุข พวกเขาจะไมท่อกับอาย แตท่พวกเขาจะพผดกกับบรรดาศกัตรผในประตผเมสือง…” (สดด. 127:3-5)

ชท่างเปป็นสตุขจรธิง ๆ ทขีกี่ในพระคกัมภขีรห์เมสืกี่อหญธิงทกันี้งหลายทขีกี่รกักพระเจจ้าไดจ้อธธิษฐานและคนอสืกี่น ๆ ไดจ้อธธิษฐาน
เพสืกี่อพวกนางและหญธิงทขีกี่เปป็นหมกันไดจ้กลายเปป็นคตุณแมท่ทขีกี่มขีความสตุขของลผก ๆ มกันเปป็นเชท่นนกันี้นในกรณขีของฮกันนาหห์ ผผจ้
ซถึกี่งหลกังจากการอธธิษฐานดจ้วยใจทขีกี่เจห็บชนี้สา ไดจ้รกับกสาลกังทขีกี่จะตกันี้งครรภห์ซามผเอล มกันเปป็นเชท่นนกันี้นกกับซาราหห์และอกับราฮกัม
ผผจ้ซถึกี่งอธธิษฐานนานหลายปปกท่อนทขีกี่พระเจจ้าประทานการตกันี้งครรภห์และการคลอดอธิสอกัคอยท่างอกัศจรรยห์ มกันเปป็นเชท่นนกันี้น
กกับเศคารธิยาหห์และเอลขีซาเบธผผจ้ซถึกี่งอธธิษฐานมานาน ทกันี้งคผท่แกท่หงท่อมแลจ้วกท่อนทขีกี่ทผตสวรรคห์นกันี้นประกาศวท่าเอลขีซาเบธ
จะตกันี้งครรภห์และคลอดบตุตรชายผผจ้นกันี้นคสือยอหห์น ผผจ้จะกลายเปป็นยอหห์นผผจ้ใหจ้รกับบกัพตธิศมา ซถึกี่งเตห็มเปปปั่ยมดจ้วยพระ
วธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์กระทกักี่งจากครรภห์มารดาของเขา ผผจ้เบธิกทางของพระเยซผเจจ้า ลผก ๆ เหลท่านขีนี้ชท่างเปป็นสตุขซถึกี่งเกธิดมา
เพราะคสาอธธิษฐาน! และเราควรแนท่ใจจรธิง ๆ วท่าเดห็กทตุกคนเกธิดมาดขี วท่าเขาถผกหจ้อมลจ้อมดจ้วยคสาอธธิษฐานอกันรจ้อนรน
และความไวจ้วางใจของผผจ้เปป็นพท่อและแมท่ ซถึกี่งวธิงวอนตท่อพระเจจ้าใหจ้สถธิตอยผท่กกับเดห็กนกันี้นอยท่างทรงฤทธธิธิ์

___________
ขร้อ 22-28:

25:22 และเดห็กทกันี้งสองกห็ดธินี้นดกันกกันอยผท่ภายในครรภห์
ของนาง และนางกลท่าววท่า “ถจ้าเปป็นอยท่างนกันี้นแลจ้ว 

ทสาไมขจ้าพเจจ้าจถึงเปป็นเชท่นนขีนี้” และนางไปทผลถาม
พระเยโฮวาหห์



25:23 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสกกับนางวท่า “ชนสอง
ประชาชาตธิอยผท่ในครรภห์ของเจจ้า และคนสอง
ลกักษณะจะถผกแยกกกันจากทจ้องของเจจ้า และชนชาตธิ
หนถึกี่งจะมขีกสาลกังมากกวท่าอขีกชนชาตธิหนถึกี่ง และพขีกี่จะ
ปรนนธิบกัตธินจ้อง”
25:24 และเมสืกี่อกสาหนดวกันคลอดของนางมาถถึงแลจ้ว 
ดผเถธิด มขีลผกแฝดอยผท่ในครรภห์ของนาง
25:25 และคนแรกคลอดออกมาตกัวแดง ทกันี้งตกัวเปป็น
เหมสือนเสสืนี้อผจ้าทขีกี่ทสาดจ้วยขน และพวกเขาเรขียกชสืกี่อ
ของเขาวท่า เอซาว

25:26 และหลกังจากนกันี้นนจ้องชายของเขากห็คลอด
ออกมา และมสือของเขาจกับสจ้นเทจ้าของเอซาวไวจ้ 
และชสืกี่อของเขาถผกเรขียกวท่า ยาโคบ และอธิสอกัคมขีอายตุ
หกสธิบปปเมสืกี่อนางคลอดลผกแฝดนกันี้น
25:27 และเดห็กชายทกันี้งสองนกันี้นโตขถึนี้น และเอซาวกห็
เปป็นพรานทขีกี่ชสานาญ เปป็นชาวทตุท่ง และยาโคบเปป็นคน
ธรรมดา อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลาย
25:28 และอธิสอกัครกักเอซาว เพราะทท่านไดจ้รกับ
ประทานเนสืนี้อกวางของเขา แตท่เรเบคาหห์รกักยาโคบ

ยาโคบและเอซาว-ฝาแฝด
แฝดคผท่นขีนี้ดธินี้นดกันกกันอยผท่ในครรภห์ของเรเบคาหห์ นางทผลถามพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงบอกนางวท่า “ชน

สองประชาชาตธิอยผท่ในครรภห์ของเจจ้า” เราไมท่ควรประหลาดใจวท่าแผนการของพระเจจ้าถผกจกัดทสาขถึนี้นแลจ้วสสาหรกับเดห็ก
ชายสองคนนขีนี้

พระเจจ้าไดจ้ทรงเรขียกอธิสยาหห์ตกันี้งแตท่ในครรภห์และตกันี้งชสืกี่อเขา (อสย. 49:1)
และพระองคห์ตรกัสแกท่เยเรมขียห์วท่า “กท่อนทขีกี่เราไดจ้กท่อรท่างตกัวเจจ้าในครรภห์ เราไดจ้รผจ้จกักเจจ้า และกท่อนทขีกี่เจจ้าคลอด

ออกมาจากครรภห์ เราไดจ้แยกตกันี้งตกัวเจจ้าไวจ้ และเราไดจ้แตท่งตกันี้งเจจ้าเปป็นผผจ้พยากรณห์ใหจ้แกท่บรรดาประชาชาตธิ” (ยรม. 
1:5)

อาชขีพอกันแสนมหกัศจรรยห์ของยอหห์นผผจ้ใหจ้รกับบกัพตธิศมากห็ถผกบอกยท่อ ๆ และถผกประกาศใหจ้ทราบแลจ้วกท่อน
เขาเกธิด “เพราะวท่าเขาจะเปป็นใหญท่ในสายพระเนตรขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า และจะไมท่ดสืกี่มนนี้สาองตุท่นหรสือสตุราเลย และ
เขาจะเตห็มเปปปั่ยมดจ้วยพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ตกันี้งแตท่ครรภห์มารดาของเขา และลผกหลานของอธิสราเอลหลายคน เขา
จะนสาใหจ้หกันกลกับมาหาองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้าของเขาทกันี้งหลาย” (ลผกา 1:15,16)

มขีบอกลท่วงหนจ้าแลจ้ววท่าไซรกัสจะออกพระราชกฤษฎขีกาใหจ้สรจ้างพระวธิหารในกรตุงเยรผซาเลห็มขถึนี้นใหมท่ (อสย. 
44:28; 45:1) และนกักี่นกห็ถผกบอกลท่วงหนจ้ากท่อนไซรกัสถสือกสาเนธิด

1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 13:2 เอท่ยชสืกี่อกษกัตรธิยห์โยสธิยาหห์สามรจ้อยปปกท่อนเขาเกธิด
ดกังนกันี้นในทขีกี่นขีนี้ พระเจจ้าทรงบอกเรเบคาหห์วท่า “พขีกี่จะปรนนธิบกัตธินจ้อง” ฉะนกันี้นเราจถึงไมท่ตจ้องประหลาดใจเลยทขีกี่

พบวท่านางทสางานหนกักมากเพสืกี่อทสาใหจ้คสาพยากรณห์นขีนี้สสาเรห็จจรธิง ทขีกี่ยาโคบผผจ้เปป็นนจ้องจะไดจ้สธิทธธิบตุตรหกัวปป มขีความแตก
ตท่างอยท่างมหาศาลในตกัวพวกเขา-เอซาว, แขห็งแรง, มาดแมน, ขนเตห็มตกัว, นายพรานผผจ้ชาญฉลาด, คนชอบอยผท่ใน
ทตุท่งนา; ยาโคบ, คนงท่าย ๆ, อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ อธิสอกัคเขจ้าขจ้างเอซาว แตท่เรเบคาหห์เขจ้าขจ้างยาโคบ

เราคธิดวท่าเรเบคาหห์อาจมขีใจทขีกี่รผจ้จกักแยกแยะมากกวท่า ถถึงแมจ้วท่าเราไมท่แกจ้ตกัวใหจ้นางสสาหรกับการทขีกี่นางหลอก
ลวงอธิสอกัคในเวลาตท่อมา

เหตตุใดอธิสอกัคจถึงตจ้องคอยถถึงยขีกี่สธิบปปกวท่าบตุตรทกันี้งสองของเขาจะถสือกสาเนธิด? ผมคาดวท่าพระเจจ้าคงตจ้องฝฝึกฝน



เขาเหมสือนอยท่างทขีกี่พระองคห์ตจ้องฝฝึกฝนอกับราฮกัม ใหจ้อดทนรอคอย ใหจ้เชสืกี่อพระสกัญญาเหลท่านกันี้นนานแลจ้วกท่อนทขีกี่พวก
มกันถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง เมสืกี่อดผเหมสือนวท่าพระสกัญญาตท่าง ๆ ของพระเจจ้าลจ้มเหลว พระเจจ้ากห็อยากใหจ้เราเชสืกี่ออยผท่ดขี
และยถึดมกักี่นในพระสกัญญาเหลท่านกันี้น ดกังนกันี้นอธิสอกัคและเรเบคาหห์จถึงรอคอยตลอดยขีกี่สธิบปปนขีนี้ จากนกันี้นเพสืกี่อเปป็นการตอบ
คสาอธธิษฐาน บตุตรชายทกันี้งสองนขีนี้จถึงถผกปฏธิสนธธิและถสือกสาเนธิด พระสกัญญาเหลท่านกันี้นจะตจ้องสสาเรห็จจรธิงผท่านทางยาโคบ
พกันธสกัญญานกันี้นจะถผกทวนซนี้สาแกท่เขาทขีกี่เมสืองเบธเอลและทขีกี่อสืกี่นอขีก เอซาวจะกลายเปป็นบธิดาของคนเอโดม

_____________
ขร้อ 29-34:

25:29 และยาโคบตจ้มถกักี่วแดงอยผท่ และเอซาวกลกับมา
จากทจ้องทตุท่ง และเขารผจ้สถึกอท่อนกสาลกัง
25:30 และเอซาวกลท่าวแกท่ยาโคบวท่า “ขอใหจ้อาหาร
แกท่ขจ้า ขจ้าขอรจ้องเจจ้า ดจ้วยถกักี่วแดงตจ้มนกันี้นเองเถธิด 
เพราะขจ้าอท่อนกสาลกัง” เพราะฉะนกันี้นชสืกี่อของเขาจถึงถผก
เรขียกวท่า เอโดม
25:31 และยาโคบกลท่าววท่า “จงขายสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปป
ของพขีกี่ใหจ้ขจ้าวกันนขีนี้”
25:32 และเอซาวกลท่าววท่า “ดผเถธิด ขจ้ากสาลกังจะตาย

อยผท่แลจ้ว และสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปนขีนี้จะเปป็นประโยชนห์อะไร
แกท่ขจ้าเลท่า”
25:33 และยาโคบกลท่าววท่า “จงปฏธิญาณใหจ้ขจ้าวกัน
นขีนี้” และเอซาวกห็ปฏธิญาณใหจ้กกับเขา และเขาขาย
สธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปของตนใหจ้แกท่ยาโคบ
25:34 แลจ้วยาโคบจถึงใหจ้ขนมปปังและถกักี่วแดงตจ้มแกท่เอ
ซาว และเขาไดจ้กธินและดสืกี่ม และลตุกขถึนี้น และไปตาม
ทางของตน ดกังนขีนี้แหละเอซาวไดจ้เหยขียดหยามสธิทธธิธิ์
บตุตรหกัวปปของตน

เอซาวดสูหมธิริ่นสธิทธธิบทุตรหนัวปปีของตน
เอซาว ผผจ้กระฉกับกระเฉง ใจกลจ้า ชอบแสดงออก ชอบออกไปใชจ้ชขีวธิตกลางแจจ้ง นายพรานผผจ้นกันี้น เขจ้ามา

จากทตุท่งนาอท่อนแรงเพราะหธิวโหย ยาโคบไดจ้ทสา “ซตุปนนี้สาขจ้นสขีแดง” ซถึกี่งอาจโปะดจ้วยมะเขสือเทศและจถึงมขีสขีแดง เอ
ซาวไมท่ไดจ้มขีอตุปนธิสกัยทขีกี่เขจ้มแขห็ง เขากลท่าววท่า “ดผเถธิด ขจ้ากสาลกังจะตายอยผท่แลจ้ว และสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปนขีนี้จะเปป็นประโยชนห์
อะไรแกท่ขจ้าเลท่า” ดกังนกันี้นเอซาวจถึงดผหมธิกี่นสธิทธธิบตุตรหกัวปปของตนและตท่อมา เมสืกี่อเขาอยากเปลขีกี่ยนใจแลจ้ว “เขา
แสวงหาสถานทขีกี่แหท่งการกลกับใจเสขียใหมท่ไมท่พบ ถถึงแมจ้วท่าเขาแสวงหามกันอยท่างกระวนกระวายดจ้วยนนี้สาตาไหล”
(ฮบ. 12:17) ยาโคบนท่าจะถผกมารดาของตนสอนแลจ้วถถึงสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงบอกนางกท่อนทขีกี่เดห็กทกันี้งสองเกธิด คนพขีกี่
จะปรนนธิบกัตธิคนนจ้อง ยาโคบควรไดจ้รกับสธิทธธิบตุตรหกัวปปนกันี้น เขาจถึงทสาการตท่อรองตอนนขีนี้

ชสืกี่อยาโคบมขีความหมายวท่า “ผผจ้แยท่งชธิง” ผมอยากรผจ้จรธิง ๆ วท่าเรเบคาหห์ตกันี้งใจตกันี้งชสืกี่อเขาแบบนกันี้นหรสือเปลท่า 
โดยคอยทท่าทขีกี่คนพขีกี่จะปรนนธิบกัตธิคนนจ้อง วกันหนถึกี่งชสืกี่อของเขาจะถผกเปลขีกี่ยนเปป็นอธิสราเอล “เจจ้าชายคนหนถึกี่ง” แตท่
บกัดนขีนี้ เขาแยท่งชธิงและเขจ้าสผท่ผผจ้สสืบทอดตสาแหนท่งตท่อจากอกับราฮกัมและอธิสอกัค ในฐานะบธิดาของชนชาตธิอธิสราเอล พระ
คกัมภขีรห์และพระเยซผเจจ้าในฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังจะมาผท่านทางเขา

เชสืกี่อกกันวท่าเพราะเอซาวกลท่าววท่า “เอาไอจ้สขีแดง ๆ นกันี้น (ซตุปนนี้สาขจ้นนกันี้น) มาใหจ้ขจ้าหนท่อยสธิ” (สขีแดงนกันี้น ตามทขีกี่
มกันปรากฏในภาษาเดธิม) เพสืกี่อเปป็นการเหยขียดหยามเขาสสาหรกับการทสาเชท่นนขีนี้ เขาจถึงถผกเรขียกตลอดวท่าเอโดม, “สขี
แดง” ตท่อมา ยาโคบจะไดจ้รกับพระพรพธิเศษดจ้วย ซถึกี่งพระเจจ้าทรงเจตนาไวจ้สสาหรกับเขา คสือทกันี้งหมดทขีกี่บธิดาผผจ้เอาอก
เอาใจผผจ้นกันี้นเจตนาไวจ้สสาหรกับเอซาวลผกคนโปรดของตน เรสืกี่องราวตกันี้งแตท่ตรงนขีนี้เปป็นตจ้นไปจะจดจท่ออยผท่ทขีกี่ยาโคบและ



ลผกหลานของเขา ไมท่ใชท่เอซาว



ปฐมกาล 26
ขร้อ 1,2:

26:1 และมขีการกกันดารอาหารในแผท่นดธินนกันี้น นอก
เหนสือจากการกกันดารอาหารครกันี้งแรกทขีกี่อยผท่ในสมกัย
ของอกับราฮกัม และอธิสอกัคไปหาอาบขีเมเลคกษกัตรธิยห์
แหท่งชาวฟปลธิสเตขียทขีกี่เมสืองเกรารห์

26:2 และพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่ทท่าน และ
ตรกัสวท่า “อยท่าลงไปยกังอขียธิปตห์เลย จงอาศกัยอยผท่ในแผท่น
ดธินซถึกี่งเราจะบอกเจจ้าเถธิด

อธิสอนัคในประเทศของคนฟปีลธิสเตภีย
“มขีการกกันดารอาหารในแผท่นดธินนกันี้น” การกกันดารอาหารมาบท่อยยกังแผท่นดธินปาเลสไตนห์ มกันเคยเปป็นเชท่น

นกันี้นในปฐมกาล 12:10 เมสืกี่ออกับราฮกัมลงไปยกังอขียธิปตห์เพสืกี่ออาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น บกัดนขีนี้ การกกันดารอาหารอขีกคราวหนถึกี่งกห็มา
และอธิสอกัคไปอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินของคนฟปลธิสเตขีย เพราะถผกหจ้ามไมท่ใหจ้ไปยกังอขียธิปตห์ ในสมกัยของโยเซฟ มขีการ
กกันดารอาหารในแผท่นดธินนกันี้นและพขีกี่ ๆ ของโยเซฟลงมายกังอขียธิปตห์เพสืกี่อหาซสืนี้ออาหาร ในสมกัยของพวกผผจ้วธินธิจฉกัย
หนกังสสือนางรผธบอกเลท่าถถึงการทขีกี่นาโอมขี เอลขีเมเลคสามขีของนาง และบตุตรชายทกันี้งสองคนไดจ้ไปยกังแผท่นดธินของคนโม
อกับเพราะการกกันดารอาหารในอธิสราเอล ในสมกัยของเอลขียาหห์และอาหกับ เพราะบาปเหลท่านกันี้นของอธิสราเอล เอลขี
ยาหห์จถึงประกาศวท่า “พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าแหท่งอธิสราเอลทรงพระชนมห์อยผท่แนท่ฉกันใด ผผจ้ซถึกี่งตท่อพระพกักตรห์พระองคห์ขจ้า
พระองคห์ยสืนอยผท่นกันี้น จะไมท่มขีนนี้สาคจ้างหรสือฝนในปปเหลท่านขีนี้ นอกจากตามคสาของขจ้าพระองคห์” (1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 17:1) 
ใน 2 พงศห์กษกัตรธิยห์ 8:1 เอลขีชากลท่าววท่า “พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงเรขียกใหจ้เกธิดการกกันดารอาหารขถึนี้นแลจ้ว และมกันจะ
มาบนแผท่นดธินนขีนี้เปป็นเวลาเจห็ดปปดจ้วย”

เราทราบวท่าบท่อยครกันี้งความอดอยาก ภกัยพธิบกัตธิแหท่งฝผงตกัจี๊กแตน หรสือสงคราม มาเพราะบาปทกันี้งหลายของ
ประชาชน พระราชบกัญญกัตธิ 28:23,24 เตสือนวท่าถจ้าประชากรเหลท่านกันี้นทธินี้งพระเยโฮวาหห์พระเจจ้า “ฟฝ้าสวรรคห์ของ
ทท่านทขีกี่อยผท่เหนสือศขีรษะของทท่านจะเปป็นทองเหลสือง และแผท่นดธินทขีกี่อยผท่ใตจ้ทท่านจะเปป็นเหลห็ก พระเยโฮวาหห์จะทรง
ทสาใหจ้ฝนแหท่งแผท่นดธินของทท่านเปป็นฝตุฝ่นและละออง สธิกี่งเหลท่านขีนี้จะลงมาจากฟฝ้าสวรรคห์อยผท่เหนสือทท่าน จนกวท่าทท่านจะ
ถผกทสาลาย”

ฮกักกกัย 1:10,11 บอกเลท่าถถึงการลงโทษของพระเจจ้าเพราะบาปของชนชาตธิอธิสราเอล: “เพราะฉะนกันี้น 
ทจ้องฟฝ้าทขีกี่อยผท่เหนสือพวกเจจ้าจถึงถผกยกันี้งนนี้สาคจ้างไวจ้เสขีย และแผท่นดธินโลกกห็ถผกยถึดพสืชผลของเธอไวจ้เสขีย และเราไดจ้เรขียก
ความแหจ้งแลจ้งมาสผท่แผท่นดธิน และมาสผท่ภผเขาทกันี้งหลาย และมาสผท่ขจ้าว และมาสผท่นนี้สาองตุท่นใหมท่ และมาสผท่นนี้สามกัน และมาสผท่
สธิกี่งตท่าง ๆ ซถึกี่งดธินอสานวยผล และมาสผท่มนตุษยห์ และมาสผท่สกัตวห์ และมาสผท่ผลงานทกันี้งสธินี้นแหท่งมสือเหลท่านกันี้น”

อาโมส 4:6-8 บอกเราเชท่นกกันวท่า: “และเราไดจ้ใหจ้ฟปันสะอาดแกท่พวกเจจ้าในนครทกันี้งสธินี้นของพวกเจจ้าดจ้วย 
และการขาดอาหารในสถานทขีกี่ทตุกแหท่งของพวกเจจ้า ถถึงอยท่างนกันี้นพวกเจจ้ากห็ยกังไมท่กลกับมาหาเรา” พระเยโฮวาหห์ตรกัส
“และเราไดจ้ยกับยกันี้งฝนไวจ้เสขียจากพวกเจจ้าดจ้วย เมสืกี่อยกังมขีอขีกสามเดสือนกวท่าจะถถึงฤดผเกขีกี่ยว และเราไดจ้ทสาใหจ้ฝนตกบน
นครหนถึกี่ง และไดจ้ทสาใหจ้ฝนไมท่ตกบนอขีกนครหนถึกี่ง สท่วนหนถึกี่งถผกฝนตก และสท่วนทขีกี่ไมท่มขีฝนตกนกันี้นกห็เหขีกี่ยวแหจ้งไป ดกังนกันี้น
สองหรสือสามนครจถึงไดจ้เรท่รท่อนไปยกังนครหนถึกี่งเพสืกี่อจะดสืกี่มนนี้สา แตท่พวกเขากห็ไมท่ไดจ้อธิกี่ม ถถึงอยท่างนกันี้นพวกเจจ้ากห็ยกังไมท่กลกับ
มาหาเรา” พระเยโฮวาหห์ตรกัส”



อยท่างไรกห็ตาม เราไมท่ทราบวท่าการกกันดารอาหารในสมกัยของอธิสอกัคเปป็นการลงโทษสสาหรกับบาปใดของอธิ
สอกัคหรสือไมท่ มกันอาจเปป็นการกระทสากธิจของพระเจจ้ากกับพวกคนตท่างชาตธิทขีกี่ชกักี่วซถึกี่งอาศกัยอยผท่รอบขจ้างในแผท่นดธินนกันี้น 
และมกันอาจเปป็นการทดสอบอธิสอกัคเหมสือนกกับในกรณขีของอกับราฮกัมดจ้วย พระคกัมภขีรห์กลท่าววท่า “การลองดผความเชสืกี่อ
ของพวกทท่านกระทสาใหจ้เกธิดความอดทน” เปาโลมขีหนามในเนสืนี้อ “เกรงวท่าขจ้าพเจจ้าจะถผกยกชผจนเกธินขนาด” (2 
คร. 12:7) แตท่ไมท่ใชท่เปป็นการลงโทษเพราะทสาบาป

อธิสอกัคไปหาอาบขีเมเลค กษกัตรธิยห์ของคนฟปลธิสเตขีย นขีกี่เปป็นอาบขีเมเลคคนเดขียวกกันกกับทขีกี่อกับราฮกัมรผจ้จกักเมสืกี่อกวท่า
สขีกี่สธิบปปกท่อนหนจ้า กท่อนทขีกี่อธิสอกัคเกธิดหรสือไมท่? นขีกี่อาจเปป็นบตุตรชายของเขา ซถึกี่งมขีชสืกี่อเดขียวกกัน แตท่เกธิดการพกัฒนาอสืกี่น ๆ 
ขถึนี้นแลจ้ว ตอนทขีกี่อกับราฮกัมอยผท่ทขีกี่นกักี่นเมสืกี่อนานมาแลจ้ว นกักี่นเปป็น “อาบขีเมเลค กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเกรารห์”  เขาเคยเปป็น
กษกัตรธิยห์ของนครหนถึกี่ง คนฟปลธิสเตขียไมท่ไดจ้ถผกกลท่าวถถึง ประมาณชท่วงเวลานกันี้นพวกคนฟปลธิสเตขียเรธิกี่มเขจ้ามาในแผท่นดธิน
ปาเลสไตนห์แลจ้ว โดยนท่าจะมาจากเกาะครขีตหรสือประเทศตท่าง ๆ ในทะเลอขีเจขียน แตท่ยกังไมท่ไดจ้โดดเดท่นมากพอทขีกี่จะ
ถผกกลท่าวถถึงในตอนนกันี้น

หลกังจากทขีกี่อธิสอกัคหยท่านมแลจ้วและฮาการห์กกับอธิชมาเอลถผกไลท่ออกไป เราถผกบอกในปฐมกาล 21 วท่า “แลจ้
วอาบขีเมเลคกห็ลตุกขถึนี้น และฟปโคลห์ผผจ้บกัญชาการทหารของพระองคห์ และพวกทท่านไดจ้กลกับไปยกังแผท่นดธินของชาวฟปลธิส
เตขีย” (ขจ้อ 32) “และอกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งชาวฟปลธิสเตขียหลายวกัน” (ขจ้อ 34)

แตท่บกัดนขีนี้ในขจ้อ 26 อาบขีเมเลคเปป็นกษกัตรธิยห์ของคนฟปลธิสเตขียแลจ้ว หลกังจากทขีกี่โยชผวานสาในการพธิชธิตแผท่นดธิน
คานาอกันแลจ้วในอขีกหลายรจ้อยปปตท่อมา คนฟปลธิสเตขียกห็จะเปป็นศกัตรผทขีกี่เขจ้มแขห็งทขีกี่สตุดและกจ้าวรจ้าวมากทขีกี่สตุดทขีกี่ชนชาตธิ
อธิสราเอลจะมขีเปป็นสท่วนใหญท่

____________
ขร้อ 3-5:

26:3 จงอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้ และเราจะอยผท่กกับเจจ้า
และจะอวยพรเจจ้า เพราะวท่าแกท่เจจ้าและแกท่เชสืนี้อสาย
ของเจจ้า เราจะใหจ้ประเทศเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมด และเรา
จะทสาใหจ้คสาปฏธิญาณซถึกี่งเราไดจ้ปฏธิญาณไวจ้กกับอกับรา
ฮกัมบธิดาของเจจ้านกันี้นสสาเรห็จ
26:4 และเราจะทสาใหจ้เชสืนี้อสายของเจจ้าทวขีมากขถึนี้นดตุจ
ดวงดาวทกันี้งหลายแหท่งฟฝ้าสวรรคห์ และจะใหจ้ประเทศ

เหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า และในเชสืนี้อสาย
ของเจจ้า บรรดาประชาชาตธิแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้
รกับพระพร
26:5 เพราะวท่าอกับราฮกัมไดจ้เชสืกี่อฟปังเสขียงของเรา และ
ไดจ้รกักษาคสากสาชกับของเรา บทบกัญญกัตธิทกันี้งหลายของ
เรา กฎเกณฑห์ทกันี้งหลายของเรา และราชบกัญญกัตธิทกันี้ง
หลายของเรา”

พนันธสนัญญาของพระเจร้าบนัดนภีนั้ถสูกทวนซนั้นากนับอธิสอนัค
พระเจจ้าตรกัสวท่า “จงอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้” เขาจะตจ้องไมท่ลงไปยกังอขียธิปตห์ เกรงวท่าเขาอาจถผกทดลองใหจ้ไป

ตามทางทกันี้งหลายของพวกเขา อาจเพราะเหตตุผลเดขียวกกับทขีกี่อกับราฮกัมไมท่ยอมใหจ้เขากลกับไปยกังแผท่นดธินเมโสโปตา
เมขียเพสืกี่อหาเจจ้าสาว เขาจะตจ้องอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้

พระเจจ้าตรกัสแกท่อกับราฮกัมในปฐมกาล 15:16 วท่า “ความชกักี่วชจ้าของคนอาโมไรตห์ยกังไมท่ครบถจ้วน” ดกังนกันี้นอธิส
อกัค เชท่นเดขียวกกับอกับราฮกัมและยาโคบในเวลาตท่อมา จะเปป็นผผจ้สกัญจร ผผจ้อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ ไมท่เปป็นเจจ้าของแผท่นดธินนกันี้น



แคท่สองจตุดเทท่านกันี้นในแผท่นดธินคานาอกันทกันี้งหมดทขีกี่พท่อหมผท่เหลท่านขีนี้ไดจ้เปป็นเจจ้าของจรธิง ๆ อกับราฮกัมซสืนี้อถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์
เพสืกี่อเปป็นทขีกี่ฝปังศพ ยาโคบ “ซสืนี้อทขีกี่ดธินแปลงหนถึกี่ง ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ เขาไดจ้กางเตห็นทห์ของตน จากมสือของบตุตรทกันี้งหลายของ
ฮาโมรห์ บธิดาของเชเคม…” (ปฐก. 33:19) และฮขีบรผ 11:9,10 กลท่าวขจ้อเทห็จจรธิงนขีนี้ชกัดเจนทขีกี่วท่าอกับราฮกัม อธิสอกัค และ
ยาโคบไดจ้อาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ ทายาทแหท่งพระสกัญญาหนถึกี่งซถึกี่งยกังไมท่ถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง และดกังนกันี้นพวกเขาจถึงเปป็น
แบบแผนสสาหรกับครธิสเตขียนทกันี้งหลายในโลกหนถึกี่งซถึกี่งไมท่ใชท่บจ้านของเราจรธิง ๆ

แตท่สธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้แกท่อกับราฮกัม พระองคห์กห็ทรงสกัญญาตอนนขีนี้แกท่อธิสอกัค พระองคห์จะ “ทสาใหจ้คสา
ปฏธิญาณซถึกี่งเราไดจ้ปฏธิญาณไวจ้กกับอกับราฮกัมบธิดาของเจจ้านกันี้นสสาเรห็จ” พระองคห์ทรงสกัญญาวท่าเชสืนี้อสายของอธิสอกัคจะ 
“ทวขีมากขถึนี้นดตุจดวงดาวทกันี้งหลายแหท่งฟฝ้าสวรรคห์ และจะใหจ้ประเทศเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า” นขีกี่เปป็นพระ
สกัญญาหนถึกี่งของพระคกัมภขีรห์และในพระเมสสธิยาหห์องคห์นขีนี้ “ในเชสืนี้อสายของเจจ้า บรรดาประชาชาตธิแหท่งแผท่นดธินโลก
จะไดจ้รกับพระพร”

อธิสอกัคไดจ้รกับการอวยพรในทขีกี่นขีนี้ “เพราะวท่าอกับราฮกัมไดจ้เชสืกี่อฟปังเสขียงของเรา” บตุตรทกันี้งหลายไดจ้รกับพระพร
ตท่าง ๆ ของพระเจจ้าเปป็นมรดกเพราะเหลท่าบธิดาทขีกี่ดสาเนธินในทางของพระเจจ้า! และกขีกี่ครกันี้งแลจ้วทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงชท่วย
เหลสือเหลท่ากษกัตรธิยห์แหท่งยผดาหห์เพราะเหห็นแกท่ดาวธิด!

______________
ขร้อ 6-11:

26:6 และอธิสอกัคไดจ้อาศกัยอยผท่ในเมสืองเกรารห์
26:7 และชายทกันี้งหลายแหท่งสถานทขีกี่นกันี้นไดจ้ถามทท่าน
เรสืกี่องภรรยาของทท่าน และทท่านกลท่าววท่า “เธอเปป็น
นจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า” เพราะทท่านกลกัวทขีกี่จะกลท่าววท่า
“นางเปป็นภรรยาของขจ้าพเจจ้า” “ดจ้วยเกรงวท่า” ทท่าน
กลท่าววท่า “ชายทกันี้งหลายแหท่งสถานทขีกี่นขีนี้จะฆท่าขจ้าเสขีย
เพราะเรเบคาหห์” เพราะวท่านางเปป็นคนสวยนท่าชม
26:8 และตท่อมาเมสืกี่อทท่านอยผท่ทขีกี่นกักี่นนานแลจ้ว อาบขีเม
เลคกษกัตรธิยห์แหท่งชาวฟปลธิสเตขียทอดพระเนตรออกไป
ทางหนจ้าตท่าง และเหห็น และดผเถธิด อธิสอกัคกสาลกัง
หยอกเลท่นกกับเรเบคาหห์ภรรยาของตน
26:9 และอาบขีเมเลคไดจ้เรขียกอธิสอกัคมา และตรกัสวท่า 

“ดผเถธิด นางเปป็นภรรยาของเจจ้าแนท่แลจ้ว และเจจ้าพผด
ไดจ้อยท่างไรวท่า ‘เธอเปป็นนจ้องสาวของขจ้าพระองคห์’” 
และอธิสอกัคทผลตท่อพระองคห์วท่า “เพราะขจ้าพระองคห์
เคยกลท่าววท่า ‘เกรงวท่าขจ้าจะตายเพราะนาง’”
26:10 และอาบขีเมเลคตรกัสวท่า “นขีกี่เจจ้าทสาอะไรแกท่
พวกเรา คนหนถึกี่งในพวกประชาชนอาจจะเขจ้าไป
นอนกกับภรรยาของเจจ้าโดยไมท่คธิดอะไร และเจจ้าจะ
นสาความผธิดมาสผท่พวกเรา”
26:11 และอาบขีเมเลคไดจ้ทรงกสาชกับประชาชนทกันี้งสธินี้น
ของพระองคห์ โดยตรกัสวท่า “ผผจ้ใดทขีกี่แตะตจ้องชายคนนขีนี้
หรสือภรรยาของเขา จะถผกประหารชขีวธิตอยท่าง
แนท่นอน”

บทุตรทนาบาปตามบธิดา
อธิสอกัคไดจ้รกับการอวยพรอยท่างมากมายเพราะเหตตุอกับราฮกัม (ขจ้อ 5) แตท่ในทขีกี่นขีนี้อธิสอกัคถผกนสาเขจ้าสผท่บาปอาจ

เพราะตกัวอยท่างของบธิดาตน อกับราฮกัมเคยพผดโกหก ความจรธิงเพขียงครถึกี่งเดขียว วท่าซาราหห์เปป็นนจ้องสาวของเขาและ
นางถผกฟาโรหห์รกับตกัวไป และจากนกันี้นเขากห็โกหกอขีกทขีกี่เมสืองเกรารห์กกับอาบขีเมเลคกท่อนทขีกี่อธิสอกัคเกธิด บกัดนขีนี้เราสะเทสือน
ใจทขีกี่ไดจ้พบวท่าอธิสอกัคทสาแบบเดขียวกกันเมสืกี่อเขากลท่าวถถึงเรเบคาหห์วท่า “เธอเปป็นนจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า” โดยไมท่ใชจ้ขจ้ออจ้าง



ทขีกี่วท่านางเปป็นนจ้องสาวตท่างมารดาเหมสือนอยท่างทขีกี่ซาราหห์เปป็นแกท่อกับราฮกัม เรเบคาหห์สวยเหมสือนอยท่างทขีกี่ซาราหห์เคย
สวย เขากลกัววท่าเขาจะถผกฆท่าเพราะเหตตุนาง! มกันเปป็นความจรธิงอกันเปปปั่ยมสตุขทขีกี่วท่า “...ความเมตตาของพระเยโฮวาหห์
นกันี้นดสารงอยผท่ตกันี้งแตท่นธิรกันดรห์กาลจนถถึงนธิรกันดรห์กาลตท่อบรรดาคนทขีกี่ยสาเกรงพระองคห์ และความชอบธรรมของ
พระองคห์ตท่อหลานเหลน ตท่อบรรดาคนทขีกี่รกักษาพกันธสกัญญาของพระองคห์…” (สดด. 103:17,18) แตท่มกันเปป็นความ
จรธิงเชท่นกกันวท่าพระเจจ้าทรงเยสือน “ความชกักี่วชจ้าของบธิดาทกันี้งหลายบนลผกหลาน…” (อพย. 20:5) ไมท่ใชท่วท่าพระเจจ้า
ทรงเยสือนการลงโทษบาปตท่าง ๆ ของบธิดาบนลผก ๆ แตท่ทรงเยสือนบาปเหลท่านกันี้นเอง บธิดาทสาบาป จากนกันี้นลผกกห็เดธิน
ตามรอยบธิดาในการทสาบาป บธิดากธินองตุท่นเปรขีนี้ยว และลผก ๆ กห็เขห็ดฟปัน

ดาวธิดเลท่นชผจ้กกับบกัทเชบาและสกักี่งฆท่าสามขีของนาง ผมไมท่สงสกัยเลยวท่าอกัมโนนทขีกี่ขท่มขสืนทามารห์นจ้องสาวตท่าง
มารดาของตนทราบเกขีกี่ยวกกับบาปของดาวธิดผผจ้เปป็นพท่อและไมท่ไดจ้คธิดวท่ามกันเปป็นสธิกี่งทขีกี่เลวรจ้ายขนาดนกันี้น อกับซาโลม
ทราบเกขีกี่ยวกกับโลหธิตทขีกี่ไรจ้ความผธิดซถึกี่งดาวธิดทสาใหจ้ตก และบาปของเขาเองในการฆท่าพขีกี่ชายนกักขท่มขสืนของตนกห็ไมท่ไดจ้
เลวรจ้ายมากเทท่ากกับบาปของดาวธิด

เราพบวท่าอาสากษกัตรธิยห์ทขีกี่ดขีเอาเงธินและทองคสาออกไปจากคลกังทรกัพยห์แหท่งพระนธิเวศขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
เพสืกี่อจจ้างเบนฮาดกัดแหท่งซขีเรขียใหจ้มาเปป็นพกันธมธิตรตท่อสผจ้กกับอาณาจกักรฝฝ่ายเหนสือ พระเจจ้าทรงตสาหนธิการออมชอมของ
เขากกับพวกคนตท่างชาตธิโดยใชจ้ฮานานขีใน 2 พงศาวดาร 16:7 แตท่บทถกัดมากห็บอกเราวท่าเยโฮชาฟปัทบตุตรชายของ
อาสา ซถึกี่งเปป็นคนดขีเชท่นกกันแตท่เดธินตามรอยบธิดาของตน “ไดจ้รท่วมเปป็นพกันธมธิตรกกับอาหกับ” ผผจ้นกับถสือรผปเคารพทขีกี่ชกักี่ว
นกันี้นแหท่งอาณาจกักรฝฝ่ายเหนสือ บตุตรดสาเนธินตามแบบอยท่างของบธิดา และนกับวท่าเปป็นพรทขีกี่เขาถผกตสาหนธิโดยเยฮผ บตุตร
ชายของฮานานขี ผผจ้ซถึกี่งเคยตสาหนธิบธิดาของเยโฮชาฟปัท (2 พศด. 19:1-3) บาปนกันี้นดสาเนธินตท่อไปถถึงชกักี่วอายตุทขีกี่สาม เมสืกี่อ
เยโฮชาฟปัทรท่วมเปป็นพกันธมธิตรอยท่างใกลจ้ชธิดกกับอาหกับคนชกักี่ว เยโฮรกัมโอรสของเขากห็ตกหลตุมรกักและแตท่งงานกกับธธิดา
ของอาหกับ “และพระองคห์ไดจ้ดสาเนธินในทางของกษกัตรธิยห์ทกันี้งหลายแหท่งอธิสราเอล เหมสือนอยท่างทขีกี่ราชวงศห์ของอาหกับ
ไดจ้ทรงกระทสา เพราะวท่าพระองคห์ไดจ้ธธิดาของอาหกับเปป็นมเหสขี และพระองคห์ไดจ้ทรงกระทสาสธิกี่งซถึกี่งชกักี่วรจ้ายในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาหห์” (2 พศด. 21:6)

ดกังนกันี้น อธิสอกัคคนดขี จถึงดสาเนธินตามแบบแผนทขีกี่ไมท่ดขีทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้วางไวจ้ในการโกหกเกขีกี่ยวกกับภรรยาของตน
ไมท่มขีใครมาชธิงตกัวเรเบคาหห์ไปและไมท่มขีใครพยายามทขีกี่จะฆท่าอธิสอกัคเพสืกี่อทขีกี่จะไดจ้ตกัวนางไป แตท่อตุบายของเขาถผกคจ้นพบ
และอาบขีเมเลคกห็ตสาหนธิเขา

อธิสอกัคไมท่ทราบวท่าอาบขีเมเลคเกรงกลกัวพระเจจ้าของอธิสอกัคยธิกี่งนกักและคงไมท่แยท่งชธิงภรรยาของชายอสืกี่นและ
คงไมท่อนตุญาตใหจ้ประชากรของเขาทสาเชท่นนกันี้นดจ้วย ชท่างแสนวธิเศษทขีกี่พระเจจ้าทรงพธิทกักษห์รกักษาคนของพระองคห์ แมจ้
เราจะพลกันี้งพลาดและอท่อนแอ

______________
ขร้อ 12-16:

26:12 แลจ้วอธิสอกัคไดจ้หวท่านพสืชในแผท่นดธินนกันี้น และใน
ปปเดขียวกกันนกันี้นกห็เกห็บผลไดจ้หนถึกี่งรจ้อยเทท่า และพระเย
โฮวาหห์ทรงอวยพรทท่าน

26:13 และชายคนนกันี้นเรธิกี่มเปป็นใหญท่ และออกไป
ขจ้างหนจ้า และเตธิบโตขถึนี้นจนทท่านกลายเปป็นผผจ้ยธิกี่งใหญท่
มาก



26:14 ดจ้วยวท่าทท่านมขีฝผงแพะแกะเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์ 
และฝผงวกัวเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์ และมขีพวกคนใชจ้มากมาย 
และชาวฟปลธิสเตขียกห็อธิจฉาทท่าน
26:15 ดจ้วยวท่าบรรดาบท่อนนี้สาซถึกี่งพวกคนใชจ้ของบธิดา
ทท่านไดจ้ขตุดไวจ้ในสมกัยของอกับราฮกัมบธิดาของทท่าน ชาว

ฟปลธิสเตขียไดจ้อตุดบท่อนนี้สาเหลท่านกันี้น และเอาดธินถมบท่อนนี้สา
เหลท่านกันี้น
26:16 และอาบขีเมเลคตรกัสกกับอธิสอกัควท่า “จงไปจาก
พวกเราเสขียเถธิด เพราะเจจ้ามขีกสาลกังมากยธิกี่งกวท่าพวก
เรา”

ความมนัริ่งมภีของอธิสอนัค
เราทราบวท่าอธิสอกัคไดจ้รกับทรกัพยห์สมบกัตธิมากมายมาจากอกับราฮกัม ถถึงแมจ้วท่าของกสานกัลบางสท่วนถผกยกใหจ้แกท่

บตุตรคนอสืกี่น ๆ ของอกับราฮกัมไปแลจ้ว-บรรดาบตุตรชายของเคทผราหห์ และแกท่อธิชมาเอล แตท่บกัดนขีนี้อธิสอกัคไดจ้รกับความ
จสาเรธิญแลจ้ว ในปปเดขียวเขาหวท่านพสืชและไดจ้เกห็บเกขีกี่ยวรจ้อยเทท่า และดกังนกันี้นฝผงแพะแกะและฝผงวกัวและความมกักี่งคกักี่งจถึง
เพธิกี่มพผนขถึนี้น “ชาวฟปลธิสเตขียกห็อธิจฉาทท่าน” พวกเขาไดจ้อตุดบท่อนนี้สาเหลท่านกันี้นทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้ขตุดไวจ้กท่อนหนจ้านขีนี้ คนฟปลธิสเตขีย
ยกังไมท่เขจ้มแขห็งพอทขีกี่จะเปป็นภกัยใหญท่โตแกท่อธิสอกัค แตท่พวกเขาจะเขจ้มแขห็งขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ

อาบขีเมเลคและคนฟปลธิสเตขียอยากใหจ้อธิสอกัคออกไปจากดธินแดนนกันี้น อาบขีเมเลคและฟปโคลห์เคยอยากไดจ้คสา
ปฏธิญาณแบบสาบานกกับอกับราฮกัมฉกันใด บกัดนขีนี้พวกเขากห็เกรงกลกัวอธิสอกัค และอาจรผจ้สถึกขยะแขยงเพราะคสาโกหก
ของเขาดจ้วย พวกเขาจถึงอยากใหจ้เขาไปเสขีย และเขากห็ไป

_______________
ขร้อ 17-23:

26:17 และอธิสอกัคไดจ้ออกจากทขีกี่นกักี่น และตกันี้งเตห็นทห์
ของทท่านอยผท่ในหตุบเขาแหท่งเกรารห์ และอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น
26:18 และอธิสอกัคขตุดบท่อนนี้สาทกันี้งหลายอขีก ซถึกี่งพวกเขา
เคยขตุดไวจ้ในสมกัยของอกับราฮกัมบธิดาของทท่าน เพราะ
ชาวฟปลธิสเตขียไดจ้อตุดบท่อนนี้สาเหลท่านกันี้นเสขียหลกังจากการ
สธินี้นชขีวธิตของอกับราฮกัม และทท่านกห็เรขียกชสืกี่อบท่อนนี้สา
เหลท่านกันี้นตามชสืกี่อซถึกี่งบธิดาของทท่านไดจ้เรขียกบท่อนนี้สาเหลท่า
นกันี้น
26:19 และพวกคนใชจ้ของอธิสอกัคขตุดในหตุบเขา และ
ทขีกี่นกักี่นไดจ้พบบท่อนนี้สาพตุพลตุท่งขถึนี้นมาบท่อหนถึกี่ง
26:20 และพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์ของเมสืองเกรารห์ไดจ้
ทะเลาะกกับพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์ของอธิสอกัค โดยกลท่าว
วท่า “นนี้สานขีนี้เปป็นของพวกเรา” และทท่านเรขียกชสืกี่อ

บท่อนนี้สานกันี้นวท่า เอเสก เพราะเขาทกันี้งหลายไดจ้ทะเลาะ
กกับทท่าน
26:21 และพวกเขากห็ขตุดบท่อนนี้สาอขีกบท่อหนถึกี่ง และ
ทะเลาะกกันเรสืกี่องบท่อนกันี้นดจ้วย และทท่านเรขียกชสืกี่อบท่อนนี้สา
นกันี้นวท่า สธิตนาหห์
26:22 และทท่านยจ้ายจากทขีกี่นกักี่น และขตุดบท่อนนี้สาอขีกบท่อ
หนถึกี่ง และเรสืกี่องบท่อนนี้สานกันี้นพวกเขากห็ไมท่ไดจ้ทะเลาะกกัน
และทท่านจถึงเรขียกชสืกี่อบท่อนนี้สานกันี้นวท่า เรโหโบท และ
ทท่านกลท่าววท่า “เพราะบกัดนขีนี้พระเยโฮวาหห์ไดจ้
ประทานทขีกี่อยผท่แกท่พวกเรา และพวกเราจะทวขีมากขถึนี้น
ในแผท่นดธินนขีนี้”
26:23 และทท่านกห็ขถึนี้นไปจากทขีกี่นกักี่นไปยกังเมสืองเบเอ
อรห์เชบา

อธิสอนัคขทุดบผ่อนนั้นาหลายบผ่อ
อธิสอกัคออกไปพจ้นหนจ้าอาบขีเมเลคแลจ้ว แตท่ยกังอยผท่ในหตุบเขาเกรารห์ เราไมท่เชสืกี่อวท่ามกันเปป็นเหตตุบกังเอธิญทขีกี่อกับรา

ฮกัมและจากนกันี้นกห็อธิสอกัคเปป็นคนมกักี่งมขี พวกเขาประหยกัดอดออม ทสางานหนกัก มขีอตุปนธิสกัยทขีกี่เขจ้มแขห็ง อกับราฮกัมไมท่ยอม



อาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินหนถึกี่งโดยไมท่ทสาใหจ้มกันดขีขถึนี้น ดกังนกันี้นเขาจถึงขตุดบท่อนนี้สาหลายบท่อสสาหรกับฝผงแพะแกะและฝผงวกัวของ
ตน บท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่งใกลจ้เมสืองเฮโบรนยกังถผกเรขียกวท่าบท่อนนี้สาของอกับราฮกัม บท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่งทขีกี่เบเออรห์เชบายกังถผกเรขียก
วท่าบท่อนนี้สาของอกับราฮกัม คนฟปลธิสเตขียไดจ้ถมบท่อเหลท่านกันี้นและอธิสอกัคกห็ขตุดพวกมกันอขีก พวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์แหท่งเมสืองเกรารห์
เคยทะเลาะกกับคนของอธิสอกัคเพราะบท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่ง และเขากห็เรขียกบท่อนกันี้นวท่าเอเสก มขีการทะเลาะกกันอขีกทขีกี่บท่อนนี้สา
ถกัดมาซถึกี่งเขาเรขียกวท่าสธิตนาหห์ บท่อนนี้สาแหท่งทขีกี่สามทขีกี่เขาขตุด เขาเรขียกมกันวท่าเรโหโบทเพราะพระเจจ้าทรงทสาใหจ้เกธิดทขีกี่วท่าง
แลจ้วและไมท่มขีการทะเลาะกกันเพราะบท่อนนี้สาแหท่งนกันี้น บกัดนขีนี้เขายจ้ายออกจากหตุบเขาแหท่งเกรารห์ลงไปยกังเบเออรห์เชบา

_____________
ขร้อ 24,25:

26:24 และพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏแกท่ทท่านในคสืน
เดขียวกกันนกันี้น และตรกัสวท่า “เราเปป็นพระเจจ้าของอกับ
ราฮกัม บธิดาของเจจ้า อยท่ากลกัวเลย ดจ้วยวท่าเราอยผท่กกับ
เจจ้า และจะอวยพรเจจ้า และทวขีเชสืนี้อสายของเจจ้าใหจ้

มากขถึนี้นเพราะเหห็นแกท่อกับราฮกัมผผจ้รกับใชจ้ของเรา”
26:25 และทท่านสรจ้างแทท่นบผชาทขีกี่นกักี่น และรจ้องออก
พระนามของพระเยโฮวาหห์ และตกันี้งเตห็นทห์ของทท่านทขีกี่
นกักี่น และทขีกี่นกักี่นพวกคนใชจ้ของอธิสอกัคขตุดบท่อนนี้สาบท่อหนถึกี่ง

อธิสอนัคทภีริ่เบเออรร์เชบา
ทขีกี่นขีกี่อธิสอกัคกท่อแทท่นบผชาหนถึกี่ง “และรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์” พระเจจ้าทรงทวนซนี้สาแกท่อธิสอกัค

พกันธสกัญญานกันี้นทขีกี่พระองคห์ทรงทสาไวจ้กกับอกับราฮกัม พกันธสกัญญานกันี้นซถึกี่งถผกกลท่าวถถึงแกท่อธิสอกัคในปฐมกาล 26:3,4 เรา
ไมท่ถผกบอก ณ เวลานกันี้นวท่าอธิสอกัคไดจ้กท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งแลจ้ว แตท่ตรงนขีนี้เขากท่อ “และทท่านสรจ้างแทท่นบผชาทขีกี่นกักี่น และรจ้อง
ออกพระนามของพระเยโฮวาหห์”

วธิธภีทภีริ่อนับราฮนัมและอธิสอนัคนมนัสการพระเจร้า
เรามกักคธิดถถึงการนมกัสการของอกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบ ทขีกี่พถึกี่งพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการและเครสืกี่อง

สกัตวบผชาเหลท่านกันี้นซถึกี่งถผกเรขียกรจ้องในหมผท่ชนชาตธิอธิสราเอล ตามทขีกี่ถผกใหจ้ไวจ้โดยโมเสสผผจ้ไดจ้รกับการดลใจ โอ แตท่นกักี่นกห็
เปป็นการคธิดทขีกี่ผธิด

พระเจจ้าไดจ้ทรงทวนซนี้สาพกันธสกัญญาและพระสกัญญาอกันเปปปั่ยมสตุขของพระองคห์แกท่อธิสอกัคในแผท่นดธินฟปลธิสเตขีย
แลจ้ว (สท่วนหนถึกี่งของแผท่นดธินทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้น) และอขีกครกันี้งในขจ้อ 24 พระองคห์ทรงปรากฏแกท่อธิสอกัค จงสกังเกตวท่า
อธิสอกัคตกันี้งเตห็นทห์ของตนและกท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งและรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์ นขีกี่เปป็นครกันี้งแรกและครกันี้งเดขียว
ทขีกี่เราถผกบอกวท่าอธิสอกัค “สรจ้างแทท่นบผชา” อกับราฮกัมเคยกท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งทขีกี่เชเคม (ปฐก. 12:6) เมสืกี่อมาถถึงแผท่นดธิน
แหท่งพระสกัญญาเปป็นครกันี้งแรก หลกังจากเหตตุการณห์ทขีกี่ไมท่เปป็นสตุขในอขียธิปตห์เมสืกี่ออกับราฮกัมไมท่กท่อแทท่นบผชาใดเลย เขากห็
กลกับมายกังแทท่นบผชานกันี้นทขีกี่เชเคม (ปฐก. 13:4) ดกังนกันี้นเมสืกี่ออกับราฮกัมยจ้ายเตห็นทห์ของตนไปยกังทขีกี่ราบแหท่งมกัมเรใกลจ้เฮโบ
รน เขาจถึงกท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งทขีกี่นกักี่น (ปฐก. 13:18) อกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ชกักี่วระยะหนถึกี่งทขีกี่เบเออรห์เชบา (ปฐก. 22:19) 
เราไมท่ถผกบอกวท่าเขากท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งทขีกี่นกักี่น

พระเจจ้าทรงปรากฏโดยตรงแกท่พท่อหมผท่ทขีกี่ดสาเนธินตามทางของพระเจจ้าเหลท่านขีนี้ซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีก พวกเขา
อธธิษฐานเหมสือนอยท่างทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้อธธิษฐาน ผผจ้ซถึกี่งเปป็น “ผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่ง” (ปฐก. 18:22-33; ปฐก. 20:7 เปป็น
ตกัวอยท่าง) เอลขีเอเซอรห์ คนใชจ้ทขีกี่ไดจ้รกับความไวจ้วางใจมานานและเปป็นตกัวแทนของอกับราฮกัม กห็อธธิษฐาน (ปฐก.



 24:12,13) เรเบคาหห์อธธิษฐาน (ปฐก. 25:22,23) ดกังนกันี้นอธิสอกัคในทขีกี่นขีนี้จถึง “รจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์”
(ขจ้อ 25) มขีหลกักฐานมากมายวท่าอธิสอกัคใครท่ครวญบท่อย ๆ เกขีกี่ยวกกับความจรธิงฝฝ่ายวธิญญาณ (ปฐก. 24:63) เขาพถึกี่งพา
พระเยโฮวาหห์และสรรเสรธิญพระองคห์ (ขจ้อ 22) 

พท่อหมผท่เหลท่านขีนี้ นกักี่นคสือ อกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบ ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาเปป็นประจสาหรสือไมท่? ไมท่เลย 
พวกเขาไมท่มขีคสาบกัญชาใหจ้ทสาเชท่นนกันี้นเปป็นประจสาและไมท่มขีบกันทถึกวท่าพวกเขามขีการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาทตุกวกัน ครกันี้ง
หนถึกี่งพระเจจ้าทรงสกักี่งอกับราฮกัมใหจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาโดยใชจ้สกัตวห์บางชนธิด (ปฐก. 15:9-17) และพระเจจ้าทรงสกักี่งอกับ
ราฮกัมใหจ้ถวายอธิสอกัคเปป็นเครสืกี่องบผชา แตท่อกับราฮกัมเคยถวายเครสืกี่องสกัตวบผชามากท่อนแลจ้ว เพราะอธิสอกัคเดห็กหนตุท่มนกันี้น
กลท่าววท่า “ลผกแกะสสาหรกับเครสืกี่องเผาบผชาอยผท่ทขีกี่ไหน” (ปฐก. 22:7) จากนกันี้นอกับราฮกัมกห็ถวายแกะผผจ้ตกัวนกันี้นซถึกี่งเขาตธิด
อยผท่ในพตุท่มไมจ้ เราทราบวท่าอาแบล “โดยความเชสืกี่อ” ไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาทขีกี่พอพระทกัย เราไมท่ถผกบอกวท่าเครสืกี่อง
สกัตวบผชานกันี้นถผกบกัญชา เขานท่าจะโดยความเชสืกี่อและจากพระสกัญญาตท่าง ๆ ทขีกี่พระเจจ้าทรงใหจ้ไวจ้ ทราบวท่าจะมขีพระผผจ้
ชท่วยใหจ้รอดองคห์หนถึกี่ง “พระเมษโปดกของพระเจจ้า ผผจ้ทรงรกับบาปของโลกไปเสขีย” และเครสืกี่องสกัตวบผชานกันี้นกห็เปป็นคสา
พยานของเขา การรกับสารภาพแหท่งความเชสืกี่อของเขา ในทสานองเดขียวกกันเครสืกี่องบผชาของคาอธินกห็เปป็นการยสืนกราน
ของเขาในเรสืกี่องความเพขียงพอในตกัวเองของเขาแตท่เปป็นการยอมรกับวท่าเขามขีพกันธะตท่อพระเจจ้าสสาหรกับการเลขีนี้ยงดผ
ของพระเจจ้า

อกับราฮกัมและอธิสอกัคทราบอยท่างแนท่นอนวท่าเครสืกี่องสกัตวบผชาเหลท่านกันี้นเปป็นภาพของการสธินี้นพระชนมห์เพสืกี่อลบ
มลทธินบาปของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะเสดห็จมานกันี้น

จงหมายเหตตุวท่าแทท่นบผชานกันี้นดผเหมสือนเปป็นสท่วนหนถึกี่งของการสถาปนาบจ้านแหท่งหนถึกี่ง เหมสือนกกับทขีกี่เหลท่า
ครธิสเตขียนทขีกี่อาศกัยอยผท่ในเมสืองหนถึกี่งอยากมขีครธิสตจกักรสกักแหท่งทขีกี่พวกเขาสามารถเขจ้ารท่วมประชตุมไดจ้เปป็นประจสา 
เครสืกี่องบผชาเหลท่านกันี้นถผกถวายเปป็นครกันี้งคราว แทท่นบผชาเชท่นนกันี้นเปป็นเหมสือนสถานบรธิสตุทธธิธิ์แหท่งหนถึกี่ง เครสืกี่องเตสือนใจ
อยท่างหนถึกี่ง ไมท่ใชท่เพสืกี่อการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาอยท่างเดขียวเสมอไป แทท่นบผชานกันี้นของเผท่ารผเบนและเผท่ากาดทางฝปัปั่ง
ตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดนในโยชผวา 22:10-27 กห็ไมท่มขีการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาหรสือเครสืกี่องเผาบผชา ยาโคบกท่อ
และเจธิมหธินกจ้อนหนถึกี่งทขีกี่เบธเอลและกลท่าววท่า “หธินกจ้อนนขีนี้….จะเปป็นพระนธิเวศนห์ของพระเจจ้า” (ปฐก. 28:22)

ตท่อมาในพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ โมเสสจะถผกดลใจใหจ้บกัญชาเครสืกี่องสกัตวบผชาบางอยท่าง แตท่นอกเหนสือ
จากกรณขีพธิเศษไมท่กขีกี่อยท่างแลจ้ว ไมท่มขีคสาบกัญชาทขีกี่ถผกบกันทถึกไวจ้เลยทขีกี่ใหจ้มขีการถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาเปป็นประจสาตาม
กสาหนดกท่อนมขีพระราชบกัญญกัตธิดจ้านพธิธขีการ ผมคธิดเชท่นนกันี้นตอนทขีกี่ยาโคบกลท่าววท่า “ขจ้าพระองคห์จะถวายหนถึกี่งในสธิบ
แดท่พระองคห์อยท่างแนท่นอน” เขาหมายถถึงเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ แตท่ไมท่มขีรายละเอขียดเกขีกี่ยวกกับเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ
ของยาโคบถผกเปปิดเผยแกท่เราเลย

_____________
ขร้อ 26-33:

26:26 แลจ้วอาบขีเมเลคไปหาทท่านจากเมสืองเกรารห์ 
และอาฮตุสซกัทสหายคนหนถึกี่งของพระองคห์ และฟปโคลห์
ผผจ้บกัญชาการทหารของพระองคห์

26:27 และอธิสอกัคกลท่าวกกับทท่านเหลท่านกันี้นวท่า “ทสาไม
พวกทท่านจถึงมาหาขจ้าพเจจ้า โดยเหห็นวท่า พวกทท่าน
เกลขียดชกังขจ้าพเจจ้า และไดจ้ขกับไลท่ขจ้าพเจจ้าไปเสขียจาก



พวกทท่าน”
26:28 และทท่านเหลท่านกันี้นกลท่าววท่า “พวกเราเหห็น
อยท่างชกัดเจนแลจ้ววท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับ
ทท่าน และพวกเราไดจ้พผดกกันวท่า บกัดนขีนี้ขอใหจ้มขีคสา
ปฏธิญาณระหวท่างเราทกันี้งหลาย คสือระหวท่างพวกเรา
กกับทท่าน และขอใหจ้พวกเรากระทสาพกันธสกัญญากกับ
ทท่าน
26:29 วท่าทท่านจะไมท่ทสาอกันตรายแกท่พวกเรา ตามทขีกี่
พวกเราไมท่ไดจ้แตะตจ้องทท่าน และตามทขีกี่พวกเราไมท่ไดจ้
กระทสาสธิกี่งใดแกท่ทท่านเวจ้นแตท่สธิกี่งทขีกี่ดขี และไดจ้สท่งทท่านไป
อยท่างสกันตธิ บกัดนขีนี้ทท่านเปป็นผผจ้ทขีกี่พระเยโฮวาหห์ทรง

อวยพร”
26:30 และทท่านไดจ้จกัดการเลขีนี้ยงใหจ้แกท่ทท่านเหลท่านกันี้น 
และทท่านเหลท่านกันี้นไดจ้กธินและดสืกี่ม
26:31 และครกันี้นรตุท่งเชจ้าทกันี้งสองฝฝ่ายกห็ตสืกี่นแตท่เชจ้ามสืด 
และกระทสาปฏธิญาณตท่อกกัน และอธิสอกัคสท่งทท่านเหลท่า
นกันี้นไป และทท่านเหลท่านกันี้นกห็จากทท่านไปอยท่างสกันตธิ
26:32 และตท่อมาในวกันนกันี้นเองพวกคนใชจ้ของอธิสอกัค
มา และบอกทท่านเกขีกี่ยวกกับบท่อนนี้สานกันี้นซถึกี่งพวกเขาไดจ้
ขตุดไวจ้ และกลท่าวแกท่ทท่านวท่า “พวกเราพบนนี้สาแลจ้ว”
26:33 และทท่านเรขียกบท่อนนี้สานกันี้นวท่า เชบา ฉะนกันี้นชสืกี่อ
ของนครนกันี้นคสือ เบเออรห์เชบา จนถถึงทตุกวกันนขีนี้

อาบภีเมเลคและฟปีโคลร์มาหาอธิสอนัค เหมสือนทภีริ่พวกเขา
มาหาอนับราฮนัม เพสืริ่อทนาสนธธิสนัญญา

ในปฐมกาล 21:22-31 เราพบวท่ากษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคและฟปโคลห์ผผจ้บกัญชาการทหารของเขา มาขอรจ้องอกับ
ราฮกัมใหจ้เขาสาบานโดยทสาสนธธิสกัญญาหนถึกี่งกกับพวกเขาวท่าเขาจะไมท่ปฏธิบกัตธิอยท่างเทขียมเทห็จกกับพวกเขา บกัดนขีนี้กษกัตรธิยห์
อาบขีเมเลค ฟปโคลห์ และเพสืกี่อนอขีกคนหนถึกี่งไดจ้มาหาอธิสอกัคพรจ้อมกกับคสาขอรจ้องเดขียวกกัน พวกเขาตระหนกักวท่าอธิสอกัค
เปป็นชายผผจ้มขีกสาลกังมากและมกักี่งมขีมากและวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขา กท่อนหนจ้านกันี้นอาบขีเมเลคไดจ้ขอรจ้องอธิสอกัคใหจ้ออก
ไปจากเขตแดนของตนทกันทขี และอธิสอกัคกห็ทสาเชท่นนกันี้น แตท่บกัดนขีนี้ เขาอยากทสาสนธธิสกัญญาหนถึกี่งเพราะเขากลท่าววท่า 
“พวกเราเหห็นอยท่างชกัดเจนแลจ้ววท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับทท่าน” ดกังนกันี้นสนธธิสกัญญานกันี้นจถึงถผกทสาขถึนี้นอยท่าง
จรธิงจกัง: พวกเขาทกันี้งสองฝฝ่ายจะตจ้องไมท่ทสาอกันตรายตท่อกกันและกกัน

ถถึงแมจ้วท่าพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์ของกษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคไดจ้ทะเลาะกกับพวกคนเลขีนี้ยงสกัตวห์ของอธิสอกัค คนทกันี้งปวงกห็
ตระหนกักวท่าเขาเปป็นคนของพระเจจ้าผผจ้มขีกสาลกังมากและวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขา

อกับราฮกัมไดจ้ทสาพกันธสกัญญาหนถึกี่งทขีกี่คลจ้ายกกันกกับอาบขีเมเลค (ปฐก. 21:31)
___________

ขร้อ 34,35:
26:34 และเอซาวมขีอายตุสขีกี่สธิบปปเมสืกี่อทท่านรกับยผดธิธบตุตร
สาวของเบเออรขีคนฮธิตไทตห์ และบาเชมกัทบตุตรสาว
ของเอโลนคนฮธิตไทตห์มาเปป็นภรรยา

26:35 ซถึกี่งพวกนางเปป็นความทตุกขห์ใจแกท่อธิสอกัคและ
เรเบคาหห์

เอซาวแตผ่งงานกนับพวกหญธิงตผ่างชาตธิ
คนฮธิตไทตห์เปป็นเผท่าพกันธตุห์หนถึกี่งทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ เหลท่านกักวธิชาการทขีกี่ไมท่เชสืกี่อเคยกลท่าวไวจ้หลายปปวท่าไมท่เคยมขีชนชาตธิ

เชท่นนกันี้นอยผท่จรธิง หรสือวท่าพวกเขาไมท่มขีความสสาคกัญ และวท่าการประเมธินคท่าของพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับอสานาจและ
อธิทธธิพลของพวกเขานกันี้นไมท่ถผกตจ้องแมท่นยสา



อยท่างไรกห็ตาม นกักวธิชาการเหลท่านกันี้นกห็คธิดผธิด ศธิลาจารถึกตท่าง ๆ ไดจ้ถผกคจ้นพบซถึกี่งบท่งบอกวท่าคนฮธิตไทตห์เคย
เปป็นประชาชาตธิใหญท่และวท่าพวกเขาเคยเปป็นคผท่แขท่งกกับอขียธิปตห์และบาบธิโลนในดจ้านอสานาจและอธิทธธิพล แตท่วท่าคนฮธิต
ไทตห์เปป็นคนไมท่เชสืกี่อพระเจจ้า บกัดนขีนี้เอซาว ซถึกี่งไดจ้ดผหมธิกี่นสธิทธธิบตุตรหกัวปปของตน แตท่งงานกกับหญธิงสองคนจากตระกผลทขีกี่
ไมท่เชสืกี่อพระเจจ้าเหลท่านขีนี้ ซถึกี่งสรจ้างความทตุกขห์ใจมากใหจ้แกท่อธิสอกัคและเรเบคาหห์ นกักี่นถผกบท่งบอกเพธิกี่มเตธิมในขจ้อ 46 ของ
บทถกัดไป และในปฐมกาล 28 ทขีกี่อธิสอกัคสท่งตกัวยาโคบไปเพสืกี่อทขีกี่จะไดจ้ภรรยาคนหนถึกี่งจากทท่ามกลางผผจ้คนของเขาเอง



ปฐมกาล 27
ขร้อ 1-17:

27:1 และตท่อมาเมสืกี่ออธิสอกัคชราแลจ้ว และตาของ
ทท่านมกัวจนทท่านมองไมท่เหห็น ทท่านกห็เรขียกเอซาวบตุตร
ชายคนโตของทท่านมา และกลท่าวแกท่เขาวท่า “ลผกของ
พท่อเออ๋ย” และเขากลท่าวแกท่ทท่านวท่า “ดผเถธิด ขจ้าพเจจ้า
อยผท่ทขีกี่นขีกี่”
27:2 และทท่านกลท่าววท่า “ดผเถธิด บกัดนขีนี้พท่อแกท่แลจ้ว พท่อ
ไมท่รผจ้วกันแหท่งความตายของพท่อ
27:3 ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ พท่อขอรจ้องเจจ้า จงเอาอาวตุธของ
เจจ้า คสือแลท่งธนผของเจจ้าและคกันธนผของเจจ้า และออก
ไปทขีกี่ทจ้องทตุท่ง และหาเนสืนี้อกวางมาใหจ้พท่อ
27:4 และเตรขียมอาหารอรท่อยใหจ้พท่อ อยท่างทขีกี่พท่อ
ชอบนกันี้น และนสาอาหารนกันี้นมาใหจ้พท่อ เพสืกี่อพท่อจะกธิน 
เพสืกี่อจธิตใจของพท่อจะอวยพรเจจ้ากท่อนพท่อตาย”
27:5 และเรเบคาหห์กห็ไดจ้ยธินเมสืกี่ออธิสอกัคพผดกกับเอซาว
บตุตรชายของทท่าน และเอซาวกห็ออกไปยกังทจ้องทตุท่ง
เพสืกี่อลท่าเนสืนี้อกวาง และเพสืกี่อนสาเนสืนี้อนกันี้นมา
27:6 และเรเบคาหห์พผดกกับยาโคบบตุตรชายของนาง 
โดยกลท่าววท่า “ดผเถธิด แมท่ไดจ้ยธินบธิดาของเจจ้าพผดกกับเอ
ซาวพขีกี่ชายของเจจ้า โดยกลท่าววท่า
27:7 ‘จงนสาเนสืนี้อกวางมาใหจ้พท่อ และเตรขียมอาหาร
อรท่อยใหจ้พท่อ เพสืกี่อพท่อจะกธิน และอวยพรเจจ้าตท่อพระ
พกักตรห์พระเยโฮวาหห์กท่อนความตายของพท่อ’
27:8 เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ ลผกชายของแมท่เออ๋ย จงเชสืกี่อ
ฟปังเสขียงของแมท่ตามซถึกี่งแมท่สกักี่งเจจ้า
27:9 บกัดนขีนี้จงไปทขีกี่ฝผงแพะแกะ และนสาลผกแพะดขี ๆ 
สองตกัวจากฝผงแพะมาใหจ้แมท่ และแมท่จะทสาลผกแพะ
เหลท่านกันี้นใหจ้เปป็นอาหารอรท่อยใหจ้บธิดาเจจ้า อยท่างทขีกี่

ทท่านชอบ
27:10 และเจจ้าจะตจ้องนสามกันไปใหจ้บธิดาเจจ้า เพสืกี่อทท่าน
จะรกับประทาน และเพสืกี่อทท่านจะอวยพรเจจ้ากท่อนการ
สธินี้นชขีวธิตของทท่าน”
27:11 และยาโคบกลท่าวแกท่เรเบคาหห์มารดาของตน
วท่า “ดผเถธิด เอซาวพขีกี่ชายของขจ้าพเจจ้าเปป็นคนมขีขนดก
และขจ้าพเจจ้าเปป็นคนเกลขีนี้ยงเกลา
27:12 บธิดาของขจ้าพเจจ้าคงจะคลสาตกัวขจ้าพเจจ้า และ
ขจ้าพเจจ้าจะดผเหมสือนวท่าเปป็นผผจ้หลอกลวงแกท่ทท่าน และ
ขจ้าพเจจ้าจะนสาการสาปแชท่งมาเหนสือขจ้าพเจจ้า และ
ไมท่ใชท่พร”
27:13 และมารดาของเขากลท่าวแกท่เขาวท่า “ขอ
ใหจ้การสาปแชท่งของเจจ้าตกอยผท่กกับแมท่เถธิด ลผกชาย
ของแมท่เออ๋ย จงเชสืกี่อฟปังเสขียงของแมท่เทท่านกันี้น และไป
เอาลผกแพะพวกนกันี้นมาใหจ้แมท่เถธิด”
27:14 และเขาไป และจกับมา และนสาพวกมกันมาใหจ้
มารดาของตน และมารดาของเขาไดจ้ทสาอาหาร
อรท่อย อยท่างทขีกี่บธิดาของเขาชอบนกันี้น
27:15 และเรเบคาหห์นสาเสสืนี้ออยท่างดขีทขีกี่สตุดของเอซาว 
บตุตรชายคนโตของนาง ซถึกี่งอยผท่กกับนางในบจ้าน และ
สวมเสสืนี้อเหลท่านกันี้นใหจ้ยาโคบบตุตรชายคนเลห็กของนาง
27:16 และนางเอาหนกังของพวกลผกแพะใสท่บนมสือ
ทกันี้งสองของเขา และบนคอทขีกี่เกลขีนี้ยงเกลาของเขา
27:17 และนางกห็มอบอาหารอรท่อยและขนมปปัง ซถึกี่ง
นางไดจ้เตรขียมนกันี้น ไวจ้ในมสือของยาโคบบตุตรชายของ
นาง

เรเบคาหร์และยาโคบหลอกลวงอธิสอนัค
อธิสอกัครบเรจ้าเอซาวบตุตรของตนใหจ้นสาเนสืนี้อกวางมาและจกัดเตรขียมอาหารอรท่อยเพสืกี่อทขีกี่ตนจะกธินเพราะวท่าอธิส

อกัคชราแลจ้วและเขากลท่าววท่า “...เพสืกี่อจธิตใจของพท่อจะอวยพรเจจ้ากท่อนพท่อตาย” อธิสอกัคทราบวท่าตนมขีของประทาน



แหท่งการพยากรณห์ในเรสืกี่องนขีนี้และจะพผดแทนพระเจจ้า
คสาประกาศทขีกี่วท่าอธิสอกัคผผจ้ชรา ซถึกี่งไดจ้รกับการดลใจจากพระเจจ้า จะประกาศพระพรหนถึกี่งจากพระเจจ้ากห็เปป็น

เรสืกี่องนท่าตกใจ ในกรณขีนขีนี้มกันกลกับกลายเปป็นตรงขจ้ามกกับแผนการของเขาเอง ตท่อมายาโคบกห็จะอวยพรบตุตรชายทกันี้ง
หลายของตนในเชธิงเปป็นคสาพยากรณห์กท่อนเขาตาย (ปฐก. 49)

เราถผกเตสือนความจสาเกขีกี่ยวกกับบาลาอกัมผผจ้ซถึกี่งใจโลภของเขาอยากแชท่งสาปชนชาตธิอธิสราเอลเพสืกี่อเงธินแตท่
กลกับถผกบกังคกับใหจ้อวยพรพวกเขาซนี้สาแลจ้วซนี้สาอขีก (กดว. บททขีกี่ 22-24) และมกันเปป็นมาจากพระเจจ้า คายาฟาส มหา
ปตุโรหธิตชกักี่วคนนกันี้นทขีกี่อยากฆท่าพระเยซผเจจ้า กห็กลท่าวคสาพยากรณห์: “และคนหนถึกี่งในพวกเขา ชสืกี่อคายาฟาส ผผจ้เปป็นมหา
ปตุโรหธิตในปปเดขียวกกันนกันี้น กลท่าวแกท่เขาทกันี้งหลายวท่า “ทท่านทกันี้งหลายไมท่รผจ้อะไรเสขียเลย และไมท่พธิจารณาวท่า สธิกี่งนขีนี้เปป็น
ประโยชนห์แกท่เราทกันี้งหลาย ทขีกี่จะใหจ้คน ๆ หนถึกี่งตายเสขียเพสืกี่อประชาชน และเพสืกี่อชนชาตธิทกันี้งหมดไมท่ตจ้องพธินาศ” และ
เขามธิไดจ้กลท่าวอยท่างนกันี้นตามใจชอบ แตท่โดยเปป็นมหาปตุโรหธิตในปปนกันี้น เขาพยากรณห์วท่าพระเยซผจะสธินี้นพระชนมห์เพสืกี่อ
ชนชาตธินกันี้น” (ยอหห์น 11:49-51)

นขีกี่เปป็นการใหจ้ความกระจท่างเสรธิมทขีกี่นท่าสนใจเกขีกี่ยวกกับหลกักคสาสอนเรสืกี่องการดลใจ พระเยซผตรกัสวท่า “มขีเขขียน
ไวจ้แลจ้ววท่า ‘มนตุษยห์จะมขีชขีวธิตอยผท่โดยอาหารอยท่างเดขียวไมท่ไดจ้ แตท่โดยพระวจนะทตุกคสาซถึกี่งออกมาจากพระโอษฐห์ของ
พระเจจ้า’” (มธ. 4:4) เปาโลกลท่าววท่าขท่าวสารทขีกี่ไดจ้รกับการดลใจของเขา “ไมท่ใชท่ดจ้วยบรรดาถจ้อยคสาซถึกี่งปปัญญาของ
มนตุษยห์สกักี่งสอน แตท่ซถึกี่งพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ทรงสกักี่งสอน โดยเปรขียบเทขียบสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่ฝฝ่ายจธิตวธิญญาณกกับเรสืกี่อง
ฝฝ่ายจธิตวธิญญาณ” (1 คร. 2:13) นกักี่นคสือ กกับเรสืกี่องฝฝ่ายวธิญญาณและถจ้อยคสาทขีกี่พระวธิญญาณประทาน คนเหลท่านกันี้นทขีกี่
เขขียนพระคกัมภขีรห์ไมท่จสาเปป็นตจ้องมขีความคธิดทขีกี่เฉขียบแหลมกวท่าปกตธิ หรสือมขีความเขจ้าใจทขีกี่ชกัดเจนเกขีกี่ยวกกับสธิกี่งทขีกี่พวกเขา
เขขียน สธิกี่งทขีกี่พวกเขากลท่าวไมท่ไดจ้เปป็นผลมาจากการวางแผนของพวกเขาหรสือมาจากสตธิปปัญญาของพวกเขาแตท่เปป็น
ถจ้อยคสาทขีกี่มาจากพระเจจ้าโดยตรง

ดกังนกันี้นเหลท่าผผจ้พยากรณห์ในกาลกท่อนจถึง “ไดจ้ไตท่ถามและสสืบคจ้นอยท่างขยกันขกันแขห็ง…โดยสสืบคจ้นสธิกี่งทขีกี่หรสือ
ลกักษณะแหท่งเวลาทขีกี่พระวธิญญาณของพระครธิสตห์ ผผจ้ทรงสถธิตอยผท่ในพวกเขา ไดจ้ทรงสสาแดงไวจ้ เมสืกี่อพระวธิญญาณนกันี้น
ไดจ้ทรงเปป็นพยานลท่วงหนจ้าถถึงความทตุกขห์ทรมานตท่าง ๆ ของพระครธิสตห์ และถถึงสงท่าราศขีทขีกี่จะตามมา” มกันไดจ้ถผกเปปิด
เผยแกท่พวกเขา “วท่า ไมท่ใชท่สสาหรกับพวกเขาเอง แตท่สสาหรกับพวกเรา พวกเขาจถึงไดจ้ปรนนธิบกัตธิ…” (1 ปต. 1:10-12) 
พวกเขานกักี่งลงและศถึกษาคจ้นควจ้า แสวงหาทขีกี่จะเขจ้าใจสธิกี่งทขีกี่พวกเขาเอง ซถึกี่งถผกนสาพาโดยพระวธิญญาณของพระเจจ้า 
ไดจ้เขขียนลงไป!

ลาของบาลาอกัมพผดไดจ้ (ถถึงแมจ้วท่าพวกลาพผดไมท่ไดจ้)! และคายาฟาสทขีกี่ไมท่ไดจ้กลกับใจเชสืกี่อกห็ถผกบกังคกับใหจ้
พยากรณห์เรสืกี่องการลบมลทธินนกันี้นซถึกี่งตกัวเขาเองกห็ไมท่เขจ้าใจและไมท่อยากไดจ้! ดกังนกันี้นอธิสอกัค ซถึกี่งถผกเรเบคาหห์และยาโคบ
หลอกลวง กห็จะอวยพรยาโคบตามทขีกี่พระเจจ้าทรงอยากใหจ้เขาไดจ้รกับพร โดยคธิดวท่าตลอดเวลานกันี้นตนพยากรณห์เกขีกี่ยว
กกับเอซาว!

เรเบคาหห์มขีเหตตุอกันควรไหมในการหลอกลวง? หรสือยาโคบ? ไมท่เลย พระเจจ้าไมท่จสาเปป็นตจ้องใชจ้คสาโกหกของ
มนตุษยห์เพสืกี่อทสาใหจ้นนี้สาพระทกัยของพระองคห์สสาเรห็จจรธิง เราคธิดวท่าหากอธิสอกัคทราบวท่าตนกสาลกังอวยพรยาโคบอยผท่ 
พระเจจ้ากห็คงจะใสท่ถจ้อยคสาแบบเดขียวกกันในปากของเขา พระเจจ้าสามารถควบคตุมผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่งทขีกี่ทราบวท่าตน



ทสาอะไร เชท่นเดขียวกกับทขีกี่พระองคห์ทรงควบคตุมอธิสอกัคผผจ้ชรานกันี้นทขีกี่ไมท่ทราบวท่าตนกสาลกังใหจ้คนนจ้องเปป็นใหญท่กวท่าคนพขีกี่
ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าความขมขสืกี่นและความเกลขียดชกังของเอซาวคงจะถผกหลขีกเลขีกี่ยงไปไดจ้เยอะเลยหากคสา

อวยพรนกันี้นมาโดยวธิธขีทขีกี่ถผกตจ้อง จนเขาจะเหห็นไดจ้วท่ามกันเปป็นมาจากพระเจจ้า เปป็นตามทขีกี่คาด เอซาวผผจ้ไมท่อยผท่ฝฝ่าย
วธิญญาณโทษยาโคบสสาหรกับคสาอวยพรนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าคงจะยกใหจ้แกท่ตนไปแลจ้วหากไมท่มขีการหลอกลวงของยาโคบ
และความเสขียหายทขีกี่ตามมา

พระเจร้าทรงนนาสธิริ่งดภีออกมาจากสธิริ่งชนัริ่ว
เราเหห็นเชท่นกกันวท่าพระเจจ้า ผผจ้ทรงทสาใหจ้โทโสของมนตุษยห์สรรเสรธิญพระองคห์ ทรงสามารถลบลจ้างและใชจ้

การแมจ้แตท่เลท่หห์เพทตุบายของมนตุษยห์ไดจ้ “และพวกเราทราบวท่า ทตุกสธิกี่งทสางานดจ้วยกกันเพสืกี่อใหจ้เกธิดผลดขีแกท่คนทกันี้งหลาย
ทขีกี่รกักพระเจจ้า คสือแกท่คนทกันี้งหลายทขีกี่เปป็นผผจ้รกับการทรงเรขียกตามพระประสงคห์ของพระองคห์” (รม. 8:28) เมสืกี่อพวกพขีกี่
ชายทขีกี่ชกักี่วขายโยเซฟเดห็กหนตุท่มใหจ้เปป็นทาสในอขียธิปตห์ พวกเขากห็ประสงคห์รจ้าย “แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงดสารธิใหจ้สธิกี่งนกันี้นเกธิดผล
ดขี” (ปฐก. 45:5,8; ปฐก. 50:20)

อกัครทผตเปาโล ซถึกี่งตธิดคตุกและถผกขท่มเหง ชสืกี่นชมยธินดขีและกลท่าววท่าสธิกี่งทกันี้งหมดนกันี้น “ไดจ้กลกับเปป็นเหตตุใหจ้ขท่าว
ประเสรธิฐแผท่แพรท่กวจ้างออกไป” (ฟป. 1:12) ดกังนกันี้นเมสืกี่อขท่าวประเสรธิฐถผกประกาศ เขากห็จะชสืกี่นชมยธินดขี ไมท่วท่ามกันจะ
ถผกประกาศในความอธิจฉาหรสือความจรธิงใจกห็ดขี

การแยกแยะฝป่ายวธิญญาณของเรเบคาหร์
เราตจ้องขอชมเรเบคาหห์ นางไดจ้อธธิษฐานตอนทขีกี่ฝาแฝดนกันี้นดธินี้นดกันกกันในครรภห์ของนางและพระเจจ้าทรง

เปปิดเผยแกท่นางวท่า “ชนสองประชาชาตธิอยผท่ในครรภห์ของเจจ้า และคนสองลกักษณะจะถผกแยกกกันจากทจ้องของเจจ้า 
และชนชาตธิหนถึกี่งจะมขีกสาลกังมากกวท่าอขีกชนชาตธิหนถึกี่ง และพขีกี่จะปรนนธิบกัตธินจ้อง” (ปฐก. 25:23) ดกังนกันี้นนางจถึงจสาไดจ้วท่า
ยาโคบจะตจ้องเปป็นประมตุขและเอซาวจะตจ้องรกับใชจ้เขา นางทราบแนท่นอนเชท่นกกันวท่าเชสืนี้อสายองคห์นกันี้นผผจ้ซถึกี่งบรรดา
ประชาชาตธิจะไดจ้รกับพรโดยทางพระองคห์จะเสดห็จมาจากยาโคบ, ชนชาตธิอธิสราเอลนกันี้น, พระคกัมภขีรห์, พระผผจ้ชท่วยใหจ้
รอดนกันี้น แนท่นอนวท่านางเขจ้าใจวท่าพกันธสกัญญานกันี้นจะถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิงผท่านทางยาโคบ นางรผจ้วท่าเขาไดจ้รกับสธิทธธิบตุตร
หกัวปป นางทสาถผกแลจ้วทขีกี่เขจ้าขจ้างเขามากกวท่าเอซาวผผจ้ไมท่อยผท่ฝฝ่ายวธิญญาณและทสาตามเนสืนี้อหนกัง แตท่นางทสาผธิดทขีกี่หลอก
ลวงอธิสอกัค นางมองเหห็นบกันี้นปลายทขีกี่พระเจจ้าทรงวางแผนไวจ้ แตท่นางคธิดอยท่างโงท่เขลาวท่าการหลอกลวงของนางจะ
ชท่วยทสาใหจ้เกธิดสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรงอยากไดจ้

ในเรสืกี่องนขีนี้นางชวนใหจ้เรานถึกถถึงซาราหห์ผผจ้ซถึกี่ง ไมท่เชสืกี่อวท่าพระเจจ้าจะประทานบตุตรชายคนหนถึกี่งใหจ้แกท่ตน 
รบเรจ้าอกับราฮกัมใหจ้รกับตกัวฮาการห์เปป็นภรรยา โดยหวกังวท่าฮาการห์อาจคลอดบตุตรชายคนนกันี้นทขีกี่ถผกสกัญญาไวจ้และซถึกี่งโดย
ทางเขาพระพรใหญท่ยธิกี่งนกันี้นของโลกจะตจ้องมา เรเบคาหห์คธิดผธิดทขีกี่หลอกลวง แตท่เหห็นไดจ้ชกัดวท่านางมขีใจฝปักใฝฝ่ฝฝ่าย
วธิญญาณมากกวท่าอธิสอกัคในบางดจ้าน หรสือนางไมท่ไดจ้ถผกบกังตาโดยความชอบสท่วนตกัวทขีกี่อธิสอกัคมขีตท่อเอซาวผผจ้ซถึกี่งเปป็นคน
ทขีกี่ชอบใชจ้ชขีวธิตกลางแจจ้ง เปป็นนายพรานและเปป็นลผกคนโปรดของบธิดา

ยาโคบและเรเบคาหห์มารดาของเขาคธิดผธิดทขีกี่หลอกลวงและโกหกอธิสอกัคผผจ้ชรา และผมคธิดวท่าความเศรจ้า
เสขียใจจะมาเพราะการหลอกลวงของพวกเขา ครธิสเตขียนทกันี้งหลายอาจทสาบาปและอาจถผกลงโทษเพราะบาปของ
ตน แตท่พระเจจ้าไมท่เคยทอดทธินี้งคนของพระองคห์และพระองคห์จะไมท่ฝฝ่าฝปนพกันธสกัญญาของพระองคห์กกับยาโคบ



____________
ขร้อ 18-25:

27:18 และเขาไดจ้เขจ้ามาหาบธิดาของตน และกลท่าว
วท่า “คตุณพท่อขอรกับ” และทท่านกลท่าววท่า “พท่ออยผท่นขีกี่ 
เจจ้าคสือใคร ลผกของพท่อเออ๋ย”
27:19 และยาโคบกลท่าวแกท่บธิดาของตนวท่า “ลผกเปป็น
เอซาวบตุตรหกัวปปของพท่อ ลผกไดจ้ทสาตามทขีกี่พท่อสกักี่งลผก
แลจ้ว โปรดลตุกขถึนี้น ลผกขอรจ้องพท่อ นกักี่งและรกับประทาน
เนสืนี้อกวางของลผกเถธิด เพสืกี่อจธิตใจของพท่อจะอวยพร
ลผก”
27:20 และอธิสอกัคกลท่าวแกท่บตุตรชายของตนวท่า 
“ทสาไมเจจ้าจถึงพบมกันเรห็วนกัก ลผกของพท่อเออ๋ย” และ
เขากลท่าววท่า “เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของ
พท่อไดจ้นสามกันมาใหจ้ลผก”
27:21 และอธิสอกัคกลท่าวแกท่ยาโคบวท่า “จงมาใกลจ้ ๆ 
พท่อขอรจ้องเจจ้า เพสืกี่อพท่อจะไดจ้คลสาตกัวเจจ้า ลผกของพท่อ

เออ๋ย วท่าเจจ้าเปป็นเอซาวลผกชายของพท่อแนท่หรสือไมท่”
27:22 และยาโคบไดจ้เขจ้าไปใกลจ้อธิสอกัคบธิดาของตน 
และอธิสอกัคคลสาตกัวเขา และกลท่าววท่า “เสขียงกห็เปป็น
เสขียงของยาโคบ แตท่มสือเปป็นมสือของเอซาว”
27:23 และทท่านไมท่ไดจ้สกังเกตเขา เพราะมสือของเขามขี
ขนดก เหมสือนมสือของเอซาวพขีกี่ชายของเขา ทท่านจถึง
อวยพรเขา
27:24 และทท่านกลท่าววท่า “เจจ้าเปป็นเอซาวลผกชาย
ของพท่อจรธิงหรสือ” และเขากลท่าววท่า “ลผกเปป็น”
27:25 และทท่านกลท่าววท่า “จงนสาเนสืนี้อมาใหจ้พท่อ และ
พท่อจะกธินเนสืนี้อกวางของลผกชายของพท่อ เพสืกี่อจธิตใจ
ของพท่อจะอวยพรเจจ้า” และยาโคบนสาเนสืนี้อกวางมา
ใกลจ้ทท่าน และทท่านกห็รกับประทาน และเขานสานนี้สาองตุท่น
มาใหจ้ทท่าน และทท่านกห็ดสืกี่ม

การหลอกลวงนนันั้นประสบผลสนาเรย็จ
เรเบคาหห์วางแผนอยท่างระมกัดระวกัง ลผกแพะกห็มขีเนสืนี้ออรท่อยพอ ๆ กกับกวาง คตุณพท่อคธิดวท่าเนสืนี้อทขีกี่เอซาวลผกคน

โปรดของตนนสามาใหจ้จะอรท่อยกวท่า แตท่มกันไมท่ใชท่เลย เสสืนี้อผจ้าของเอซาวมขีกลธิกี่น “เหมสือนกลธิกี่นแหท่งทจ้องทตุท่ง” (ขจ้อ 27)
หนกังแพะทสาใหจ้ชายชราตาบอดผผจ้นขีนี้คธิดวท่ามสือ แขน และคอนกันี้นเปป็นของเอซาวผผจ้มขีขนดก!

เราคธิดวท่าอธิสอกัคทท่าทางไมท่ไหวแลจ้วตอนนขีนี้ เขาอาจเรธิกี่มหลง ๆ ลสืม ๆ แลจ้ว ถถึงแมจ้วท่าเขามขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปอขีก
หลายปปหลกังจากนขีนี้กห็ตาม ถถึงอยท่างไรแลจ้ว เขากห็ใหจ้พรแหท่งบตุตรหกัวปปนกันี้นแกท่ยาโคบ ผผจ้เปป็นนจ้อง

ถถึงแมจ้อธิสอกัคกลท่าวแลจ้ววท่า “ดผเถธิด บกัดนขีนี้พท่อแกท่แลจ้ว พท่อไมท่รผจ้วกันแหท่งความตายของพท่อ” (ขจ้อ 2) เขากห็ไมท่
ตายจนกระทกักี่งอขีกยขีกี่สธิบกวท่าปปตท่อมา (ปฐก. 35)

_____________
ขร้อ 26-29:

27:26 และอธิสอกัคบธิดาของเขากลท่าวแกท่เขาวท่า 
“บกัดนขีนี้จงเขจ้ามาใกลจ้ และจตุบพท่อ ลผกของพท่อเออ๋ย”
27:27 และเขาเขจ้ามาใกลจ้และจตุบทท่าน และทท่านกห็
ดมกลธิกี่นแหท่งเสสืนี้อของเขา และอวยพรเขา และกลท่าว
วท่า “ดผซธิ กลธิกี่นของลผกชายของพท่อเปป็นเหมสือนกลธิกี่น
แหท่งทจ้องทตุท่ง ซถึกี่งพระเยโฮวาหห์ทรงอวยพรแลจ้ว

27:28 ฉะนกันี้นขอพระเจจ้าประทานนนี้สาคจ้างแหท่งฟฝ้า
สวรรคห์แกท่เจจ้า และความอตุดมสมบผรณห์ของแผท่นดธิน 
และขจ้าวและนนี้สาองตุท่นมากมาย
27:29 ขอใหจ้ประชาชนรกับใชจ้เจจ้า และใหจ้บรรดา
ประชาชาตธิโนจ้มตกัวลงตท่อเจจ้า จงเปป็นเจจ้านายเหนสือพขีกี่
นจ้องของเจจ้าเถธิด และใหจ้บตุตรชายทกันี้งหลายของ



มารดาของเจจ้าโนจ้มตกัวลงตท่อเจจ้า ขอใหจ้ทตุกคนทขีกี่สาป
แชท่งเจจ้าถผกสาปแชท่ง และขอใหจ้ผผจ้ทขีกี่อวยพรเจจ้าไดจ้รกับ

พร”

พรของยาโคบ
จงพธิจารณาพรนกันี้นทขีกี่อธิสอกัคประกาศแบบเปป็นคสาพยากรณห์เกขีกี่ยวกกับยาโคบ เขาสกัญญาเรสืกี่อง (1) ความ

เจรธิญรตุท่งเรสืองฝฝ่ายรท่างกาย: “...ความอตุดมสมบผรณห์ของแผท่นดธิน และขจ้าวและนนี้สาองตุท่นมากมาย” ดกังนกันี้นเราจถึงไมท่ตจ้อง
ประหลาดใจทขีกี่ยาโคบจะเจรธิญรตุท่งเรสืองเมสืกี่อเขาหนขีไปหาลาบกัน

แนท่นอนวท่านขีกี่หมายความวท่าลผกหลานของยาโคบ ประชาชาตธิอธิสราเอล จะไดจ้รกับแผท่นดธินคานาอกันเปป็น
มรดกซถึกี่ง “มขีนนี้สานมและนนี้สาผถึนี้งไหลบรธิบผรณห์” และนขีกี่บอกใบจ้มธิใชท่หรสือเกขีกี่ยวกกับความประหยกัดอดออม, การทสางาน
หนกัก, อตุปนธิสกัยทขีกี่ซสืกี่อตรง, ความจงรกักภกักดขี, และความสกัตยห์ซสืกี่อทขีกี่จะทสาใหจ้ยาโคบจสาเรธิญตลอดชกักี่วชขีวธิตของเขา และ
ความประหยกัดอดออมทขีกี่จะตธิดตามยธิวจสานวนมากทกักี่วโลก?

ยาโคบไดจ้รกับคสาสกัญญาเรสืกี่อง (2) การครอบครองในปาเลสไตนห์ “ขอใหจ้ประชาชนรกับใชจ้เจจ้า…ใหจ้บตุตรชาย
ทกันี้งหลายของมารดาของเจจ้าโนจ้มตกัวลงตท่อเจจ้า” นกักี่นไมท่เพขียงหมายถถึงเอซาว พขีกี่ชายของเขาโดยตรงเทท่านกันี้น แตท่เหห็น
ไดจ้ชกัดวท่าลผกหลานของเอซาวจะโนจ้มตกัวลงตท่อพวกยธิวดจ้วย ยกตกัวอยท่างเชท่น ดาวธิดและซาโลมอนจะครอบครองอยผท่
เหนสือคนเอโดม และอขีกหลายประชาชาตธิตจ้องกจ้มกราบลงตท่อลผกหลานเหลท่านขีนี้ของยาโคบ เมสืกี่อพวกเขาเขจ้ามาพธิชธิต
แผท่นดธินปาเลสไตนห์ในเวลาตท่อมาและผท่านทางรกัชกาลของดาวธิดและซาโลมอนโดยเฉพาะ ใชท่แลจ้ว และสตุดทจ้าย
แลจ้วในรกัชกาลของพระเยซผครธิสตห์เองผผจ้ทรงเปป็นเชสืนี้อสายทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นกันี้นของยาโคบ

_____________
ขร้อ 30-33:

27:30 และตท่อมา ทกันทขีทขีกี่อธิสอกัคไดจ้อวยพรยาโคบ
เสรห็จแลจ้ว และยาโคบพถึกี่งออกไปจากตท่อหนจ้าอธิสอกัค
บธิดาของเขา เอซาวพขีกี่ชายของเขากห็เขจ้ามาจากการ
ลท่าของเขา
27:31 และเขาไดจ้ทสาอาหารอรท่อยเชท่นกกัน และนสา
อาหารนกันี้นมาใหจ้บธิดาของเขา และกลท่าวแกท่บธิดาของ
เขาวท่า “ขอพท่อของลผกลตุกขถึนี้น และรกับประทานเนสืนี้อ
กวางของลผกชายของพท่อ เพสืกี่อจธิตใจของพท่อจะไดจ้

อวยพรลผก”
27:32 และอธิสอกัคบธิดาของเขากลท่าวแกท่เขาวท่า “เจจ้า
คสือใคร” และเขากลท่าววท่า “ลผกคสือลผกชายของพท่อ 
เอซาวบตุตรหกัวปปของพท่อไง”
27:33 และอธิสอกัคกห็ตกัวสกักี่นยธิกี่งนกัก และกลท่าววท่า “ใคร
เลท่า คสือผผจ้นกันี้นอยผท่ทขีกี่ไหน ทขีกี่เอาเนสืนี้อกวางและนสามกันมา
ใหจ้พท่อ และพท่อไดจ้กธินหมดแลจ้วกท่อนเจจ้ามาถถึง และ
พท่อไดจ้อวยพรเขาแลจ้ว ใชท่แลจ้ว และเขาจะไดจ้รกับพร”

“ใชผ่แลร้ว และเขาจะไดร้รนับพร”
เอซาวเขจ้ามา เขาฆท่าสกัตวห์ทขีกี่ลท่ามาแลจ้ว ปรตุงเนสืนี้อกวางนกันี้นและเขานสาอาหารนกันี้นมาใหจ้อธิสอกัคผผจ้เปป็นบธิดา จง

หมายเหตตุวท่าเอซาวอยากอจ้างสธิทธธิธิ์ในพรแหท่งบตุตรหกัวปปนกันี้น ถถึงแมจ้วท่าเขาไดจ้ขายสธิทธธิบตุตรหกัวปปนกันี้นใหจ้ยาโคบแลจ้ว
กห็ตาม เขากลท่าววท่า “ลผกคสือลผกชายของพท่อ เอซาวบตุตรหกัวปปของพท่อไง”

อธิสอกัคผผจ้ชราตกัวสกักี่นดจ้วยความตกใจ แตท่เขารผจ้วท่าพรนกันี้นทขีกี่เขาใหจ้ไปแลจ้วมขีลกักษณะเปป็นคสาพยากรณห์ ถผกใหจ้มา
จากพระเจจ้า ดกังนกันี้นถถึงแมจ้วท่าตกัวเขาเองเขจ้าใจผธิดในการคธิดวท่าตนไดจ้อวยพรเอซาว เขากห็ตระหนกักถถึงความจรธิงนกันี้น



และเขากลท่าวเกขีกี่ยวกกับยาโคบวท่า “ใชท่แลจ้ว และเขาจะไดจ้รกับพร”! พรนกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงเจตนาไวจ้สสาหรกับยาโคบไดจ้
มาถถึงยาโคบ

_____________
ขร้อ 34-38:

27:34 และเมสืกี่อเอซาวไดจ้ยธินบรรดาถจ้อยคสาของบธิดา
ของเขา เขากห็รจ้องออกมาดจ้วยเสขียงดกังและดจ้วย
ความขมขสืกี่นยธิกี่งนกัก และกลท่าวแกท่บธิดาของเขาวท่า 
“ขออวยพรลผก คสือลผกดจ้วยเถธิด โอ คตุณพท่อขอรกับ”
27:35 และทท่านกลท่าววท่า “นจ้องชายของเจจ้าไดจ้มา
ดจ้วยเลท่หห์เหลขีกี่ยม และเอาพรของเจจ้าไปเสขียแลจ้ว”
27:36 และเขากลท่าววท่า “เขามขีชสืกี่อวท่ายาโคบกห็ถผก
ตจ้องแลจ้วมธิใชท่หรสือ เพราะเขาไดจ้แยท่งลผกสองครกันี้งแลจ้ว 
เขาแยท่งสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปของลผกไป และดผเถธิด บกัดนขีนี้เขา
แยท่งพรของลผกไปเสขียแลจ้ว” และเขากลท่าววท่า “พท่อ

ไมท่ไดจ้สงวนพรไวจ้ใหจ้ลผกบจ้างเลยหรสือ”
27:37 และอธิสอกัคตอบและกลท่าวแกท่เอซาววท่า 
“ดผเถธิด พท่อไดจ้ตกันี้งเขาใหจ้เปป็นนายของเจจ้า และบรรดา
พขีกี่นจ้องของเขา พท่อมอบใหจ้แกท่เขาใหจ้เปป็นพวกคนใชจ้ 
และดจ้วยขจ้าวและนนี้สาองตุท่นพท่อไดจ้คนี้สาจตุนเขาไวจ้ และ
บกัดนขีนี้พท่อจะทสาอะไรใหจ้แกท่เจจ้าไดจ้เลท่า ลผกของพท่อเออ๋ย”
27:38 และเอซาวกลท่าวแกท่บธิดาของเขาวท่า “พท่อมขี
แคท่พรเดขียวเทท่านกันี้นหรสือ คตุณพท่อขอรกับ ขออวยพรลผก
คสือลผกดจ้วยเถธิด โอ คตุณพท่อขอรกับ” และเอซาวกห็
ตะเบห็งเสขียงของเขาขถึนี้น และรจ้องไหจ้

เอซาวอยากไดร้พรนนันั้นจรธิง ๆ!
ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าความปรารถนาของเขาเปป็นของจรธิง แตท่เขาเปป็นคนสองจธิตสองใจ หท่วงความสบาย

และความเพลธิดเพลธินปกตธิของเนสืนี้อหนกังมากกวท่าพระพรฝฝ่ายวธิญญาณอกันยธิกี่งใหญท่นกันี้นและการถผกใชจ้การโดย
พระเจจ้า ดกังนกันี้นเขาจถึงขายสธิทธธิบตุตรหกัวปปของตนเพสืกี่อแลกกกับซตุปนนี้สาขจ้นสขีแดง ฮขีบรผ 12:15-17 บอกเราวท่าพระเจจ้า
ทรงเหห็นเอซาวอยท่างไร

ครธิสเตขียนทกันี้งปวงถผกเตสือนสตธิวท่า:
“จงระวกังใหจ้ดขี เกรงวท่าจะมขีคนหนถึกี่งคนใดขาดจากพระคตุณของพระเจจ้า เกรงวท่าจะมขีรากแหท่งความขมขสืกี่น

แซมขถึนี้นมาทสาใหจ้เกธิดความยตุท่งยากแกท่พวกทท่าน และเปป็นเหตตุใหจ้คนเปป็นอกันมากมลทธินไป เกรงวท่าจะมขีคนลท่วง
ประเวณขีคนใด หรสือคนหมธิกี่นประมาทเหมสือนอยท่างเอซาว ผผจ้ไดจ้ขายสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปของตนนกันี้นเสขียเพราะเหห็นแกท่
อาหารคสาเดขียว เพราะพวกทท่านทราบอยผท่แลจ้ววท่า ภายหลกังเมสืกี่อเขาอยากทขีกี่จะไดจ้รกับคสาอวยพรนกันี้นเปป็นมรดก เขา
กห็ไดจ้ถผกปฏธิเสธเสขีย เพราะเขาแสวงหาสถานทขีกี่แหท่งการกลกับใจเสขียใหมท่ไมท่พบ ถถึงแมจ้วท่าเขาแสวงหามกันอยท่าง
กระวนกระวายดจ้วยนนี้สาตาไหล”

ดกังนกันี้นในสายพระเนตรของพระเจจ้าเอซาวจถึงเปป็น “คนหมธิกี่นประมาท” ชายคนหนถึกี่งผผจ้อยากไดจ้อาหาร
อรท่อย ๆ มากกวท่าไดจ้รกับพระพรใหญท่ยธิกี่งนกันี้นเปป็นมรดกซถึกี่งพระเจจ้าทรงสกัญญาไวจ้แกท่เชสืนี้อสายของอกับราฮกัม

เราถผกเตสือนใจเกขีกี่ยวกกับยากอบ 4:4 วท่า “พวกทท่าน บรรดาผผจ้เลท่นชผจ้ชายและหญธิงเออ๋ย พวกทท่านไมท่ทราบ
หรสือวท่า การเปป็นมธิตรกกับโลกนกันี้นคสือการเปป็นศกัตรผกกับพระเจจ้า เหตตุฉะนกันี้นผผจ้ใดกห็ตามทขีกี่ประสงคห์เปป็นมธิตรกกับโลก กห็เปป็น
ศกัตรผของพระเจจ้า” ดกังนกันี้นผผจ้ทขีกี่ใหจ้สธิกี่งตท่าง ๆ ฝฝ่ายโลกมากท่อนพระเจจ้า ในนกัยนกันี้นจถึงมขีความผธิดในการเลท่นชผจ้ฝฝ่าย
วธิญญาณ ดกังนกันี้นขอใหจ้เราระวกังทขีกี่จะไมท่เปป็นคนสองจธิตสองใจและไมท่เพขียงขจกัดบาปอกันโจท่งแจจ้งแตท่เครสืกี่องถท่วงทขีกี่อาจ



ฉตุดรกันี้งการวธิกี่งแขท่งของเราดจ้วย เอซาวแพจ้ถผกคกัดออกแลจ้ว เขารจ้องไหจ้อยท่างขมขสืกี่น แตท่ไมท่มขีการเปลขีกี่ยนแปลงความคธิด
และแผนการ ยาโคบไดจ้รกับพระพรของพระเจจ้าแลจ้วและมกันจะไมท่ถผกพรากไปเสขีย

สท่วนหนถึกี่งเปป็นเพราะธรรมชาตธิฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังของเอซาวทขีกี่ทสาใหจ้เขามองไมท่เหห็นวท่านขีกี่เปป็นพระหกัตถห์ของ
พระเจจ้า เขาคธิดวท่าอตุบายของยาโคบไดจ้ทสาใหจ้ยาโคบไดจ้รกับพรนกันี้น

อธิสอกัคลสาบากใจ เขาอยากใหจ้พรแกท่เอซาวแตท่เขาไมท่สามารถแกจ้ไขพรทขีกี่ใหจ้แกท่ยาโคบไปแลจ้วไดจ้ ดกังนกันี้นเขา
จถึงตจ้องใหจ้พรทขีกี่ดจ้อยกวท่าและรองลงมาแกท่เอซาว

_____________
ขร้อ 39-46:

27:39 และอธิสอกัคบธิดาของเขาไดจ้ตอบและกลท่าวแกท่
เขาวท่า “ดผเถธิด ทขีกี่อยผท่อาศกัยของเจจ้าจะเปป็นความอตุดม
สมบผรณห์ของแผท่นดธิน และของนนี้สาคจ้างแหท่งฟฝ้าสวรรคห์
จากเบสืนี้องบน
27:40 และโดยดาบของเจจ้า เจจ้าจะมขีชขีวธิตอยผท่ และ
เจจ้าจะรกับใชจ้นจ้องชายของเจจ้า แตท่จะเปป็นไปอยท่างนขีนี้
เมสืกี่อเจจ้ามขีอสานาจครอบครองนกันี้น เจจ้าจะหกักแอกของ
เขาเสขียจากคอของเจจ้า”
27:41 และเอซาวกห็เกลขียดชกังยาโคบ เพราะเหตตุพร
นกันี้นทขีกี่บธิดาของเขาไดจ้อวยพรเขา และเอซาวพผดในใจ
ของเขาวท่า “วกันทกันี้งหลายแหท่งการไวจ้ทตุกขห์เพสืกี่อพท่อ
ของขจ้าใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว เมสืกี่อนกันี้นขจ้าจะฆท่ายาโคบนจ้อง
ชายของขจ้าเสขีย”
27:42 และคสาเหลท่านขีนี้ของเอซาวบตุตรชายคนโตของ
เรเบคาหห์ถผกบอกใหจ้นางฟปัง และนางสท่งไปและเรขียก
ยาโคบบตุตรชายคนเลห็กของนางมา และกลท่าวแกท่เขา
วท่า “ดผเถธิด เอซาวพขีกี่ชายของเจจ้า เกขีกี่ยวกกับเจจ้า ไดจ้

ปลอบใจของตนเอง โดยตกันี้งใจจะฆท่าเจจ้า
27:43 เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ ลผกชายของแมท่เออ๋ย จง
เชสืกี่อฟปังเสขียงของแมท่เถธิด และจงลตุกขถึนี้น เจจ้าจงหนขีไป
หาลาบกันพขีกี่ชายของแมท่ทขีกี่เมสืองฮาราน
27:44 และอยผท่กกับเขาสกักสองสามวกัน จนกวท่าความ
เกรขีนี้ยวกราดของพขีกี่ชายของเจจ้าจะคลายลง
27:45 จนกวท่าความโกรธของพขีกี่ชายเจจ้าจะคลายลง
จากเจจ้า และเขาลสืมสธิกี่งซถึกี่งเจจ้าไดจ้กระทสาแกท่เขา แลจ้ว
แมท่จะสท่งไป และพาเจจ้ามาจากทขีกี่นกักี่น ทสาไมแมท่จะ
ตจ้องสผญเสขียลผกทกันี้งสองคนในวกันเดขียวกกันดจ้วยเลท่า”
27:46 และเรเบคาหห์กลท่าวแกท่อธิสอกัควท่า “ขจ้าพเจจ้า
เบสืกี่อชขีวธิตของขจ้าพเจจ้าเหลสือเกธิน เพราะบตุตรสาว
เหลท่านกันี้นของคนเฮท ถจ้ายาโคบหาภรรยาคนหนถึกี่ง
จากบตุตรสาวทกันี้งหลายของคนเฮท อยท่างเชท่นหญธิง
เหลท่านขีนี้ซถึกี่งเปป็นพวกบตุตรสาวทกันี้งหลายของแผท่นดธินนขีนี้ 
ชขีวธิตขจ้าพเจจ้าจะเปป็นประโยชนห์อะไรแกท่ขจ้าพเจจ้าเลท่า”

ยาโคบตร้องหนภีไปจากความโกรธจนอยากฆผ่าของเอซาว
จงหมายเหตตุพรนกันี้นทขีกี่ใหจ้แกท่เอซาว เขาจะไดจ้รกับพรตท่าง ๆ ฝฝ่ายวกัตถตุ: “...ความอตุดมสมบผรณห์ของแผท่นดธิน 

และของนนี้สาคจ้างแหท่งฟฝ้าสวรรคห์จากเบสืนี้องบน” ผผจ้คนของเอซาวจะดสารงชขีวธิตโดยดาบ เขาจะตจ้องรกับใชจ้นจ้องชายของ
เขา คนเอโดมจะรกับใชจ้ชนชาตธิอธิสราเอล แตท่คนเอโดมจะสลกัดทธินี้งอสานาจครอบครองของพวกเขาออกไปเสขีย เรา
คธิดวท่ากระทกักี่งวกันนขีนี้ ความเปป็นศกัตรผกกันระหวท่างคนอาหรกับทขีกี่เปป็นมตุสลธิมและพวกยธิวถผกบอกลท่วงหนจ้าสท่วนหนถึกี่งใน
ถจ้อยคสานขีนี้เกขีกี่ยวกกับดาบ

“เอซาวกห็เกลขียดชกังยาโคบ” มกันเปป็นเรสืกี่องนท่าเศรจ้าทขีกี่คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ไดจ้รกับบรรดาพรทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดของพระเจจ้า



บางครกันี้งกห็ถผกเกลขียดชกังและถผกตสาหนธิวท่าเปป็นฝฝ่ายผธิดโดยคนเหลท่านกันี้นทขีกี่หมธิกี่นประมาท สองจธิตสองใจ ไมท่อยผท่ฝฝ่าย
วธิญญาณ และไมท่ไดจ้รกับพรแบบเดขียวกกันทขีกี่พระเจจ้าทรงอยากประทานใหจ้แกท่พวกเขา

เอซาวคธิดวท่าบธิดาของตนจะตายในไมท่ชจ้า และเมสืกี่อถถึงตอนนกันี้นเขากห็วางแผนจะฆท่ายาโคบ แตท่เขากห็เขจ้าใจ
ผธิด อธิสอกัคจะไมท่ตายเรห็ว ๆ นขีนี้

บกัดนขีนี้เรเบคาหห์กห็ลสาบากใจยธิกี่งนกัก ยาโคบตจ้องไปเสขียและไปหาลาบกันพขีกี่ชายของนางในแผท่นดธินฮาราน และ
นางคธิดวท่ายาโคบตจ้อง “อยผท่กกับเขาสกักสองสามวกัน” เทท่านกันี้น โอ แตท่มกันจะเปป็นเวลานานหลายปปและเขาอาจไมท่ไดจ้
เหห็นหนจ้ามารดาของเขาอขีกเลย เอซาวไมท่ไดจ้ลสืมเรห็วขนาดนกันี้น ตท่อมา เมสืกี่อยาโคบกลกับมาจากปปัดดานอารกัม เอซาวกห็
ออกไปพบกกับเขาพรจ้อมกกับชายสขีกี่รจ้อยคน ผมแนท่ใจวท่าเดธิมทขีเขาเจตนาทขีกี่จะทสารจ้ายยาโคบ แตท่บกัดนขีนี้เดห็กหนตุท่มผผจ้นขีนี้ตจ้อง
ออกจากบจ้านแลจ้ว

พระเจจ้าทรงมขีแผนการหนถึกี่งในเรสืกี่องนขีนี้เชท่นกกัน อธิสอกัคและเรเบคาหห์ทตุกขห์ใจมาก ๆ ทขีกี่เอซาวไดจ้เหลท่าภรรยา
ทขีกี่เปป็นคนตท่างชาตธิ (ปฐก. 26:34,35) เรเบคาหห์และอธิสอกัคทตุกขห์ใจทกันี้งคผท่เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น นกักี่นนท่าจะเปป็นขจ้ออจ้างทขีกี่ดขี 
ดกังนกันี้นนางจถึงเสนอเรสืกี่องนขีนี้ตท่ออธิสอกัค ยาโคบตจ้องไมท่แตท่งงานกกับหญธิงตท่างชาตธิคนใดเหลท่านขีนี้ เขาตจ้องไปเสขีย เหมสือน
อยท่างทขีกี่คนใชจ้ของอกับราฮกัมไปหาเจจ้าสาวคนหนถึกี่งมาใหจ้อธิสอกัค กลกับไปยกังแผท่นดธินแหท่งผผจ้คนของเขา



ปฐมกาล 28
ขร้อ 1-5:

28:1 และอธิสอกัคกห็เรขียกยาโคบมา และอวยพรเขา 
และกสาชกับเขา และกลท่าวแกท่เขาวท่า “เจจ้าอยท่าหา
ภรรยาคนหนถึกี่งจากบตุตรสาวทกันี้งหลายของคานาอกัน
28:2 จงลตุกขถึนี้น ไปยกังเมสืองปปัดดานอารกัม ไปยกังบจ้าน
เบธผเอลบธิดาของแมท่เจจ้า และจงหาภรรยาคนหนถึกี่ง
สสาหรกับเจจ้าจากทขีกี่นกักี่น จากบตุตรสาวทกันี้งหลายของลา
บกันพขีกี่ชายแมท่ของเจจ้า
28:3 และขอพระเจจ้าผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ทรงอวยพร
เจจ้า และโปรดใหจ้เจจ้ามขีลผกดก และใหจ้เจจ้าทวขียธิกี่งขถึนี้น 
เพสืกี่อเจจ้าจะเปป็นชนชาตธิใหญท่

28:4 และขอประทานพรของอกับราฮกัมแกท่เจจ้า คสือ
แกท่เจจ้าและแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้าพรจ้อมกกับเจจ้า เพสืกี่อเจจ้า
จะรกับแผท่นดธินนขีนี้เปป็นมรดกซถึกี่งในทขีกี่แหท่งนขีนี้เจจ้าเปป็นคน
แปลกหนจ้า ซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้ประทานแกท่อกับราฮกัม
แลจ้ว”
28:5 และอธิสอกัคกห็สท่งยาโคบไป และเขากห็ไปยกังปปัด
ดานอารกัมไปหาลาบกัน บตุตรชายของเบธผเอลคน
ซขีเรขีย พขีกี่ชายของเรเบคาหห์ มารดาของยาโคบและเอ
ซาว

ยาโคบตร้องหนภีจากเอซาวไปยนังฮาราน
อธิสอกัคสกักี่งยาโคบวท่า “เจจ้าอยท่าหาภรรยาคนหนถึกี่งจากบตุตรสาวทกันี้งหลายของคานาอกัน” บกัดนขีนี้เพราะเชสืกี่อแลจ้ว

วท่าพระเจจ้าทรงเลสือกยาโคบใหจ้รกับพกันธสกัญญานกันี้นเปป็นมรดก อธิสอกัคจถึงยสืนกราน เหมสือนอยท่างทขีกี่อกับราฮกัมไดจ้ยสืนกราน
เกขีกี่ยวกกับอธิสอกัค วท่ายาโคบตจ้องไมท่แตท่งงานกกับหญธิงตท่างชาตธิ เราคธิดวท่าเขาวจ้าวตุท่นใจ เหมสือนเรบาคาหห์ไดจ้วจ้าวตุท่นใจ 
เพราะภรรยาตท่างชาตธิเหลท่านกันี้นของเอซาว บกัดนขีนี้เพราะการกระตตุจ้นของภรรยาของเขา อธิสอกัคจถึงสท่งยาโคบกลกับไป
ยกังลาบกันพขีกี่ชายของเรเบคาหห์เพสืกี่อไปหาภรรยาคนหนถึกี่งมาจากเหลท่าบตุตรสาวของลาบกัน อธิสอกัค ดจ้วยความไมท่รผจ้แตท่อยผท่
ภายใตจ้การดลใจของพระเจจ้า ไดจ้ใหจ้พรหนถึกี่งแกท่ยาโคบ บกัดนขีนี้เขาเชสืกี่อวท่าผท่านทางยาโคบ พระพรแหท่งพกันธสกัญญานกันี้น
จะมา และเขาพยากรณห์วท่าพระสกัญญานกันี้นจะถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิงในยาโคบ อกันทขีกี่จรธิง ทกันทขีทขีกี่อธิสอกัคทราบวท่าตนไดจ้
ประกาศพระพรของพระเจจ้าโดยไมท่ตกันี้งใจใหจ้แกท่ยาโคบแลจ้วแทนทขีกี่จะใหจ้แกท่เอซาวตามทขีกี่ตนไดจ้คธิดไวจ้ เขากห็เหห็นวท่ามกัน
เปป็นพระหกัตถห์ของพระเจจ้าและกลท่าววท่า “ใชท่แลจ้ว และเขาจะไดจ้รกับพร” (ปฐก. 27:33) ดกังนกันี้นพระพรของอกับราฮกัม
จถึงจะตจ้องเปป็นของเขาแลจ้วตอนนขีนี้ เหมสือนอยท่างทขีกี่อธิสอกัคไดจ้พยากรณห์

“จงลตุกขถึนี้น ไปยกังเมสืองปปัดดานอารกัม” ชสืกี่อเรขียกนขีนี้หมายถถึง ระหวท่างแมท่นนี้สาเหลท่านกันี้น มกันอาจมขีความหมาย
เดขียวกกันกกับเมโสโปตาเมขีย มกันหมายถถึงพสืนี้นทขีกี่โดยรวมนกันี้นของแมท่นนี้สายผเฟรตขีสกกับแมท่นนี้สาไทกรธิส ทขีกี่เจาะจงมากทขีกี่สตุด
ในทขีกี่นขีนี้มกันหมายถถึงเมสืองฮาราน (ปฐก. 27:43; 28:10; 29:4) นกักี่นเปป็นทขีกี่ ๆ อกับราฮกัมไปในตอนแรกเมสืกี่อเขาเรธิกี่มไป
จากเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขียไปยกังคานาอกัน ทขีกี่เมสืองฮารานเขาอาศกัยอยผท่จนกระทกักี่งเทราหห์บธิดาของเขาเสขียชขีวธิต 
(ปฐก. 11:31,32; กธิจการ 7:4) จากนกันี้นกห็ไปตท่อยกังคานาอกัน

เราคธิดวท่าจากปฐมกาล 11:23-31 ครอบครกัวนกันี้นทกันี้งหมดเคยอยผท่ทขีกี่เมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย นกักี่นคสือ อกับ
ราฮกัมกกับพขีกี่นจ้องสามคนของตน เหลท่าบตุตรชายของเทราหห์ เมสืกี่ออกับราฮกัม เทราหห์และโลทจากไป นาโฮรห์กกับ
ครอบครกัวของเขาไมท่ถผกกลท่าวถถึงวท่าไปกกับพวกเขายกังเมสืองฮาราน แตท่บกัดนขีนี้เราพบวท่าลาบกันอยผท่ในเมสืองฮาราน เขา
ถผกเรขียกวท่า “บตุตรชายของนาโฮรห์” (ปฐก. 29:5) แตท่นท่าจะเปป็นบตุตรชายคนหนถึกี่งของเบธผเอล บธิดาของรผเบน และ



ดกังนกันี้นจถึงเปป็นหลานชายคนหนถึกี่ง (ลผกหลานคนหนถึกี่งกห็ถผกเรขียกวท่าบตุตรชายคนหนถึกี่ง) ของนาโฮรห์ เอลขีเอเซอรห์ไมท่ไดจ้ตก
ลงกกับเบธผเอลแตท่กกับลาบกันเกขีกี่ยวกกับเรเบคาหห์เพสืกี่อจะเปป็นเจจ้าสาวคนหนถึกี่งสสาหรกับอธิสอกัค แตท่คนใชจ้ชราผผจ้นกันี้นของอกับ
ราฮกัมใหจ้ของกสานกัลตท่าง ๆ แกท่พขีกี่ชายและมารดาของเรเบคาหห์ ดกังนกันี้นเราจถึงตกัดสธินวท่านาโฮรห์และเบธผเอลตายไปแลจ้ว
ทกันี้งคผท่ ลาบกันอาศกัยอยผท่ทขีกี่เมสืองฮารานหรสือใกลจ้กกับทขีกี่นกักี่น ไมท่ใชท่ในเมสืองเออรห์ของคนเคลเดขีย ยาโคบไปหาเขา

ยาโคบตจ้องไปจากมารดาของตนผผจ้ซถึกี่งเขารกักมากยธิกี่งนกัก และบธิดาผผจ้ชราของเขา การหลอกลวงไดจ้กท่อใหจ้
เกธิดความเกลขียดชกังของเอซาวแลจ้ว ดกังนกันี้นบาปจถึงมขีคท่าจจ้างของมกัน และถถึงแมจ้วท่ายาโคบเปป็นลผกคนโปรดของคตุณแมท่
ของเขา เรากห็คธิดวท่าเขาคงไมท่ไดจ้เหห็นหนจ้านางอขีก

____________
ขร้อ 6-9:

28:6 เมสืกี่อเอซาวเหห็นวท่าอธิสอกัคไดจ้อวยพรยาโคบ และ
สท่งเขาไปยกังปปัดดานอารกัม เพสืกี่อหาภรรยาคนหนถึกี่ง
สสาหรกับเขาจากทขีกี่นกักี่น และเหห็นวท่าขณะทขีกี่อธิสอกัคไดจ้
อวยพรเขานกันี้นทท่านไดจ้กสาชกับเขา โดยกลท่าววท่า “เจจ้า
อยท่าหาภรรยาสสาหรกับเจจ้าจากบตุตรสาวทกันี้งหลายของ
คานาอกัน”
28:7 และเหห็นวท่ายาโคบไดจ้เชสืกี่อฟปังบธิดาของเขาและ

มารดาของเขา และไปยกังปปัดดานอารกัม
28:8 และเมสืกี่อเอซาวเหห็นวท่าบตุตรสาวทกันี้งหลายของ
คานาอกันไมท่เปป็นทขีกี่พอใจอธิสอกัคบธิดาของตน
28:9 แลจ้วเอซาวจถึงไปหาอธิชมาเอล และรกับมาหะ
ลกัท ผผจ้เปป็นบตุตรสาวของอธิชมาเอล บตุตรชายของอกับ
ราฮกัม นจ้องสาวของเนบาโยท มาเปป็นภรรยา นอก
เหนสือภรรยาทกันี้งหลายซถึกี่งเขามขีอยผท่แลจ้ว

เอซาวแตผ่งงานกนับภรรยาคนทภีริ่สาม 
บกัดนขีนี้เอซาวรผจ้ซถึนี้งแลจ้ววท่าเหลท่าภรรยาตท่างชาตธิของตนทสาใหจ้อธิสอกัคและเรเบคาหห์ทตุกขห์ใจ ทสาไมถถึงไมท่รผจ้สถึก

กท่อนหนจ้านขีนี้? ภรรยาตท่างชาตธิเหลท่านกันี้น “เปป็นความทตุกขห์ใจแกท่อธิสอกัคและเรเบคาหห์” (ปฐก. 26:35) แตท่การสท่งตกัวยา
โคบไปเสขียเพสืกี่อหลขีกเลขีกี่ยงการทขีกี่เขาจะไดจ้ภรรยาตท่างชาตธิกห็ทสาใหจ้เอซาวรผจ้ซถึนี้งแลจ้ว ดกังนกันี้นเขาจถึงรกับบตุตรสาวของอธิชมา
เอลมาเปป็นภรรยาคนทขีกี่สาม นางคสือมาหะลกัท (ถผกเรขียกวท่า บาเชมกัท ในปฐก. 36:10) นจ้องสาวของเนบาโยท บตุตร
ชายหกัวปปของอธิชมาเอล (ปฐก. 25:13) ถถึงแมจ้วท่ายาโคบเปป็นบตุตรชายแหท่งพระสกัญญานกันี้นแลจ้วตอนนขีนี้ เอซาวกกับอธิ
ชมาเอลกห็เปป็นคนในครอบครกัวและมขีการจดบกันทถึกบางอยท่างเกขีกี่ยวกกับพวกเขา ตท่อมาคนเอโดม ซถึกี่งสสืบเชสืนี้อสายมา
จากเอซาว จะเปป็นเพสืกี่อนบจ้านของชนชาตธิอธิสราเอลและคนมขีเดขียนและลผกหลานคนอสืกี่น ๆ จากอธิชมาเอลจะ
รกังควานชนชาตธิอธิสราเอล

____________
ขร้อ 10-15:

28:10 และยาโคบออกไปจากเมสืองเบเออรห์เชบา 
และไปทางเมสืองฮาราน
28:11 และเขามาถถึงทขีกี่แหท่งหนถึกี่ง และอยผท่ทขีกี่นกักี่นตลอด
คสืนนกันี้น เพราะดวงอาทธิตยห์ตกแลจ้ว และเขาไดจ้เอาหธิน
หลายกจ้อนจากทขีกี่แหท่งนกันี้นมา และวางหธินเหลท่านกันี้น

เปป็นพวกหมอนของเขา และเอนกายลงในทขีกี่แหท่งนกันี้น
เพสืกี่อจะนอน
28:12 และเขาฝปัน และดผเถธิด บกันไดอกันหนถึกี่งถผกตกันี้ง
ขถึนี้นบนแผท่นดธินโลก และยอดของบกันไดนกันี้นไปถถึงฟฝ้า
สวรรคห์ และดผเถธิด ทผตสวรรคห์ทกันี้งหลายของพระเจจ้า



กสาลกังขถึนี้นลงอยผท่บนบกันไดนกันี้น
28:13 และดผเถธิด พระเยโฮวาหห์ประทกับยสืนอยผท่เหนสือ
บกันไดนกันี้น และตรกัสวท่า “เราเปป็นพระเยโฮวาหห์
พระเจจ้าของอกับราฮกัม บรรพบตุรตุษของเจจ้า และ
พระเจจ้าของอธิสอกัค แผท่นดธินซถึกี่งเจจ้านอนอยผท่นกันี้น เรา
จะใหจ้แกท่เจจ้าและแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า
28:14 และเชสืนี้อสายของเจจ้าจะเปป็นเหมสือนผงคลขี
แหท่งแผท่นดธินโลก และเจจ้าจะแผท่กวจ้างออกไปทางทธิศ

ตะวกันตก และทางทธิศตะวกันออก และทางทธิศเหนสือ
และทางทธิศใตจ้ และในตกัวเจจ้า และในเชสืนี้อสายของ
เจจ้า บรรดาครอบครกัวแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับ
พระพร
28:15 และดผเถธิด เราอยผท่กกับเจจ้า และจะพธิทกักษห์
รกักษาเจจ้าไวจ้ในทตุกแหท่งหนทขีกี่เจจ้าไป และจะนสาเจจ้า
กลกับมายกังแผท่นดธินนขีนี้อขีก เพราะเราจะไมท่ทอดทธินี้งเจจ้า 
จนกวท่าเราไดจ้ทสาสธิกี่งซถึกี่งเราพผดกกับเจจ้าไวจ้นกันี้นแลจ้ว”

พระเจร้าทรงเปปิดเผยพระองคร์เองในความฝฝันหนนริ่ง
กท่อนทขีกี่พระคกัมภขีรห์ (ซถึกี่งมกักี่นคงอยผท่เปป็นนธิตยห์ในสวรรคห์-สดด. 119:89) ไดจ้ถผกบกันทถึกลงไปสสาหรกับมนตุษยห์ 

พระเจจ้าไดจ้ตรกัสบท่อยครกันี้งแกท่ผผจ้คนในความฝปันตท่าง ๆ ในทขีกี่นขีนี้ความฝปันของยาโคบเปป็นเรสืกี่องเกขีกี่ยวกกับบกันไดอกันหนถึกี่งทขีกี่
ทอดยาวขถึนี้นไปถถึงสวรรคห์ โยเซฟฝปันความฝปันตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับความเปป็นใหญท่ทขีกี่จะมาของเขาซถึกี่งเขาบอกเลท่าจน
ทสาใหจ้พวกพขีกี่ชายของเขาโมโห คนเชธิญนนี้สาองตุท่นและคนทสาขนมปปังของฟาโรหห์กห็ฝปันความฝปันตท่าง ๆ และในคตุกโยเซฟ
กห็ตขีความความฝปันเหลท่านกันี้น ฟาโรหห์มขีความฝปันตท่าง ๆ ทขีกี่บอกลท่วงหนจ้าถถึงเจห็ดปปแหท่งความอตุดมสมบผรณห์และเจห็ดปป
แหท่งความอดอยาก และโยเซฟใหจ้การตขีความของพระเจจ้าเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น ในผผจ้วธินธิจฉกัย 7:13-15 พระเจจ้า
ประทานความฝปันหนถึกี่งใหจ้แกท่คนมขีเดขียนคนหนถึกี่งและทรงใหจ้กธิเดโอนไดจ้ยธินมกันเพสืกี่อทขีกี่จะไดจ้รกับกสาลกังใจ พระเจจ้าทรง
ปรากฏแกท่ซาโลมอนในความฝปันหนถึกี่ง (1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 3:5-15) ในดานธิเอล 2 เนบผคกัดเนสซารห์มขีความฝปันหนถึกี่งเกขีกี่ยว
กกับจกักรวรรดธิโลกทกันี้งสขีกี่ทขีกี่ยธิกี่งใหญท่นกันี้น และในดานธิเอล 4 เขามขีความฝปันหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับหายนะทขีกี่จะมาสผท่ตนเพราะ
ความเยท่อหยธิกี่งของตน

ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งปรากฏแกท่โยเซฟในความฝปันหนถึกี่งเพสืกี่อบอกเขาวท่ามารขียห์เปป็นหญธิงพรหมจารขี ในมกัทธธิว 
2:12 พวกนกักปราชญห์ไดจ้รกับคสาเตสือนจากพระเจจ้าในความฝปันหนถึกี่ง ในมกัทธธิว 2:13 และ 19 พระเจจ้าทรงสกักี่งโยเซฟ
ใหจ้ไปยกังอขียธิปตห์ จากนกันี้นกห็ใหจ้กลกับไปยกังเมสืองนาซาเรห็ธ เปป็นไปไดจ้ทขีกี่นธิมธิตนกันี้นของเปาโลในกธิจการ 16:9 เปป็นความฝปัน
หนถึกี่ง มกันเปป็นในตอนกลางคสืน ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นทขีกี่ปรากฏแกท่เขาเชท่นกกันในกธิจการ 27:23,24 อาจมาในความฝปัน
หนถึกี่ง-เราไมท่รผจ้

นกักี่นหมายความวท่าพระเจจ้าสามารถใชจ้ความฝปันตท่าง ๆ เพสืกี่อเตสือนและสอนผผจ้คนไดจ้ แตท่มขีโอกาสเกธิดขถึนี้นเชท่น
นกันี้นนจ้อยลงแลจ้วตอนนขีนี้-ประการแรกคสือ เพราะพระวจนะของพระเจจ้าทขีกี่ถผกบกันทถึกเปป็นลายลกักษณห์อกักษรแลจ้ว; 
ประการทขีกี่สอง เพราะครธิสเตขียนสามารถมขีการทรงนสาของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ จงระวกังใครกห็ตามทขีกี่บอกเลท่า
ความฝปันหนถึกี่งเพสืกี่อสอนหลกักคสาสอนหนถึกี่ง โดยปราศจากคสากลท่าวทขีกี่ชกัดเจนของพระคกัมภขีรห์

“บกันไดทขีกี่ไปถถึงสวรรคห์นกันี้น” เปป็นภาพของพระครธิสตห์ นขีกี่เปป็นฝปันทขีกี่นท่ามหกัศจรรยห์ บกันไดอกันหนถึกี่งทขีกี่ทอดยาว
จากแผท่นดธินโลกไปถถึงสวรรคห์แนท่นอนวท่าเปป็นเครสืกี่องเตสือนใจเกขีกี่ยวกกับความจรธิงอกันหอมหวานทขีกี่วท่าพระเจจ้าจะทรง
กลายเปป็นมนตุษยห์ วท่าพระครธิสตห์จะทรงถอดฉลองพระองคห์แหท่งสงท่าราศขีและประสผตธิจากหญธิงพรหมจารขีคนหนถึกี่ง จะ
ประทกับอยผท่ทท่ามกลางมนตุษยห์และทรงทสาใหจ้เกธิดหนทางหนถึกี่งไปสผท่สวรรคห์



พระเยซผทรงเปป็นประตผสผท่สวรรคห์ พระองคห์ทรงเปป็นประตผสผท่คอกแกะนกันี้น พระองคห์ทรงเปป็นทางเชสืกี่อมนกันี้น
ระหวท่างแผท่นดธินโลกกกับสวรรคห์!

“ดผเถธิด ทผตสวรรคห์ทกันี้งหลายของพระเจจ้ากสาลกังขถึนี้นลงอยผท่บนบกันไดนกันี้น” งานของเหลท่าทผตสวรรคห์ดผเหมสือน
จะกระทสาบนแผท่นดธินโลกเปป็นหลกัก “ทผตสวรรคห์ทกันี้งสธินี้นนกันี้นเปป็นบรรดาวธิญญาณผผจ้ปรนนธิบกัตธิ ทขีกี่ถผกสท่งไปใหจ้ปรนนธิบกัตธิ
คนเหลท่านกันี้นทขีกี่จะเปป็นทายาททกันี้งหลายแหท่งความรอดมธิใชท่หรสือ” (ฮบ. 1:14) ดกังนกันี้นเหลท่าทผตสวรรคห์จถึงขถึนี้นไปสผท่
สวรรคห์เพสืกี่อรายงาน (ดผ โยบ 1:6; 2:1; 2 พศด. 18:19-22) และจากนกันี้นพวกเขากห็กลกับมาปรนนธิบกัตธิมนตุษยห์ 
ปกปฝ้องผผจ้คนบนแผท่นดธินโลก “ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ตกันี้งคท่ายลจ้อมรอบบรรดาผผจ้ทขีกี่เกรงกลกัวพระองคห์ และทรง
ชท่วยพวกเขาใหจ้รอดพจ้น” (สดด. 34:7; ดผ สดด. 91:11,12 เชท่นกกัน)

จงสกังเกตพระสกัญญามากมายเหลท่านกันี้นทขีกี่ทรงประทานแกท่ยาโคบ
1. เชสืนี้อสายของเขาจะเปป็นเหมสือนผงคลขีแหท่งแผท่นดธินโลกและแผท่ออกไปยกังทธิศตะวกันตก ทธิศตะวกันออก ทธิศ

เหนสือ และทธิศใตจ้
2. ในเชสืนี้อสายของเขา บรรดาครอบครกัวแหท่งแผท่นดธินโลกจะไดจ้รกับพร แนท่นอนวท่านกักี่นเปป็นพระสกัญญาเกขีกี่ยว

กกับพระครธิสตห์และอาจเกขีกี่ยวกกับพระคกัมภขีรห์และเหลท่าศาสดาพยากรณห์ทขีกี่จะมาโดยทางชนชาตธิอธิสราเอล
ดจ้วย (ดผ รม. 3:1,2)

3. องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าจะทรงปกปฝ้องและรกักษายาโคบในทางทกันี้งสธินี้นของเขา อตุบายของลาบกันเอาชนะเขาไมท่
ไดจ้ พวกคนตท่างชาตธิทขีกี่อาจเกลขียดชกังเขาจะทสาลายเขาไมท่ไดจ้ ในความอดอยากเขาจะถผกนสาลงไปยกังอขียธิปตห์
ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ มขีความอตุดมสมบผรณห์

4. พระเจจ้าจะทรงนสาเขาเขจ้ามาในแผท่นดธินคานาอกันอขีก ถถึงแมจ้วท่าเขาจะไปยกังเมสืองฮารานและเมโสโปตาเมขีย
และจากไปกวท่ายขีกี่สธิบปปกห็ตาม

____________
ขร้อ 16-22:

28:16 และยาโคบตสืกี่นขถึนี้นจากการนอนหลกับของเขา
และเขากลท่าววท่า “แนท่ทขีเดขียวพระเยโฮวาหห์ทรงอยผท่
ในทขีกี่แหท่งนขีนี้ และขจ้าหาไดจ้รผจ้ไมท่”
28:17 และเขากห็กลกัวและกลท่าววท่า “สถานทขีกี่แหท่งนขีนี้
นท่าเกรงกลกัวจรธิง ๆ สถานทขีกี่แหท่งนขีนี้มธิใชท่อยท่างอสืกี่น แตท่
เปป็นพระนธิเวศนห์ของพระเจจ้า และนขีกี่เปป็นประตผแหท่ง
ฟฝ้าสวรรคห์”
28:18 และยาโคบไดจ้ลตุกขถึนี้นแตท่เชจ้ามสืด และเอาหธิน
กจ้อนนกันี้นทขีกี่เขาไดจ้ทสาเปป็นพวกหมอนของเขา และตกันี้ง
มกันขถึนี้นเปป็นเสาสสาคกัญ และเทนนี้สามกันบนยอดเสานกันี้น
28:19 และเขาเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่แหท่งนกันี้นวท่า เบธเอล 

แตท่ในตอนแรกชสืกี่อของนครนกันี้นไดจ้ถผกเรขียกวท่า ลผส
28:20 และยาโคบทสาการปฏธิญาณ โดยกลท่าววท่า 
“ถจ้าพระเจจ้าจะทรงอยผท่กกับขจ้าพระองคห์ และจะทรง
พธิทกักษห์รกักษาขจ้าพระองคห์ในทางทขีกี่ขจ้าพระองคห์ไปนขีนี้ 
และจะประทานอาหารใหจ้ขจ้าพระองคห์รกับประทาน 
และเสสืนี้อผจ้าใหจ้สวมใสท่
28:21 จนขจ้าพระองคห์กลกับมายกังบจ้านบธิดาของขจ้า
พระองคห์โดยสกันตธิแลจ้ว แลจ้วพระเยโฮวาหห์จะทรง
เปป็นพระเจจ้าของขจ้าพระองคห์
28:22 และหธินกจ้อนนขีนี้ ซถึกี่งขจ้าพระองคห์ไดจ้ตกันี้งไวจ้เปป็น
เสาสสาคกัญ จะเปป็นพระนธิเวศนห์ของพระเจจ้า และจาก



ทตุกสธิกี่งทขีกี่พระองคห์ประทานใหจ้แกท่ขจ้าพระองคห์ ขจ้า
พระองคห์จะถวายหนถึกี่งในสธิบแดท่พระองคห์อยท่าง

แนท่นอน”

คนาปฏธิญาณของยาโคบ: สถานทภีริ่นนันั้นกลายเปป็นเบธเอล,
“บร้านของพระเจร้า”

ยาโคบกลกัวและกลท่าววท่า “สถานทขีกี่แหท่งนขีนี้นท่าเกรงกลกัวจรธิง ๆ!” มกันเปป็นเรสืกี่องนท่าทถึกี่งทขีกี่เมสืกี่อเหลท่าทผตสวรรคห์
ปรากฏแกท่มนตุษยห์ พวกเขาตจ้องกลท่าวกท่อนอสืกี่นเลยวท่า “อยท่ากลกัวเลย” เหลท่าทผตสวรรคห์ของพระเจจ้ามขีเจตนาดขีตท่อลผก 
ๆ ของพระเจจ้าเสมอ ทวท่ามขีความตะลถึงพรถึงเพรธิดอกันบรธิสตุทธธิธิ์ทขีกี่เหมาะสม ความถท่อมใจทขีกี่เหมาะสม ความเกรงกลกัว
พระเจจ้าอกันเหมาะสม เมสืกี่อตระหนกักถถึงความอท่อนแอและความเปราะบางของเราเอง มกันกห็ไมท่นท่าประหลาดใจเลย
ทขีกี่มนตุษยห์ยสืนกลกัวตกัวสกักี่นเมสืกี่อพวกเขาตระหนกักถถึงการสถธิตอยผท่ดจ้วยของพระเจจ้า

ยาโคบกลท่าววท่า “แนท่ทขีเดขียวพระเยโฮวาหห์ทรงอยผท่ในทขีกี่แหท่งนขีนี้ และขจ้าหาไดจ้รผจ้ไมท่” เราอาจคธิดวท่าพระเจจ้า
ทรงอยผท่หท่างไกล แตท่พระองคห์ไมท่เคยอยผท่ไกลเลย เยเรมขียห์ 23:23,24 กลท่าววท่า “เราเปป็นพระเจจ้าใกลจ้แคท่คสืบ” พระเย
โฮวาหห์ตรกัส “และมธิใชท่พระเจจ้าทขีกี่อยผท่ไกลดจ้วยดอกหรสือ ผผจ้ใดสามารถซท่อนตนเองในสถานทขีกี่ลกับทกันี้งหลาย เพสืกี่อเราจะ
มธิไดจ้เหห็นเขาไดจ้หรสือ” พระเยโฮวาหห์ตรกัส “เรามธิไดจ้อยผท่เตห็มฟฝ้าสวรรคห์และแผท่นดธินโลกดอกหรสือ” พระเยโฮวาหห์
ตรกัส”

พระเจจ้าทรงอยผท่กกับฮาการห์ หญธิงทาสคนนกันี้นทขีกี่ถผกขกับออกไปในทะเลทราย และลผกชายทขีกี่หธิวโซของนาง 
และทผตสวรรคห์นกันี้นใหจ้นางเหห็นบท่อนนี้สาแหท่งหนถึกี่งและชท่วยคนทกันี้งสองใหจ้รอดชขีวธิต พระองคห์ทรงอยผท่กกับโยเซฟ ซถึกี่งถผกขาย
ไปเปป็นทาสในอขียธิปตห์โดยพวกพขีกี่ชายขขีนี้อธิจฉา พระองคห์ทรงอยผท่กกับดาวธิดซถึกี่งหนขีไปจากกษกัตรธิยห์ซาอผล

ในเพลงสดตุดขี 139:7-12 เราอท่านความจรธิงอกันแสนมหกัศจรรยห์นขีนี้:
“ขจ้าพระองคห์จะไปไหนใหจ้พจ้นจากพระวธิญญาณของพระองคห์ไดจ้ หรสือขจ้าพระองคห์จะหนขีไปไหนใหจ้พจ้นจาก

พระพกักตรห์พระองคห์ ถจ้าขจ้าพระองคห์ขถึนี้นไปยกังสวรรคห์ พระองคห์ทรงสถธิตอยผท่ทขีกี่นกักี่น ถจ้าขจ้าพระองคห์ทสาทขีกี่นอนของขจ้า
พระองคห์ไวจ้ในนรก ดผเถธิด พระองคห์ทรงสถธิตอยผท่ทขีกี่นกักี่น ถจ้าขจ้าพระองคห์ตธิดปปกแหท่งแสงอรตุณ และอาศกัยอยผท่ทขีกี่สท่วนไกล
โพจ้นทกันี้งหลายของทะเล แมจ้ถถึงทขีกี่นกักี่น พระหกัตถห์ของพระองคห์จะนสาขจ้าพระองคห์ และพระหกัตถห์ขวาของพระองคห์จะ
ยถึดขจ้าพระองคห์ไวจ้ ถจ้าขจ้าพระองคห์กลท่าววท่า “แนท่นอนความมสืดจะปกคลตุมขจ้าพระองคห์ไวจ้ แมจ้กลางคสืนกห็จะเปป็นความ
สวท่างอยผท่รอบขจ้าพระองคห์” ใชท่แลจ้ว ความมสืดกห็มธิไดจ้ซท่อนอะไรไวจ้จากพระองคห์ แตท่กลางคสืนกห็แจจ้งเหมสือนอยท่างกลาง
วกัน ความมสืดและความสวท่างนกันี้น สสาหรกับพระองคห์ทกันี้งสองกห็เหมสือนกกัน”

ครธิสเตขียนทกันี้งหลายมขีสธิทธธิธิ์อจ้างพระสกัญญาแสนวธิเศษเหลท่านกันี้นในอธิสยาหห์ 41:8-14 บทเพลงแสน
มหกัศจรรยห์นกันี้น “How Firm a Foundation” (ความเชสืกี่อศธิษยห์พระเยซผ) ไดจ้รกับแรงบกันดาลใจอยผท่บจ้างจากพระคสา
ตอนนขีนี้และอธิสยาหห์ 43:1,2:

“แตท่บกัดนขีนี้ พระเยโฮวาหห์ผผจ้ไดจ้ทรงสรจ้างทท่าน โอ ยาโคบ และผผจ้ไดจ้ทรงปปัปื้นทท่าน โอ อธิสราเอล ตรกัสดกังนขีนี้วท่า 
“อยท่ากลกัวเลย เพราะเราไดจ้ไถท่เจจ้าแลจ้ว เราไดจ้เรขียกเจจ้าตามชสืกี่อของเจจ้า เจจ้าเปป็นของเรา เมสืกี่อเจจ้าลตุยขจ้ามนนี้สาทกันี้งหลาย
เราจะอยผท่กกับเจจ้า และขจ้ามแมท่นนี้สาทกันี้งหลาย แมท่นนี้สาทกันี้งหลายนกันี้นจะไมท่ไหลบท่าใสท่เจจ้า เมสืกี่อเจจ้าเดธินลตุยไฟ เจจ้าจะไมท่ถผก
ไหมจ้ และเปลวเพลธิงจะไมท่เผาผลาญเจจ้า”



และเราจสากาลาเทขีย 3:29 ไดจ้วท่า “และถจ้าทท่านทกันี้งหลายเปป็นของพระครธิสตห์แลจ้ว ทท่านทกันี้งหลายกห็เปป็นเชสืนี้อ
สายของอกับราฮกัม และเปป็นทายาทตามพระสกัญญานกันี้น”

ดกังนกันี้นเราจถึงสามารถอจ้างสธิทธธิธิ์พระสกัญญาเหลท่านกันี้นในฮขีบรผ 13:5,6: “จงใหจ้ความประพฤตธิของพวกทท่าน
ปราศจากความโลภ และจงพอใจกกับสธิกี่งทกันี้งหลายทขีกี่พวกทท่านมขีอยผท่ เพราะวท่าพระองคห์ไดจ้ตรกัสไวจ้แลจ้ววท่า “เราจะไมท่
ละทท่านหรสือทอดทธินี้งทท่านเลย” เพสืกี่อวท่าพวกเราจะกลท่าวอยท่างกลจ้าหาญวท่า ‘องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็นพระผผจ้ชท่วย
ของขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะไมท่กลกัววท่ามนตุษยห์จะทสาอะไรแกท่ขจ้าพเจจ้า’”

บกัดนขีนี้ลผสกลายเปป็นเบธเอล บจ้านของพระเจจ้า ยาโคบหยธิบหธินกจ้อนนกันี้นทขีกี่เขาใชจ้เปป็นหมอนของตนและตกันี้ง
มกันเปป็นเสาตจ้นหนถึกี่งและเทนนี้สามกันบนยอดเสานกันี้น บกัดนขีนี้นขีกี่เปป็นเครสืกี่องหมายอกันหนถึกี่งในความทรงจสาของยาโคบ ซถึกี่ง
เตสือนใจใหจ้ระลถึกถถึงมากยธิกี่งกวท่าสถานทขีกี่แหท่งนกันี้น วท่านขีกี่ถผกแยกตกันี้งไวจ้เพสืกี่อเปป็นบจ้านของพระเจจ้า

จงหมายเหตตุคสาปฏธิญาณของยาโคบ ซถึกี่งอธิงตามพระสกัญญาเหลท่านกันี้นของพระเจจ้า เมสืกี่อเขากลท่าววท่า “ถจ้า
พระเจจ้าจะทรงอยผท่กกับขจ้าพระองคห์…” ผมคธิดวท่าเขาไมท่ไดจ้หมายความวท่าจะสงสกัยเรสืกี่องนกันี้น แตท่หมายความเพขียงวท่
า “เนสืกี่องจากพระเจจ้าจะทรงอยผท่กกับขจ้าพระองคห์…”

1. “แลจ้วพระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็นพระเจจ้าของขจ้าพระองคห์”
2. หธินกจ้อนนขีนี้จะเปป็นบจ้านของพระเจจ้าสสาหรกับเขา
3. “จากทตุกสธิกี่งทขีกี่พระองคห์ประทานใหจ้แกท่ขจ้าพระองคห์ ขจ้าพระองคห์จะถวายหนถึกี่งในสธิบแดท่พระองคห์อยท่าง

แนท่นอน”
ผมสงสกัยวท่ายาโคบรกักษาคสาปฏธิญาณเหลท่านขีนี้อยท่างระมกัดระวกังมาก ๆ หรสือไมท่ เราคธิดวท่าเขาไมท่ไดจ้กลกับมายกัง

บจ้านนขีนี้ของพระเจจ้าจนกระทกักี่งอขีกกวท่ายขีกี่สธิบปปตท่อมา (บททขีกี่ 35) เขาอาจถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ แดท่พระเจจ้าเปป็น
ประจสาและดกังนกันี้นจถึงทสาตามคสาปฏธิญาณของเขาเกขีกี่ยวกกับสธิบชกักหนถึกี่ง แตท่เราไมท่มขีบกันทถึกเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น แตท่ไมท่วท่า
ยาโคบจะสกัตยห์ซสืกี่อหรสือไมท่ พระเจจ้ากห็ทรงสกัตยห์ซสืกี่อ พระองคห์ทรงเลสือกยาโคบและสกัญญาแกท่เขาแลจ้ว และยาโคบจะ
เปป็นบธิดาของประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ใหญท่โต



ปฐมกาล 29
ขร้อ 1-10:

29:1 แลจ้วยาโคบเดธินทางของเขาตท่อไป และเขจ้ามา
ในแผท่นดธินของประชาชนแหท่งทธิศตะวกันออก
29:2 และเขากห็มองไป และดผเถธิด มขีบท่อนนี้สาบท่อหนถึกี่ง
ในทตุท่งนา และดผเถธิด มขีฝผงแกะสามฝผงนอนอยผท่ขจ้างบท่อ
นกันี้น เพราะจากบท่อนกันี้นพวกเขาตกักนนี้สาใหจ้ฝผงแกะเหลท่า
นกันี้น และหธินใหญท่กจ้อนหนถึกี่งอยผท่บนปากบท่อนกันี้น
29:3 และฝผงแกะเหลท่านกันี้นทกันี้งหมดมาพรจ้อมกกันทขีกี่นกักี่น
และพวกเขากห็กลธินี้งหธินออกจากปากบท่อ และตกักนนี้สา
ใหจ้ฝผงแกะ และวางหธินอขีกบนปากบท่อนกันี้นในทขีกี่ของมกัน
29:4 และยาโคบกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “พขีกี่นจ้องของ
ขจ้าพเจจ้าเออ๋ย พวกทท่านมาจากไหน” และพวกเขา
กลท่าววท่า “พวกเรามาจากเมสืองฮาราน”
29:5 และเขากลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “พวกทท่านรผจ้จกัก
ลาบกันบตุตรชายของนาโฮรห์หรสือไมท่” และพวกเขา
กลท่าววท่า “พวกเรารผจ้จกักทท่าน”
29:6 และเขากลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “ทท่านสบายดขี
หรสือ” และพวกเขากลท่าววท่า “ทท่านสบายดขี และ
ดผเถธิด ราเชล บตุตรสาวของทท่าน กสาลกังมาพรจ้อมกกับ

ฝผงแกะนกันี้น”
29:7 และเขากลท่าววท่า “ดผเถธิด นขีกี่ยกังหกัววกันอยผท่ และ
ยกังไมท่ถถึงเวลาทขีกี่จะใหจ้ฝผงแพะแกะถผกรวมกกัน พวก
ทท่านจงเอานนี้สาใหจ้แกะเหลท่านขีนี้ และไปและใหจ้พวกมกัน
กธินหญจ้าเถธิด”
29:8 และพวกเขากลท่าววท่า “พวกเราทสาไมท่ไดจ้ 
จนกวท่าฝผงแกะทกันี้งหมดนกันี้นจะถผกรวมเขจ้าดจ้วยกกัน 
และจนกวท่าพวกเขากลธินี้งหธินนกันี้นออกจากปากบท่อนนี้สา 
แลจ้วพวกเราจถึงจะเอานนี้สาใหจ้ฝผงแกะ”
29:9 และขณะทขีกี่เขากสาลกังพผดกกับพวกเขาอยผท่ ราเชล
กห็มาถถึงพรจ้อมกกับฝผงแกะของบธิดาเธอ เพราะเธอเปป็น
ผผจ้เลขีนี้ยงพวกมกัน
29:10 และตท่อมา เมสืกี่อยาโคบเหห็นราเชล บตุตรสาว
ของลาบกัน พขีกี่ชายมารดาของตน และฝผงแกะของลา
บกัน พขีกี่ชายมารดาของตน ยาโคบกห็เขจ้าไปใกลจ้ และ
กลธินี้งหธินออกจากปากบท่อนนี้สา และเอานนี้สาใหจ้ฝผงแกะ
ของลาบกัน พขีกี่ชายมารดาของตน

ยาโคบมายนังเมสืองฮาราน
ตลอดทางตกันี้งแตท่เบเออรห์เชบา ทขีกี่พรมแดนดจ้านทธิศใตจ้ของแผท่นดธินคานาอกัน ขถึนี้นมายกังเมสืองฮาราน ซถึกี่งเลย

พจ้นเขตแดนดจ้านทธิศเหนสือของแผท่นดธินปาเลสไตนห์ไป ยาโคบไดจ้ “เขจ้ามาในแผท่นดธินของประชาชนแหท่งทธิศตะวกัน
ออก” “ประชาชนแหท่งทธิศตะวกันออก” เหห็นไดจ้ชกัดวท่ารวมถถึงลผกหลานของอกับราฮกัมผท่านทางฮาการห์และเคทผราหห์
ดจ้วย ปฐมกาล 25:6 กลท่าววท่า “แตท่สสาหรกับบตุตรชายทกันี้งหลายของพวกภรรยานจ้อย ซถึกี่งอกับราฮกัมมขีอยผท่ อกับราฮกัมไดจ้ใหจ้
ของขวกัญทกันี้งหลาย และสท่งพวกเขาไปจากอธิสอกัคบตุตรชายของทท่าน ขณะทขีกี่ทท่านยกังมขีชขีวธิตอยผท่ ไปทางทธิศตะวกันออก 
ไปยกังประเทศตะวกันออก” ผผจ้วธินธิจฉกัย 6:3 กลท่าวถถึงคนมขีเดขียน คนอามาเลข “และชาวทธิศตะวกันออก” ทขีกี่ตท่อสผจ้กกับ
ชนชาตธิอธิสราเอล ขจ้อ 33 กลท่าวถถึงพวกเขาอขีกครกันี้ง: “...ชาวทธิศตะวกันออก” ผผจ้วธินธิจฉกัย 7:12 กลท่าววท่า “และคนมขี
เดขียน และคนอามาเลข และบรรดาชาวทธิศตะวกันออก นอนเกลสืกี่อนกลาดอยผท่ในหตุบเขาเหมสือนฝผงตกัจี๊กแตนเปป็น
จสานวนมาก…” ผผจ้วธินธิจฉกัย 8:10 กลท่าวถถึงพวกเขาอขีกครกันี้ง

คนเอโดมสสืบเชสืนี้อสายมาจากเอซาวและพวกเขาอยผท่ทางทธิศใตจ้ของทะเลตาย ไมท่ใชท่ตรงนขีนี้ คนอามาเลขสสืบ
เชสืนี้อสายมาจากโลท และพรจ้อมกกับ “ชาวทธิศตะวกันออก” คนมขีเดขียนสสืบเชสืนี้อสายมาจากมขีเดขียน บตุตรชายของอกับ



ราฮกัมและเคทผราหห์
นท่าสนใจทขีกี่โยบถผกเรขียกวท่าเปป็นผผจ้ทขีกี่ “ใหญท่โตทขีกี่สตุดในบรรดาชาวตะวกันออก” (โยบ 1:3) และเขาอาจยกังมขี

ชขีวธิตอยผท่ ณ เวลานกันี้น ชาวเสบาทขีกี่ปลจ้นพวกคนงานและฝผงสกัตวห์ของโยบในโยบ 1:15 กห็สสืบเชสืนี้อสายมาจากเชบา 
บตุตรของโยกชาน บตุตรชายของเคทผราหห์และอกับราฮกัม คนเคลเดขียทขีกี่โจมตขีทรกัพยห์สธินของโยบกห็มาจากดธินแดนนกันี้นทขีกี่
อกับราฮกัมไดจ้จากมาเพสืกี่อจะไปยกังแผท่นดธินคานาอกัน เราจถึงคาดวท่าชาวเสบาคงจะมาหลกังจากสมกัยของอกับราฮกัมเลห็ก
นจ้อย

แตท่หนกังสสือโยบถผกเขขียนกท่อนหนกังสสือหจ้าเลท่มแรกของโมเสสเพราะวท่าไมท่มขีการกลท่าวถถึงพระราชบกัญญกัตธิ
ดจ้านพธิธขีการ วกันสะบาโต ชนชาตธิอธิสราเอล หรสือโมเสส หรสือการตกเปป็นเชลยของคนอธิสราเอลเลย ดกังนกันี้นจถึงเหห็น
ไดจ้ชกัดวท่าหนกังสสือโยบเปป็นหนกังสสือเลท่มแรกทขีกี่ถผกเขขียนขถึนี้นในพระคกัมภขีรห์ แตท่โยบอาจมขีชขีวธิตอยผท่ในสมกัยของยาโคบ 
Scofield กลท่าววท่าแผท่นดธินอผส ทขีกี่โยบอาศกัยอยผท่นกันี้นเปป็น “ภผมธิภาคหนถึกี่งทางตอนใตจ้ของเอโดม และทางทธิศตะวกันตก
ของทะเลทรายอาระเบขีย ซถึกี่งทอดยาวไปถถึงเคลเดขีย” แตท่ยาโคบอยผท่ไกลไปทางทธิศเหนสือ ทขีกี่เมสืองฮาราน ยาโคบ
ไตท่ถามเกขีกี่ยวกกับลาบกัน “บตุตรชายของนาโฮรห์” นกักี่นคสือ ลผกหลานของนาโฮรห์ พวกเขาไมท่รผจ้จกักนาโฮรห์แตท่พวกเขารผจ้จกัก
ลาบกัน

จงหมายเหตตุความประหยกัดของยาโคบคนนขีนี้ ชท่างเปป็นการสธินี้นเปลสืองทขีกี่จะปลท่อยใหจ้ฝผงแกะเหลท่านขีนี้นอนหธิว
นนี้สา รอใหจ้กจ้อนหธินนกันี้นถผกเอาออกไปจากปากบท่อเพสืกี่อทขีกี่พวกมกันจะดสืกี่มไดจ้ พลกังงานทขีกี่เปปปั่ยมจตุดประสงคห์ของชายผผจ้นขีนี้
และความมกัธยกัสถห์ของเขาจะทสาใหจ้เขามกักี่งมขี!

ลาบกันคงเปป็นชายแกท่แลจ้ว เขาเคยเปป็นคนหนตุท่ม เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเปป็นประมตุขในนามของครอบครกัว ตอนทขีกี่
เรเบคาหห์ถผกสท่งตกัวไปเปป็นเจจ้าสาวของอธิสอกัคในบททขีกี่ 24 หลกังจากนกันี้นเรเบคาหห์กห็เปป็นหมกันอยผท่ยขีกี่สธิบปป แลจ้วนางกห็
คลอดยาโคบและเอซาว: บกัดนขีนี้เอซาวแตท่งงานสามหนแลจ้วและยาโคบกห็เปป็นผผจ้ใหญท่แลจ้ว ลสาดกับพงศาวดารของ
Ussher บท่งบอกวท่าเวลาอาจผท่านไปแลจ้วเกจ้าสธิบเจห็ดปป ถถึงอยท่างไรแลจ้ว ลาบกันกห็มขีครอบครกัวพรจ้อมกกับลผกสาวสองคน
ทขีกี่โตแลจ้ว ราเชล คนนจ้องและสวยกวท่า ดผแลฝผงแกะเหลท่านกันี้นขณะทขีกี่พวกมกันกธินหญจ้าอยผท่แถบชนบท

คนใดทขีกี่มองเหห็นยาโคบผผจ้แขห็งขกันทขีกี่ยสืนกรานใหจ้ฝผงแกะไดจ้กธินนนี้สาทกันทขีเพสืกี่อทขีกี่พวกมกันจะกลกับไปกธินหญจ้าตท่อ
ไดจ้ และกลธินี้งหธินกจ้อนนกันี้นออกไปจากบท่อนนี้สาตามอสาเภอใจ โดยไมท่รอผผจ้อสืกี่น กห็บท่งบอกวท่าเขาจะไดจ้รกับความจสาเรธิญ
อยท่างมาก และลาบกันจะอยากไดจ้เขามาบรธิหารจกัดการฝผงแพะแกะและฝผงวกัวของตน

_____________
ขร้อ 11-14:

29:11 และยาโคบจตุบราเชล และเปลท่งเสขียงของเขา
ขถึนี้น และรจ้องไหจ้
29:12 และยาโคบบอกราเชลวท่าตนเปป็นหลานบธิดา
ของเธอ และวท่าตนเปป็นบตุตรชายของเรเบคาหห์ และ
เธอกห็วธิกี่งไปและบอกบธิดาของเธอ
29:13 และตท่อมา เมสืกี่อลาบกันไดจ้ยธินขท่าวเหลท่านกันี้น

เกขีกี่ยวกกับยาโคบ บตุตรชายนจ้องสาวของตน ทท่านกห็วธิกี่ง
ไปเพสืกี่อพบเขา และกอดเขาและจตุบเขา และพาเขา
มาถถึงบจ้านของทท่าน และเขาเลท่าสธิกี่งเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดใหจ้
ลาบกันฟปัง
29:14 และลาบกันกลท่าวแกท่เขาวท่า “เจจ้าเปป็นกระดผก
ของเราและเนสืนี้อของเราแทจ้ ๆ” และเขากห็อาศกัยอยผท่



กกับทท่านหนถึกี่งเดสือน
ยาโคบพบหนร้าราเชล

ใคร ๆ กห็รผจ้สถึกไดจ้ถถึงความเปลขีกี่ยวเหงาของยาโคบ ผผจ้ถผกบกังคกับใหจ้ตจ้องจากลามารดาและบธิดาเพราะกลกัวพขีกี่
ชายทขีกี่โกรธแคจ้น เขาดขีใจจรธิง ๆ ทขีกี่ไดจ้ทกักทายญาตธิพขีกี่นจ้องและบตุคคลทขีกี่รกัก! เขาจตุบราเชลและ “เปลท่งเสขียงของเขาขถึนี้น
และรจ้องไหจ้” นขีกี่เปป็นอารมณห์ทขีกี่เตห็มตสืนี้นและเราคธิดวท่าเปป็นจตุดกสาเนธิดของความรกัก ราเชลวธิกี่งไปบอกลาบกันบธิดาของเธอ
ทกันทขี ลาบกันซถึกี่งอาจไมท่ไดจ้เหห็นนจ้องสาวของตนตกันี้งแตท่นางจากไปนานหลายปปกท่อนนกันี้นและไมท่เคยเหห็นหนจ้าหลานชาย
ทกันี้งสองของตนเลย กห็ตจ้อนรกับยาโคบดจ้วยความยธินดขี เขา “วธิกี่งไปเพสืกี่อพบเขา และกอดเขาและจตุบเขา” ยาโคบ
ตกันี้งใจแนท่วแนท่ทขีกี่จะทสางานใหจ้ลาบกัน โดยไมท่ไดจ้รกับคท่าตอบแทนใด ๆ

____________
ขร้อ 15-30:

29:15 และลาบกันกลท่าวแกท่ยาโคบวท่า “เพราะเจจ้า
เปป็นหลานชายของเรา ฉะนกันี้นควรหรสือทขีกี่เจจ้าจะรกับใชจ้
เราเปลท่า ๆ จงบอกเราเถธิดวท่า คท่าจจ้างของเจจ้าจะเปป็น
เทท่าไร”
29:16 และลาบกันมขีบตุตรสาวสองคน ชสืกี่อของพขีกี่สาว
คสือ เลอาหห์ และชสืกี่อของนจ้องสาวคสือ ราเชล
29:17 เลอาหห์นกันี้นมขีดวงตาอท่อนโยน แตท่ราเชลนกันี้น
สละสลวยและเปป็นทขีกี่ชสืกี่นชอบอยท่างยธิกี่ง
29:18 และยาโคบรกักราเชล และกลท่าววท่า 
“ขจ้าพเจจ้าจะรกับใชจ้ทท่านเจห็ดปป เพสืกี่อจะไดจ้ราเชลบตุต
รสาวคนเลห็กของทท่าน”
29:19 และลาบกันกลท่าววท่า “ทขีกี่เราจะยกเธอใหจ้เจจ้า
นกันี้นกห็ดขีกวท่าทขีกี่เราจะยกเธอใหจ้ชายอสืกี่น จงอยผท่กกับเรา
เถธิด”
29:20 และยาโคบกห็รกับใชจ้เจห็ดปปเพสืกี่อจะไดจ้ราเชล 
และปปเหลท่านกันี้นเปป็นเหมสือนนจ้อยวกันแกท่เขา เพราะ
ความรกักทขีกี่เขามขีตท่อเธอ
29:21 และยาโคบกลท่าวแกท่ลาบกันวท่า “ขอใหจ้ภรรยา
ขจ้าพเจจ้าแกท่ขจ้าพเจจ้าเถธิด เพราะวกันทกันี้งหลายของ
ขจ้าพเจจ้ากห็ครบแลจ้ว เพสืกี่อขจ้าพเจจ้าจะเขจ้าไปหาเธอ”
29:22 และลาบกันไดจ้รวบรวมบรรดาคนแหท่งสถานทขีกี่
นกันี้นมาพรจ้อมกกัน และจกัดการเลขีนี้ยง

29:23 และตท่อมาครกันี้นเวลาคกี่สาแลจ้ว ทท่านกห็เอาเลอ
าหห์บตุตรสาวของตนมา และพาเธอมาใหจ้เขา และ
เขากห็เขจ้าไปหาเธอ
29:24 และลาบกันยกศธิลปาหห์สาวใชจ้ของตนใหจ้แกท่
เลอาหห์บตุตรสาวของตนเพสืกี่อเปป็นสาวใชจ้
29:25 และตท่อมาพอรตุท่งขถึนี้น ดผเถธิด เปป็นเลอาหห์ และ
เขากลท่าวแกท่ลาบกันวท่า “นขีกี่ทท่านทสาอะไรกกับขจ้าพเจจ้า
เลท่า ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับใชจ้ทท่านเพสืกี่อจะไดจ้ราเชลมธิใชท่หรสือ 
ทสาไมทท่านจถึงลท่อลวงขจ้าพเจจ้าเลท่า”
29:26 และลาบกันกลท่าววท่า “ไมท่ควรทสาอยท่างนกันี้นใน
แผท่นดธินของเรา คสือทขีกี่จะยกนจ้องสาวใหจ้กท่อนพขีกี่หกัวปป
29:27 จงใหจ้ครบสกัปดาหห์ของเธอกท่อน และเราจะ
ยกคนนขีนี้ใหจ้เจจ้าดจ้วย สสาหรกับการรกับใชจ้ซถึกี่งเจจ้าจะรกับใชจ้
เราอขีกเจห็ดปป”
29:28 และยาโคบกห็ทสาตาม และรอจนครบสกัปดาหห์
ของนาง และทท่านกห็ยกราเชลบตุตรสาวของตนใหจ้
เปป็นภรรยาแกท่เขาดจ้วย
29:29 และลาบกันยกบธิลฮาหห์สาวใชจ้ของตนใหจ้แกท่รา
เชลบตุตรสาวของตนเพสืกี่อเปป็นสาวใชจ้ของเธอ
29:30 และเขากห็เขจ้าไปหาราเชลเชท่นกกัน และเขารกัก
ราเชลมากกวท่าเลอาหห์ดจ้วย และไดจ้รกับใชจ้ทท่านตท่อไป
อขีกเจห็ดปป



ผสูร้หลอกลวงถสูกหลอกเสภียเอง
เหมสือนอยท่างทขีกี่ยาโคบเคยหลอกลวงอธิสอกัคบธิดาของตน บกัดนขีนี้ลาบกันกห็หลอกลวงเขา เขาจะตจ้องทสางาน

หนกักนานเจห็ดปปเพสืกี่อราเชล สาวสวยคนนกันี้นทขีกี่เขารกัก จากนกันี้นในคสืนวกันแตท่งงานเขากห็พบกกับเจจ้าสาวของเขาในเตห็นทห์
ทขีกี่มสืดสนธิทและไมท่ทราบจนกระทกักี่งวกันรตุท่งขถึนี้นวท่าเลอาหห์อยผท่ในอจ้อมแขนของเขา!

ลาบกันเปป็นคนเจจ้าเลท่หห์ เราไมท่ประหลาดใจทขีกี่พบวท่ายาโคบบอกภรรยาทกันี้งสองของตนในภายหลกังวท่า “บธิดา
ของเจจ้าทกันี้งสองไดจ้หลอกลวงเรา และเปลขีกี่ยนคท่าจจ้างของเราเสขียสธิบครกันี้งแลจ้ว” (ปฐก. 31:7)

แตท่บกัดนขีนี้ แลจ้วราเชลผผจ้ทขีกี่เขารกักลท่ะ? ลาบกันจอมเจจ้าเลท่หห์เรขียกรจ้องใหจ้เขาทสางานหนกักอขีกเจห็ดปปเพสืกี่อแลกกกับ
เจจ้าสาวคนนขีนี้ ดกังนกันี้นหลกังจากแตท่งงานกกับเลอาหห์ไดจ้หนถึกี่งสกัปดาหห์แลจ้ว เขากห็ไดจ้รกับราเชลเชท่นกกันแตท่เขาตจ้องอยผท่ตท่อ
นานตลอดเจห็ดปปนกันี้นเพสืกี่อทขีกี่จะจท่ายคท่าตกัวนาง และเขากห็ทสาเชท่นนกันี้น

เรสืกี่องราวความรกักของยาโคบและราเชลเปป็นหนถึกี่งในเรสืกี่องราวทขีกี่อท่อนหวานทขีกี่สตุดในพระคกัมภขีรห์ มกันดผเหมสือน
เปป็นรกักแรกพบ มกันไมท่เคยสกักี่นคลอน ปปยาวนานเหลท่านกันี้นแหท่งการทสางานหนกักเพสืกี่อแลกกกับเธอดผเหมสือนไมท่เยอะเกธิน
เลยเพสืกี่อแลกกกับสาวสวยเชท่นนกันี้นและเปป็นผผจ้ทขีกี่เขารกักมากขนาดนกันี้น ตท่อมา ความรกักของยาโคบทขีกี่มขีใหจ้มากมายแกท่โย
เซฟและเบนยามธิน บตุตรชายทกันี้งสองของราเชลภรรยาคนนขีนี้ กห็บท่งบอกวท่าความรกักของยาโคบทขีกี่มขีใหจ้แกท่ราเชลไมท่เคย
สกักี่นคลอนเลย

___________
ขร้อ 31-35:

29:31 และเมสืกี่อพระเยโฮวาหห์ทรงเหห็นวท่าเลอาหห์ถผก
เกลขียดชกัง พระองคห์จถึงทรงเปปิดครรภห์ของนาง แตท่รา
เชลนกันี้นเปป็นหมกัน
29:32 และเลอาหห์ตกันี้งครรภห์ และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า รผเบน เพราะนาง
กลท่าววท่า “พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทอดพระเนตรความ
ทตุกขห์ของขจ้าพเจจ้าเปป็นแนท่ บกัดนขีนี้สามขีของขจ้าพเจจ้าจถึง
จะรกักขจ้าพเจจ้า”
29:33 และนางตกันี้งครรภห์อขีก และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และกลท่าววท่า “เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงไดจ้ยธิน
วท่าขจ้าพเจจ้าเคยถผกเกลขียดชกัง พระองคห์จถึงประทาน

บตุตรชายคนนขีนี้ใหจ้แกท่ขจ้าพเจจ้าดจ้วย” และนางเรขียกชสืกี่อ
ของเขาวท่า สธิเมโอน
29:34 และนางตกันี้งครรภห์อขีก และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ เวลานขีนี้สามขีของขจ้าพเจจ้า
จะเขจ้ารท่วมกกับขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้คลอดบตุตร
ชายสามคนใหจ้เขาแลจ้ว” เพราะฉะนกันี้นชสืกี่อของเขาจถึง
ถผกเรขียกวท่า เลวขี
29:35 และนางตกันี้งครรภห์อขีก และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และนางกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ขจ้าพเจจ้าจะสรรเสรธิญ
พระเยโฮวาหห์” เพราะฉะนกันี้นนางจถึงเรขียกชสืกี่อของเขา
วท่า ยผดาหห์ และตท่อไปกห็หยตุดคลอดบตุตร

เลอาหร์ทภีริ่ถสูกชนังไดร้รนับการอวยพรจากพระเจร้า
เราเหห็นใจยาโคบจรธิง ๆ ผผจ้ซถึกี่งแตท่งงานกกับหญธิงคนหนถึกี่งทขีกี่เขาไมท่ไดจ้รกักและไมท่ไดจ้อยากไดจ้ในตอนแรก เขารกัก

ราเชลมากกวท่า อยท่างไรกห็ตาม ชายทขีกี่ดขีกห็ถผกบกัญชาใหจ้รกักภรรยาของตน และไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่า ความสกัตยห์ซสืกี่อของ
เลอาหห์ไดจ้ชนะใจเขาจนไดจ้รกับความนกับถสืออยท่างจรธิงใจและสตุดทจ้ายกห็ความรกักนกันี้น ถถึงแมจ้จะไมท่ใชท่ภรรยาคนโปรด
ของยาโคบกห็ตาม



เขาอยากถผกฝปังศพในถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์ โดยกลท่าววท่า “ณ ทขีกี่นกักี่น พวกเขาไดจ้ฝปังอกับราฮกัมและซาราหห์
ภรรยาของทท่าน ทขีกี่นกักี่นพวกเขาไดจ้ฝปังอธิสอกัคและเรเบคาหห์ภรรยาของทท่าน และทขีกี่นกักี่นเราไดจ้ฝปังเลอาหห์” (ปฐก. 
49:31) แทนทขีกี่จะถผกฝปังศพขจ้างราเชล ยาโคบอยากถผกฝปังศพรท่วมกกับอกับราฮกัมและอธิสอกัคและเลอาหห์ภรรยาของตน

พระเจจ้าผผจ้ทรงรกักทรงมองดผใจทขีกี่เปลขีกี่ยวเหงาของเลอาหห์
เลอาหห์ไมท่ควรถผกตสาหนธิทขีกี่นางเปป็นผผจ้มขี “ดวงตาอท่อนโยน” และไมท่ไดจ้สวยหรสือมขีเสนท่หห์นท่าดถึงดผดเหมสือนรา

เชล เราเชสืกี่อวท่านางไมท่ควรถผกตสาหนธิในขจ้อเทห็จจรธิงทขีกี่วท่านางตจ้องแตท่งงานกกับยาโคบโดยทขีกี่เขาไมท่ยธินยอมพรจ้อมใจ 
นางตจ้องทสาตามทขีกี่บธิดาของนางสกักี่ง เปป็นธรรมดาทขีกี่นางหวกังวท่าจะมขีครอบครกัว มขีสามขีและลผก ๆ

และถถึงแมจ้วท่านางไมท่ไดจ้มขีสถานะทขีกี่เธออยากมขีในฐานะเปป็นรกักแรกของยาโคบ พระเจจ้ากห็ทรงระลถึกถถึงนาง
และพระองคห์ทรงตอบแทนนาง เมสืกี่อพระเยโฮวาหห์ทรงเหห็นวท่าเลอาหห์เปป็นทขีกี่ชกัง พระองคห์กห็ประทานบตุตรหลายคน
ใหจ้แกท่นางตลอดเวลานกันี้นทขีกี่ราเชลเปป็นหมกัน! ชท่างแสนวธิเศษทขีกี่พระเจจ้าทรงชดเชยสธิกี่งตท่าง ๆ ใหจ้แกท่คนทกันี้งหลายทขีกี่
วางใจพระองคห์

มหาเศรษฐขีคนหนถึกี่งมขีสตุขภาพทขีกี่ยกี่สาแยท่เสขียจนเขาตจ้องดสารงชขีวธิตโดยกธินไดจ้แตท่ขนมปปังกรอบและนมเปป็น
หลกัก ชายหนตุท่มคนหนถึกี่งทขีกี่ผมเคยรผจ้จกักเปป็นคนยากจนมากและทสางานหนกักมาก ๆ เขามขีภรรยาคนหนถึกี่งทขีกี่สวย สาว 
สตุขภาพแขห็งแรง นท่ารกักและทตุท่มเทแกท่สามขีของเธอ และเขามขีลผกสาวแสนสวยสองคน ทตุกคนมขีความสตุขมาก ๆ ใน
ความยากจน คนทขีกี่เปป็นทขีกี่หนถึกี่งในเรสืกี่องหนถึกี่งอาจเปป็นทขีกี่สองในอขีกเรสืกี่อง ดกังนกันี้นราเชลจถึงเปป็นทขีกี่หนถึกี่งในใจของยาโคบ
และเลอาหห์มขีลผกเหลท่านกันี้นทขีกี่นางอยากมขี นท่าสนใจทขีกี่วท่าบตุตรชายคนหนถึกี่งของเลอาหห์คสือ ยผดาหห์ ซถึกี่งผท่านทางเขาพระผผจ้
ชท่วยใหจ้รอดนกันี้น พระพรทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นผท่านทางเชสืนี้อสายของอกับราฮกัมจะเสดห็จมา!

และขอใหจ้เราจดจสาไวจ้วท่าคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่รอบตกัวเราทขีกี่ดผเหมสือนจะเจรธิญรตุท่งเรสืองกห็อาจมขีความเจห็บปวด
และความเศรจ้าโศกแบบลกับ ๆ อยผท่ คนเหลท่านกันี้นทขีกี่ดผเหมสือนจะมขีเงธินทองและเกขียรตธิยศกห็อาจมขีใจทขีกี่เปลขีกี่ยวเหงาและ
หธิวโหย เหนสือสธิกี่งอสืกี่นใด ขอใหจ้เราจดจสาไวจ้วท่าพระเจจ้าผผจ้ทรงรกักทรงมองลงมาและเหห็นความตจ้องการของใจนกันี้น 
เหมสือนทขีกี่พระองคห์ทรงเหห็นใจของเลอาหห์และฮาการห์



ปฐมกาล 30
ขร้อ 1-9:

30:1 และเมสืกี่อราเชลเหห็นวท่าตนไมท่คลอดบตุตรใหจ้แกท่
ยาโคบ ราเชลกห็อธิจฉาพขีกี่สาวของนาง และกลท่าวแกท่
ยาโคบวท่า “ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้ามขีบตุตร หรสือไมท่ขจ้าพเจจ้ากห็
จะตาย”
30:2 และความโกรธของยาโคบกห็พลตุท่งขถึนี้นตท่อราเชล
และเขากลท่าววท่า “เราเปป็นผผจ้แทนพระเจจ้าหรสือ ผผจ้ทรง
ยกับยกันี้งผลแหท่งครรภห์ไวจ้จากเจจ้า”
30:3 และนางกลท่าววท่า “ดผเถธิด บธิลฮาหห์สาวใชจ้ของ
ขจ้าพเจจ้า จงเขจ้าไปหาเธอเถธิด และเธอจะคลอดบตุตร
บนตกักของขจ้าพเจจ้า เพสืกี่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้มขีบตุตรโดย
อาศกัยเธอ”
30:4 และนางไดจ้ยกบธิลฮาหห์สาวใชจ้ของตนใหจ้เปป็น
ภรรยาของเขา และยาโคบกห็เขจ้าไปหาเธอ
30:5 และบธิลฮาหห์กห็ตกันี้งครรภห์ และคลอดบตุตรชายคน

หนถึกี่งใหจ้แกท่ยาโคบ
30:6 และราเชลกลท่าววท่า “พระเจจ้าไดจ้ทรงตกัดสธิน
เรสืกี่องขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสดกับฟปังเสขียงทผลของ
ขจ้าพเจจ้าดจ้วย และไดจ้ประทานบตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่
ขจ้าพเจจ้า” เหตตุฉะนขีนี้นางจถึงเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า ดาน
30:7 และบธิลฮาหห์สาวใชจ้ของราเชลตกันี้งครรภห์อขีก 
และคลอดบตุตรชายคนทขีกี่สองใหจ้แกท่ยาโคบ
30:8 และราเชลกลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้ปลนี้สาสผจ้กกับพขีกี่
สาวของขจ้าพเจจ้าดจ้วยการปลนี้สาสผจ้ใหญท่โต และขจ้าพเจจ้า
ไดจ้ชกัยชนะแลจ้ว” และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า นกัฟทา
ลขี
30:9 เมสืกี่อเลอาหห์เหห็นวท่าตนหยตุดคลอดบตุตร นางจถึง
เอาศธิลปาหห์สาวใชจ้ของตน และยกเธอใหจ้เปป็นภรรยา
ของยาโคบ

ขอพระเจร้าทรงโปรดประทานลสูก ๆ ใหร้แกผ่เราดร้วยเถธิด!
เราเหห็นไดจ้วท่าสธิกี่งซถึกี่งเปป็นทขีกี่รกักมากทขีกี่สตุดแกท่หกัวใจของภรรยาทขีกี่ดสาเนธินตามทางของพระเจจ้าคสือลผก ๆ ราเชล

รผจ้สถึกวท่าตนอยากตายหากนางมขีลผกไมท่ไดจ้ นางเปป็นทขีกี่หนถึกี่งในหกัวใจของสามขีของนาง แตท่นกักี่นยกังไมท่พอ ฮกันนาหห์ทขีกี่เปป็น
หมกันกห็เปป็นภรรยาสตุดทขีกี่รกักของเอลคานาหห์ผผจ้ซถึกี่งคธิดวท่าความรกักของเขาควรดขีกวท่าบตุตรชายสธิบคนสสาหรกับนาง แตท่นาง
มขีจธิตใจทขีกี่ขมขสืกี่นและรจ้องไหจ้อยท่างปวดรจ้าว (1 ซมอ. 1:8,10)

ความกระตสือรสือรจ้นและความหธิวโหยแหท่งหกัวใจของหญธิงผผจ้มกักี่งมขีคนนกันี้นแหท่งชผเนมสสาหรกับบตุตรชายคนนกันี้นทขีกี่
นางไมท่เคยมขีถผกเปปิดเผยใน 2 พงศห์กษกัตรธิยห์ 4:16, “และทท่านกลท่าววท่า “ประมาณฤดผนขีนี้ เมสืกี่อครบกสาหนดอตุจ้มทจ้อง 
เจจ้าจะไดจ้อตุจ้มบตุตรชายคนหนถึกี่ง” และนางกลท่าววท่า “หามธิไดจ้ เจจ้านายของดธิฉกัน ทท่าน คนของพระเจจ้า อยท่ามตุสาแกท่
สาวใชจ้ของทท่านเลย”

พระเจจ้าประทานบตุตรคนนกันี้นใหจ้ และนางแทบไมท่เชสืกี่อเลยวท่าพระพรนกันี้นเปป็นของนาง! และเมสืกี่อเขาตาย 
นางกห็มาหาเอลขีชาดจ้วยใจทขีกี่แตกสลาย “แลจ้วนางกลท่าววท่า “ดธิฉกันไดจ้ขอบตุตรชายคนหนถึกี่งจากเจจ้านายของดธิฉกันหรสือ 
ดธิฉกันไมท่ไดจ้พผดหรสือวท่า อยท่าหลอกลวงดธิฉกันเลย” นางชสืกี่นบานจรธิง ๆ เมสืกี่อเดห็กชายนกันี้นถผกทสาใหจ้ฟปปื้นคสืนชขีพ! หญธิงทกันี้ง
หลายผผจ้เดธินตามทางของพระเจจ้าในพระคกัมภขีรห์ปรารถนาทขีกี่จะมขีลผก

บกัดนขีนี้เมสืกี่อราเชลผผจ้ดสาเนธินตามทางของพระเจจ้าพบวท่าตกัวเองเปป็นหมกันนานหลายปปแลจ้ว และเลอาหห์ ซถึกี่งเปป็น
ทขีกี่รกักนจ้อยกวท่า มขีบตุตรสขีกี่คน นางกห็คธิดวท่านางตจ้องหาทางแกจ้ไขความอกัปยศนขีนี้! นางยอมยกบธิลฮาหห์สาวใชจ้ของนางใหจ้
เปป็นภรรยานจ้อยและบตุตรทขีกี่เกธิดมานกันี้นจะถผกนกับวท่าเปป็นของนางจรธิง ๆ! “ราเชลกลท่าววท่า “พระเจจ้าไดจ้ทรงตกัดสธิน



เรสืกี่องขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสดกับฟปังเสขียงทผลของขจ้าพเจจ้าดจ้วย และไดจ้ประทานบตุตรชายคนหนถึกี่งแกท่ขจ้าพเจจ้า” เหตตุ
ฉะนขีนี้นางจถึงเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า ดาน” โอ นางปลนี้สาสผจ้หนกักมากจรธิง ๆ ในคสาอธธิษฐาน และบกัดนขีนี้นางกห็มขีบตุตรคนทขีกี่
สองโดยบธิลฮาหห์

เลอาหห์เปป็นหมกันอยผท่ชกักี่วระยะหนถึกี่ง ดกังนกันี้นนางจถึงยกศธิลปาหห์สาวใชจ้ของตนใหจ้แกท่ยาโคบเปป็นภรรยา โอ พวก
นางตจ้องมขีบตุตรใหจ้ไดจ้ไมท่วท่าจะใชจ้วธิธขีการใดกห็ตาม!

เราจสาไดจ้วท่าซาราหห์ไดจ้ยกฮาการห์สาวใชจ้ของนางใหจ้แกท่อกับราฮกัมเพสืกี่อทขีกี่จะคลอดบตุตรคนหนถึกี่งใหจ้แกท่นาง นกักี่น
ไมท่จสาเปป็นเลยในตอนนกันี้น อกับราฮกัมและซาราหห์เปป็นตจ้นแบบ ดกังนกันี้นอธิสอกัคจถึงไดจ้โกหกเกขีกี่ยวกกับภรรยาของตนโดย
กลท่าววท่านางเปป็นนจ้องสาวของเขา โดยทสาตามแบบอยท่างของอกับราฮกัม บกัดนขีนี้ภรรยาสองคนของยาโคบกห็ทสาตาม
แบบอยท่างของซาราหห์และเสนอสาวใชจ้ของพวกนางเพสืกี่อคลอดลผกใหจ้ยาโคบและใหจ้พวกนาง! โอ ประเพณขีตท่าง ๆ 
ของครอบครกัวหนถึกี่งสสืบทอดมานานหลายปปจรธิง ๆ! อาสาออมชอมโดยรท่วมเปป็นพกันธมธิตรกกับเบนฮาดกัด จากนกันี้นเย
โฮชาฟปัทบตุตรของเขากห็ออมชอมโดยรท่วมเปป็นพกันธมธิตรกกับอาหกับผผจ้ชกักี่วรจ้าย (2 พศด. 16:7-9; 18:1)

สมกัยนกันี้นพระเจจ้าไมท่ไดจ้ทรงหจ้ามผผจ้ชายไมท่ใหจ้มขีภรรยามากกวท่าหนถึกี่งคน มขีการอนตุญาตใหจ้ทสาเชท่นนกันี้นไดจ้ใน
บกัญญกัตธิของโมเสส แตท่นกักี่นกห็ไมท่ใชท่หนทางทขีกี่ดขีทขีกี่สตุด และเหมสือนกกับทขีกี่เคยมขีความอธิจฉาและการวธิวาทระหวท่างซาราหห์
กกับฮาการห์ บกัดนขีนี้จถึงมขีความอธิจฉาและการวธิวาทระหวท่างราเชลกกับเลอาหห์

โดยการประทานรายละเอขียดเชท่นนกันี้นในขจ้อพระคสาเหลท่านขีนี้ แนท่นอนวท่าพระเจจ้าทรงประสงคห์ทขีกี่จะแสดงใหจ้
เหห็นวท่าพระองคห์ทรงอยากไดจ้ครอบครกัวใหญท่ ๆ คผท่สมรสทกันี้งหลายควรปรารถนาลผก ๆ เพลงสดตุดขี 127:3-5 กลท่าววท่า
“ดผเถธิด บตุตรทกันี้งหลายเปป็นมรดกของพระเยโฮวาหห์ และผลแหท่งครรภห์เปป็นรางวกัลของพระองคห์ บรรดาลผกธนผในมสือ
ของผผจ้มขีอสานาจคนหนถึกี่งเปป็นอยท่างไร บตุตรทกันี้งหลายของคนหนตุท่มกห็เปป็นอยท่างนกันี้น ชายใดทขีกี่แลท่งของตนมขีลผกธนผอยผท่เตห็ม
กห็เปป็นสตุข พวกเขาจะไมท่อกับอาย แตท่พวกเขาจะพผดกกับบรรดาศกัตรผในประตผเมสือง”

พระเจจ้าประทานบตุตรทกันี้งหลาย การไมท่อยากไดจ้พวกเขา ไมท่ชสืกี่นชมพวกเขา ไมท่อยากไดจ้พวกเขาเยอะ ๆ กห็
เทท่ากกับเปป็นการหยามเกขียรตธิพระเจจ้าและไมท่สนใจมรดกและบสาเหนห็จอกันบรธิสตุทธธิธิ์ของพระองคห์ ชายผผจ้มขีลผกเยอะกห็
เปป็นสตุขหรสือโชคดขี คสือความหมายอกันชกัดเจนของพระคสาขจ้อ 5 

อขีกครกันี้งในเพลงสดตุดขี 128 เราถผกบอกวท่าชายผผจ้ยสาเกรงพระเยโฮวาหห์และดสาเนธินอยผท่ในทางของพระองคห์กห็
จะไดจ้รกับการอวยพรเปป็นพธิเศษดจ้วยครอบครกัวใหญท่ทขีกี่นท่ารกัก:

“ทตุกคนทขีกี่ยสาเกรงพระเยโฮวาหห์จะไดจ้รกับพร ทขีกี่ดสาเนธินในมรรคาทกันี้งหลายของพระองคห์ เพราะทท่านจะกธิน
ผลนนี้สามสือของทท่าน ทท่านจะเปป็นสตุข และทท่านจะอยผท่เยห็นเปป็นสตุข ภรรยาของทท่านจะเปป็นอยท่างเถาองตุท่นลผกดกอยผท่ขจ้าง 
ๆ บจ้านของทท่าน ลผก ๆ ของทท่านจะเปป็นเหมสือนหนท่อมะกอกทกันี้งหลายอยผท่รอบโตอ๊ะของทท่าน ดผเถธิด คนทขีกี่ยสาเกรงพระ
เยโฮวาหห์จะไดจ้รกับพรดกังนขีนี้แหละ” - ขจ้อ 1-4

เมสืกี่อบตุตรสาวของเยฟธาหห์จะตจ้องถผกถวายเปป็นเครสืกี่องเผาบผชาในการขอบพระคตุณพระเจจ้าสสาหรกับชกัยชนะ
นกันี้นทขีกี่พระองคห์ประทานใหจ้แกท่อธิสราเอล เธอกห็ตกลงทขีกี่จะทสาเชท่นนกันี้นแตท่มขีเงสืกี่อนไขนขีนี้: ใหจ้เวลาเธอสองเดสือนเพสืกี่อทขีกี่จะ
ครกี่สาครวญถถึงความเปป็นพรหมจารขีของเธอและจากนกันี้นเธอกห็ตายไดจ้ (ผวฉ. 11:37,38) โอนกันแตท่งานกกับทามารห์
ภรรยาของพขีกี่ชายทขีกี่ตายไปแลจ้วของตน แตท่เพราะเขาปฏธิเสธทขีกี่จะมขีลผก พระเจจ้าจถึงทรงฆท่าเขาเสขีย (ปฐก. 38:9,10)



ขอใหจ้เราพธิจารณาบทสรตุปบางประการเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้กกัน
1. ผผจ้คนทขีกี่แตท่งงานและไมท่อยากมขีลผกกห็ไมท่มขีทกัศนคตธิตามพระคกัมภขีรห์เกขีกี่ยวกกับการสมรสและการมขีครอบครกัว

และไมท่คผท่ควร พวกเขาไมท่ควรแตท่งงานเลย ดตุจชายทขีกี่ลท่วงประเวณขีกกับหญธิงแพศยา พวกเขาอยากไดจ้ความ
เพลธิดเพลธินและความสตุขสบายของชขีวธิตสมรสโดยปราศจากความรกับผธิดชอบและผลอกันบรธิสตุทธธิธิ์ซถึกี่งพระเจจ้าทรง
วางแผนวท่าจะประทานใหจ้สสาหรกับชขีวธิตสมรส

2. การคตุมกสาเนธิด ซถึกี่งถผกใชจ้เพสืกี่อปฝ้องกกันไมท่ใหจ้มขีลผกเลย กห็ผธิดบาปและชกักี่ว ครธิสเตขียนทกันี้งหลายอาจ
ระมกัดระวกังอยท่างเหมาะสมเพสืกี่อเวจ้นชท่วงการมขีลผก แตท่การปฏธิเสธทขีกี่จะรกับสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรงอยากทขีกี่จะประทานใหจ้กห็
คงเปป็นการกบฏอกันชกักี่วชจ้าตท่อพระเจจ้า

3. การทสาแทจ้ง การฆท่าเดห็กทารกทขีกี่ยกังไมท่ถผกคลอดออกมา กห็หมายถถึงการจงใจปฏธิเสธสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้า
ประทานใหจ้แลจ้ว มกันไมท่เพขียงเปป็นการฆท่าคนเทท่านกันี้น มกันเปป็นการมขีใจกบฏตท่อพระเจจ้าและสธิทธธิพธิเศษเหลท่านกันี้นและ
หนจ้าทขีกี่ตท่าง ๆ ของพท่อแมท่ทขีกี่พระเจจ้าทรงกสาหนดไวจ้

__________
ขร้อ 10-21:

30:10 และศธิลปาหห์สาวใชจ้ของเลอาหห์ กห็คลอดบตุตร
ชายคนหนถึกี่งใหจ้แกท่ยาโคบ
30:11 และเลอาหห์กลท่าววท่า “กองทหารกสาลกังมา” 
และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า กาด
30:12 และศธิลปาหห์สาวใชจ้ของเลอาหห์ คลอดบตุตร
ชายคนทขีกี่สองใหจ้แกท่ยาโคบ
30:13 และเลอาหห์กลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้ามขีความสตุข 
เพราะพวกบตุตรสาวจะเรขียกขจ้าพเจจ้าวท่า เปป็นผผจ้ไดจ้รกับ
พร” และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อาเชอรห์
30:14 และรผเบนออกไปในฤดผเกขีกี่ยวขจ้าวสาลขี และ
พบพวกตจ้นดผดาอธิมในทตุท่งนา และนสาพวกมกันมายกัง
เลอาหห์มารดาของเขา แลจ้วราเชลกลท่าวแกท่เลอาหห์วท่า
“ฉกันขอรจ้องพขีกี่ โปรดใหจ้จากดผดาอธิมเหลท่านกันี้นของบตุตร
ชายของพขีกี่ใหจ้ฉกันบจ้าง”
30:15 และเลอาหห์กลท่าวแกท่นางวท่า “เปป็นเรสืกี่องเลห็ก
นจ้อยหรสือทขีกี่นจ้องไดจ้แยท่งสามขีของพขีกี่ไปแลจ้ว และนจ้อง
จะมาเอาพวกดผดาอธิมของบตุตรชายของพขีกี่ไปเสขีย
ดจ้วย” และราเชลกลท่าววท่า “ฉะนกันี้นคสืนวกันนขีนี้เขาจะไป
นอนกกับพขีกี่ เพสืกี่อแลกกกับดผดาอธิมเหลท่านกันี้นของบตุตร

ชายของพขีกี่”
30:16 และยาโคบออกมาจากนาในเวลาเยห็น และ
เลอาหห์กห็ออกไปเพสืกี่อพบเขา และกลท่าววท่า “ทท่านตจ้อง
เขจ้ามาหาขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้จจ้างทท่านดจ้วย
พวกดผดาอธิมของบตุตรชายของขจ้าพเจจ้าแนท่แลจ้ว” 
และเขากห็นอนกกับนางคสืนนกันี้น
30:17 และพระเจจ้าทรงสดกับฟปังเลอาหห์ และนางกห็
ตกันี้งครรภห์ และคลอดบตุตรชายคนทขีกี่หจ้าใหจ้แกท่ยาโคบ
30:18 และเลอาหห์กลท่าววท่า “พระเจจ้าไดจ้ประทาน
สธินจจ้างของขจ้าพเจจ้าใหจ้แกท่ขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้
ยกหญธิงคนใชจ้ของขจ้าพเจจ้าใหจ้สามขีของขจ้าพเจจ้า” 
และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อธิสสาคารห์
30:19 และเลอาหห์กห็ตกันี้งครรภห์อขีก และคลอดบตุตร
ชายคนทขีกี่หกใหจ้แกท่ยาโคบ
30:20 และเลอาหห์กลท่าววท่า “พระเจจ้าไดจ้ประทาน
สธินสอดทองหมกันี้นอกันดขีใหจ้ขจ้าพเจจ้า บกัดนขีนี้สามขีของ
ขจ้าพเจจ้าจะอาศกัยอยผท่กกับขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้
ใหจ้บตุตรชายแกท่เขาหกคนแลจ้ว” และนางเรขียกชสืกี่อ
ของเขาวท่า เศบผลตุน



30:21 และหลกังจากนกันี้นนางกห็คลอดบตุตรสาวคน หนถึกี่ง และเรขียกชสืกี่อของเธอวท่า ดขีนาหห์
เลอาหร์มภีบทุตรชายคนทภีริ่หกและบทุตรสาวคนหนนริ่ง

บตุตรชายทกันี้งสธิบสองคนของยาโคบจถึงมาเชท่นนขีนี้: เลอาหห์คลอดบตุตรชายสขีกี่คนใหจ้เขา จากนกันี้นบธิลฮาหห์ สาวใชจ้
ของราเชล คลอดบตุตรชายสองคนใหจ้เขา จากนกันี้นศธิลปาหห์ สาวใชจ้ของเลอาหห์ คลอดบตุตรชายใหจ้เขาสองคน จาก
นกันี้นพระเจจ้าประทานบตุตรชายอขีกสองคนใหจ้แกท่เลอาหห์ และในทขีกี่สตุดพระเจจ้ากห็ประทานบตุตรชายสองคนใหจ้แกท่ราเชล
นกักี่นคสือ โยเซฟและเบนยามธิน

รผเบนบตุตรชายของเลอาหห์พบดผดาอธิมในทตุท่ง ซถึกี่งบางครกันี้งถผกเรขียกวท่า “แอปเปปิปื้ลรกัก” (love apples) เคยมขี
ประเพณขีหนถึกี่งในทธิศตะวกันออกวท่าพวกมกันชท่วยเพธิกี่มการมขีบตุตร พวกมกันอาจไมท่ชท่วยเพธิกี่มการมขีบตุตรแตท่ทกันี้งราเชลและ
เลอาหห์อยากไดจ้พวกมกันและอยท่างนจ้อยพระเจจ้ากห็ทรงอนตุญาตใหจ้เลอาหห์ไดจ้ตกันี้งครรภห์อขีกครกันี้ง นางมขีบตุตรคนทขีกี่หจ้า จาก
นกันี้นกห็บตุตรคนทขีกี่หก

ขจ้อ 18 แสดงใหจ้เหห็นวท่าเลอาหห์รผจ้สถึกวท่าตนไดจ้ทสาการเสขียสละอยท่างแทจ้จรธิงในการยกสาวใชจ้คนหนถึกี่งของตน
ใหจ้แกท่สามขีของตน บกัดนขีนี้นางรผจ้สถึกวท่าพระเจจ้าทรงตอบแทนนางแลจ้ว ขจ้อ 20 แสดงใหจ้เหห็นวท่านางรผจ้สถึกมกักี่นใจวท่านางมขี
ทขีกี่ถาวรในความรกักใครท่และความเอาใจใสท่ของสามขีของนาง เพราะนางคลอดบตุตรชายใหจ้เขาหกคนแลจ้ว หลกังจาก
บตุตรชายคนทขีกี่หกนกันี้นนางกห็มขีบตุตรสาวคนหนถึกี่ง นามวท่าดขีนาหห์

_____________
ขร้อ 22-24:

30:22 และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงราเชล และ
พระเจจ้าทรงสดกับฟปังนาง และทรงเปปิดครรภห์ของ
นาง
30:23 และนางกห็ตกันี้งครรภห์ และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และกลท่าววท่า “พระเจจ้าโปรดยกความอดสผของ

ขจ้าพเจจ้าไปเสขีย”
30:24 และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า โยเซฟ และ
กลท่าววท่า “พระเยโฮวาหห์จะโปรดเพธิกี่มบตุตรชายอขีก
คนหนถึกี่งใหจ้ขจ้าพเจจ้า”

ราเชลมภีบทุตรชายคนหนนริ่งในทภีริ่สทุด, โยเซฟ
“และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงราเชล” โอ กขีกี่ครกันี้งแลจ้วทขีกี่นางคงรผจ้สถึกวท่าพระเจจ้าทรงลสืมนางเสขียแลจ้ว! แตท่เรา

แนท่ใจไดจ้เลยวท่าคสารจ้องทผลดจ้วยใจทขีกี่แตกสลายทกันี้งหมดนกันี้นของหญธิงคนนขีนี้ทขีกี่อยากมขีลผกกห็ถผกเกห็บรกักษาไวจ้อยท่าง
ปลอดภกัยตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้าและไมท่เคยถผกลสืมเลย นนี้สาตาของใจทขีกี่เปลท่าเปลขีกี่ยวของนางพระเจจ้าทรงเกห็บใสท่ขวด
ของพระองคห์ไวจ้ ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงระลถึกถถึงนาง กขีกี่ครกันี้งแลจ้วทขีกี่คสากลท่าวเชท่นนขีนี้ปรากฏในพระคกัมภขีรห์:

“และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงโนอาหห์” (ปฐก. 8:1)
“พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงอกับราฮกัม” (ปฐก. 19:29)
“และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงราเชล” (ปฐก. 30:22)
มขีกลท่าวเกขีกี่ยวกกับฮกันนาหห์วท่า “และพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงระลถึกถถึงนาง” (1 ซมอ. 1:19)
โอ ใชท่แลจ้วครกับ และพระเจจ้าทรงระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของพระองคห์ ความเมตตาของพระองคห์ บรรดา

พระสกัญญาของพระองคห์ พระองคห์ทรงระลถึกวท่าเราเปป็นผงคลขีดธิน แตท่มขีพระสกัญญาอกันแสนหวานนกันี้นเกขีกี่ยวกกับเราทขีกี่



วท่า “บรรดาบาปและความชกักี่วชจ้าของพวกเขานกันี้น เราจะไมท่จดจสาไวจ้อขีกเลย” เมสืกี่อบาปและความชกักี่วชจ้าเหลท่านกันี้นถผก
สารภาพและถผกวางไวจ้ใตจ้พระโลหธิตและทกันี้งหมดถผกยกโทษ

พระเจจ้าทรงสดกับฟปังเสขียงโอดครวญของลผกหลานของอธิสราเอลในการตกเปป็นทาสในอขียธิปตห์และ 
“พระเจจ้าทรงระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของพระองคห์”

มกันงท่ายทขีกี่จะคธิดวท่าพระเจจ้าทรงลสืมเราเสขียแลจ้ว ทรงลสืมบรรดาพระสกัญญาของพระองคห์ ทรงลสืมความเศรจ้า
โศกของเรา ความตจ้องการตท่าง ๆ ของเราเสขียแลจ้ว แตท่พระองคห์ไมท่เคยลสืมเลย

ดกังนกันี้นพระเจจ้าจถึงทรงระลถึกถถึงราเชลและประทานโยเซฟบตุตรทขีกี่ไดจ้รกับพระพรคนนกันี้นใหจ้แกท่นาง บกัดนขีนี้นางมขี
ความเชสืกี่อและนางทราบวท่า “พระเยโฮวาหห์จะโปรดเพธิกี่มบตุตรชายอขีกคนหนถึกี่งใหจ้ขจ้าพเจจ้า” คสาเหยขียดหยามทขีกี่เคย
ตกอยผท่บนราเชลถผกเอาออกไปแลจ้ว นางเปป็นคตุณแมท่ ไมท่เปป็นหมกันอขีกตท่อไปแลจ้ว!

______________
ขร้อ 25-30:

30:25 และตท่อมา เมสืกี่อราเชลไดจ้คลอดโยเซฟแลจ้ว 
ยาโคบกลท่าวแกท่ลาบกันวท่า “ขอสท่งขจ้าพเจจ้าไปเถธิด 
เพสืกี่อขจ้าพเจจ้าจะไปถถึงสถานทขีกี่ของขจ้าพเจจ้าเอง และ
ถถึงแผท่นดธินของขจ้าพเจจ้า
30:26 ขอมอบภรรยาทกันี้งหลายของขจ้าพเจจ้ากกับบตุตร
ทกันี้งหลายของขจ้าพเจจ้าใหจ้ขจ้าพเจจ้าเถธิด เพราะขจ้าพเจจ้า
ไดจ้รกับใชจ้ทท่านเพสืกี่อพวกเขาแลจ้ว และใหจ้ขจ้าพเจจ้าไป
เถธิด เพราะทท่านกห็รผจ้ถถึงการรกับใชจ้ของขจ้าพเจจ้าซถึกี่ง
ขจ้าพเจจ้าไดจ้กระทสาแกท่ทท่านแลจ้ว”
30:27 และลาบกันกลท่าวแกท่เขาวท่า “เราขอรจ้องเจจ้า 
ถจ้าเราเปป็นทขีกี่พอใจในสายตาของเจจ้าแลจ้ว จงอยผท่ตท่อ
เถธิด เพราะเราเรขียนรผจ้จากประสบการณห์วท่าพระเยโฮ

วาหห์ไดจ้ทรงอวยพรเราเพราะเหห็นแกท่เจจ้า”
30:28 และทท่านกลท่าววท่า “จงกสาหนดคท่าจจ้างของ
เจจ้าแกท่เราเถธิด และเราจะใหจ้คท่าจจ้างนกันี้น”
30:29 และเขากลท่าวแกท่ทท่านวท่า “ทท่านกห็รผจ้วท่าขจ้าพเจจ้า
ไดจ้รกับใชจ้ทท่านอยท่างไร และฝผงสกัตวห์ของทท่านไดจ้อยผท่กกับ
ขจ้าพเจจ้าอยท่างไร
30:30 เพราะวท่าทท่านเคยมขีแตท่นจ้อยกท่อนขจ้าพเจจ้ามา 
และบกัดนขีนี้มกันกห็ไดจ้เพธิกี่มขถึนี้นเปป็นอกันมากแลจ้ว และพระ
เยโฮวาหห์ไดจ้ทรงอวยพรทท่านตกันี้งแตท่การมาของ
ขจ้าพเจจ้า และบกัดนขีนี้เมสืกี่อไรขจ้าพเจจ้าจะไดจ้บสารตุง
ครอบครกัวของตนเองเชท่นกกันเลท่า”

ยาโคบอยากเจอหนร้าพผ่อแมผ่ในแผผ่นดธินอนันเปปีปี่ยมสทุขนนันั้น
ยาโคบรกับใชจ้มานานหลายปปแลจ้ว เราคาดวท่าเขาตจ้องใชจ้ชขีวธิตแบบจสากกัดจสาเขขีกี่ย โดยไดจ้รกับสท่วนแบท่งตาม

ปกตธิสสาหรกับภรรยาและลผก ๆ ของเขา บกัดนขีนี้เขาอยากไปเสขีย เขาตจ้องสะสมไวจ้สสาหรกับตกัวเองและครอบครกัวของ
เขา

แตท่ลาบกันรผจ้สถึกวท่าตนตจ้องไมท่เสขียยาโคบไป! เหมสือนกกับทขีกี่โยเซฟในอขียธิปตห์เปป็น “คนทขีกี่เจรธิญรตุท่งเรสืองขถึนี้น”; 
เหมสือนกกับทขีกี่โปทธิฟารห์ เจจ้าของของเขา พบวท่ากธิจการทตุกอยท่างของตนเจรธิญขถึนี้นในมสือของโยเซฟ (ปฐก. 39:2-5); 
เหมสือนกกับทขีกี่พกัศดขีคนนกันี้นพบเกขีกี่ยวกกับโยเซฟ, “และพกัศดขีกห็มอบนกักโทษทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่ในคตุกไวจ้ในมสือของโยเซฟ และสธิกี่ง
ใดกห็ตามทขีกี่พวกเขาทสาทขีกี่นกักี่น โยเซฟกห็เปป็นผผจ้กระทสาสธิกี่งนกันี้น พกัศดขีไมท่ไดจ้เอาใจใสท่สธิกี่งใด ๆ ทขีกี่มอบไวจ้ในมสือของโยเซฟ 
เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับเขา และสธิกี่งใดซถึกี่งเขาไดจ้กระทสา พระเยโฮวาหห์กห็ทรงโปรดใหจ้สธิกี่งนกันี้นเจรธิญขถึนี้น”



(ปฐก. 39:22,23)- มกันกห็เปป็นแบบนกันี้นกกับยาโคบทขีกี่ทสางานภายใตจ้ลาบกัน พระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขา สธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่เขา
เอามสือจกับตจ้องกห็จสาเรธิญทกันี้งสธินี้น การทสางานหนกัก การเอาใจใสท่แบบจรธิงใจ ความจงรกักภกักดขีและความสกัตยห์ซสืกี่อนสา
ผลลกัพธห์เชท่นนกันี้นมาใหจ้ทตุกแหท่งหน เพราะจสาใจ ลาบกันจถึงตจ้องจท่ายคท่าจจ้างทขีกี่ดขีกวท่าเดธิมใหจ้แกท่ยาโคบ เขาขออะไรเลท่า?

___________
ขร้อ 31-43:

30:31 และทท่านกลท่าววท่า “เราควรจะใหจ้อะไรเจจ้า” 
และยาโคบกลท่าววท่า “ทท่านไมท่ตจ้องใหจ้อะไรขจ้าพเจจ้า
หรอก ถจ้าทท่านจะทสาสธิกี่งนขีนี้แกท่ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้ากห็จะ
เลขีนี้ยงและรกักษาฝผงสกัตวห์ของทท่านอขีก
30:32 คสือวกันนขีนี้ขจ้าพเจจ้าจะผท่านไปดผฝผงสกัตวห์ของทท่าน
ทกันี้งฝผง โดยคกัดจากทขีกี่นกักี่นสกัตวห์ทตุกตกัวทขีกี่มขีจตุดและดท่าง 
และสกัตวห์ทตุกตกัวทขีกี่มขีสขีนนี้สาตาลคลนี้สาในทท่ามกลางฝผงแกะ
และตกัวทขีกี่ดท่างและทขีกี่มขีจตุดในทท่ามกลางฝผงแพะ และ
พวกนขีนี้แหละจะเปป็นคท่าจจ้างของขจ้าพเจจ้า
30:33 ดกังนกันี้นความชอบธรรมของขจ้าพเจจ้าจะใหจ้คสา
ตอบแทนขจ้าพเจจ้าในกาลภายหนจ้า เมสืกี่อฝผงสกัตวห์เหลท่า
นกันี้นจะเปป็นคท่าจจ้างของขจ้าพเจจ้าตท่อหนจ้าทท่าน ทตุกตกัวทขีกี่
ไมท่มขีจตุดและทขีกี่ไมท่ดท่างในทท่ามกลางฝผงแพะ และตกัวทขีกี่
ไมท่เปป็นสขีนนี้สาตาลคลนี้สาในทท่ามกลางฝผงแกะ นกักี่นจะถผก
นกับวท่าขจ้าพเจจ้าขโมยสกัตวห์เหลท่านขีนี้มา”
30:34 และลาบกันกลท่าววท่า “ดผเถธิด เราขอใหจ้เปป็นไป
ตามคสาของเจจ้าละกกัน”
30:35 และวกันนกันี้นทท่านกห็คกัดพวกแพะตกัวผผจ้ทขีกี่ลายและ
ทขีกี่ดท่าง และแพะตกัวเมขียทตุกตกัวทขีกี่มขีจตุดและทขีกี่ดท่าง และ
ทตุกตกัวทขีกี่มขีสขีขาวบจ้าง และทตุกตกัวทขีกี่มขีสขีนนี้สาตาลคลนี้สาใน
ทท่ามกลางฝผงแกะ และมอบพวกมกันไวจ้ในมสือของ
บตุตรชายทกันี้งหลายของทท่าน
30:36 และทท่านแยกไปอยผท่หท่างจากยาโคบเปป็น
ระยะทางสามวกัน และยาโคบกห็เลขีนี้ยงฝผงสกัตวห์ของลา
บกันทขีกี่เหลสืออยผท่นกันี้น

30:37 และยาโคบเอาพวกกธิกี่งไมจ้สดจากตจ้นปอปลา
รห์ และจากตจ้นเฮเซลและตจ้นเกาลกัด และปอก
เปลสือกเปป็นรธินี้วขาว ๆ ในกธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้น และทสาใหจ้สขี
ขาวนกันี้นปรากฏซถึกี่งอยผท่ในกธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้น
30:38 และเขาวางกธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้นซถึกี่งเขาไดจ้ปอก
เปลสือกไวจ้ตรงหนจ้าฝผงสกัตวห์ในรท่องเหลท่านกันี้นคสือใน
รางนนี้สาเหลท่านกันี้นเมสืกี่อฝผงสกัตวห์มาดสืกี่มนนี้สา เพสืกี่อพวกมกันจะ
ไดจ้ตกันี้งทจ้องเมสืกี่อพวกมกันมาดสืกี่มนนี้สา
30:39 และฝผงสกัตวห์กห็ตกันี้งทจ้องตรงหนจ้ากธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้น 
และออกลผกเปป็นตกัวทขีกี่มขีลาย มขีจตุดและดท่าง
30:40 และยาโคบไดจ้แยกพวกลผกแกะ และตกันี้งหนจ้า
ของฝผงแพะแกะเหลท่านกันี้นไปทางพวกแกะทขีกี่มขีลาย 
และแกะสขีนนี้สาตาลคลนี้สาทตุกตกัวในฝผงสกัตวห์ของลาบกัน 
และเขาใหจ้ฝผงแพะแกะของตนเองอยผท่ตท่างหาก และ
ไมท่ใหจ้พวกมกันปะปนกกับฝผงสกัตวห์ของลาบกัน
30:41 และตท่อมา เมสืกี่อไรกห็ตามทขีกี่สกัตวห์ทขีกี่แขห็งแรงกวท่า
ตกันี้งทจ้อง ยาโคบกห็วางกธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้นไวจ้ขจ้างหนจ้า
สายตาของฝผงสกัตวห์ในรางนนี้สาเหลท่านกันี้น เพสืกี่อพวกมกัน
จะไดจ้ตกันี้งทจ้องทท่ามกลางกธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้น
30:42 แตท่เมสืกี่อสกัตวห์เหลท่านกันี้นอท่อนแอ เขากห็ไมท่ใสท่กธิกี่งไมจ้
เหลท่านกันี้นไวจ้ ดกังนกันี้นสกัตวห์ทขีกี่อท่อนแอกวท่าจถึงตกเปป็นของ
ลาบกัน และสกัตวห์ทขีกี่แขห็งแรงกวท่าเปป็นของยาโคบ
30:43 และชายผผจ้นขีนี้กห็มกักี่งมขีมากขถึนี้นอยท่างยธิกี่ง และมขีฝผง
แพะแกะมากมาย และพวกสาวใชจ้ และพวกคนใชจ้
ชาย และฝผงอผฐ และฝผงลา

 



พระเจร้าทรงทนาใหร้ฝสูงสนัตวร์ของยาโคบจนาเรธิญขนนั้น
ผมคธิดวท่าหนทางเดขียวทขีกี่จะทสาความเขจ้าใจขจ้อพระคสาตอนนขีนี้กห็คสือ เขจ้าใจวท่ายาโคบพถึกี่งพาพระเจจ้า เขาเลสือก

วธิธขีหนถึกี่งเพสืกี่อทขีกี่จะไมท่มขีชท่องวท่างสสาหรกับการโตจ้แยจ้ง เขายอมรกับตกัวสขีนนี้สาตาลในทท่ามกลางฝผงแกะและตกัวทขีกี่มขีลายจตุดและ
ลายดท่างในทท่ามกลางพวกแพะ และนกักี่นจะตจ้องเปป็นคท่าจจ้างของเขา!

คตุณคธิดวท่ากธิกี่งไมจ้ทขีกี่ถผกปอกเปลสือกจนมขีสขีขาวเหลท่านกันี้นซถึกี่งปรากฏเปป็นรธินี้ว ๆ มขีสท่วนเกขีกี่ยวขจ้องกกับการตกันี้งครรภห์
ของพวกสกัตวห์ “ทขีกี่มขีลาย มขีจตุดและดท่าง” อยท่างนกันี้นหรสือ? ไมท่เลย เหห็นไดจ้ชกัดวท่านขีกี่เปป็นเครสืกี่องหมายหนถึกี่งระหวท่างยาโค
บกกับพระเจจ้า พระเจจ้าทรงเปป็นผผจ้ทขีกี่ทสาใหจ้สกัตวห์เหลท่านกันี้นตกันี้งครรภห์ ไมท่ใชท่กธิกี่งไมจ้ทขีกี่ถผกปอกเปลสือกเหลท่านกันี้น!

เราใหจ้บกัพตธิศมาผผจ้เชสืกี่อทกันี้งหลายมธิใชท่เพสืกี่อชท่วยพวกเขาใหจ้รอด แตท่เพสืกี่อเปป็นพยานถถึงความรอด ชายหลายคน
วางมสือบนนกักเทศนห์คนหนถึกี่งเพสืกี่อเจธิมตกันี้งเขา แตท่มสือเหลท่านกันี้นเองไมท่ทสาใหจ้เกธิดนกักเทศนห์คนหนถึกี่ง เราอธธิษฐานขอฤทธธิธิ์
เดชของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์ เหลท่าผผจ้อาวตุโสของครธิสตจกักรไดจ้รกับเชธิญใหจ้เจธิมดจ้วยนนี้สามกันและอธธิษฐานใหจ้ผผจ้เจห็บปฝ่วย 
แตท่นนี้สามกันมะกอกนกันี้นบนหนจ้าผากไมท่ทสาใหจ้คนปฝ่วยนกันี้นหายดขี มกันเปป็นสกัญลกักษณห์อยท่างหนถึกี่งของพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์
ของพระเจจ้าผผจ้ทรงสถธิตอยผท่ภายในผผจ้ทรงสามารถรกักษาใหจ้หายไดจ้และทรงรกักษาใหจ้หายบท่อย ๆ

ดกังนกันี้นยาโคบจถึงพถึกี่งพาพระเจจ้า และพระเจจ้าทรงอวยพรเขาตท่อไป บกัดนขีนี้หลกังจากเวลานานหลายปปของ
การรกับใชจ้ลาบกันอยท่างไมท่เหห็นแกท่ตกัว ในทขีกี่สตุดเรากห็พบวท่ายาโคบ “มกักี่งมขีมากขถึนี้นอยท่างยธิกี่ง และมขีฝผงแพะแกะมากมาย 
และพวกสาวใชจ้ และพวกคนใชจ้ชาย และฝผงอผฐ และฝผงลา”



ปฐมกาล 31
ขร้อ 1-13:

31:1 และเขาไดจ้ยธินบรรดาถจ้อยคสาของพวกบตุตรชาย
ของลาบกัน ซถึกี่งกลท่าววท่า “ยาโคบไดจ้แยท่งทรกัพยห์สมบกัตธิ
ทขีกี่เคยเปป็นของบธิดาของพวกเราไปหมดแลจ้ว และ
จากทรกัพยห์สมบกัตธิซถึกี่งเคยเปป็นของบธิดาของพวกเรา
นกันี้นเขาไดจ้รกับสงท่าราศขีทกันี้งหมดนขีนี้”
31:2 และยาโคบไดจ้สกังเกตดผสขีหนจ้าของลาบกัน และ
ดผเถธิด กห็ไมท่เปป็นตท่อเขาเหมสือนแตท่กท่อน
31:3 และพระเยโฮวาหห์ตรกัสกกับยาโคบวท่า “จงกลกับ
ไปยกังแผท่นดธินแหท่งบรรพบตุรตุษของเจจ้า และยกังญาตธิพขีกี่
นจ้องของเจจ้าเถธิด และเราจะอยผท่กกับเจจ้า”
31:4 และยาโคบกห็สท่งไปและเรขียกราเชลและเลอาหห์
ใหจ้มาทขีกี่ทตุท่งนามายกังฝผงสกัตวห์ของเขา
31:5 และกลท่าวแกท่นางทกันี้งสองวท่า “เราเหห็นวท่าสขีหนจ้า
บธิดาของพวกเจจ้าวท่า ไมท่เปป็นตท่อเราเหมสือนแตท่กท่อน 
แตท่พระเจจ้าของบธิดาเราทรงสถธิตอยผท่กกับเรามาตลอด
31:6 และเจจ้าทกันี้งสองรผจ้แลจ้ววท่า ดจ้วยเตห็มกสาลกังของเรา
เราไดจ้รกับใชจ้บธิดาของเจจ้าทกันี้งสอง
31:7 และบธิดาของเจจ้าทกันี้งสองไดจ้หลอกลวงเรา และ
เปลขีกี่ยนคท่าจจ้างของเราเสขียสธิบครกันี้งแลจ้ว แตท่พระเจจ้าไมท่
ไดจ้ทรงอนตุญาตใหจ้ทท่านทสาความเสขียหายแกท่เรา
31:8 ถจ้าทท่านไดจ้กลท่าวอยท่างนขีนี้วท่า ‘สกัตวห์ทขีกี่มขีจตุดจะเปป็น
คท่าจจ้างของเจจ้า’ แลจ้วสกัตวห์ทตุกตกัวกห็คลอดลผกมขีจตุด 

และถจ้าทท่านไดจ้กลท่าวอยท่างนกันี้นวท่า ‘สกัตวห์ตกัวทขีกี่ลายจะ
เปป็นคท่าจจ้างของเจจ้า’ แลจ้วสกัตวห์ทตุกตกัวกห็คลอดลผกลาย
หมด
31:9 ดกังนขีนี้แหละพระเจจ้าไดจ้ทรงเอาสกัตวห์ของบธิดาเจจ้า
ทกันี้งสองไปเสขีย และประทานพวกมกันใหจ้แกท่เรา
31:10 และตท่อมาในเวลาทขีกี่สกัตวห์เหลท่านกันี้นตกันี้งทจ้อง เรา
ไดจ้แหงนตาของเราขถึนี้นดผ และไดจ้เหห็นในความฝปัน
หนถึกี่ง และดผเถธิด พวกแพะตกัวผผจ้ซถึกี่งผสมพกันธตุห์กกับฝผง
สกัตวห์นกันี้นเปป็นแพะลาย แพะจตุด และแพะลายเปป็น
แถบ ๆ
31:11 และทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งของพระเจจ้าไดจ้พผด
กกับเราในความฝปันหนถึกี่ง โดยตรกัสวท่า ‘ยาโคบเออ๋ย’ 
และเราไดจ้ทผลวท่า ‘ขจ้าพระองคห์อยผท่ทขีกี่นขีกี่’
31:12 และพระองคห์ไดจ้ตรกัสวท่า ‘จงแหงนตาของเจจ้า
ขถึนี้นและดผ แพะตกัวผผจ้ทตุกตกัวทขีกี่ผสมพกันธตุห์กกับฝผงสกัตวห์นกันี้น 
เปป็นแพะลาย แพะจตุด และแพะลายเปป็นแถบ ๆ 
เพราะเราเหห็นทตุกสธิกี่งทขีกี่ลาบกันทสากกับเจจ้าแลจ้ว
31:13 เราเปป็นพระเจจ้าแหท่งเบธเอลทขีกี่เจจ้าไดจ้เจธิมเสา
สสาคกัญนกันี้นไวจ้ และทขีกี่เจจ้าไดจ้ทสาการปฏธิญาณตท่อเรา 
บกัดนขีนี้จงลตุกขถึนี้น เจจ้าจงออกไปจากแผท่นดธินนขีนี้ และ
กลกับไปยกังแผท่นดธินแหท่งญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า’”

พวกบทุตรชายของลาบนันไมผ่พอใจกนับความเจรธิญของยาโคบ
บตุตรชายเหลท่านกันี้นไมท่ไดจ้ถผกกลท่าวถถึงมากท่อน เหห็นไดจ้ชกัดวท่างานใหญท่นกันี้นในการดผแลฝผงแพะแกะและฝผงวกัว

ของลาบกันตกอยผท่บนยาโคบ ไมท่ใชท่บนเหลท่าบตุตรชายของลาบกัน ยาโคบเปป็นลผกจจ้าง เมสืกี่อยาโคบมาในตอนแรก รา
เชลเปป็นผผจ้ดผแลฝผงแกะนกันี้น บกัดนขีนี้เราคาดวท่าตลอดยขีกี่สธิบปปมานขีนี้ยาโคบไดจ้รกับภาระหลกักในการดผแลทรกัพยห์สธินของลาบกัน
ทกันี้งหมด

แตท่บตุตรชายเหลท่านกันี้นและแมจ้แตท่ลาบกันกห็อธิจฉาและรธิษยาความเจรธิญรตุท่งเรสืองของยาโคบ ลาบกันไดจ้หลอก
ลวงยาโคบ “และเปลขีกี่ยนคท่าจจ้างของเราเสขียสธิบครกันี้งแลจ้ว” ยาโคบกลท่าว แตท่พระเจจ้าไมท่ไดจ้ทรงยอมใหจ้เขาพท่ายแพจ้ 
ขจ้อตกลงใดกห็ตามทขีกี่ลาบกันตกลงทขีกี่จะกระทสาตามเปป็นครกันี้งคราวเพสืกี่อทขีกี่จะไดจ้ประโยชนห์จากการทสางานหนกักของยา



โคบและเพสืกี่อทสาใหจ้ยาโคบยากจนตท่อไปกห็ถผกเอาชนะโดยการอวยพรพธิเศษของพระเจจ้า
แตท่ถถึงเวลาแลจ้วทขีกี่ยาโคบตจ้องกลกับไปยกังแผท่นดธินคานาอกัน กลกับไปยกังแผท่นดธินทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้น พระเยโฮ

วาหห์ไดจ้ตรกัสแกท่เขาวท่า “จงกลกับไปยกังแผท่นดธินแหท่งบรรพบตุรตุษของเจจ้า และยกังญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า” กท่อนหนจ้านขีนี้เขา
ยกังไมท่ไดจ้รกับคสาสกักี่งนกันี้นและการรกับประกกันนกันี้นทขีกี่วท่าเขาจะปลอดภกัยในการกลกับไปและเผชธิญหนจ้าเอซาว

พวกทภีริ่ “ไมผ่มภี” กย็โทษพวกทภีริ่ “มภี”
ความอธิจฉาของลาบกันและบตุตรทกันี้งหลายของเขาเปป็นสท่วนหนถึกี่งของคสาแชท่งสาปทขีกี่ตกอยผท่บนเผท่าพกันธตุห์มนตุษยห์

คนทขีกี่ทสางานหนกักกวท่าและหาเงธินไดจ้เยอะกวท่ากห็ถผกอธิจฉาโดยคนทขีกี่เกขียจครจ้าน คนทขีกี่ไมท่รผจ้จกักจกัดเตรขียม คนทขีกี่โฉดเขลา
ทขีกี่ไมท่ไดจ้เจรธิญมากเทท่า คนทขีกี่หาเสขียงเพสืกี่อชธิงตสาแหนท่งทางการเมสือง เพสืกี่อทขีกี่จะไดจ้รกับคะแนนเสขียงจากฝผงชน กห็เสนอ
แนะใหจ้เกห็บภาษขีพวกคนรวยและบรธิษกัทใหญท่ ๆ! คนทขีกี่ยากจน ซถึกี่งเสขียภาษขีแคท่รจ้อยละ 20 จากรายรกับ กห็อธิจฉาคนทขีกี่
ตจ้องจท่ายภาษขีถถึงรจ้อยละ 80 หรสือ 90 ของรายรกับทกันี้งหมดของเขาเพสืกี่อชท่วยเลขีนี้ยงดผคนยากจนนกันี้น คนยากจนนกันี้น
อยากใหจ้คนรวยถผกเกห็บภาษขีมากขถึนี้นและถผกจสากกัดขอบเขตมากขถึนี้น! เมสืกี่อคนใดทขีกี่โดยการทสางานหนกักโดยไมท่รผจ้จกัก
หยตุดหยท่อนและการวางแผนและการอดออมและการมกัธยกัสถห์ไดจ้สรจ้างธตุรกธิจใหญท่โต และขณะทขีกี่เขาสรจ้างความ
มกักี่งคกักี่งใหจ้ตกัวเอง เขากห็ใหจ้งานแกท่อขีกหลายพกันคน เขากห็ถผกอธิจฉาและถผกเกลขียดชกังเพราะความเจรธิญรตุท่งเรสืองของเขา!

คนทขีกี่ประสบความสสาเรห็จจะมขีศกัตรผหลายรายเพขียงเพราะวท่าเขาประสบความสสาเรห็จ และคนทขีกี่ไมท่รผจ้จกักจกัด
เตรขียม คนทขีกี่เกขียจครจ้านและคนขขีนี้อธิจฉากห็จะคธิดวท่าคนรวยไดจ้มกักี่งมขีเพราะกดขขีกี่พวกเขาหรสือเพราะใชจ้กลโกงบาง
อยท่าง! ดกังนกันี้นพวกบตุตรชายของลาบกันจถึงเกลขียดชกังยาโคบและลาบกันกห็ไมท่พอใจเขา

พวกเขาไมท่พธิจารณาถถึงความจงรกักภกักดขีทขีกี่ยาโคบแสดงใหจ้เหห็น (ขจ้อ 6) และการปรนนธิบกัตธิรกับใชจ้ตามทขีกี่ยา
โคบกลท่าววท่า “ดจ้วยเตห็มกสาลกังของเรา” การดผแลเอาใจใสท่อยท่างดขีทขีกี่เขากลท่าวถถึงในขจ้อ 40 การทสาบกัญชขีทขีกี่ซสืกี่อตรงของ
เขา การรกับผธิดชอบอยท่างสตุจรธิตของเขา (ขจ้อ 39) ถผกเมธินเฉย ลาบกันทธินี้งภาระงานทกันี้งหมดไวจ้กกับยาโคบและบกัดนขีนี้กห็
หกัวเสขียทขีกี่พระเจจ้าทรงอวยพรเขา

ในอเมรธิกาทขีกี่ประชากรประมาณครถึกี่งหนถึกี่งถผกวท่าจจ้างโดยรกัฐบาล (เมสือง, เขต, รกัฐ หรสือระดกับชาตธิ) หรสือไมท่กห็
ตจ้องพถึกี่งเงธินชท่วยเหลสือหรสือไดจ้รกับแสตมปป์แลกอาหารหรสือเงธินชท่วยเหลสือไรท่นาหรสือมสืนี้อกลางวกันฟรขีทขีกี่โรงเรขียนหรสือเงธิน
ชท่วยเหลสือผผจ้ประสบภกัย-ประชาชาตธินกันี้นกห็จะเปป็นประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่มขีพวกชอบบท่นกกับความสสาเรห็จของคนเหลท่านกันี้นทขีกี่
โดยการทสาธตุรกธิจแบบเสรขีและการทสางานหนกักไดจ้เจรธิญรตุท่งเรสืองขถึนี้นอยท่างมาก มกันเปป็นเรสืกี่องนท่าเศรจ้าสสาหรกับ
ประชาชาตธินกันี้น และพยากรณห์ถถึงหายนะทขีกี่จะมาในอนาคต เมสืกี่อผผจ้คนสท่วนใหญท่อยากเลขีนี้ยงชขีพโดยพถึกี่งพาการทสางาน
หนกักและภาษขีของผผจ้อสืกี่น

ลาบกันดผไมท่ดขีเทท่าไรเมสืกี่อเทขียบกกับยาโคบ เขาโกงยาโคบและโกหก ยกเลอาหห์ใหจ้แกท่ยาโคบโดยการหลอก
ลวงแทนทขีกี่ราเชลผผจ้ซถึกี่งยาโคบไดจ้ตท่อรองไวจ้ การทสางานหนกักเจห็ดปปเพสืกี่อแลกกกับภรรยาคนทขีกี่เขาไมท่อยากไดจ้ จากนกันี้น
อขีกเจห็ดปปเพสืกี่อแลกกกับราเชลผผจ้ทขีกี่เขารกัก! เขาเปลขีกี่ยนคท่าจจ้างของยาโคบสธิบหนแลจ้ว คอยหาโอกาสทขีกี่จะเอาเปรขียบชาย
ทขีกี่เปป็นคนทสางานทขีกี่นกักี่นอยผท่เสมอ เขาอจ้างสธิทธธิธิ์ทขีกี่จะควบคตุมลผกสาวทกันี้งสองของตน ผผจ้ซถึกี่งแตท่งงานไปแลจ้วสธิบสามปป และ
หลาน ๆ ในเมสืกี่อคนเหลท่านกันี้นถผกซสืนี้อและถผกจท่ายราคาแลจ้วทกันี้งหมด เขาทสาตกัวราวกกับวท่าเขาเชสืกี่อพระเจจ้าตอนทขีกี่เอลขีเอ
เซอรห์มาหาเมสืกี่อหลายปปกท่อนเพสืกี่อสผท่ขอเรเบคาหห์ใหจ้เปป็นภรรยาของอธิสอกัค แตท่บกัดนขีนี้เขามขีพวกรผปเคารพ เขาไมท่ใชท่คนทขีกี่



ดสาเนธินตามทางของพระเจจ้าเลย
บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงบกัญชายาโคบวท่า “จงกลกับไปยกังแผท่นดธินแหท่งบรรพบตุรตุษของเจจ้า และยกังญาตธิพขีกี่นจ้องของ

เจจ้าเถธิด และเราจะอยผท่กกับเจจ้า” โอ พระเจจ้าผผจ้เสดห็จมาพบกกับเขาเมสืกี่อยขีกี่สธิบปปกท่อนยกังทรงรกักเขาเหมสือนเดธิม ยกังทรง
สกัญญาพระพรเหลท่านกันี้นแกท่เขาซถึกี่งพระองคห์ทรงสกัญญาไวจ้กท่อนแลจ้วแกท่อกับราฮกัมและอธิสอกัค ยาโคบตระหนกักดขีวท่า
ตลอดหลายปปมานขีนี้พระเจจ้าไดจ้ทรงปกปฝ้องเขาจากลาบกันผผจ้มขีอตุบายและไดจ้ทรงเลขีนี้ยงดผเขาอยท่างมหกัศจรรยห์

สกัญลกักษณห์ของยาโคบ: วท่าพระเจจ้าจะทรงประทานการเพธิกี่มพผนนกันี้นแกท่เขา
 เมสืกี่อยาโคบปอกเปลสือกจากกธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้นและวางรธินี้ว ๆ ไวจ้ตรงหนจ้าพวกแกะและแพะเมสืกี่อพวกมกันมา
ผสมพกันธตุห์ นกักี่นหมายความวท่ากธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้นทสาใหจ้พวกมกันออกลผกเชท่นนกันี้นหรสือ? ไมท่ใชท่อยท่างแนท่นอน และยาโคบไมท่
ไดจ้คธิดเชท่นนกันี้น กธิกี่งไมจ้ “ทขีกี่ถผกปอกเปลสือก” เหลท่านกันี้นเปป็นเพขียงสกัญลกักษณห์อยท่างหนถึกี่งระหวท่างยาโคบกกับพระเจจ้า เขา
ทราบในความฝปันหนถึกี่งจากพระเจจ้าวท่าพระเจจ้าจะทรงทสาใหจ้สธิกี่งซถึกี่งเขาทสาเปป็นสกัญลกักษณห์นกันี้นสสาเรห็จจรธิงและเพธิกี่มพผน
ฝผงวกัวและแพะแกะทขีกี่มขีลายดท่างและลายจตุดและสขีนนี้สาตาล

เมสืกี่อชนชาตธิอธิสราเอลเดธินรอบเมสืองเยรขีโคหกวกัน นกักี่นกห็ไมท่ทสาใหจ้กสาแพงเมสืองเยรขีโคถลท่มลงมา นกักี่นเปป็นเพขียง
เครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงวท่าพวกเขาเชสืกี่อฟปังพระเจจ้าวท่าพระองคห์จะทรงทสาลายกสาแพงเหลท่านกันี้นลง และพระองคห์ทรงทสา
เชท่นนกันี้นในวกันทขีกี่เจห็ด

เมสืกี่อนาอามานคนซขีเรขียนกันี้นจตุท่มตกัวในนนี้สาของแมท่นนี้สาจอรห์แดนเจห็ดหน มกันกห็ไมท่ใชท่นนี้สาของแมท่นนี้สาจอรห์แดนหรสือ
การจตุท่มนกันี้นทขีกี่ชสาระนาอามานใหจ้สะอาดจากโรคเรสืนี้อน แตท่เปป็นพระหกัตถห์ของพระเจจ้า การจตุท่มตกัวนกันี้นเปป็นเพขียงการก
ระทสาทขีกี่ตจ้องมขีเพสืกี่อแสดงออกถถึงความเชสืกี่อ

ดกังนกันี้นในทขีกี่นขีนี้ยาโคบจถึงใชจ้กธิกี่งไมจ้เหลท่านกันี้นตรงหนจ้าฝผงแกะเพสืกี่อเปป็นสกัญลกักษณห์อยท่างหนถึกี่งระหวท่างเขากกับ
พระเจจ้า

หลานชายตกัวนจ้อยคนหนถึกี่งของผมเกธิดกท่อนกสาหนดและรท่างกายเลห็กจธิจิ๋วนกันี้นกห็เกห็บอาหารไมท่อยผท่เลยนาน
หลายสกัปดาหห์ เขาหนกักแคท่สขีกี่ปอนดห์ ผมเขจ้าไปในรถของผมและขกับวนรอบชท่วงตถึกนกันี้นขณะทขีกี่เขานอนอยผท่ในโรง
พยาบาลและรจ้องทผลตท่อพระเจจ้าจนกระทกักี่งผมมกักี่นใจวท่าพระองคห์จะทรงชท่วยชผกสาลกังเดห็กนจ้อยนกันี้น วกันนกันี้นพวกหมอ
พบนมสผตรหนถึกี่งทขีกี่อาจเหมาะกกับกระเพาะของทารกนกันี้น เขานนี้สาหนกักเพธิกี่มขถึนี้นหนถึกี่งออนซห์และหายดขีและเตธิบโตแขห็ง
แรงในเวลาไมท่นาน มกันไมท่ใชท่การขกับรถวนรอบโรงพยาบาลนกันี้นทขีกี่ทสาใหจ้เดห็กนกันี้นหายดขี นกักี่นเปป็นเพขียงการกระทสาหนถึกี่ง
ทขีกี่แสดงออกถถึงความเชสืกี่อของผม

ดกังนกันี้นเราจถึงแนท่ใจวท่ามกันเปป็นเชท่นนกันี้นกกับยาโคบและกธิกี่งไมจ้ทขีกี่ “ปอกเปลสือก” เหลท่านกันี้น
เมสืกี่อ D.L. Moody ซถึกี่งไดจ้รกับแรงบกันดาลใจจากพระสกัญญานกันี้นแกท่โยชผวาในโยชผวา 1:3 ทขีกี่วท่า “สถานทขีกี่ทตุก

แหท่งทขีกี่ฝฝ่าเทจ้าของพวกเจจ้าจะเหยขียบลง เราไดจ้ยกใหจ้แกท่พวกเจจ้า” ไดจ้คตุกเขท่าลงบนพสืนี้นทขีกี่แปลงหนถึกี่งในชธิคาโกจ้และ
อจ้างสธิทธธิธิ์ในมกันสสาหรกับอาคารใหญท่หลกังแรกนกันี้นของ Moody Bible Institute (สถาบกันพระคกัมภขีรห์มผดขีนี้) คสา
อธธิษฐานของเขากห็ไดจ้รกับคสาตอบ การคตุกเขท่าบนพสืนี้นทขีกี่แปลงนกันี้นโดยเฉพาะเปป็นเพขียงสกัญลกักษณห์อยท่างหนถึกี่งระหวท่างมผ
ดขีนี้กกับพระเจจ้า

บกัดนขีนี้พระเจจ้าองคห์นกันี้นแหท่งเบธเอลไดจ้ตรกัสแกท่ยาโคบแลจ้ว พระเจจ้าทรงเตสือนความจสาเขาถถึงเวลานกันี้นเมสืกี่อ



ยขีกี่สธิบปปกท่อนเมสืกี่อเขาเจธิมเสาตจ้นนกันี้นและกลท่าววท่า “นขีกี่จะเปป็นบจ้านของพระเจจ้าสสาหรกับขจ้าพระองคห์” ทขีกี่นกักี่นยาโคบไดจ้ใหจ้
คสาปฏธิญาณไวจ้ตท่อพระเจจ้า พระเจจ้าทรงบกัญชายาโคบวท่า “บกัดนขีนี้จงลตุกขถึนี้น เจจ้าจงออกไปจากแผท่นดธินนขีนี้ และกลกับไป
ยกังแผท่นดธินแหท่งญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า” โอ นานถถึงยขีกี่สธิบปปทขีกี่อยผท่นอกแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญานกันี้น หท่างไกลจากความ
เกลขียดชกังของเอซาวพขีกี่ชายของเขา ไมท่ไดจ้ตธิดตท่อกกับพท่อและแมท่และแผท่นดธินทขีกี่ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้นเลย! แตท่พระเจจ้าไมท่
ทรงลสืมยาโคบ! พระสกัญญานกันี้นยกังมขีผลอยผท่ เขาตจ้องกลกับไปบจ้าน

___________
ขร้อ 14-18:

31:14 และราเชลกกับเลอาหห์ไดจ้ตอบและกลท่าวแกท่
เขาวท่า “ยกังมขีสท่วนทรกัพยห์หรสือมรดกสสาหรกับเราทกันี้ง
สองในบจ้านบธิดาของเราทกันี้งสองอขีกหรสือ
31:15 ทท่านนกับเราทกันี้งสองเหมสือนคนแปลกหนจ้ามธิใชท่
หรสือ เพราะทท่านไดจ้ขายเราทกันี้งสอง และไดจ้กธินเงธิน
ของเราทกันี้งสองไปเยอะแลจ้วดจ้วย
31:16 ดจ้วยวท่าทรกัพยห์สมบกัตธิทกันี้งสธินี้นซถึกี่งพระเจจ้าทรงเอา
มาจากบธิดาของเราทกันี้งสอง นกักี่นแหละเปป็นของของ
เราทกันี้งสอง และของลผก ๆ ของเราทกันี้งสอง ดกังนกันี้น

บกัดนขีนี้สธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่พระเจจ้าตรกัสแกท่ทท่านแลจ้ว จงทสา
เถธิด
31:17 แลจ้วยาโคบไดจ้ลตุกขถึนี้น และใหจ้บตุตรทกันี้งหลาย
ของทท่านกกับภรรยาทกันี้งหลายของทท่านขถึนี้นขขีกี่พวกอผฐ
31:18 และเขาตจ้อนสกัตวห์เลขีนี้ยงทกันี้งหมดของเขาไป 
และขนขจ้าวของทกันี้งสธินี้นของเขาซถึกี่งเขาไดจ้มานกันี้น คสือ
สกัตวห์เลขีนี้ยงทขีกี่เขาไดจ้มา ซถึกี่งเขาไดจ้มาในเมสืองปปัดดานอา
รกัม เพสืกี่อทขีกี่จะไปหาอธิสอกัคบธิดาของเขาในแผท่นดธินแหท่ง
คานาอกัน

ยาโคบไปจากปฝัดดานอารนัม
ภรรยาทกันี้งสองทราบดขีเกขีกี่ยวกกับความไมท่ยตุตธิธรรมของบธิดาของตน การหลอกลวงของเขา ใจละโมบของ

เขา การทขีกี่เขาพยายามเอาเปรขียบยาโคบอยผท่เสมอและทสาใหจ้ตนมกักี่งมขีขถึนี้นโดยยาโคบเปป็นฝฝ่ายเสขีย แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรง
ดผแลพวกนางมาตลอด บกัดนขีนี้ภรรยาเหลท่านขีนี้กลท่าววท่า “ดจ้วยวท่าทรกัพยห์สมบกัตธิทกันี้งสธินี้นซถึกี่งพระเจจ้าทรงเอามาจากบธิดา
ของเราทกันี้งสอง นกักี่นแหละเปป็นของของเราทกันี้งสอง และของลผก ๆ ของเราทกันี้งสอง ดกังนกันี้นบกัดนขีนี้สธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่พระเจจ้า
ตรกัสแกท่ทท่านแลจ้ว จงทสาเถธิด” ยาโคบใหจ้ภรรยาทกันี้งสองและลผก ๆ ขถึนี้นขขีกี่อผฐ เขามขีฝผงแพะแกะและฝผงวกัวมากมาย 
พระเจจ้าทรงทสาใหจ้เขาเจรธิญขถึนี้น ดจ้วยสธิกี่งเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมด เขาออกเดธินทางไปยกังแผท่นดธินคานาอกันซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ พระเจจ้า
ทรงสกัญญาพระพรใหญท่ยธิกี่งหลายประการไวจ้แกท่เขาและเปป็นทขีกี่ซถึกี่งใจของเขาโหยหานานหลายปป

____________
ขร้อ 19-29:

31:19 และลาบกันออกไปเพสืกี่อตกัดขนแกะของทท่าน 
และราเชลไดจ้ขโมยเหลท่าเทวรผปทขีกี่เปป็นของบธิดาของ
นางไป
31:20 และยาโคบกห็หลบหนขีไปโดยทขีกี่ลาบกันคนซขีเรขีย
ไมท่รผจ้เรสืกี่อง ในการทขีกี่เขาไมท่ไดจ้บอกทท่านวท่าเขาจะหนขีไป
31:21 ดกังนกันี้นเขาจถึงหนขีไปพรจ้อมกกับสธิกี่งสารพกัดทขีกี่เขา

มขีอยผท่ และเขาลตุกขถึนี้น และขจ้ามแมท่นนี้สาไป และมตุท่งหนจ้า
ของเขาไปทางภผเขากธิเลอาด
31:22 และมขีคนไปบอกลาบกันในวกันทขีกี่สามวท่า ยา
โคบไดจ้หนขีไปแลจ้ว
31:23 และทท่านกห็พาญาตธิพขีกี่นจ้องของทท่านออกไปกกับ
ทท่าน และไลท่ตามเขาไปเปป็นการเดธินทางเจห็ดวกัน และ



พวกทท่านกห็ตามทกันยาโคบในภผเขากธิเลอาด
31:24 และพระเจจ้าทรงมาปรากฏแกท่ลาบกันคน
ซขีเรขียในความฝปันในกลางคสืน และตรกัสแกท่ทท่านวท่า 
“จงระวกังใหจ้ดขีวท่า เจจ้าจะไมท่พผดดขีหรสือรจ้ายแกท่ยาโคบ
เลย”
31:25 แลจ้วลาบกันกห็ตามมาทกันยาโคบ บกัดนขีนี้ยาโคบ
ไดจ้ตกันี้งเตห็นทห์ของเขาอยผท่ในภผเขานกันี้น และลาบกันกกับ
ญาตธิพขีกี่นจ้องของทท่านตกันี้งเตห็นทห์อยผท่ในภผเขาแหท่งกธิเลอ
าด
31:26 และลาบกันกลท่าวแกท่ยาโคบวท่า “เจจ้าทสาอะไร
ลงไป ทขีกี่เจจ้าหนขีไปโดยไมท่บอกใหจ้เรารผจ้ และพาบตุตร
สาวทกันี้งสองของเราไป เหมสือนเปป็นพวกเชลยทขีกี่ถผก

จกับดจ้วยดาบ
31:27 ทสาไมเจจ้าไดจ้หลบหนขีไปอยท่างลกับ ๆ และแอบ
ไปจากเรา และไมท่ไดจ้บอกใหจ้เรารผจ้ เพสืกี่อเราจะจกัดสท่ง
เจจ้าไปดจ้วยความรท่าเรธิงยธินดขี และดจ้วยบทเพลงทกันี้ง
หลาย ดจ้วยรสามะนา และดจ้วยพธิณเขาคผท่
31:28 และไมท่ยอมใหจ้เราจตุบลาบตุตรชายทกันี้งหลาย
ของเราและบตุตรสาวทกันี้งหลายของเรา บกัดนขีนี้เจจ้าไดจ้
กระทสาอยท่างโงท่เขลาในการทสาเชท่นนกันี้น
31:29 เรามขีกสาลกังพอในมสือของเราทขีกี่จะทสาอกันตราย
แกท่พวกเจจ้าไดจ้ แตท่พระเจจ้าแหท่งบธิดาของพวกเจจ้าไดจ้
พผดกกับเราเมสืกี่อคสืนนขีนี้ โดยตรกัสวท่า ‘เจจ้าจงระวกังใหจ้ดขีวท่า 
เจจ้าจะไมท่พผดดขีหรสือรจ้ายแกท่ยาโคบเลย’

ลาบนันไลผ่ตามยาโคบ
ลาบกันไมท่อยผท่ทขีกี่เตห็นทห์ทกันี้งหลายของตนเพราะไปตกัดขนแกะ และในระหวท่างเวลานกันี้นราเชลไดจ้ขโมยพวก

เทวรผปของบธิดาของนางไป คตุณจะหมายเหตตุวท่าในพระคกัมภขีรห์ทตุกขจ้อเหลท่านขีนี้พวกมกันถผกเรขียกเพขียงวท่าเทวรผป (ขจ้อ 
19,34) แตท่ลาบกันเรขียกพวกมกันวท่า “เหลท่าพระของเรา” (ขจ้อ 30) พวกมกันอาจเปป็นรผปหตุท่นทขีกี่ทสาดจ้วยทองคสาหรสือเซ
รามธิก ราเชลอาจอยากไดจ้พวกมกันเพราะวท่าพวกมกันสวย นางอาจเคยเลท่นกกับพวกมกันตอนเปป็นเดห็ก ไมท่วท่าจะยกังไง 
ลาบกันกห็ถสือวท่าพวกมกันเปป็นพวกพระ 

ตท่อมา ในปฐมกาล 35:2 ยาโคบบกัญชาครอบครกัวของตนวท่า “จงทธินี้งบรรดาพระของคนตท่างชาตธิทขีกี่อยผท่
ทท่ามกลางพวกเจจ้าเสขียใหจ้หมด” ขจ้อ 4 กลท่าววท่า “และพวกเขาเอาบรรดาพระของคนตท่างชาตธิซถึกี่งมขีอยผท่ในมสือของ
พวกเขามาใหจ้ยาโคบ กกับบรรดาตตุจ้มหผของพวกเขา…” ราเชลบผชาเทวรผปเหลท่านขีนี้ในฐานะพวกพระหรสือไมท่ เราไมท่
ทราบ แตท่พวกมกันเปป็นบท่วงแรจ้วอยท่างหนถึกี่งและเปป็นสธิกี่งทขีกี่ผธิดและพระเจจ้าทรงสกักี่งใหจ้ทธินี้งพวกมกันเสขียกท่อนทขีกี่พวกเขาจะ
มานมกัสการพระองคห์ทขีกี่เบธเอล ตตุจ้มหผเหลท่านกันี้นอาจเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงถถึงการรกักโลกกห็ไดจ้ ไมท่วท่าจะยกังไง สธิกี่งของ
บางอยท่างกห็ไมท่จสาเปป็นตจ้องผธิดบาปแตท่พวกมกันเปป็น “เครสืกี่องถท่วง” ตามทขีกี่กลท่าวไวจ้ในฮขีบรผ 12:1 และเราจสาไดจ้วท่า
แมจ้แตท่งผทองสกัมฤทธธิธิ์นกันี้นทขีกี่โมเสสทสาขถึนี้นมาในถธิกี่นทตุรกกันดารเพสืกี่อเปป็นตกัวแทนของพระครธิสตห์บนกางเขนนกันี้นและทาง
แหท่งความรอดนกันี้นกห็กลายเปป็นรผปเคารพอกันหนถึกี่งและประชาชนกห็เผาเครสืกี่องหอมถวายแกท่มกัน ดกังนกันี้นกษกัตรธิยห์เฮเซคขี
ยาหห์จถึงสกักี่งทสาลายมกันเสขีย (2 พงศห์กษกัตรธิยห์ 18:4) แตท่แมจ้กระทกักี่งความโลภกห็ถสือวท่าเปป็นการไหวจ้รผปเคารพ ครธิสเตขียน
ทกันี้งหลายควรระมกัดระวกังจรธิง ๆ ทขีกี่จะ “หลขีกหนขีจากการนกับถสือรผปเคารพ” นกักี่นคสือ ความรกักอกันโอหกังใด ๆ หรสือการ
อนตุโลมใหจ้แกท่สธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่อาจเขจ้ามาอยผท่ระหวท่างเรากกับพระเจจ้า

ยาโคบตกันี้งหนจ้าของตนมตุท่งไปยกังภผเขากธิเลอาด นกักี่นอยผท่ในแผท่นดธินคานาอกันแตท่อยผท่ทางทธิศตะวกันออกของ
แมท่นนี้สาจอรห์แดน โอ นกักี่นจะอยผท่ในประเทศของเขาเองอขีกครกันี้ง!

แตท่ลาบกันไดจ้รวบรวม “ญาตธิพขีกี่นจ้อง” ของเขา ไมท่นท่าจะใชท่พขีกี่นจ้องรท่วมสายโลหธิต และพวกเขารขีบไลท่ตามยา



โคบไปและในเจห็ดวกันพวกเขากห็ตามทกันเขา ยาโคบจสาเปป็นตจ้องเดธินทางไปอยท่างชจ้า ๆ เพราะมขีฝผงแพะแกะและฝผง
วกัว และพวกอผฐทขีกี่วธิกี่งเรห็วกห็สามารถไลท่ตามทกันในสขีกี่วกันสสาหรกับระยะทางทขีกี่พวกเขาไดจ้เดธินทางในเจห็ดวกัน และทขีกี่ภผเขากธิ
เลอาดพวกเขากห็ตามทกันเขา

เจตนาของลาบกันคสืออะไร? เขาอาจมาเพสืกี่อทขีกี่จะฆท่ายาโคบ หรสือเขาอาจมขีเจตนาทขีกี่จะชธิงลผกสาวทกันี้งสอง
ของตนและหลาน ๆ ของตนกลกับไปพรจ้อมกกับฝผงแพะแกะและฝผงวกัว ยาโคบกลกัววท่าจะเปป็นเชท่นนกันี้น ตามทขีกี่ขจ้อ 31 
บอกเรา

แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงพบกกับลาบกันในความฝปันแลจ้วและทรงเตสือนเขาอยท่างเขจ้มงวดใหจ้เขาเลธิกยตุท่งกกับยาโคบ: 
“เจจ้าจงระวกังใหจ้ดขีวท่า เจจ้าจะไมท่พผดดขีหรสือรจ้ายแกท่ยาโคบเลย”

จงหมายเหตตุความโอหกังของลาบกัน ชายคนหนถึกี่งจากไปอยท่างเงขียบ ๆ พรจ้อมกกับเหลท่าภรรยาและบตุตรของ
เขาเอง ลาบกันโกรธทขีกี่พวกเขาไมท่มาบอกและขออนตุญาต! เขาอยากทสาใหจ้ยาโคบรผจ้สถึกเหมสือนเปป็นอาชญากรคน
หนถึกี่งทขีกี่จากไปพรจ้อมกกับครอบครกัวของตกัวเอง! นท่าสงสกัยจรธิง ๆ วท่าลาบกันและพวกบตุตรชายและคนอสืกี่น ๆ รผจ้สถึกเชท่น
นกันี้นกกับยาโคบจรธิง ๆ หรสือทขีกี่เขาอยากสท่งพวกเขาไป “ดจ้วยบทเพลงทกันี้งหลาย ดจ้วยรสามะนา และดจ้วยพธิณเขาคผท่” 
อยท่างทขีกี่เขากลท่าว แตท่บกัดนขีนี้ทขีกี่เขาถท่อมาไกลถถึงขนาดนขีนี้แลจ้ว เขากห็ตจ้องกลท่าวคสาอสาลาและแกจ้ตกัวใหจ้ดผดขีทขีกี่สตุดเทท่าทขีกี่จะ
ทสาไดจ้

เขาถผกเตสือนในความฝปันหนถึกี่ง (ขจ้อ 24) เหมสือนกกับทขีกี่ภรรยาของปปลาตไดจ้รกับคสาเตสือนในความฝปันหนถึกี่งเกขีกี่ยว
กกับพระเยซผเจจ้า ความจรธิงกห็คสือวท่าเหลท่าทผตสวรรคห์ของพระเจจ้าอยผท่ลจ้อมรอบลผก ๆ ของพระเจจ้าเพสืกี่อปกปฝ้องและดผแล
พวกเขา ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งพาเปโตรและยอหห์นออกมาจากคตุกเมสืกี่อพวกเขาถผกจกับกตุมและบอกพวกเขาใหจ้พผด
ดจ้วยใจกลจ้าในกรตุงเยรผซาเลห็ม (กธิจการ 5:17-20)

___________
ขร้อ 30-35:

31:30 และบกัดนขีนี้ถถึงแมจ้วท่าเจจ้าปรารถนาทขีกี่จะไป 
เพราะเจจ้าคธิดถถึงบจ้านบธิดาของเจจ้ามาก ถถึงอยท่างนกันี้น
ทสาไมเจจ้าไดจ้ขโมยเหลท่าพระของเราไปดจ้วยเลท่า”
31:31 และยาโคบตอบและกลท่าวแกท่ลาบกันวท่า 
“เพราะวท่าขจ้าพเจจ้ากลกัว ดจ้วยวท่าขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าววท่า
 ‘บางทขีทท่านจะรธิบบตุตรสาวทกันี้งสองของทท่านคสืนจาก
ขจ้าพเจจ้าเสขียโดยใชจ้กสาลกัง’
31:32 ทท่านพบเหลท่าพระของทท่านกกับผผจ้ใดกห็ตาม กห็
อยท่าไวจ้ชขีวธิตผผจ้นกันี้นเลย ตท่อหนจ้าญาตธิพขีกี่นจ้องของพวกเรา
ทท่านจงคจ้นดผวท่าสธิกี่งใดทขีกี่เปป็นของทท่านทขีกี่อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า 
และทท่านจงเอามกันไปเถธิด” เพราะยาโคบไมท่ทราบ
วท่าราเชลไดจ้ขโมยเทวรผปเหลท่านกันี้นมา

31:33 และลาบกันไดจ้เขจ้าไปในเตห็นทห์ของยาโคบ และ
เขจ้าไปในเตห็นทห์ของเลอาหห์ และเขจ้าไปในเตห็นทห์ของ
สาวใชจ้ทกันี้งสองคนนกันี้น แตท่ทท่านหารผปเหลท่านกันี้นไมท่พบ 
แลจ้วทท่านออกมาจากเตห็นทห์ของเลอาหห์ และเขจ้าไป
ในเตห็นทห์ของราเชล
31:34 บกัดนขีนี้ราเชลไดจ้เอาเทวรผปเหลท่านกันี้นไป และใสท่
รผปเหลท่านกันี้นไวจ้ในกผบอผฐ และนกักี่งทกับรผปเหลท่านกันี้นไวจ้ 
และลาบกันไดจ้คจ้นดผทกักี่วเตห็นทห์ แตท่หารผปเหลท่านกันี้นไมท่พบ
31:35 และนางกลท่าวแกท่บธิดาของตนวท่า “ขอนาย
ของขจ้าพเจจ้าอยท่าโกรธเลยทขีกี่ขจ้าพเจจ้าลตุกขถึนี้นตท่อหนจ้า
ทท่านไมท่ไดจ้ ดจ้วยวท่าธรรมดาทขีกี่ผผจ้หญธิงมขีกสาลกังเปป็นอยผท่กกับ
ขจ้าพเจจ้า” และทท่านกห็คจ้นดผ แตท่ไมท่พบเทวรผปเหลท่านกันี้น



เลย
รสูปเคารพของลาบนันถสูกซผ่อนไวร้

เพราะไมท่ทราบวท่าราเชลไดจ้ขโมยรผปเคารพของบธิดาของนางมา ยาโคบจถึงทจ้าใหจ้คจ้นดผอยท่างเปปิดเผย พวก
เขาจะตจ้องคจ้นดผในเตห็นทห์ทตุกหลกังของเขาและสกัมภาระทกันี้งหมดและดผวท่าจะเจอสธิกี่งใดไหม ใจวธินธิจฉกัยผธิดและชอบเขา
นกันี้นแจท่มแจจ้ง ราเชลผผจ้ซถึกี่งดจ้วยเหตตุผลบางประการอยากไดจ้เทวรผปเหลท่านกันี้น ไดจ้ซท่อนพวกมกันไวจ้ในกผบอผฐและนกักี่งทกับ
มกันและมขีขจ้ออจ้าง ดกังนกันี้นพวกมกันจถึงไมท่ถผกคจ้นพบ ขณะเดขียวกกันความโกรธของยาโคบกห็พลตุท่งขถึนี้นยธิกี่งกวท่าเดธิมกกับทท่าทขี
อกันโอหกังของลาบกัน

_________
ขร้อ 36-43:

31:36 และยาโคบกห็โกรธและตท่อวท่าลาบกัน และยา
โคบตอบและกลท่าวแกท่ลาบกันวท่า “การละเมธิดของ
ขจ้าพเจจ้าคสืออะไร บาปของขจ้าพเจจ้าคสืออะไร ทขีกี่ทท่าน
ไดจ้รขีบรจ้อนไลท่ตามขจ้าพเจจ้ามาเชท่นนขีนี้
31:37 เพราะวท่าทท่านไดจ้คจ้นดผของของขจ้าพเจจ้า
ทกันี้งหมดแลจ้ว ทท่านพบอะไรเลท่าทขีกี่เปป็นของมาจาก
บจ้านของทท่าน จงตกันี้งสธิกี่งนกันี้นไวจ้ทขีกี่นขีกี่ตรงหนจ้าญาตธิพขีกี่นจ้อง
ของขจ้าพเจจ้าและญาตธิพขีกี่นจ้องของทท่านเถธิด เพสืกี่อพวก
เขาจะไดจ้ตกัดสธินความระหวท่างเราทกันี้งสอง
31:38 ขจ้าพเจจ้าอยผท่กกับทท่านมายขีกี่สธิบปปนขีนี้แลจ้ว พวกแกะ
ตกัวเมขียของทท่านและพวกแพะตกัวเมขียของทท่านไมท่ไดจ้
แทจ้งลผกของพวกมกัน และพวกแกะตกัวผผจ้แหท่งฝผงแกะ
ของทท่าน ขจ้าพเจจ้ากห็ไมท่ไดจ้กธินเลย
31:39 ทขีกี่ซถึกี่งถผกกกัดฉขีกกธินเสขียโดยสกัตวห์รจ้ายทกันี้งหลาย 
ขจ้าพเจจ้ากห็ไมท่ไดจ้นสามาใหจ้ทท่าน ขจ้าพเจจ้าเองไดจ้แบกรกับ
การสผญเสขียของมกันใหจ้ จากมสือของขจ้าพเจจ้าทท่านไดจ้
เรขียกรจ้องเอาทกันี้งนกันี้น ไมท่วท่าถผกขโมยไปในเวลากลาง
วกันหรสือถผกขโมยไปในเวลากลางคสืน
31:40 ขจ้าพเจจ้าเคยเปป็นเชท่นนขีนี้ ในเวลากลางวกัน
ความแหจ้งแลจ้งกห็เผาผลาญขจ้าพเจจ้า และนนี้สาคจ้างแขห็ง

ในเวลากลางคสืน และการนอนหลกับของขจ้าพเจจ้ากห็
หายไปจากดวงตาของขจ้าพเจจ้า
31:41 ขจ้าพเจจ้าอาศกัยอยผท่ในครกัวเรสือนของทท่านเชท่นนขีนี้
ยขีกี่สธิบปปแลจ้ว ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับใชจ้ทท่านสธิบสขีกี่ปปเพสืกี่อจะไดจ้
บตุตรสาวสองคนของทท่าน และหกปปเพสืกี่อจะไดจ้ฝผง
สกัตวห์ของทท่าน และทท่านไดจ้เปลขีกี่ยนคท่าจจ้างของ
ขจ้าพเจจ้าสธิบครกันี้งแลจ้ว
31:42 ถจ้าพระเจจ้าของบธิดาขจ้าพเจจ้า พระเจจ้าของอกับ
ราฮกัม และความเกรงกลกัวของอธิสอกัค มธิไดจ้สถธิตอยผท่
กกับขจ้าพเจจ้าแลจ้ว บกัดนขีนี้ทท่านคงสท่งขจ้าพเจจ้าไปตกัวเปลท่า
เปป็นแนท่ พระเจจ้าไดจ้ทรงเหห็นความทตุกขห์ของขจ้าพเจจ้า
และการงานตรากตรสาแหท่งมสือของขจ้าพเจจ้า และไดจ้
ทรงหจ้ามทท่านเมสืกี่อคสืนวานนขีนี้”
31:43 และลาบกันตอบและกลท่าวแกท่ยาโคบวท่า 
“บตุตรสาวเหลท่านขีนี้กห็เปป็นบตุตรสาวของเรา และเดห็ก
เหลท่านขีนี้กห็เปป็นเดห็ก ๆ ของเรา และฝผงสกัตวห์เหลท่านขีนี้กห็
เปป็นฝผงสกัตวห์ของเรา และของทกันี้งสธินี้นทขีกี่เจจ้าเหห็นกห็เปป็น
ของเรา และวกันนขีนี้เราสามารถกระทสาอะไรแกท่บตุตร
สาวทกันี้งสองของเรานขีนี้ หรสือแกท่เดห็ก ๆ ของเขาทกันี้งสอง
ซถึกี่งพวกเขาไดจ้คลอดออกมา

คนาแกร้แตผ่งอนันแขย็งแรงของยาโคบ
ตลอดยขีกี่สธิบปปยาโคบไดจ้ยอมทนกกับการหลอกลวง วธิธขีการอกันคดโกงของลาบกัน บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงปลด

ปลท่อยเขาจากหนจ้าทขีกี่ของเขากกับลาบกันแลจ้ว เขาจะตจ้องกลกับไปยกังแผท่นดธินของเขา ทผตสวรรคห์ของพระเจจ้าไดจ้พผดแกจ้



ตท่างใหจ้เขาอยท่างเปปิดเผยแลจ้ว เขาไดจ้รกับพระสกัญญาของพระเจจ้าอขีกครกันี้งวท่าจะทรงดผแลเขา ดกังนกันี้นเขาจถึงพผดดจ้วยใจ
กลจ้า เขาเตสือนความจสาลาบกันวท่าเขารกับใชจ้นานสธิบสขีกี่ปปเพสืกี่อแลกกกับบตุตรสาวทกันี้งสอง ซถึกี่งคนหนถึกี่งเขาไมท่อยากไดจ้ เขา
รกับใชจ้อขีกหกปปเพสืกี่อแลกกกับฝผงสกัตวห์ และลาบกันไดจ้เปลขีกี่ยนคท่าจจ้างของเขาสธิบหนแลจ้ว โดยพยายามทขีกี่จะโกงและกขีดกกัน
ยาโคบไมท่ใหจ้มขีทรกัพยห์สธิน ยาโคบตระหนกักดขีวท่าพระเจจ้าแหท่งบรรพบตุรตุษของเขาและพระเจจ้าของอกับราฮกัมทรงอยผท่กกับ
เขาตลอดเวลานกันี้นเพสืกี่อปกปฝ้องเขา ใชท่แลจ้ว และ “ความเกรงกลกัวของอธิสอกัค”-ซถึกี่งหากไมท่มขีมกัน “บกัดนขีนี้ทท่านคงสท่ง
ขจ้าพเจจ้าไปตกัวเปลท่าเปป็นแนท่”

อธิสอกัคเปป็นชายผผจ้ยธิกี่งใหญท่ ยธิกี่งใหญท่มากพอทขีกี่กษกัตรธิยห์อาบขีเมเลคอยากทสาสนธธิสกัญญากกับเขาเพสืกี่อทขีกี่จะไมท่เกธิด
การวธิวาท ชสืกี่อเสขียงของเขาขจรขจายไปไกล และตกันี้งแตท่นกันี้นมาลาบกันกห็ไดจ้ยธินเกขีกี่ยวกกับความมกักี่งมขีและทรกัพยห์สธินของอธิ
สอกัคประมาณหกสธิบหรสือเจห็ดสธิบปปกท่อนหนจ้านกันี้น จนเขามขีความนกับถสืออยท่างมากตท่อชายผผจ้เขจ้มแขห็งและเกรขียงไกรผผจ้
นกันี้น เราไมท่มขีโอกาสไดจ้เหห็นมกัน แตท่เขาอาจคธิดวท่ามกันคงเปป็นความจรธิงทขีกี่วท่าอธิสอกัคคงจะแขห็งขกันในการปกปฝ้องยาโคบ 
เหมสือนอยท่างทขีกี่อกับราฮกัมแขห็งขกันในการชท่วยชขีวธิตโลท

จงหมายเหตตุความโอหกังของลาบกัน: “บตุตรสาวเหลท่านขีนี้กห็เปป็นบตุตรสาวของเรา และเดห็กเหลท่านขีนี้กห็เปป็นเดห็ก ๆ
ของเรา และฝผงสกัตวห์เหลท่านขีนี้กห็เปป็นฝผงสกัตวห์ของเรา และของทกันี้งสธินี้นทขีกี่เจจ้าเหห็นกห็เปป็นของเรา” นกักี่นไมท่เปป็นความจรธิงเลย
ทกันี้งหมดนขีนี้ถผกซสืนี้อและถผกจท่ายราคาแลจ้วดจ้วยการทสางานหนกักและการรกับใชจ้เกธินการคธิดคสานวณไดจ้ ลาบกันแคท่พยายาม
แกจ้ตกัวทขีกี่อยากไดจ้ทกันี้งหมดทขีกี่ยาโคบมขีและอยากทขีกี่จะควบคตุมพวกเขา

ความจรธิงกห็คสือวท่า ความสวามธิภกักดธิธิ์ของลผกสาวตท่อพท่อของเธอกห็ถผกยกเลธิกแลจ้วโดยการทขีกี่เธอนบนอบเชสืกี่อ
ฟปังตท่อสามขีของเธอ ลผกสาวทขีกี่แตท่งงานแลจ้วหรสือลผกชายยกังถผกบกัญชาวท่า “จงใหจ้เกขียรตธิบธิดาของเจจ้าและมารดาของ
เจจ้า” และยกังมขีกสาหนดไวจ้เหมสือนเดธิมวท่า “แตท่ถจ้าหญธิงมท่ายคนใดมขีลผกหรสือหลาน กห็ใหจ้ลผกหลานนกันี้นเรขียนรผจ้ทขีกี่จะแสดง
ความกตกัญญผทขีกี่บจ้านกท่อน และใหจ้ตอบแทนคตุณบธิดามารดาของตน เพราะวท่าสธิกี่งนกันี้นเปป็นสธิกี่งดขีและเปป็นทขีกี่ชอบตท่อพระ
พกักตรห์พระเจจ้า” (1 ทธ. 5:4) ชายและหญธิงทกันี้งหลายทขีกี่แตท่งงานแลจ้วยกังตจ้อง “ตอบแทนคตุณบธิดามารดาของตน” 
เหมสือนเดธิม และคน ๆ หนถึกี่งตจ้อง “เลขีนี้ยงดผ…คนเหลท่านกันี้นแหท่งบจ้านเรสือนของเขาเอง” (1 ทธ. 5:8) แตท่ความ
ปรารถนาของภรรยาจะมขีใหจ้แกท่สามขีของเธอเองและเขาจะปกครองเธอ (ปฐก. 3:16) เธอจะตจ้องนบนอบตท่อสามขี
ของเธอ “เหมสือนกกับทขีกี่กระทสาตท่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า” (อฟ. 5:22) แนท่นอนวท่า ลาบกันควรไดจ้รกับความเคารพจาก
บตุตรสาวทกันี้งสองนขีนี้ แตท่เขาจะตจ้องไมท่มขีอสานาจควบคตุมเหนสือพวกนางแลจ้ว

______________
ขร้อ 44-55:

31:44 ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ เจจ้าจงมาเถธิด ใหจ้พวกเราทสาพกันธ
สกัญญา ทกันี้งเรากกับเจจ้า และใหจ้พกันธสกัญญานกันี้นเปป็น
พยานระหวท่างเรากกับเจจ้า”
31:45 และยาโคบเอาหธินกจ้อนหนถึกี่งมา และตกันี้งหธิน
นกันี้นไวจ้เปป็นเสาสสาคกัญ
31:46 และยาโคบกลท่าวแกท่ญาตธิพขีกี่นจ้องของเขาวท่า 

“จงเกห็บหธินหลายกจ้อนมา” และพวกเขาเกห็บหธินมา
หลายกจ้อน และกองสตุมไวจ้ และทขีกี่นกักี่นพวกเขาไดจ้กธิน
เลขีนี้ยงกกันบนกองหธินนกันี้น
31:47 และลาบกันเรขียกกองหธินนกันี้นวท่า เยการห์สหดผธา
แตท่ยาโคบเรขียกกองหธินนกันี้นวท่า กาเลเอด
31:48 และลาบกันกลท่าววท่า “กองหธินนขีนี้เปป็นพยาน



ระหวท่างเรากกับเจจ้าวกันนขีนี้” เหตตุฉะนกันี้นชสืกี่อของกองหธิน
นกันี้นจถึงถผกเรขียกวท่า กาเลเอด
31:49 และมธิสปาหห์ เพราะทท่านกลท่าววท่า “ขอพระ
เยโฮวาหห์ทรงเฝฝ้าดผอยผท่ระหวท่างเรากกับเจจ้า เมสืกี่อพวก
เราไมท่อยผท่ตท่อหนจ้ากกันและกกัน
31:50 ถจ้าเจจ้าจะทสาใหจ้บตุตรสาวทกันี้งสองของเราเจห็บ
ชนี้สา หรสือถจ้าเจจ้าจะไดจ้ภรรยาคนอสืกี่นนอกจากบตุตรสาว
ทกันี้งสองของเรา ถถึงไมท่มขีใครอยผท่กกับพวกเรา ดผเถธิด 
พระเจจ้าทรงเปป็นพยานระหวท่างเรากกับเจจ้า”
31:51 และลาบกันกลท่าวแกท่ยาโคบวท่า “จงดผกองหธิน
นขีนี้ และจงดผเสาสสาคกัญนขีนี้ ซถึกี่งเราไดจ้ตกันี้งไวจ้ระหวท่างเรา
กกับเจจ้า
31:52 ขอใหจ้กองหธินนขีนี้เปป็นพยาน และใหจ้เสาสสาคกัญ
นขีนี้เปป็นพยานวท่า เราจะไมท่ขจ้ามกองหธินนขีนี้ไปหาเจจ้า 

และเจจ้าจะไมท่ขจ้ามกองหธินนขีนี้และเสาสสาคกัญนขีนี้มาหา
เรา เพสืกี่อทสาอกันตรายกกัน
31:53 ขอใหจ้พระเจจ้าของอกับราฮกัม และพระเจจ้าของ
นาโฮรห์ พระเจจ้าของบธิดาของทท่านทกันี้งสองทรงตกัดสธิน
ความระหวท่างพวกเรา” และยาโคบกห็ปฏธิญาณโดย
ความเกรงกลกัวของอธิสอกัคบธิดาของตน
31:54 แลจ้วยาโคบไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาบนภผเขา
นกันี้น และไดจ้เรขียกญาตธิพขีกี่นจ้องของตนมารกับประทาน
ขนมปปัง และพวกเขาไดจ้รกับประทานขนมปปัง และ
อยผท่ตลอดคสืนในภผเขานกันี้น
31:55 และในตอนเชจ้ามสืด ลาบกันกห็ลตุกขถึนี้น และจตุบ
บตุตรชายทกันี้งหลายของทท่าน และบตุตรสาวทกันี้งหลาย
ของทท่าน และอวยพรพวกเขา และลาบกันกห็จากไป 
และกลกับยกังสถานทขีกี่ของตน

พนันธสนัญญาแหผ่งสนันตธิภาพโดยยาโคบและลาบนัน
บกัดนขีนี้ลาบกันอยากทสาสนธธิสกัญญา พกันธสกัญญาหนถึกี่งกกับยาโคบ เขาตระหนกักวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับยาโคบ

และอาจเปป็นไดจ้วท่าบกัดนขีนี้ยาโคบเปป็นฝฝ่ายทขีกี่แขห็งแรงกวท่าตนแลจ้ว ไมท่วท่าจะยกังไง เขากห็ไดจ้รกับการอวยพรจากพระเจจ้า
อยท่างมาก

อกับราฮกัมทสาสนธธิสกัญญาหนถึกี่งกกับอาบขีเมเลค จากนกันี้นอธิสอกัคกห็ทสาสนธธิสกัญญาหนถึกี่งกกับอาบขีเมเลค กษกัตรธิยห์
แหท่งคนฟปลธิสเตขีย พวกคนตท่างชาตธิตระหนกักวท่าชายเหลท่านขีนี้เปป็นผผจ้ดสาเนธินตามทางของพระเจจ้าผผจ้ซถึกี่งจะรกักษาพกันธ
สกัญญา และไมท่เปป็นการฉลาดเลยทขีกี่จะตท่อตจ้านพวกเขา ลาบกันตระหนกักถถึงสธิกี่งเดขียวกกันนขีนี้เกขีกี่ยวกกับยาโคบ เชท่นเดขียว
กกับโปทธิฟารห์ในอขียธิปตห์ จากนกันี้นกห็พกัศดขีผผจ้นกันี้น จากนกันี้นกห็ฟาโรหห์ทขีกี่ดผออกวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับยาโคบ และเหมสือนกกับทขีกี่
เนบผคกัดเนสซารห์มองเหห็นจนหมดขจ้อสงสกัยวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับดานธิเอล ลาบกันในทขีกี่นขีนี้กห็เลห็งเหห็นถถึงความแขห็งแกรท่ง
และพระพรบางประการในอนาคตของยาโคบ พวกเขาตจ้องทสาสนธธิสกัญญากกัน

ยาโคบจถึงเอาหธินมากจ้อนหนถึกี่งและตกันี้งมกันเปป็นเสาสสาคกัญและทตุกคนกห็เกห็บกจ้อนหธินหลายกจ้อนมากองสตุม 
พวกเขาหยตุดและรกับประทานอาหารแหท่งการรท่วมสามกัคคขีธรรมและมธิตรภาพทขีกี่นกักี่นบนกองหธินนกันี้น ลาบกันเรขียกมกัน
วท่า เยการห์สหดผธา, คสาเคลเดขียทขีกี่แปลวท่าพยาน ยาโคบเรขียกมกันวท่า กาเลเอด, คสาฮขีบรผทขีกี่แปลวท่าพยาน แตท่มกันถผก
เรขียกเชท่นกกันวท่า “มธิสปาหห์” ในความหมายของการเฝฝ้าดผ นกักี่นคสือ “ประภาคารในความหมายของหอ
สกังเกตการณห์” ยาโคบกสาลกังไวจ้วางใจพระเจจ้าผผจ้ไดจ้ทรงพธิทกักษห์รกักษาในอดขีต วท่าจะทรงเฝฝ้าดผระหวท่างเขากกับพท่อตาทขีกี่
เหห็นแกท่เงธินและขขีนี้โมโหคนนขีนี้ ทกันี้งสองฝฝ่ายใหจ้คสามกักี่นวท่าจะไมท่ลท่วงลนี้สาหธินกองนขีนี้ไปทสาไมท่ดขีตท่ออขีกฝฝ่าย

จงหมายเหตตุวท่าลาบกัน ซถึกี่งพยายามทขีกี่จะทสาตามแบบอยท่างของยาโคบ รจ้องทผลตท่อ “พระเจจ้าของอกับราฮกัม 
และพระเจจ้าของนาโฮรห์ พระเจจ้าของบธิดาของทท่านทกันี้งสอง” ใหจ้ตกัดสธินความระหวท่างพวกเขา เขาไมท่ไดจ้หมายเหตตุ



ความแตกตท่างนกันี้นซถึกี่งยาโคบรผจ้จกัก พระเจจ้าไดจ้ทรงบกัญชาอกับราฮกัมอยท่างชกัดเจนใหจ้ออกไปจากบจ้านเมสืองของเขา 
ญาตธิพขีกี่นจ้องของเขาและเรสือนบธิดาของเขา (ปฐก. 12:2) เพราะวท่าคนเหลท่านกันี้นเปป็นพวกนกับถสือพระอสืกี่นเสขียสท่วนใหญท่
ลาบกันกห็เปป็นคนนกับถสือรผปเคารพเหมสือนคนอสืกี่น ๆ เหลท่านขีนี้ และเขาไมท่ไดจ้พผดถถึงพระเจจ้าวท่าเปป็นพระเจจ้าของเขาแตท่ใน
ฐานะพระเจจ้าโดยทกักี่วไป และ “ยาโคบกห็ปฏธิญาณโดยความเกรงกลกัวของอธิสอกัคบธิดาของตน” เขาอยากใหจ้ลาบกัน
จดจสาวท่าบธิดาของเขาเปป็นผผจ้มขีกสาลกังมากและวท่าพระเจจ้าทรงพธิสผจนห์แลจ้ววท่าทรงอยผท่กกับอธิสอกัค

“แลจ้วยาโคบไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาบนภผเขานกันี้น”-ภผเขากธิเลอาด ในแผท่นดธินคานาอกัน บกัดนขีนี้ยาโคบกท่อ
แทท่นบผชาหนถึกี่งและถวายเครสืกี่องสกัตวบผชา เราไมท่ถผกบอกวท่าเขาถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ ตลอดยขีกี่สธิบปปทขีกี่ผท่านมานขีนี้
ในประเทศของคนนกับถสือพระอสืกี่นใกลจ้เมสืองฮาราน เขาอาจถวายกห็ไดจ้ แตท่ไมท่มขีบกันทถึกไวจ้ ในบางแงท่มตุมพวกเครสืกี่อง
สกัตวบผชาและแทท่นบผชาดผเหมสือนจะไมท่เหมาะสมสสาหรกับอกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบนอกแผท่นดธินแหท่งพระสกัญญา
นกันี้น อกับราฮกัมไมท่มขีแทท่นบผชาในอขียธิปตห์และยาโคบไมท่มขีแทท่นบผชาในฮาราน เทท่าทขีกี่บกันทถึกแสดง

โอ ยาโคบมขีการฟปปื้นฟผครกันี้งใหญท่ของหกัวใจแลจ้ว พระเจจ้าทรงใหจ้พระสกัญญาทกันี้งหลายอขีกครกันี้ง เขาจะตจ้อง
กลกับไปยกังแผท่นดธินแหท่งบธิดาของเขาและพระเจจ้าทรงสกัญญาแลจ้ววท่าจะปกปฝ้อง และเราเชสืกี่อวท่าในการถวายเครสืกี่อง
สกัตวบผชานกันี้นยาโคบมขีความเขจ้าใจบางอยท่างเกขีกี่ยวกกับความหมายนกันี้น วท่ามกันเปป็นภาพของพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดทขีกี่จะ
เสดห็จมา, พระเมสสธิยาหห์นกันี้น

พวกเขากธินเลขีนี้ยงดจ้วยกกันหมดทตุกคน และเชจ้าตรผท่วกันถกัดมาลาบกันกห็จตุบลาลผกสาวทกันี้งสองและหลาน ๆ และ
เดธินทางจากไป



ปฐมกาล 32
ขร้อ 1,2:

32:1 และยาโคบกห็ไปตามทางของเขา และเหลท่าทผต
สวรรคห์ของพระเจจ้าไดจ้พบกกับเขา
32:2 และเมสืกี่อยาโคบเหห็นทผตสวรรคห์เหลท่านกันี้น เขา

กลท่าววท่า “นขีกี่เปป็นกองทกัพของพระเจจ้า” และเขา
เรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่นกันี้นวท่า มาหะนาอธิม

เหลผ่าทสูตสวรรคร์ของพระเจร้ามาพบ
ยาโคบถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่งแลจ้ว เขาไดจ้ยอมรกับอยท่างเปปิดเผยวท่าพระเจจ้าทรงอวยพรและปกปฝ้องเขา

เขาไดจ้ยอมรกับสธิทธธิของตนและสท่วนของตนในครอบครกัวนกันี้นซถึกี่งพระเมสสธิยาหห์จะเสดห็จมาและอวยพรคนทกันี้งโลก ดกัง
นกันี้นบกัดนขีนี้ “เหลท่าทผตสวรรคห์ของพระเจจ้าไดจ้พบกกับเขา”

พระเจจ้าทรงเรธิกี่มฟปปื้นฟผใจของยาโคบแลจ้ว หลกังจากยขีกี่สธิบปปอกันเปลขีกี่ยวเหงา ยาวนาน และเหนห็ดเหนสืกี่อย ยา
โคบไดจ้กลกับมาในแผท่นดธินนกันี้นและเหห็นไดจ้ชกัดวท่ามขีใจทขีกี่ถผกฟปปื้นฟผและแสวงหาพระพกักตรห์ของพระเจจ้า เขาดขีใจจรธิง ๆ ทขีกี่
ไดจ้เหห็นพลโยธานกันี้นของพระเจจ้าและเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่นกันี้นวท่า “มาหะนาอธิม” Scofield Bible กลท่าววท่าชสืกี่อนกันี้นมขี
ความหมายวท่า “พลโยธาสองกอง หรสือสองคณะ-คณะทขีกี่ปรากฏแกท่ตา, ยาโคบและพวกคนใชจ้ของเขา; คณะทขีกี่ไมท่
ปรากฏแกท่ตา, เหลท่าทผตสวรรคห์ของพระเจจ้า เทขียบ 2 พกษ. 6:13-17”

__________
ขร้อ 3-8:

32:3 และยาโคบสท่งผผจ้สสืกี่อสารหลายคนลท่วงหนจ้ากท่อน
เขา ไปหาเอซาวพขีกี่ชายของตน ถถึงแผท่นดธินแหท่งเสอขีรห์
ซถึกี่งเปป็นแผท่นดธินแหท่งเอโดม
32:4 และเขาสกักี่งพวกเขา โดยกลท่าววท่า “พวกเจจ้าจง
พผดกกับเอซาวนายของเราดกังนขีนี้วท่า ยาโคบผผจ้รกับใชจ้ของ
ทท่านกลท่าวดกังนขีนี้วท่า ‘ขจ้าพเจจ้าไดจ้อาศกัยอยผท่กกับลาบกัน 
และพกักอยผท่ทขีกี่นกักี่นจนถถึงบกัดนขีนี้
32:5 และขจ้าพเจจ้ามขีฝผงวกัวตกัวผผจ้ และฝผงลา ฝผงแพะ
แกะ และพวกคนใชจ้ชาย และพวกสาวใชจ้ และ
ขจ้าพเจจ้าสท่งมาเพสืกี่อเรขียนนายของขจ้าพเจจ้า เพสืกี่อ

ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้รกับความกรตุณาในสายตาของทท่าน’”
32:6 และผผจ้สสืกี่อสารเหลท่านกันี้นกลกับมายกังยาโคบ โดย
กลท่าววท่า “พวกขจ้าพเจจ้าไดจ้มาถถึงเอซาวพขีกี่ชายของ
ทท่านแลจ้ว และเขากสาลกังจะมาพบทท่านดจ้วย และพวก
ผผจ้ชายสขีกี่รจ้อยคนมาพรจ้อมกกับเขา”
32:7 แลจ้วยาโคบกห็มขีความกลกัวยธิกี่งนกักและเปป็นทตุกขห์ 
และเขาแบท่งคนทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่ดจ้วยกกันกกับเขา และฝผง
แพะแกะ และฝผงวกัว และฝผงอผฐ ออกเปป็นสองพวก
32:8 และกลท่าววท่า “ถจ้าเอซาวมาถถึงพวกหนถึกี่งและตขี
พวกนกันี้น แลจ้วอขีกพวกหนถึกี่งซถึกี่งเหลสืออยผท่จะหนขีไปไดจ้”

ยาโคบแสวงหาสนันตธิภาพกนับเอซาว
ในทขีกี่นขีนี้ยาโคบตระหนกักวท่าคนทขีกี่รกับใชจ้พระเจจ้าตจ้องเปป็นคนทขีกี่รกักสงบในใจของตน 1 เปโตร 3:8-11 กลท่าว

วท่า:
“สตุดทจ้ายนขีนี้ พวกทท่านทตุกคนจงเปป็นนนี้สาหนถึกี่งใจเดขียวกกัน โดยเหห็นอกเหห็นใจซถึกี่งกกันและกกัน จงรกักกกันฉกันพขีกี่

นจ้อง จงมขีความสงสาร จงมขีความสตุภาพนอบนจ้อม อยท่าทสาการรจ้ายตอบแทนการรจ้าย หรสืออยท่าดท่าตอบแทนการดท่า
แตท่ตรงกกันขจ้ามจงอวยพร โดยรผจ้อยผท่วท่าพวกทท่านถผกเรขียกใหจ้กระทสาเชท่นนกันี้น เพสืกี่อพวกทท่านจะไดจ้รกับพระพรเปป็นมรดก



เพราะวท่า ‘ผผจ้ทขีกี่จะรกักชขีวธิตและเหห็นวกันทกันี้งหลายทขีกี่ดขี จงใหจ้ผผจ้นกันี้นระงกับลธินี้นของตนไวจ้จากความชกักี่วรจ้าย และระงกับรธิม
ฝปปากของตนไวจ้เพสืกี่อรธิมฝปปากนกันี้นจะไมท่กลท่าวคสาอตุบายใด ๆ เลย จงใหจ้เขาหลขีกหนขีความชกักี่วรจ้ายและกระทสาความดขี 
จงใหจ้เขาแสวงหาความสงบสตุขและตธิดตามความสงบสตุขนกันี้น”

พระเยซผตรกัสวท่าเราจะตจ้องรกักคนทกันี้งหลายทขีกี่เกลขียดชกังเรา และอธธิษฐานเผสืกี่อคนทกันี้งหลายทขีกี่ปฏธิบกัตธิตท่อเรา
อยท่างเหยขียดหยามและขท่มเหงเรา (มธ. 5:44) พระเยซผทรงบกัญชาวท่า “จงปรองดองกกับคผท่ความของทท่านโดยเรห็ว 
ขณะทขีกี่ทท่านไปตามทางกกับเขา…” (มธ. 5:25) คนของพระเจจ้าจะตจ้อง “เปป็นคนอดทน ไมท่เปป็นคนชอบวธิวาท” (1 
ทธ. 3:3)

ยาโคบไดจ้ลท่วงเกธิน ไดจ้ทสาผธิดตท่อพขีกี่ชายของตน บกัดนขีนี้มกันเปป็นการถผกทขีกี่เขาจะพยายามแสวงหาสกันตธิ แตท่ผผจ้
สสืกี่อสารนกันี้นทขีกี่ถผกสท่งไปแสวงหาสกันตธิกลกับมาพรจ้อมกกับรายงานขท่าวทขีกี่นท่าตกใจ “พวกขจ้าพเจจ้าไดจ้มาถถึงเอซาวพขีกี่ชาย
ของทท่านแลจ้ว และเขากสาลกังจะมาพบทท่านดจ้วย และพวกผผจ้ชายสขีกี่รจ้อยคนมาพรจ้อมกกับเขา”

นกักี่นดผไมท่เหมสือนสกันตธิเลย และยาโคบกห็หวาดกลกัวและทตุกขห์ใจยธิกี่งนกัก ดกังนกันี้นเขาจถึงแบท่งฝผงแพะแกะและฝผง
วกัวและทกันี้งหมดทขีกี่มขีออกเปป็นสองกองเพสืกี่อทขีกี่วท่าหากเอซาวจะมายกังกองหนถึกี่งและทสาลายมกันเสขีย อขีกกองทขีกี่เหลสือจะไดจ้
หลบหนขีไปไดจ้

_____________
ขร้อ 9-12:

32:9 และยาโคบทผลวท่า “โอ พระเจจ้าของอกับราฮกัมปผฝ่
ของขจ้าพระองคห์ และพระเจจ้าของอธิสอกัคบธิดาของขจ้า
พระองคห์ ขจ้าแตท่พระเยโฮวาหห์ผผจ้ซถึกี่งไดจ้ตรกัสกกับขจ้า
พระองคห์วท่า ‘จงกลกับไปยกังแผท่นดธินของเจจ้า และยกัง
ญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้า และเราจะกระทสาการดขีแกท่เจจ้า’
32:10 ขจ้าพระองคห์ไมท่สมควรจะรกับบรรดาพระ
เมตตาแมจ้แตท่เลห็กนจ้อยทขีกี่สตุด และความจรธิงทกันี้งสธินี้น ซถึกี่ง
พระองคห์ไดจ้โปรดสสาแดงแกท่ผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์ 
เพราะดจ้วยไมจ้เทจ้าของขจ้าพระองคห์ ขจ้าพระองคห์ไดจ้
ขจ้ามแมท่นนี้สาจอรห์แดนนขีนี้ และบกัดนขีนี้ขจ้าพระองคห์กลาย

เปป็นหมผท่ชนสองพวก
32:11 โปรดชท่วยขจ้าพระองคห์ ขจ้าพระองคห์ขอรจ้อง
พระองคห์ ใหจ้พจ้นจากเงสืนี้อมมสือพขีกี่ชายของขจ้าพระองคห์ 
จากเงสืนี้อมมสือของเอซาว เพราะขจ้าพระองคห์กลกัวเขา 
เกรงวท่าเขาจะมาและตขีขจ้าพระองคห์ และมารดา
พรจ้อมกกับบตุตรทกันี้งหลาย
32:12 และพระองคห์ไดจ้ตรกัสแลจ้ววท่า ‘เราจะกระทสา
การดขีแกท่เจจ้าเปป็นแนท่ และทสาใหจ้เชสืนี้อสายของเจจ้าดตุจ
เมห็ดทรายแหท่งทะเล ซถึกี่งจะถผกนกับไมท่ไดจ้เพราะมขี
จสานวนมาก’”

คนาอธธิษฐานขอการชผ่วยใหร้พร้นของยาโคบ
นขีกี่เปป็นคสาอธธิษฐานทขีกี่แสนวธิเศษของยาโคบ ประการแรก เขารจ้องทผลตท่อพระเจจ้าของอกับราฮกัมบธิดาตน 

พระเจจ้าของอธิสอกัค นกักี่นคสือพระเจจ้าแหท่งพกันธสกัญญา เขามขีคสาอจ้างสธิทธธิธิ์ในทขีกี่นขีนี้ เขาอจ้างสธิทธธิธิ์วท่าพระสกัญญาเหลท่านกันี้น
ตจ้องสสาเรห็จจรธิง

อขีกครกันี้ง เขาอจ้างสธิทธธิธิ์พระสกัญญาของพระเจจ้า พระเจจ้าทรงบอกเขาอยท่างชกัดแจจ้งแลจ้ววท่า “เราจะพาเจจ้า
เขจ้ามาในแผท่นดธินนขีนี้อขีก เพราะเราจะไมท่ทธินี้งเจจ้าจนกวท่าเราไดจ้กระทสาสธิกี่งซถึกี่งเราไดจ้กลท่าวแกท่เจจ้าแลจ้ว” อขีกครกันี้งยขีกี่สธิบปปตท่อ
มาพระเจจ้าไดจ้ทรงทวนซนี้สาพระสกัญญานกันี้นทขีกี่พระองคห์ทรงใหจ้ไวจ้ทขีกี่เบธเอล เราถผกบอกวท่า “จงกลกับไปยกังแผท่นดธินแหท่ง



บรรพบตุรตุษของเจจ้า และยกังญาตธิพขีกี่นจ้องของเจจ้าเถธิด และเราจะอยผท่กกับเจจ้า” (ปฐก. 31:3)
นกักี่นเปป็นแบบอยท่างทขีกี่ดขีสสาหรกับเราจรธิง ๆ! เราควรอจ้างสธิทธธิธิ์พระสกัญญาเหลท่านกันี้นของพระเจจ้า เราควรทวน

ซนี้สาพระสกัญญาเหลท่านกันี้นตท่อพระองคห์และคาดหวกังวท่าพระองคห์จะทรงกระทสาตามขจ้อผผกมกัดนกันี้นทขีกี่พระองคห์ทรงรกับไวจ้
เองในพระสกัญญาเหลท่านขีนี้ และพระองคห์จะทรงกระทสา

จากนกันี้นคสาสารภาพอกันซสืกี่อตรงเกขีกี่ยวกกับความไมท่คผท่ควรของเขากห็ตามมา เดห็กหนตุท่มคนหนถึกี่งทขีกี่โดดเดขีกี่ยวและ
จากบจ้านมาไกล หนขีจากพขีกี่ชายของตนพรจ้อมกกับไมจ้เทจ้าอกันหนถึกี่งในมสือเมสืกี่อกวท่ายขีกี่สธิบปปกท่อนหนจ้า บกัดนขีนี้ไดจ้กลายเปป็น
คนมกักี่งมขีพรจ้อมกกับครอบครกัว ฝผงแพะแกะ ฝผงวกัวและเหลท่าคนใชจ้ พระเจจ้าทรงดขีมาตลอดจรธิง ๆ! และยาโคบรกับรผจ้วท่า
ทกันี้งหมดนขีนี้มาโดยพระหกัตถห์ของพระเจจ้าและไมท่ใชท่เพราะคตุณความดขีของเขา และเขาตจ้องสรรเสรธิญพระเจจ้าสสาหรกับ
เรสืกี่องนกันี้น

จากนกันี้นเขาอจ้อนวอนวท่า “โปรดชท่วยขจ้าพระองคห์ ขจ้าพระองคห์ขอรจ้องพระองคห์ ใหจ้พจ้นจากเงสืนี้อมมสือพขีกี่ชาย
ของขจ้าพระองคห์ จากเงสืนี้อมมสือของเอซาว” เขาเขจ้าใจวท่าความเกลขียดชกังไดจ้คตุกรตุท่นมาตลอดหลายปป และบกัดนขีนี้มกัน
คงจะไมท่เปป็นการมาเยขีกี่ยมเยขียนแบบสกันตธิเมสืกี่อเอซาวมาพรจ้อมกกับชายสขีกี่รจ้อยคน

เขาเตสือนความจสาพระเจจ้าวท่า เชสืนี้อสายของยาโคบจะเปป็น “ดตุจเมห็ดทรายแหท่งทะเล ซถึกี่งจะถผกนกับไมท่ไดจ้
เพราะมขีจสานวนมาก” ไดจ้อยท่างไรหากเอซาวตกัดยาโคบและครอบครกัวของเขาออกเสขีย? เขาคธิดถผกแลจ้วทขีกี่อจ้างสธิทธธิธิ์
พระสกัญญาเหลท่านกันี้นของพระเจจ้า พระเจจ้าจะทรงตอบคสาอธธิษฐานนกันี้น

____________
ขร้อ 13-21:

32:13 และยาโคบพกักอยผท่ทขีกี่นกักี่นคสืนวกันนกันี้นเอง และคกัด
เอาของซถึกี่งมาถถึงมสือของเขานกันี้นใหจ้เปป็นของกสานกัลแกท่
เอซาวพขีกี่ชายของตน
32:14 แพะตกัวเมขียสองรจ้อยตกัว และแพะตกัวผผจ้ยขีกี่สธิบ
ตกัว แกะตกัวเมขียสองรจ้อยตกัว และแกะตกัวผผจ้ยขีกี่สธิบตกัว
32:15 อผฐแมท่กกับลผกอท่อนของมกันสามสธิบตกัว ลผกวกัว
ตกัวเมขียสขีกี่สธิบตกัว และวกัวตกัวผผจ้สธิบตกัว ลาตกัวเมขียยขีกี่สธิบตกัว
และลผกลาสธิบตกัว
32:16 และเขามอบสธิกี่งเหลท่านขีนี้ไวจ้ในมสือของพวก
คนใชจ้ของเขา แตท่ละฝผงอยผท่ตท่างหาก และกลท่าวแกท่
พวกคนใชจ้ของเขาวท่า “จงลท่วงหนจ้าไปกท่อนเรา และ
เวจ้นระยะหท่างกกันหนท่อยระหวท่างฝผงสกัตวห์เหลท่านขีนี้”
32:17 และเขาสกักี่งพวกทขีกี่อยผท่ขจ้างหนจ้าสตุด โดยกลท่าว
วท่า “เมสืกี่อเอซาวพขีกี่ชายของเรามาพบเจจ้า และถาม
เจจ้า โดยกลท่าววท่า ‘เจจ้าเปป็นคนของใคร และเจจ้าจะ

ไปทขีกี่ไหน และของเหลท่านขีนี้ทขีกี่อยผท่ขจ้างหนจ้าเจจ้าเปป็นของ
ใคร’
32:18 แลจ้วเจจ้าจงกลท่าววท่า ‘ของเหลท่านขีนี้เปป็นของยา
โคบผผจ้รกับใชจ้ของทท่าน นขีกี่เปป็นของกสานกัลสท่งมาใหจ้เอซาว
นายของขจ้าพเจจ้า และดผเถธิด ยาโคบตามมาขจ้างหลกัง
พวกเราดจ้วย’”
32:19 และเขาสกักี่งพวกทขีกี่สองและพวกทขีกี่สาม และ
บรรดาผผจ้ทขีกี่ตธิดตามพวกเหลท่านกันี้นทสานองเดขียวกกัน 
โดยกลท่าววท่า “พวกเจจ้าจงกลท่าวแกท่เอซาวในลกักษณะ
นขีนี้เมสืกี่อพวกเจจ้าพบเขา
32:20 และพวกเจจ้าจงกลท่าวยธิกี่งกวท่านกันี้นวท่า ‘ดผเถธิด 
ยาโคบผผจ้รกับใชจ้ของทท่านกสาลกังตามมาขจ้างหลกังพวก
เรา’” เพราะเขาไดจ้กลท่าววท่า “ขจ้าจะระงกับความ
โกรธของเขาไดจ้ดจ้วยของกสานกัลทขีกี่สท่งลท่วงหนจ้าขจ้าไป 
และภายหลกังขจ้าจะเหห็นหนจ้าของเขา บางทขีเขาจะ



ยอมรกับขจ้า”
32:21 ดกังนกันี้นของกสานกัลนกันี้นจถึงลท่วงหนจ้าไปกท่อนเขา 

และตกัวเขายกังคจ้างอยผท่คสืนนกันี้นในคท่าย

ยาโคบทนาการชดใชร้สนาหรนับความผธิด
มกันไมท่ผธิดทขีกี่ยาโคบไดจ้พรนกันี้นซถึกี่งเอซาวอยากไดจ้ แตท่มกันผธิดทขีกี่เขาไดจ้มกันมาโดยการหลอกลวงและโดยการ

โกหก เอซาวมขีสธิทธธิธิ์ทขีกี่จะโมโหตอนนกันี้น และยาโคบกห็อาจเอาเปรขียบเอซาวจรธิง ๆ ในการเรขียกรจ้องใหจ้ตนไดจ้สธิทธธิ
บตุตรหกัวปปนกันี้นเพสืกี่อแลกกกับซตุปนนี้สาขจ้นสขีแดงชามนกันี้น ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ ยาโคบจถึงพยายามทขีกี่จะชดใชจ้อยท่างซสืกี่อตรง จง
หมายเหตตุฝผงสกัตวห์ แพะ แกะ อผฐ ลา วกัว คสือฝผงสกัตวห์กวท่าหจ้ารจ้อยตกัว คตุณนถึกภาพออกวท่าเขามขีฝผงแพะแกะและฝผงวกัว
มากมายจรธิง ๆ เมสืกี่อหลกังจากใหจ้ของกสานกัลนขีนี้แลจ้ว เขากห็ยกังกลท่าวไดจ้วท่า “ขจ้าพเจจ้ามขีเพขียงพอแลจ้ว” (ปฐก. 33:11) นขีกี่
เปป็นการชดใชจ้แบบทขีกี่คงทสาใหจ้คนทขีกี่มขีเมตตาคนใดประทกับใจ เราไมท่ประหลาดใจเลยทขีกี่เอซาวถผกชนะใจเหมสือนทขีกี่ยา
โคบไดจ้หวกังไวจ้

สกังเกตไหมวท่าคนใชจ้ทตุกคนเหลท่านกันี้นจะตจ้องพผดถถึงยาโคบวท่าเปป็น “ยาโคบผผจ้รกับใชจ้ของทท่าน”? พวกเขาจะ
ตจ้องพผดกกับเอซาววท่าเปป็น “เอซาวนายของขจ้าพเจจ้า” และยาโคบกลท่าววท่า “ขจ้าจะระงกับความโกรธของเขาไดจ้ดจ้วย
ของกสานกัลทขีกี่สท่งลท่วงหนจ้าขจ้าไป และภายหลกังขจ้าจะเหห็นหนจ้าของเขา บางทขีเขาจะยอมรกับขจ้า”

________________
ขร้อ 22-32:

32:22 และเขากห็ลตุกขถึนี้นกลางคสืนนกันี้นเอง และพา
ภรรยาทกันี้งสองของเขา และสาวใชจ้ทกันี้งสองของเขา 
และบตุตรชายสธิบเอห็ดคนของเขา และขจ้ามลสานนี้สายกับ
บอกบรธิเวณนนี้สาตสืนี้น
32:23 และเขาพาพวกเขาไป และสท่งพวกเขาใหจ้
ขจ้ามลสาธารไป และสท่งของทขีกี่ตนมขีอยผท่ขจ้ามไป
32:24 และยาโคบอยผท่แตท่ผผจ้เดขียว และทขีกี่นกักี่นมขีบตุรตุษผผจ้
หนถึกี่งปลนี้สาสผจ้กกับเขาจนเวลารตุท่งสาง
32:25 และเมสืกี่อพระองคห์เหห็นวท่าพระองคห์จะเอาชนะ
เขาไมท่ไดจ้ พระองคห์จถึงแตะตจ้องทขีกี่เบจ้ากระดผกตจ้นขา
ของเขา และเบจ้ากระดผกตจ้นขาของยาโคบกห็เคลห็ด 
ขณะเขาปลนี้สาสผจ้กกับพระองคห์อยผท่นกันี้น
32:26 และพระองคห์ตรกัสวท่า “ปลท่อยใหจ้เราไปเถธิด 
เพราะใกลจ้สวท่างแลจ้ว” และเขาทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์
จะไมท่ยอมใหจ้พระองคห์ไป ยกเวจ้นพระองคห์จะทรง
อวยพรขจ้าพระองคห์”
32:27 และพระองคห์ตรกัสกกับเขาวท่า “เจจ้าชสืกี่ออะไร” 

และเขาทผลวท่า “ยาโคบ”
32:28 และพระองคห์ตรกัสวท่า “ชสืกี่อของเจจ้าจะไมท่ถผก
เรขียกวท่า ยาโคบ อขีกตท่อไป แตท่จะถผกเรขียกวท่า
อธิสราเอล เพราะดตุจเจจ้าชาย เจจ้ามขีอสานาจอยผท่กกับ
พระเจจ้าและกกับมนตุษยห์ และไดจ้ชกัยชนะ”
32:29 และยาโคบถามพระองคห์ และทผลวท่า “ขอบ
อกพระนามของพระองคห์แกท่ขจ้าพระองคห์เถธิด ขจ้า
พระองคห์ขอรจ้องพระองคห์” และพระองคห์ตรกัสวท่า 
“ทสาไมเจจ้าจถึงถามชสืกี่อของเรา” และพระองคห์ทรง
อวยพรเขาทขีกี่นกักี่น
32:30 และยาโคบเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่นกันี้นวท่า เปนขีเอล 
โดยกลท่าววท่า “เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นพระเจจ้าหนจ้าตท่อ
หนจ้า และชขีวธิตของขจ้าพเจจ้าถผกสงวนไวจ้”
32:31 และขณะทขีกี่เขาผท่านเปนผเอลไปนกันี้น ดวง
อาทธิตยห์กห็ขถึนี้นเหนสือเขา และเขากห็เดธินโขยกเขยกไป
เพราะกระดผกตจ้นขาของเขา
32:32 เหตตุฉะนกันี้นลผกหลานของอธิสราเอลจถึงไมท่กธิน



เสจ้นเอห็นซถึกี่งหดตกัว ซถึกี่งอยผท่ทขีกี่เบจ้ากระดผกตจ้นขานกันี้น จน
ทตุกวกันนขีนี้ เพราะพระองคห์ไดจ้ทรงแตะตจ้องเบจ้ากระดผก

ตจ้นขาของยาโคบตรงเสจ้นเอห็นทขีกี่หดตกัวนกันี้น

ปลนั้นาสสูร้กนับทสูตสวรรคร์ของพระเจร้า
เมสืกี่อมาจากทธิศเหนสือ ยาโคบกห็คงขจ้ามลสาธารนกันี้นและเราคาดวท่าเขาคงสท่งไปยกังเอซาวทขีกี่มกัมเร บกัดนขีนี้เอซาว

มาพบเขาพรจ้อมกกับคนสขีกี่รจ้อยคน ดกังนกันี้นคสืนนกันี้นยาโคบจถึงสท่งเหลท่าภรรยาของเขา ลผก ๆ ของเขา เหลท่าคนใชจ้ของเขา
บตุตรชายสธิบเอห็ดคนของเขา และทกันี้งหมดทขีกี่เขามขีขจ้ามลสาธารไป เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเขากสาลกังแสดงใหจ้ตกัวเองและพระเจจ้า
เหห็นวท่าเขาตกันี้งใจจรธิง ๆ ทขีกี่จะไวจ้วางใจพระเยโฮวาหห์และเขจ้าไปในแผท่นดธินนกันี้น เขาจะไวจ้วางใจพระเจจ้าวท่าจะทรงดผแล
เรสืกี่องเอซาว ตกัวเขาเองตจ้องกลกับไปและปลนี้สาสผจ้ตลอดคสืนกกับพระเจจ้าจนกวท่าเขามขีการรกับประกกัน การอธธิษฐานทขีกี่ดขี
ทขีกี่สตุดมกักถผกกระทสาตามลสาพกัง ดกังนกันี้นยาโคบจถึงปลนี้สาสผจ้ตามลสาพกัง “และทขีกี่นกักี่นมขีบตุรตุษผผจ้หนถึกี่งปลนี้สาสผจ้กกับเขาจนเวลารตุท่ง
สาง” “บตุรตุษผผจ้หนถึกี่ง” เราจสาไดจ้วท่าเมสืกี่อพระเจจ้าและทผตสวรรคห์สององคห์มาพบกกับอกับราฮกัม ในตอนนกันี้นพวกเขาถผก
เรขียกวท่า “บตุรตุษเหลท่านกันี้น” ในปฐมกาล 18:22 ในบททขีกี่ 19 พวกเขาถผกเรขียกวท่าทผตสวรรคห์ จากนกันี้นพวกเขาถผกเรขียก
วท่า “ชายเหลท่านกันี้น” อขีกครกันี้ง พวกเขาเปป็นทผตสวรรคห์ในรผปกายของผผจ้ชาย ดกังนกันี้น ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าบตุรตุษผผจ้นขีนี้มา
จากสวรรคห์

ทผตสวรรคห์องคห์หนถึกี่งหรสือ? ไมท่แนท่อาจเปป็นการปรากฏกท่อนมารกับสภาพเนสืนี้อหนกังของพระครธิสตห์เอง เพราะ
ยาโคบกลท่าวในขจ้อ 30 วท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นพระเจจ้าหนจ้าตท่อหนจ้า”

เหตตุใดมนตุษยห์จถึงตจ้องอจ้อนวอนตท่อพระพกักตรห์พระเจจ้าเพสืกี่อจะไดจ้พระพรยธิกี่งใหญท่? ประการแรก เราตจ้องการ
การชสาระใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์ การรผจ้สถึกวท่าตกัวเราเองไมท่คผท่ควรและการละทธินี้งความหวกังอยท่างสธินี้นเชธิงในความชอบธรรมแบบ
มนตุษยห์และความชท่วยเหลสือของมนตุษยห์ทขีกี่อาจมาไดจ้หลกังจากการรอคอยพระเจจ้าเปป็นเวลานาน บท่อยครกันี้งการรอคอย
นกันี้นอาจรวมถถึงการสารภาพดจ้วย มกันอาจรวมถถึงนนี้สาตา และการรอคอยเองกห็เปป็นขจ้อพธิสผจนห์อยท่างหนถึกี่งทขีกี่แสดงถถึง
ความเชสืกี่อ ดกังนกันี้นอธิสยาหห์ 40:31 จถึงกลท่าววท่า “เขาทกันี้งหลายทขีกี่รอคอยพระเยโฮวาหห์จะเสรธิมเรขีกี่ยวแรงของพวกเขา
ใหมท่ พวกเขาจะบธินขถึนี้นดจ้วยปปกเหมสือนนกอธินทรขีทกันี้งหลาย พวกเขาจะวธิกี่งและไมท่เหนห็ดเหนสืกี่อย และพวกเขาจะเดธิน
และไมท่อท่อนเปลขีนี้ย”

พระเยซผประทานคสาอตุปมาเรสืกี่องผผจ้พธิพากษาอธรรม: “และพระองคห์ตรกัสคสาอตุปมาหนถึกี่งใหจ้พวกเขาฟปังเพสืกี่อ
จตุดประสงคห์นขีนี้ เพสืกี่อคนทกันี้งหลายควรอธธิษฐานอยผท่เสมอ และไมท่อท่อนระอาใจ” เหมสือนกกับทขีกี่ผผจ้พธิพากษาอธรรมคนนกันี้น
ยอมฟปังคสาวธิงวอนของหญธิงมท่ายนกันี้นเพราะการทขีกี่นางมารบกวนเขาบท่อย ๆ จนเขาเอสือมระอา พระเจจ้าผผจ้ทรงรกักเรา
และไมท่รผจ้จกักอท่อนเปลขีนี้ย กห็จะทรงพอพระทกัยเชท่นกกันมธิใชท่หรสือทขีกี่จะชท่วยเหลสือคนของพระองคห์ทขีกี่รจ้องทผลตท่อพระองคห์ทกันี้ง
กลางวกันและกลางคสืน? ลผกา 18

เราถผกบกัญชาใหจ้อธธิษฐานอยผท่เสมอดจ้วยบรรดาคสาอธธิษฐานและคสาวธิงวอนและดจ้วยความขยกันหมกักี่นเพขียร
ทตุกอยท่างและดจ้วยคสาวธิงวอน (อฟ. 6:18) ชายผผจ้นกันี้นทขีกี่อยากไดจ้ขนมปปังตอนเทขีกี่ยงคสืนสสาหรกับเพสืกี่อนคนหนถึกี่งทขีกี่มาหา
เขา-เราคธิดวท่าเพสืกี่อนคนนกันี้นเปป็นตกัวแทนของครธิสเตขียนทขีกี่อจ้อนวอนขอขนมปปังแหท่งชขีวธิตเพสืกี่อคนบาปทกันี้งหลาย-กห็จะถผก
สดกับฟปัง มธิใชท่เพราะวท่าเขาเปป็นเพสืกี่อนคนหนถึกี่ง แตท่ “เพราะเหตตุการวธิงวอนมากเขจ้าของคนนกันี้น เขาจะลตุกขถึนี้นและ
หยธิบใหจ้คนนกันี้นมากเทท่าทขีกี่คนนกันี้นตจ้องการ” (ลผกา 11:8)



โอ จงระลถึกถถึงกรณขีของหญธิงชาวซขีเรขียฟปนธิเซขียคนนกันี้นทขีกี่อจ้อนวอนเพสืกี่อบตุตรสาวทขีกี่ถผกผขีสธิงของตน (มธ. 
15:21,22) และการวธิงวอนของพวกอกัครทผตและคนอสืกี่น ๆ กท่อนวกันเพห็นเทคอสตห์นกันี้นตามทขีกี่ถผกเลท่าในกธิจการ 1:14: 
“คนเหลท่านขีนี้ทตุกคนอยผท่พรจ้อมใจกกันตท่อเนสืกี่องในการอธธิษฐานและการอจ้อนวอน กกับพวกผผจ้หญธิง และมารขียห์มารดาของ
พระเยซผ และกกับพวกนจ้องชายของพระองคห์”

คนเหลท่านขีนี้แสดงใหจ้เราเหห็นวท่าบท่อยครกันี้งพระพรใหญท่ยธิกี่งทขีกี่สตุดจะมาจากคนเหลท่านกันี้นทขีกี่อธธิษฐานตท่อเนสืกี่อง
อยท่างจรธิงจกังและหนกักแนท่น ใน 2 พงศาวดาร 7:14 การรกักษาแผท่นดธินนกันี้นใหจ้หายและการฟปปื้นฟผพระราชกธิจของ
พระเจจ้าขถึนี้นอยผท่กกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ “ถท่อมตกัวลง และอธธิษฐาน และแสวงหาหนจ้าของเรา และหกันเสขียจากบรรดาทาง
ชกักี่วของพวกเขา” โอ การวธิงวอนตท่อพระเจจ้า การคอยทท่าพระเจจ้า การแสวงหาพระพกักตรห์ของพระเจจ้า บท่อยครกันี้ง
เปป็นกตุญแจสผท่ชกัยชนะทขีกี่ยธิกี่งใหญท่

ยาโคบไมท่ยอมรกับคสาปฏธิเสธ เมสืกี่อทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นของพระเจจ้าแตะตจ้นขาของเขา และมกันกห็หลตุดจากขจ้อ
ตท่อจนสรจ้างความเจห็บปวด เขากห็ไมท่ยอมเลธิก เมสืกี่อคกี่สาคสืนอกันยาวนานนกันี้นผท่านพจ้นไปและเรธิกี่มรตุท่งสาง เขากห็ยกังไมท่ยอม
แพจ้ “ขจ้าพระองคห์จะไมท่ยอมใหจ้พระองคห์ไป ยกเวจ้นพระองคห์จะทรงอวยพรขจ้าพระองคห์” และเรามขีสธิทธธิธิ์ทขีกี่จะ
อธธิษฐานคสาอธธิษฐานนกันี้นเมสืกี่อเรามาเขจ้าเฝฝ้าพระเจจ้า โดยมขีเงสืกี่อนไขอยผท่วท่าใจของเราตจ้องจรธิงใจในการแสวงหานนี้สา
พระทกัยและฤทธธิธิ์เดชของพระองคห์

เจจ้าชสืกี่ออะไร? ขจ้าชสืกี่อยาโคบ ผผจ้แยท่งชธิง ผผจ้ใชจ้อตุบาย ผผจ้ใชจ้กลโกง ชายผผจ้นกันี้นทขีกี่โกงพขีกี่ชายของตน โอ แตท่พระเจจ้า
จะทรงเปลขีกี่ยนชสืกี่อนกันี้นแลจ้ว บกัดนขีนี้ชสืกี่อนกันี้นจะเปป็น “อธิสราเอล เพราะดตุจเจจ้าชาย เจจ้ามขีอสานาจอยผท่กกับพระเจจ้าและกกับ
มนตุษยห์ และไดจ้ชกัยชนะ” จงสกังเกตลสาดกับของคสากลท่าวตรงนขีนี้ ยาโคบมขีอสานาจอยผท่กกับพระเจจ้า บกัดนขีนี้เขาสามารถ
เอาชนะเอซาวไดจ้

ผผจ้รกับใชจ้บางทท่านเทศนาและรผจ้สถึกวท่า “โอ ขจ้าพเจจ้าไมท่สามารถเอาชนะมนตุษยห์ใหจ้ฟปัง ใหจ้กลกับใจ ใหจ้รกับใชจ้
พระเจจ้าไดจ้” แตท่ความลจ้มเหลวของคตุณไมท่ไดจ้อยผท่บนธรรมาสนห์แตท่อยผท่ในหจ้องลกับนกันี้นกท่อนคตุณขถึนี้นไปบนธรรมาสนห์ หาก
คตุณไดจ้มขีชกัยกกับพระเจจ้ากท่อน คตุณกห็สามารถมขีชกัยกกับมนตุษยห์ไดจ้

บกัดนขีนี้อธิสราเอลชสืกี่อใหมท่นขีนี้จะมขีไวจ้สสาหรกับประชาชาตธินกันี้นทขีกี่ถผกกท่อตกันี้งผท่านทางบตุตรทกันี้งหลายของยาโคบ
ยาโคบมขีวธิธขีในการตกันี้งชสืกี่อสถานทขีกี่เหลท่านกันี้นทขีกี่บท่งบอกถถึงประสบการณห์ยอดเยขีกี่ยมทกันี้งหลาย เขาเรขียกลผสวท่า

เบธเอล ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ เขาไดจ้เหห็นบกันไดสผท่สวรรคห์และเปป็นทขีกี่ ๆ พระเจจ้าประทานพกันธสกัญญานกันี้นแกท่เขา เขาเรขียกชสืกี่อ
สถานทขีกี่นกันี้นทขีกี่เขาไดจ้เหห็นพลโยธาของพระเจจ้าวท่ามาหะนาอธิม (ขจ้อ 2) เขาเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่แหท่งนกันี้น กจ้อนหธินแหท่ง
พยานนกันี้นระหวท่างเขากกับลาบกันวท่า กาเลเอด และมธิสปาหห์ บกัดนขีนี้เขาเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่นขีนี้วท่า เปนขีเอล, “พระพกักตรห์
ของพระเจจ้า” ในทผตสวรรคห์องคห์นขีนี้หรสือในพระพกักตรห์นขีนี้ทขีกี่พระเยซผเจจ้าอาจทรงสวมชกักี่วคราวเพสืกี่อปรากฏแกท่มนตุษยห์
กท่อนการประสผตธิของพระองคห์ ยาโคบไดจ้เหห็น “พระพกักตรห์ของพระเจจ้า”

“เขากห็เดธินโขยกเขยกไปเพราะกระดผกตจ้นขาของเขา” ผมคธิดวท่าเขาจะเดธินกะเผลกไปตลอดชขีวธิตทขีกี่เหลสือ
ของเขาบนขาขจ้างนกันี้นซถึกี่งถผกทสาใหจ้หลตุดจากขจ้อตท่อโดยสกัมผกัสนกันี้นของทผตสวรรคห์ขณะทขีกี่เขาปลนี้สาสผจ้ และคนอธิสราเอล
จะระลถึกและจะไมท่กธิน “เสจ้นเอห็นซถึกี่งหดตกัว” ซถึกี่งเตสือนใจพวกเขาถถึงขาทขีกี่กะเผลกของยาโคบ แตท่เตสือนใจถถึงชกัยชนะ
ของเขากกับพระเจจ้าเชท่นกกัน



ปฐมกาล 33
ขร้อ 1-11:

33:1 และยาโคบแหงนตาของเขาขถึนี้น และมองไป 
และดผเถธิด เอซาวกสาลกังมา และพรจ้อมกกับเขามขีพวก
ผผจ้ชายสขีกี่รจ้อยคน และเขาแบท่งลผก ๆ ใหจ้แกท่เลอาหห์ 
และแกท่ราเชล และแกท่สาวใชจ้ทกันี้งสอง
33:2 และเขาใหจ้สาวใชจ้ทกันี้งสองกกับลผก ๆ ของเขาทกันี้ง
สองอยผท่ขจ้างหนจ้าสตุด และเลอาหห์กกับลผก ๆ ของนาง
อยผท่ถกัดมา และราเชลกกับโยเซฟอยผท่ทจ้ายสตุด
33:3 และเขาเดธินขถึนี้นหนจ้าไปกท่อนพวกเขา และนจ้อม
ตกัวลงถถึงดธินเจห็ดครกันี้ง จนเขาเขจ้ามาใกลจ้พขีกี่ชายของเขา
33:4 และเอซาววธิกี่งออกเพสืกี่อพบเขา และสวมกอด
เขา และซบหนจ้าลงทขีกี่คอของเขา และจตุบเขา และ
เขาทกันี้งสองกห็รจ้องไหจ้
33:5 และเอซาวกห็แหงนตาของเขาขถึนี้น และเหห็น
พวกผผจ้หญธิงกกับลผก ๆ และกลท่าววท่า “คนเหลท่านกันี้นทขีกี่
อยผท่กกับเจจ้าคสือใคร” และยาโคบกลท่าววท่า “ลผก ๆ ซถึกี่ง
พระเจจ้าไดจ้โปรดประทานใหจ้แกท่ขจ้าพเจจ้าผผจ้รกับใชจ้ของ
ทท่าน”
33:6 แลจ้วสาวใชจ้ทกันี้งสองคนเขจ้ามาใกลจ้ นางทกันี้งสอง
กกับลผก ๆ ของพวกนาง และพวกเขานจ้อมตกัวลง
คสานกับ
33:7 และเลอาหห์กกับลผก ๆ ของนางกห็เขจ้ามาใกลจ้ดจ้วย

และนจ้อมตกัวลงคสานกับ และภายหลกังโยเซฟและรา
เชลเขจ้ามาใกลจ้ และเขาทกันี้งสองนจ้อมตกัวลงคสานกับ
33:8 และเอซาวกลท่าววท่า “ขบวนผผจ้คนและฝผงสกัตวห์
ทกันี้งหมดซถึกี่งเราไดจ้พบนขีนี้ เจจ้าหมายความวท่าอะไร” 
และยาโคบกลท่าววท่า “เหลท่านขีนี้กห็เพสืกี่อจะไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตานายของขจ้าพเจจ้า”
33:9 และเอซาวกลท่าววท่า “ขจ้ามขีพออยผท่แลจ้ว นจ้อง
ชายของขจ้าเออ๋ย เจจ้าจงเกห็บของทขีกี่เจจ้ามขีไวจ้กกับตกัวเอง
เถธิด”
33:10 และยาโคบกลท่าววท่า “ไมท่ไดจ้ ขจ้าพเจจ้าขอรจ้อง
ทท่าน ถจ้าบกัดนขีนี้ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับความกรตุณาในสายตา
ของทท่าน กห็โปรดรกับของกสานกัลของขจ้าพเจจ้าจากมสือ
ของขจ้าพเจจ้าเถธิด ดจ้วยวท่าขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นหนจ้าทท่าน
แลจ้ว ราวกกับวท่าขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นพระพกักตรห์ของ
พระเจจ้า และทท่านไดจ้โปรดปรานขจ้าพเจจ้าแลจ้ว
33:11 ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน โปรดรกับพรของ
ขจ้าพเจจ้าทขีกี่นสามาใหจ้ทท่านเถธิด เพราะพระเจจ้าไดจ้ทรง
ปฏธิบกัตธิอยท่างกรตุณากกับขจ้าพเจจ้า และเพราะขจ้าพเจจ้ามขี
เพขียงพอแลจ้ว” และยาโคบอจ้อนวอนเขาและเอซาว
จถึงรกับสธิกี่งนกันี้นไวจ้

ยาโคบพบหนร้าเอซาว
มกันเปป็นการเดธินทางทขีกี่เปปปั่ยมชกัยชนะของยาโคบแลจ้วตอนนขีนี้ เขาไดจ้ยจ้ายออกมากท่อนหนจ้านกันี้นโดยพถึกี่งพาพระ

สกัญญาของพระเจจ้าแตท่มขีความกลกัวอยผท่บจ้าง บกัดนขีนี้เขามขีชกัยชนะในจธิตวธิญญาณของตนและมกักี่นใจวท่าพระเจจ้าจะทรง
อวยพร ชขีวธิตของเขาถผกพธิทกักษห์รกักษาและไมท่ตาย

เขาแบท่งครอบครกัวของเขาออก โดยใหจ้พวกสาวใชจ้และลผก ๆ ของพวกนางนสาหนจ้า จากนกันี้นกห็เลอาหห์และ
ลผก ๆ ของนาง และทจ้ายสตุดคสือ ราเชลและโยเซฟบตุตรชายของนาง อาจเปป็นไดจ้วท่าเผสืกี่อยกังมขีความคธิดแคจ้นอยผท่ในใจ
ของเอซาว ยาโคบจถึงอยากรกักษาชขีวธิตผผจ้ทขีกี่เขารกักมากทขีกี่สตุดไวจ้ นกักี่นคสือราเชลและโยเซฟ-เขาจถึงสท่งพวกเขาไปหลกังสตุด 
ทขีกี่นท่าเปป็นไปไดจ้มากกวท่ากห็คสือดผเหมสือนวท่านขีกี่เปป็นการนสาเสนอภาพของการอวยพรของพระเจจ้า พวกสาวใชจ้ จากนกันี้นกห็
เลอาหห์และลผก ๆ ของนาง จากนกันี้นกห็ราเชลและโยเซฟ ใจของเขาภาคภผมธิและสมบกัตธิทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ทขีกี่สตุดของเขาจะ



ปรากฏทจ้ายสตุด
บกัดนขีนี้เขาขจ้ามไปอยผท่หกัวแถวและนจ้อมตกัวลงถถึงดธินหลายครกันี้ง นกักี่นไมท่เพขียงเปป็นการปรากฏตกัวแบบเปป็นมธิตร

ซถึกี่งแสดงถถึงความถท่อมตนเทท่านกันี้นแตท่ยกังออกมาจากใจดจ้วย เราเชสืกี่อเชท่นนกันี้น และเอซาวกห็เชสืกี่อเชท่นนกันี้น มกันเปป็นความ
ถท่อมตนทขีกี่แทจ้จรธิงและเปป็นการแสวงหาความโปรดปรานของพขีกี่ชายของเขาอยท่างแทจ้จรธิง โอ “เอซาววธิกี่งออกเพสืกี่อ
พบเขา และสวมกอดเขา และซบหนจ้าลงทขีกี่คอของเขา และจตุบเขา และเขาทกันี้งสองกห็รจ้องไหจ้”

พวกเขากสาลกังรจ้องไหจ้เพราะชท่วงเวลากวท่ายขีกี่สธิบปปทขีกี่ไมท่ไดจ้รท่วมสามกัคคขีธรรมกกัน พวกเขากสาลกังรจ้องไหจ้เพราะ
ความคธิดทขีกี่ขมขสืกี่น ความเกลขียดชกัง ความกลกัว และความเขจ้าใจผธิดเกขีกี่ยวกกับปปทขีกี่ยาวนานเหลท่านขีนี้ โอ ใจของเอซาวถผก
เปลขีกี่ยนแปลงแลจ้ว! บกัดนขีนี้จะตจ้องการชายสขีกี่รจ้อยคนนกันี้นไปเพสืกี่ออะไรเลท่า? เอซาวไดจ้เหห็นครอบครกัวนกันี้น พวกเขาทตุกคน
และยาโคบกลท่าววท่า “ลผก ๆ ซถึกี่งพระเจจ้าไดจ้โปรดประทานใหจ้แกท่ขจ้าพเจจ้าผผจ้รกับใชจ้ของทท่าน” เขานบนอบตท่อหนจ้าเอ
ซาวจรธิง ๆ และเอซาวกห็ประทกับใจ

บกัดนขีนี้แลจ้วฝผงแพะแกะและฝผงวกัวเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดลท่ะ? โอ พวกมกันเปป็นของกสานกัล ยาโคบกลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้า
อยากพบพระคตุณในใจของทท่าน ในสายตาของทท่าน”

โอ ความหธิวโหยแหท่งดวงใจของยาโคบ ปปทขีกี่ยาวนานเหลท่านกันี้นแหท่งความเปลท่าเปลขีกี่ยว ไมท่ไดจ้เหห็นพขีกี่ชาย
ฝาแฝดของตนเลยและเมสืกี่อคธิดวท่าการไดจ้เหห็นหนจ้าเขาคงจะหมายถถึงการพธิพากษา การวธิวาท และอาจเปป็นความ
ตาย: บกัดนขีนี้เขารจ้องไหจ้ดจ้วยความยธินดขีและคธิดวท่าใบหนจ้าของเอซาวเปป็นเหมสือนกกับพระพกักตรห์ของพระเจจ้า!

ใชท่แลจ้ว ยาโคบไดจ้พบแลจ้ววท่า “พขีกี่นจ้องทขีกี่สะดตุดแลจ้วกห็คสืนดขีกกันยากกวท่าการชนะนครทขีกี่เขจ้มแขห็ง และการโตจ้
แยจ้งกกันของพวกเขาเปป็นเหมสือนดาลทกันี้งหลายแหท่งปฝ้อมปราการ” (สภษ. 18:19) คาอธินผผจ้เปป็นพขีกี่ ไดจ้ฆท่าอาแบลผผจ้
เปป็นนจ้อง พวกพขีกี่ชายของโยเซฟ ทขีกี่อยากฆท่าเขาและไดจ้ขายเขาไปเปป็นทาส โอ เราควรทะนตุถนอมสายใยแหท่งโลหธิต
เหลท่านกันี้นจรธิง ๆ และแนท่ใจวท่าความรกักฉกันทห์พขีกี่นจ้องไมท่ถผกเปลขีกี่ยนใหจ้กลายเปป็นความเกลขียดชกังและความอาฆาต
พยาบาท

เอซาวอยากคสืนของกสานกัลเหลท่านกันี้นแตท่ยาโคบไมท่ยอมรกับมกันกลกับไป โอ นจ้องชายคนนขีนี้ตจ้องมขีอะไรสกักอยท่าง
เปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงถถึงความรกักอกันจรธิงจกังของตนและการรท่วมสามกัคคขีธรรมของตนทขีกี่ถผกฟปปื้นคสืน และเอซาวกห็
ยธินยอม

___________
ขร้อ 12-16:

33:12 และเอซาวกลท่าววท่า “ใหจ้พวกเราเดธินตาม
ทางของพวกเรา และใหจ้พวกเราไปกกันเถธิด และขจ้า
จะนสาหนจ้าเจจ้าไป”
33:13 และยาโคบกลท่าวแกท่เขาวท่า “นายของ
ขจ้าพเจจ้าทราบอยผท่แลจ้ววท่าเดห็ก ๆ นกันี้นอท่อนแอ และฝผง
แพะแกะและฝผงวกัวทขีกี่มขีลผกอท่อนกห็อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า และ
ถจ้าพวกผผจ้ชายจะตจ้อนพวกมกันใหจ้เดธินเกธินไปสกักวกัน

หนถึกี่ง ฝผงสกัตวห์กห็จะตายหมด
33:14 ขอนายของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน 
ลท่วงหนจ้าไปกท่อนผผจ้รกับใชจ้ของทท่านเถธิด และขจ้าพเจจ้า
จะคท่อย ๆ นสาไป ตามกสาลกังของฝผงสกัตวห์ทขีกี่ไปขจ้างหนจ้า
ขจ้าพเจจ้า และตามทขีกี่เดห็ก ๆ สามารถทนไดจ้ จนกวท่า
ขจ้าพเจจ้าจะมาถถึงนายของขจ้าพเจจ้าทขีกี่เสอขีรห์”
33:15 และเอซาวกลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ขอใหจ้ขจ้าฝากบาง



คนทขีกี่อยผท่กกับขจ้าไวจ้กกับเจจ้า” และยาโคบกลท่าววท่า “มขี
ความจสาเปป็นอะไรหรสือ ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตาของนายของขจ้าพเจจ้าเถธิด”

33:16 ดกังนกันี้นเอซาวจถึงกลกับไปตามทางของตนวกัน
นกันี้นไปยกังเสอขีรห์

จากลาแบบมภีความสทุข
ยาโคบไมท่ยอมรกับการปกปฝ้องดผแลของเอซาวและชายสขีกี่รจ้อยคนของเขา ประการแรก พวกคนทขีกี่ไมท่มขี

ภาระสามารถเดธินหนจ้าไปไดจ้เรห็วกวท่าฝผงแกะกกับลผก ๆ ของพวกมกัน ฝผงแพะกกับลผก ๆ ของพวกมกัน ฝผงวกัวกกับลผก ๆ 
ของพวกมกัน พวกมกันตจ้องมขีเวลาเพสืกี่อจะกธินหญจ้าขณะเดธินทางไป และพวกเขาไมท่ตจ้องการการปกปฝ้องของเอซาว
แลจ้วตอนนขีนี้เพราะวท่าไมท่มขีศกัตรผอสืกี่นทขีกี่จะมาคตุกคามพวกเขาแลจ้ว

ยาโคบไมท่ไดจ้ลงไปยกังประเทศของเอซาว ประการแรก ชายทกันี้งสองจะมขีฝผงแพะแกะและฝผงวกัวมากมาย
และแตท่ละฝฝ่ายกห็ตจ้องการพสืนี้นทขีกี่เยอะ นอกจากนขีนี้ ยาโคบอาจรผจ้สถึกวท่าสธิทธธิบตุตรหกัวปปและพระพรนกันี้นซถึกี่งไดจ้มาสผท่เขาอาจ
เปป็นเหตตุใหจ้เกธิดความหมางใจและการทะเลาะเบาะแวจ้งและความเปป็นศกัตรผในอดขีตอาจถผกรสืนี้อฟปปื้นหากพวกเขา
เบขียดเสขียดใกลจ้กกันมากเกธินไป

___________
ขร้อ 17-20:

33:17 และยาโคบเดธินทางไปถถึงสตุคคท และสรจ้าง
บจ้านพกักหลกังหนถึกี่งสสาหรกับตน และทสาเพธิงหลายหลกัง
ใหจ้ฝผงสกัตวห์ของเขา ฉะนกันี้นชสืกี่อของสถานทขีกี่นกันี้นจถึงถผก
เรขียกวท่า สตุคคท
33:18 และยาโคบมาถถึงชาเลม นครแหท่งหนถึกี่งของ
เชเคม ซถึกี่งอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน เมสืกี่อเขามา
จากปปัดดานอารกัม และตกันี้งเตห็นทห์ของตนอยผท่หนจ้านคร

นกันี้น
33:19 และเขาซสืนี้อทขีกี่ดธินแปลงหนถึกี่ง ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ เขา
ไดจ้กางเตห็นทห์ของตน จากมสือของบตุตรทกันี้งหลายของ
ฮาโมรห์ บธิดาของเชเคม เปป็นเงธินหนถึกี่งรจ้อยเหรขียญ
33:20 และเขาสรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งทขีกี่นกักี่น และ
เรขียกแทท่นบผชานกันี้นวท่า เอลเอโลเฮอธิสราเอล

ยาโคบทภีริ่เชเคม
“และยาโคบเดธินทางไปถถึงสตุคคท และสรจ้างบจ้านพกักหลกังหนถึกี่งสสาหรกับตน และทสาเพธิงหลายหลกังใหจ้ฝผงสกัตวห์

ของเขา” “เพธิงหลายหลกัง” อาจเปป็นซตุจ้มไมจ้ทขีกี่ใหจ้รท่มเงา ดกังนกันี้นสถานทขีกี่แหท่งนกันี้นจถึงถผกเรขียกวท่าสตุคคท ซถึกี่งหมายถถึงเพธิง
หลายหลกัง หากนขีกี่เปป็นสตุคคทเดขียวกกันกกับโยชผวา 13:27 มกันกห็ยกังอยผท่ทางฝปัปั่งตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดนเหมสือน
เดธิม แตท่อยผท่ในแผท่นดธินคานาอกันและในพสืนี้นทขีกี่ของอาณาจกักรในเวลาตท่อมาของสธิโหน กษกัตรธิยห์แหท่งเมสืองเฮชโบน 
และมกันอยผท่ใกลจ้กกับทะเลกาลธิลขีขนาดเลห็กนกันี้น ซถึกี่งถผกเรขียกในโยชผวา 13:27 วท่าทะเลคธินเนเรท

จากนกันี้นเขามายกังชาเลม นครแหท่งหนถึกี่งของเชเคม เราไมท่ทราบวท่าเขาพกักอยผท่ในสตุคคทนานขนาดไหน อาจ
ไมท่นานนกัก จากนกันี้นยาโคบกห็ขจ้ามแมท่นนี้สาจอรห์แดนไปยกังเมสืองเชเคมในแผท่นดธินคานาอกันและตกันี้งเตห็นทห์ของตนทขีกี่นกักี่น ทขีกี่
นขีกี่เขาซสืนี้อทขีกี่ดธินแปลงหนถึกี่ง และทขีกี่ดธินแปลงเลห็กนกันี้นพรจ้อมกกับทตุท่งนาทขีกี่มขีถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์ไวจ้ดจ้วยซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ อกับราฮกัม
และซาราหห์ถผกฝปัง และเปป็นทขีกี่ ๆ อธิสอกัคพรจ้อมกกับเรเบคาหห์จะตจ้องถผกฝปัง และเปป็นทขีกี่ซถึกี่งในเวลาตท่อมายาโคบและเลอ
าหห์จะถผกฝปัง-ทขีกี่ดธินทกันี้งสองแปลงนกันี้นเปป็นทขีกี่ดธินสท่วนเดขียวทขีกี่อกับราฮกัม อธิสอกัค หรสือยาโคบเปป็นเจจ้าของ พวกเขาเปป็นคน



ตท่างถธิกี่นและผผจ้สกัญจร แมจ้ในยามทขีกี่ยาโคบไปอยผท่กกับลาบกันนานยขีกี่สธิบปป เขากห็บอกเอซาววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้อาศกัยอยผท่กกับ
ลาบกัน” แตท่บกัดนขีนี้เขาอยผท่ในแผท่นดธินนกันี้นแลจ้ว

Scofield Reference Bible ใสท่หกัวขจ้อพระคสาสามขจ้อสตุดทจ้ายนขีนี้วท่า “การนมกัสการในความดสืนี้อรกันี้นของยา
โคบ” เราไมท่ทราบวท่าเหตตุใด ดร. สโกฟปิลดห์ ถถึงคธิดเชท่นนกันี้น บกัดนขีนี้ยาโคบกท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งขถึนี้นมา มกันอยผท่ในแผท่นดธินคา
นาอกัน

เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่า แมจ้แผท่นดธินคานาอกันทกันี้งหมดถผกสกัญญาไวจ้แกท่ยาโคบและเชสืนี้อสายของเขา เขากห็ไมท่ไดจ้
เปป็นเจจ้าของมกันอยท่างถาวรเลยสกักสท่วน เหมสือนกกับทขีกี่อกับราฮกัมไมท่มขี “ทขีกี่ขนาดจะใหจ้วางเทจ้าของเขา” มกันไมท่นท่า
ประหลาดใจเลยทขีกี่เหมสือนกกับทขีกี่อกับราฮกัมยจ้ายจากมกัมเรไปยกังเฮโบรนไปยกังเบเออรห์เชบาและทขีกี่อสืกี่น ยาโคบกห็จะ
อาศกัยอยผท่ในพสืนี้นทขีกี่สท่วนหนถึกี่งและจากนกันี้นกห็ในพสืนี้นทขีกี่อขีกสท่วน เขาเรขียกแทท่นบผชานกันี้นวท่า “เอลเอโลเฮอธิสราเอล”-
พระเจจ้า, พระเจจ้าองคห์นกันี้นของอธิสราเอล เขาไดจ้ยอมรกับและอจ้างสธิทธธิธิ์พระสกัญญาเหลท่านกันี้นแลจ้ว กท่อนหนจ้านกันี้น
พระเจจ้าทรงถผกเรขียกวท่าพระเจจ้าของอกับราฮกัมและ “พระเจจ้าของอธิสอกัคบธิดาของขจ้าพระองคห์” บกัดนขีนี้ยาโคบกลท่าววท่า
“พระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้าของอธิสราเอล พระเจจ้าสท่วนตกัวของขจ้าพเจจ้าเอง”

ทขีกี่ดธินแปลงเลห็ก ๆ นขีนี้ตท่อมาจะตกเปป็นของลผกหลานของโยเซฟ และทขีกี่นขีกี่กระดผกของโยเซฟจะถผกฝปังเมสืกี่อลผก
หลานของอธิสราเอลออกมาจากอขียธิปตห์ (ยชว. 24:32)



ปฐมกาล 34
ขร้อ 1-12:

34:1 และดขีนาหห์บตุตรสาวของเลอาหห์ ซถึกี่งนางคลอด
ใหจ้กกับยาโคบนกันี้น ออกไปดผพวกบตุตรสาวแหท่งแผท่นดธิน
นกันี้น
34:2 และเมสืกี่อเชเคม บตุตรชายของฮาโมรห์คนฮขีไวตห์ 
เจจ้านายแหท่งแผท่นดธินนกันี้น ไดจ้เหห็นเธอ เขากห็เอาเธอไป 
และหลกับนอนกกับเธอ และทสาอนาจารตท่อเธอ
34:3 และจธิตใจของเขากห็ผผกพกันอยผท่กกับดขีนาหห์บตุตร
สาวของยาโคบ และเขารกักหญธิงสาวนกันี้น และพผดจา
สตุภาพกกับหญธิงสาวนกันี้น
34:4 และเชเคมพผดกกับฮาโมรห์บธิดาของตน โดย
กลท่าววท่า “จงขอหญธิงสาวคนนขีนี้ใหจ้เปป็นภรรยาของ
ขจ้าพเจจ้าเถธิด”
34:5 และยาโคบไดจ้ยธินวท่าคนนกันี้นทสาอนาจารตท่อดขี
นาหห์บตุตรสาวของตน เวลานกันี้นพวกบตุตรชายของ
ทท่านอยผท่กกับฝผงสกัตวห์ของทท่านในทตุท่งนา และยาโคบไดจ้
นธิกี่งคอยจนกระทกักี่งพวกบตุตรชายกลกับมา
34:6 และฮาโมรห์บธิดาของเชเคมออกไปหายาโคบ
เพสืกี่อสนทนากกับทท่าน
34:7 และพวกบตุตรชายของยาโคบกลกับมาจากทตุท่ง
นาตอนทขีกี่พวกเขาไดจ้ยธินเรสืกี่องนกันี้น และพวกเขากห็โศก
เศรจ้าและพวกเขากห็โกรธยธิกี่งนกัก เพราะวท่าเขาไดจ้

กระทสาความโงท่เขลาในพวกอธิสราเอล โดยหลกับนอน
กกับบตุตรสาวของยาโคบ ซถึกี่งเปป็นสธิกี่งทขีกี่ไมท่ควรจะทสา
34:8 และฮาโมรห์กห็สนทนากกับพวกเขา โดยกลท่าววท่า 
“จธิตใจเชเคมบตุตรชายของเราผผกพกันรกักใครท่บตุตรสาว
ของพวกทท่านมาก เราขอรจ้องพวกทท่าน โปรดยกเธอ
ใหจ้แกท่เขาเพสืกี่อเปป็นภรรยาเถธิด
34:9 และเชธิญพวกทท่านทสาการสมรสกกับพวกเรา 
และยกบรรดาบตุตรสาวของพวกทท่านใหจ้พวกเรา 
และเอาบรรดาบตุตรสาวของพวกเราใหจ้พวกทท่าน
34:10 และพวกทท่านจะอาศกัยอยผท่กกับพวกเรา และ
แผท่นดธินนขีนี้จะอยผท่ตรงหนจ้าพวกทท่าน พวกทท่านจง
อาศกัยและทสาการคจ้าขายในทขีกี่นกักี่น และจงไดจ้รกับ
กรรมสธิทธธิธิ์สสาหรกับพวกทท่านในทขีกี่นกักี่น”
34:11 และเชเคมกลท่าวแกท่บธิดาของเธอ และแกท่
พวกพขีกี่ชายของเธอวท่า “ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตาของพวกทท่านเถธิด และพวกทท่านจะ
เรขียกเทท่าไร ขจ้าพเจจ้ากห็จะใหจ้
34:12 จะเรขียกเอาสธินสอดทองหมกันี้นและของขวกัญ
จากขจ้าพเจจ้าสกักเทท่าไรกห็ตาม และขจ้าพเจจ้าจะใหจ้ตาม
ทขีกี่พวกทท่านจะกลท่าวแกท่ขจ้าพเจจ้า แตท่ขอยกหญธิงสาว
นกันี้นใหจ้แกท่ขจ้าพเจจ้าเพสืกี่อเปป็นภรรยาเถธิด”

ดภีนาหร์บทุตรสาวของเลอาหร์ถสูกลผ่อลวงโดยเจร้าชายเชเคม
ดร. สโกฟปิลดห์ตกันี้งชสืกี่อบทนขีนี้วท่า “ยาโคบเกห็บเกขีกี่ยวผลแหท่งหลายปปทขีกี่ชกักี่วรจ้ายของตน” มขีนกัยยะทขีกี่วท่าเราทตุกคนมขี

ชท่วงปปทขีกี่ชกักี่วรจ้ายและไดจ้เกห็บเกขีกี่ยวผลแหท่งความผธิดบาปของเรา ผมสงสกัยวท่ามขีการเชสืกี่อมโยงโดยตรงมากพอหรสือไมท่ทขีกี่
จะตกันี้งขจ้อกลท่าวหาพธิเศษตท่อยาโคบในทขีกี่นขีนี้ ดขีนาหห์บตุตรสาวของเลอาหห์ ออกไปพบกกับพวกบตุตรสาวแหท่งแผท่นดธินนกันี้น
โดยไมท่มขีคนดผแล เชเคมเจจ้าชายหนตุท่มเหห็นเธอและพบวท่าเธอมขีเสนท่หห์นท่าดถึงดผดมาก ๆ พาเธอไปและลท่อลวงเธอและ
เธอจถึงถผกนสาเขจ้าสผท่บาปและเปป็นมลทธิน นกักี่นเปป็นเรสืกี่องนท่าเศรจ้าสสาหรกับเดห็กสาวคนใด

เราไมท่ทราบวท่าดขีนาหห์มขีคนคอยดผแลมากขนาดไหนและเธอควรมขีคนคอยดผแลมากขนาดไหน แตท่ใน
อธิสราเอล ตามบทบกัญญกัตธิของพระเจจ้า พท่อแมท่ตจ้องรกับผธิดชอบสสาหรกับการรกักนวลสงวนตกัวของลผกสาวของตน ผจ้าปผ
เตขียงทขีกี่เปปปื้อนเลสือดในคสืนวธิวาหห์ถผกเกห็บไวจ้เพสืกี่อพธิสผจนห์วท่าบตุตรสาวทขีกี่เพธิกี่งแตท่งงานนกันี้นเปป็นหญธิงพรหมจารขี (พบญ. 



22:13-19) แนวคธิดสมกัยใหมท่ทขีกี่วท่าคนหนตุท่มสาวออกเดทกกันโดยไมท่มขีผผจ้ดผแล บางครกันี้งกห็นกักี่งรถกกันไปสองตท่อสอง บาง
ครกันี้งกห็ถผกปลท่อยใหจ้อยผท่ในบจ้านหรสือทขีกี่สวนสาธารณะหรสือบนชายหาดโดยไมท่มขีผผจ้ดผแล กห็ไมท่เพขียงขกัดตท่อพระคกัมภขีรห์แตท่
ยกังนท่าอกัปยศอดสผและนสาไปสผท่บาปและใจทขีกี่แตกสลายสสาหรกับหลายคน และแนท่นอนวท่ามกันเปป็นการดผแคลนเรสืกี่อง
ของการสมรสและการรกักนวลสงวนตกัวของผผจ้หญธิง 

ในสมกัยกท่อนพท่อและแมท่ทสาการจกัดแจงสสาหรกับการแตท่งงานของลผกสาวและลผกชาย พวกเขาตกัดสธินชขีนี้ขาด
วท่าสายสกัมพกันธห์ตท่าง ๆ ของครอบครกัวนกันี้นถผกตจ้อง วท่าอตุปนธิสกัยของชายหนตุท่มทขีกี่จะแตท่งงานกกับลผกสาวของพวกเขานกันี้น
เปป็นทขีกี่ยอมรกับไดจ้ คนทกันี้งสองอาจรผจ้จกักกกันและเรธิกี่มรกักกกันเหมสือนอยท่างยาโคบและราเชล แตท่ไมท่มขีการหยอกเอธิน ไมท่มขี
การ “คบหาดผใจไปเรสืกี่อย ๆ” ไมท่มขีอธิสรภาพในการกอดจผบลผบคลสา

การเกขีนี้ยวพาราสขีแบบมขีความสตุข พรจ้อมกกับการอวยพรของพระเจจ้าทขีกี่อยผท่บนมกันและการชท่วยรกับประกกัน
การตกัดสธินใจเลสือกแบบมขีสตธิ ตามทางของพระเจจ้าในหมผท่คนหนตุท่มสาว และการรกักนวลสงวนตกัวของเหลท่าชายหนตุท่ม
และหญธิงสาว ไมท่เพขียงเปป็นไปไดจ้เทท่านกันี้น แตท่ยกังเปป็นสธิกี่งทขีกี่ตจ้องกระทสา ปลอดภกัย และใหจ้บสาเหนห็จมากดจ้วย

ลผกสาวหกคนของเรามขีการเดทในรถแบบมขีคนคอยดผแล ไมท่ถผกปลท่อยใหจ้อยผท่สองตท่อสองในบจ้านหรสือบน
ชายหาดโดยไมท่มขีผผจ้ดผแลไปจนจบมหาวธิทยาลกัย ไมท่แมจ้กระทกักี่งตอนทขีกี่หมกันี้นกกัน ทตุกคนมขีความสตุขมากและมขีคนชสืกี่น
ชอบมาก ๆ เดห็กสาวเหลท่านกันี้นในมกัธยมปลายและมหาวธิทยาลกัยไดจ้เปป็นเชขียรห์ลขีดเดอรห์ นกักโตจ้วาทขีระหวท่าง
มหาวธิทยาลกัย รจ้องเพลงในคณะนกักรจ้องมหาวธิทยาลกัย มขีเดทหลายหน แตท่มขีอขีกสองคผท่หรสือมากกวท่านกันี้นอยผท่ดจ้วยเสมอ 
หรสือไมท่กห็อยผท่ในบจ้าน หรสือในการเดธินสามชท่วงตถึกไปยกังครธิสตจกักร ทตุกคนเปป็นนกักเรขียนหกัวดขี นกักดนตรขีฝปมสือดขี มขีคนชสืกี่น
ชอบมาก ๆ ทตุกคนไดจ้แตท่งงานอยท่างมขีความสตุข พท่อและแมท่ตจ้องรกับผธิดชอบสสาหรกับความบรธิสตุทธธิธิ์ของลผกสาวของตน

บกัดนขีนี้ดขีนาหห์ถผกลท่อลวงแลจ้ว บทบกัญญกัตธิของโมเสสมขีกฎอกันเรขียบงท่ายและซสืกี่อตรงเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ อพยพ 
22:16 และ 17 กลท่าววท่า “และถจ้าชายใดลท่อลวงหญธิงพรหมจารขีคนหนถึกี่งทขีกี่ยกังไมท่มขีคผท่หมกันี้น และนอนรท่วมกกับเธอ เขา
จะจท่ายเงธินสธินสอดรกับเธอมาเปป็นภรรยาของตน ถจ้าบธิดาของหญธิงนกันี้นปฏธิเสธอยท่างเดห็ดขาดทขีกี่จะยกหญธิงนกันี้นใหจ้แกท่
เขา เขาจะจท่ายเงธินสธินสอดตามธรรมเนขียมสผท่ขอหญธิงพรหมจารขีทกันี้งหลาย”

เชเคมคนหนตุท่มเปป็นเจจ้าชายคนหนถึกี่ง เขามขีเกขียรตธิมาก ๆ บธิดาผผจ้นกันี้นถผกกลท่าวถถึงวท่าเปป็น “บธิดาของเชเคม” 
เชเคมรกักดขีนาหห์หญธิงสาวผผจ้นกันี้น และอยากไดจ้เธอมาเปป็นภรรยาของตน นกักี่นคงจะเปป็นทางออกทขีกี่เรขียบงท่ายทขีกี่สตุดและ
มขีความสตุขทขีกี่สตุด เขายสืนกรานใหจ้มขีการสผท่ขอเพสืกี่อทขีกี่เขาจะไดจ้แตท่งงานกกับหญธิงสาวผผจ้นขีนี้ เขาจะยอมเสขียคท่าสธินสอดตาม
ทขีกี่ถผกเรขียก ชาวอธิสราเอลจะอาศกัยอยผท่ในหมผท่พวกเขาไดจ้ตามใจชอบ เนสืกี่องจากยาโคบไดจ้ซสืนี้อทขีกี่ดธินแปลงหนถึกี่งทขีกี่นขีกี่แลจ้ว 
พวกเขาจถึงมขีเหตตุผลทขีกี่จะคาดวท่าเขาตกันี้งใจทขีกี่จะอาศกัยอยผท่ตท่อไป

____________
ขร้อ 13-29:

34:13 และบตุตรชายทกันี้งหลายของยาโคบตอบเชเคม
และฮาโมรห์บธิดาของเชเคมอยท่างหลอกลวง เพราะ
เหตตุเขาไดจ้ทสาอนาจารแกท่ดขีนาหห์นจ้องสาวของพวก
เขา และกลท่าววท่า

34:14 และพวกเขากลท่าวแกท่เขาทกันี้งสองวท่า “พวก
เราทสาสธิกี่งนขีนี้ไมท่ไดจ้ คสือยกนจ้องสาวของพวกเราใหจ้แกท่
คนทขีกี่ยกังไมท่ไดจ้เขจ้าสตุหนกัต เพราะนกักี่นเปป็นทขีกี่หยาม
เกขียรตธิแกท่พวกเรา



34:15 แตท่ในการทสาเชท่นนขีนี้พวกเราจะยธินยอมแกท่
พวกทท่าน ถจ้าพวกทท่านจะยอมเปป็นเหมสือนพวกเรา 
คสือใหจ้ผผจ้ชายทตุกคนของพวกทท่านเขจ้าสตุหนกัต
34:16 แลจ้วพวกเราจถึงจะยกบรรดาบตุตรสาวของ
พวกเราใหจ้แกท่พวกทท่าน และพวกเราจะรกับบรรดา
บตุตรสาวของพวกทท่านมายกังพวกเรา และพวกเรา
จะอาศกัยอยผท่กกับพวกทท่าน และเราทกันี้งสองพวกจะ
กลายเปป็นชนชาตธิเดขียวกกัน
34:17 แตท่ถจ้าพวกทท่านจะไมท่ตกันี้งใจฟปังพวกเรา คสือไมท่
เขจ้าสตุหนกัต พวกเรากห็จะเอาบตุตรสาวของพวกเราไป 
และพวกเราจะไปเสขีย”
34:18 และบรรดาถจ้อยคสาของพวกเขาเปป็นทขีกี่พอใจ
ฮาโมรห์ และเชเคมบตุตรชายของฮาโมรห์
34:19 และหนตุท่มคนนกันี้นไมท่รขีรอทขีกี่จะทสาตามสธิกี่งนกันี้น 
เพราะเขามขีความรกักใครท่ในบตุตรสาวของยาโคบ 
และเขาเปป็นคนนท่าเคารพนกับถสือมากกวท่าครอบครกัว
ทกันี้งหมดของบธิดาของเขา
34:20 และฮาโมรห์กกับเชเคมบตุตรชายของเขามายกัง
ประตผเมสืองของพวกเขา และสนทนากกับพวกผผจ้ชาย
ของเมสืองนกันี้น โดยกลท่าววท่า
34:21 “คนเหลท่านขีนี้อยผท่อยท่างสกันตธิกกับพวกเรา เพราะ
ฉะนกันี้นจงใหจ้พวกเขาอาศกัยในแผท่นดธินนขีนี้ และทสาการ
คจ้าขายในทขีกี่นกักี่น เพราะดผเถธิด แผท่นดธินนขีนี้กวจ้างขวาง
พอใหจ้พวกเขาอยผท่ไดจ้ ใหจ้พวกเรารกับบรรดาบตุตรสาว
ของพวกเขามาเปป็นภรรยาพวกเรา และยกบรรดา
บตุตรสาวของพวกเราใหจ้พวกเขา
34:22 เฉพาะในขจ้อนขีนี้เทท่านกันี้นพวกเขาถถึงจะยธินยอม
แกท่พวกเราเพสืกี่อจะอาศกัยอยผท่กกับพวกเรา เพสืกี่อเปป็น
ชนชาตธิเดขียวกกัน ถจ้าผผจ้ชายทตุกคนในทท่ามกลางพวก

เราจะยอมเขจ้าสตุหนกัตเหมสือนอยท่างพวกเขาไดจ้เขจ้า
สตุหนกัตแลจ้ว
34:23 ฝผงสกัตวห์เลขีนี้ยงของพวกเขาและทรกัพยห์สมบกัตธิ
ของพวกเขา กกับฝผงสกัตวห์ทกันี้งสธินี้นของพวกเขากห็จะเปป็น
ของพวกเรามธิใชท่หรสือ เพขียงแตท่ใหจ้พวกเรายอมตามพ
วกเขา และพวกเขาจะยอมอาศกัยอยผท่กกับพวกเรา”
34:24 และทตุกคนทขีกี่ออกไปจากประตผเมสืองของเขา
กห็ตกันี้งใจฟปังฮาโมรห์และเชเคมบตุตรชายของเขา และ
ผผจ้ชายทตุกคนไดจ้เขจ้าสตุหนกัต คสือทตุกคนทขีกี่ออกไปจาก
ประตผเมสืองของเขา
34:25 และตท่อมาในวกันทขีกี่สาม เมสืกี่อคนเหลท่านกันี้นกสาลกัง
เจห็บอยผท่ บตุตรชายสองคนของยาโคบคสือสธิเมโอนและ
เลวขี พวกพขีกี่ชายของดขีนาหห์ แตท่ละคนกห็ถสือดาบของ
ตน และเขจ้าไปในนครดจ้วยใจกลจ้าหาญ และฆท่า
บรรดาผผจ้ชายเสขียสธินี้น
34:26 และเขาทกันี้งสองฆท่าฮาโมรห์และเชเคมบตุตรชาย
ของเขาเสขียดจ้วยคมดาบ และพาดขีนาหห์ออกมาจาก
บจ้านของเชเคม และออกไปเสขีย
34:27 พวกบตุตรชายของยาโคบเขจ้ามายกังพวกคนทขีกี่
ถผกฆท่า และปลจ้นนครนกันี้น เพราะคนเหลท่านกันี้นไดจ้ทสา
อนาจารตท่อนจ้องสาวของพวกเขา
34:28 พวกเขารธิบเอาฝผงแกะของพวกเขา และฝผง
วกัวตกัวผผจ้ของพวกเขา และฝผงลาของพวกเขา และ
สธิกี่งของซถึกี่งอยผท่ในนคร และสธิกี่งซถึกี่งอยผท่ในทตุท่งนา
34:29 และเอาทรกัพยห์สมบกัตธิทกันี้งหมดของพวกเขาไป 
และบตุตรเลห็ก ๆ ทกันี้งหลายของพวกเขา กกับภรรยา
ของพวกเขา พวกเขาเอาไปเปป็นเชลย และปลจ้น
แมจ้แตท่สธิกี่งสารพกัดทขีกี่อยผท่ในบจ้านไปเสขีย

“บทุตรชายทนันั้งหลายของยาโคบตอบเชเคมและฮาโมรร์…”
เราคาดวท่าพวกเขาทตุกคนคงโมโห ขจ้อ 7 กลท่าวเชท่นกกันวท่า “พวกบตุตรชายของยาโคบกลกับมาจากทตุท่งนา

ตอนทขีกี่พวกเขาไดจ้ยธินเรสืกี่องนกันี้น และพวกเขากห็โศกเศรจ้า…” ดกังนกันี้นบตุตรชายทตุกคนของยาโคบจถึงทตุกขห์ใจยธิกี่งนกักทขีกี่ดขี



นาหห์ถผกลท่อลวงและถผกนสาเขจ้าสผท่บาป
บกัดนขีนี้พขีกี่ชายเหลท่านขีนี้ของดขีนาหห์ยสืนกรานวท่าเธอไมท่ควรถผกยกใหจ้แตท่งงานกกับคนทขีกี่ไมท่ไดจ้เขจ้าสตุหนกัต ถจ้าพวกเขา

ซสืกี่อตรงในเรสืกี่องนกันี้น นกักี่นกห็หมายความวท่าการเขจ้าสตุหนกัตเปป็นเครสืกี่องหมายพธิเศษอยท่างหนถึกี่งของผผจ้คนทขีกี่ถผกแยกไวจ้
สสาหรกับพระเจจ้า ถจ้าพวกเขาหลอกลวง ซถึกี่งดผเหมสือนนท่าจะเปป็นเชท่นนกันี้น พวกเขากห็แคท่เจตนาทขีกี่จะเอาเปรขียบชาย
เหลท่านขีนี้

ไมท่วท่าจะยกังไง พวกเขากห็ยกัดเยขียดประเดห็นนขีนี้ ชายทตุกคนแหท่งเมสืองของเชเคมตจ้องเขจ้าสตุหนกัตหากพวกเขา
อยากแตท่งงานกกับครอบครกัวนขีนี้ของยาโคบ และเนสืกี่องจากยาโคบมขีทรกัพยห์สธินและฝผงแพะแกะและฝผงวกัวมากมาย 
และเนสืกี่องจากพวกเขาเปป็นประชาชนทขีกี่แขห็งขกันและฉลาด นกักี่นจถึงดผเหมสือนนท่าดถึงดผดมาก ๆ และเจจ้าชายหนตุท่มผผจ้นขีนี้กห็
เปป็นทขีกี่ชสืกี่นชอบและผลกักดกันเรสืกี่องนขีนี้อยท่างแขห็งขกัน เขาอยากไดจ้ดขีนาหห์มาเปป็นภรรยาของตน ดกังนกันี้นพวกผผจ้ชายของ
เมสืองนกันี้นจถึงยธินยอม

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ามขีความโลภและความละโมบอยผท่ในการตกัดสธินใจนขีนี้เชท่นกกัน พวกเขากลท่าววท่า “ฝผงสกัตวห์
เลขีนี้ยงของพวกเขาและทรกัพยห์สมบกัตธิของพวกเขา กกับฝผงสกัตวห์ทกันี้งสธินี้นของพวกเขากห็จะเปป็นของพวกเรามธิใชท่หรสือ?” 
การเขจ้าสตุหนกัตคงจะเปป็นความไมท่สะดวกแคท่ชกักี่วคราว เปป็นความเจห็บแคท่ไมท่กขีกี่วกัน ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงยธินยอม “และ
ผผจ้ชายทตุกคนไดจ้เขจ้าสตุหนกัต คสือทตุกคนทขีกี่ออกไปจากประตผเมสืองของเขา”

แตท่บตุตรชายสองคนของยาโคบ, สธิเมโอนและเลวขี, บตุตรชายของเลอาหห์, พขีกี่ ๆ ของดขีนาหห์, ไดจ้หยธิบดาบ
ของตนและเขจ้าไปในเมสืองนกันี้นและฆท่าผผจ้ชายทตุกคน พวกเขาปลจ้นเมสืองนกันี้นและพาดขีนาหห์กลกับบจ้านไปดจ้วย และ
นอกจากนขีนี้ พวกเขายกังรธิบเอาแกะ วกัว ลา และความมกักี่งคกักี่งทกันี้งหมดของเมสืองนกันี้นไป จกับพวกผผจ้หญธิงและภรรยาไป
และรธิบเอาทตุกสธิกี่งในบจ้านเรสือนเหลท่านกันี้น! นกักี่นเปป็นเรสืกี่องราวอกันนท่าเศรจ้าของเหลท่าคนชกักี่ว พระเจจ้าทรงถสือวท่ามกันเปป็น
เชท่นนกันี้นและยาโคบกห็ไมท่เคยลสืมความชกักี่วนกันี้น ในการใหจ้พรบตุตรชายเหลท่านกันี้นกท่อนตายในปฐมกาล 49:5-7 ยาโคบถผก
ดลใจใหจ้กลท่าววท่า:

“สธิเมโอนกกับเลวขีเปป็นพขีกี่นจ้องกกัน เครสืกี่องอาวตุธทกันี้งหลายแหท่งความโหดรจ้ายอยผท่ในบรรดาทขีกี่อาศกัยของพวกเขา
โอ จธิตใจของเราเออ๋ย เจจ้าอยท่าเขจ้ามาในความลกับของพวกเขาเลย เกขียรตธิยศของเราเออ๋ย เจจ้าอยท่าเขจ้ารท่วมกกับทขีกี่
ชตุมนตุมของพวกเขาเลย เพราะวท่าในความโกรธของพวกเขา พวกเขาไดจ้ฆท่าชายคนหนถึกี่ง และตามอสาเภอใจของ
พวกเขา พวกเขาไดจ้ทสาลายกสาแพงหนถึกี่ง ขอใหจ้ความโกรธของพวกเขาเปป็นทขีกี่สาปแชท่ง เพราะมกันดตุเดสือดยธิกี่งนกัก และ
ความกรธินี้วโกรธของพวกเขา เพราะมกันโหดรจ้าย เราจะแยกเขาทกันี้งสองออกจากกกันในพวกยาโคบ และ
กระจกัดกระจายเขาทกันี้งสองไปในพวกอธิสราเอล”

การลงโทษของพระเจจ้าไดจ้ตกมาบนชายสองคนนขีนี้อยท่างไมท่ตจ้องสงสกัยและยาโคบกลท่าว โดยพผดแทน
พระเจจ้าวท่า “เราจะแยกเขาทกันี้งสองออกจากกกันในพวกยาโคบ และกระจกัดกระจายเขาทกันี้งสองไปในพวก
อธิสราเอล”

____________
ขร้อ 30,31:

34:30 และยาโคบกลท่าวแกท่สธิเมโอนและเลวขีวท่า “เจจ้าทกันี้งสองไดจ้ทสาใหจ้เราลสาบากใจ โดยทสาใหจ้เรา



เปป็นกลธิกี่นเหมห็นในทท่ามกลางผผจ้อยผท่อาศกัยแหท่งแผท่นดธิน
นขีนี้ คสือทท่ามกลางคนคานาอกันและคนเปรธิสซขี และเรา
ซถึกี่งเปป็นผผจ้คนนจ้อยนกัก พวกเขาจะรวมตกัวกกันเขจ้าตท่อสผจ้
เรา และฆท่าเราเสขีย และเราจะถผกทสาลาย คสือเรา

และครอบครกัวของเรา”
34:31 และเขาทกันี้งสองกลท่าววท่า “เขาควรทสากกับนจ้อง
สาวของพวกเราเหมสือนหญธิงโสเภณขีหรสือ”

ยาโคบกลนัวและกลทุร้มใจ
มกันเลขีกี่ยงไมท่ไดจ้แลจ้วตอนนขีนี้ ทขีกี่ยาโคบและบตุตรชายทกันี้งหลายของเขาจะถผกเกลขียดชกัง เชท่นเดขียวกกับถผกเกรง

กลกัวโดยบรรดาผผจ้ทขีกี่อาศกัยอยผท่ในประเทศนกันี้น พวกเขาไดจ้พธิสผจนห์ตกัวแลจ้ววท่าเปป็นคนไมท่เคารพกฎหมายและชอบฆท่าคน 
พวกเขาถผกทสาใหจ้ “เปป็นกลธิกี่นเหมห็นในทท่ามกลางผผจ้อยผท่อาศกัยแหท่งแผท่นดธินนขีนี้” และความกลกัวของยาโคบกห็อาจถผก
ทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิงไปแลจ้วและเขากกับครอบครกัวของเขากห็อาจถผกทสาลายไปแลจ้ว หากไมท่ใชท่เพราะคสาบกัญชาของ
พระเจจ้าซถึกี่งมาในไมท่ชจ้า วท่าพวกเขาจะตจ้องออกไปจากสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้และไปยกังเบธเอล ในบทถกัดไป ขจ้อ 5 บอกเรา
วท่า “ความหวาดกลกัวของพระเจจ้าอยผท่บนนครทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่รอบขจ้างพวกเขา” และดกังนกันี้นยาโคบกกับครอบครกัวของ
เขาจถึงไมท่ไดจ้ถผกเขท่นฆท่า



ปฐมกาล 35
ขร้อ 1-5:

35:1 และพระเจจ้าตรกัสแกท่ยาโคบวท่า “จงลตุกขถึนี้น ขถึนี้น
ไปยกังเบธเอล และอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น และทสาแทท่นบผชา
แทท่นหนถึกี่งทขีกี่นกักี่นแดท่พระเจจ้า ผผจ้ไดจ้ทรงปรากฏแกท่เจจ้า
เมสืกี่อเจจ้าหนขีไปจากหนจ้าเอซาวพขีกี่ชายของเจจ้า”
35:2 แลจ้วยาโคบกลท่าวแกท่ครอบครกัวของตน และ
แกท่ทตุกคนทขีกี่อยผท่ดจ้วยกกันกกับเขาวท่า “จงทธินี้งบรรดาพระ
ของคนตท่างชาตธิทขีกี่อยผท่ทท่ามกลางพวกเจจ้าเสขียใหจ้หมด 
และชสาระตกัวใหจ้สะอาด และเปลขีกี่ยนเครสืกี่องนตุท่งหท่ม
ของพวกเจจ้า
35:3 และใหจ้พวกเราลตุกขถึนี้น และขถึนี้นไปยกังเบธเอล 
และทขีกี่นกักี่นขจ้าจะทสาแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งแดท่พระเจจ้า ผผจ้

ไดจ้ทรงตอบขจ้าในวกันแหท่งความทตุกขห์ใจของขจ้า และ
ไดจ้ทรงอยผท่กกับขจ้าในทางซถึกี่งขจ้าไดจ้ไปนกันี้น”
35:4 และพวกเขาเอาบรรดาพระของคนตท่างชาตธิ
ซถึกี่งมขีอยผท่ในมสือของพวกเขามาใหจ้ยาโคบ กกับบรรดา
ตตุจ้มหผของพวกเขาซถึกี่งอยผท่ในหผของพวกเขา และยา
โคบซท่อนสธิกี่งเหลท่านกันี้นไวจ้ใตจ้ตจ้นโออ๊กนกันี้นซถึกี่งอยผท่ใกลจ้เมสือง
เชเคม
35:5 และพวกเขาเดธินทางไป และความหวาดกลกัว
ของพระเจจ้าอยผท่บนนครทกันี้งหลายทขีกี่อยผท่รอบขจ้างพวก
เขา และชาวเมสืองเหลท่านกันี้นไมท่ไดจ้ไลท่ตามบรรดาบตุตร
ชายของยาโคบ

ยาโคบถสูกเชธิญใหร้กลนับไปเบธเอลอภีกครนันั้ง
เบธเอลเปป็นสถานทขีกี่สตุดรกักในความทรงจสาทกันี้งหมดของยาโคบอยท่างไมท่ตจ้องสงสกัย ทขีกี่นกักี่น ตอนเปป็นหนตุท่ม โดย

รผจ้วท่าเขาถผกพระเจจ้าเรขียกและจะไดจ้รกับพระพรบางอยท่างทขีกี่ถผกสกัญญาไวจ้แกท่เชสืนี้อสายของอกับราฮกัมและอธิสอกัค ทวท่าเขา
กห็เสขียใจทขีกี่ตจ้องจากบจ้านมา ตกัวคนเดขียวและไมท่มขีทรกัพยห์สธินเงธินทองตจ้องเขจ้าไปในประเทศตท่างถธิกี่น ทขีกี่นกักี่นพระเจจ้าทรง
พบกกับเขา ทขีกี่นกักี่นพกันธสกัญญาอกันยธิกี่งใหญท่ของพระเจจ้ากกับอกับราฮกัมไดจ้ถผกรสืนี้อฟปปื้นกกับยาโคบ ทขีกี่นกักี่นมขีบรรดาพระสกัญญา
อกันอท่อนหวาน และยาโคบไดจ้ใหจ้คสาปฏธิญาณอกันบรธิสตุทธธิธิ์ไวจ้

บกัดนขีนี้พระเจจ้าตรกัสแกท่เขาวท่า “จงลตุกขถึนี้น ขถึนี้นไปยกังเบธเอล และอาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น” เขาไมท่เพขียงตจ้องไปยกังเบธ
เอล แตท่เขาจะตจ้อง “อาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น” เขาจะตจ้องกท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งขถึนี้นทขีกี่นกักี่น

พวกเขาตจ้องเตรขียมตกัวใหจ้พรจ้อม พวกเขาตจ้องทธินี้งบรรดาพระของคนตท่างชาตธิทขีกี่อยผท่ทท่ามกลางพวกเขา ผม
ไมท่รผจ้วท่ามขีผผจ้ใดนอกจากราเชลหรสือไมท่ทขีกี่มขีพวกเทวรผป แตท่คนอสืกี่น ๆ ควรมขีการตรวจคจ้นใจและพวกเขาตจ้องเตรขียมใจ
ใหจ้พรจ้อมทขีกี่จะมาเขจ้าเฝฝ้าพระเจจ้าอยท่างซสืกี่อตรงในการนมกัสการ พวกเขาจะตจ้อง “ชสาระตกัวใหจ้สะอาด และเปลขีกี่ยน
เครสืกี่องนตุท่งหท่มของพวกเจจ้า”

เปป็นการดขีทขีกี่ผผจ้คนจะแตท่งกายในชตุดทขีกี่สตุภาพเรขียบรจ้อยเพสืกี่อเขจ้ารท่วมการประชตุมนมกัสการในพระนธิเวศของ
พระเจจ้า การเปป็นคนทขีกี่มขีรท่างกายและนธิสกัยทขีกี่สะอาดกห็เปป็นการดขีสสาหรกับครธิสเตขียนทกันี้งหลาย แมจ้แตท่เครสืกี่องบผชา
ไถท่บาป วกัวผผจ้นกันี้นทขีกี่เลสือดและไขมกันและไตของมกันถผกเผาบนแทท่นบผชาในเลวขีนธิตธิ บททขีกี่ 4 กห็ถผกเอาศพไปนอกคท่าย 
“ถถึงสถานทขีกี่ทขีกี่สะอาด ทขีกี่ซถึกี่งมผลเถจ้าถผกเทออก…” โอ ขอใหจ้คนทกันี้งหลายทขีกี่รกับใชจ้พระเจจ้าเปป็นคนทขีกี่สะอาดในความคธิด
ในใจ ในนธิสกัย

คนทขีกี่มากท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งถวายแดท่พระเจจ้าตจ้องถสือวท่านกักี่นเปป็นสธิกี่งทขีกี่บรธิสตุทธธิธิ์ และดกังนกันี้นเขาจถึงควร “วางทตุก
สธิกี่งทขีกี่เปป็นตกัวถท่วง และบาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยผท่อยท่างงท่ายดาย” (ฮบ. 12:1) เราควรหลขีกเลขีกี่ยงแมจ้แตท่สธิกี่งทขีกี่ “ดผ



เหมสือนชกักี่ว” ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงถอดตตุจ้มหผของตนออกดจ้วย มขีอะไรทขีกี่ผธิดเกขีกี่ยวกกับตตุจ้มหผไหม? ไมท่จสาเปป็นตจ้องมขี แตท่ความ
สตุภาพเรขียบรจ้อยและการรผจ้จกักบกังคกับตนกห็เหมาะสมสสาหรกับคนเหลท่านกันี้นทขีกี่รกับใชจ้พระเจจ้า ตตุจ้มหผอาจไมท่เปป็นการผธิด
บาปหากพวกมกันไมท่ใชท่ “เครสืกี่องประดกับราคาแพง” แตท่คนทขีกี่แสวงหาทขีกี่จะเปป็นคนทขีกี่สวยงาม เสาะหาทขีกี่จะดถึงดผดคสา
สรรเสรธิญและการชสืกี่นชมของผผจ้คน กห็ไมท่อยผท่ในสถานะอกันดขีทขีกี่จะนมกัสการ

ยาโคบใหจ้พวกเขาถอดตตุจ้มหผของพวกเขาและเขาซท่อนตตุจ้มหผเหลท่านกันี้นไวจ้ใตจ้ตจ้นโออ๊คตจ้นหนถึกี่ง เราไมท่ถผกบอกวท่า
พวกมกันถผกทสาลายหรสือถผกทธินี้งไวจ้ พวกมกันอาจถผกเกห็บมาอขีกในภายหลกัง

แตท่เชท่นเดขียวกกับทขีกี่บางครกันี้งมกันเหมาะสมและถผกตจ้องทขีกี่ผผจ้คนจะอดอาหาร นกักี่นคสือการไมท่รกับประทานอาหาร
ทขีกี่จสาเปป็นชกักี่วระยะหนถึกี่งขณะทขีกี่พวกเขาอธธิษฐานและรกับใชจ้พระเจจ้า และบางครกันี้งมกันเหมาะสมทขีกี่พวกเขาจะ “เฝฝ้า
ระวกังและอธธิษฐาน” นกักี่นคสือ การไมท่หลกับไมท่นอนตอนกลางคสืนเพสืกี่อทขีกี่จะเฝฝ้าระวกังและอธธิษฐาน หรสือตามทขีกี่ลผกา 
18:7 กลท่าววท่า “ทกันี้งกลางวกันและกลางคสืน” อธธิษฐาน เชท่นเดขียวกกันบางครกันี้งมกันกห็ถผกตจ้องทขีกี่จะวางความเพลธิดเพลธิน
อสืกี่น ๆ และความสนใจอสืกี่น ๆ ไวจ้กท่อน อยท่าสนใจเครสืกี่องแตท่งกายราคาแพง เครสืกี่องประดกับ

เมสืกี่อพระเจจ้าจะตรกัสกกับประชาชนเหลท่านกันี้นจากภผเขาซขีนายและบกัญญกัตธิสธิบประการนกันี้นจะถผกมอบใหจ้ 
โมเสสกห็สกักี่งประชาชนนกันี้นใหจ้ชสาระตกัวใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์และซกักเสสืนี้อผจ้าของพวกเขา ในอพยพ 19:14,15 พระองคห์ทรง
บกัญชาวท่า “และโมเสสลงไปจากภผเขานกันี้นมายกังประชากร และชสาระประชากรใหจ้บรธิสตุทธธิธิ์ และพวกเขาซกักเสสืนี้อผจ้า
ของตนใหจ้สะอาด และทท่านกลท่าวแกท่ประชากรวท่า “จงเตรขียมตกัวไวจ้ใหจ้พรจ้อมในวกันทขีกี่สาม อยท่าเขจ้าใกลจ้ภรรยาของ
พวกทท่านเลย”

เราแตท่งตกัวจนสวยหลท่อเพสืกี่อผผจ้คนทขีกี่เราชสืกี่นชมอยท่างมาก ทสาไมไมท่ทสาอยท่างนกันี้นเพสืกี่อองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเลท่า? 
เราสละทธินี้งความสนใจทางธตุรกธิจอสืกี่น ๆ และความเพลธิดเพลธินเพสืกี่อทขีกี่จะอยผท่กกับคนทขีกี่เรารกัก ทสาไมไมท่ทสาแบบนกันี้นเพสืกี่อ
องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเลท่า? ดกังนกันี้นยาโคบจถึงใหจ้พวกเขาทธินี้งเทวรผปเหลท่านขีนี้และแมจ้แตท่ตตุจ้มหผของพวกเขาและชสาระตกัวและ
เตรขียมพรจ้อมทขีกี่จะเขจ้าเฝฝ้าพระเจจ้า

โอ ชท่างเปป็นวกันดขีจรธิง ๆ เมสืกี่อพวกเขากลกับไปยกังเบธเอลอกันเปป็นทขีกี่ซถึกี่งเมสืกี่อสามสธิบกวท่าปปกท่อนพระเจจ้าไดจ้ตรกัส
และใหจ้บรรดาพระสกัญญาอกันเปปปั่ยมสตุขของพระองคห์แกท่ยาโคบ!

จงหมายเหตตุขจ้อ 5 พวกเขาไดจ้รกับการปกปฝ้องขณะทขีกี่พวกเขาเดธินทางไปเพราะความเกรงกลกัวพระเยโฮ
วาหห์ปฝ้องกกันไมท่ใหจ้พวกคนตท่างชาตธิของนครเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ลจ้อมรอบพวกเขามาโจมตขีพวกเขา-เพราะการเขท่นฆท่า
เชเคมโดยเลวขีและสธิเมโอน

______________
ขร้อ 6-15:

35:6 แลจ้วยาโคบไดจ้มาถถึงตสาบลลผส ซถึกี่งอยผท่ในแผท่นดธิน
แหท่งคานาอกัน คสือเบธเอล ตกัวเขาและทตุกคนทขีกี่อยผท่กกับ
เขา
35:7 และเขาสรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่งไวจ้ทขีกี่นกักี่น และ
เรขียกสถานทขีกี่นกันี้นวท่า เอลเบธเอล เพราะวท่าทขีกี่นกักี่น

พระเจจ้าทรงปรากฏแกท่เขา ตอนทขีกี่เขาหนขีไปจาก
หนจ้าพขีกี่ชายของเขา
35:8 แตท่เดโบราหห์ พขีกี่เลขีนี้ยงของเรเบคาหห์ ถถึงแกท่ความ
ตาย และนางถผกฝปังไวจ้ดจ้านลท่างเบธเอลใตจ้ตจ้นโออ๊ก 
และชสืกี่อของตจ้นไมจ้นกันี้นถผกเรขียกวท่า อกัลโลนบาคผท



35:9 และพระเจจ้าทรงปรากฏแกท่ยาโคบอขีกครกันี้ง 
เมสืกี่อเขาออกมาจากปปัดดานอารกัม และทรงอวยพร
เขา
35:10 และพระเจจ้าตรกัสแกท่เขาวท่า “ชสืกี่อของเจจ้าคสือ 
ยาโคบ ชสืกี่อของเจจ้าจะไมท่ถผกเรขียกวท่า ยาโคบ อขีกตท่อ
ไป แตท่อธิสราเอลจะเปป็นชสืกี่อของเจจ้า” และพระองคห์
ทรงเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อธิสราเอล
35:11 และพระเจจ้าตรกัสแกท่เขาวท่า “เราเปป็นพระเจจ้า
ผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ จงมขีลผกดกและทวขีมากขถึนี้น 
ประชาชาตธิหนถึกี่งและหลายประชาชาตธิจะเกธิดมา
จากเจจ้า และกษกัตรธิยห์หลายองคห์จะออกมาจาก
บกันี้นเอวของเจจ้า

35:12 และแผท่นดธินซถึกี่งเราไดจ้ใหจ้แกท่อกับราฮกัมและอธิส
อกัคแลจ้ว เราจะใหจ้มกันแกท่เจจ้า และแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า
ทขีกี่มาภายหลกังเจจ้าเราจะใหจ้แผท่นดธินนขีนี้”
35:13 และพระเจจ้าเสดห็จขถึนี้นไปจากเขาในสถานทขีกี่ทขีกี่
พระองคห์ทรงสนทนากกับเขา
35:14 และยาโคบตกันี้งเสาสสาคกัญตจ้นหนถึกี่งไวจ้ในสถาน
ทขีกี่ทขีกี่พระองคห์ทรงสนทนากกับตน คสือเสาหธิน และเขา
เทเครสืกี่องดสืกี่มบผชาลงบนเสานกันี้น และเขาเทนนี้สามกันบน
เสานกันี้น
35:15 และยาโคบเรขียกชสืกี่อสถานทขีกี่ทขีกี่พระเจจ้าทรง
สนทนากกับตนวท่า เบธเอล

บนัดนภีนั้เบธเอลถสูกเรภียกวผ่า “เอลเบธเอล”
บกัดนขีนี้ยาโคบอยผท่ทขีกี่ลผส ในแผท่นดธินคานาอกัน คสือ เบธเอล ตามทขีกี่ยาโคบไดจ้ตกันี้งชสืกี่อใหจ้มกันเมสืกี่อยขีกี่สธิบกวท่าปปกท่อน ทขีกี่

อยผท่กกับเขาตอนนขีนี้คสือผผจ้คนทกันี้งหมดทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ประทานแกท่เขา เขากท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งทขีกี่นกักี่น นกักี่นเปป็นสธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าทรง
บกัญชาไวจ้ในขจ้อ 1 ยาโคบไดจ้ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาหนถึกี่งทขีกี่กธิเลอาดอกันเปป็นทขีกี่ซถึกี่งลาบกันไดจ้มาพบกกับเขา (ปฐก.
 31:51-54) บกัดนขีนี้เขากท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งทขีกี่เบธเอลอกันเปป็นทขีกี่ซถึกี่งเขาไดจ้ตกันี้งหธินกจ้อนหนถึกี่งไวจ้เปป็นอนตุสาวรขียห์เมสืกี่อยขีกี่สธิบกวท่าปป
กท่อน เขาไดจ้กท่อแทท่นบผชาหนถึกี่งทขีกี่เชเคม (ปฐก. 33:20)

จงหมายเหตตุชสืกี่อใหมท่นกันี้น “เอลเบธเอล” นกักี่นคสือ “พระเจจ้าแหท่งบจ้านของพระเจจ้า” คสาฮขีบรผ เบธ คสือบจ้าน, 
เอล คสือพระเจจ้า

เปป็นการดขีทขีกี่จะไมท่เพขียงไปยกังพระนธิเวศของพระเจจ้า แตท่ทขีกี่จะแนท่ใจวท่าเรามาพบกกับพระเจจ้าแหท่งพระนธิเวศ
ของพระเจจ้า และทขีกี่ใดกห็ตามทขีกี่เราพบกกับพระเจจ้า นกักี่นกห็เปป็นบจ้านหลกังหนถึกี่งของพระเจจ้า

เดโบราหห์ พขีกี่เลขีนี้ยงของเรเบคาหห์ เสขียชขีวธิตและถผกฝปัง “ดจ้านลท่างเบธเอล” เราไมท่ถผกบอกวท่าเกธิดอะไรขถึนี้นกกับ
เรเบคาหห์มารดาของยาโคบ นางอาจตายไปแลจ้วกท่อนหนจ้านขีนี้และบกัดนขีนี้พขีกี่เลขีนี้ยงคนนขีนี้อาจมาอาศกัยอยผท่ดจ้วยและไดจ้รกับ
การดผแลโดยยาโคบ ไมท่วท่าจะยกังไง นางกห็ถผกฝปังตรงนขีนี้ทขีกี่เบธเอล ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ ยาโคบอยผท่ และตจ้นโออ๊คนกันี้นถผกเรขียกวท่า 
อกัลโลนบาคผท (ขจ้อ 8) ซถึกี่งหมายถถึงตจ้นโออ๊คแหท่งการรจ้องไหจ้

ชสืริ่อใหมผ่นนันั้น, อธิสราเอล
ตอนทขีกี่ยาโคบปลนี้สาสผจ้กกับทผตสวรรคห์นกันี้นในปฐมกาล 32 เราจสาไดจ้วท่าชสืกี่อใหมท่ชสืกี่อหนถึกี่งถผกตกันี้งใหจ้แกท่เขา, 

อธิสราเอล, เจจ้าชายคนหนถึกี่ง, เพราะวท่าเขาไดจ้มขีชกัยกกับพระเจจ้าและกกับมนตุษยห์ บกัดนขีนี้พระเจจ้าทรงเตสือนความจสาเขา
เกขีกี่ยวกกับชสืกี่อใหมท่นกันี้น ตรงนขีนี้ตจ้องเปป็นคสาพยากรณห์หนถึกี่งเชท่นกกันทขีกี่วท่าพวกยธิวจะตจ้องแผท่กระจายไปทกักี่วโลกและกลาย
เปป็นชนชาตธิหนถึกี่งทขีกี่มขีกสาลกังมาก

ตรงนขีนี้เปป็นพระสกัญญาอขีกครกันี้งเรสืกี่องแผท่นดธินปาเลสไตนห์ทกันี้งหมด ยาโคบยกังคงเปป็นผผจ้สกัญจรคนหนถึกี่งแตท่ใน



อนาคตแผท่นดธินปาเลสไตนห์ทกันี้งหมดนกันี้นจะถผกยกใหจ้แกท่เขาและ “แกท่เชสืนี้อสายของเจจ้าทขีกี่มาภายหลกังเจจ้า” นกักี่นเปป็น
พระสกัญญาหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับประชาชาตธิอธิสราเอล แตท่เปป็นพระสกัญญาหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับพระเมสสธิยาหห์เชท่นกกันอยท่างไมท่ตจ้อง
สงสกัย ยาโคบตกันี้งเสาสสาคกัญตจ้นหนถึกี่งอขีกครกันี้ง เขาตจ้องจดจสาสถานทขีกี่นขีนี้ไวจ้! เขาตจ้องจดจสาพระสกัญญาบรธิสตุทธธิธิ์เหลท่านขีนี้ไวจ้! 
และบนเสาหธินตจ้นนกันี้นเขาเทเครสืกี่องดสืกี่มบผชาและเทนนี้สามกันบนมกัน

นขีกี่เปป็นการกลท่าวถถึงครกันี้งแรกเกขีกี่ยวกกับเครสืกี่องดสืกี่มบผชา มกันไมท่ไดจ้ถผกใหจ้ไวจ้เปป็นคสาบกัญชาหนถึกี่ง แตท่ใจทขีกี่รกักและใจ
ทขีกี่พถึกี่งพากห็สามารถถวายสธิกี่งใดแดท่พระเจจ้ากห็ไดจ้ทขีกี่มขีความหมายพธิเศษสสาหรกับคน ๆ นกันี้น ดร. สโกฟปิลดห์กลท่าววท่าเครสืกี่อง
ดสืกี่มบผชา “ถผก ‘เทออก’ เสมอ ไมท่เคยถผกดสืกี่มเลย และอาจถสือไดจ้วท่าเปป็นภาพเลห็งหนถึกี่งของพระครธิสตห์ในความหมาย
ของเพลงสดตุดขี 22:14; อธิสยาหห์ 53:12”

______________
ขร้อ 16-26:

35:16 และพวกเขาเดธินทางไปจากเบธเอล และมขี
ทางไมท่ไกลทขีกี่จะมาถถึงเอฟราธาหห์ และราเชลกสาลกัง
จะคลอดบตุตร และนางกห็เจห็บครรภห์ยธิกี่งนกัก
35:17 และตท่อมาเมสืกี่อนางกสาลกังเจห็บครรภห์ยธิกี่งนกัก 
หญธิงผดตุงครรภห์กลท่าวแกท่นางวท่า “อยท่ากลกัวเลย ทท่าน
จะคลอดบตุตรชายคนนขีนี้ดจ้วย”
35:18 และตท่อมาขณะทขีกี่ชขีวธิตของนางกสาลกังจากไป 
(เพราะนางถถึงแกท่ความตาย) นางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า
เบนโอนขี แตท่บธิดาของเขาเรขียกเขาวท่า เบนยามธิน
35:19 และราเชลกห็สธินี้นชขีวธิต และถผกฝปังไวจ้รธิมทางทขีกี่
จะไปบจ้านเอฟราธาหห์ ซถึกี่งคสือเบธเลเฮม
35:20 และยาโคบตกันี้งเสาหธินไวจ้บนหลตุมศพของนาง 
นกักี่นคสือเสาหธินแหท่งหลตุมศพของราเชลจนถถึงทตุกวกันนขีนี้
35:21 และอธิสราเอลกห็เดธินทางไป และกางเตห็นทห์
ของเขาอยผท่เลยหอคอยแหท่งเอดารห์

35:22 และตท่อมาเมสืกี่ออธิสราเอลอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธิน
นกันี้น รผเบนไปและหลกับนอนกกับบธิลฮาหห์ ภรรยานจ้อย
ของบธิดาของเขา และอธิสราเอลกห็ไดจ้ยธินเรสืกี่องนขีนี้ บกัดนขีนี้
บตุตรชายของยาโคบมขีสธิบสองคน
35:23 บตุตรชายทกันี้งหลายของเลอาหห์คสือ รผเบน บตุตร
หกัวปปของยาโคบ และสธิเมโอน และเลวขี และยผดาหห์ 
และอธิสสาคารห์ และเศบผลตุน
35:24 บตุตรชายทกันี้งหลายของราเชลคสือ โยเซฟ และ
เบนยามธิน
35:25 และบตุตรชายทกันี้งหลายของบธิลฮาหห์ สาวใชจ้
ของราเชลคสือ ดาน และนกัฟทาลขี
35:26 และบตุตรชายทกันี้งหลายของศธิลปาหห์ สาวใชจ้
ของเลอาหห์คสือ กาด และอาเชอรห์ เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตร
ชายทกันี้งหลายของยาโคบ ซถึกี่งถผกคลอดใหจ้เขาในปปัด
ดานอารกัม

เบนยามธินเกธิดและราเชลตาย
ยาโคบรกักราเชลมากจรธิง ๆ! โยเซฟบตุตรชายของราเชลเปป็นทขีกี่รกักสตุดหกัวใจของเขาจรธิง ๆ! โดยความเชสืกี่อ

นางไดจ้พยากรณห์ในปฐมกาล 30:24 วท่า “พระเยโฮวาหห์จะโปรดเพธิกี่มบตุตรชายอขีกคนหนถึกี่งใหจ้ขจ้าพเจจ้า” และ
พระองคห์ทรงเพธิกี่มใหจ้จรธิง ๆ อยท่างไรกห็ตาม ราเชลตายหลกังจากคลอดบตุตร และกท่อนนางตาย นางกห็ตกันี้งชสืกี่อเขาวท่า 
“เบนโอนขี” หรสือ “บตุตรชายแหท่งความโศกเศรจ้า” แตท่บธิดาของเขาตกันี้งชสืกี่อเขาวท่าเบนยามธิน, “บตุตรชายแหท่งมสือขวา
ของขจ้าพเจจ้า”

พวกเขาฝปังศพราเชลไวจ้นอกเบธเลเฮมไมท่ไกล บนถนนไปยกังเยรผซาเลห็มและทขีกี่นกักี่นวกันนขีนี้มขีอตุโมงคห์ฝปังศพหนถึกี่ง



ซถึกี่งตามประเพณขีถผกเรขียกวท่า “อตุโมงคห์ฝปังศพของราเชล” เลอาหห์จะถผกฝปังในถนี้สามกัคเปลาหห์ แตท่ราเชลถผกฝปังระหวท่าง
ทางไปยกังเบธเลเฮม

ยาโคบและครอบครกัวของเขากสาลกังเดธินทางลงไปยกังทขีกี่ราบมกัมเร ใกลจ้เมสืองเฮโบรน ถธิกี่นเดธิมของอกับราฮกัม
ตท่อมาเกธิดเรสืกี่องอกันนท่าเศรจ้าทขีกี่เปป็นบาปของรผเบนผผจ้ซถึกี่งมขีความผธิดฐานเลท่นชผจ้กกับบธิลฮาหห์ ภรรยานจ้อยของบธิดา

ตน และยาโคบจดจสาบาปนกันี้นไวจ้และมกันถผกระลถึกถถึงในรผปของคสาพยากรณห์เมสืกี่อชายชราผผจ้นขีนี้กสาลกังใหจ้พรบตุตรเหลท่า
นกันี้นกท่อนเขาตาย

ปฐมกาล 49:3,4 กลท่าววท่า “รผเบนเออ๋ย เจจ้าเปป็นบตุตรหกัวปปของพท่อ เปป็นกสาลกังของพท่อ และเปป็นผลแรกแหท่ง
เรขีกี่ยวแรงของพท่อ เปป็นยอดแหท่งความมขีเกขียรตธิ และเปป็นยอดแหท่งพลกังอสานาจ ไมท่มกักี่นคงเหมสือนนนี้สา เจจ้าจะไมท่ไดจ้เปป็น
ยอด เพราะเจจ้าลท่วงเขจ้าไปถถึงเตขียงนอนของบธิดาเจจ้า แลจ้วเจจ้าไดจ้ทสาใหจ้เตขียงนอนนกันี้นเปป็นมลทธิน เขาลท่วงเขจ้าไปถถึง
เตขียงนอนของพท่อ”

รผเบน บตุตรหกัวปปนกันี้น ผผจ้ซถึกี่งควรจะไดจ้รกับสธิทธธิบตุตรหกัวปป พลาดมกันไปและมกันถผกยกใหจ้แกท่โยเซฟ (1 พศด. 
5:1) ผท่านไปหลายปปแตท่บาปนกันี้นถผกจดจสาและนสาคสาแชท่งสาปมาสผท่คนชกักี่วอายตุถกัดมา ดกังนกันี้นบท่อยครกันี้งบาปทกันี้งหลาย
ของบธิดาจถึงเปป็นเหตตุใหจ้เกธิดบาปเหลท่านกันี้นของลผกหลานและความยากลสาบากของพวกเขา

เบนยามธินเกธิดแลจ้ว บกัดนขีนี้มขีบตุตรชายสธิบสองคนแลจ้ว จสาไวจ้วท่าเลอาหห์มขีบตุตรชายหกคน ราเชลสองคนและ
ภรรยานจ้อยทกันี้งสอง, บธิลฮาหห์และศธิลปาหห์, มขีบตุตรชายคนละสองคน

_________
ขร้อ 27-29:

35:27 และยาโคบมาหาอธิสอกัคบธิดาของตนทขีกี่มกัมเร 
มายกังนครอารบาหห์ ซถึกี่งคสือเฮโบรน ทขีกี่อกับราฮกัมและ
อธิสอกัคเคยอาศกัยอยผท่
35:28 และวกันทกันี้งหลายของอธิสอกัคคสือหนถึกี่งรจ้อยแปด
สธิบปป

35:29 และอธิสอกัคกห็สธินี้นลมหายใจ และสธินี้นชขีวธิต และ
ถผกรวบรวมไปอยผท่กกับประชากรของทท่าน เปป็นคน
ชราและแกท่หงท่อมมาก และบตุตรชายของทท่านคสือเอ
ซาวกกับยาโคบกห็ฝปังทท่าน

อธิสอนัคเสภียชภีวธิต
หลายปปกท่อนเมสืกี่อยาโคบยกังอยผท่กกับอธิสอกัค พวกเขาเคยอาศกัยอยผท่ตธิดกกับพวกคนฟปลธิสเตขีย บกัดนขีนี้เขาอาศกัยอยผท่ทขีกี่

มกัมเรและทขีกี่นกักี่นเอซาวมาอยผท่กกับบธิดาผผจ้ชราของตน หลายปปกท่อนเราถผกบอกวท่า “อธิสอกัคชราแลจ้ว และตาของทท่าน
มกัว” เมสืกี่อยาโคบไดจ้พรทขีกี่ขโมยไปนกันี้นในปฐมกาล 27:1 บกัดนขีนี้ ผท่านไปยขีกี่สธิบกวท่าปปแลจ้วและอธิสอกัค ซถึกี่งมขีอายตุ 180 ปป กห็
สธินี้นชขีวธิต เขา “เปป็นคนชราและแกท่หงท่อมมาก” เขา “ถผกรวบรวมไปอยผท่กกับประชากรของทท่าน” ผมคธิดวท่านกักี่น
หมายความวท่าชายผผจ้ดสาเนธินอยผท่ในทางของพระเจจ้าคนนขีนี้ไปอยผท่กกับวธิสตุทธธิชนทกันี้งปวงของพระเจจ้าในอดขีต ซถึกี่งรวมถถึง
อกับราฮกัมและซาราหห์บรรพบตุรตุษของเขาดจ้วยอยท่างแนท่นอน



ปฐมกาล 36
ขร้อ 1-8:

36:1 บกัดนขีนี้เหลท่านขีนี้เปป็นพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งหลายของเอซาว 
ซถึกี่งคสือเอโดม
36:2 เอซาวไดจ้พวกภรรยาของเขาจากบรรดาบตุตร
สาวของคานาอกัน คสืออาดาหห์ บตุตรสาวของเอโลน
คนฮธิตไทตห์ และอะโฮลขีบามาหห์ บตุตรสาวของอานาหห์
ผผจ้เปป็นบตุตรสาวของศธิเบโอนคนฮขีไวตห์
36:3 และบาเชมกัท บตุตรสาวของอธิชมาเอล ผผจ้เปป็น
นจ้องสาวของเนบาโยท
36:4 และอาดาหห์คลอดบตุตรใหจ้เอซาวคสือ เอลขีฟปัส 
และบาเชมกัทคลอดเรอผเอล
36:5 และอะโฮลขีบามาหห์คลอดเยอผช และยาลาม 
และโคราหห์ เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเอซาว
ซถึกี่งถผกคลอดใหจ้เขาในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน

36:6 และเอซาวพาบรรดาภรรยาของเขา และบตุตร
ชายทกันี้งหลายของเขา และบตุตรสาวทกันี้งหลายของเขา
และทตุกคนแหท่งครอบครกัวของเขา และฝผงสกัตวห์ของ
เขา และบรรดาสกัตวห์ใชจ้งานของเขา และทรกัพยห์
สธิกี่งของทกันี้งหมดของเขา ซถึกี่งเขาไดจ้มาในแผท่นดธินแหท่ง
คานาอกัน และไปยกังอาณาเขตอสืกี่นจากหนจ้ายาโคบนจ้
องชายของเขา
36:7 เพราะทรกัพยห์สมบกัตธิของเขาทกันี้งสองมขีมากกวท่า
ทขีกี่เขาทกันี้งสองจะอาศกัยอยผท่ดจ้วยกกันไดจ้ และแผท่นดธินทขีกี่
เขาทกันี้งสองเปป็นคนแปลกหนจ้านกันี้นไมท่พอรกับเขาทกันี้ง
สอง เพราะเหตตุฝผงสกัตวห์ของพวกเขา
36:8 ดกังนกันี้นเอซาวจถึงอาศกัยอยผท่ในภผเขาเสอขีรห์ เอซาว
คสือเอโดม

เอซาวยร้ายไปยนังภสูเขาเสอภีรร์
ดร. สโกฟปิลดห์ กลท่าววท่า:

เอโดม (ถผกเรขียกเชท่นกกันวท่า “เสอขีรห์”, ปฐก. 32:3; 36:8) เปป็นชสืกี่อของเขตแดนนกันี้นทขีกี่อยผท่ทางตอน
ใตจ้ของอาณาจกักรยผดาหห์สมกัยโบราณ และทอดยาวจากทะเลตายไปถถึงอท่าวอาคาบา มกันรวมถถึงซาก
ปรกักหกักพกังของเปตรา และมขีโมอกับเปป็นพรมแดนตอนเหนสือ เพราะมขีลผกหลานของเอซาวอาศกัยอยผท่ทขีกี่
นกักี่น (ปฐก. 36:1-19) เอโดมมขีความโดดเดท่นอยท่างมากในดจ้านถจ้อยคสาพยากรณห์ (รท่วมกกับโมอกับ) ใน
ฐานะเปป็นฉากหลกังของการทสาลายอสานาจโลกของคนตท่างชาตธิครกันี้งสตุดทจ้ายในวกันขององคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า

เขตแดนนขีนี้ทขีกี่ถผกเรขียกวท่าเอโดมและเสอขีรห์ถผกเรขียกเชท่นกกันวท่าอธิดผเมอาในอธิสยาหห์ 34:5,6 และชสืกี่อนกันี้นถผกตกันี้งใหจ้
แกท่เอซาวเพราะเขาขอซตุปนนี้สาขจ้นสขีแดงนกันี้นทขีกี่ยาโคบไดจ้เตรขียมไวจ้ ปฐมกาล 25:30 กลท่าววท่า “ขอใหจ้อาหารแกท่ขจ้า ขจ้า
ขอรจ้องเจจ้า ดจ้วยถกักี่วแดงตจ้มนกันี้นเองเถธิด เพราะขจ้าอท่อนกสาลกัง” เพราะฉะนกันี้นชสืกี่อของเขาจถึงถผกเรขียกวท่า เอโดม” ในทขีกี่นขีนี้
บตุตรชายเหลท่านกันี้นของภรรยาสามคนของเอซาวถผกบอกชสืกี่อ ขจ้อพระคสาตท่อไปนขีนี้จะใหจ้ชสืกี่อหลานชายของพวกเขา

_____________
ขร้อ 9-19:

36:9 และเหลท่านขีนี้เปป็นพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งหลายของเอซาว 
บธิดาของคนเอโดม ในภผเขาเสอขีรห์
36:10 เหลท่านขีนี้เปป็นชสืกี่อบตุตรชายทกันี้งหลายของเอซาว
คสือ เอลขีฟปัสบตุตรชายของอาดาหห์ ภรรยาของเอซาว 

เรอผเอลบตุตรชายของบาเชมกัท ภรรยาของเอซาว
36:11 และบตุตรชายทกันี้งหลายของเอลขีฟปัสคสือ เท
มาน โอมารห์ เศโฟ และกาทาม และเคนกัส
36:12 และทธิมนาเปป็นภรรยานจ้อยของเอลขีฟปัสบตุตร



ชายของเอซาว และนางคลอดอามาเลขใหจ้แกท่เอ
ลขีฟปัส เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของอาดาหห์ 
ภรรยาของเอซาว
36:13 และเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเรอผ
เอลคสือ นาหาท และเศ-ราหห์ ชกัมมาหห์ และมธิสซาหห์ 
เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของบาเชมกัท ภรรยา
ของเอซาว
36:14 และเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของอะโฮลขี
บามาหห์ บตุตรสาวของอานาหห์ผผจ้เปป็นบตุตรสาวของศธิเบ
โอน ภรรยาของเอซาว และนางคลอดเยอผช และ
ยาลาม และโคราหห์ใหจ้แกท่เอซาว
36:15 เหลท่านขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายแหท่งบรรดาบตุตร
ชายของเอซาว บรรดาบตุตรชายของเอลขีฟปัส บตุตร
ชายหกัวปปของเอซาวคสือ เจจ้านายเทมาน เจจ้านายโอ
มารห์ เจจ้านายเศโฟ เจจ้านายเคนกัส
36:16 เจจ้านายโคราหห์ เจจ้านายกาทาม และเจจ้านาย
อามาเลข เหลท่านขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายทขีกี่เกธิดจากเอ

ลขีฟปัสในแผท่นดธินแหท่งเอโดม เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้ง
หลายของอาดาหห์
36:17 และเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเรอผ
เอล บตุตรชายของเอซาว คสือเจจ้านายนาหาท เจจ้า
นายเศ-ราหห์ เจจ้านายชกัมมาหห์ เจจ้านายมธิสซาหห์ เหลท่า
นขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายทขีกี่เกธิดจากเรอผเอลในแผท่นดธิน
แหท่งเอโดม เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายขอ
งบาเชมกัท ภรรยาของเอซาว
36:18 และเหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของอะโฮลขี
บามาหห์ ภรรยาของเอซาว คสือเจจ้านายเยอผช เจจ้า
นายยาลาม เจจ้านายโคราหห์ เหลท่านขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้ง
หลายทขีกี่เกธิดจากอะโฮลขีบามาหห์ บตุตรสาวของอานาหห์
ภรรยาของเอซาว
36:19 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเอซาว ซถึกี่ง
คสือเอโดม และเหลท่านขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายของพวก
เขา

ลสูกหลานของเอซาว
“เจจ้านาย” (dukes) ในทขีกี่นขีนี้หมายถถึง “หกัวหนจ้าของหลายพกันคน” พระสกัญญาเหลท่านกันี้นถผกทสาใหจ้สสาเรห็จ

จรธิงในลผกหลานเหลท่านขีนี้ พระสกัญญานกันี้นแกท่ฮาการห์ในปฐมกาล 16:10 ถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิงทขีกี่กลท่าววท่า “เราจะทวขีเชสืนี้อ
สายของเจจ้าใหจ้มากขถึนี้น เพสืกี่อเชสืนี้อสายนกันี้นจะถผกนกับไมท่ไดจ้เพราะมขีจสานวนมาก” พระองคห์ทรงทสาใหจ้พระสกัญญานกันี้นแกท่
อกับราฮกัมในปฐมกาล 17:19 สสาเรห็จจรธิงเชท่นกกัน “และพระเจจ้าตรกัสวท่า “ซาราหห์ภรรยาของเจจ้าจะคลอดบตุตรชาย
คนหนถึกี่งแกท่เจจ้าเปป็นแนท่ และเจจ้าจงเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า อธิสอกัค และเราจะตกันี้งพกันธสกัญญาของเรากกับเขาเปป็นพกันธ
สกัญญานธิรกันดรห์ และกกับเชสืนี้อสายของเขาทขีกี่มาภายหลกังเขา”

อามาเลข (ขจ้อ 12) หลานชายคนหนถึกี่งของเอซาว เตธิบโตจนกลายเปป็นประชาชาตธิใหญท่โต เมสืกี่อลผกหลาน
ของอธิสราเอลออกมาจากอขียธิปตห์ในอขีกสขีกี่รจ้อยปปตท่อมา อพยพ 17:8 กลท่าววท่า “แลจ้วคนอามาเลขไดจ้ยกมา และสผจ้รบ
กกับคนอธิสราเอลในตสาบลเรฟปดธิม” ลผกหลานของอธิสราเอลภายใตจ้โยชผวา โดยทขีกี่มสือของโมเสสถผกชผขถึนี้นเพสืกี่อเปป็น
สกัญลกักษณห์ ไดจ้ทสาใหจ้พวกคนอามาเลขพท่ายแพจ้ไป “และพระเยโฮวาหห์ตรกัสกกับโมเสสวท่า “จงเขขียนเรสืกี่องนขีนี้ลงไวจ้เปป็นทขีกี่
ระลถึกในหนกังสสือมจ้วนหนถึกี่ง และเลท่าเรสืกี่องนขีนี้ในหผของโยชผวา ดจ้วยวท่าเราจะขจกัดความทรงจสาถถึงคนอามาเลขอยท่างสธินี้น
เชธิงจากภายใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์นขีนี้” และโมเสสไดจ้สรจ้างแทท่นบผชาแทท่นหนถึกี่ง และเรขียกชสืกี่อแทท่นนกันี้นวท่า เยโฮวาหห์นธิสสขี 
เพราะทท่านกลท่าววท่า “เพราะพระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงปฏธิญาณวท่า พระเยโฮวาหห์จะทรงทสาสงครามกกับคนอามาเลขตท่อ
ไปทตุกชกักี่วอายตุ” (อพย. 17:14-16)



ทกันี้ง Velikovsky และ Courville เหห็นพจ้องตรงกกันวท่า Hyksos เหลท่ากษกัตรธิยห์คนเลขีนี้ยงแกะผผจ้รตุกรานและ
ปกครองอขียธิปตห์ เปป็นพวกคนอามาเลข

คสาแชท่งสาปนขีนี้ของพระเจจ้าทขีกี่มขีตท่ออามาเลขถผกทวนซนี้สาในพระราชบกัญญกัตธิ 25:17-19:
“จงระลถึกถถึงสธิกี่งทขีกี่คนอามาเลขไดจ้กระทสาแกท่ทท่านตามทาง เมสืกี่อพวกทท่านไดจ้ออกมาจากอขียธิปตห์ เขาไดจ้พบ

ทท่านตามทางอยท่างไร และไดจ้โจมตขีคนทขีกี่อยผท่รกันี้งทจ้ายของทท่าน คสือบรรดาคนทขีกี่อท่อนกสาลกังทขีกี่อยผท่ขจ้างหลกังทท่าน เมสืกี่อทท่าน
อท่อนเพลขียและเมสืกี่อยลจ้า และเขาไมท่ไดจ้เกรงกลกัวพระเจจ้า เพราะฉะนกันี้นจะเปป็นไปอยท่างนขีนี้ เมสืกี่อพระเยโฮวาหห์พระเจจ้า
ของทท่านประทานใหจ้ทท่านหยตุดพกักจากบรรดาศกัตรผของทท่านทขีกี่อยผท่รอบขจ้างแลจ้ว ในแผท่นดธินซถึกี่งพระเยโฮวาหห์พระเจจ้า
ของทท่านประทานแกท่ทท่านเปป็นมรดกใหจ้ยถึดครองแผท่นดธินนกันี้น แลจ้วทท่านตจ้องลบลจ้างการระลถึกถถึงคนอามาเลขเสขีย
จากภายใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์ ทท่านตจ้องไมท่ลสืมเรสืกี่องนขีนี้เสขีย”

ดกังนกันี้นพวกคนอามาเลขจถึงถผกทสาใหจ้พท่ายแพจ้ไปโดยกธิเดโอนในผผจ้วธินธิจฉกัย 7:25 และโดยซาอผลใน 1 ซามผ
เอล 14:48 จากนกันี้นพระเจจ้าทรงบกัญชากษกัตรธิยห์ซาอผลวท่า “บกัดนขีนี้ จงไปและโจมตขีคนอามาเลข และทสาลายบรรดา
สธิกี่งของทขีกี่พวกเขามขีนกันี้นเสขียอยท่างสธินี้นเชธิง และอยท่าไวจ้ชขีวธิตพวกเขาเลย แตท่จงสกังหารเสขียทกันี้งผผจ้ชายและผผจ้หญธิง ทารก
และเดห็กทขีกี่ยกังดผดนมอยผท่ วกัวตกัวผผจ้และแกะ อผฐและลา’” (1 ซมอ. 15:3) นกักี่นหมายความวท่าประชาชาตธินกันี้นของคนอา
มาเลขควรถผกทสาลายเสขียอยท่างสธินี้นเชธิง แตท่พวกเขากห็ไมท่ไดจ้ถผกทสาลาย ซาอผลไวจ้ชขีวธิตพวกแกะและวกัวทขีกี่ดขีทขีกี่สตุด นสาตกัว
กษกัตรธิยห์อากกักมาดจ้วยในฐานะนกักโทษ และคงปลท่อยคนอามาเลขจสานวนมากใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไปเพราะวท่าดาวธิด
ตท่อสผจ้กกับพวกเขาอขีกครกันี้งใน 1 ซามผเอล 27:8,9 และ 30:17

__________
ขร้อ 20-30:

36:20 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเสอขีรห์คนโฮ
รขี ผผจ้อาศกัยในแผท่นดธินนกันี้น คสือโลทาน และโชบาล 
และศธิเบโอน และอานาหห์
36:21 และดขีโชน และเอเซอรห์ และดขีชาน เหลท่านขีนี้
เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายของคนโฮรขี ผผจ้เปป็นบตุตรทกันี้ง
หลายของเสอขีรห์ในแผท่นดธินแหท่งเอโดม
36:22 และลผก ๆ ของโลทานคสือโฮรขี และเฮมาม 
และนจ้องสาวของโลทานคสือ ทธิมนา
36:23 และลผก ๆ ของโชบาลคสือคนเหลท่านขีนี้ อกัลวาน 
และมานาฮาท และเอบาล เซโฟ และโอนกัม
36:24 และเหลท่านขีนี้เปป็นลผก ๆ ของศธิเบโอน ทกันี้งอา
ยาหห์ และอานาหห์ นขีกี่คสืออานาหห์คนนกันี้นทขีกี่ไดจ้พบฝผงลท่อ
ในถธิกี่นทตุรกกันดาร ขณะทขีกี่เขากสาลกังเลขีนี้ยงฝผงลาของศธิเบ
โอน บธิดาของเขา

36:25 และลผก ๆ ของอานาหห์คสือคนเหลท่านขีนี้ ดขีโชน 
และอะโฮลขีบามาหห์ บตุตรสาวของอานาหห์
36:26 และเหลท่านขีนี้เปป็นลผก ๆ ของดขีโชนคสือ เฮมดาน
และเอชบาน และอธิธราน และเคราน
36:27 ลผก ๆ ของเอเซอรห์คสือคนเหลท่านขีนี้ บธิลฮาน 
และศาอาวาน และอาขาน
36:28 ลผก ๆ ของดขีชานคสือคนเหลท่านขีนี้ อผส และอา
รกัน
36:29 เหลท่านขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายของคนโฮรขีคสือ 
เจจ้านายโลทาน เจจ้านายโชบาล เจจ้านายศธิเบโอน 
เจจ้านายอานาหห์
36:30 เจจ้านายดขีโชน เจจ้านายเอเซอรห์ เจจ้านายดขี
ชาน เหลท่านขีนี้เปป็นเจจ้านายทกันี้งหลายทขีกี่มาจากโฮรขี ใน
ทท่ามกลางพวกเจจ้านายของพวกเขาในแผท่นดธินแหท่ง



เสอขีรห์
ลสูกหลานของเสอภีรร์คนโฮรภี

เราคาดวท่าภผเขาเสอขีรห์และเขตแดนของเอโดมถผกเรขียกวท่าเสอขีรห์ในตอนแรกตามชสืกี่อของชายผผจ้นขีนี้ทขีกี่เคยอาศกัย
อยผท่ทขีกี่นกักี่น นกักี่นคสือเสอขีรห์คนโฮรขี คสาวท่าคนโฮรขีหมายถถึง ผผจ้อาศกัยอยผท่ในศธิลา และอาจหมายถถึงนครเปตรา ซถึกี่งถผกสกกัดใน
ศธิลาและหมายถถึงประชาชนเหลท่านกันี้นทขีกี่อาศกัยอยผท่ทท่ามกลางหธินใหญท่เหลท่านกันี้นกระทกักี่งกท่อนอาคารเหลท่านกันี้นถผกสกกัด
ออกมาจากหธินเสขียอขีก ลผกหลานเหลท่านขีนี้ของเสอขีรห์ พวกคนโฮรขี เหห็นไดจ้ชกัดวท่าแตท่งงานกกับลผกหลานของเอซาว โล
ทานเปป็นบตุตรคนหนถึกี่งของเสอขีรห์ (ขจ้อ 20) นจ้องสาวของเขาและมกันถผกบอกเปป็นนกัยวท่าบตุตรสาวของเสอขีรห์ คสือทธิมนา 
ภรรยานจ้อยของเอลขีฟปัส บตุตรชายของเอซาว; และอามาเลขกห็มาจากการสมสผท่นขีนี้ (ขจ้อ 12) ศธิเบโอน (ขจ้อ 24) เปป็น
บธิดาของอานาหห์และปผฝ่ของอะโฮลขีบามาหห์ ภรรยาของเอซาว บตุตรสาวของอธิชมาเอล (ขจ้อ 2) 

เนสืกี่องจากชาวเสอขีรห์มาอยผท่ในแผท่นดธินนกันี้นกท่อน เหลท่าผผจ้นสาของพวกเขาจถึงถผกกลท่าวถถึงพรจ้อมกกับคนเหลท่านกันี้น
ของเอซาว ทขีกี่พวกเขาไปแตท่งงานดจ้วย

ขจ้อ 24 เปป็นการกลท่าวถถึงพวกลท่อเปป็นครกันี้งแรกในพระคกัมภขีรห์ ซถึกี่งเปป็นการผสมขจ้ามสายพกันธตุห์ระหวท่างลาและ
มจ้า

อผส (ขจ้อ 28) เปป็นบตุตรของดขีชาน (ขจ้อ 21) และหลานชายของเสอขีรห์คนโฮรขี (ขจ้อ 20) แผท่นดธินอผสอาจถผก
ตกันี้งชสืกี่อตามเขากห็ไดจ้ เนสืกี่องจากในสมกัยนกันี้นพสืนี้นทขีกี่ตท่าง ๆ ถผกตกันี้งชสืกี่อตามผผจ้คนทขีกี่อาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่นและตกันี้งรกรากในพสืนี้นทขีกี่นกันี้น 
เราจถึงอยากรผจ้วท่าพสืนี้นทขีกี่แหท่งนขีนี้ทขีกี่อผสเคยอาศกัยอยผท่เปป็นแผท่นดธินอผสเดขียวกกันกกับทขีกี่โยบเคยอาศกัยอยผท่หรสือไมท่ (โยบ 1:1) ซถึกี่ง 
ดร. สโกฟปิลดห์ เรขียกวท่าเปป็น “เขตแดนหนถึกี่งทางตอนใตจ้ของเอโดม และทางทธิศตะวกันตกของทะเลทรายอาระเบขีย 
ทอดยาวไปจนถถึงเคลเดขีย”

_______________
ขร้อ 31-39:

36:31 และเหลท่านขีนี้เปป็นบรรดากษกัตรธิยห์ทขีกี่ครอบครอง
ในแผท่นดธินแหท่งเอโดม กท่อนทขีกี่มขีกษกัตรธิยห์องคห์ใดครอบ
ครองเหนสือลผกหลานของอธิสราเอล
36:32 และเบลาบตุตรชายของเบโอรห์ครอบครองใน
เอโดม และชสืกี่อเมสืองหลวงของทท่านคสือ ดธินฮาบาหห์
36:33 และเบลาสธินี้นพระชนมห์ และโยบกับบตุตรชาย
ของเศ-ราหห์แหท่งเมสืองโบสราหห์ขถึนี้นครอบครองแทน
ทท่าน
36:34 และโยบกับสธินี้นพระชนมห์ และหตุชามแหท่งแผท่น
ดธินของคนเทมานขถึนี้นครอบครองแทนทท่าน
36:35 และหตุชามสธินี้นพระชนมห์ และฮาดกัด บตุตรชาย
ของเบดกัด ผผจ้รบชนะคนมขีเดขียนในทตุท่งนาแหท่งโมอกับ

ขถึนี้นครอบครองแทนทท่าน และชสืกี่อเมสืองหลวงของ
ทท่านคสือ อาวขีท
36:36 และฮาดกัดสธินี้นพระชนมห์ และสกัมลาหห์แหท่งเมสือ
งมกัสเรคาหห์ขถึนี้นครอบครองแทนทท่าน
36:37 และสกัมลาหห์สธินี้นพระชนมห์ และซาอผลแหท่ง
เมสืองเรโหโบทซถึกี่งอยผท่ขจ้างแมท่นนี้สาขถึนี้นครอบครองแทน
ทท่าน
36:38 และซาอผลสธินี้นพระชนมห์ และบาอกัลฮานกัน
บตุตรชายของอกัคโบรห์ขถึนี้นครอบครองแทนทท่าน
36:39 และบาอกัลฮานกันบตุตรชายของอกัคโบรห์
สธินี้นพระชนมห์ และฮาดารห์ขถึนี้นครอบครองแทนทท่าน 
และชสืกี่อเมสืองหลวงของทท่านคสือ ปาอผ และพระนาม



ของมเหสขีของทท่านคสือ เมเหทาเบล ธธิดาของมกัทเรด ธธิดาของเมซาหกับ
เหลผ่ากษนัตรธิยร์แหผ่งเอโดม

พวกนขีนี้เปป็นเหลท่ากษกัตรธิยห์ทขีกี่เคยครอบครองอยผท่ในพสืนี้นทขีกี่ของเอโดม เนสืกี่องจากพสืนี้นทขีกี่แหท่งนกันี้นอยผท่ตธิดกกับแผท่นดธิน
อธิสราเอลและเนสืกี่องจากเอโดมจะถผกกลท่าวถถึงบท่อยครกันี้งในพระคกัมภขีรห์ กษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นจถึงถผกเอท่ยชสืกี่อตรงนขีนี้

เราพบวท่ามกันนท่าสนใจมากทขีกี่ชนชาตธิเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ตธิดกกับอธิสราเอลโดยทกักี่วไปแลจ้วเปป็นญาตธิพขีกี่นจ้องกกับ
อธิสราเอล โมอกับและอกัมโมนเปป็นลผกหลานของโลทและหลกังจากทขีกี่เมสืองโสโดมและโกโมราหห์, เมสืองอกัดมาหห์และเศ
โบยธิมถผกทสาลายโดยการแกจ้แคจ้นของพระเจจ้าในปฐมกาล 19 เหห็นไดจ้ชกัดวท่าบตุตรนอกสมรสสองคนนกันี้นของโลท
เตธิบโตขถึนี้นและยจ้ายไปทางทธิศตะวกันออกและทธิศเหนสือเพสืกี่อสรจ้างสองประชาชาตธินกันี้น คสือ โมอกับและอกัมโมน ทางทธิศ
ตะวกันออกของทะเลตายและตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดน

บกัดนขีนี้เอโดมถผกอาศกัยอยผท่โดยผผจ้คนของเอซาว แตท่ในทขีกี่นขีนี้มขีลผกหลานของอธิชมาเอลเชท่นกกันซถึกี่งมาจากอะโฮลขี
บามาหห์บตุตรสาวของเขา ผผจ้ซถึกี่งแตท่งงานกกับเอซาว จากนกันี้นคนมขีเดขียนกห็สสืบเชสืนี้อสายมาจากมขีเดขียน บตุตรชายของอกับ
ราฮกัมทขีกี่ถผกใหจ้กสาเนธิดโดยเคทผราหห์ ภรรยาในวกัยชราของเขา (ปฐก. 25:2) เมสืกี่อโมเสสไดจ้ฆท่าชายคนหนถึกี่งในอขียธิปตห์
และหนขีไปจากฟาโรหห์ตอนเขาอายตุสขีกี่สธิบปป เขากห็ไปอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินมขีเดขียนและแตท่งงานกกับบตุตรสาวคนหนถึกี่ง
ของปตุโรหธิตคนหนถึกี่งแหท่งมขีเดขียน (อพย. 2:15-21) พวกคนมขีเดขียนบางครกันี้งกห็รบกวนคนอธิสราเอลในสมกัยของผผจ้
วธินธิจฉกัย

เราไมท่ทราบวท่าคนฮธิตไทตห์ทางทธิศเหนสือและพวกคนฟปลธิสเตขียทางทธิศตะวกันตกเปป็นญาตธิพขีกี่นจ้องกกับคน
อธิสราเอลหรสือไมท่ แตท่คนอกัมโมน คนโมอกับ คนเอโดม และคนมขีเดขียนเปป็น และคนเหลท่านขีนี้สท่วนใหญท่แลจ้วกห็รวมกกัน
เปป็นชาวอาหรกับหลายลจ้านคนในตอนนขีนี้

____________
ขร้อ 40-43:

36:40 และเหลท่านขีนี้เปป็นชสืกี่อเจจ้านายทกันี้งหลายทขีกี่เกธิด
จากเอซาว ตามบรรดาครอบครกัวของพวกเขา ตาม
สถานทขีกี่ทกันี้งหลายของพวกเขา ตามชสืกี่อของพวกเขา
คสือ เจจ้านายทธิมนา เจจ้านายอกัลวาหห์ เจจ้านายเยเธท
36:41 เจจ้านายอะโฮลขีบามาหห์ เจจ้านายเอลาหห์ เจจ้า
นายปปิโนน

36:42 เจจ้านายเคนกัส เจจ้านายเทมาน เจจ้านายมธิบ
ซารห์
36:43 เจจ้านายมกักดขีเอล เจจ้านายอธิราม เหลท่านขีนี้เปป็น
เจจ้านายทกันี้งหลายแหท่งเอโดม ตามบรรดาทขีกี่อาศกัย
ของพวกเขา ในแผท่นดธินแหท่งกรรมสธิทธธิธิ์ของพวกเขา
เขาคสือเอซาว บธิดาของคนเอโดม

พวกเจร้านายทภีริ่มาจากเอซาว
นขีกี่คสือ “หกัวหนจ้าของหลายพกันคน” สธิบเอห็ดคนทขีกี่สสืบเชสืนี้อสายมาจากเอซาว นท่าสนใจทขีกี่วท่าเจจ้านายอะโฮลขีบา

มาหห์ใชจ้ชสืกี่อของคตุณยท่าของเขา (ขจ้อ 41)
เอซาวเปป็นบธิดาของคนเอโดม



ปฐมกาล 37
ขร้อ 1:

37:1 และยาโคบอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินทขีกี่บธิดาของ
ทท่านเคยเปป็นคนแปลกหนจ้า คสือในแผท่นดธินแหท่งคานา

อกัน

ยาโคบเปป็น “คนตผ่างถธิริ่น”, ผสูร้สนัญจร
คตุณไมท่คธิดหรสือวท่าคนทขีกี่มขีทรกัพยห์สธินมากมายอยท่างอกับราฮกัมและอธิสอกัค และบกัดนขีนี้คสือยาโคบ คงจะสรจ้างนคร

ใหญท่โตใหจ้ตกัวเองหรสือไมท่กห็บจ้านเรสือนหลกังใหญท่สสาหรกับตกัวเองและพวกคนงานของตน? ไมท่เลย มกันเปป็นลธิขธิตของชาย
เหลท่านขีนี้ทขีกี่จะเปป็นผผจ้สกัญจร ผผจ้อาศกัยอยผท่ชกักี่วคราวในแผท่นดธินหนถึกี่งทขีกี่ภายหลกังพระเจจ้าจะประทานใหจ้แกท่พวกเขา พระเจจ้า
ทรงสกัญญาอกับราฮกัมไวจ้แลจ้ววท่าหลกังจากพวกคนอธิสราเอลตกเปป็นทาสในอขียธิปตห์หลายปป พวกเขาจะถผกพาออกมา
และไดจ้รกับแผท่นดธินนกันี้น แตท่ยกังไมท่ใชท่ตอนนขีนี้ “เพราะวท่าความชกักี่วชจ้าของคนอาโมไรตห์ยกังไมท่ครบถจ้วน” (ปฐก. 15:16) 
ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึง “ไดจ้ลงไปยกังอขียธิปตห์เพสืกี่ออาศกัยอยผท่ทขีกี่นกักี่น เพราะการกกันดารอาหารรตุนแรงยธิกี่งนกักในแผท่นดธินนกันี้น”
(ปฐก. 12:10) ปฐมกาล 21:34 กลท่าววท่า “และอกับราฮกัมอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งชาวฟปลธิสเตขียหลายวกัน” อขีกครกันี้ง
ปฐมกาล 23:4, “ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนแปลกหนจ้าและเปป็นคนมาอาศกัยอยผท่กกับพวกทท่าน…”

และในปฐมกาล 26:3 พระเจจ้าตรกัสแกท่อธิสอกัควท่า “จงอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้ และเราจะอยผท่กกับเจจ้าและจะ
อวยพรเจจ้า เพราะวท่าแกท่เจจ้าและแกท่เชสืนี้อสายของเจจ้า เราจะใหจ้ประเทศเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมด และเราจะทสาใหจ้คสา
ปฏธิญาณซถึกี่งเราไดจ้ปฏธิญาณไวจ้กกับอกับราฮกัมบธิดาของเจจ้านกันี้นสสาเรห็จ”

บกัดนขีนี้ยาโคบสท่งขท่าวไปบอกเอซาววท่า “...ขจ้าพเจจ้าไดจ้อาศกัยอยผท่กกับลาบกัน และพกักอยผท่ทขีกี่นกักี่นจนถถึงบกัดนขีนี้”
(ปฐก. 32:4) ผมขอเตสือนความจสาคตุณอขีกครกันี้งถถึงฮขีบรผ 11:8-10 ซถึกี่งกลท่าววท่า:

“โดยความเชสืกี่อ อกับราฮกัม เมสืกี่อทท่านถผกเรขียกใหจ้ออกเดธินทางไปยกังสถานทขีกี่ซถึกี่งภายหลกังทท่านจะรกับเปป็นมรดก
ไดจ้เชสืกี่อฟปัง และทท่านไดจ้เดธินทางออกไป โดยไมท่ทราบวท่าทท่านจะไปยกังทขีกี่ไหน โดยความเชสืกี่อ ทท่านไดจ้พสานกักในแผท่นดธิน
แหท่งพระสกัญญานกันี้น เหมสือนอยผท่ในดธินแดนแปลกถธิกี่น โดยอาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์ทกันี้งหลายกกับอธิสอกัคและยาโคบ ผผจ้เปป็น
ทายาทดจ้วยกกันกกับทท่านแหท่งพระสกัญญาอกันเดขียวกกันนกันี้น เพราะวท่าทท่านไดจ้คอยทท่านครหนถึกี่งซถึกี่งมขีรากฐานทกันี้งหลาย 
ซถึกี่งผผจ้ทรงสรจ้างและนายชท่างของนครนกันี้นคสือพระเจจ้า”

การทขีกี่เขานกับวท่าตกัวเองเปป็นผผจ้อาศกัยอยผท่ชกักี่วคราว คอยทท่าพระพรนธิรกันดรห์ทกันี้งหลายในภายหลกัง กห็มขีความ
สสาคกัญในฝฝ่ายวธิญญาณมากเสขียจนสเทเฟนผผจ้ประกอบดจ้ยพระวธิญญาณพผดถถึงมกันในกธิจการ 7:5 วท่า “และพระองคห์
ไมท่โปรดใหจ้ทท่านมขีมรดกในแผท่นดธินนขีนี้ ไมท่เลย แมจ้แตท่สท่วนทขีกี่สามารถวางเทจ้าของทท่านกห็ไมท่ไดจ้ แตท่พระองคห์ทรงสกัญญา
วท่าพระองคห์จะประทานแผท่นดธินนขีนี้แกท่ทท่านเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์ และแกท่เชสืนี้อสายของทท่านทขีกี่มาภายหลกังทท่าน ขณะเมสืกี่อ
ทท่านยกังไมท่มขีบตุตร” ดกังนกันี้นยาโคบ ซถึกี่งยกังอาศกัยอยผท่ในเตห็นทห์แมจ้เขาจะมกักี่งคกักี่งมากมาย จถึงเปป็นคนตท่างถธิกี่น ผผจ้สกัญจรใน
แผท่นดธินแหท่งพระสกัญญานกันี้น

_____________
ขร้อ 2-4:

37:2 เหลท่านขีนี้เปป็นพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งหลายของยาโคบ โย เซฟ เมสืกี่อมขีอายตุสธิบเจห็ดปป กสาลกังเลขีนี้ยงฝผงแพะแกะอยผท่



พรจ้อมกกับพวกพขีกี่ชายของเขา และเดห็กหนตุท่มนกันี้นอยผท่
กกับบตุตรชายทกันี้งหลายของบธิลฮาหห์ และกกับบตุตรชาย
ทกันี้งหลายของศธิลปาหห์ ภรรยาทกันี้งหลายของบธิดาของ
ตน และโยเซฟไดจ้นสาเรสืกี่องชกักี่วรจ้ายของพวกพขีกี่ชายมา
รายงานบธิดาของตน
37:3 บกัดนขีนี้อธิสราเอลรกักโยเซฟมากกวท่าบตุตรทกันี้งหมด

ของทท่าน เพราะเขาเปป็นบตุตรชายทขีกี่เกธิดมาเมสืกี่อทท่าน
แกท่แลจ้ว และทท่านทสาเสสืนี้อหลากสขีตกัวหนถึกี่งใหจ้เขา
37:4 และเมสืกี่อพวกพขีกี่ชายของเขาเหห็นวท่าบธิดาของ
พวกเขารกักโยเซฟมากกวท่าพขีกี่ชายทตุกคนของเขา 
พวกเขากห็เกลขียดชกังโยเซฟ และพผดกกับเขาอยท่างสกันตธิ
ไมท่ไดจ้

โยเซฟบทุตรชายสทุดรนัก
คราวนขีนี้เรธิกี่มตจ้นเรสืกี่องราวแสนวธิเศษของโยเซฟผผจ้ซถึกี่งครอบครอง 10 บทของ 11 บทถกัดไปของหนกังสสือปฐม

กาล จนจบบททขีกี่ 47
เรสืกี่องราวนขีนี้เรธิกี่มตจ้นเมสืกี่อเขาอายตุไดจ้สธิบเจห็ดปป เขาเปป็นคนทขีกี่พถึกี่งพาไดจ้และไวจ้ใจไดจ้ในตอนนกันี้นและ ขณะทขีกี่เขา

ทสางานกกับพวกพขีกี่ชายตท่างมารดาของเขา เขากห็ “นสาเรสืกี่องชกักี่วรจ้ายของพวกพขีกี่ชายมารายงานบธิดาของตน” เขาอาจ
เลท่าเกขีกี่ยวกกับความสะเพรท่าและความสธินี้นเปลสืองและการสผญเสขียทขีกี่เกธิดกกับฝผงแกะนกันี้น อธิสราเอลรกักโยเซฟมากกวท่า
ลผก ๆ ทตุกคน เขาเปป็นบตุตรชายคนหนถึกี่งทขีกี่เกธิดในวกัยชราของเขา และเครสืกี่องหมายแหท่งความรกักของเขาคสือเสสืนี้อคลตุม
หลากสขีตกัวนขีนี้ โอ แตท่คนอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสืออธิจฉาโยเซฟและเกลขียดชกังเขา สท่วนหนถึกี่งเพราะเขาเปป็นลผกคนโปรดของบธิดา
ของเขา และอาจเปป็นเพราะวท่าพระวธิญญาณของพระเจจ้าทรงอยผท่บนเขา

มกันเปป็นเชท่นนขีนี้บท่อย ๆ ใน 1 ซามผเอล 18:12 เราถผกบอกวท่า “และซาอผลกห็เกรงกลกัวดาวธิด เพราะวท่าพระเย
โฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับเขา และทรงพรากไปจากซาอผลแลจ้ว” ใน 1 ซามผเอล 18:28,29 เราถผกบอกวท่า “ซาอผลทรง
เหห็นและทราบวท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับดาวธิด…และซาอผลทรงเกรงกลกัวดาวธิดมากขถึนี้นไปอขีก…” เราถผกบอก
วท่าคาอธินฆท่าอาแบลนจ้องชายของตนเพราะวท่า “บรรดาการกระทสาของเขานกันี้นชกักี่วรจ้าย และของนจ้องชายของเขานกันี้น
ชอบธรรม” (1 ยอหห์น 3:12) ดกังนกันี้นพวกพขีกี่ ๆ ของโยเซฟจถึงเกลขียดชกังเขา

______________
ขร้อ 5-11:

37:5 และโยเซฟไดจ้ฝปันความฝปันหนถึกี่ง และเขาเลท่า
ความฝปันนกันี้นใหจ้พวกพขีกี่ชายของเขาฟปัง และพวกพขีกี่
ชายยธิกี่งเกลขียดชกังเขามากขถึนี้น
37:6 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกพขีกี่ชายวท่า “ขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องพวกพขีกี่ ขอฟปังความฝปันนขีนี้ซถึกี่งขจ้าพเจจ้าไดจ้ฝปันเหห็น
37:7 เพราะดผเถธิด พวกเรากสาลกังมกัดฟฝ่อนขจ้าวอยผท่ใน
ทตุท่งนา และดผเถธิด ฟฝ่อนขจ้าวของขจ้าพเจจ้าตกันี้งขถึนี้น และ
ยสืนตรงดจ้วย และดผเถธิด ฟฝ่อนขจ้าวของพวกพขีกี่มายสืน
หจ้อมลจ้อม และกราบไหวจ้ฟฝ่อนขจ้าวของขจ้าพเจจ้า”
37:8 และพวกพขีกี่ชายของเขากลท่าวแกท่เขาวท่า “เจจ้า

จะปกครองเหนสือพวกเราจรธิงหรสือ หรสือเจจ้าจะมขี
อสานาจครอบครองเหนสือพวกเราหรสือ” และพวกพขีกี่
ชายกห็ยธิกี่งเกลขียดชกังเขามากขถึนี้นอขีกเพราะบรรดาความ
ฝปันของเขา และเพราะบรรดาคสาพผดของเขา
37:9 และเขาฝปันความฝปันอขีก และเลท่าความฝปันนกันี้น
ใหจ้พวกพขีกี่ชายของเขาฟปัง และกลท่าววท่า “ดผเถธิด 
ขจ้าพเจจ้าฝปันความฝปันอขีกครกันี้งหนถึกี่ง และดผเถธิด ดวง
อาทธิตยห์ และดวงจกันทรห์ และดวงดาวสธิบเอห็ดดวงไดจ้
กราบไหวจ้ขจ้าพเจจ้า”
37:10 และเขาเลท่าความฝปันใหจ้บธิดาของเขาฟปัง และ



ใหจ้พวกพขีกี่ชายของเขาฟปัง และบธิดาของเขากห็วท่ากลท่าว
เขา และกลท่าวแกท่เขาวท่า “ความฝปันทขีกี่เจจ้าไดจ้ฝปันเหห็น
นกันี้นมขีความหมายวท่าอะไร เรากกับมารดาของเจจ้าและ
พวกพขีกี่ชายของเจจ้าจะมานจ้อมตกัวลงถถึงดธินกราบไหวจ้

เจจ้าจรธิงหรสือ”
37:11 และพวกพขีกี่ชายของเขากห็อธิจฉาเขา แตท่บธิดา
ของเขากห็นธิกี่งตรองเรสืกี่องนขีนี้อยผท่แตท่ในใจ

ฝฝันของโยเซฟ 
ศาสดาพยากรณห์โยเอลกลท่าว และเปโตรกห็ไดจ้รกับการดลใจใหจ้ยกคสาพผดนกันี้นมาในกธิจการ 2:17 วท่า “...เรา

จะเทพระวธิญญาณของเรามาบนเนสืนี้อหนกังทกันี้งสธินี้น และบตุตรชายบตุตรสาวของพวกเจจ้าจะพยากรณห์ และพวกคน
หนตุท่มของพวกเจจ้าจะเหห็นนธิมธิตทกันี้งหลาย และพวกคนชราของพวกเจจ้าจะฝปันความฝปันตท่าง ๆ” ดกังนกันี้นพระวธิญญาณ
ของพระเจจ้าจถึงทรงอยผท่บนโยเซฟชายหนตุท่มผผจ้นขีนี้ พรจ้อมกกับความฝปันและนธิมธิตตท่าง ๆ ทขีกี่เปป็นคสาพยากรณห์ เขารผจ้สถึกวท่า
พระเจจ้าทรงมขีอนาคตทขีกี่ยธิกี่งใหญท่เตรขียมไวจ้สสาหรกับเขา

ความฝปันแรกนกันี้นเหห็นไดจ้ชกัดวท่ารวมถถึงการทขีกี่พขีกี่นจ้องเหลท่านกันี้นมกัดฟฝ่อนขจ้าวอยผท่ในทตุท่งนาและฟฝ่อนขจ้าวอสืกี่น ๆ 
ทกันี้งหมดของพขีกี่ชายเหลท่านขีนี้หมอบกราบลงตท่อฟฝ่อนขจ้าวของโยเซฟ! พวกเขาเกลขียดชกังเขาเพราะเรสืกี่องนกันี้น และกลท่าว
วท่า “เจจ้าจะปกครองเหนสือพวกเราจรธิงหรสือ?” เขาฝปันอขีกวท่าดวงอาทธิตยห์และดวงจกันทรห์และดาวสธิบเอห็ดดวงมา
ถวายบกังคมแกท่เขา บธิดานกันี้นเขจ้าใจความฝปันนกันี้นและกลท่าววท่า “เรากกับมารดาของเจจ้าและพวกพขีกี่ชายของเจจ้าจะมา
นจ้อมตกัวลงถถึงดธินกราบไหวจ้เจจ้าจรธิงหรสือ” ดกังนกันี้นพวกพขีกี่ ๆ ของเขาจถึงอธิจฉาและเกลขียดชกังเขา แตท่ยาโคบผผจ้ชรา
ตรธิตรองเรสืกี่องนขีนี้อยผท่ในใจ

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าความฝปันนกันี้นกลท่าวถถึงเวลานกันี้นเปป็นหลกักเมสืกี่อเขาจะเปป็นนายกรกัฐมนตรขีในอขียธิปตห์ มารดา
ของเขาตายไปแลจ้วกท่อนถถึงเวลานกันี้น แตท่ใครเลท่าจะรผจ้นอกจากราเชล เมสืกี่อพระเจจ้าทรงสดกับฟปังนางและประทานเดห็ก
ชายโยเซฟใหจ้แกท่นางหลกังจากการอธธิษฐานมากมาย จะไมท่ทราบวท่าโยเซฟจะไดจ้เปป็นใหญท่เปป็นโต และในใจของนาง
นางกจ้มกราบลงตท่อเขา

____________
ขร้อ 12-27:

37:12 และพวกพขีกี่ชายของเขาไปเพสืกี่อเลขีนี้ยงฝผงแพะ
แกะของบธิดาของพวกเขาในเมสืองเชเคม
37:13 และอธิสราเอลกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “พวกพขีกี่
ชายของเจจ้าเลขีนี้ยงฝผงแพะแกะอยผท่ในเมสืองเชเคมมธิใชท่
หรสือ มาเถธิด และพท่อจะสท่งเจจ้าไปหาพวกเขา” และ
โยเซฟกลท่าวแกท่บธิดาวท่า “ขจ้าพเจจ้าอยผท่ทขีกี่นขีกี่”
37:14 และบธิดากลท่าวแกท่เขาวท่า “เราขอรจ้องเจจ้า จง
ไปดผวท่าพวกพขีกี่ชายของเจจ้าอยผท่ดขีกกันหรสือไมท่ และฝผง
แพะแกะอยผท่ดขีกกันไหม และนสาขท่าวมาบอกพท่ออขีก” 
ดกังนกันี้นบธิดาจถึงสท่งเขาออกไปจากทขีกี่ราบแหท่งเฮโบรน 

และเขากห็มายกังเมสืองเชเคม
37:15 และชายคนหนถึกี่งพบโยเซฟ และดผเถธิด เขา
กสาลกังเดธินไปเดธินมาในทตุท่งนา และชายคนนกันี้นถามเขา
โดยกลท่าววท่า “เจจ้าหาอะไร”
37:16 และโยเซฟกลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าเสาะหาพวกพขีกี่
ชายของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน ขอบอก
ขจ้าพเจจ้าวท่า พวกเขาเลขีนี้ยงฝผงแพะแกะของพวกเขา
อยผท่ทขีกี่ไหน”
37:17 และชายคนนกันี้นกลท่าววท่า “พวกเขาไปจากทขีกี่นขีกี่
แลจ้ว เพราะขจ้าไดจ้ยธินพวกเขากลท่าววท่า ‘ใหจ้พวกเรา



ไปเมสืองโดธานเถธิด’” และโยเซฟตามพวกพขีกี่ชายไป 
และพบพวกเขาในเมสืองโดธาน
37:18 และเมสืกี่อพวกพขีกี่ชายเหห็นโยเซฟแตท่ไกล คสือ
กท่อนเขามาใกลจ้พวกเขา พวกเขากห็รท่วมกกันวางแผน
ตท่อตจ้านโยเซฟเพสืกี่อจะฆท่าเขาเสขีย
37:19 และพวกเขาพผดกกันและกกันวท่า “ดผเถธิด เจจ้า
ชท่างฝปันคนนขีนี้กสาลกังมาแลจ้ว
37:20 ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ มาเถธิด และใหจ้พวกเราฆท่าเขา
เสขีย และทธินี้งเขาไวจ้ในบท่อบท่อหนถึกี่ง และพวกเราจะ
กลท่าววท่า ‘สกัตวห์รจ้ายตกัวหนถึกี่งไดจ้กกัดกธินเขาเสขีย’ และ
พวกเราจะดผวท่าความฝปันทกันี้งหลายของเขานกันี้นจะเปป็น
อยท่างไร”
37:21 และรผเบนไดจ้ยธินสธิกี่งนกันี้น และเขาไดจ้ชท่วยโยเซฟ
ใหจ้พจ้นจากมสือของพวกพขีกี่ชาย และกลท่าววท่า “อยท่าใหจ้
พวกเราฆท่าเขาเลย”
37:22 และรผเบนกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “อยท่าใหจ้มขีการ
หลกักี่งเลสือดเลย แตท่จงทธินี้งเขาไวจ้ในบท่อนขีนี้ทขีกี่อยผท่ในถธิกี่น
ทตุรกกันดาร และอยท่ายสืกี่นมสือบนนจ้องเลย” เพสืกี่อวท่าเขา
จะชท่วยนจ้องใหจ้พจ้นจากมสือของพวกเขา เพสืกี่อจะไดจ้สท่ง
นจ้องไปยกังบธิดาของเขาอขีก

37:23 และตท่อมาเมสืกี่อโยเซฟมาถถึงพวกพขีกี่ชายของ
เขา พวกพขีกี่ชายกห็ถอดเสสืนี้อของโยเซฟออกเสขีย คสือ
เสสืนี้อหลากสขีของเขาทขีกี่ถผกสวมอยผท่บนเขา
37:24 และพวกพขีกี่ชายจกับโยเซฟไป และทธินี้งเขาลง
ในบท่อ ๆ หนถึกี่ง และบท่อนกันี้นวท่างเปลท่า ไมท่มขีนนี้สาในบท่อ
นกันี้น
37:25 และพวกพขีกี่ชายนกักี่งลงเพสืกี่อรกับประทานอาหาร
และพวกเขาแหงนตาของตนขถึนี้นและมองไป และ
ดผเถธิด มขีหมผท่คนอธิชมาเอลมาจากเมสืองกธิเลอาด 
พรจ้อมกกับฝผงอผฐของพวกเขาทขีกี่บรรทตุกยางไมจ้ และ
พธิมเสน และมดยอบ โดยกสาลกังไปเพสืกี่อขนมกันลงไป
ยกังอขียธิปตห์
37:26 และยผดาหห์กลท่าวแกท่พวกพขีกี่นจ้องวท่า “จะมขี
ประโยชนห์อะไรถจ้าพวกเราฆท่านจ้องชายของพวกเรา 
และซท่อนเลสือดของเขาไวจ้
37:27 มาเถธิด และใหจ้พวกเราขายเขาแกท่คนอธิชมา
เอล และอยท่าใหจ้มสือของพวกเราอยผท่บนเขาเลย 
เพราะเขากห็เปป็นนจ้องชายของพวกเราและเปป็นเนสืนี้อ
หนกังของพวกเรา” และพวกพขีกี่นจ้องของเขากห็พอใจ

พวกพภีริ่ ๆ คธิดอทุบายทภีริ่จะฆผ่า จากนนันั้นกย็ขายโยเซฟไปเปป็นทาส
ฝผงแพะแกะและฝผงวกัวของยาโคบมขีมากมาย พวกมกันตจ้องเดธินทท่องไปไกลเพสืกี่อจะพบหญจ้าเพขียงพอ พวก

บตุตรคนโตอยผท่กกับฝผงแกะเหลท่านกันี้นและโยเซฟไปตรวจดผและกลกับมารายงาน
ทขีกี่เชเคมเขาพบวท่าพวกพขีกี่ ๆ ไดจ้พาฝผงแกะไปยกังโดธานตท่อแลจ้วและไปพบพวกเขา แตท่พวกพขีกี่ ๆ เมสืกี่อเหห็น

เขา กห็เรขียกเขาวท่า “เจจ้าชท่างฝปันคนนขีนี้” และวางแผนทขีกี่จะฆท่าเขา
รผเบนไดจ้ยธินเรสืกี่องนขีนี้และชท่วยเขาใหจ้พจ้นและกลท่าววท่า “อยท่าใหจ้พวกเราฆท่าเขาเลย” เขาเสนอแนะใหจ้ทธินี้งโย

เซฟไวจ้ในบท่อหนถึกี่งชกักี่วคราว จากนกันี้นเขากห็หวกังวท่าจะสท่งมอบโยเซฟใหจ้แกท่บธิดาของเขาอยท่างปลอดภกัย
พวกเขาถอดเสสืนี้อคลตุมหลากสขีตกัวสวยนกันี้นออกซถึกี่งพวกเขาเกลขียดเพราะวท่ามกันเปป็นเครสืกี่องหมายทขีกี่แสดงถถึง

ความรกักของยาโคบและทธินี้งเขาไวจ้ในบท่อหนถึกี่งทขีกี่ไมท่มขีนนี้สาและไมท่มขีทางทขีกี่เขาจะปปนออกมาไดจ้ แตท่กท่อนทขีกี่รผเบนจะพาเขา
ออกมาและพาไปหาบธิดา ขณะทขีกี่พวกพขีกี่ ๆ รวมตกัวกกันอยผท่รอบกองไฟและรกับประทาน พวกเขากห็เหห็นกอง
คาราวานของพวกคนอธิชมาเอลจากกธิเลอาดทขีกี่ไดจ้ขจ้ามแมท่นนี้สาจอรห์แดนมาและกสาลกังลงไปยกังอขียธิปตห์เพสืกี่อไปคจ้าขาย ยผ
ดาหห์ ซถึกี่งอยากแนท่ใจวท่านจ้องชายคนนขีนี้ไมท่โดนฆท่า ไดจ้เสนอแนะใหจ้พวกเขาขายโยเซฟไปเปป็นทาสใหจ้แกท่พวกคนอธิชมา



เอล แลจ้วพวกเขากห็จะไมท่ไดจ้ขท่าวเกขีกี่ยวกกับเขาอขีกตท่อไป
พขีกี่นจ้องเหลท่านกันี้นตกลงตามนกันี้น

______________
ขร้อ 28-36:

37:28 แลจ้วพวกพท่อคจ้าชาวมขีเดขียนกสาลกังผท่านมา 
และพวกพขีกี่ชายกห็ฉตุดและยกโยเซฟขถึนี้นจากบท่อนกันี้น 
และขายโยเซฟใหจ้แกท่คนอธิชมาเอลเปป็นเงธินยขีกี่สธิบ
เหรขียญ และคนอธิชมาเอลกห็พาโยเซฟเขจ้าไปใน
อขียธิปตห์
37:29 และรผเบนกลกับมาถถึงบท่อนกันี้น และดผเถธิด โย
เซฟไมท่ไดจ้อยผท่ในบท่อนกันี้น และเขาฉขีกเสสืนี้อผจ้าของตน
37:30 และเขากลกับมาหาพวกนจ้องชายของเขา 
และกลท่าววท่า “เดห็กนกันี้นหายไปเสขียแลจ้ว และตกัวขจ้า 
ขจ้าจะไปทขีกี่ไหนเลท่า”
37:31 และพวกเขากห็เอาเสสืนี้อของโยเซฟมา และฆท่า
ลผกแพะตกัวผผจ้ตกัวหนถึกี่งจากฝผงแพะ และจตุท่มเสสืนี้อนกันี้นลง
ในเลสือด
37:32 และพวกเขากห็สท่งเสสืนี้อหลากสขีตกัวนกันี้นไป และ
พวกเขากห็นสาเสสืนี้อนกันี้นมายกังบธิดาของพวกเขา และ
กลท่าววท่า “พวกเราไดจ้พบเสสืนี้อตกัวนขีนี้ บกัดนขีนี้ขอจง

พธิจารณาดผวท่าใชท่เสสืนี้อลผกชายของพท่อหรสือไมท่”
37:33 และบธิดารผจ้จกักเสสืนี้อนกันี้น และกลท่าววท่า “นขีกี่เปป็น
เสสืนี้อลผกชายของเรา สกัตวห์รจ้ายตกัวหนถึกี่งไดจ้กกัดกธินเขา
เสขียแลจ้ว โยเซฟถผกฉขีกเปป็นชธินี้น ๆ เสขียแลจ้วเปป็นแนท่”
37:34 และยาโคบกห็ฉขีกเสสืนี้อผจ้าของทท่าน และเอาผจ้า
กระสอบคาดเอวของทท่าน และไวจ้ทตุกขห์ใหจ้บตุตรชาย
ของทท่านหลายวกัน
37:35 และบรรดาบตุตรชายของทท่าน และบรรดา
บตุตรสาวของทท่านกห็ลตุกขถึนี้นเพสืกี่อจะปลอบโยนทท่าน แตท่
ทท่านไมท่ยอมรกับการปลอบโยน และทท่านกลท่าววท่า
 “เพราะพท่อจะลงไปยกังหลตุมฝปังศพโดยการไวจ้ทตุกขห์
ใหจ้บตุตรชายของพท่อ” ดกังนกันี้นบธิดาของเขารจ้องไหจ้เพสืกี่อ
เขา
37:36 และคนมขีเดขียนไดจ้ขายโยเซฟเขจ้าไปในอขียธิปตห์
ไวจ้กกับโปทธิฟารห์ขจ้าราชสสานกักของฟาโรหห์ และเปป็นผผจ้
บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์

ถสูกขายไปเปป็นทาส โยเซฟไปยนังอภียธิปตร์
บางคนอาจรกับประทานขณะทขีกี่คนอสืกี่น ๆ เฝฝ้าฝผงแกะเหลท่านกันี้น ไมท่วท่าจะยกังไง รผเบนกห็ไมท่ไดจ้อยผท่ทขีกี่นกักี่นตอนทขีกี่

กองคาราวานของคนอธิชมาเอลผท่านมาและพวกเขาขายโยเซฟไป เพสืกี่อจะลงไปยกังอขียธิปตห์ บกัดนขีนี้รผเบนทตุกขห์ใจมาก ๆ
พระคกัมภขีรห์ไมท่กลท่าวชกัดเจนมากนกักตรงนขีนี้เมสืกี่อมกันกลท่าวถถึงพวกคนอธิชมาเอลในขจ้อ 25,27,28 แตท่มกันเปป็น

พวกพท่อคจ้าชาวมขีเดขียนทขีกี่ผท่านมา พวกพขีกี่ ๆ ขายโยเซฟใหจ้แกท่พท่อคจ้าเหลท่านขีนี้ และจากนกันี้นพท่อคจ้าเหลท่านขีนี้กห็ขายเขาตท่อ
ใหจ้แกท่พวกคนอธิชมาเอลระหวท่างทางไปอขียธิปตห์หรสือไมท่? นกักี่นเปป็นไปไดจ้มาก ๆ หรสือนขีกี่อาจเปป็นกองคาราวานแบบผสม
กห็ไดจ้ คนอธิชมาเอลและคนมขีเดขียนแตท่งงานกกัน พวกเขาปะปนกกันบท่อย ๆ และคตุณอาจเรขียกมกันวท่าเปป็นกลตุท่มคนอธิ
ชมาเอลหรสือกลตุท่มคนมขีเดขียนกห็ไดจ้-เราไมท่ทราบ หากเรามขีขจ้อเทห็จจรธิงทกันี้งหมดอยผท่ในมสือ มกันกห็คงจะชกัดเจนอยท่าง
สมบผรณห์และถผกตจ้องอยท่างสมบผรณห์อยท่างทขีกี่พระวจนะของพระเจจ้าเปป็นเสมอหากถผกแปลอยท่างเหมาะสมและถผก
เขจ้าใจอยท่างเหมาะสม

แตท่พวกเขาตจ้องใหจ้การตท่อยาโคบ บตุตรชายสตุดทขีกี่รกักของเขาอยผท่ทขีกี่ไหน? ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงฆท่าลผกแพะตกัว
หนถึกี่ง จตุท่มเสสืนี้อตกัวนกันี้นในเลสือดและสท่งเสสืนี้อนกันี้นใหจ้แกท่ยาโคบ โดยแสรจ้งทสาเปป็นวท่าสกัตวห์ปฝ่าตกัวหนถึกี่งไดจ้ฆท่าเดห็กหนตุท่มคนนกันี้น



เสขีย ยาโคบจะทตุกขห์ใจนานหลายปปเพราะคธิดวท่าโยเซฟตายไปแลจ้ว และเขาจะมขีความสตุขจรธิง ๆ ทขีกี่ไดจ้ทราบในอขีก
หลายปปตท่อมาวท่าโยเซฟยกังมขีชขีวธิตอยผท่

บกัดนขีนี้โยเซฟไดจ้ลงไปยกังอขียธิปตห์และคสาพยากรณห์นกันี้นทขีกี่ใหจ้แกท่อกับราฮกัมในปฐมกาล 15:13,14 กห็เดธินหนจ้าตท่อ
ไป โยเซฟอยผท่ในอขียธิปตห์แลจ้ว ทขีกี่นกักี่นยาโคบกกับครอบครกัวจะมากกันหมด สตุดทจ้ายแลจ้วพวกเขาจะกลายเปป็นทาสแกท่คน
อขียธิปตห์และถผกบขีบบกังคกับจนกระทกักี่งโมเสสนสาพวกเขาออกไป



ปฐมกาล 38
ขร้อ 1-10:

38:1 และตท่อมาในเวลานกันี้น ยผดาหห์ลงไปจากพวกพขีกี่
นจ้องของเขา และหกันไปหาคนอดตุลลกัมคนหนถึกี่ง ซถึกี่ง
ชสืกี่อของเขาคสือ ฮขีราหห์
38:2 และทขีกี่นกักี่นยผดาหห์เหห็นบตุตรสาวคนหนถึกี่งของคน
คานาอกันคนหนถึกี่ง ซถึกี่งชสืกี่อของเขาคสือ ชผอาหห์ และยผ
ดาหห์กห็รกับนางไป และเขจ้าไปหานาง
38:3 และนางกห็ตกันี้งครรภห์ และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และยผดาหห์เรขียกชสืกี่อของเขาวท่า เอรห์
38:4 และนางกห็ตกันี้งครรภห์อขีก และคลอดบตุตรชายคน
หนถึกี่ง และนางเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า โอนกัน
38:5 และนางยกังตกันี้งครรภห์อขีก และคลอดบตุตรชาย
คนหนถึกี่ง และเรขียกชสืกี่อของเขาวท่า เช-ลาหห์ และเขา
อยผท่ทขีกี่เคซธิบเมสืกี่อนางคลอดเขา
38:6 และยผดาหห์หาหญธิงคนหนถึกี่งใหจ้เปป็นภรรยาของ

เอรห์บตุตรหกัวปปของตน ซถึกี่งชสืกี่อของนางคสือ ทามารห์
38:7 และเอรห์บตุตรหกัวปปของยผดาหห์เปป็นคนชกักี่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ทรง
ประหารเขาเสขีย
38:8 และยผดาหห์กลท่าวแกท่โอนกันวท่า “จงเขจ้าไปหา
ภรรยาพขีกี่ชายของเจจ้าเถธิด และแตท่งงานกกับนาง และ
สสืบเชสืนี้อสายพขีกี่ชายของเจจ้าไวจ้”
38:9 และโอนกันทราบวท่าเชสืนี้อสายนกันี้นจะไมท่ไดจ้นกับเปป็น
ของตน และตท่อมา เมสืกี่อเขาเขจ้าไปหาภรรยาของพขีกี่
ชายของเขา เขากห็ทสาใหจ้นนี้สากามตกดธินเสขีย ดจ้วยเกรง
วท่าเขาจะใหจ้เชสืนี้อสายแกท่พขีกี่ชายของเขา
38:10 และสธิกี่งซถึกี่งเขาไดจ้กระทสานกันี้นไมท่เปป็นทขีกี่พอ
พระทกัยพระเยโฮวาหห์ ฉะนกันี้นพระองคห์จถึงทรง
ประหารชขีวธิตของเขาเสขียเชท่นกกัน

พวกบทุตรชนัริ่วของยสูดาหร์
ยผดาหห์มขีบตุตรชายสามคน คสือ เอรห์, โอนกัน, และเชลาหห์ โดยภรรยาของเขา บตุตรสาวของชผอาหห์คนคานา

อกัน
แตท่เอรห์เปป็น “คนชกักี่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ทรงประหารเขาเสขีย” (ขจ้อ 7) 

บท่อยครกันี้งเหลสือเกธินในพระคกัมภขีรห์ทขีกี่เราเรขียนรผจ้วท่าพระเจจ้าทรงฆท่าคนบางคน บางครกันี้งมกันกห็เกธิดขถึนี้นพรจ้อมกกับภกัยพธิบกัตธิ
ครกันี้งใหญท่ เมสืกี่อประชาชนนกันี้นบท่นตท่อวท่าพระเจจ้าและโมเสส พระองคห์กห็สท่งพวกงผพธิษมาและคนอธิสราเอลมากมายตาย 
(กดว. 21:5-9) เมสืกี่อผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่งไมท่เชสืกี่อฟปังคสาบกัญชาทขีกี่ชกัดเจนของพระเยโฮวาหห์ พระองคห์กห็ทรงใหจ้สธิงโตตกัว
หนถึกี่งมาฆท่าเขา (1 พงศห์กษกัตรธิยห์ 13:24) พระเจจ้าทรงประกาศวท่าซาอผลและเหลท่าโอรสของเขาจะตายและทรงใหจ้
พวกเขาถผกฆท่าตายในการสผจ้รบกกับคนฟปลธิสเตขีย มขีอยผท่ครกันี้งหนถึกี่งพระเจจ้าทรงใหจ้พสืนี้นดธินแยกออกและหลายคนลงไปใน
เหวลถึกนกันี้นทกันี้งเปป็นเพราะการกบฏของพวกเขา ในลผกา 13:1-5 พระเยซผเจจ้าทรงบอกเปป็นนกัยวท่าชาวกาลธิลขีเหลท่านกันี้น 
ซถึกี่งโลหธิตของพวกเขาปปลาตระคนกกับเครสืกี่องบผชาเหลท่านกันี้น ถผกฆท่าตายในนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้า และชาวกรตุง
เยรผซาเลห็มเหลท่านกันี้นถผกฆท่าเมสืกี่อหอคอยสธิโลอกัมพกังลงมา ถผกสกังหารโดยพระเจจ้า พระเจจ้าทรงฆท่าผผจ้คนเพราะบาปทกันี้ง
หลายของพวกเขาจรธิง ๆ

เราอยากรผจ้จรธิง ๆ วท่ากขีกี่คนจากประมาณ 55,000 คนทขีกี่เสขียชขีวธิตทตุกปปในอตุบกัตธิเหตตุทางรถยนตห์ในอเมรธิกาถผก
ฆท่าตายเพราะบาปทกันี้งหลายของพวกเขา บางครกันี้งมกันกห็ปรากฏชกัดเจน พวกเขาขกับรถขณะเมาสตุราหรสือเมายา
เสพยห์ตธิด บางครกันี้งลสาดกับของเหตตุการณห์กห็ไมท่ชกัดเจน แตท่ไมท่มขีใครตายโดยขกัดตท่อนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้า และบท่อย



ครกันี้งผผจ้คนตจ้องตายกท่อนวกัยอกันควรเพราะบาปทกันี้งหลายของตน เราควรจดจสาไวจ้วท่าลมหายใจของมนตุษยห์ทตุกคนและ
การเตจ้นของหกัวใจของสธิกี่งมขีชขีวธิตทตุกตนอยผท่ในพระหกัตถห์ของพระเจจ้า บาปตจ้องถผกลงโทษแนท่นอนและบท่อยครกันี้งมกันกห็
ดจ้วยความตาย อานาเนขียและสกัปฟปราตายเพราะโกหกพระเจจ้า (กธิจการ 5) 

แตท่มกันเปป็นธรรมเนขียมปฏธิบกัตธิ ซถึกี่งตท่อมาถผกบรรจตุไวจ้ในบกัญญกัตธิของโมเสส ทขีกี่วท่าพขีกี่นจ้องผผจ้ชายควรรกับภรรยา
ของพขีกี่นจ้องคนใดทขีกี่เสขียชขีวธิตและไมท่มขีบตุตรและสสืบเชสืนี้อสายใหจ้แกท่พขีกี่นจ้องของตน ดกังนกันี้นยผดาหห์จถึงสกักี่งบตุตรชายอขีกคน, 
โอนกัน, ใหจ้รกับทามารห์ผผจ้เคยเปป็นภรรยาของเอรห์ มาเปป็นภรรยาของตน แตท่เหห็นไดจ้ชกัดวท่าโอนกันมขีการกบฏในใจของตน
เขาไมท่อยากมขีลผกผผจ้ซถึกี่งจะถผกตกันี้งชสืกี่อตามพขีกี่ชายของตนและไมท่ถผกนกับวท่าเปป็นลผกของเขาเอง ดกังนกันี้นเขาจถึงหลขีกเลขีกี่ยงการ
ตกันี้งครรภห์โดยการถอนออกมา และพระเจจ้าทรงฆท่าเขาเสขีย

เราไมท่มขีขจ้อสงสกัยเลยวท่าพระเจจ้าทรงใสท่เรสืกี่องนขีนี้ไวจ้ในพระคกัมภขีรห์โดยมขีเจตนาเพสืกี่อใหจ้เราเหห็นบาปของการขกัด
ขวางการตกันี้งครรภห์ในวธิถขีปกตธิของเหตตุการณห์ตท่าง ๆ การแตท่งงานมขีไวจ้เพสืกี่อทขีกี่จะใหจ้กสาเนธิดบตุตร แนท่นอนวท่าในกรณขีนขีนี้
โอนกันไดจ้ทสาบาปและสมควรตายในสายพระเนตรของพระเจจ้า ชายและหญธิงทขีกี่ดขี ๆ ซถึกี่งเจตนาและอยากมขีลผกแตท่
หาทางทขีกี่จะเวจ้นระยะหท่าง โดยมขีแผนการอกันสมเหตตุสมผล กห็อาจหลขีกเลขีกี่ยงการมขีลผกแบบชกักี่วคราวไดจ้ แตท่การจงใจ
ทขีกี่จะไมท่มขีลผกเดห็ดขาดหรสือทขีกี่จะมขีลผกนจ้อยในเมสืกี่อพระเจจ้าทรงอยากประทานใหจ้เยอะ ๆ กห็ถผกนกับวท่าเปป็นบาปในพระ
คกัมภขีรห์ ลผก ๆ เปป็นพระพรอยท่างหนถึกี่ง เปป็นมรดกอยท่างหนถึกี่งของพระเจจ้า สธิกี่งทขีกี่พระเจจ้าประทานใหจ้ พระองคห์กห็ทรง
เลขีนี้ยงดผไดจ้ ผผจ้คนไมท่ควรลจ้อเลท่นกกับการสมรส พระบกัญชาทขีกี่ประทานใหจ้แกท่อาดกัมและแกท่โนอาหห์ทขีกี่ใหจ้ “ทวขีมากขถึนี้น
และเตธิมเตห็มแผท่นดธินโลก” ใชจ้ไดจ้กกับคผท่สมรสทกันี้งหลายในปปัจจตุบกันอยท่างแนท่นอน

___________
ขร้อ 11-23:

38:11 แลจ้วยผดาหห์จถึงกลท่าวแกท่ทามารห์บตุตรสะใภจ้ของ
ตนวท่า “จงอยผท่เปป็นหญธิงมท่ายทขีกี่บจ้านบธิดาของเจจ้าจน
กวท่าเช-ลาหห์บตุตรชายของเราจะเตธิบโตขถึนี้น” เพราะยผ
ดาหห์กลท่าววท่า “เกรงวท่าเขาอาจจะตายเสขียดจ้วย 
เหมสือนพขีกี่ชายทกันี้งสองของเขา” และทามารห์ไดจ้ไป
และอาศกัยอยผท่ในบจ้านบธิดาของนาง
38:12 และในเวลาตท่อมาบตุตรสาวของชผอาหห์ คสือ
ภรรยาของยผดาหห์ กห็สธินี้นชขีวธิต และยผดาหห์ไดจ้รกับการ
ปลอบประโลมใจแลจ้ว และขถึนี้นไปหาพวกคนตกัดขน
แกะของตนทขีกี่บจ้านทธิมนาท ตกัวเขากกับเพสืกี่อนของเขา 
คสือฮขีราหห์ คนอดตุลลกัม
38:13 และมขีคนบอกทามารห์ โดยกลท่าววท่า “ดผเถธิด 
พท่อสามขีของเจจ้าขถึนี้นไปยกังบจ้านทธิมนาทเพสืกี่อจะตกัดขน
แกะของเขา”

38:14 และนางถอดเสสืนี้อผจ้าสสาหรกับหญธิงมท่ายของ
นางออกเสขียจากตกัวนาง และเอาผจ้าคลตุมหนจ้าของ
นาง และหท่มตกัวเองไวจ้ และไปนกักี่งอยผท่ทขีกี่สถานทขีกี่กลาง
แจจ้ง ซถึกี่งอยผท่รธิมทางทขีกี่จะไปบจ้านทธิมนาท เพราะนาง
เหห็นวท่าเช-ลาหห์โตขถึนี้นแลจ้ว และนางยกังไมท่ไดจ้ถผกยกใหจ้
แกท่เขาเพสืกี่อเปป็นภรรยา
38:15 เมสืกี่อยผดาหห์เหห็นนาง เขากห็คธิดวท่านางเปป็นหญธิง
โสเภณขี เพราะนางไดจ้เอาผจ้าคลตุมหนจ้าของนางไวจ้
38:16 และยผดาหห์หกันไปหานางรธิมทางนกันี้น และ
กลท่าววท่า “มาเถธิด เราขอรจ้องเจจ้า ขอใหจ้เราเขจ้าหา
เจจ้าเถธิด” (เพราะเขาไมท่ทราบวท่านางเปป็นบตุตรสะใภจ้
ของตน) และนางกลท่าววท่า “ทท่านจะใหจ้อะไรแกท่
ขจ้าพเจจ้าทขีกี่ทท่านจะเขจ้าหาขจ้าพเจจ้า”
38:17 และยผดาหห์กลท่าววท่า “เราจะสท่งลผกแพะจาก



ฝผงมาใหจ้เจจ้าหนถึกี่งตกัว” และนางกลท่าววท่า “ทท่านจะใหจ้
ของมกัดจสาไวจ้แกท่ขจ้าพเจจ้ากท่อนจนกวท่าทท่านจะสท่งลผก
แพะนกันี้นมาไดจ้ไหม”
38:18 และยผดาหห์กลท่าววท่า “เราจะใหจ้ของมกัดจสา
อะไรแกท่เจจ้า” และนางกลท่าววท่า “แหวนตราของ
ทท่าน และกสาไลมสือทกันี้งหลายของทท่าน และไมจ้เทจ้า
ของทท่านทขีกี่อยผท่ในมสือของทท่าน” และยผดาหห์กห็ใหจ้สธิกี่งนกันี้น
แกท่นาง และเขจ้าไปหานาง และนางกห็ตกันี้งครรภห์โดย
เขา
38:19 และนางไดจ้ลตุกขถึนี้นและไปเสขีย และเอาผจ้า
คลตุมหนจ้าของนางออกเสขียจากนาง และนตุท่งหท่ม
เสสืนี้อผจ้าแหท่งความเปป็นหญธิงมท่ายของนาง
38:20 และยผดาหห์สท่งลผกแพะตกัวนกันี้นไปโดยมสือเพสืกี่อน

ของเขาทขีกี่เปป็นคนอดตุลลกัม เพสืกี่อทขีกี่จะรกับของมกัดจสาของ
เขาจากมสือของหญธิงนกันี้น แตท่เขาหานางไมท่พบ
38:21 แลจ้วเขาจถึงถามพวกผผจ้ชายแหท่งสถานทขีกี่นกันี้น 
โดยกลท่าววท่า “หญธิงโสเภณขีคนนกันี้นอยผท่ทขีกี่ไหน ทขีกี่เคย
อยผท่ทขีกี่กลางแจจ้งรธิมทางนขีนี้” และพวกเขากลท่าววท่
า “ไมท่มขีหญธิงโสเภณขีในสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้”
38:22 และเพสืกี่อนกห็กลกับไปหายผดาหห์ และกลท่าววท่า 
“ขจ้าพเจจ้าหานางไมท่พบ และพวกผผจ้ชายแหท่งสถานทขีกี่
นกันี้นกห็กลท่าววท่า ไมท่มขีหญธิงโสเภณขีในสถานทขีกี่แหท่งนขีนี้”
38:23 และยผดาหห์กลท่าววท่า “ใหจ้นางเกห็บของนกันี้นไวจ้
กกับนางเถธิด เกรงวท่าพวกเราจะเปป็นทขีกี่อกับอาย ดผเถธิด 
เราสท่งลผกแพะตกัวนขีนี้ไปใหจ้แลจ้ว และทท่านกห็หานางไมท่
พบ”

ยสูดาหร์และทามารร์
ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ายผดาหห์ตกันี้งใจทขีกี่จะใหจ้เชลาหห์บตุตรชายคนทขีกี่สามของตน เมสืกี่อเขาโตพอทขีกี่จะแตท่งงานไดจ้ รกับ

ทามารห์มาเปป็นภรรยา ผผจ้เคยเปป็นภรรยาของเอรห์และโอนกันพขีกี่ชายของเขา ยผดาหห์ดผเหมสือนจะกลกัววท่าพระเจจ้าอาจฆท่า
เชลาหห์หากเขาไมท่ยอมทสาหนจ้าทขีกี่รกับผธิดชอบอกันเหมาะสมใหจ้แกท่ภรรยาของพขีกี่ชายของเขา ขณะเดขียวกกัน ทามารห์กห็
กลกับไปอาศกัยอยผท่ในบจ้านของบธิดาของนาง โดยตอนนขีนี้เปป็นหญธิงมท่าย และไมท่มขีบตุตร

จากนกันี้นภรรยาของยผดาหห์ ผผจ้เปป็นบตุตรสาวของชผอาหห์ ไดจ้เสขียชขีวธิตและทามารห์วางแผนวท่าตนจะไมท่ยอมตาย
โดยไมท่มขีบตุตรแตท่จะมขีลผกคนหนถึกี่งโดยยผดาหห์หากเขาไมท่ยอมใหจ้นางแตท่งงานกกับเชลาหห์บตุตรชายอขีกคนทขีกี่เหลสือ ดกังนกันี้น
เมสืกี่อแตท่งตกัวใหจ้ดผเหมสือนหญธิงโสเภณขี โดยปปิดบกังใบหนจ้าของนางไวจ้ นางกห็ไปนกักี่งอยผท่ในทขีกี่กลางแจจ้งแหท่งหนถึกี่งระหวท่าง
ทางไปยกังบจ้านทธิมนาทอกันเปป็นทขีกี่ซถึกี่งพท่อตาของนางกสาลกังจะไปตกัดขนแกะของเขา เพราะคธิดวท่านางเปป็นหญธิงโสเภณขี
คนหนถึกี่ง ยผดาหห์ซถึกี่งเปป็นชายทขีกี่เปลขีกี่ยวเหงาและขาดภรรยา จถึงเขจ้าไปหาหญธิงคนนขีนี้ทขีกี่เขาคธิดวท่าเปป็นหญธิงโสเภณขี

แตท่ทามารห์ตจ้องมขีหลกักฐานบางอยท่างเพสืกี่อทขีกี่จะแสดงวท่าใครเปป็นพท่อของเดห็กทขีกี่จะเกธิดมานขีนี้ ดกังนกันี้นนางจถึงคธิด
อตุบายทขีกี่จะไดจ้แหวนตรา กสาไลมสือและไมจ้เทจ้าของเขา จากนกันี้นนางกห็จะเกห็บสธิกี่งของเหลท่านขีนี้ไวจ้และใครเปป็นพท่อของ
เดห็กกห็เปป็นเรสืกี่องทขีกี่ไมท่อาจปฏธิเสธไดจ้ ยผดาหห์ผผจ้ไรจ้อตุบายสท่งลผกแพะนกันี้นทขีกี่ตนไดจ้สกัญญาไวจ้ไปโดยมสือของเพสืกี่อนคนหนถึกี่ง 
พวกเขาหาหญธิงโสเภณขีทขีกี่นกักี่นไมท่พบเลยสกักคน! ดกังนกันี้นทามารห์จถึงเกห็บแหวนตราวงนกันี้น กสาไลมสือเหลท่านกันี้นและไมจ้เทจ้า
อกันนกันี้นของยผดาหห์ไวจ้!

____________
ขร้อ 24-30:

38:24 และตท่อมาอขีกประมาณสามเดสือนใหจ้หลกัง มขี
คนมาบอกยผดาหห์ โดยกลท่าววท่า “ทามารห์บตุตรสะใภจ้

ของทท่านเปป็นหญธิงโสเภณขี และยธิกี่งกวท่านกันี้นอขีก ดผเถธิด 
นางมขีเดห็กในครรภห์โดยการแพศยาแลจ้ว” และยผดาหห์



กลท่าววท่า “จงพานางออกมา และใหจ้นางถผกเผา
เสขีย”
38:25 เมสืกี่อนางถผกพาออกมา นางกห็สท่งไปยกังพท่อสามขี
ของนาง โดยกลท่าววท่า “โดยชายผผจ้นกันี้น ซถึกี่งเปป็น
เจจ้าของสธิกี่งเหลท่านขีนี้ ขจ้าพเจจ้ามขีเดห็กในครรภห์” และนาง
กลท่าววท่า “ขอพธิจารณาดผ ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน วท่า
แหวนตรา และกสาไลมสือทกันี้งหลาย และไมจ้เทจ้า คสือสธิกี่ง
เหลท่านขีนี้เปป็นของผผจ้ใด”
38:26 และยผดาหห์กห็ยอมรกับวท่ารผจ้จกักสธิกี่งเหลท่านกันี้น และ
กลท่าววท่า “นางชอบธรรมยธิกี่งกวท่าเรา เพราะวท่าเราไมท่
ไดจ้ยกนางใหจ้แกท่เช-ลาหห์บตุตรชายของเรา” และยผ
ดาหห์ไมท่ไดจ้รท่วมรผจ้กกับนางอขีกตท่อไป
38:27 และตท่อมาเมสืกี่อถถึงเวลากสาหนดแหท่งการคลอด
บตุตรของนาง ดผเถธิด ฝาแฝดสองคนอยผท่ในครรภห์ของ

นาง
38:28 และตท่อมาเมสืกี่อนางเจห็บทจ้องใกลจ้คลอด บตุตร
คนหนถึกี่งกห็ยสืกี่นมสือของตนออกมา และหญธิงผดตุงครรภห์
ไดจ้เอามาและผผกดจ้ายสขีแดงไวจ้บนมสือของเขา โดย
กลท่าววท่า “คนนขีนี้ออกมากท่อนแลจ้ว”
38:29 และตท่อมาขณะทขีกี่บตุตรนกันี้นหดมสือของเขากลกับ
เขจ้าไป ดผเถธิด พขีกี่ชายของเขากห็ออกมา และหญธิง
ผดตุงครรภห์กลท่าววท่า “เจจ้าแหวกออกมาไดจ้อยท่างไร 
การละเมธิดนขีนี้ตกอยผท่กกับเจจ้า” เหตตุฉะนกันี้นชสืกี่อของเขา
จถึงถผกเรขียกวท่า เปเรศ
38:30 และภายหลกังนจ้องชายของเขากห็ออกมา ทขีกี่มขี
ดจ้ายสขีแดงผผกมสือของเขา และชสืกี่อของเขาถผกเรขียกวท่า
เศ-ราหห์

เดย็กคนหนนริ่งเกธิดมาในสายบรรพบทุรทุษของพระครธิสตร์
มกันดผนท่าแปลกไหมทขีกี่พระคสาบทหนถึกี่งทกันี้งบททขีกี่มขีสามสธิบขจ้อควรถผกยกใหจ้แกท่เหตตุการณห์นขีนี้ ถผกเลท่าเหมสือน

เปป็นการแทรกเขจ้ามาในเรสืกี่องราวของโยเซฟ? แตท่นขีกี่เปป็นเรสืกี่องทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องกกัน: เดห็กทขีกี่จะเกธิดมานกันี้นจะอยผท่ในสาย
บรรพบตุรตุษของพระเยซผ!

ยผดาหห์สะเทสือนใจเมสืกี่อเขาไดจ้ยธินวท่าทามารห์ ลผกสะใภจ้ของตน ทสาตกัวเปป็นหญธิงโสเภณขีและมขีครรภห์ ยผดาหห์
กลท่าว อาจอยท่างใจรจ้อนและอยท่างพวกฟารธิสขีวท่า “จงพานางออกมา และใหจ้นางถผกเผาเสขีย” แตท่นางนสาแหวนตรา
วงนกันี้น กสาไลมสือเหลท่านกันี้น และไมจ้เทจ้าของยผดาหห์ตธิดตกัวมาดจ้วยและเผชธิญหนจ้าเขาดจ้วยสธิกี่งของเหลท่านกันี้น เขารกับรผจ้วท่า
นางเปป็นคนชอบธรรมยธิกี่งกวท่าตน เขาไมท่ไดจ้ยกเชลาหห์บตุตรชายใหจ้เปป็นสามขีของนางตามทขีกี่เขาไดจ้สกัญญาไวจ้

ตอนทขีกี่คลอด ดผเถธิดฝาแฝดถผกใหจ้กสาเนธิด บตุตรหกัวปปคสือเปเรศ องคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงบอกเราในลผกา 3:33 
วท่าเปเรศคนนขีนี้, บตุตรชายของยผดาหห์, อยผท่ในสายบรรพบตุรตุษตกันี้งแตท่อกับราฮกัมลงมาถถึงพระครธิสตห์ พระครธิสตห์จะตจ้อง
ประสผตธิจากเผท่าของยผดาหห์และผท่านทางเปเรศบตุตรชายของยผดาหห์ทขีกี่เกธิดโดยทามารห์ นกักี่นทสาใหจ้การเกธิดของเปเรศ
เปป็นเรสืกี่องทขีกี่สสาคกัญยธิกี่งจนบทนขีนี้ถผกรวมไวจ้ดจ้วยในทขีกี่นขีนี้

คตุณจะมขีความชสืกี่นบานยธิกี่งนกักทขีกี่ไดจ้ไลท่ดผตารางลสาดกับพงศห์พกันธตุห์ทกันี้งสองนกันี้นในลผกา 3 และมกัทธธิว 1:1-17 พระ
เยซผทรงมาจากอกับราฮกัม, จากอธิสอกัค, จากยาโคบ, จากยผดาหห์และทามารห์ และเราพบวท่าพระองคห์ทรงมาทางทา
มารห์ผผจ้ซถึกี่งทสาการผธิดประเวณขีกกับพท่อตาของนาง และทางราหกับหญธิงโสเภณขีนกันี้นทขีกี่ตจ้อนรกับพวกผผจ้สอดแนมอยท่างสกันตธิ
และแตท่งงานกกับสกัลโมน ตรงนขีนี้พระครธิสตห์ทรงมาทางนางรผธหญธิงชาวโมอกับทขีกี่มาพกักอยผท่ใตจ้รท่มปปกของพระเยโฮวาหห์ 
โดยกลกับมายกังแผท่นดธินศกักดธิธิ์สธิทธธิธิ์นกันี้นพรจ้อมกกับนางนาโอมขี

โอ เชท่นนกันี้นแลจ้ว พระเยซผเจจ้าจถึงไดจ้เสดห็จมาทางพวกชาวไรท่ชาวนาและยาจก, ทางคนดขีและคนเลว, เพราะ



วท่าพระองคห์ทรงเปป็นบตุตรมนตุษยห์, พระบตุตรของมนตุษยชาตธิ, พระผผจ้ชท่วยใหจ้รอดของคนทกันี้งโลก พระองคห์ทรงเปป็นของ
ทตุกคน



ปฐมกาล 39
ขร้อ 1-6:

39:1 และโยเซฟถผกพาลงไปยกังอขียธิปตห์ และโปทธิฟารห์
ขจ้าราชสสานกักของฟาโรหห์ เปป็นผผจ้บกัญชาการทหาร
รกักษาพระองคห์ คนอขียธิปตห์ ซสืนี้อโยเซฟไวจ้จากมสือของ
คนอธิชมาเอลผผจ้ซถึกี่งไดจ้พาเขาลงมาทขีกี่นกักี่น
39:2 และพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับโยเซฟ และ
เขากห็เปป็นคนทขีกี่เจรธิญรตุท่งเรสืองขถึนี้น และเขาอยผท่ในบจ้าน
คนอขียธิปตห์นายของเขา
39:3 และนายของเขากห็เหห็นวท่าพระเยโฮวาหห์ทรง
สถธิตอยผท่กกับเขา และพระเยโฮวาหห์โปรดทสาใหจ้ทตุกสธิกี่ง
ทขีกี่เขากระทสาเจรธิญขถึนี้นในมสือของเขา
39:4 และโยเซฟไดจ้รกับความกรตุณาในสายตาของ
นายของเขา และเขารกับใชจ้ทท่าน และทท่านกห็ตกันี้งเขาใหจ้

เปป็นผผจ้ดผแลเหนสือบจ้านของทท่าน และทตุกสธิกี่งทขีกี่ทท่านไดจ้
ใสท่ไวจ้ในมสือของเขา
39:5 และตท่อมาตกันี้งแตท่เวลาทขีกี่นายไดจ้ตกันี้งเขาใหจ้เปป็นผผจ้
ดผแลเหนสือบจ้านของทท่าน และเหนสือของทตุกอยท่างทขีกี่
ทท่านมขีอยผท่แลจ้ว พระเยโฮวาหห์กห็ไดจ้ทรงอวยพร
ครอบครกัวของคนอขียธิปตห์นกันี้นเพราะเหห็นแกท่โยเซฟ 
และพระพรของพระเยโฮวาหห์อยผท่บนของทตุกอยท่างทขีกี่
ทท่านมขีในบจ้าน และในทตุท่งนา
39:6 และนายไดจ้มอบของทตุกอยท่างทขีกี่ทท่านมขีอยผท่ไวจ้ใน
มสือของโยเซฟ และทท่านไมท่ไดจ้เอาใจใสท่สธิกี่งใดทขีกี่ทท่านมขี
อยผท่ เวจ้นแตท่อาหารซถึกี่งทท่านรกับประทาน และโยเซฟ
นกันี้นเปป็นคนรผปงามและเปป็นทขีกี่ชสืกี่นชอบอยท่างยธิกี่ง

เดย็กหนทุผ่มโยเซฟมายนังอภียธิปตร์
โยเซฟอายตุเทท่าไรตอนทขีกี่เขาไปถถึงในอขียธิปตห์และถผกขายใหจ้โปทธิฟารห์ ขจ้าราชการคนหนถึกี่งของฟาโรหห์ ผผจ้

บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์? เขาอายตุสธิบเจห็ดปปตอนทขีกี่เรสืกี่องราวนขีนี้เรธิกี่มตจ้นในปฐมกาล 37:2 เวลาอาจผท่านไป
หลายเดสือน หรสือปปหนถึกี่งแลจ้ว เราเชสืกี่อเชท่นนกันี้น ตกันี้งแตท่ชท่วงทขีกี่เขามขีความฝปันเหลท่านกันี้นและความเกลขียดชกังทขีกี่เพธิกี่มขถึนี้นของ
พวกพขีกี่ ๆ ของเขา 

เขาไมท่ถผกนกับวท่าเปป็นชายหนตุท่มทขีกี่โตเตห็มทขีกี่แลจ้วตอนทขีกี่เขาถผกขายไปเปป็นทาสและตอนทขีกี่รผเบนอยาก “สท่งนจ้อง
ไปยกังบธิดาของเขาอขีก” หลายปปตท่อมาในอขียธิปตห์เมสืกี่อพวกพขีกี่ ๆ ซถึกี่งมขีจธิตสสานถึกผธิดชอบทขีกี่ฟฝ้องใจ นถึกถถึงเรสืกี่องนขีนี้ รผเบนกห็
พผดขถึนี้นมาวท่า: “ขจ้าพผดกกับพวกเจจ้าแลจ้วมธิใชท่หรสือ โดยกลท่าววท่า ‘อยท่าทสาบาปตท่อเดห็กนกันี้น’...?” (ปฐก. 42:22)

ดกังนกันี้นชายหนตุท่มคนนขีนี้ทขีกี่ยกังอยผท่ในวกัยรตุท่นจถึงมาในฐานะทาสคนหนถึกี่งในบจ้านของโปทธิฟารห์ ในทขีกี่นขีนี้เขาซถึกี่งสกัตยห์ซสืกี่อ
และจงรกักภกักดขีอยท่างทขีกี่เขาเคยเปป็นตท่อบธิดาตน บกัดนขีนี้กห็พธิสผจนห์ตกัววท่าสกัตยห์ซสืกี่อและจงรกักภกักดขีตท่อชายผผจ้นขีนี้ทขีกี่ไดจ้กลายเปป็น
เจจ้าของของเขา นายของเขาแลจ้ว เขาไมท่เพขียงสกัตยห์ซสืกี่อแตท่มขีปปัญญา มขีเหตตุผลและขยกันขกันแขห็งดจ้วย “และพระเยโฮ
วาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับโยเซฟ และเขากห็เปป็นคนทขีกี่เจรธิญรตุท่งเรสืองขถึนี้น” ดกังนกันี้นผผจ้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์จถึง “ไดจ้
มอบของทตุกอยท่างทขีกี่ทท่านมขีอยผท่ไวจ้ในมสือของโยเซฟ” (ขจ้อ 6)

คนบางคนโอดครวญทขีกี่ตน “ไมท่เคยไดจ้รกับโอกาสเลย” สภาพการณห์แวดลจ้อมคอยขกัดขวางพวกเขาอยผท่
เสมอ แตท่จรธิง ๆ แลจ้วความเจรธิญรตุท่งเรสืองไมท่ไดจ้อยผท่ในเหตตุการณห์และสภาพการณห์แวดลจ้อม แตท่อยผท่ในอตุปนธิสกัยของคน
ๆ นกันี้นทขีกี่ลงแรงจนไดจ้รกับความเจรธิญรตุท่งเรสือง บกัดนขีนี้ผมไมท่ไดจ้พผดถถึงแคท่การหาเงธินเทท่านกันี้นแตท่พผดถถึงการทสาดขีไมท่วท่าคน ๆ 
นกันี้นจะอยผท่ทขีกี่ไหนกห็ตาม โยเซฟคงจะเจรธิญรตุท่งเรสืองอยผท่แลจ้วไมท่วท่าจะอยผท่ในสถานการณห์ใด ดาวธิดกห็เชท่นกกัน พระเจจ้าทรง
อยผท่กกับเขาและทรงทสาใหจ้สธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่เขากระทสาเจรธิญรตุท่งเรสือง มกันเปป็นเชท่นนกันี้นกกับโยชผวา พระเจจ้าทรงสกัญญาแลจ้ว



วท่าทขีกี่ไหนกห็ตามทขีกี่เขายท่างเหยขียบ พระเจจ้ากห็ทรงยกทขีกี่ตรงนกันี้นใหจ้แกท่เขาแลจ้ว
โยเซฟเจรธิญรตุท่งเรสืองทขีกี่นขีกี่ในบจ้านของโปทธิฟารห์ เขาจะเจรธิญตอนทขีกี่เขาอยผท่ในคตุกและอขีกไมท่นานจะบรธิหาร

จกัดการสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่นกักี่น เขาจะเจรธิญเมสืกี่อเขาเปป็นนายกรกัฐมนตรขีของอขียธิปตห์และหลายลจ้านชขีวธิตอยผท่ในมสือของเขา 
พระเจจ้าทรงอยผท่กกับโยเซฟ

เขานท่าจะเปป็นผผจ้ดผแลอยผท่เหนสือขจ้าราชการจสานวนมาก และอยผท่เหนสือทรกัพยห์สธินทกันี้งหมดทขีกี่ผผจ้บกัญชาการทหาร
รกักษาพระองคห์มขี

แตท่โยเซฟตจ้องเตรขียมพรจ้อมสสาหรกับงานใหญท่ทขีกี่รออยผท่ขจ้างหนจ้า ตจ้องมขีการทดสอบ เขาตจ้องเรขียนรผจ้ทขีกี่จะแบก
รกับความรกับผธิดชอบ ตจ้องจกัดการสธิกี่งของ ผผจ้คนและเงธินทอง เขาตจ้องทนทตุกขห์และยกังไวจ้วางใจพระเจจ้า เขาตจ้อง
พธิสผจนห์ตกัวเองวท่าจงรกักภกักดขีตท่อโปทธิฟารห์ตอนนขีนี้ แมจ้เขาเปป็นทาสคนหนถึกี่ง และตท่อไปเขาจถึงจะไดจ้รกับความไวจ้วางใจวท่า
จะภกักดขีตท่อฟาโรหห์ และเนสืกี่องจากเขาภกักดขีตท่อคนเหลท่านกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงตกันี้งอยผท่เหนสือเขา เราจถึงจะพบวท่าเขาภกักดขีตท่อ
พระเจจ้าและสกัตยห์ซสืกี่อเชท่นกกัน

เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่าพระเจจ้าทรงใชจ้เวลานานขนาดไหนกวท่าจะทสาใหจ้อกับราฮกัมสตุกงอม กวท่าจะตอบคสา
อธธิษฐานเหลท่านกันี้นของเขาเกขีกี่ยวกกับบตุตรชายคนหนถึกี่ง และกวท่าจะสอนความจรธิงฝฝ่ายวธิญญาณทกันี้งหลายแกท่เขา อธิส
อกัคและเรเบคาหห์ตจ้องรอถถึงยขีกี่สธิบปปกวท่าพระเจจ้าประทานบตุตรใหจ้ บกัดนขีนี้พระเจจ้าตจ้องเตรขียมโยเซฟใหจ้พรจ้อม ไมจ้เขขียว
จากตจ้นไมจ้งามตจ้องผท่านรจ้อนผท่านหนาว ผลไมจ้ตจ้องสตุกงอม เมลห็ดพสืชตจ้องเตธิบโต เขาตจ้องถผกทดลองตอนนขีนี้เพราะ
พระเจจ้าเพขียงผผเหุ้ดขียวทรงรผจ้จกักการทดลองเหลท่านกันี้นทขีกี่มาพรจ้อมกกับอสานาจทขีกี่ไมท่มขีขขีดจสากกัดของนายกรกัฐมนตรขีในเวลา
ตท่อมา

เรามองเหห็นมกันไดจ้ตอนนขีนี้ โยเซฟดผเหมสือนจะเหห็นมกันแลจ้วตอนนกันี้นอยท่างมขีความสตุข เขาสกัตยห์ซสืกี่อและเบธิก
บานใจในทท่ามกลางการลองใจมากมายเหลท่านกันี้น

___________
ขร้อ 7-20:

39:7 และตท่อมาภายหลกังเหตตุการณห์เหลท่านขีนี้ภรรยา
นายของเขากห็มองดผโยเซฟดจ้วยความเสนท่หา และ
นางกลท่าววท่า “มานอนกกับฉกันเถธิด”
39:8 แตท่โยเซฟกห็ปฏธิเสธ และกลท่าวแกท่ภรรยานาย
ของเขาวท่า “ดผเถธิด นายของขจ้าพเจจ้าไมท่ทราบวท่าสธิกี่ง
ใดอยผท่กกับขจ้าพเจจ้าในเรสือนนขีนี้ และทท่านไดจ้มอบของทตุก
อยท่างทขีกี่ทท่านมขีอยผท่ไวจ้ในมสือของขจ้าพเจจ้า
39:9 ไมท่มขีใครในเรสือนนขีนี้เปป็นใหญท่กวท่าขจ้าพเจจ้า และ
นายไมท่ไดจ้หวงสธิกี่งใดจากขจ้าพเจจ้าเวจ้นแตท่ตกัวทท่าน 
เพราะทท่านเปป็นภรรยาของนาย ฉะนกันี้นขจ้าพเจจ้าจะ
ทสาความชกักี่วใหญท่หลวงนขีนี้และทสาบาปตท่อพระเจจ้า

อยท่างไรไดจ้”
39:10 และตท่อมาขณะทขีกี่นางพผดกกับโยเซฟวกันแลจ้ว
วกันเลท่า เขากห็ไมท่ยอมตกันี้งใจฟปังนาง ทขีกี่จะนอนกกับนาง 
หรสือทขีกี่จะอยผท่ดจ้วยกกันกกับนาง
39:11 และตท่อมาคราวนกันี้นโยเซฟเขจ้าไปในบจ้านเพสืกี่อ
ทสาธตุระการงานของเขา และไมท่มขีชายประจสาบจ้าน
คนใดอยผท่ในนกันี้น
39:12 และนางกห็จกับโยเซฟดจ้วยเสสืนี้อผจ้าของเขา โดย
กลท่าววท่า “มานอนกกับฉกันเถธิด” และโยเซฟทธินี้งเสสืนี้อผจ้า
ของเขาไวจ้ในมสือของนาง และหนขี และพาตกัวเขา
ออกไป



39:13 และตท่อมาเมสืกี่อนางเหห็นวท่าเขาทธินี้งเสสืนี้อผจ้าของ
เขาไวจ้ในมสือของนาง และหนขีออกไปแลจ้ว
39:14 นางกห็รจ้องเรขียกพวกผผจ้ชายประจสาบจ้านของตน
มา และกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “ดผเถธิด นายไดจ้เอาคน
ชาตธิฮขีบรผมาไวจ้กกับพวกเราเพสืกี่อใหจ้เหยขียดหยามพวก
เรา เขาไดจ้เขจ้ามาหาขจ้าเพสืกี่อจะนอนกกับขจ้า และขจ้าไดจ้
รจ้องดจ้วยเสขียงดกัง
39:15 และตท่อมาเมสืกี่อเขาไดจ้ยธินขจ้าขถึนี้นเสขียงของขจ้า
และรจ้องออกมา เขากห็ทธินี้งเสสืนี้อผจ้าของเขาไวจ้กกับขจ้า 
และหนขี และพาตกัวเขาออกไป”
39:16 และนางเกห็บเสสืนี้อผจ้าของเขาไวจ้ใกลจ้ตกัว จน
นายของเขากลกับมาบจ้าน
39:17 และนางกลท่าวแกท่นายตามคสาเหลท่านขีนี้ โดย

กลท่าววท่า “เจจ้าทาสฮขีบรผซถึกี่งทท่านนสามาไวจ้กกับพวกเรา
นกันี้นไดจ้เขจ้ามาหาขจ้าพเจจ้าเพสืกี่อจะเหยขียดหยามขจ้าพเจจ้า
39:18 และตท่อมาขณะทขีกี่ขจ้าพเจจ้าขถึนี้นเสขียงของ
ขจ้าพเจจ้าและรจ้องออกมา เขากห็ทธินี้งเสสืนี้อผจ้าของเขาไวจ้
กกับขจ้าพเจจ้า และหนขีออกไป”
39:19 และตท่อมาเมสืกี่อนายของเขาไดจ้ฟปังบรรดา
ถจ้อยคสาของภรรยาของตน ซถึกี่งนางไดจ้พผดกกับทท่าน 
โดยกลท่าววท่า “เจจ้าทาสของทท่านทสากกับขจ้าพเจจ้าอยท่าง
นขีนี้” ความโกรธของทท่านกห็พลตุท่งขถึนี้น
39:20 และนายของโยเซฟไดจ้จกับตกัวเขา และใสท่เขา
ไวจ้ในคตุก เปป็นสถานทขีกี่ทขีกี่พวกนกักโทษหลวงถผกจองจสา
อยผท่ และเขากห็อยผท่ทขีกี่นกักี่นในคตุกนกันี้น

หญธิงขภีนั้โกหกและมนักมากในกามคนหนนริ่ง และ
การตธิดคทุกอยผ่างไมผ่เปป็นธรรม

จธิตสสานถึกผธิดชอบของโยเซฟคอยรกันี้งเขาใหจ้สกัตยห์จรธิง แมจ้เขาเปป็นทาส เขากห็ไดจ้รกับการปฏธิบกัตธิอยท่างดขี เขา
รผจ้สถึกถถึงความรกับผธิดชอบของคนใชจ้ทขีกี่มขีตท่อนายของตน เขาไมท่อาจทรยศความไวจ้วางใจนกันี้นไดจ้ เราคงเขจ้าใจไดจ้หากมขี
ความขมขสืกี่นอยผท่บจ้างในใจของเขาเพราะการถผกขายเปป็นทาสอยท่างไมท่เปป็นธรรมในดธินแดนตท่างถธิกี่น และในโลกนขีนี้มกัน
เปป็นนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้าทขีกี่บางคนควรเปป็นคนใชจ้และบางคนควรเปป็นนาย; ทขีกี่บางคนควรเปป็นผผจ้ครอบครองและ
คนอสืกี่น ๆ ควรถผกปกครอง; ทขีกี่บางคนควรเปป็นพท่อแมท่และคนอสืกี่น ๆ ควรเปป็นลผก ๆ; ทขีกี่บางคนควรเปป็นครผอาจารยห์
และคนอสืกี่น ๆ เปป็นนกักเรขียน ทขีกี่ใดทขีกี่พระเจจ้าทรงอนตุญาตใหจ้คน ๆ หนถึกี่งเปป็นทาส พระเจจ้ากห็ทรงมขีคสาบกัญชาวท่า: “คน
รกับใชจ้ทกันี้งหลาย จงนอบนจ้อมตท่อบรรดานายของพวกทท่านดจ้วยความยสาเกรงทตุกอยท่าง ไมท่ใชท่เฉพาะตท่อคนดขีและ
สตุภาพอท่อนโยนเทท่านกันี้น แตท่ตท่อคนตลบตะแลงดจ้วย” (1 ปต. 2:18)

อขีกครกันี้งโคโลสขี 3:22 กลท่าววท่า “ผผจ้รกับใชจ้ทกันี้งหลาย จงเชสืกี่อฟปังผผจ้เปป็นนายของพวกทท่านตามเนสืนี้อหนกังในสธิกี่ง
สารพกัด ไมท่ใชท่แบบคนทขีกี่ทสาแตท่ตท่อหนจ้า เหมสือนคนทขีกี่เอาใจมนตุษยห์ แตท่ดจ้วยความจรธิงใจ โดยเกรงกลกัวพระเจจ้า”

แตท่คนใชจ้ผผจ้รกับใชจ้นายของตนอยท่างดขีกห็รกับใชจ้พระครธิสตห์ ในกรณขีนขีนี้ การภกักดขีและสกัตยห์จรธิงตท่อโปทธิฟารห์กห็
หมายถถึงการภกักดขีตท่อพระเจจ้า โยเซฟจถึงกลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าจะทสาความชกักี่วใหญท่หลวงนขีนี้และทสาบาปตท่อพระเจจ้า
อยท่างไรไดจ้”

ไมท่วท่าคน ๆ หนถึกี่งเปป็นนายพลหรสือเปป็นพลทหารคนหนถึกี่งในกองทกัพ เขากห็มขีพกันธะในการเปป็นคนซสืกี่อตรง 
สตุจรธิต และบรธิสตุทธธิธิ์ การทสาบาปตท่อคนเหลท่านกันี้นทขีกี่พระเจจ้าไดจ้ทรงตกันี้งไวจ้เหนสือเรากห็คงเทท่ากกับทสาบาปตท่อพระเจจ้า

คนบางคนกลท่าวอยท่างโงท่เขลาวท่าเราไมท่ควรมขีกฎหมายตท่าง ๆ ทขีกี่ขกัดขวางการตกัดสธินใจของพวกผผจ้ใหญท่ทขีกี่
ยธินยอมเรสืกี่องการผธิดประเวณขีหรสือการรกักรท่วมเพศ โอ แตท่การทสาบาปตท่อภรรยาของโปทธิฟารห์กห็เทท่ากกับเปป็นการ



ทสาบาปตท่อโปทธิฟารห์ การทสาบาปตท่อเดห็กสาวคนหนถึกี่งทขีกี่ยกังโสดกห็เทท่ากกับทสาบาปตท่อชายผผจ้นกันี้นทขีกี่จะแตท่งงานกกับเธอวกัน
หนถึกี่ง

กวขีคนหนถึกี่งกลท่าวไวจ้วท่า “นรกไมท่มขีโทสะดตุจหญธิงคนหนถึกี่งทขีกี่ถผกเยาะเยจ้ย” ดกังนกันี้นหญธิงคนนกันี้นทขีกี่เคยอยากไดจ้โย
เซฟบกัดนขีนี้กห็เกลขียดชกังเขาแลจ้ว และจะเกธิดอะไรขถึนี้นเลท่าหากเขาไปบอกสามขีของนางวท่านางไดจ้พยายามทขีกี่จะยกักี่วยวน
เขา? ดกังนกันี้นดจ้วยความเกลขียดชกังและอาจเพสืกี่อปกปฝ้องตกัวเอง นางจถึงคธิดอตุบายทสารจ้ายเขาและกลท่าวหาเขา ครกันี้งหนถึกี่ง
เมสืกี่อนางพยายามทขีกี่จะฉวยเขาไวจ้ เขากห็หลตุดไปจากเสสืนี้อชกันี้นนอกของตนและวธิกี่งหนขีไป นกักี่นเปป็นการฉลาด แตท่นางใชจ้
เสสืนี้อตกัวนกันี้นเพสืกี่อเสแสรจ้งวท่าเขาไดจ้หาทางทขีกี่จะขท่มขสืนนาง นางเรขียกพวกคนใชจ้ทขีกี่เหลสือมาผผจ้ซถึกี่งโยเซฟถผกตกันี้งใหจ้เปป็นผผจ้
ดผแลและผผจ้ซถึกี่งอาจอธิจฉาเขา และกลท่าวหาโยเซฟตท่อสามขีของนาง ดจ้วยความโกรธ โปทธิฟารห์สกักี่งใหจ้จสาคตุกโยเซฟ

แตท่จงหมายเหตตุ มกันไมท่ใชท่คตุกธรรมดาแตท่เปป็น “สถานทขีกี่ทขีกี่พวกนกักโทษหลวงถผกจองจสาอยผท่” ทขีกี่นขีกี่เขาจะพบ
กกับคนเชธิญถจ้วยเสวยและคนทสาขนมปปังของกษกัตรธิยห์เมสืกี่อพวกเขาถผกจสาคตุกและมขีความฝปันทขีกี่เปป็นคสาพยากรณห์ ทขีกี่นขีกี่
สตุดทจ้ายแลจ้วฟาโรหห์จะทราบวท่าพระเจจ้าทรงอยผท่กกับชายผผจ้นขีนี้เพสืกี่อตขีความความฝปันตท่าง ๆ จากพระเจจ้า

ตอนแรกกรณขีของโยเซฟดผเหมสือนจะหมดหวกังแลจ้ว เขาเปป็นเพขียงทาสคนหนถึกี่ง เขาตธิดคตุกอยผท่ ไมท่มขีใครทขีกี่จะ
อยผท่ขจ้างเขาและชท่วยใหจ้เขาไดจ้รกับการปลดปลท่อย เขาอาจมขีความคธิดทขีกี่ขมขสืกี่นอยผท่บจ้างและความสงสกัยตท่าง ๆ

_____________
ขร้อ 21-23:

39:21 แตท่วท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับโยเซฟ 
และทรงสสาแดงพระเมตตาแกท่เขา และทรงใหจ้เขา
เปป็นทขีกี่โปรดปรานในสายตาของพกัศดขี
39:22 และพกัศดขีกห็มอบนกักโทษทกันี้งสธินี้นทขีกี่อยผท่ในคตุกไวจ้
ในมสือของโยเซฟ และสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่พวกเขาทสาทขีกี่นกักี่น

โยเซฟกห็เปป็นผผจ้กระทสาสธิกี่งนกันี้น
39:23 พกัศดขีไมท่ไดจ้เอาใจใสท่สธิกี่งใด ๆ ทขีกี่มอบไวจ้ในมสือ
ของโยเซฟ เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถธิตอยผท่กกับ
เขา และสธิกี่งใดซถึกี่งเขาไดจ้กระทสา พระเยโฮวาหห์กห็ทรง
โปรดใหจ้สธิกี่งนกันี้นเจรธิญขถึนี้น

พระเจร้าทรงอยสูผ่กนับโยเซฟในคทุก
ทท่ามกลางพวกนกักโทษ พวกอาชญากร พวกคนทขีกี่ฝฝ่าฝปนกฎหมาย พวกคนไรจ้ความรกับผธิดชอบทขีกี่อาจกบฏ

ตท่อกษกัตรธิยห์หรสือทสาผธิดตท่อเขา โยเซฟยสืนเดท่นตรงหนจ้าพกัศดขีผผจ้นกันี้นดตุจดวงสวท่างอกันเจธิดจจ้า! โอ พระเยโฮวาหห์ทรงอยผท่กกับ
โยเซฟ เขาจถึงมขีสกันตธิสตุขในใจ เขาแสดงความสตุภาพและขยกันขกันแขห็ง เขามขีเหตตุมขีผล มขีกลท่าวไวจ้วท่าความรกับผธิดชอบ
มกักเขจ้าหาบท่าของผผจ้ทขีกี่สามารถแบกรกับความผธิดชอบไดจ้ เราจสาไดจ้วท่าโยเซฟเปป็น “คนทขีกี่เจรธิญรตุท่งเรสืองขถึนี้น” (ขจ้อ 2) ใน
สภาพการณห์ใด ๆ อตุปนธิสกัยทขีกี่แทจ้จรธิง ซถึกี่งรวมถถึงสกันตธิสตุขในใจดจ้วย การควจ้าโอกาสไวจ้ ความเตห็มใจทขีกี่จะทสางาน ความ
เตห็มใจทขีกี่จะเชสืกี่อฟปังคสาสกักี่งตท่าง ๆ ความเตห็มใจทขีกี่จะตกันี้งใจทสาสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่มสือจกับตจ้อง โดยถสือวท่ามกันเปป็นเหมสือนการทสา
ถวายองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้า-อตุปนธิสกัยเชท่นนกันี้นกห็จะสท่องแสง และพระเยโฮวาหห์ผผจ้ทรงอยผท่กกับโยเซฟกห็ “ทรงสสาแดงพระ
เมตตาแกท่เขา และทรงใหจ้เขาเปป็นทขีกี่โปรดปรานในสายตาของพกัศดขี” คตุณประหลาดใจไหม? ผท่านไปไมท่นานเลย
กท่อนทขีกี่โยเซฟจะไดจ้มขีอสานาจดผแลนกักโทษทตุกคนในคตุกนกันี้น “และสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่พวกเขาทสาทขีกี่นกักี่น โยเซฟกห็เปป็นผผจ้
กระทสาสธิกี่งนกันี้น”

พกัศดขีแหท่งคตุกนกันี้นเปป็นสตุขจรธิง ๆ! ความสตุขมขีแกท่ผผจ้บรธิหารคนใด ศธิษยาภธิบาลคนใด พท่อคนใดทขีกี่ปกครองลผก 



ๆ ผผจ้ทขีกี่มขีคนเหลท่านกันี้นทขีกี่รกับผธิดชอบตท่อหนจ้าทขีกี่ทขีกี่ตนไดจ้รกับและทสาสธิกี่งทขีกี่ตนถผกมอบหมายใหจ้กระทสาและทสาสท่วนของตน
อยท่างมขีความสตุข 

พระเจจ้าทรงมขีสธิกี่งใหญท่โตทกันี้งหลายสสาหรกับโยเซฟชายผผจ้นขีนี้ มขีการทดสอบและจะมขีมากกวท่านขีนี้อขีก เขายกังหนตุท่ม
เขาตจ้องเตธิบโตเปป็นผผจ้ใหญท่ เขาตจ้องเรขียนรผจ้มากขถึนี้น แตท่พระเจจ้ากสาลกังเตรขียมโยเซฟใหจ้พรจ้อม



ปฐมกาล 40
ขร้อ 1-4:

40:1 และตท่อมาภายหลกังเหตตุการณห์เหลท่านขีนี้ คนเชธิญ
ถจ้วยเสวยของกษกัตรธิยห์แหท่งอขียธิปตห์ และคนทสาขนมปปัง
ของพระองคห์ไดจ้ทสาใหจ้เจจ้านายของตนขตุท่นเคสือง คสือ
กษกัตรธิยห์แหท่งอขียธิปตห์
40:2 และฟาโรหห์ทรงพระพธิโรธตท่อขจ้าราชการของ
พระองคห์ทกันี้งสองนกันี้น ตท่อหกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วย
เสวย และตท่อหกัวหนจ้าพนกักงานทสาขนมปปัง

40:3 และพระองคห์ทรงใหจ้เขาทกันี้งสองถผกจองจสาอยผท่
ในคตุกทขีกี่บจ้านของผผจ้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์ 
ในคตุกนกันี้นซถึกี่งเปป็นสถานทขีกี่ทขีกี่โยเซฟถผกจองจสาอยผท่
40:4 และผผจ้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์กสาชกับโย
เซฟใหจ้รกับใชจ้สองคนนกันี้น และโยเซฟกห็ปรนนธิบกัตธิพวก
เขา และเขาทกันี้งสองตธิดคตุกอยผท่ระยะหนถึกี่ง

โยเซฟรนับหนร้าทภีริ่ดสูแลหนัวหนร้าพนนักงานเชธิญถร้วยเสวย
และหนัวหนร้าพนนักงานทนาขนมปฝัง

ขจ้าราชการสองคนของฟาโรหห์ หกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วยเสวยและหกัวหนจ้าพนกักงานทสาขนมปปัง ไดจ้ทสาใหจ้
ฟาโรหห์กรธินี้วเพราะทสาบางสธิกี่ง บกัดนขีนี้แมจ้พวกเขามขีตสาแหนท่งทขีกี่สสาคกัญ พวกเขากห็ถผกจสาคตุกและอยผท่ภายใตจ้การดผแลของ
โยเซฟ! ดกังนกันี้นโยเซฟ ซถึกี่งเหห็นไดจ้ชกัดวท่ามขีอธิสรภาพอยผท่ในคตุกนกันี้น เราคธิดเชท่นนกันี้น นสาอาหารของพวกเขามาใหจ้และคอย
ดผวท่าพวกเขาไดจ้รกับความสะดวกสบาย แตท่กห็คอยดผวท่าพวกเขาจะหนขีไปไมท่ไดจ้ โยเซฟไดจ้รกับความไวจ้วางใจ เขาไมท่ยอม
ปลท่อยนกักโทษคนใด ไมท่ยอมคธิดอตุบายตท่อสผจ้คนเหลท่านกันี้นทขีกี่มขีสธิทธธิอสานาจ บกัดนขีนี้ชายสองคนทขีกี่โศกเศรจ้า หวาดกลกัว
เกขีกี่ยวกกับอนาคต กห็อยผท่ภายใตจ้การดผแลของเขา

___________
ขร้อ 5-8:

40:5 และเขาทกันี้งสองนกันี้นฝปันความฝปันหนถึกี่ง แตท่ละคน
ฝปันความฝปันของตนในคสืนหนถึกี่ง แตท่ละคนตามความ
หมายของความฝปันของตน คสือคนเชธิญถจ้วยเสวย
และคนทสาขนมปปังของกษกัตรธิยห์แหท่งอขียธิปตห์ ซถึกี่งถผก
จองจสาอยผท่ในคตุกนกันี้น
40:6 และโยเซฟเขจ้ามายกังพวกเขาในเวลาเชจ้า และ
มองดผเขาทกันี้งสอง และดผเถธิด เขาทกันี้งสองโศกเศรจ้าอยผท่
40:7 และเขาถามขจ้าราชการทกันี้งสองของฟาโรหห์ทขีกี่

อยผท่กกับเขาในคตุกทขีกี่บจ้านนายของตน โดยกลท่าววท่า 
“ทสาไมทท่านทกันี้งสองจถึงดผเศรจ้าหมองไปวกันนขีนี้”
40:8 และเขาทกันี้งสองกลท่าวแกท่เขาวท่า “เราทกันี้งสอง
ฝปันความฝปันหนถึกี่ง และไมท่มขีผผจ้ใดจะแปลความหมาย
มกันไดจ้” และโยเซฟกลท่าวแกท่เขาทกันี้งสองวท่า “การ
แปลความหมายทกันี้งหลายเปป็นของพระเจจ้ามธิใชท่หรสือ 
ขอเลท่าความฝปันเหลท่านกันี้นใหจ้ขจ้าพเจจ้าฟปังเถธิด ขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องทท่านทกันี้งสอง”

ความฝฝันนผ่ะหรสือ? โยเซฟกย็เคยมภีความฝฝันจากพระเจร้าเหมสือนกนัน!
ขณะทขีกี่เขารกับใชจ้ขจ้าราชการคนสสาคกัญทกันี้งสองนขีนี้ของฟาโรหห์ เชจ้าวกันหนถึกี่งเขากห็มาทขีกี่หจ้องขกังของพวกเขาและ

พบวท่าพวกเขาโศกเศรจ้าเอามาก ๆ เหตตุใดพวกเขาจถึงดผนท่าเศรจ้าขนาดนกันี้น? พวกเขาตท่างคนตท่างฝปัน มกันคงมขีความ
หมายบางอยท่าง แตท่ “ไมท่มขีผผจ้ใดจะแปลความหมายมกันไดจ้” โยเซฟตอบวท่า “การแปลความหมายทกันี้งหลายเปป็นของ
พระเจจ้ามธิใชท่หรสือ ขอเลท่าความฝปันเหลท่านกันี้นใหจ้ขจ้าพเจจ้าฟปังเถธิด ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่านทกันี้งสอง”



โยเซฟทราบแลจ้ววท่าพระเจจ้าเคยพผดกกับเขาในความฝปันตท่าง ๆ ความฝปันเหลท่านกันี้นยกังไมท่ถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง 
เขามขีความทตุกขห์ใจและความปวดรจ้าวใจ ทาสคนหนถึกี่งในดธินแดนหท่างไกล ทวท่าเขากห็มขีความมกักี่นใจวท่าฟฝ่อนขจ้าวของ
พวกพขีกี่ ๆ ของเขาจะกจ้มกราบลงตท่อฟฝ่อนขจ้าวของเขา ดวงอาทธิตยห์ ดวงจกันทรห์ และดาวสธิบเอห็ดดวงนกันี้นจะกจ้มกราบ
ลงตท่อดาวของเขา!

นกักี่นหมายความวท่าโยเซฟคงมขีการตธิดตท่อสกัมพกันธห์กกับพระเจจ้าทตุกวกัน เขาคงอธธิษฐานเกขีกี่ยวกกับความทตุกขห์
ลสาบากของตนและคงพบคสาตอบแลจ้ว พระเจจ้าทรงอยผท่กกับเขา เขาเตห็มใจทขีกี่จะรอคอย พระเจจ้าจะทรงเปปิดเผยคสา
ตอบของความฝปันเหลท่านกันี้นแกท่ชายผผจ้นขีนี้ ถจ้าพระเจจ้าประทานความฝปันหนถึกี่งพรจ้อมกกับขท่าวสารหนถึกี่ง พระองคห์กห็ทรง
อยากใหจ้ใครสกักคนบอกวท่าขท่าวสารนกันี้นคสืออะไร พระองคห์จะประทานความฝปันหนถึกี่งแกท่เนบผคกัดเนสซารห์ และ
พระองคห์ทรงอยากใหจ้ดานธิเอลทราบความฝปันนกันี้นและตขีความฝปันนกันี้น พระองคห์จะประทานความฝปันหนถึกี่งแกท่ฟาโรหห์ 
ซถึกี่งชขีวธิตของหลายลจ้านคนขถึนี้นอยผท่กกับมกัน และพระองคห์จะทรงอยากใหจ้โยเซฟเรขียนรผจ้คสาตอบนกันี้นจากพระเจจ้า บกัดนขีนี้โย
เซฟจะทรงหาทางทขีกี่จะคจ้นพบจากพระเจจ้าความหมายของความฝปันนกันี้นของหกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วยเสวยและ
หกัวหนจ้าพนกักงานคนทสาขนมปปัง

___________
ขร้อ 9-19:

40:9 และหกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วยเสวยกห็เลท่า
ความฝปันของตนใหจ้โยเซฟฟปัง และกลท่าวแกท่เขาวท่า 
“ในความฝปันของเรา ดผเถธิด เถาองตุท่นเถาหนถึกี่งอยผท่ตรง
หนจ้าเรา
40:10 และในเถาองตุท่นนกันี้นมขีสามกธิกี่ง และดผเหมสือนวท่า
แตท่ละกธิกี่งนกันี้นมขีดอกตผมงอกออกมา และพวกดอก
ของมกันกห็บานออก และพวงเหลท่านกันี้นของมกันออกลผก
องตุท่นสตุกหลายลผก
40:11 และถจ้วยของฟาโรหห์อยผท่ในมสือของเรา และ
เราเกห็บลผกองตุท่นเหลท่านกันี้น และบขีบพวกมกันใหจ้นนี้สาองตุท่น
นกันี้นลงในถจ้วยของฟาโรหห์ และเราไดจ้ถวายถจ้วยนกันี้นไวจ้
ในพระหกัตถห์ของฟาโรหห์”
40:12 และโยเซฟกลท่าวแกท่เขาวท่า “นขีนี้คสือการแปล
ความหมายของความฝปันนกันี้น สามกธิกี่งนกันี้นคสือสามวกัน
40:13 ภายในสามวกันฟาโรหห์จะทรงยกศขีรษะของ
ทท่านขถึนี้น และจะทรงตกันี้งทท่านไวจ้ในตสาแหนท่งเดธิมของ
ทท่าน และทท่านจะถวายถจ้วยของฟาโรหห์ไวจ้ใน
พระหกัตถห์ของพระองคห์ ตามทขีกี่ไดจ้กระทสามาแตท่กท่อน

เมสืกี่อทท่านเปป็นคนเชธิญถจ้วยเสวยของพระองคห์
40:14 แตท่ขอใหจ้ระลถึกถถึงขจ้าพเจจ้าเมสืกี่อมขีสธิกี่งดขี ๆ เกธิด
กกับทท่านแลจ้ว และโปรดแสดงความกรตุณาตท่อ
ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน และชท่วยทผลเรสืกี่อง
ขจ้าพเจจ้าตท่อฟาโรหห์ และใหจ้ขจ้าพเจจ้าไดจ้ออกจากเรสือน
นขีนี้
40:15 เพราะอกันทขีกี่จรธิงขจ้าพเจจ้าถผกลกักพาออกมาจาก
แผท่นดธินของคนฮขีบรผ และทขีกี่นขีกี่กห็เหมสือนกกันขจ้าพเจจ้าไมท่
ไดจ้ทสาผธิดอะไรทขีกี่พวกเขาควรใหจ้ขจ้าพเจจ้าอยผท่ในคตุก
ใตจ้ดธินนขีนี้”
40:16 เมสืกี่อหกัวหนจ้าพนกักงานทสาขนมปปังเหห็นวท่า การ
แปลความหมายนกันี้นดขี เขาจถึงกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า 
“เรากห็อยผท่ในความฝปันของเราดจ้วย และดผเถธิด เรามขี
ตะกรจ้าสขีขาวสามใบตกันี้งอยผท่บนศขีรษะของเรา
40:17 และในตะกรจ้าใบบนสตุดนกันี้นมขีขนมปปังนานา
ชนธิดสสาหรกับฟาโรหห์ และฝผงนกไดจ้มากธินขนมปปัง
เหลท่านกันี้นจากตะกรจ้านกันี้นทขีกี่อยผท่บนศขีรษะของเรา”
40:18 และโยเซฟตอบและกลท่าววท่า “นขีนี้คสือการแปล



ความหมายของความฝปันนกันี้น ตะกรจ้าสามใบนกันี้นคสือ
สามวกัน
40:19 ภายในสามวกันฟาโรหห์จะทรงยกศขีรษะของ

ทท่านขถึนี้นใหจ้พจ้นตกัวทท่าน และจะแขวนทท่านไวจ้บน
ตจ้นไมจ้ตจ้นหนถึกี่ง และฝผงนกจะมากธินเนสืนี้อของทท่านออก
จากตกัวของทท่าน”

ความหมายของความฝฝันเหลผ่านนันั้น
ในความฝปันหนถึกี่งหกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วยเสวยไดจ้เหห็นเถาองตุท่นอกันหนถึกี่งทขีกี่มขีสามกธิกี่งและมกันออกผลเปป็นลผก

องตุท่นหลายลผก เขาหยธิบลผกองตุท่นเหลท่านกันี้น บขีบพวกมกันลงในถจ้วยของฟาโรหห์และนสาถจ้วยนกันี้นมาถวายฟาโรหห์ นกักี่น
หมายความวท่าอะไร? โยเซฟบอกเขาวท่า “สามกธิกี่งนกันี้นคสือสามวกัน ภายในสามวกันฟาโรหห์จะทรงยกศขีรษะของทท่าน
ขถึนี้น และจะทรงตกันี้งทท่านไวจ้ในตสาแหนท่งเดธิมของทท่าน และทท่านจะถวายถจ้วยของฟาโรหห์ไวจ้ในพระหกัตถห์ของพระองคห์ 
ตามทขีกี่ไดจ้กระทสามาแตท่กท่อนเมสืกี่อทท่านเปป็นคนเชธิญถจ้วยเสวยของพระองคห์”

หกัวหนจ้าคนทสาขนมปปังนกันี้นไดจ้รกับกสาลกังใจจากคสาตขีความทขีกี่ดขีนกันี้นทขีกี่ความฝปันของคนเชธิญถจ้วยเสวยนกันี้นไดจ้รกับ 
ดกังนกันี้นเขาจถึงเลท่าความฝปันของตน บนศขีรษะของเขามขีตะกรจ้าสขีขาวสามใบทขีกี่เตห็มไปดจ้วยขนมอบทตุกชนธิด พวกนกมา
กธินขนมเหลท่านกันี้นออกจากตะกรจ้า โยเซฟใหจ้คสาแกจ้ฝปันทขีกี่นท่าเศรจ้า: ตะกรจ้าสามใบนกันี้นเปป็นตกัวแทนของสามวกันและ
ภายในสามวกันฟาโรหห์จะตกัดศขีรษะของเขาออกเสขีย แขวนเขาบนตจ้นไมจ้ตจ้นหนถึกี่งและพวกนกจะมากธินเนสืนี้อของเขา!

โอ หกัวหนจ้าคนทสาขนมปปังนกันี้นชท่วยเหลสือเขาไมท่ไดจ้ แตท่คนเชธิญถจ้วยเสวยนกันี้นทขีกี่ไดจ้กลกับคสืนสผท่การรกับใชจ้ประจสา
วกันสสาหรกับฟาโรหห์ชท่วยเขาไดจ้ ดกังนกันี้นโยเซฟจถึงวธิงวอนเขาวท่า “แตท่ขอใหจ้ระลถึกถถึงขจ้าพเจจ้าเมสืกี่อมขีสธิกี่งดขี ๆ เกธิดกกับทท่าน
แลจ้ว และโปรดแสดงความกรตุณาตท่อขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน และชท่วยทผลเรสืกี่องขจ้าพเจจ้าตท่อฟาโรหห์ และใหจ้
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ออกจากเรสือนนขีนี้ เพราะอกันทขีกี่จรธิงขจ้าพเจจ้าถผกลกักพาออกมาจากแผท่นดธินของคนฮขีบรผ และทขีกี่นขีกี่กห็เหมสือนกกัน
ขจ้าพเจจ้าไมท่ไดจ้ทสาผธิดอะไรทขีกี่พวกเขาควรใหจ้ขจ้าพเจจ้าอยผท่ในคตุกใตจ้ดธินนขีนี้” ผมแนท่ใจวท่าคนเชธิญถจ้วยเสวยนกันี้นมขีเจตนา
และอาจสกัญญาวท่าตนจะระลถึกถถึงโยเซฟ

___________
ขร้อ 20-23:

40:20 และตท่อมาวกันทขีกี่สาม ซถึกี่งเปป็นวกันเฉลธิม
พระชนมพรรษาของฟาโรหห์ พระองคห์ไดจ้ประทาน
งานเลขีนี้ยงฉลองแกท่บรรดาขจ้าราชการของพระองคห์ 
และพระองคห์ทรงยกศขีรษะของหกัวหนจ้าพนกักงาน
เชธิญถจ้วยเสวย และของหกัวหนจ้าพนกักงานทสาขนมปปัง
ในทท่ามกลางเหลท่าขจ้าราชการของพระองคห์
40:21 และพระองคห์ทรงใหจ้หกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญ

ถจ้วยเสวยกลกับคสืนสผท่ตสาแหนท่งเดธิมของเขาอขีก และเขา
ไดจ้ถวายถจ้วยในพระหกัตถห์ของฟาโรหห์
40:22 แตท่พระองคห์ทรงแขวนคอหกัวหนจ้าพนกักงาน
ทสาขนมปปังนกันี้น ตามทขีกี่โยเซฟไดจ้แปลความหมายแกท่
เขาทกันี้งสอง
40:23 ถถึงอยท่างนกันี้นหกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วยเสวย
นกันี้นกห็ไมท่ไดจ้ระลถึกถถึงโยเซฟ แตท่ลสืมเขาเสขีย

คนเชธิญถร้วยเสวยลสืมความกรทุณาทภีริ่สนาแดงแกผ่ตน
แตท่โยเซฟถผกทธินี้งอยผท่ในคตุก คนเชธิญถจ้วยเสวยนกันี้นจากไปอยท่างมขีความสตุขในสามวกัน กลกับไปสผท่ตสาแหนท่งใหญท่

โตทขีกี่มขีเกขียรตธิในฐานะคนเชธิญถจ้วยเสวยและหกัวหนจ้าพท่อบจ้านแกท่ฟาโรหห์ผผจ้มขีอสานาจมาก สองปปผท่านไปและเขาไมท่ไดจ้
จดจสาและไมท่ทสาอะไรเลยเพสืกี่อปลดปลท่อยโยเซฟ



นกักี่นดผเหมสือนโหดไหม? แตท่ขอใหจ้เราจดจสาไวจ้วท่าเมสืกี่อพวกพท่อบจ้านลสืม พระเจจ้ากห็ทรงจดจสาเสมอ พระองคห์
ทรงจดจสาพกันธสกัญญาของพระองคห์กกับอกับราฮกัม พระองคห์ทรงจดจสาเรเบคาหห์และราเชลเมสืกี่อพวกนางรจ้องทผล
ยาวนานเพสืกี่อขอบตุตร พระองคห์ทรงจดจสาซาราหห์ พระองคห์ทรงจดจสาฮกันนาหห์ทขีกี่อจ้อนวอนขอบตุตรชายคนหนถึกี่ง 
พระองคห์ทรงจดจสาโนอาหห์ ซถึกี่งถผกซกัดไปซกัดมาบนนนี้สาลถึกนกันี้นขณะทขีกี่โลกถผกปกคลตุมดจ้วยนนี้สา ดกังนกันี้นอยท่ากลกัวเลย บาง
คนอาจคธิดรจ้ายตท่อโยเซฟ แตท่พระเจจ้าทรงตกันี้งพระทกัยใหจ้เกธิดผลดขี คนบางคนละเลยหนจ้าทขีกี่ของตนตท่อโยเซฟและ
ปฏธิบกัตธิไมท่ดขีตท่อเขา แตท่พระเจจ้าทรงรกับประกกันวท่ามกันลงเอยอยท่างถผกตจ้อง

หนถึกี่งในพระพรเหลท่านกันี้นทขีกี่พระเจจ้าทรงสกัญญาและซถึกี่งดาวธิดขอบพระคตุณพระเยโฮวาหห์สสาหรกับพระพรนกันี้นกห็
คสือ “พระเยโฮวาหห์ทรงประกอบความชอบธรรมและความยตุตธิธรรมใหจ้แกท่บรรดาคนทขีกี่ถผกบขีบบกังคกับ” (สดด. 
103:6)



ปฐมกาล 41
ขร้อ 1-8:

41:1 และตท่อมาเมสืกี่อสธินี้นสองปปเตห็ม ฟาโรหห์ทรงพระ
สตุบธิน และดผเถธิด พระองคห์ทรงยสืนอยผท่รธิมฝปัปั่งแมท่นนี้สานกันี้น
41:2 และดผเถธิด มขีวกัวอจ้วนพขีและงามนท่าดผเจห็ดตกัวขถึนี้น
มาจากแมท่นนี้สานกันี้น และพวกมกันกธินหญจ้าอยผท่ในทตุท่งหญจ้า
แหท่งหนถึกี่ง
41:3 และดผเถธิด มขีวกัวอขีกเจห็ดตกัวขถึนี้นมาตามหลกังพวก
มกันออกจากแมท่นนี้สานกันี้น ซผบผอมและนท่าเกลขียด และ
ยสืนอยผท่ขจ้างพวกวกัวทขีกี่เหลสือนกันี้นบนรธิมฝปัปั่งแมท่นนี้สา
41:4 และวกัวทขีกี่ซผบผอมและนท่าเกลขียดไดจ้กธินวกัวอจ้วนพขี
และงามนท่าดผเจห็ดตกัวนกันี้นเสขีย แลจ้วฟาโรหห์กห็ตสืกี่นบรรทม
41:5 และพระองคห์กห็บรรทมหลกับไปและทรงพระ
สตุบธินครกันี้งทขีกี่สอง และดผเถธิด รวงขจ้าวเจห็ดรวงงอกขถึนี้น
มาบนตจ้นขจ้าวตจ้นเดขียว เปป็นขจ้าวเมลห็ดเตท่งและงามดขี

41:6 และดผเถธิด รวงขจ้าวเจห็ดรวง เปป็นขจ้าวลขีบและ
ถผกพกัดดจ้วยลมตะวกันออก งอกขถึนี้นมาภายหลกังพวก
มกัน
41:7 และรวงขจ้าวลขีบเจห็ดรวงนกันี้นไดจ้กลสืนกธินรวงขจ้าว
เมลห็ดเตท่งและงามดขีเจห็ดรวงนกันี้นเสขีย และฟาโรหห์กห็ตสืกี่น
บรรทม และดผเถธิด เรสืกี่องนกันี้นเปป็นพระสตุบธิน
41:8 และตท่อมาในเวลารตุท่งเชจ้า พระทกัยของพระองคห์
กห็เปป็นทตุกขห์ และพระองคห์ไดจ้สท่งไปและเรขียกบรรดา
โหรของอขียธิปตห์ และนกักปราชญห์ทกันี้งสธินี้นของทขีกี่นกักี่นมา
เขจ้าเฝฝ้า และฟาโรหห์ทรงเลท่าพระสตุบธินของพระองคห์
ใหจ้พวกเขาฟปัง แตท่ไมท่มขีผผจ้ใดสามารถแปลความหมาย
ของพระสตุบธินเหลท่านกันี้นถวายแดท่ฟาโรหห์ไดจ้

ความฝฝันอนันแปลกประหลาดของฟาโรหร์
สองปปผท่านไปขณะทขีกี่โยเซฟทนทตุกขห์โดยไมท่ถผกจดจสาอยผท่ในคตุก เราแนท่ใจวท่าเขาปฏธิบกัตธิหนจ้าทขีกี่ของตนทตุกวกัน 

วท่าเขายกังไดจ้รกับความไวจ้วางใจอยท่างมากโดยพกัศดขีแหท่งคตุกนกันี้นเหมสือนเดธิม และวท่าพระเจจ้าทรงทสาใหจ้เขาเจรธิญรตุท่งเรสือง
เหมสือนเดธิม บกัดนขีนี้ในคกี่สาคสืนฟาโรหห์ผผจ้ทรงฤทธธิธิ์ฝปันความฝปันตท่าง ๆ ทขีกี่ทสาใหจ้เปป็นทตุกขห์ใจ ความฝปันแรกนกันี้นเปป็นเรสืกี่องของ
วกัวอจ้วนงามเจห็ดตกัวทขีกี่ออกมาจากแมท่นนี้สาไนลห์และกธินหญจ้าอยผท่ในทตุท่งหญจ้า แตท่วกัวอขีกเจห็ดตกัวออกมาจากแมท่นนี้สานกันี้น ซผบ
ผอมและขขีนี้กจ้าง และนท่าแปลกทขีกี่พวกมกันกธินวกัวอจ้วนเหลท่านกันี้นเสขียหมด นกักี่นจะหมายความอยท่างไรไดจ้?

ฟาโรหห์กลกับไปนอนอขีกครกันี้งและคราวนขีนี้ในความฝปันของเขามขีรวงขจ้าวเจห็ดรวงทขีกี่อยผท่บนตจ้นขจ้าวตจ้นหนถึกี่ง 
เมลห็ดเตท่งและงามดขี แตท่จากนกันี้นกห็มขีรวงขจ้าวลขีบเจห็ดรวง ถผกพกัดดจ้วยลมตะวกันออก งอกขถึนี้นมาภายหลกังรวงขจ้าวทขีกี่
เหลสือ และรวงขจ้าวลขีบทกันี้งเจห็ดนกันี้นกลสืนกธินรวงขจ้าวเตท่งงามทกันี้งเจห็ดนกันี้นเสขีย ฟาโรหห์ตสืกี่นขถึนี้นมาและเปป็นทตุกขห์ใจเพราะ
ความฝปันนกันี้น นกักี่นจะหมายความอยท่างไรไดจ้? เขารผจ้สถึกจรธิง ๆ วท่าพระเจจ้าทรงบอกเขาวท่าบางสธิกี่งทขีกี่ยธิกี่งใหญท่และสสาคกัญ
กสาลกังจะเกธิดขถึนี้น ดกังนกันี้นเขาจถึงเรขียกพวกคนใชจ้เวทมนตรห์ทกันี้งหมดมา ผผจ้ซถึกี่งทราบเกขีกี่ยวกกับหมายสสาคกัญและการ
มหกัศจรรยห์ตท่าง ๆ หรสือแสรจ้งวท่าทราบ คนเหลท่านกันี้นทขีกี่เขาหวกังวท่าจะมขีความเขจ้าใจฝฝ่ายวธิญญาณบจ้าง ความฝปันเหลท่า
นกันี้นมขีความหมายวท่าอะไร? ไมท่มขีใครสกักคนในพวกเขาสามารถบอกไดจ้

____________
ขร้อ 9-13:

41:9 แลจ้วหกัวหนจ้าพนกักงานเชธิญถจ้วยเสวยจถึงทผล
ฟาโรหห์ โดยทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์ระลถึกถถึงความผธิด

พลกันี้งทกันี้งหลายของขจ้าพระองคห์ไดจ้วกันนขีนี้
41:10 ฟาโรหห์ไดจ้พระพธิโรธตท่อขจ้าราชการทกันี้งสอง



ของพระองคห์ และทรงจองจสาขจ้าพระองคห์ไวจ้ในคตุกทขีกี่
บจ้านผผจ้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์ ทกันี้งขจ้า
พระองคห์กกับหกัวหนจ้าพนกักงานทสาขนมปปัง
41:11 และพวกขจ้าพระองคห์ไดจ้ฝปันความฝปันหนถึกี่งใน
คสืนหนถึกี่ง ทกันี้งขจ้าพระองคห์และเขา และขจ้าพระองคห์ทกันี้ง
สองฝปันไปตามการแปลความหมายของความฝปัน
ของตน
41:12 และมขีชายหนตุท่มคนหนถึกี่งอยผท่ทขีกี่นกักี่นดจ้วยกกันกกับ
ขจ้าพระองคห์ทกันี้งสอง เปป็นชาตธิฮขีบรผ เปป็นผผจ้รกับใชจ้ของผผจ้
บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์ และขจ้าพระองคห์ทกันี้ง

สองไดจ้เลท่าใหจ้เขาฟปัง และเขากห็แปลความหมายของ
ความฝปันของขจ้าพระองคห์ทกันี้งสองใหจ้ขจ้าพระองคห์ทกันี้ง
สอง แตท่ละคนตามความหมายของความฝปันของตน
เขาแปลความหมายใหจ้
41:13 และตท่อมาตามทขีกี่ชายหนตุท่มคนนกันี้นไดจ้แปล
ความหมายใหจ้ขจ้าพระองคห์ทกันี้งสองอยท่างไร กห็เปป็นไป
อยท่างนกันี้น คสือฟาโรหห์ทรงตกันี้งขจ้าพระองคห์ไวจ้ใน
ตสาแหนท่งเดธิมของขจ้าพระองคห์ และพระองคห์ทรง
แขวนคอเขาเสขีย”

คราวนภีนั้คนเชธิญถร้วยเสวยบอกเรสืริ่องโยเซฟแลร้ว
บกัดนขีนี้คนเชธิญถจ้วยเสวยของฟาโรหห์กห็รผจ้สถึกผธิดอยท่างมาก เขาลสืมพระพรเหลท่านกันี้นทขีกี่เขาไดจ้รกับ ชายคนนกันี้นทขีกี่ไดจ้

ชท่วยเหลสือเขา โดยการเปปิดเผยเหลท่านกันี้นจากพระเจจ้า เขาชท่างตอบแทนชายหนตุท่มคนนกันี้นทขีกี่อยผท่ในคตุกอยท่างไมท่ไดจ้เรสืกี่อง
จรธิง ๆ โดยทขีกี่ชายหนตุท่มคนนกันี้นไมท่ผธิดเลย! บกัดนขีนี้เขาบอกฟาโรหห์เกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนกันี้น

เขาและหกัวหนจ้าคนทสาขนมปปังมขีความฝปัน โยเซฟไดจ้ตขีความความฝปันเหลท่านกันี้น พวกเขาไดจ้ออกมาเหมสือน
กกับทขีกี่โยเซฟไดจ้ตขีความความฝปันเหลท่านกันี้นจากพระเจจ้า คนเชธิญถจ้วยเสวยนกันี้นไดจ้กลกับคสืนสผท่ตสาแหนท่งสสาคกัญของตนและ
คนทสาขนมปปังนกันี้นถผกประหารชขีวธิต คสาตอบถผกใหจ้โดย “ชายหนตุท่มคนหนถึกี่ง, เปป็นชาตธิฮขีบรผ, เปป็นผผจ้รกับใชจ้ของผผจ้
บกัญชาการทหารรกักษาพระองคห์”

ผมแนท่ใจวท่าพระเจจ้าทรงจกัดเตรขียมเพสืกี่อทขีกี่คนเชธิญถจ้วยเสวยนกันี้นจะสามารถเลท่าเรสืกี่องนขีนี้แบบสดใหมท่ไดจ้ เมสืกี่อ
มกันมขีความหมายจรธิง ๆ และเมสืกี่อใจทขีกี่หธิวโหยของฟาโรหห์ฉวยมกันไวจ้จรธิง ๆ ไดจ้ดขีกวท่าหากเขาเลท่าเรสืกี่องนขีนี้ทตุกแหท่งหน
กท่อนหนจ้านขีนี้ หรสือหากวท่าเขาชท่วยใหจ้โยเซฟไดจ้ออกมาจากคตุกและโยเซฟไดจ้จากไป บกัดนขีนี้ถถึงเวลาของพระเจจ้าแลจ้ว 
รถไฟของพระเจจ้าไมท่เคยเขจ้าสถานขีสาย

_____________
ขร้อ 14-16:

41:14 แลจ้วฟาโรหห์จถึงสท่งไปและเรขียกโยเซฟมา และ
พวกเขากห็รขีบไปเบธิกตกัวเขาออกมาจากคตุกใตจ้ดธิน 
และเขาโกนหนวดของตน และเปลขีกี่ยนเสสืนี้อผจ้าของ
ตน และเขจ้าเฝฝ้าฟาโรหห์
41:15 และฟาโรหห์ตรกัสแกท่โยเซฟวท่า “เราฝปันความ
ฝปันหนถึกี่ง และไมท่มขีผผจ้ใดสามารถแปลความหมายมกัน

ไดจ้ และเราไดจ้ยธินวท่ามขีกลท่าวถถึงเจจ้า วท่าเจจ้าสามารถ
เขจ้าใจความฝปันเพสืกี่อแปลความหมายมกันไดจ้”
41:16 และโยเซฟไดจ้ทผลตอบฟาโรหห์ โดยทผลวท่า 
“การแปลความหมายของความฝปันไมท่ไดจ้อยผท่ทขีกี่ขจ้า
พระองคห์ พระเจจ้าตท่างหากจะประทานคสาตอบอกัน
เปป็นสตุขแดท่ฟาโรหห์”

โยเซฟถสูกนนาตนัวเขร้าเฝป้าฟาโรหร์
โยเซฟโกนหนวดเคราและเปลขีกี่ยนเสสืนี้อผจ้า จากนกันี้นเขากห็เขจ้าเฝฝ้าฟาโรหห์ ผผจ้กลท่าววท่า “เราไดจ้ยธินวท่ามขีกลท่าวถถึง



เจจ้า วท่าเจจ้าสามารถเขจ้าใจความฝปันเพสืกี่อแปลความหมายมกันไดจ้” โยเซฟตอบอยท่างชาญฉลาดวท่า “การแปลความ
หมายของความฝปันไมท่ไดจ้อยผท่ทขีกี่ขจ้าพระองคห์ พระเจจ้าตท่างหากจะประทานคสาตอบอกันเปป็นสตุขแดท่ฟาโรหห์”

เราถผกเตสือนใจเกขีกี่ยวกกับดาวธิดทขีกี่เผชธิญหนจ้าโกลธิอกัท: “...เจจ้ามาหาขจ้าดจ้วยดาบ และดจ้วยหอก และดจ้วยโลท่ 
แตท่ขจ้ามาหาเจจ้าในพระนามของพระเยโฮวาหห์จอมโยธา พระเจจ้าแหท่งกองทกัพอธิสราเอล ผผจ้ซถึกี่งเจจ้าไดจ้ทจ้าทายนกันี้น วกันนขีนี้
พระเยโฮวาหห์จะทรงมอบเจจ้าไวจ้ในมสือของขจ้า…” (1 ซมอ. 17:45,46)

เราถผกเตสือนใจเกขีกี่ยวกกับดานธิเอล ผผจ้กลท่าวเมสืกี่อเผชธิญหนจ้ากกับความฝปันของเนบผคกัดเนสซารห์ วท่า “ความลถึกลกับ
ซถึกี่งกษกัตรธิยห์ทรงตจ้องการนกันี้น พวกนกักปราชญห์ พวกหมอดผ พวกโหร พวกหมอดผฤกษห์ยาม ไมท่สามารถสสาแดงใหจ้
กษกัตรธิยห์ทราบไดจ้ แตท่มขีพระเจจ้าองคห์หนถึกี่งในสวรรคห์ผผจ้ทรงเผยความลถึกลกับทกันี้งหลาย และทรงใหจ้กษกัตรธิยห์เนบผคกัดเนส
ซารห์ทราบถถึงสธิกี่งซถึกี่งจะบกังเกธิดขถึนี้นในวาระขจ้างหนจ้า” (ดนล. 2:27,28) อขีกครกันี้งเขากลท่าวในขจ้อ 30 วท่า “แตท่สสาหรกับขจ้า
พระองคห์ ความลถึกลกับนขีนี้มธิไดจ้ถผกเปปิดเผยแกท่ขจ้าพระองคห์เพราะเหตตุสตธิปปัญญาใด ๆ ทขีกี่ขจ้าพระองคห์มขีมากกวท่าผผจ้มขีชขีวธิต
คนใด แตท่เพราะเหห็นแกท่คนทกันี้งหลายทขีกี่จะแสดงการแปลความหมายนกันี้นใหจ้กษกัตรธิยห์ทรงทราบ และเพสืกี่อพระองคห์จะ
ทรงทราบพระดสารธิเหลท่านกันี้นแหท่งพระทกัยของพระองคห์”

ดกังนกันี้นกธิเดโอนจถึงสอนคนของเขาใหจ้รจ้องวท่า “ดาบของพระเยโฮวาหห์และของกธิเดโอน” (ผผจ้วธินธิจฉกัย 
7:18,20)

__________
ขร้อ 17-32:

41:17 และฟาโรหห์ไดจ้ตรกัสแกท่โยเซฟวท่า “ในความฝปัน
ของเรานกันี้น ดผเถธิด เราไดจ้ยสืนอยผท่ทขีกี่รธิมฝปัปั่งแมท่นนี้สา
41:18 และดผเถธิด มขีวกัวเจห็ดตกัวขถึนี้นมาจากแมท่นนี้สา 
อจ้วนพขีและงามนท่าดผ และพวกมกันกธินหญจ้าอยผท่ในทตุท่ง
หญจ้าแหท่งหนถึกี่ง
41:19 และดผเถธิด วกัวอขีกเจห็ดตกัวตามขถึนี้นมาภายหลกัง
พวกมกัน ไมท่งามและนท่าเกลขียดมากและซผบผอม 
แบบทขีกี่เราไมท่เคยเหห็นเลยในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้ง
สธินี้นในเรสืกี่องความแยท่
41:20 และวกัวทขีกี่ซผบผอมและไมท่งามนกันี้นไดจ้กธินวกัว
อจ้วนพขีเจห็ดตกัวแรกนกันี้นเสขียหมด
41:21 และเมสืกี่อพวกมกันไดจ้กธินพวกแรกนกันี้นหมดแลจ้ว
หามขีใครรผจ้วท่าพวกมกันไดจ้กธินพวกแรกเขจ้าไปไมท่ แตท่
พวกมกันยกังผอมอยผท่เหมสือนแตท่กท่อน แลจ้วเรากห็ตสืกี่นขถึนี้น
41:22 และเราไดจ้เหห็นในความฝปันของเรา และดผเถธิด
รวงขจ้าวเจห็ดรวงงอกขถึนี้นมาบนตจ้นขจ้าวตจ้นหนถึกี่ง เปป็น

ขจ้าวเมลห็ดเตท่งและงามดขี
41:23 และดผเถธิด รวงขจ้าวเจห็ดรวง เปป็นขจ้าวเหขีกี่ยว 
ลขีบ และถผกพกัดดจ้วยลมตะวกันออก งอกขถึนี้นมาภาย
หลกังพวกมกัน
41:24 และรวงขจ้าวลขีบนกันี้นไดจ้กลสืนกธินรวงขจ้าวดขีเจห็ด
รวงนกันี้นเสขีย และเราไดจ้เลท่าความฝปันนขีนี้ใหจ้พวกโหรฟปัง 
แตท่ไมท่มขีใครสามารถอธธิบายใหจ้เราฟปังไดจ้”
41:25 และโยเซฟทผลฟาโรหห์วท่า “พระสตุบธินของ
ฟาโรหห์เปป็นความฝปันอกันเดขียวกกัน พระเจจ้าไดจ้ทรง
สสาแดงใหจ้ฟาโรหห์ทราบถถึงสธิกี่งทขีกี่พระองคห์จะทรง
กระทสาในไมท่ชจ้า
41:26 วกัวอจ้วนพขีเจห็ดตกัวนกันี้นคสือเจห็ดปป และรวงขจ้าวดขี
เจห็ดรวงนกันี้นกห็คสือเจห็ดปป ความฝปันนขีนี้เปป็นอกันเดขียวกกัน
41:27 และวกัวซผบผอมและนท่าเกลขียดเจห็ดตกัวทขีกี่ขถึนี้นมา
ภายหลกังพวกมกันคสือเจห็ดปป และรวงขจ้าวเจห็ดรวงลขีบทขีกี่
ถผกพกัดดจ้วยลมตะวกันออกนกันี้น จะเปป็นเจห็ดปปแหท่งการ



กกันดารอาหาร
41:28 นขีกี่เปป็นสธิกี่งซถึกี่งขจ้าพระองคห์ไดจ้ทผลฟาโรหห์ คสือสธิกี่งทขีกี่
พระเจจ้าจะทรงกระทสาในไมท่ชจ้า พระองคห์จถึงทรง
สสาแดงแกท่ฟาโรหห์
41:29 ดผเถธิด จะมขีเจห็ดปปแหท่งความอตุดมสมบผรณห์ทกักี่ว
แผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น
41:30 และหลกังจากปปเหลท่านกันี้นจะบกังเกธิดเจห็ดปปแหท่ง
การกกันดารอาหาร และความอตุดมสมบผรณห์ทกันี้งสธินี้นจะ
ถผกลสืมเสขียในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ และการกกันดาร

อาหารจะลจ้างผลาญแผท่นดธิน
41:31 และความอตุดมสมบผรณห์นกันี้นจะไมท่เปป็นทขีกี่ทราบ
เลยในแผท่นดธินนขีนี้ เพราะเหตตุการกกันดารอาหารทขีกี่
ตามมาภายหลกัง ดจ้วยวท่าการกกันดารอาหารนกันี้นจะ
รตุนแรงยธิกี่งนกัก
41:32 และเพราะเหตตุนกันี้นความฝปันนขีนี้จถึงถผกใหจ้แกท่
ฟาโรหห์สองหน นขีกี่เปป็นเพราะวท่าสธิกี่งนกันี้นถผกกสาหนดไวจ้
โดยพระเจจ้าแลจ้ว และพระเจจ้าจะทรงใหจ้บกังเกธิดขถึนี้น
ในไมท่ชจ้า

ฝฝันของฟาโรหร์ถสูกตภีความ
ในความฝปันนกันี้น ฟาโรหห์ยสืนอยผท่รธิมฝปัปั่งแมท่นนี้สาไนลห์ เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่าในสมกัยนกันี้นแมท่นนี้สาไนลห์ไหลเอท่อสองฝปัปั่ง

ของมกันทตุกปปและหลท่อเลขีนี้ยงทกันี้งหตุบเขานกันี้น ทสาใหจ้เกธิดพสืชผลอตุดมในดธินแดนทขีกี่แหจ้งแลจ้ง ดกังนกันี้นวกัวอจ้วนเจห็ดตกัวนกันี้นจถึง
ออกมาจากแมท่นนี้สานกันี้น นกักี่นหมายความวท่าเปป็นเวลาเจห็ดปปแมท่นนี้สาไนลห์จะลจ้นเอท่อถผกเวลาและผสืนดธินจะเปปยกชตุท่มและ
เมลห็ดพสืชสามารถงอกเงยและผสืนดธิน ซถึกี่งไดจ้รกับสารอาหารอตุดมจากตะกอนใหมท่ ๆ จากแมท่นนี้สานกันี้น กห็จะออกผลอยท่าง
บรธิบผรณห์

ความฝปันทขีกี่สองกห็เปป็นเหมสือนกกัน รวงขจ้าวทกันี้งเจห็ดนกันี้นเปป็นตกัวแทนของเจห็ดปปดขีทขีกี่เกธิดผลบรธิบผรณห์ รวงขจ้าวลขีบ
เหขีกี่ยวทกันี้งเจห็ดนกันี้นเปป็นตกัวแทนของความอดอยากครกันี้งใหญท่ทขีกี่จะมา ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าแมท่นนี้สานกันี้นจะขาดไปจากผสืนดธิน
ทกันี้งหมดนกันี้นและความอดอยากกห็จะมา

ความฝปันนกันี้นถผกแสดงสองครกันี้ง ความหมายนกันี้นไมท่เพขียงแนท่นอน แตท่ยกังสสาคกัญมาก ๆ ดจ้วย!
___________

ขร้อ 33-37:
41:33 เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ ขอฟาโรหห์หาชายคนหนถึกี่ง
ทขีกี่มขีความคธิดดขีและมขีปปัญญา และตกันี้งคนนกันี้นใหจ้อยผท่
เหนสือแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์
41:34 ขอฟาโรหห์ทสาดกังนขีนี้ และใหจ้คนนกันี้นแตท่งตกันี้ง
บรรดาพนกักงานใหจ้อยผท่เหนสือแผท่นดธิน และเกห็บผล
หนถึกี่งในหจ้าสท่วนของแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ไวจ้ในเจห็ดปปทขีกี่
อตุดมสมบผรณห์นกันี้น
41:35 และใหจ้คนเหลท่านกันี้นเกห็บรวบรวมอาหาร
ทกันี้งหมดในปปอกันดขีเหลท่านกันี้นทขีกี่จะมาถถึง และสะสมขจ้าว

ใตจ้พระหกัตถห์ของฟาโรหห์ไวจ้ และใหจ้คนเหลท่านกันี้นเกห็บ
อาหารไวจ้ในนครตท่าง ๆ
41:36 และอาหารนกันี้นจะไดจ้เปป็นเสบขียงสสารองแกท่
แผท่นดธินสสาหรกับเจห็ดปปแหท่งการกกันดารอาหาร ซถึกี่งจะ
เกธิดขถึนี้นในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ เพสืกี่อแผท่นดธินจะไมท่
พธินาศเสขียไปเพราะการกกันดารอาหารนกันี้น”
41:37 และขจ้อเสนอนขีนี้เปป็นทขีกี่เหห็นชอบในสาย
พระเนตรของฟาโรหห์ และในสายตาของขจ้าราชการ
ทกันี้งสธินี้นของพระองคห์



ชายบางคนทภีริ่ไวร้ใจไดร้ตร้องชผ่วยใหร้พร้นและ
บรธิหารจนัดการในยามวธิกฤตธิ

โยเซฟมขีสตธิปปัญญาทขีกี่พระเจจ้าประทานใหจ้ และดกังนกันี้นเขาจถึงไมท่เพขียงตขีความความฝปันเหลท่านกันี้น แตท่เขายกังใหจ้
คสาแนะนสาทขีกี่จสาเปป็นและมขีปปัญญาดจ้วย พวกเขาตจ้องหาชายทขีกี่สตุขตุมและมขีปปัญญาสกักคนและตกันี้งคนนกันี้นใหจ้อยผท่เหนสือ
แผท่นดธินอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น เขาตจ้องมขีอสานาจทขีกี่จะเรขียกรจ้องใหจ้กกักตตุนพสืชผลอกันอตุดมในชท่วงเจห็ดปปนกันี้นไวจ้ในโรงเกห็บ ตจ้องมขี
การสรจ้างยตุจ้งฉาง เกห็บรวบรวมและบรธิหารจกัดการพสืชผลอยท่างเหมาะสม มธิฉะนกันี้นแผท่นดธินนกันี้นอาจพธินาศในความ
อดอยาก

ชายหนตุท่มผผจ้นขีนี้พรจ้อมกกับใบหนจ้าทขีกี่สท่องแสงและนนี้สาเสขียงทขีกี่หนกักแนท่นยสืนอยผท่ตท่อหนจ้าฟาโรหห์และเหลท่า
ขจ้าราชการของฟาโรหห์ ไมท่มขีขจ้อสงสกัยเลยวท่าพระหกัตถห์ของพระเจจ้าอยผท่บนเขา พวกเขาจะหาชายสกักคนไดจ้ทขีกี่ไหนเลท่า
ทขีกี่มขีสตธิปปัญญาและทขีกี่ซสืกี่อตรงพอและเปป็นทขีกี่โปรดปรานตท่อพระเจจ้ามากพอทขีกี่จะกสากกับดผแลกธิจการนขีนี้?

_____________
ขร้อ 38-44:

41:38 และฟาโรหห์ตรกัสกกับบรรดาขจ้าราชการของ
พระองคห์วท่า “พวกเราจะหาคนเหมสือนคนนขีนี้ไดจ้หรสือ 
คสือชายทขีกี่มขีพระวธิญญาณของพระเจจ้าอยผท่ในตกัว”
41:39 และฟาโรหห์ตรกัสกกับโยเซฟวท่า “เพราะ
พระเจจ้าไดจ้ทรงสสาแดงเรสืกี่องนขีนี้ทกันี้งสธินี้นแกท่เจจ้า ไมท่มขีผผจ้ใด
แลจ้วทขีกี่มขีความคธิดดขีและมขีปปัญญาเหมสือนอยท่างเจจ้า
41:40 เจจ้าจะอยผท่เหนสือราชสสานกักของเรา และตาม
คสาของเจจ้าประชาชนทกันี้งสธินี้นของเราจะถผกปกครอง 
เวจ้นแตท่ฝฝ่ายพระทขีกี่นกักี่งเทท่านกันี้นเราจะเปป็นใหญท่กวท่าเจจ้า”
41:41 และฟาโรหห์ตรกัสกกับโยเซฟวท่า “ดผเถธิด เราไดจ้
ตกันี้งเจจ้าใหจ้อยผท่เหนสือแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้นแลจ้ว”
41:42 และฟาโรหห์ทรงถอดแหวนตราของพระองคห์

ออกจากพระหกัตถห์ของพระองคห์ และสวมบนมสือของ
โยเซฟ และตกแตท่งตกัวทท่านในพวกเสสืนี้อผจ้าปฝ่านเนสืนี้อ
ละเอขียด และสวมสรจ้อยทองคสาไวจ้รอบคอของทท่าน
41:43 และพระองคห์ทรงทสาใหจ้ทท่านใชจ้รถหลวงคกันทขีกี่
สองซถึกี่งพระองคห์มขีอยผท่ และมขีพวกคนรจ้องประกาศ
ขจ้างหนจ้าทท่านวท่า “จงคตุกเขท่าลงเถธิด” และพระองคห์
ทรงตกันี้งทท่านใหจ้เปป็นผผจ้ปกครองทกักี่วแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์
ทกันี้งหมด
41:44 และฟาโรหห์ตรกัสกกับโยเซฟวท่า “เราเปป็น
ฟาโรหห์ และถจ้าเจจ้าไมท่อนตุญาตไมท่มขีคนทกักี่วแผท่นดธิน
แหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งหมดจะยกมสือหรสือยกเทจ้าของเขาไดจ้”

โยเซฟถสูกแตผ่งตนันั้งใหร้เปป็นนายกรนัฐมนตรภี
โยเซฟไดจ้รกับมอบอสานาจตท่าง ๆ เกสือบของผผจ้เผดห็จการคนหนถึกี่งเลย เฉพาะในพระทขีกี่นกักี่งนกันี้นเองเทท่านกันี้นทขีกี่

ฟาโรหห์เปป็นใหญท่กวท่าโยเซฟ แหวนตราของฟาโรหห์ทขีกี่เขาใชจ้ลงนามคสาสกักี่งตท่าง ๆ และพระราชกฤษฎขีกาตท่าง ๆ ถผกยก
ใหจ้แกท่โยเซฟ ผมแนท่ใจวท่าเขามขีอสานาจทขีกี่จะสกักี่งประหารชขีวธิตหรสือไวจ้ชขีวธิตผผจ้ใดกห็ตามทขีกี่จสาเปป็น เขาไดจ้รกับราชรถคกันหนถึกี่ง
ของฟาโรหห์และมขีคนวธิกี่งนสาหนจ้าเขาไปและรจ้องประกาศวท่า “จงคตุกเขท่าลงเถธิด” เขาเปป็นผผจ้ครอบครองเหนสือแผท่นดธิน
อขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น โอ เมสืกี่อถถึงเวลาทขีกี่กสาหนดไวจ้พระเจจ้ากห็ทรงทสาใหจ้สธิกี่งทขีกี่พระองคห์ทรงตกันี้งพระทกัยไวจ้เกธิดขถึนี้นจรธิง-เพสืกี่อชท่วย
คนเปป็นมากใหจ้รอดชขีวธิต



_______________
ขร้อ 45,46:

41:45 และฟาโรหห์เรขียกนามของโยเซฟวท่า ศาฟนกัท
ปาเนอาหห์ และพระองคห์ประทานอาเสนกัท บตุตรสาว
ของโปทธิเฟราหห์ ปตุโรหธิตแหท่งเมสืองโอน ใหจ้เปป็น
ภรรยาของทท่าน และโยเซฟกห็ออกไปทกักี่วแผท่นดธิน
แหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งหมด

41:46 และโยเซฟมขีอายตุไดจ้สามสธิบปป เมสืกี่อทท่านเขจ้า
เฝฝ้าตท่อพระพกักตรห์ฟาโรหห์กษกัตรธิยห์แหท่งอขียธิปตห์ และโย
เซฟกห็ออกไปจากเบสืนี้องพระพกักตรห์ของฟาโรหห์ และ
ไปตลอดทกักี่วแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์

บนัดนภีนั้โยเซฟเปป็นนายกรนัฐมนตรภีแลร้ว
บกัดนขีนี้โยเซฟมขีอายตุไดจ้สามสธิบปปแลจ้ว นกักี่นหมายความวท่าเขาคงใชจ้เวลาหลายปปในบจ้านของโปทธิฟารห์เพสืกี่อ

พธิสผจนห์ตกัวเองและในทขีกี่สตุดกห็กลายเปป็นเจจ้านายเหนสือสธิกี่งสารพกัดทขีกี่อยผท่ในบจ้านของโปทธิฟารห์ เขาอาจตธิดคตุกหลายปปกท่อน
ทขีกี่จะไดจ้รกับความนกับถสือและสธิทธธิอสานาจเชท่นนกันี้นทขีกี่จะบรธิหารจกัดการกธิจธตุระทกันี้งหมดในคตุก จากนกันี้นหลกังจากทขีกี่หกัวหนจ้า
คนเชธิญถจ้วยเสวยและหกัวหนจ้าคนทสาขนมปปังพรจ้อมกกับความฝปันของพวกเขาและไดจ้รกับคสาแกจ้ฝปัน กห็ผท่านไปอขีกสองปป 
บกัดนขีนี้โยเซฟเปป็นชายเตห็มตกัวแลจ้ว อายตุสามสธิบปป นายกรกัฐมนตรขีในอขียธิปตห์ เขาไดจ้รกับภรรยาเปป็นอาเสนกัท บตุตรสาว
ของโปทธิเฟราหห์ ปตุโรหธิตแหท่งเมสืองโอน ดร.สโกฟปิลดห์คธิดวท่าโยเซฟเปป็นภาพเลห็งทขีกี่ดขีของพระครธิสตห์

โยเซฟมาถนงในอภียธิปตร์เมสืริ่อไร?
ลสาดกับเหตตุการณห์ของอขียธิปตห์ถผกเขจ้าใจผธิดไปอยท่างมาก พวกนกักประวกัตธิศาสตรห์ตขีความผธิดไปเยอะเลยเกขีกี่ยว

กกับรายชสืกี่อกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นของมาเนโธ เขาเปป็นปตุโรหธิตชาวอขียธิปตห์ในศตวรรษทขีกี่สามกท่อนพระครธิสตห์และตกันี้งใจทขีกี่จะ
ใหจ้รายชสืกี่อทกันี้งหมดของเหลท่ากษกัตรธิยห์มาตกันี้งแตท่เรธิกี่มแรก มกันเลขีกี่ยงไมท่ไดจ้ทขีกี่เขาตจ้องคกัดลอกบกันทถึกเกท่าแกท่และเชสืกี่อตาม
ประเพณขีตท่าง ๆ ซถึกี่งถผกสท่งตท่อมาตลอดหลายศตวรรษ ราชวงศห์เหลท่านกันี้นของอาณาจกักรฝฝ่ายเหนสือและของ
อาณาจกักรฝฝ่ายใตจ้ไดจ้ถผกบกันทถึกไวจ้ราวกกับวท่าเปป็นสายเดขียวแตท่พวกมกันไมท่ใชท่สายเดขียว แตท่พวกนกักประวกัตธิศาสตรห์คธิด
ไปเองวท่ารายชสืกี่อกษกัตรธิยห์เหลท่านกันี้นเปป็นแบบตท่อเนสืกี่องกกัน องคห์หนถึกี่งครองราชยห์ตท่อจากอขีกองคห์

บกัดนขีนี้มขีหลกักฐานหลายอยท่างทขีกี่แสดงวท่านกักี่นเปป็นความคธิดทขีกี่ผธิด บางครกันี้งกษกัตรธิยห์สององคห์กห็ครองราชยห์เหนสือ
พสืนี้นทขีกี่ตท่างกกันในเวลาเดขียวกกัน บางครกันี้งกษกัตรธิยห์องคห์หนถึกี่งทขีกี่ถผกเอท่ยชสืกี่อกห็เปป็นกษกัตรธิยห์องคห์หนถึกี่งเหนสืออขียธิปตห์ทกันี้งหมด; 
กษกัตรธิยห์อขีกองคห์หนถึกี่งแคท่ครองราชยห์ภายใตจ้เขาเหนสือ “มณฑล” หรสือแควจ้นหนถึกี่งแตท่ถผกเรขียกวท่าเปป็นเจจ้าชายหรสือ
กษกัตรธิยห์

นกักวธิชาการทขีกี่ยอดเยขีกี่ยมสองคนไดจ้ศถึกษาเจาะลถึกเรสืกี่องนขีนี้ดจ้วยความระมกัดระวกังอยท่างมาก คนหนถึกี่งคสือ Dr. 
Immanuel Velikovsky หนกังสสือหลายเลท่มของเขา, Worlds in Collision, Ages in Chaos และ Earth in 
Upheaval ไดจ้ปลตุกปปัปั่นใหจ้เกธิดการถกเถขียงอยท่างมาก Dr. Velikovsky เปป็นยธิว ไมท่ใชท่ครธิสเตขียน แตท่เขาพบวท่า
ลสาดกับเหตตุการณห์ทางประวกัตธิศาสตรห์ของอขียธิปตห์ทขีกี่ยอมรกับกกันสท่วนใหญท่นกันี้นมขีขจ้อผธิดพลาด และวท่า “600 ปปผขี” ไดจ้คสืบ
คลานเขจ้ามาในประวกัตธิศาสตรห์ของอขียธิปตห์ 

Dr. Donovan A. Courville มขีหนกังสสือสองเลท่มทขีกี่มขีความเปป็นวธิชาการอยท่างมาก นกักี่นคสือ The Exodus 
Problem and Its Ramifications เขาแสดงใหจ้เหห็นอยท่างละเอขียดมากเรสืกี่องขจ้อผธิดพลาดเดขียวกกันนกันี้นของพวก



นกักประวกัตธิศาสตรห์ทขีกี่ไมท่เชสืกี่อ และเขาโตจ้แยจ้งวท่าพระคกัมภขีรห์ถผกตจ้องแมท่นยสาในทตุกรายละเอขียดของประวกัตธิศาสตรห์
Velikovsky และ Courville เหห็นพจ้องตรงกกันวท่าพวก Hyksos, เหลท่ากษกัตรธิยห์คนเลขีนี้ยงแกะผผจ้รตุกราน

อขียธิปตห์และยถึดอสานาจปกครองเปป็นเวลาหลายชกักี่วอายตุคน ไมท่ไดจ้เปป็นพวกยธิว แตท่เปป็นพวกคนอามาเลข อกันทขีกี่จรธิง 
พวก Hyksos เขจ้ามาหลกังจากการอพยพนกันี้น กองทกัพเหลท่านกันี้นของฟาโรหห์ถผกทสาลายไปและฟาโรหห์เองกห็ตาย เมสืกี่อ
แผท่นดธินนกันี้นถผกทธินี้งไวจ้ใหจ้รกรจ้างโดยภกัยพธิบกัตธิเหลท่านกันี้น พวกเขาจถึงเขจ้ามายถึดครอง Courville แสดงใหจ้เหห็นวท่าการ
อพยพนกันี้นเกธิดขถึนี้นประมาณปป 1445 กท่อน ค.ศ. ซถึกี่งสอดคลจ้องกกับลสาดกับเหตตุการณห์ของพระคกัมภขีรห์และอยผท่ในราชวงศห์
ทขีกี่ 13 ของเหลท่ากษกัตรธิยห์อขียธิปตห์ ไมท่ใชท่ในราชวงศห์ทขีกี่ 18 หรสือราชวงศห์หลกังจากนกันี้น อยท่างทขีกี่หลายคนคธิด ฉะนกันี้นการ
อพยพนกันี้นจถึงเกธิดขถึนี้นประมาณปป 1445 กท่อน ค.ศ. และอธิสราเอลกห็พธิชธิตคานาอกันในอขีกสขีกี่สธิบปปตท่อมา

การตขีความผธิดเรสืกี่องรายชสืกี่อกษกัตรธิยห์ของมาเนโธคงจะทสาใหจ้ประวกัตธิศาสตรห์ของชนชาตธิอธิสราเอลมาชจ้ากวท่า
ทขีกี่พระคกัมภขีรห์ไดจ้ใหจ้ไวจ้ อกันทขีกี่จรธิงเราเขจ้าใจวท่ามธิสรายธิม (ซถึกี่งสะกดเชท่นกกันวท่าเมสตรายธิม หรสือ เมเนส), บตุตรชายของ
ฮาม, เปป็นกษกัตรธิยห์องคห์แรกของอขียธิปตห์และนกักี่นกห็คงจะไมท่ใชท่กท่อนปป 2400 หรสือ 2500 กท่อน ค.ศ. มากนกัก

การใสท่การอพยพนกันี้นไวจ้ในราชวงศห์หนถึกี่งทขีกี่มาภายหลกังกวท่ากห็คงทสาใหจ้การพธิชธิตคานาอกันเกธิดขถึนี้นในปป 1200 
กท่อน ค.ศ. หรสือหลกังจากนกันี้น และนกักี่นคงทสาใหจ้ยตุท่งเหยธิงไมท่เพขียงประวกัตธิศาสตรห์ของอขียธิปตห์ แตท่ของอธิสราเอล ของ
ซขีเรขีย และบาบธิโลนและรายละเอขียดเกขีกี่ยวกกับคนฮธิตไทตห์ดจ้วย บนขจ้อสกันนธิษฐานทขีกี่เทห็จนกันี้น Miss Kathlee
n Kenyon ตกัดสธินวท่าขจ้าวของเครสืกี่องใชจ้ อาคาร เครสืกี่องปปัปื้นดธินเผา และเครสืกี่องมสือตท่าง ๆ ทขีกี่ถผกพบในแผท่นดธินคานา
อกันหลกังจากปป 1400 เปป็นตกัวแทนของอารยธรรมชาวคานาอกัน กท่อนการพธิชธิตของอธิสราเอล พวกมกันจถึงไมท่มขีหลกัก
ฐานใด ๆ เลยเกขีกี่ยวกกับอารยธรรมหรสือมาตรฐานทางศขีลธรรมของชนชาตธิอธิสราเอลทขีกี่สผงกวท่าประชาชาตธิเหลท่านกันี้นทขีกี่
พวกเขาเขจ้าแทนทขีกี่ เธอคธิดผธิด

นอกจากนขีนี้โดยลสาดกับเหตตุการณห์ทขีกี่เปป็นเทห็จนขีนี้ซถึกี่งมขีพสืนี้นฐานอยผท่บนความเขจ้าใจผธิดเกขีกี่ยวกกับลสาดกับเหตตุการณห์
ของคนอขียธิปตห์ ผผจ้คนจถึงยกความดขีความชอบใหจ้แกท่ชาวฟปนธิเซขียในเรสืกี่องการคธิดคจ้นตกัวอกักษรในเมสืกี่ออกันทขีกี่จรธิงแลจ้วคน
คานาอกันและชาวฟปนธิเซขียนท่าจะเรขียนรผจ้ตกัวอกักษรนกันี้นมาจากชนชาตธิอธิสราเอล ฉะนกันี้นฟาโรหห์แหท่งการบขีบบกังคกับนกันี้น
และแหท่งการอพยพนกันี้นจถึงนท่าจะเปป็น Koncharis แตท่ถจ้าการอพยพนกันี้นเกธิดขถึนี้นในประมาณปป 1445 กท่อน ค.ศ. 
ฉะนกันี้นการมาของยาโคบและครอบครกัวของเขาในอขียธิปตห์จถึงเกธิดขถึนี้นประมาณ 215 ปปกท่อนหนจ้านกันี้น นกักี่นคสือประมาณ
ปป 1660 กท่อน ค.ศ. และการมาของโยเซฟในฐานะทาสคนหนถึกี่งประมาณสองสามปปกท่อนหนจ้านกันี้น

โยเซฟนผ่าจะมายนังอภียธิปตร์ในรนัชกาลของ Sesostris ทภีริ่ 1
Dr. Courville แสดงใหจ้เหห็นวท่าในอขียธิปตห์มขีจารถึกหลายแหท่งทขีกี่บอกเลท่าถถึงการกกันดารอาหารทขีกี่ยาวนาน

ประมาณ 215 ปปกท่อนการอพยพนกันี้นและวท่า Sesostris ทขีกี่ 1 เปป็นฟาโรหห์ตอนทขีกี่โยเซฟมขีความฝปันตท่าง ๆ ของเขา
และการกกันดารอาหารนกันี้นเขจ้ามาและโยเซฟถผกแตท่งตกันี้งใหจ้เปป็นขตุนนางผผจ้ใหญท่หรสือนายกรกัฐมนตรขี

Courville กลท่าววท่า:
ขตุนนางผผจ้ใหญท่ของ Sesostris ทขีกี่ 1 ผผจ้ซถึกี่งถสือครองตสาแหนท่งนขีนี้เปป็นรองจากกษกัตรธิยห์เทท่านกันี้น อาจ

เปป็นบตุคคลทขีกี่ผผจ้คนคตุจ้นเคยมากทขีกี่สตุดในบกันทถึกตท่าง ๆ ของอขียธิปตห์เกขีกี่ยวกกับขตุนนางมากมายเหลท่านกันี้นทขีกี่ดสารง
ตสาแหนท่งนขีนี้ตลอดรกัชสมกัยของบรรดาฟาโรหห์ ขจ้อเทห็จจรธิงนขีนี้ชท่วยใหจ้เราทราบไดจ้วท่าบตุคคลผผจ้นขีนี้เปป็นใคร 



ขตุนนางผผจ้นขีนี้ของ Sesostris ทขีกี่ 1 เปป็นผผจ้ทขีกี่คนอขียธิปตห์รผจ้จกักในชสืกี่อ Mentuhotep อสานาจทขีกี่พธิเศษเกธิน
ธรรมดาเหลท่านกันี้นซถึกี่งถผกยกใหจ้แกท่เมนตผโฮเทปเหห็นไดจ้ชกัดวท่าเปป็นอสานาจทขีกี่ถผกมอบใหจ้แกท่โยเซฟ ขตุนนางผผจ้นขีนี้
ของกษกัตรธิยห์แหท่งอขียธิปตห์มขีอสานาจตท่าง ๆ ทขีกี่ยธิกี่งใหญท่ โดยไมท่เกขีกี่ยงวท่าเรากสาลกังพผดถถึงอสานาจไหนกห็ตาม แตท่
อสานาจเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกยกใหจ้แกท่เมนตผโฮเทปผผจ้นขีนี้ของเราโดยเฉพาะกห็ยธิกี่งใหญท่อยท่างโดดเดท่นมากเสขียจน
Breasted ตจ้องออกความเหห็นเกขีกี่ยวกกับประเดห็นนขีนี้ในถจ้อยคสาตท่อไปนขีนี้:

…เมสืกี่อเขา [ขตุนนางผผจ้นขีนี้] ดสารงตสาแหนท่งหกัวหนจ้าผผจ้ดผแลคลกังทรกัพยห์หลวง เหมสือนอยท่างทขีกี่เมนตผโฮ
เทปขตุนนางผผจ้เรสืองอสานาจผผจ้นขีนี้ไดจ้กระทสาภายใตจ้ Sesostris ทขีกี่ 1 หนจ้าทขีกี่รกับผธิดชอบทขีกี่เขาจะบอกไดจ้
เกขีกี่ยวกกับตกัวเอง… กห็อท่านดผแลจ้วเหมสือนคสาประกาศเกขีกี่ยวกกับอสานาจทกันี้งหลายของกษกัตรธิยห์เลย

นขีกี่เปป็นภาพเดขียวกกันกกับสธิทธธิอสานาจของโยเซฟตามทขีกี่กลท่าวไวจ้ในพระคกัมภขีรห์
…ดผเถธิด เราไดจ้ตกันี้งเจจ้าใหจ้อยผท่เหนสือแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้นแลจ้ว” และฟาโรหห์ทรงถอด

แหวนตราของพระองคห์ออกจากพระหกัตถห์ของพระองคห์ และสวมบนมสือของโยเซฟ และ
ตกแตท่งตกัวทท่านในพวกเสสืนี้อผจ้าปฝ่านเนสืนี้อละเอขียด และสวมสรจ้อยทองคสาไวจ้รอบคอของทท่าน และ
พระองคห์ทรงทสาใหจ้ทท่านใชจ้รถหลวงคกันทขีกี่สองซถึกี่งพระองคห์มขีอยผท่ และมขีพวกคนรจ้องประกาศขจ้าง
หนจ้าทท่านวท่า “จงคตุกเขท่าลงเถธิด” และพระองคห์ทรงตกันี้งทท่านใหจ้เปป็นผผจ้ปกครองทกักี่วแผท่นดธินแหท่ง
อขียธิปตห์ทกันี้งหมด และฟาโรหห์ตรกัสกกับโยเซฟวท่า “เราเปป็นฟาโรหห์ และถจ้าเจจ้าไมท่อนตุญาตไมท่มขีคนทกักี่ว
แผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งหมดจะยกมสือหรสือยกเทจ้าของเขาไดจ้

เมสืกี่อพผดถถึงเมนตผโฮเทป Brugsch ใหจ้ความเหห็นวท่า:
จะวท่าไปแลจ้ว เมนตผโฮเทปของเรา ผผจ้ซถึกี่งไดจ้รกับเกขียรตธิยศแบบปตุโรหธิตหลายประการเชท่น

กกัน และเปป็นผผจ้ดผแลคลกังทรกัพยห์ของฟาโรหห์ กห็ดผเหมสือนเปป็นตกัวตายตกัวแทนของกษกัตรธิยห์ “เมสืกี่อ
เขามาถถึง บรรดาคนใหญท่คนโตตท่างกห็กจ้มกราบตท่อหนจ้าเขาทขีกี่ประตผชกันี้นนอกของพระราชวกัง”
[การเนจ้นเปป็นของเรา]

การสสารวจจารถึกเหลท่านกันี้นทขีกี่เชสืกี่อมโยงกกับเมนตผโฮเทป ซถึกี่งกท่อใหจ้เกธิดคสากลท่าวทขีกี่ชวนหมายเหตตุเหลท่า
นกันี้นของ Breasted แสดงใหจ้เราเหห็นวท่าเมนตผโฮเทป มขีชสืกี่อเรขียกดกังตท่อไปนขีนี้ในทท่ามกลางหลายชสืกี่อ: 
“ขตุนนางผผจ้ใหญท่, หกัวหนจ้าตตุลาการ, ผผจ้ดผแลยตุจ้งฉางสองเทท่า, หกัวหนจ้าผผจ้ดผแลคลกังทรกัพยห์, ผผจ้วท่าราชการ
แหท่งพระราชวกัง, ผผจ้สวมตราประทกับของกษกัตรธิยห์, หกัวหนจ้าผผจ้ดผแลกธิจการทกันี้งหมดของกษกัตรธิยห์, เจจ้า
ชายผผจ้สสืบทอด, ผผจ้นสาของปวงชน, ผผจ้ใหจ้สธิกี่งทขีกี่ดขี-ทขีกี่ชท่วยใหจ้ประชาชนมขีชขีวธิตอยผท่ตท่อไป, ทท่านเคจ้านทห์, 
สหายหนถึกี่งเดขียว, คนโปรดของกษกัตรธิยห์” ไมท่วท่าจะกท่อนหรสือหลกังสมกัยของ Sesostris ทขีกี่ 1 ไมท่เคยมขี
บตุรตุษคนใดทขีกี่ดสารงตสาแหนท่งนขีนี้ทขีกี่อจ้างสธิทธธิธิ์ในชสืกี่อเรขียกเหลท่านขีนี้ไดจ้ เราเปรขียบเทขียบชสืกี่อเรขียกเหลท่านขีนี้กกับ
ชสืกี่อเรขียกทขีกี่ถผกตกันี้งใหจ้แกท่โยเซฟในพระคกัมภขีรห์ทขีกี่เขาเปป็น “เจจ้าแหท่งแผท่นดธิน”, “บธิดาของฟาโรหห์”, 
“เจจ้าแหท่งวงศห์วานทกันี้งสธินี้นของเขา”, และ “ผผจ้ครอบครองทกักี่วแผท่นดธินอขียธิปตห์” เนสืกี่องจากการยอมรกับ
เมนตผโฮเทปวท่าเปป็นโยเซฟเปป็นสธิกี่งทขีกี่หท่างไกลทขีกี่สตุดจากความคธิดของ Breasted ในการออกความ
เหห็นเหลท่านขีนี้เกขีกี่ยวกกับอสานาจตท่าง ๆ ของเมนตผโฮเทป เราจถึงไมท่ควรประมาทความสสาคกัญของ



ถจ้อยคสาเหลท่านขีนี้ซถึกี่งแสดงใหจ้เหห็นอยท่างชกัดเจนเหลสือเกธินวท่าโยเซฟแหท่งพระคกัมภขีรห์มขีอสานาจเหมสือนกกัน
อยท่างนท่าทถึกี่งทขีกี่สตุดกกับอสานาจของขตุนนางผผจ้ใหญท่คนนกันี้นของ Sesostris ทขีกี่ 1 ในบกันทถึกเรสืกี่องการ
กกันดารอาหารนกันี้น

บกันทถึกตท่าง ๆ บนกระดาษปาปปิรตุสของอขียธิปตห์แสดงใหจ้เหห็นวท่าเมนตผโฮเทปผผจ้นขีนี้ หรสือโยเซฟ ไดจ้สกักี่งใหจ้สรจ้าง
คลองขนาดใหญท่คลองหนถึกี่งเพสืกี่อสท่งนนี้สาไปยกังทขีกี่ดธินไดจ้มากขถึนี้นและเพาะปลผกอาหารไดจ้มากขถึนี้น

คลองเสจ้นหนถึกี่งถผกขตุดซถึกี่งวธิกี่งขนานไปกกับแมท่นนี้สาไนลห์ทางทธิศเหนสือเพสืกี่อยอมใหจ้นนี้สาอกันลจ้นเอท่อของ
แมท่นนี้สาไนลห์ไหลเขจ้าไปในแอท่งธรรมชาตธิ เมสืกี่อชท่วงทขีกี่มขีนนี้สานองผท่านพจ้นไป นนี้สาทขีกี่ถผกกกักเกห็บไวจ้เหลท่านกันี้นกห็
สามารถถผกปลท่อยคสืนสผท่แมท่นนี้สาไนลห์ไดจ้ผท่านทางคลองเสจ้นทขีกี่สองทขีกี่สกันี้นกวท่า การตรวจสอบสท่วนทขีกี่หลง
เหลสือของระบบนขีนี้บท่งชขีนี้วท่ามกันอาจชท่วยเพธิกี่มดธินทขีกี่เพาะปลผกไดจ้เปป็นสองเทท่าของหตุบเขาไนลห์ทขีกี่มกันไหลผท่าน
คลองเสจ้นนขีนี้ซถึกี่งทสาหนจ้าทขีกี่ผกันนนี้สาของแมท่นนี้สาไนลห์เขจ้าไปในแอท่งธรรมชาตธินขีนี้ยกังเปป็นทขีกี่รผจ้จกักจนถถึงทตุกวกันนขีนี้ใน
หมผท่ชนพสืนี้นเมสืองในชสืกี่อ คลองของโยเซฟ และถผกเรขียกชสืกี่อเชท่นนกันี้นบนแผนทขีกี่สมกัยใหมท่ทกันี้งหลาย

Dr. Courville กลท่าววท่ากกับ Velikovsky  “เขาเหห็นพจ้องวท่าพวก Hyksos ถผกระบตุตกัวอยท่างถผกตจ้องแลจ้ววท่า
เปป็นพวกคนอามาเลขแหท่งพระคกัมภขีรห์ และวท่าการไมท่มขีการโตจ้กลกับทขีกี่คาดหมายไวจ้ของพวกคน Hyksos ทขีกี่ถผกขกับไลท่
ออกไปบนแผท่นดธินปาเลสไตนห์ นท่าจะเปป็นเพราะวท่าซาอผลไดจ้กวาดลจ้างผผจ้คนเหลท่านขีนี้จนเกสือบจะสธินี้นสผญ”

_______________
ขร้อ 47-57:

41:47 และในเจห็ดปปทขีกี่อตุดมสมบผรณห์นกันี้น แผท่นดธินกห็
ออกผลเปป็นกอบเปป็นกสา
41:48 และทท่านเกห็บรวบรวมบรรดาอาหารทกันี้งหมด
แหท่งเจห็ดปปนกันี้น ซถึกี่งมขีอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ และ
สะสมอาหารไวจ้ในนครตท่าง ๆ ผลแหท่งทตุท่งนา ซถึกี่งอยผท่
รอบทตุกนคร ทท่านกห็เกห็บไวจ้ในนครนกันี้น ๆ เอง
41:49 และโยเซฟสะสมขจ้าวไวจ้ดตุจเมห็ดทรายแหท่ง
ทะเล มากมาย จนทท่านตจ้องหยตุดการนกับ เพราะขจ้าว
นกันี้นนกับไมท่ถจ้วน
41:50 และมขีบตุตรชายสองคนถผกคลอดใหจ้แกท่โยเซฟ
กท่อนปปเหลท่านกันี้นแหท่งการกกันดารอาหารมาถถึง ซถึกี่งอา
เสนกัท บตุตรสาวของโปทธิเฟราหห์ ปตุโรหธิตแหท่งเมสือง
โอน คลอดใหจ้ทท่าน
41:51 และโยเซฟเรขียกชสืกี่อของบตุตรหกัวปปนกันี้นวท่า มนกัส
เสหห์ “เพราะวท่า” ทท่านกลท่าววท่า “พระเจจ้าโปรดใหจ้
ขจ้าพเจจ้าลสืมความยากลสาบากทกันี้งสธินี้นของขจ้าพเจจ้า 

และวงศห์วานทกันี้งสธินี้นแหท่งบธิดาของขจ้าพเจจ้าเสขีย”
41:52 และชสืกี่อของบตุตรคนทขีกี่สองนกันี้นทท่านเรขียกวท่า 
เอฟราอธิม “เพราะวท่าพระเจจ้าโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้ามขีเชสืนี้อ
สายทวขีขถึนี้นในแผท่นดธินแหท่งความทตุกขห์ใจของ
ขจ้าพเจจ้า”
41:53 และเจห็ดปปแหท่งความอตุดมสมบผรณห์ ทขีกี่อยผท่ใน
แผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ ไดจ้สธินี้นสตุดลง
41:54 และเจห็ดปปนกันี้นแหท่งการกกันดารอาหารกห็เรธิกี่มมา
ถถึง ตามทขีกี่โยเซฟไดจ้กลท่าวไวจ้ และการกกันดารอาหาร
นกันี้นอยผท่ในทตุกแผท่นดธิน แตท่ในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น
มขีอาหารอยผท่
41:55 และเมสืกี่อแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งหมดอดอยาก
อาหาร ประชาชนกห็รจ้องทผลขออาหารตท่อฟาโรหห์ 
และฟาโรหห์กห็รกับสกักี่งแกท่บรรดาชาวอขียธิปตห์วท่า “จงไป
หาโยเซฟ ทท่านจะบอกพวกเจจ้าใหจ้ทสาอะไร กห็จงทสา
ตาม”



41:56 และการกกันดารอาหารนกันี้นไดจ้ครอบคลตุมไป
ทกักี่วพสืนี้นแผท่นดธินโลก และโยเซฟกห็เปปิดฉางทกันี้งสธินี้นออก 
และขายใหจ้แกท่ชาวอขียธิปตห์ และการกกันดารอาหาร
นกันี้นกห็รตุนแรงมากขถึนี้นในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์

41:57 และประเทศทกันี้งปวงมายกังประเทศอขียธิปตห์หา
โยเซฟเพสืกี่อซสืนี้อขจ้าว เพราะการกกันดารอาหารนกันี้นรจ้าย
แรงเหลสือเกธินในทตุกแผท่นดธิน

หลายปปีแหผ่งความบรธิบสูรณร์และความอดอยาก
โยเซฟไดจ้ไปทกักี่วแผท่นดธินอขียธิปตห์ทกันี้งหมด เขาไดจ้ทราบเกขีกี่ยวกกับทรกัพยากรทกันี้งหมด ประชากรทกันี้งหมด และไดจ้

เรขียนรผจ้วท่าขจ้าราชการคนใดบจ้างทขีกี่เขาไวจ้ใจไดจ้ และดกังนกันี้นในชท่วงเจห็ดปปทขีกี่อตุดมสมบผรณห์เมสืกี่อ “แผท่นดธินกห็ออกผลเปป็นก
อบเปป็นกสา” เขาไดจ้กกักตตุนไวจ้เปป็นเวลาเจห็ดปป เขาคงสรจ้างยตุจ้งฉางพธิเศษและนครทกันี้งหลายทขีกี่เปป็นคลกังเกห็บไวจ้

จากนกันี้นเขากห็มขีบตุตรชายสองคน, มนกัสเสหห์และเอฟราอธิม มนกัสเสหห์แปลวท่า “การลสืม” โอ เขาลสืมวกันเหลท่า
นกันี้นแหท่งการตกเปป็นทาสไปแลจ้ว วกันเหลท่านกันี้นทขีกี่อยผท่ในคตุก ความเกลขียดชกังจนอยากจะฆท่าใหจ้ตายของพวกพขีกี่ชายของ
เขา เขาลสืมปปอกันเปลท่าเปลขีกี่ยวเหลท่านกันี้นไปแลจ้ว เขาไดจ้มาถถึงสถานทขีกี่แหท่งการมขีประโยชนห์และการรกับใชจ้แลจ้ว และเมสืกี่อ
เอฟราอธิมเกธิด โยเซฟกห็ตกันี้งชสืกี่อเขาวท่า “เกธิดผลมาก” เพราะเขากลท่าววท่า “พระเจจ้าโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้ามขีเชสืนี้อสายทวขีขถึนี้น
ในแผท่นดธินแหท่งความทตุกขห์ใจของขจ้าพเจจ้า”

เจห็ดปปแหท่งความอตุดมสมบผรณห์นกันี้นผท่านพจ้นไป จากนกันี้นความแหจ้งแลจ้งกห็มา โยเซฟและประชาชนเหลท่านกันี้น
เตรขียมพรจ้อมแลจ้ว “และการกกันดารอาหารนกันี้นอยผท่ในทตุกแผท่นดธิน” เราจะพบวท่าผผจ้คนแหท่งปาเลสไตนห์มายกังอขียธิปตห์
เพสืกี่อหาซสืนี้ออาหาร



ปฐมกาล 42
ขร้อ 1-8:

42:1 บกัดนขีนี้เมสืกี่อยาโคบเหห็นวท่ามขีขจ้าวในอขียธิปตห์ ยาโค
บกลท่าวแกท่พวกบตุตรชายของตนวท่า “พวกเจจ้ามองดผ
กกันอยผท่ทสาไมเลท่า”
42:2 และทท่านกลท่าววท่า “ดผเถธิด เราไดจ้ยธินวท่ามขีขจ้าว
ในอขียธิปตห์ พวกเจจ้าจงลงไปทขีกี่นกักี่น และซสืนี้อขจ้าวสสาหรกับ
พวกเราจากทขีกี่นกักี่น เพสืกี่อพวกเราจะมขีชขีวธิตอยผท่และไมท่
ตาย”
42:3 และพวกพขีกี่ชายของโยเซฟสธิบคนไดจ้ลงไปเพสืกี่อ
ซสืนี้อขจ้าวในอขียธิปตห์
42:4 แตท่เบนยามธิน นจ้องชายของโยเซฟนกันี้น ยาโคบ
ไมท่ไดจ้สท่งไปกกับพวกพขีกี่ชายของเขา เพราะทท่านกลท่าว
วท่า “เกรงวท่าอาจจะเกธิดเหตตุรจ้ายแกท่เขา”
42:5 และบรรดาบตุตรชายของอธิสราเอลกห็มาเพสืกี่อซสืนี้อ

ขจ้าวในทท่ามกลางคนทกันี้งหลายทขีกี่มานกันี้น เพราะการ
กกันดารอาหารกห็อยผท่ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน
42:6 และโยเซฟเปป็นผผจ้ปกครองเหนสือแผท่นดธินนกันี้น 
และทท่านเปป็นผผจ้ทขีกี่ขายใหจ้แกท่บรรดาประชาชนแหท่ง
แผท่นดธินนกันี้น และพวกพขีกี่ชายของโยเซฟกห็มาและนจ้อม
ตกัวลงตท่อหนจ้าทท่าน ดจ้วยซบหนจ้าของตนลงถถึงดธิน
42:7 และโยเซฟเหห็นพวกพขีกี่ชายของตน และทท่านกห็
รผจ้จกักพวกเขา แตท่ทสาตกัวเหมสือนไมท่รผจ้จกักพวกเขา และ
พผดจาดตุดกันกกับพวกเขา และทท่านกลท่าวแกท่พวกเขา
วท่า “พวกเจจ้ามาจากไหน” และพวกเขากลท่าววท่า 
“มาจากแผท่นดธินแหท่งคานาอกันเพสืกี่อซสืนี้ออาหาร”
42:8 และโยเซฟรผจ้จกักพวกพขีกี่ชายของตน แตท่พวกเขา
หารผจ้จกักทท่านไมท่

พวกพภีริ่ชายของโยเซฟมาซสืนั้อขร้าว
กองคาราวานทขีกี่ไปกลกับจากอขียธิปตห์นสาขท่าวมาแจจ้ง ทตุกแหท่งหนยกเวจ้นอขียธิปตห์การกกันดารอาหารรตุนแรงมาก 

ใครบางคนไดจ้กกักตตุนขจ้าวไวจ้นานหลายปปและบกัดนขีนี้กห็มขีขจ้าวเหลสือเฟปอ
ยาโคบและบตุตรชายคนโตสธิบคนของเขามขีชท่วงเวลาทขีกี่วตุท่นวายใจ ครอบครกัวของพวกเขาจะอดตายไหม? 

แตท่ถจ้ามขีขจ้าวในอขียธิปตห์ พวกเขากห็คงซสืนี้อไดจ้บจ้างอยท่างแนท่นอน
“ขจ้าว” (corn) ในทขีกี่นขีนี้แคท่หมายถถึงธกัญพสืชชนธิดใดกห็ไดจ้ หลกัก ๆ แลจ้วคสือขจ้าวสาลขีและขจ้าวบารห์เลยห์ (ขจ้าวโพด

แบบอเมรธิกกันอธินเดขียน ทขีกี่เราคตุจ้นเคยเหลสือเกธิน ยกังไมท่เปป็นทขีกี่รผจ้จกักในสมกัยนกันี้น) ดกังนกันี้นยาโคบจถึงสท่งบตุตรชายคนโตสธิบ
คนของตนลงไปซสืนี้อขจ้าวในอขียธิปตห์ เบนยามธินจะอยผท่ทขีกี่บจ้าน “เกรงวท่าอาจจะเกธิดเหตตุรจ้ายแกท่เขา” เบนยามธินโตเปป็น
ผผจ้ใหญท่แลจ้ว และแตท่งงานแลจ้ว และเมสืกี่อพวกเขาไปยกังอขียธิปตห์ตท่อมาไมท่นานเขากห็มขีบตุตรชายสธิบคน (ดผ ปฐก. 46:21) 
แตท่เขายกังคงเปป็นบตุตรชายคนเลห็กสตุดผผจ้เปป็นทขีกี่รกักยธิกี่งเหมสือนเดธิมและยาโคบตจ้องใหจ้เขาอยผท่ทขีกี่บจ้าน

พวกพขีกี่ชายสธิบคนนกันี้นมากจ้มกราบลง พรจ้อมกกับใบหนจ้าจรดพสืนี้นดธิน ตท่อหนจ้าโยเซฟ เขารผจ้จกักพวกเขา แตท่
พวกเขาไมท่รผจ้จกักเขา เขาทสาตกัวเหมสือนเปป็นคนแปลกหนจ้าและเขจ้มงวดตท่อพวกเขา พวกเขาอาจมขีการคจ้นดผจธิตสสานถึก
ผธิดชอบอยผท่บจ้างเกขีกี่ยวกกับโยเซฟผผจ้เปป็นนจ้องชายเพราะความเศรจ้าโศกทขีกี่ตท่อเนสืกี่องของยาโคบ และขจ้อ 21 และ 22 
แสดงใหจ้เหห็นวท่าพวกเขาไดจ้พธิจารณาถถึงบาปของตนบท่อย ๆ พวกเขาพผดคตุยเกขีกี่ยวกกับมกันทขีกี่นกักี่นตท่อหนจ้าเขาโดยคธิดวท่า
โยเซฟคงไมท่เขจ้าใจภาษาของพวกเขาเพราะเขาพผดกกับพวกเขาผท่านลท่ามคนหนถึกี่งเทท่านกันี้น

ผท่านไปยขีกี่สธิบกวท่าปปแลจ้วตกันี้งแตท่พวกเขาไดจ้ขายเขามาในอขียธิปตห์ บกัดนขีนี้เขามขีอายตุมากกวท่าสามสธิบเจห็ดปปแลจ้ว 
เขาอายตุสามสธิบตอนทขีกี่เขายสืนอยผท่ตท่อหนจ้าฟาโรหห์ เจห็ดปปแหท่งความอตุดมสมบผรณห์ไดจ้ผท่านพจ้นไป บกัดนขีนี้ถถึงเวลาแหท่ง



ความอดอยากแลจ้ว
พวกเขาเปป็นคนตท่างประเทศและมากกันสธิบคน ดกังนกันี้นจถึงไมท่มขีลผกนจ้องคนไหนจะขายขจ้าวใหจ้แกท่พวกเขาไดจ้ 

เราคธิดเชท่นนกันี้น และลท่ามคนหนถึกี่งคงเปป็นทขีกี่ตจ้องการเพสืกี่อพผดคตุยกกับคนตท่างชาตธิ หรสือโยเซฟอาจเหห็นพวกเขาและรกับ
หนจ้าทขีกี่ซสืนี้อขายกกับพวกเขาเอง ไมท่วท่าจะยกังไง บกัดนขีนี้พขีกี่นจ้องเหลท่านขีนี้เผชธิญหนจ้ากกับนายกรกัฐมนตรขีผผจ้เขจ้มงวด พวกเขาซบ
หนจ้าลงถถึงดธิน ถจ้าผผจ้ครอบครองตท่างชาตธิทขีกี่ทรงอสานาจผผจ้นขีนี้ไมท่ยอมขายขจ้าวใหจ้แกท่พวกเขา ครอบครกัวของพวกเขากห็คง
อดตายแนท่

โอ โยเซฟเออ๋ย ความฝปันตท่าง ๆ ของทท่านกลายเปป็นจรธิงแลจ้ว! ฟฝ่อนขจ้าวทขีกี่วท่างเปลท่าและเปป็นหมกันของพวก
เขากสาลกังกจ้มกราบลงตท่อหนจ้าฟฝ่อนขจ้าวของเขาซถึกี่งเปป็นยตุจ้งฉางทขีกี่เตห็มบรธิบผรณห์ในแผท่นดธินอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น ดวงดาวของ
พวกเขากสาลกังกจ้มกราบลงตท่อผผจ้ครอบครองทขีกี่มขีกสาลกังมากนขีนี้ทขีกี่สามารถฆท่าใหจ้ตายหรสือไวจ้ชขีวธิตไดจ้ และถถึงแมจ้วท่าเขา
ประสงคห์ดขีตท่อพวกเขา โยเซฟกห็มขีเจตนาทขีกี่จะดผวท่ามขีการกลกับใจใหมท่ทขีกี่แทจ้จรธิงหรสือไมท่

__________
ขร้อ 9-24:

42:9 และโยเซฟระลถึกถถึงความฝปันเหลท่านกันี้นซถึกี่งทท่าน
เคยฝปันถถึงพวกพขีกี่ ๆ และกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “พวก
เจจ้าเปป็นคนสอดแนม พวกเจจ้ามาเพสืกี่อเหห็นความ
เปลสือยเปลท่าของแผท่นดธินนขีนี้”
42:10 และพวกเขากลท่าวแกท่ทท่านวท่า “มธิใชท่เชท่นนกันี้น 
นายของขจ้าพเจจ้า แตท่พวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่านมาเพสืกี่อซสืนี้อ
อาหาร
42:11 พวกขจ้าพเจจ้าเปป็นบตุตรชายรท่วมบธิดาเดขียวกกัน 
พวกขจ้าพเจจ้าเปป็นคนสกัตยห์จรธิง ผผจ้รกับใชจ้ทกันี้งหลายของ
ทท่านมธิใชท่คนสอดแนม”
42:12 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “มธิใชท่ แตท่
พวกเจจ้ามาเพสืกี่อเหห็นความเปลสือยเปลท่าของแผท่นดธิน
นขีนี้”
42:13 และพวกเขากลท่าววท่า “ผผจ้รกับใชจ้ทกันี้งหลายของ
ทท่านมขีพขีกี่นจ้องสธิบสองคน เปป็นบตุตรชายรท่วมบธิดา
เดขียวกกันอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน และดผเถธิด นจ้อง
สตุดทจ้องวกันนขีนี้ยกังอยผท่กกับบธิดาของพวกขจ้าพเจจ้า และ
นจ้องอขีกคนหนถึกี่งเสขียไปแลจ้ว”
42:14 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “นกักี่นแหละทขีกี่
เราไดจ้พผดกกับพวกเจจ้าแลจ้ว โดยกลท่าววท่า ‘พวกเจจ้า

เปป็นคนสอดแนม’
42:15 พวกเจจ้าจะถผกทดลองโดยวธิธขีนขีนี้ โดยพระชนมห์
ของฟาโรหห์พวกเจจ้าจะไปจากทขีกี่นขีกี่ไมท่ไดจ้ เวจ้นแตท่นจ้อง
ชายสตุดทจ้องของพวกเจจ้ามาทขีกี่นขีกี่
42:16 จงสท่งคนหนถึกี่งในพวกเจจ้า และใหจ้คนนกันี้นไปพา
นจ้องชายของพวกเจจ้ามา และพวกเจจ้าจะถผกกกักตกัวไวจ้
ในคตุก เพสืกี่อบรรดาถจ้อยคสาของพวกเจจ้าจะถผกพธิสผจนห์
ไดจ้วท่า มขีความจรธิงใด ๆ ในพวกเจจ้าหรสือไมท่ มธิฉะนกันี้น
โดยพระชนมห์ของฟาโรหห์ พวกเจจ้าเปป็นคนสอดแนม
แนท่”
42:17 และทท่านกห็ขกังพวกเขาทตุกคนไวจ้ดจ้วยกกันในคตุก
เปป็นเวลาสามวกัน
42:18 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกเขาในวกันทขีกี่สามวท่า 
“จงทสาดกังนขีนี้และมขีชขีวธิต เพราะเราเกรงกลกัวพระเจจ้า
42:19 ถจ้าพวกเจจ้าเปป็นคนสกัตยห์จรธิง จงใหจ้คนหนถึกี่งใน
พขีกี่นจ้องของพวกเจจ้าถผกจองจสาไวจ้ในเรสือนแหท่งคตุกของ
พวกเจจ้านกันี้น พวกเจจ้าจงไปเถธิด จงขนขจ้าวไปเพสืกี่อ
บรรเทาการกกันดารอาหารแหท่งบจ้านเรสือนทกันี้งหลาย
ของพวกเจจ้า
42:20 แตท่จงพานจ้องชายสตุดทจ้องของพวกเจจ้ามาหา



เรา เชท่นนกันี้นบรรดาถจ้อยคสาของพวกเจจ้าจะไดจ้รกับการ
ยสืนยกัน และพวกเจจ้าจะไมท่ตาย” และพวกเขากห็ทสา
ดกังนกันี้น
42:21 และพวกเขาไดจ้พผดกกันและกกันวท่า “พวกเรามขี
ความผธิดจรธิง ๆ เรสืกี่องนจ้องชายของพวกเรา ในการทขีกี่
พวกเราไดจ้เหห็นความเจห็บปวดรวดรจ้าวแหท่งจธิตใจของ
เขา เมสืกี่อเขาไดจ้อจ้อนวอนพวกเรา และพวกเราไมท่
ยอมฟปัง เพราะฉะนกันี้นความทตุกขห์ยากนขีนี้จถึงมาอยผท่
เหนสือพวกเรา”
42:22 และรผเบนตอบพวกเขา โดยกลท่าววท่า “ขจ้า

พผดกกับพวกเจจ้าแลจ้วมธิใชท่หรสือ โดยกลท่าววท่า ‘อยท่า
ทสาบาปตท่อเดห็กนกันี้น’ และพวกเจจ้าไมท่ยอมฟปัง เหตตุ
ฉะนกันี้น ดผเถธิด เลสือดของเขาถผกเรขียกเอาเชท่นกกัน”
42:23 และพวกเขาไมท่ทราบวท่าโยเซฟฟปังพวกเขา
ออก เพราะวท่าทท่านพผดกกับพวกเขาโดยใชจ้ลท่าม
42:24 และทท่านกห็หกันตกัวเองไปจากพวกเขาและ
รจ้องไหจ้ และกลกับมาหาพวกเขาอขีก และสนทนากกับ
พวกเขา และเอาสธิเมโอนออกมาจากพวกเขา และ
มกัดเขาไวจ้ตท่อหนจ้าตท่อตาของพวกเขา

การปฏธิบนัตธิอนันเขร้มงวดของโยเซฟตผ่อพวกพภีริ่ชายของเขา
การกกันดารอาหารครกันี้งใหญท่เรธิกี่มตจ้นแลจ้ว มกันฟปังดผสมเหตตุสมผลเมสืกี่อโยเซฟกลท่าวหาพวกเขาวท่า “พวกเจจ้า

เปป็นคนสอดแนม พวกเจจ้ามาเพสืกี่อเหห็นความเปลสือยเปลท่าของแผท่นดธินนขีนี้” ไมท่ใชท่เลย พวกเขามาเพสืกี่อซสืนี้ออาหาร พวก
เขาทตุกคนเปป็นบตุตรของชายคนหนถึกี่ง

พวกเขาเลท่าเรสืกี่องอยท่างระมกัดระวกังมากขถึนี้น เคยมขีบตุตรชายสธิบสองคนในแผท่นดธินคานาอกัน เบนยามธินถผกทธินี้ง
ไวจ้ทขีกี่บจ้านกกับบธิดา; “อขีกคนหนถึกี่งไมท่อยผท่แลจ้ว” พวกเขาไมท่ไดจ้เจาะลถึกรายละเอขียด พวกเขาแสรจ้งชวนใหจ้เขจ้าใจวท่าเขา
ตายไปแลจ้ว โยเซฟแกลจ้งทสาเปป็นเชสืกี่อพวกเขาเกขีกี่ยวกกับนจ้องชายคนนกันี้น เขาพผดเหมสือนกกับทขีกี่พวกเขาคาดหวกังใหจ้ผผจ้
ครอบครองชาวอขียธิปตห์ทขีกี่แปลกประหลาดคนนขีนี้จะพผด: “โดยพระชนมห์ของฟาโรหห์พวกเจจ้าจะไปจากทขีกี่นขีกี่ไมท่ไดจ้ เวจ้น
แตท่นจ้องชายสตุดทจ้องของพวกเจจ้ามาทขีกี่นขีกี่” เขาทวนซนี้สาคสากลท่าวนกันี้นอขีกครกันี้งในขจ้อ 16 คนหนถึกี่งในพวกเขาจะตจ้องไปพา
ตกัวนจ้องชายคนนกันี้นมา! พวกเขารอดจ้วยความนธิกี่งอกันี้น เขาสกักี่งขกังพวกเขาในคตุกนานสามวกัน!

จากนกันี้นในวกันทขีกี่สาม เขาเรขียกพวกเขามาดจ้วยกกันและกลท่าววท่า “จงทสาดกังนขีนี้และมขีชขีวธิต” เอาลท่ะ เขาจะไมท่
ฆท่าพวกเขาทกันี้งหมดตอนนขีนี้ เขากลท่าววท่า “...เพราะเราเกรงกลกัวพระเจจ้า” พขีกี่นจ้องคนหนถึกี่งจะตจ้องถผกจองจสาอยผท่ในคตุก
ขณะทขีกี่คนอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือกลกับบจ้านไปและนสาอาหารไปใหจ้ครอบครกัวของตนและนสาตกัวเบนยามธินนจ้องชายคนสตุด
ทจ้องมาใหจ้

พขีกี่นจ้องเหลท่านขีนี้ปวดใจจรธิง ๆ พวกเขาทราบแลจ้ววท่าการแกจ้เผห็ดกสาลกังตกอยผท่บนพวกเขาเพราะบาปของพวก
เขา พวกเขาจสาไดจ้วท่าโยเซฟปวดรจ้าวจธิตใจมากขนาดไหนตอนทขีกี่เขาอจ้อนวอนพวกเขาใหจ้ปลท่อยตกัวเขาไปและพวก
เขากลท่าววท่า “เพราะฉะนกันี้นความทตุกขห์ยากนขีนี้จถึงมาอยผท่เหนสือพวกเรา” และรผเบนพผดขถึนี้นมาอยท่างจรธิงจกัง โดย
พยายามทขีกี่จะปลดเปลสืนี้องตกัวเองจากความรผจ้สถึกผธิด เขาไมท่ไดจ้มขีสท่วนในเรสืกี่องนขีนี้เลย เขาอยากสท่งคสืนเดห็กนกันี้นไปใหจ้บธิดา
ของเขา บกัดนขีนี้โลหธิตของโยเซฟถผกเรขียกเอาแลจ้ว! โยเซฟไดจ้ยธินการสนทนานขีนี้ทกันี้งหมด พวกเขาไมท่รผจ้วท่านายกรกัฐมนตรขี
ชาวอขียธิปตห์คนนขีนี้พผดภาษาฮขีบรผ

โยเซฟตสืนี้นตกันใจมาก ๆ เขาเขจ้าไปในหจ้องชกันี้นในและรจ้องไหจ้ คตุณนถึกภาพออกไหมถถึงความประหลาดใจ 
ความชสืกี่นชมยธินดขี ความทตุกขห์ใจ ความรผจ้สถึกวท่าลธิขธิตชขีวธิตกสาลกังสสาเรห็จจรธิงเมสืกี่อเขาเผชธิญหนจ้ากกับพวกพขีกี่ ๆ ของเขา? 



อารมณห์ทขีกี่ทท่วมทจ้นทสาใหจ้เขาสกักี่นสะทจ้าน จากนกันี้นเขากห็เชห็ดนนี้สาตาใหจ้แหจ้งและกลกับมาหาพวกพขีกี่ชายของเขา
สธิเมโอนถผกจกับมกัดตท่อหนจ้าตท่อตาพวกเขา เขาจะอยผท่ตท่อในคตุกจนกวท่าพวกเขากลกับมาพรจ้อมกกับเบนยามธิน
เหตตุใดโยเซฟจถึงกกักตกัวสธิเมโอนไวจ้ในคตุกขณะทขีกี่คนอสืกี่น ๆ ทขีกี่เหลสือถผกสท่งกลกับบจ้านไป? นท่าจะเปป็นเพราะวท่า

เขาเปป็นพขีกี่คนโตลสาดกับทขีกี่สอง เขาไมท่ไดจ้กกักตกัวรผเบน พขีกี่คนโตสตุดไวจ้ เพราะวท่ารผเบนเปป็นผผจ้ทขีกี่ไดจ้พยายามเตห็มทขีกี่แลจ้วทขีกี่จะ
สท่งเขากลกับไปหาบธิดาของเขาโดยไมท่ไดจ้รกับอกันตราย และเขาไดจ้ยธินคสาทกักทจ้วงของรผเบนแลจ้ว: “ขจ้าพผดกกับพวกเจจ้า
แลจ้วมธิใชท่หรสือ โดยกลท่าววท่า ‘อยท่าทสาบาปตท่อเดห็กนกันี้น’ และพวกเจจ้าไมท่ยอมฟปัง” ดกังนกันี้นโยเซฟจถึงไมท่ไดจ้กกักตกัวรผเบนไวจ้ 
แตท่พขีกี่คนโตลสาดกับถกัดมา, สธิเมโอน, ถผกกกักตกัวเปป็นนกักโทษจนกวท่าพวกเขากลกับมา

____________
ขร้อ 25-38:

42:25 แลจ้วโยเซฟบกัญชาใหจ้ใสท่ขจ้าวเตห็มกระสอบของ
พวกเขา และใหจ้คสืนเงธินของแตท่ละคนไวจ้ในกระสอบ
ของทตุกคน และใหจ้เสบขียงแกท่พวกเขาสสาหรกับกลาง
ทาง และทท่านไดจ้กระทสาตท่อพวกเขาตามนกันี้น
42:26 และพวกเขาบรรทตุกขจ้าวใสท่หลกังลาของพวก
เขา และไปจากทขีกี่นกักี่น
42:27 และขณะทขีกี่คนหนถึกี่งในพวกเขาเปปิดกระสอบ
ของตนออกเพสืกี่อจะเอาอาหารใหจ้ลาของตนกธินใน
ทขีกี่พกักแรม เขากห็เหห็นเงธินของเขา เพราะดผเถธิด เงธิน
นกันี้นอยผท่ในปากกระสอบของเขานกันี้น
42:28 และคนนกันี้นกลท่าวแกท่พวกพขีกี่นจ้องของตนวท่า 
“เงธินของขจ้าพเจจ้าถผกคสืนมา และดผเถธิด เงธินนกันี้นอยผท่ใน
กระสอบของขจ้าพเจจ้า” และใจของพวกเขากห็ไมท่อยผท่
กกับเนสืนี้อกกับตกัว และพวกเขากลกัว โดยพผดกกันและกกัน
วท่า “พระเจจ้าทรงทสาอะไรแกท่พวกเรากกันนขีกี่”
42:29 และพวกเขากห็มาหายาโคบบธิดาของพวกเขา
ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน และเลท่าเรสืกี่องทกันี้งหมดทขีกี่เกธิด
ขถึนี้นแกท่พวกเขาใหจ้บธิดาฟปัง โดยกลท่าววท่า
42:30 “ทท่านผผจ้นกันี้น ผผจ้ซถึกี่งเปป็นเจจ้านายของแผท่นดธินนกันี้น
ไดจ้พผดจาดตุดกันกกับพวกขจ้าพเจจ้า และเหมาเอาวท่าพวก
ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนสอดแนมดผแผท่นดธินนกันี้น
42:31 และพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าวแกท่ทท่านวท่า ‘พวก
ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนสกัตยห์จรธิง พวกขจ้าพเจจ้าหาไดจ้เปป็นคน

สอดแนมไมท่
42:32 พวกขจ้าพเจจ้าเปป็นพขีกี่นจ้องสธิบสองคน บตุตรชาย
รท่วมบธิดาเดขียวกกันของพวกเรา นจ้องคนหนถึกี่งเสขียไป
แลจ้ว และนจ้องสตุดทจ้องวกันนขีนี้ยกังอยผท่กกับบธิดาของพวก
ขจ้าพเจจ้าในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน’
42:33 และชายคนนกันี้นผผจ้ทขีกี่เปป็นเจจ้านายของแผท่นดธิน
นกันี้นไดจ้กลท่าวแกท่พวกขจ้าพเจจ้าวท่า ‘โดยวธิธขีนขีนี้เราจะ
ทราบวท่าพวกเจจ้าเปป็นคนสกัตยห์จรธิง จงละคนหนถึกี่งในพขีกี่
นจ้องของพวกเจจ้าไวจ้กกับเรา และจงเอาอาหารไปเพสืกี่อ
บรรเทาการกกันดารอาหารทขีกี่บจ้านเรสือนทกันี้งหลายของ
พวกเจจ้า และไปเสขียเถธิด
42:34 และจงพานจ้องชายสตุดทจ้องของพวกเจจ้ามา
หาเรา แลจ้วเราจถึงจะทราบวท่าพวกเจจ้าไมท่ใชท่คน
สอดแนม แตท่พวกเจจ้าเปป็นคนสกัตยห์จรธิง แลจ้วเราจะ
ปลท่อยพขีกี่ชายของพวกเจจ้าใหจ้แกท่พวกเจจ้า และพวก
เจจ้าจะคจ้าขายในแผท่นดธินนขีนี้’”
42:35 และตท่อมาเมสืกี่อพวกเขาเทกระสอบของพวก
เขาออก ดผเถธิด หท่อเงธินของแตท่ละคนอยผท่ในกระสอบ
ของตน และเมสืกี่อพวกเขากกับบธิดาของพวกเขาเหห็น
หท่อเงธินเหลท่านกันี้น เขาทกันี้งหลายกห็กลกัว
42:36 และยาโคบบธิดาของพวกเขากลท่าวแกท่พวก
เขาวท่า “พวกเจจ้าทสาใหจ้เราสผญเสขียลผก ๆ ของเรา โย
เซฟกห็เสขียไปแลจ้ว และสธิเมโอนกห็เสขียไปแลจ้ว และ



พวกเจจ้ายกังจะเอาเบนยามธินไป สธิกี่งเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมด
เขจ้าประชธิดเรา”
42:37 และรผเบนพผดกกับบธิดาของตน โดยกลท่าววท่า 
“จงสกังหารบตุตรชายทกันี้งสองคนของลผกเสขีย ถจ้าลผกไมท่
พาเบนยามธินมาใหจ้พท่อ จงมอบเบนยามธินไวจ้ในมสือ
ของลผกเถธิด และลผกจะนสาเขากลกับมาหาพท่ออขีก”

42:38 และยาโคบกลท่าววท่า “ลผกชายของเราจะไมท่
ลงไปกกับพวกเจจ้า เพราะพขีกี่ชายของเขากห็ตายเสขีย
แลจ้ว และเหลสือแตท่เขาคนเดขียว ถจ้าเกธิดเหตตุรจ้ายแกท่
เขาตามทางซถึกี่งพวกเจจ้าไปนกันี้น แลจ้วพวกเจจ้าจะพาผม
หงอกของเราลงสผท่หลตุมฝปังศพดจ้วยความโศกเศรจ้า”

ชายเกร้าคนผสูร้ททุกขร์ใจขนขร้าวกลนับไปหา
ยาโคบและครอบครนัวของตน

การปฏธิบกัตธิของยาโคบนกันี้นชท่างชาญฉลาดและกรตุณาจรธิง ๆ สธิเมโอนถผกทธินี้งไวจ้ในคตุก เขาตจ้องไมท่เสขียการ
ตธิดตท่อสกัมพกันธห์กกับผผจ้คนเหลท่านขีนี้ และพวกเขาตจ้องทราบถถึงความรจ้ายแรงแหท่งบาปของตน แตท่เขาไดจ้สกักี่งใหจ้ใสท่ขจ้าวใน
กระสอบของพวกเขาจนเตห็ม คสืนเงธินของทตุกคนไวจ้ในกระสอบ จากนกันี้นกห็ใหจ้เสบขียงแกท่พวกเขาสสาหรกับกลางทาง
ดจ้วย! พวกเขาขนของขถึนี้นลาของตนและเรธิกี่มออกเดธินทาง

พวกเขาไมท่ไดจ้พบเงธินนกันี้นจนกระทกักี่งพวกเขาหยตุดแวะในทขีกี่พกักแรม ใครสกักคนอยากใหจ้ขจ้าวสกักเลห็กนจ้อยแกท่
ลาของตน และนกักี่นเปป็นตอนทขีกี่พวกเขาพบเงธินนกันี้น พวกเขาตกใจและหวาดกลกัว พวกเขาคธิดวท่าสธิกี่งนขีนี้เปป็นมาจาก
พระเจจ้าและพวกเขากห็กลกับไปถถึงบจ้านและเลท่าใหจ้ยาโคบฟปังวท่า “ทท่านผผจ้นกันี้น ผผจ้ซถึกี่งเปป็นเจจ้านายของแผท่นดธินนกันี้น ไดจ้
พผดจาดตุดกันกกับพวกขจ้าพเจจ้า และเหมาเอาวท่าพวกขจ้าพเจจ้าเปป็นคนสอดแนมดผแผท่นดธินนกันี้น” พวกเขาเลท่าซนี้สาเรสืกี่องขจ้อ
เรขียกรจ้องของโยเซฟทขีกี่ใหจ้พวกเขานสาตกัวเบนยามธินนจ้องคนสตุดทจ้องมา และไมท่มขีหนทางอสืกี่นเลยทขีกี่พวกเขาจะสามารถ
พธิสผจนห์ตกัวเองไดจ้วท่าเปป็นคนซสืกี่อตรงและไมท่มขีหนทางอสืกี่นเลยทขีกี่พวกเขาจะซสืนี้อขจ้าวในอขียธิปตห์ไดจ้

พวกเขาทตุกคนเทกระสอบของตนออก และดผเถธิด เงธินหท่อหนถึกี่งถผกพบอยผท่ในกระสอบของทตุกคน พวกเขา
และบธิดาของพวกเขาเหห็นเงธินนกันี้นและพวกเขากห็กลกัว นขีกี่มกันอตุบายอะไรกกัน? พวกเขาจะถผกนกับวท่าเปป็นขโมยหรสือ? นขีกี่
เปป็นวธิธขีหนถึกี่งในการนสาตกัวพวกเขาขถึนี้นศาลและประหารชขีวธิตหรสือ? ยาโคบพผดอยท่างหนกักแนท่น พวกเขาพรากลผก ๆ 
ไปจากเขาแลจ้ว โยเซฟจากไปแลจ้ว เขาโทษพวกเขาอยผท่ในทขี เขาไมท่ทราบความจรธิงทกันี้งหมด แตท่แนท่นอนวท่าพวกเขา
ไมท่ไดจ้ปราศจากความผธิดหากชายหนตุท่มผผจ้นกันี้นถผกฆท่าโดยสกัตวห์ปฝ่าตกัวหนถึกี่งในเมสืกี่อเขาควรจะอยผท่กกับพวกเขา บกัดนขีนี้สธิเม
โอนกห็ถผกจองจสาในอขียธิปตห์และพวกเขาอยากพาเบนยามธินไปเสขีย

รผเบน ซถึกี่งมขีใจอท่อนโยนแตท่ไมท่ไดจ้มขีปปัญญาหรสือพถึกี่งพาไดจ้เสมอไป เปป็นผผจ้ทขีกี่ “ไมท่มกักี่นคงดตุจนนี้สา” เขาผธิดประเวณขี
กกับภรรยาของบธิดาของเขา เขาใหจ้ขจ้อเสนอแนะทขีกี่โลดโผน: ยาโคบจะฆท่าบตุตรชายสองคนของเขากห็ไดจ้หากเขาไมท่
นสาตกัวเบนยามธินกลกับมาแบบมขีชขีวธิต! แตท่ยาโคบไมท่ยอมฟปัง โอ เบนยามธินเปป็นลผกคนเดขียวทขีกี่เหลสืออยผท่ของราเชล
ภรรยาสตุดทขีกี่รกักของเขา ความเศรจ้าโศกของเขาจะพาเขาไปสผท่หลตุมศพหากเขาเสขียเบนยามธินไป ยาโคบคธิด



ปฐมกาล 43
ขร้อ 1-10:

43:1 และการกกันดารอาหารในแผท่นดธินนกันี้นกห็รจ้าย
แรงยธิกี่งนกัก
43:2 และตท่อมาเมสืกี่อเขาทกันี้งหลายกธินขจ้าวซถึกี่งพวกเขา
ไดจ้เอามาจากประเทศอขียธิปตห์หมดแลจ้ว บธิดาของพวก
เขากลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “จงไปอขีก ซสืนี้ออาหารเลห็ก
นจ้อยมาใหจ้พวกเราหนท่อย”
43:3 และยผดาหห์พผดกกับบธิดา โดยกลท่าววท่า “ทท่านผผจ้
นกันี้นไดจ้กสาชกับพวกลผกอยท่างเดห็ดขาด โดยกลท่าววท่า 
‘พวกเจจ้าจะไมท่เหห็นหนจ้าของเรา เวจ้นแตท่นจ้องชายของ
พวกเจจ้ามาพรจ้อมกกับพวกเจจ้า’
43:4 ถจ้าพท่อจะสท่งนจ้องชายไปพรจ้อมกกับพวกลผก พวก
ลผกกห็จะลงไปและซสืนี้ออาหารใหจ้พท่อ
43:5 แตท่ถจ้าพท่อจะไมท่สท่งนจ้องชายไป พวกลผกกห็จะไมท่
ลงไป เพราะชายผผจ้นกันี้นไดจ้กลท่าวแกท่พวกลผกวท่า ‘พวก
เจจ้าจะไมท่เหห็นหนจ้าของเรา เวจ้นแตท่นจ้องชายของพวก
เจจ้ามาพรจ้อมกกับพวกเจจ้า’”
43:6 และอธิสราเอลกลท่าววท่า “ทสาไมพวกเจจ้าถถึงไดจ้
ปฏธิบกัตธิหยาบชจ้าเชท่นนขีนี้กกับเรา ทขีกี่ไดจ้บอกชายผผจ้นกันี้นวท่า

พวกเจจ้ายกังมขีนจ้องชายอขีกคนหนถึกี่ง”
43:7 และพวกเขากลท่าววท่า “ชายผผจ้นกันี้นไดจ้ซกักไซจ้
ไลท่เลขียงพวกลผกถถึงความเปป็นอยผท่ของพวกลผก และถถึง
ญาตธิพขีกี่นจ้องของพวกลผก โดยกลท่าววท่า ‘บธิดาของพวก
เจจ้ายกังอยผท่หรสือ พวกเจจ้ามขีนจ้องชายอขีกหรสือเปลท่า’ 
และพวกลผกไดจ้บอกทท่านตามคสาเหลท่านขีนี้ พวกลผกจะ
ลท่วงรผจ้ไดจ้อยท่างไรวท่าทท่านจะกลท่าววท่า ‘จงพานจ้องชาย
ของพวกเจจ้าลงมา’”
43:8 และยผดาหห์กลท่าวกกับอธิสราเอลบธิดาของเขาวท่า 
“ขอสท่งเดห็กหนตุท่มนกันี้นไปกกับลผก และพวกลผกจะลตุกขถึนี้น
และไป เพสืกี่อพวกเราจะไดจ้มขีชขีวธิตและไมท่ตาย ทกันี้งพวก
ลผก และพท่อ และลผกอท่อนทกันี้งหลายของพวกเราดจ้วย
43:9 ลผกจะเปป็นผผจ้รกับประกกันนจ้องชายคนนขีนี้ พท่อจะ
เรขียกรจ้องนจ้องชายจากมสือของลผก ถจ้าลผกไมท่นสาเขา
กลกับมาหาพท่อ และตกันี้งเขาไวจ้ตท่อหนจ้าพท่อ กห็ขอใหจ้ลผก
รกับผธิดตลอดไปเปป็นนธิตยห์
43:10 เพราะถจ้าพวกลผกไมท่ไดจ้รขีรออยผท่ บกัดนขีนี้พวกลผกกห็
คงไดจ้กลกับมาเปป็นครกันี้งทขีกี่สองแลจ้วเปป็นแนท่”

ยสูดาหร์เปป็นผสูร้รนับประกนันใหร้เบนยามธิน;
พวกเขากลนับไปยนังอภียธิปตร์

ความอดอยากรตุนแรงมากในแผท่นดธินนกันี้น ขจ้าวทขีกี่ซสืนี้อมาโดยพขีกี่นจ้องสธิบคนนกันี้นกห็หมดไปสกักพกักแลจ้ว ความ
หธิวโหยมองหนจ้าพวกเขาอขีกครกันี้ง ยาโคบรบเรจ้าพวกเขาใหจ้กลกับไปอขีกและซสืนี้ออาหารสกักเลห็กนจ้อยมาใหจ้พวกเขา

บกัดนขีนี้ยผดาหห์พผดขถึนี้นบจ้าง พวกเขาไมท่ตจ้องกลกับไปเลยหากพวกเขาไมท่มขีเบนยามธินไปดจ้วย โยเซฟ ซถึกี่งเขจ้มงวด 
มขีสตธิปปัญญา พรจ้อมกกับฤทธธิธิ์เดชของพระเจจ้าอยผท่บนตกัวเขา ไดจ้ทสาใหจ้ชายเหลท่านขีนี้เปป็นผผจ้เชสืกี่อแลจ้วอยท่างแนท่นอน พวก
เขาไมท่กลจ้าสผจ้หนจ้าชายผผจ้เขจ้มงวดคนนกันี้นนอกเสขียจากวท่าเบนยามธินไปกกับพวกเขาดจ้วย

บกัดนขีนี้ยผดาหห์ใหจ้คสารจ้องขอทขีกี่มขีเหตตุผลและซสืกี่อตรง ยาโคบไมท่ยอมฟปังรผเบน ยาโคบจะมขีความยธินดขีอะไรเลท่าทขีกี่
จะฆท่าบตุตรชายสองคนของรผเบนเพขียงเพราะวท่าเบนยามธินไมท่ไดจ้กลกับมา? แตท่ยผดาหห์เปป็นชายแบบทขีกี่แตกตท่าง เขา
จรธิงจกัง ไวจ้ใจไดจ้ และไดจ้รกับความนกับถสืออยท่างมาก ยผดาหห์เปป็น “ผผจ้ทขีกี่พวกพขีกี่นจ้องของเจจ้าจะสรรเสรธิญ” เขาเปป็น “ลผก
สธิงโต” พกันธสกัญญาเรสืกี่องพระเมสสธิยาหห์จะสสาเรห็จจรธิงผท่านทางเขา และพระครธิสตห์ผผจ้ทรงประทานพระราชบกัญญกัตธิ
จะเสดห็จมาผท่านทางเขา (ปฐก. 49:8-12) เราไมท่อาจทราบไดจ้วท่ายาโคบทราบเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องทกันี้งหมดนขีนี้มากขนาด



ไหนกท่อนทขีกี่เขาพผดมกันเปป็นคสาพยากรณห์บนเตขียงกท่อนตาย แตท่เขาทราบวท่ายผดาหห์เปป็นคนทขีกี่ไวจ้ใจไดจ้ ยาโคบยธินยอม
อยท่างเศรจ้าใจตท่อคสาขอนกันี้นเกรงวท่าพวกเขาจะอดตายกกันหมด พวกเขาตจ้องเอาเงธินนกันี้นทขีกี่ตนไดจ้มาในกระสอบของ
ตนไปคสืน พวกเขาตจ้องพาเบนยามธินไปดจ้วย

ยผดาหห์กลท่าวอยท่างชกัดเจนเกขีกี่ยวกกับเบนยามธินวท่า “ลผกจะเปป็นผผจ้รกับประกกันนจ้องชายคนนขีนี้ พท่อจะเรขียกรจ้อง
นจ้องชายจากมสือของลผก ถจ้าลผกไมท่นสาเขากลกับมาหาพท่อ และตกันี้งเขาไวจ้ตท่อหนจ้าพท่อ กห็ขอใหจ้ลผกรกับผธิดตลอดไปเปป็น
นธิตยห์” พวกเขาอยผท่ในภาวะฉตุกเฉธินสตุดขขีดแลจ้วและเกรงวท่าเดห็ก ๆ จะอดตาย บกัดนขีนี้สธิบเอห็ดคนนกันี้นจะกลกับลงไปยกัง
อขียธิปตห์เพสืกี่อหาซสืนี้ออาหาร

_____________
ขร้อ 11-14:

43:11 และอธิสราเอลบธิดาของพวกเขากลท่าวแกท่พวก
เขาวท่า “ถจ้ามกันตจ้องเปป็นอยท่างนกันี้นแลจ้วตอนนขีนี้ กห็จงทสา
ดกังนขีนี้ คสือเอาพวกผลธิตผลอยท่างดขีทขีกี่สตุดในแผท่นดธินนขีนี้ใน
ภาชนะของพวกเจจ้าไป และขนเอาของกสานกัลลงไป
ใหจ้ชายผผจ้นกันี้น คสือพธิมเสนบจ้าง และนนี้สาผถึนี้งบจ้าง พวก
ยางไมจ้และมดยอบ พวกลผกนกัทและลผกอกัลมกันดห์ทกันี้ง
หลาย
43:12 และจงเอาเงธินเปป็นสองเทท่าในมสือของพวก
เจจ้า และเงธินทขีกี่ไดจ้ถผกนสามาอขีกในปากกระสอบของ

พวกเจจ้า จงถสือเงธินนกันี้นในมสือของพวกเจจ้าไปอขีก 
บางทขีนกักี่นอาจเปป็นความพลกันี้งเผลอ
43:13 จงพานจ้องชายของพวกเจจ้าไปดจ้วย และลตุก
ขถึนี้น ไปหาชายผผจ้นกันี้นอขีก
43:14 และขอพระเจจ้าผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์โปรด
ประทานความเมตตาแกท่พวกเจจ้าตท่อหนจ้าชายผผจ้นกันี้น 
เพสืกี่อทท่านจะสท่งพขีกี่ชายอขีกคนนกันี้นของพวกเจจ้ากลกับมา
พรจ้อมกกับเบนยามธิน หากวท่าพท่อจะตจ้องสผญเสขียลผก ๆ
ของพท่อไป พท่อกห็ยอมสผญเสขีย”

พรร้อมเงธินสองเทผ่าพวกเขาพาเบนยามธินไปยนังอภียธิปตร์
พวกเขานสาผลไมจ้ทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดบางชนธิดของแผท่นดธินนกันี้นไปและของกสานกัล “พธิมเสนบจ้าง และนนี้สาผถึนี้งบจ้าง พวก

ยางไมจ้และมดยอบ พวกลผกนกัทและลผกอกัลมกันดห์ทกันี้งหลาย” พวกเขาตจ้องนสาเงธินสองเทท่าใสท่มสือไป และเงธินทขีกี่ถผกนสา
กลกับมานกันี้น พวกเขากห็ตจ้องนสามกันไปอขีก ทตุกสธิกี่งทขีกี่ทสาไดจ้ตจ้องถผกกระทสาเพสืกี่อเอาใจชายเขจ้มงวดผผจ้นกันี้นในอขียธิปตห์และเพสืกี่อ
หาซสืนี้ออาหารใหจ้ครอบครกัวของพวกเขา

______________
ขร้อ 15-26:

43:15 และคนเหลท่านกันี้นกห็เอาของกสานกัลนกันี้น และ
พวกเขาเอาเงธินสองเทท่าในมสือของพวกเขาไป พรจ้อม
กกับเบนยามธิน และลตุกขถึนี้น และลงไปยกังประเทศ
อขียธิปตห์ และยสืนตท่อหนจ้าโยเซฟ
43:16 และเมสืกี่อโยเซฟเหห็นเบนยามธินมากกับพวกพขีกี่
ชาย ทท่านกห็กลท่าวแกท่คนตจ้นเรสือนของทท่านวท่า “จงพา
ชายเหลท่านขีนี้ไปทขีกี่บจ้าน และจงฆท่าสกัตวห์และจกัดเตรขียม

ไวจ้ใหจ้พรจ้อม เพราะชายเหลท่านขีนี้จะมารกับประทาน
ดจ้วยกกันกกับเราตอนเทขีกี่ยง”
43:17 และชายคนนกันี้นกห็ทสาตามทขีกี่โยเซฟไดจ้สกักี่ง และ
ชายคนนกันี้นพาคนเหลท่านกันี้นเขจ้าไปในบจ้านของโยเซฟ
43:18 และคนเหลท่านกันี้นกห็กลกัว เพราะพวกเขาถผกพา
เขจ้าไปในบจ้านของโยเซฟ และพวกเขากลท่าววท่า 
“เพราะเหตตุเงธินนกันี้นทขีกี่ถผกคสืนมาในกระสอบของพวก



เราครกันี้งกท่อนนกันี้น พวกเราจถึงถผกพาเขจ้ามาทขีกี่นขีกี่ เพสืกี่อ
ทท่านจะหาเหตตุเลท่นงานพวกเรา และตะครตุบพวกเรา
และจกับพวกเราเปป็นทาส และรธิบเอาพวกลาของ
พวกเรา”
43:19 และพวกเขาเขจ้าไปใกลจ้คนตจ้นเรสือนของโย
เซฟ และพวกเขาสนทนากกับเขาทขีกี่ประตผบจ้าน
43:20 และกลท่าววท่า “โอ ทท่านเจจ้าขจ้า แทจ้จรธิงพวก
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ลงมาครกันี้งกท่อนเพสืกี่อซสืนี้ออาหาร
43:21 และตท่อมาเมสืกี่อพวกขจ้าพเจจ้ามาถถึงทขีกี่พกักแรม 
พวกขจ้าพเจจ้าไดจ้เปปิดกระสอบของพวกขจ้าพเจจ้าออก 
และดผเถธิด เงธินของแตท่ละคนกห็อยผท่ในปากกระสอบ
ของตน เงธินของพวกขจ้าพเจจ้านกันี้นยกังอยผท่ครบนนี้สาหนกัก 
และพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้นสาเงธินนกันี้นมาอขีกในมสือของพวก
ขจ้าพเจจ้า
43:22 และเงธินอขีกสท่วนหนถึกี่งพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้เอามา
ในมสือของพวกขจ้าพเจจ้าเพสืกี่อจะซสืนี้ออาหาร พวก
ขจ้าพเจจ้าไมท่สามารถบอกไดจ้วท่า ใครใสท่เงธินของพวก

ขจ้าพเจจ้าไวจ้ในกระสอบของพวกขจ้าพเจจ้า”
43:23 และคนตจ้นเรสือนกลท่าววท่า “ขอสกันตธิมขีแกท่พวก
ทท่านเถธิด อยท่ากลกัวเลย พระเจจ้าของพวกทท่าน และ
พระเจจ้าของบธิดาของพวกทท่าน ไดจ้ประทานทรกัพยห์
สมบกัตธิแกท่พวกทท่านในกระสอบของพวกทท่าน 
ขจ้าพเจจ้ามขีเงธินของพวกทท่านแลจ้ว” และคนตจ้นเรสือนกห็
พาสธิเมโอนออกมาหาพวกเขา
43:24 และชายคนนกันี้นพาคนเหลท่านกันี้นเขจ้าไปในบจ้าน
ของโยเซฟ และเอานนี้สาใหจ้พวกเขา และพวกเขากห็
ลจ้างเทจ้าของพวกเขา และเขาจกัดหญจ้าฟางใหจ้ลาของ
พวกเขา
43:25 และพวกเขากห็จกัดเตรขียมของกสานกัลนกันี้นไวจ้
กท่อนโยเซฟมาตอนเทขีกี่ยง เพราะพวกเขาไดจ้ยธินวท่า
พวกเขาจะรกับประทานอาหารกกันทขีกี่นกักี่น
43:26 และเมสืกี่อโยเซฟกลกับมาบจ้าน พวกเขากห็เอา
ของกสานกัลนกันี้นซถึกี่งอยผท่ในมสือของพวกเขามาใหจ้ทท่านใน
บจ้าน และนจ้อมตกัวลงถถึงดธินตท่อหนจ้าทท่าน

บนัดนภีนั้พภีริ่นร้องสธิบเอย็ดคนเผชธิญหนร้าโยเซฟ
นขีกี่เปป็นคนกลตุท่มหนถึกี่งทขีกี่ถท่อมใจมากจรธิง ๆ ทขีกี่ลงมายกังอขียธิปตห์เปป็นครกันี้งทขีกี่สองนขีนี้และยสืนอยผท่ตท่อหนจ้าโยเซฟ โยเซฟ

สกักี่งคนตจ้นเรสือนของตนใหจ้พาชายเหลท่านขีนี้ไปยกังบจ้านของเขาและเตรขียมการเลขีนี้ยงใหจ้พรจ้อม พวกเขาจะทานขจ้าวกกับโย
เซฟตอนเทขีกี่ยง

พขีกี่นจ้องเหลท่านกันี้นหวาดกลกัวมากกวท่าเดธิม พวกเขาจะถผกพาตกัวไปคตุกใตจ้ดธินไหม? มกันเปป็นเพราะเรสืกี่องเงธินนกันี้น
ทขีกี่ถผกคสืนใหจ้ในกระสอบของพวกเขาครกันี้งแรกนกันี้นไหม? ผผจ้ครอบครองคนนขีนี้กสาลกังหาชท่องทขีกี่จะทสาใหจ้พวกเขาทตุกคนตก
เปป็นทาสไหม?

แตท่พวกเขาไปกกับคนตจ้นเรสือนยกังบจ้านของโยเซฟ พวกเขาพยายามอธธิบายใหจ้คนตจ้นเรสือนของโยเซฟฟปัง 
พวกเขาไดจ้นสาเงธินมาดจ้วยคราวกท่อนและพวกเขาประหลาดใจทขีกี่ไดจ้พบเงธินนกันี้นในกระสอบของตน พวกเขานสาเงธิน
มาเพธิกี่มดจ้วยคราวนขีนี้เพสืกี่อจะซสืนี้ออาหาร

ชายผผจ้นกันี้นอธธิบายวท่า “ขอสกันตธิมขีแกท่พวกทท่านเถธิด อยท่ากลกัวเลย พระเจจ้าของพวกทท่าน และพระเจจ้าของ
บธิดาของพวกทท่าน ไดจ้ประทานทรกัพยห์สมบกัตธิแกท่พวกทท่านในกระสอบของพวกทท่าน ขจ้าพเจจ้ามขีเงธินของพวกทท่าน
แลจ้ว” และคนตจ้นเรสือนกห็พาสธิเมโอนออกมาหาพวกเขา” พวกเขาไดจ้รกับการปฏธิบกัตธิอยท่างสตุภาพ ไดจ้นนี้สาเพสืกี่อลจ้างเทจ้า
ของตน และพวกลาไดจ้อาหารกธิน พวกเขาเตรขียมพรจ้อมของกสานกัลนกันี้นทขีกี่ตนไดจ้นสามาเมสืกี่อโยเซฟจะมาบจ้านตอน
เทขีกี่ยง ผมคธิดวท่าพวกเขาไดจ้จกัดเรขียงมกันอยท่างสวยงามเตห็มทขีกี่เพสืกี่อทสาใหจ้เขาประทกับใจ จากนกันี้นพวกเขากห็ “นจ้อมตกัวลง



ถถึงดธินตท่อหนจ้าทท่าน”
______________

ขร้อ 27-34:
43:27 และทท่านถามพวกเขาถถึงทตุกขห์สตุขของพวก
เขา และกลท่าววท่า “บธิดาของพวกเจจ้าสบายดขีหรสือ ผผจ้
ชราทขีกี่พวกเจจ้ากลท่าวถถึงนกันี้น เขายกังมขีชขีวธิตอยผท่หรสือ”
43:28 และพวกเขาตอบวท่า “บธิดาของพวกขจ้าพเจจ้า
ผผจ้รกับใชจ้ของทท่านมขีสตุขภาพดขี ทท่านยกังมขีชขีวธิตอยผท่” และ
พวกเขากห็กจ้มศขีรษะของตนลง และกราบไหวจ้ทท่าน
43:29 และทท่านแหงนตาของทท่านขถึนี้นและเหห็นเบน
ยามธินนจ้องชายของตน บตุตรชายของมารดาของตน 
และกลท่าววท่า “คนนขีนี้เปป็นนจ้องชายสตุดทจ้องของพวก
เจจ้าหรสือ ทขีกี่พวกเจจ้าเคยพผดกกับเราเกขีกี่ยวกกับเขา” และ
ทท่านพผดวท่า “ขอพระเจจ้าทรงมขีพระกรตุณาแกท่เจจ้าเถธิด
ลผกของเราเออ๋ย”
43:30 และโยเซฟกห็รขีบไป เพราะสท่วนภายในของ
ทท่านโหยหานจ้องชายของทท่าน และทท่านกห็หาทขีกี่ทขีกี่จะ
รจ้องไหจ้ และทท่านไดจ้เขจ้าไปในหจ้องของตนและรจ้องไหจ้
อยผท่ทขีกี่นกักี่น

43:31 และทท่านลจ้างหนจ้าของตน และออกมา และ
แขห็งใจตนเอง และกลท่าววท่า “ยกอาหารมาเถธิด”
43:32 และพวกคนใชจ้กห็ยกสท่วนของทท่านมาตกันี้งไวจ้
เฉพาะทท่าน และสท่วนของพขีกี่นจ้องกห็เฉพาะพขีกี่นจ้อง และ
สท่วนของคนอขียธิปตห์ทขีกี่จะมารกับประทานดจ้วยกกันกกับ
ทท่านนกันี้นกห็เฉพาะพวกเขา เพราะคนอขียธิปตห์จะไมท่รกับ
ประทานอาหารรท่วมกกับคนฮขีบรผ เพราะวท่านกักี่นเปป็นสธิกี่ง
ทขีกี่นท่ารกังเกขียจสสาหรกับคนอขียธิปตห์
43:33 และพวกพขีกี่นจ้องกห็นกักี่งตรงหนจ้าทท่าน เรขียงตกันี้งแตท่
บตุตรหกัวปปตามสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปของตน และลงมาจนถถึง
นจ้องสตุดทจ้องตามวกัย และชายเหลท่านกันี้นกห็ประหลาด
ใจตท่อกกันและกกัน
43:34 และทท่านกห็เอามาและสท่งสท่วนอาหารใหจ้แกท่
พวกเขาตท่อหนจ้าทท่าน แตท่สท่วนอาหารของเบนยามธิน
นกันี้นมากกวท่าของพวกพขีกี่ชายถถึงหจ้าเทท่า และพวกเขากห็
ดสืกี่ม และรท่วมรสืกี่นเรธิงกกับทท่าน

โยเซฟไดร้เหย็นหนร้าเบนยามธินนร้องชาย: บธิดาของเขายนังมภีชภีวธิตอยสูผ่!
คตุณนถึกภาพออกไหมถถึงอารมณห์อกันตสืนี้นตกันของโยเซฟขณะทขีกี่เขามองดผเบนยามธินนจ้องชายของตน? เขาไมท่

ไดจ้เหห็นหนจ้านจ้องชายแทจ้ ๆ ของตนคนเดขียวผผจ้นขีนี้นานกวท่ายขีกี่สธิบปป! และเขาไมท่ไดจ้ไวจ้ใจพวกพขีกี่ ๆ อยท่างเตห็มทขีกี่ ยาโคบ
เรธิกี่มชราแลจ้ว ทท่านยกังมขีชขีวธิตอยผท่ไหม? เขาแสรจ้งทสาเปป็นไมท่รผจ้จกักนจ้องชายผผจ้นกันี้น และเขาพผดถถึงบธิดาของตนในฐานะ “ผผจ้
ชราทขีกี่พวกเจจ้ากลท่าวถถึงนกันี้น” โอ เขาดขีใจจรธิง ๆ ทขีกี่ไดจ้ยธินวท่ายาโคบยกังมขีชขีวธิตอยผท่!

เขากลท่าวแกท่เบนยามธินวท่า “ขอพระเจจ้าทรงมขีพระกรตุณาแกท่เจจ้าเถธิด ลผกของเราเออ๋ย” และจากนกันี้นเขากห็รขีบ
ไปเขจ้าหจ้องชกันี้นในซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ เขาจะรจ้องไหจ้ไดจ้ โอ ความทรงจสาเกขีกี่ยวกกับวกัยเดห็กและหลายปปทขีกี่ขาดหายไปนกันี้น! จาก
นกันี้นเขากห็ลจ้างหนจ้าลจ้างตาและออกมาอขีกและพวกเขากห็นสาอาหารมาเสธิรห์ฟ

เขากธินตามลสาพกัง ในฐานะผผจ้ครอบครองทขีกี่มขีอสานาจมาก ชาวฮขีบรผเหลท่านขีนี้กห็กธินเฉพาะพวกเขา และพวก
คนอขียธิปตห์ทขีกี่อยผท่ทขีกี่นกักี่นดจ้วยกห็ตจ้องกธินเฉพาะพวกเขา

พวกเขาตกใจมากเมสืกี่อโยเซฟใหจ้พวกเขานกักี่งทขีกี่โตอ๊ะตามลสาดกับอายตุของพวกเขา เขามขีความรผจ้เหนสือ
ธรรมชาตธิหรสือ? เขาตกักอาหารใสท่จานเหลท่านกันี้นใหจ้ เมสืกี่อเขาสท่งอาหารสท่วนของเบนยามธินมา ใจทขีกี่ลจ้นเอท่อของเขากห็
ตกักใหจ้เยอะมากกวท่าทขีกี่ชายหนตุท่มคนนกันี้นจะกธินไหว คสือมากกวท่าคนอสืกี่นทขีกี่เหลสือถถึงหจ้าเทท่า บกัดนขีนี้ชายเหลท่านกันี้นเรธิกี่มผท่อน



คลายบจ้างแลจ้วและพวกเขาดสืกี่มและมขีใจรสืกี่นเรธิง



ปฐมกาล 44
ขร้อ 1-13:

44:1 และทท่านสกักี่งคนตจ้นเรสือนของทท่าน โดยกลท่าววท่า
“จงเตธิมกระสอบของคนเหลท่านกันี้นดจ้วยอาหาร เทท่าทขีกี่
พวกเขาจะขนไปไดจ้ และเอาเงธินของแตท่ละคนใสท่ไวจ้
ในปากกระสอบของเขา
44:2 และใสท่ถจ้วยของเรา คสือถจ้วยเงธินนกันี้น ไวจ้ในปาก
กระสอบของคนสตุดทจ้อง และเงธินคท่าขจ้าวของเขา” 
และคนตจ้นเรสือนกห็ทสาตามคสาทขีกี่โยเซฟไดจ้พผด
44:3 ทกันทขีทขีกี่เวลารตุท่งเชจ้า คนเหลท่านกันี้นกห็ถผกสท่งออกไป
พวกเขาและพวกลาของพวกเขา
44:4 และเมสืกี่อพวกเขาออกไปจากนคร และยกังไป
ไดจ้ไมท่ไกลนกัก โยเซฟกห็กลท่าวแกท่คนตจ้นเรสือนของทท่าน
วท่า “จงลตุกขถึนี้น ตามคนเหลท่านกันี้นไป และเมสืกี่อเจจ้าไป
ทกันพวกเขาแลจ้ว จงกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า ‘ทสาไมพวก
เจจ้าจถึงเอาความชกักี่วรจ้ายมาตอบแทนความดขีเลท่า
44:5 ถจ้วยนขีนี้เปป็นถจ้วยทขีกี่เจจ้านายของขจ้าใชจ้ดสืกี่ม และ
โดยถจ้วยนขีนี้เจจ้านายทสาการทสานายมธิใชท่หรสือ พวกเจจ้า
ไดจ้ทสาความชกักี่วรจ้ายในการทสาเชท่นนขีนี้’”
44:6 และเขาตามไปทกันพวกเขา และเขาพผดกกับ
พวกเขาตามคสาเดขียวกกันเหลท่านขีนี้
44:7 และคนเหลท่านกันี้นกลท่าวแกท่เขาวท่า “ทสาไมเจจ้า
นายของขจ้าพเจจ้าจถึงพผดถจ้อยคสาเหลท่านขีนี้ ขอพระเจจ้า
อยท่ายอมใหจ้พวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่านกระทสาตามสธิกี่งนขีนี้

เลย
44:8 ดผเถธิด เงธินซถึกี่งพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้พบในปาก
กระสอบของพวกขจ้าพเจจ้านกันี้น พวกขจ้าพเจจ้าไดจ้นสามา
คสืนแกท่ทท่านจากแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน แลจ้วพวก
ขจ้าพเจจ้าจะขโมยเงธินหรสือทองออกไปจากบจ้านเจจ้า
นายของทท่านไดจ้อยท่างไรเลท่า
44:9 หากทท่านพบของนกันี้นกกับใครกห็ตามในพวกผผจ้รกับ
ใชจ้ของทท่าน กห็ใหจ้ผผจ้นกันี้นตายเถธิด ทกันี้งพวกขจ้าพเจจ้าจะ
เปป็นเหลท่าทาสของเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าดจ้วย”
44:10 และเขากลท่าววท่า “บกัดนขีนี้ใหจ้เปป็นไปตาม
บรรดาถจ้อยคสาของพวกเจจ้าเถธิด เราพบของนกันี้นทขีกี่ผผจ้
ใด ผผจ้นกันี้นจะตจ้องเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของเรา และพวกเจจ้าจะ
หามขีความผธิดไมท่”
44:11 แลจ้วพวกเขาทตุกคนจถึงรขีบยกกระสอบของตน
วางลงบนพสืนี้นดธิน และทตุกคนเปปิดกระสอบของตน
ออก
44:12 และเขากห็คจ้นดผ และตกันี้งตจ้นทขีกี่คนหกัวปป และจบ
ลงทขีกี่คนสตุดทจ้อง และถจ้วยนกันี้นถผกพบในกระสอบของ
เบนยามธิน
44:13 แลจ้วพวกเขากห็ฉขีกเสสืนี้อผจ้าของตน และบรรทตุก
ของขถึนี้นหลกังลาของตนทตุกคน และกลกับไปยกังนคร
นกันี้น

อทุบายของโยเซฟเพสืริ่อฟป้องใจพวกพภีริ่ ๆ เพธิริ่มเตธิม
ใจของโยเซฟอธิกี่มเอมแลจ้ว เขาคธิดถถึงยาโคบบธิดาผผจ้ชราของตนและครอบครกัวทกันี้งหมดนกันี้น พวกเขามขีรกับ

ประทานพอไหม? ดกังนกันี้นโยเซฟจถึงสกักี่งพวกคนตจ้นเรสือนวท่า “จงเตธิมกระสอบของคนเหลท่านกันี้นดจ้วยอาหาร เทท่าทขีกี่พวก
เขาจะขนไปไดจ้ และเอาเงธินของแตท่ละคนใสท่ไวจ้ในปากกระสอบของเขา” แมจ้เขารผจ้สถึกวท่าตนตจ้องสอนบทเรขียนหนถึกี่ง
แกท่พวกพขีกี่ทขีกี่ชกักี่วเหลท่านขีนี้ เขากห็หท่วงใยสวกัสดธิภาพของครอบครกัวเหลท่านกันี้นทขีกี่บจ้าน

โยเซฟเปป็นหท่วง เพราะทราบถถึงความชกักี่วของพขีกี่ชายเหลท่านขีนี้ เขาตจ้องเลสือกวธิธขีทขีกี่จะจกัดการกกับพวกเขา เขา
จะนสาการพธิพากษาและการลงโทษมาสผท่พวกเขาเพราะความชกักี่วของพวกเขา ตามทขีกี่พวกเขาสมควรไดจ้รกับดขีไหม? 
เขาจะสกักี่งประหารชขีวธิตบางคนในพวกเขา หรสือใหจ้บางคนตกเปป็นทาส หรสือเขาจะยถึดเหลท่าสกัตวห์ของพวกเขาไปกห็ไดจ้ 



พวกเขาสมควรถผกลงโทษ หรสือเขาควรตจ้อนรกับพวกเขาราวกกับวท่าพวกเขาไมท่ไดจ้ทสาเรสืกี่องไมท่ดขีเลย? เขาควรวางใจ
พวกเขา ใหจ้พวกเขาไดจ้รท่วมสามกัคคขีธรรมอยท่างเตห็มเปปปั่ยมไหม? เขาควรเพธิกเฉยความชกักี่วแหท่งใจของพวกเขาและ
ความเกลขียดชกังของพวกเขาและอาจปลท่อยใหจ้พวกเขาใชจ้อตุบายของพวกเขาตท่อไปดขีไหม? ไมท่ไดจ้เลย เขาตจ้องรกัก
พวกเขาและยกโทษใหจ้พวกเขา พวกเขาเปป็นครอบครกัวของเขา เพสืกี่อเหห็นแกท่บธิดาและเบนยามธิน เขาตจ้องรกักษา
สายสกัมพกันธห์ของครอบครกัวไวจ้ แตท่พวกเขาตจ้องถผกทสาใหจ้ถท่อมใจ ตจ้องถผกนสามาถถึงการกลกับใจใหมท่

มกันไมท่ผธิดทขีกี่พวกเขาควรเกรงกลกัวโยเซฟ ทขีกี่พวกเขาควรเหห็นวท่าความฝปันตท่าง ๆ ของเขาไดจ้กลายเปป็นจรธิง
แลจ้ว ความฝปันเหลท่านกันี้นทขีกี่เขาไดจ้รกับจากพระเจจ้า โยเซฟตจ้องลงมสือเพสืกี่อทขีกี่พวกพขีกี่ชายทขีกี่มขีความผธิดเหลท่านขีนี้จะดสาเนธิน
อยท่างถท่อมใจตท่อหนจ้าเขา

และพวกเขามขีจตุดอท่อนมากทขีกี่สตุดตรงไหน? เขาจะทสาใหจ้พวกเขากลกัวจกับใจไดจ้อยท่างไร? ตจ้องผท่านทางเบน
ยามธินเปป็นหลกัก! คงไมท่มขีหนทางทขีกี่จะรกับประกกันวท่าบธิดาของพวกเขาผผจ้ซถึกี่งพวกเขาเกรงกลกัวจะโกรธหกัวฟปัดหกัวเหวขีกี่ยง
ไดจ้มากเทท่ากกับการทธินี้งเบนยามธินไวจ้ทขีกี่นขีกี่! คงไมท่มขีพวกเขาสกักคนกลจ้ากลกับไปสผจ้หนจ้าบธิดาผผจ้ชราหากเบนยามธินไมท่ไดจ้กลกับ
ไปดจ้วย และดกังนกันี้นโยเซฟจถึงเลสือกเบนยามธิน สกักี่งคนใหจ้ใสท่ถจ้วยเงธินนกันี้นไวจ้ในกระสอบของเขา และสกักี่งคนตจ้นเรสือนนกันี้น
ใหจ้ไลท่ตามพวกเขาไปและกลท่าวหาพวกเขา เจอถจ้วยเงธินนกันี้นและจากนกันี้นกห็พาพวกเขากลกับมา

คนเหลท่านกันี้นทกักทจ้วงอยท่างจรธิงจกังเมสืกี่อพวกเขาเอาของทขีกี่บรรทตุกลงจากหลกังลาและคจ้นดผกระสอบของทตุก
คน เรธิกี่มตจ้นทขีกี่รผเบน, สธิเมโอน, เลวขี, ยผดาหห์ เรสืกี่อยมาจากคนโตสตุดไปคนเลห็กสตุด จนกระทกักี่งเขามาถถึงเบนยามธินและ
ดผเถธิด ถจ้วยเงธินนกันี้นอยผท่กกับเขา!

โยเซฟสกักี่งคนตจ้นเรสือนของตนใหจ้บอกพวกเขาวท่าถจ้วยเงธินนกันี้นเปป็นถจ้วยทขีกี่ “เจจ้านาย…ใชจ้ในการทสานาย” 
และเขาพตุดอยท่างเดธิมในขจ้อ 15 วท่า “พวกเจจ้าไมท่ทราบหรสือวท่า คนอยท่างเราสามารถทสานายไดจ้อยท่างแนท่นอน” พวก
เขาบอกไดจ้เลยวท่าโยเซฟทราบสธิกี่งตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับพวกเขาทขีกี่คนตท่างชาตธิอยท่างคนอขียธิปตห์คงไมท่มขีทางรผจ้ไดจ้ นอกเสขีย
จากวท่าสธิกี่งเหลท่านกันี้นถผกเปปิดเผยเปป็นพธิเศษแกท่เขา

ฉะนกันี้น โยเซฟ นายกรกัฐมนตรขีผผจ้เขจ้มงวดและเอาจรธิงเอาจกังคนนขีนี้ มขีวธิธขีตธิดตท่อสสืกี่อสารกกับพระเจจ้า และทราบ
สธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่คนอสืกี่นไมท่ทราบอยท่างนกันี้นหรสือ? โยเซฟปลท่อยใหจ้พวกเขาคธิดเชท่นนกันี้น เขาไมท่ไดจ้กสาลกังพผดกกับพวกเขา
ราวกกับวท่าเขาเปป็นผผจ้หนถึกี่งทขีกี่ไวจ้วางใจและเชสืกี่อในพระเจจ้าแหท่งบธิดาของพวกเขา แตท่ในฐานะเปป็นผผจ้หนถึกี่งทขีกี่คงจะบผชา
เหลท่าพระแหท่งอขียธิปตห์และผท่านทางถจ้วยเงธินนกันี้น เขาอาจสามารถบอกลท่วงหนจ้าถถึงสธิกี่งตท่าง ๆ ทขีกี่ยกังไมท่ไดจ้ถผกเปปิดเผยไดจ้ 
ดกังนกันี้นเขาจถึงแสรจ้งทสาเปป็นวท่าโดยถจ้วยเงธินนขีนี้เขาสามารถทสานายและทราบสธิกี่งตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับพวกเขาไดจ้ โอ เชท่นนกันี้น
แลจ้ว ชายผผจ้ยธิกี่งใหญท่นขีนี้กห็ทราบความลกับอกันชกักี่วรจ้ายเหลท่านกันี้นแหท่งใจของพวกเขา!

คราวนขีนี้พวกเขากห็เดธินคอตกกลกับไปยกังเรสือนของโยเซฟ ถจ้วยนกันี้นมาอยผท่ในการครอบครองของเบนยามธินไดจ้
อยท่างไรกห็ไมท่รผจ้ บกัดนขีนี้มขีการขผท่แลจ้ววท่าเบนยามธินตจ้องอยผท่ตท่อและพวกเขาตจ้องเผชธิญหนจ้ากกับบธิดาผผจ้โมโหตามลสาพกัง หาก
พวกเขาไดจ้รกับอนตุญาตใหจ้กลกับไปยกังปาเลสไตนห์ พวกเขาจะทสาอยท่างไรดขี!

___________________
ขร้อ 14-17:

44:14 และยผดาหห์กกับพวกพขีกี่นจ้องของเขากห็มายกังบจ้าน ของโยเซฟ เพราะทท่านยกังอยผท่ทขีกี่นกักี่น และพวกเขา



กราบลงถถึงดธินตท่อหนจ้าทท่าน
44:15 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “พวกเจจ้า
ทสาการอะไรกกันนขีกี่ พวกเจจ้าไมท่ทราบหรสือวท่า คนอยท่าง
เราสามารถทสานายไดจ้อยท่างแนท่นอน”
44:16 และยผดาหห์กลท่าววท่า “พวกขจ้าพเจจ้าจะพผด
อะไรกกับเจจ้านายของขจ้าพเจจ้า พวกขจ้าพเจจ้าจะพผด
อะไรไดจ้เลท่า หรสือพวกขจ้าพเจจ้าจะแกจ้ตกัวอยท่างไรไดจ้ 
พระเจจ้าไดจ้ทรงพบความชกักี่วชจ้าของพวกผผจ้รกับใชจ้ของ

ทท่านแลจ้ว ดผเถธิด พวกขจ้าพเจจ้าเปป็นเหลท่าผผจ้รกับใชจ้ของ
เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า ทกันี้งพวกขจ้าพเจจ้ากกับคนทขีกี่ถจ้วย
นกันี้นถผกพบกกับเขาดจ้วย”
44:17 และทท่านกลท่าววท่า “ขอพระเจจ้าอยท่ายอมใหจ้
เรากระทสาเชท่นนกันี้นเลย แตท่ชายคนนกันี้นทขีกี่ถจ้วยนกันี้นถผก
พบในมสือของเขา คนนกันี้นจะเปป็นผผจ้รกับใชจ้ของเรา และ
สสาหรกับพวกเจจ้า พวกเจจ้าจงลตุกขถึนี้นไปหาบธิดาของ
พวกเจจ้าอยท่างสกันตธิเถธิด”

จธิตสนานนกผธิดชอบถสูกฟป้อง พวกพภีริ่ทภีริ่หวาดกลนัวกลนับมา
โยเซฟยกังไมท่ไดจ้ไปปฏธิบกัตธิงานของตนทขีกี่พระราชวกัง เขายกังอยผท่ทขีกี่บจ้านและรอคอยพวกเขา บกัดนขีนี้พวกเขามา

และดจ้วยความทตุกขห์ใจและลสาบากใจพวกเขากห็หมอบกราบลงถถึงดธินตท่อหนจ้าเขา เกธิดอะไรขถึนี้นกกับพวกเขา! โยเซฟ
เพธิกี่มเขจ้ากกับความกลกัวของพวกเขา พวกเขาไมท่รผจ้หรสือวท่าเขาสามารถทสานายไดจ้ สามารถบอกลท่วงหนจ้าถถึงความลกับ
เหลท่านกันี้นแหท่งหกัวใจไดจ้? ยผดาหห์ ซถึกี่งอาจเปป็นคนทขีกี่ซสืกี่อตรงมากทขีกี่สตุดในกลตุท่มและตรงไปตรงมา กลท่าววท่า “พวกขจ้าพเจจ้า
จะแกจ้ตกัวอยท่างไรไดจ้ พระเจจ้าไดจ้ทรงพบความชกักี่วชจ้าของพวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่านแลจ้ว”

ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าพวกเขานถึกถถึงบาปของตนในการขายโยเซฟใหจ้เปป็นทาส พวกเขาถผกจธิตสสานถึกผธิดชอบ
ไลท่ลท่าเพราะตลอดหลายปปมานขีนี้บธิดาของพวกเขาเปป็นทตุกขห์ใจ เปป็นไปไดจ้อยท่างยธิกี่งวท่าชายเหลท่านขีนี้เปป็นคนชกักี่วในหลาย
ดจ้านมากกวท่านกันี้น เมสืกี่อโยเซฟยกังเปป็นเดห็ก เขาไดจ้รายงานเกขีกี่ยวกกับพวกพขีกี่ของเขาตท่อบธิดาของเขา “และโยเซฟไดจ้นสา
เรสืกี่องชกักี่วรจ้ายของพวกพขีกี่ชายมารายงานบธิดาของตน” และยผดาหห์เปป็นคนทขีกี่คกัดคจ้านไมท่ใหจ้พวกเขาฆท่าเดห็กหนตุท่มนกันี้น แตท่
เสนอแนะใหจ้ขายเขาไปเปป็นทาส (ปฐก. 37:26,27) บกัดนขีนี้เขาพผดแทนพวกเขาทตุกคน: “พระเจจ้าไดจ้ทรงพบความ
ชกักี่วชจ้าของพวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่านแลจ้ว” ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่านกักี่นเปป็นจตุดประสงคห์ทขีกี่โยเซฟมขีอยผท่ในหกัวในการปฏธิบกัตธิกกับ
ชายเหลท่านขีนี้อยท่างจรธิงจกัง และยผดาหห์เสนอวท่า “พวกขจ้าพเจจ้าจะเปป็นผผจ้รกับใชจ้ พวกขจ้าพเจจ้าทตุกคน รวมถถึงเบนยามธิน
ดจ้วย”

แตท่โยเซฟกลท่าววท่า “ไมท่ไดจ้ เราจะกกักตกัวเบนยามธินไวจ้คนเดขียวและพวกทขีกี่เหลสือกห็ไปไดจ้อยท่างสกันตธิ!”
อยท่างสกันตธิหรสือ? พวกเขาจะไปสผจ้หนจ้าบธิดาของตนอยท่างไรไดจ้ และยผดาหห์จะไปอยท่างไรไดจ้ ผผจ้ซถึกี่งไดจ้รกับ

ประกกันวท่าจะพาตกัวเดห็กหนตุท่มนกันี้นกลกับไปอยท่างปลอดภกัย หรสือไมท่กห็แบกรกับความผธิดนกันี้นตลอดไป!
____________________

ขร้อ 18-34:
44:18 แลจ้วยผดาหห์จถึงเขจ้าไปใกลจ้ทท่าน และกลท่าววท่า 
“โอ เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า ขอใหจ้ผผจ้รกับใชจ้ของทท่าน 
ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน พผดสกักคสาหนถึกี่งในหผเจจ้านายของ
ขจ้าพเจจ้าเถธิด และขออยท่าใหจ้ความโกรธของทท่านพลตุท่ง
ขถึนี้นตท่อผผจ้รกับใชจ้ของทท่านเลย เพราะทท่านกห็เปป็นเหมสือน

อยท่างฟาโรหห์
44:19 เจจ้านายของขจ้าพเจจ้าไดจ้ถามพวกผผจ้รกับใชจ้ของ
ทท่าน โดยกลท่าววท่า ‘พวกเจจ้ายกังมขีบธิดาหรสือนจ้องชาย
อยผท่หรสือ’
44:20 และพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าวแกท่เจจ้านายของ



ขจ้าพเจจ้าวท่า ‘พวกขจ้าพเจจ้ามขีบธิดา ผผจ้เปป็นชายชราแลจ้ว 
และมขีบตุตรคนหนถึกี่งเกธิดเมสืกี่อบธิดาชรา เปป็นนจ้องคนเลห็ก
และพขีกี่ชายของเดห็กนกันี้นตายเสขียแลจ้ว และเดห็กนกันี้น
เหลสืออยผท่คนเดขียวของมารดาของเขา และบธิดาของ
เขากห็รกักเดห็กคนนขีนี้มาก’
44:21 และทท่านไดจ้กลท่าวแกท่พวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่านวท่า 
‘จงพานจ้องคนนกันี้นลงมาหาเรา เพสืกี่อใหจ้เราเหห็นเดห็ก
คนนกันี้นดจ้วยตาของเราเอง’
44:22 และพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าวแกท่เจจ้านายของ
ขจ้าพเจจ้าวท่า ‘เดห็กหนตุท่มคนนขีนี้จะพรากจากบธิดาของเขา
ไมท่ไดจ้ เพราะถจ้าเขาจะพรากจากบธิดาของเขาไป 
บธิดาของเขาคงจะตาย’
44:23 และทท่านไดจ้กลท่าวแกท่พวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่านวท่า 
‘ถจ้านจ้องชายสตุดทจ้องของพวกเจจ้าไมท่ลงมาพรจ้อมกกับ
พวกเจจ้า พวกเจจ้าจะไมท่เหห็นหนจ้าของเราอขีกเลย’
44:24 และตท่อมาเมสืกี่อพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้ขถึนี้นไปหาบธิดา
ของขจ้าพเจจ้าผผจ้รกับใชจ้ของทท่านแลจ้ว พวกขจ้าพเจจ้ากห็
บอกเลท่าบรรดาถจ้อยคสาของเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าใหจ้
บธิดาฟปัง
44:25 และบธิดาของพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าววท่า ‘จงไป
อขีก และซสืนี้ออาหารเลห็กนจ้อยมาใหจ้พวกเราหนท่อย’
44:26 และพวกขจ้าพเจจ้าไดจ้กลท่าววท่า ‘พวกเราลงไป
ไมท่ไดจ้ ถจ้านจ้องชายสตุดทจ้องของพวกเราไปพรจ้อมกกับ
พวกเรา พวกเรากห็จะลงไป เพราะพวกเราจะไมท่ไดจ้
เหห็นหนจ้าชายผผจ้นกันี้น เวจ้นแตท่นจ้องชายสตุดทจ้องของพวก
เราอยผท่กกับพวกเรา’
44:27 และบธิดาของขจ้าพเจจ้าผผจ้รกับใชจ้ของทท่านไดจ้
กลท่าวแกท่พวกขจ้าพเจจ้าวท่า ‘พวกเจจ้ากห็รผจ้วท่าภรรยาของ

เราไดจ้คลอดบตุตรชายใหจ้เราสองคน
44:28 และบตุตรคนหนถึกี่งกห็จากเราไปแลจ้ว และเราไดจ้
กลท่าววท่า “เขาถผกฉขีกเปป็นชธินี้น ๆ เสขียแลจ้วเปป็นแนท่” 
และเราไมท่ไดจ้เหห็นเขานกับแตท่นกันี้น
44:29 และถจ้าพวกเจจ้าเอาเดห็กคนนขีนี้ไปจากเราดจ้วย 
และเกธิดเหตตุรจ้ายแกท่เขา พวกเจจ้ากห็จะพาผมหงอก
ของเราลงไปสผท่หลตุมฝปังศพดจ้วยความโศกเศรจ้า’
44:30 เหตตุฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ เมสืกี่อขจ้าพเจจ้ามาหาบธิดาของ
ขจ้าพเจจ้าผผจ้รกับใชจ้ของทท่าน และเดห็กหนตุท่มนกันี้นไมท่ไดจ้อยผท่
กกับพวกขจ้าพเจจ้า โดยเหห็นวท่าชขีวธิตของบธิดาผผกพกันอยผท่
ในชขีวธิตของเดห็กหนตุท่มนกันี้น
44:31 การณห์จะเปป็นเชท่นนขีนี้ เมสืกี่อบธิดาเหห็นวท่าเดห็กหนตุท่ม
นกันี้นไมท่ไดจ้อยผท่กกับพวกขจ้าพเจจ้า บธิดากห็จะตาย และพวก
ผผจ้รกับใชจ้ของทท่านจะพาผมหงอกของบธิดาของพวก
ขจ้าพเจจ้าผผจ้รกับใชจ้ของทท่านลงไปสผท่หลตุมฝปังศพดจ้วย
ความโศกเศรจ้า
44:32 เพราะผผจ้รกับใชจ้ของทท่านไดจ้รกับประกกันเดห็กหนตุท่ม
นกันี้นไวจ้ตท่อบธิดาของขจ้าพเจจ้า โดยกลท่าววท่า ‘ถจ้าลผกไมท่
พานจ้องกลกับมาหาพท่อ แลจ้วขจ้าพเจจ้าจะแบกรกับความ
ผธิดนกันี้นตท่อบธิดาของขจ้าพเจจ้าตลอดไปเปป็นนธิตยห์’
44:33 เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน ขอ
โปรดใหจ้ผผจ้รกับใชจ้ของทท่านอยผท่แทนเดห็กหนตุท่มนกันี้นโดย
เปป็นทาสของเจจ้านายของขจ้าพเจจ้า และขอใหจ้เดห็ก
หนตุท่มนกันี้นขถึนี้นไปกกับพวกพขีกี่ชายของตนเถธิด
44:34 ดจ้วยวท่าขจ้าพเจจ้าจะขถึนี้นไปหาบธิดาของขจ้าพเจจ้า
อยท่างไรไดจ้ และเดห็กหนตุท่มนกันี้นไมท่ไดจ้อยผท่กกับขจ้าพเจจ้า 
เกรงวท่าบางทขีขจ้าพเจจ้าจะเหห็นเหตตุรจ้ายนกันี้นทขีกี่จะบกังเกธิด
แกท่บธิดาของขจ้าพเจจ้า”

คนาวธิงวอนอนันไพเราะของยสูดาหร์
ยผดาหห์อยากกลท่าวกกับนายกรกัฐมนตรขีผผจ้นขีนี้เปป็นการสท่วนตกัว เขาทบทวนเรสืกี่องนกันี้นอยท่างจรธิงจกังและซสืกี่อตรงมาก

ๆ ในการมาเยสือนครกันี้งกท่อนโยเซฟไดจ้ถามพวกเขาวท่า “พวกเจจ้ายกังมขีบธิดาหรสือนจ้องชายอยผท่หรสือ?” พวกเขาไดจ้เลท่า
เกขีกี่ยวกกับบธิดาผผจ้ชราของตนและนจ้องชายของตน และโยเซฟไดจ้ยสืนกรานใหจ้พาตกัวเบนยามธินชายหนตุท่มนกันี้นมาใหจ้เขา 



จากนกันี้นพวกเขาไดจ้อธธิบายวท่าถจ้าตจ้องพาตกัวเบนยามธินมา บธิดาผผจ้ชราของพวกเขา ซถึกี่งรกักลผกคนเดขียวผผจ้นขีนี้ทขีกี่เหลสืออยผท่จา
กราเชลสตุดทขีกี่รกักของเขา กห็คงตายเพราะใจสลาย โยเซฟไดจ้ยสืนกรานวท่าพวกเขาตจ้องพาตกัวนจ้องชายของพวกเขามา
ใหจ้ไดจ้ บกัดนขีนี้พวกเขาไดจ้ทสาเชท่นนกันี้นแลจ้ว ดจ้วยความซสืกี่อตรงมากทขีกี่สตุดทขีกี่ตนทสาไดจ้ ยผดาหห์เลท่าเรสืกี่องราวอกันนท่าสะเทสือนใจ
เกขีกี่ยวกกับความรกักของชายชราผผจ้นกันี้นทขีกี่มขีตท่อบตุตรชายสองคนนขีนี้, โยเซฟและเบนยามธิน บกัดนขีนี้ถจ้าเบนยามธินไมท่กลกับไป
ดจ้วย ยาโคบกห็จะตายเพราะทตุกขห์ใจ

ยผดาหห์อธธิบายวท่าตนไดจ้ใหจ้คสาสกัญญาและการรกับประกกันแลจ้ว “เพราะผผจ้รกับใชจ้ของทท่านไดจ้รกับประกกันเดห็ก
หนตุท่มนกันี้นไวจ้ตท่อบธิดาของขจ้าพเจจ้า โดยกลท่าววท่า ‘ถจ้าลผกไมท่พานจ้องกลกับมาหาพท่อ แลจ้วขจ้าพเจจ้าจะแบกรกับความผธิดนกันี้น
ตท่อบธิดาของขจ้าพเจจ้าตลอดไปเปป็นนธิตยห์’”

แลจ้วพวกเขาจะทสาอะไรไดจ้เลท่า? ยผดาหห์เสนอตกัวทขีกี่จะเปป็นทาสเพสืกี่อทขีกี่เบนยามธินจะกลกับไปหาบธิดาไดจ้ ยผดาหห์
มขีครอบครกัวและคนทขีกี่เขารกักอยผท่ทขีกี่บจ้าน แตท่ชท่างเถธิด; ถจ้าจสาเปป็นเขากห็จะอยผท่ตท่อในฐานะทาสคนหนถึกี่งและไมท่ไดจ้เหห็น
หนจ้าพวกเขาอขีกเลยเพสืกี่อทขีกี่เขาจะรกักษาคสาปฏธิญาณทขีกี่ใหจ้ไวจ้แกท่บธิดาผผจ้ชรานกันี้น เขากลท่าววท่า “เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ 
ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน ขอโปรดใหจ้ผผจ้รกับใชจ้ของทท่านอยผท่แทนเดห็กหนตุท่มนกันี้นโดยเปป็นทาสของเจจ้านายของขจ้าพเจจ้า และ
ขอใหจ้เดห็กหนตุท่มนกันี้นขถึนี้นไปกกับพวกพขีกี่ชายของตนเถธิด”

ยผดาหห์ทนไมท่ไดจ้ทขีกี่จะเหห็นบธิดาผผจ้ชราซถึกี่งเปป็นทตุกขห์โศกมาตลอดหลายปปนขีนี้เพราะโยเซฟและบกัดนขีนี้ตจ้องตาย
เพราะใจสลาย หากเบนยามธินไมท่ไดจ้กลกับไป!

ฉะนนันั้นเราจะสสูร้หนร้าพระเยซสูเจร้าไดร้อยผ่างไร
หากเราไมผ่ไดร้ชนะคนทภีริ่เรารนักใหร้มาถนงพระองคร์ดร้วย?

เราจสาไดจ้วท่าสธิบบทในหนกังสสือปฐมกาลถผกใชจ้ไปเพสืกี่อเลท่าเรสืกี่องของโยเซฟ นกักี่นคสือ บททขีกี่ 37 ถถึง 47 โดย
ยกเวจ้นบททขีกี่ 38 ซถึกี่งมขีเนสืนี้อหาเกขีกี่ยวกกับยผดาหห์ มกันเปป็นเรสืกี่องราวทขีกี่งดงามและมขีเสนท่หห์ แตท่พระเจจ้าทรงมขีความจรธิงนธิรกัน
ดรห์บางประการดจ้วยมธิใชท่หรสือทขีกี่จะใสท่ไวจ้ในใจของเราในทขีกี่นขีนี้? ผมคธิดวท่าพระองคห์ทรงมขีแนท่นอน ยผดาหห์ไมท่อาจทนไดจ้ทขีกี่
จะคธิดถถึงการสผจ้หนจ้าบธิดาผผจ้ชราของตน โดยรผจ้วท่าตนไมท่ไดจ้รกักษาคสาปฏธิญาณของตน วท่าเขาตจ้องแบกรกับความผธิดนกันี้น
ตลอดไปทขีกี่ปลท่อยใหจ้เบนยามธินตกเปป็นทาสในอขียธิปตห์ เขาจะสผจ้หนจ้าบธิดาของเขาไดจ้อยท่างไรและเดห็กหนตุท่มนกันี้นไมท่ไดจ้อยผท่
กกับเขาดจ้วย?

มกันเปป็นขจ้อเสนอทขีกี่เสขียสละอกันแสนวธิเศษของยผดาหห์ทขีกี่จะอยผท่ตท่อในฐานะทาสเพสืกี่อทขีกี่เดห็กหนตุท่มนกันี้นจะกลกับ
บจ้านไดจ้ แตท่ความละอายและใจทขีกี่แตกสลายนกันี้นของยผดาหห์ในการกลกับบจ้านไปหาบธิดาผผจ้ชราและไมท่ไดจ้พาเดห็กหนตุท่ม
นกันี้นทขีกี่เขาไดจ้ปฏธิญาณไวจ้วท่าจะพากลกับไปอยท่างปลอดภกัย-นกักี่นกห็คงไมท่แยท่เทท่ากกับการทขีกี่เราตจ้องสผจ้หนจ้าพระเยซผครธิสตห์เมสืกี่อ
เราเสขียชขีวธิตหรสือเมสืกี่อพระองคห์เสดห็จกลกับมาและไมท่มขีคนทขีกี่เรารกักอยผท่กกับเราดจ้วยผผจ้ซถึกี่งจธิตวธิญญาณของพวกเขาถผกฝาก
ไวจ้ใหจ้เราชนะ

ขจ้าจะเขจ้าเฝฝ้าพระองคห์ไดจ้อยท่างไร โดยไมท่พาคนทขีกี่ขจ้ารกักไปดจ้วย
ขจ้าจะยธินี้มไดจ้อยท่างไร โดยรผจ้วท่าพวกเขาตจ้องตกนรก
เมสืกี่อขจ้าไดจ้เหห็นพระเยซผในสงท่าราศขี
โดยไมท่มขีจธิตวธิญญาณเหลท่านกันี้นทขีกี่พระองคห์ทรงไถท่ดจ้วยราคาแสนแพง?



ถถึงเวลาแลจ้วทขีกี่จะเตสือน ถถึงเวลาแลจ้วทขีกี่จะอจ้อนวอน
ถถึงเวลาแลจ้วทขีกี่จะรจ้องไหจ้ ทขีกี่จะยถึดกางเขนไวจ้ใหจ้มกักี่น
สายไปแลจ้วในสวรรคห์ ทขีกี่จะชนะคนทขีกี่เรารกัก
สายไปแลจ้วทขีกี่จะอธธิษฐาน ทขีกี่จะรจ้องไหจ้เพสืกี่อผผจ้หลงหาย

เราตจ้องใหจ้การ ตท่อหนจ้าพระผผจ้ชท่วยของเรา
เราจะรกับบสาเหนห็จ หรสือตจ้องเสขียบสาเหนห็จ!
ทขีกี่บกัลลกังกห์พธิพากษา เผชธิญหนจ้าพระเยซผในสวรรคห์
ไมจ้ หญจ้าแหจ้งและฟาง ถผกเผาดตุจขขีนี้เงธิน

ชท่างเปป็นการลงทตุนทขีกี่แยท่ ในทขีกี่ดธินหรสือธตุรกธิจ
ตรากตรสาไปมากมาย แตท่ไดจ้ผลตอบแทนเพขียงนจ้อยนธิด!
แตท่ผผจ้มขีสตธิปปัญญาจะสท่องแสงในสงท่าราศขีของตนจรธิง ๆ
เมสืกี่อจธิตวธิญญาณหลายดวงปรากฏ นกักี่นเปป็นกสาไรนธิรกันดรห์!

จะมขีการตจ้อนรกับ คสาสรรเสรธิญและเสขียงเพลงอกันยธินดขี
เมสืกี่อเราพบกกับพระเยซผ พรจ้อมกกับผผจ้เชสืกี่อทตุกคน!
เมสืกี่อนกันี้นการตรากตรสาของเราจะดผเหมสือนเลห็กนจ้อยไปเลย
และนนี้สาตาทตุกหยด และการเหนสืกี่อยยากของเราจะสธินี้นสตุด!

โอ จงนสาคนทขีกี่คตุณรกักมา พาเขามาถถึงพระเยซผ!
จงนสาพขีกี่นจ้องชายหญธิงทตุกคนมาถถึงพระองคห์!
เมสืกี่อเหลท่าผผจ้เกขีกี่ยวขจ้าวมา กลกับมาบจ้านพรจ้อมกกับฟฝ่อนขจ้าวนกันี้น
ขอใหจ้ทตุกคนทขีกี่เรารกักถผกเกห็บเขจ้ามาไวจ้อยท่างปลอดภกัย!

โอ นกักี่นเปป็นภาระทขีกี่พระเจจ้าทรงวางบนเราผท่านทางขท่าวสารของเอเสเคขียล:
“บตุตรแหท่งมนตุษยห์เออ๋ย เราไดจ้ทสาใหจ้เจจ้าเปป็นยามเฝฝ้าคนหนถึกี่งแกท่วงศห์วานแหท่งอธิสราเอล ฉะนกันี้นจงฟปังถจ้อยคสา

จากปากของเรา และจงใหจ้คสาตกักเตสือนแกท่พวกเขาจากเรา เมสืกี่อเรากลท่าวแกท่คนชกักี่ววท่า ‘เจจ้าจะตจ้องตายแนท่ ๆ’ และ
เจจ้าไมท่ใหจ้คสาตกักเตสือนแกท่เขา และไมท่กลท่าวเพสืกี่อตกักเตสือนคนชกักี่วใหจ้ละทธินี้งทางชกักี่วของตนเสขีย เพสืกี่อจะชท่วยชขีวธิตเขาใหจ้
รอด คนชกักี่วนกันี้นเองจะตายในความชกักี่วชจ้าของเขา แตท่โลหธิตของเขาเราจะเรขียกรจ้องจากมสือของเจจ้า” - อสค. 
3:17,18

พระเยซผทรงเลท่าคสาอตุปมาเรสืกี่องหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับคน ๆ หนถึกี่งทขีกี่มาอจ้อนวอนขอขนมปปังสามกจ้อนตอนเทขีกี่ยงคสืน 



(ฤทธธิธิ์เดชทกันี้งสธินี้นของพระบธิดา, พระบตุตร และพระวธิญญาณบรธิสตุทธธิธิ์), ขนมปปังแหท่งชขีวธิตนกันี้น, ใหจ้แกท่ “เพสืกี่อนของขจ้า
คนหนถึกี่งในการเดธินทางของเขาไดจ้มาหาขจ้า และขจ้าไมท่มขีอะไรจะตกันี้งไวจ้ตรงหนจ้าเขา” (ลผกา 11:6)

โอ ใครสกักคนมาหาผม ใครสกักคนจะมาหาผผจ้อท่านแตท่ละทท่าน พระเจจ้าทรงสท่งเขามาหาคตุณเพสืกี่อใหจ้คตุณชนะ
และคตุณไมท่มขีขนมปปังเลยหรสือ? ฉะนกันี้นจงวธิงวอนตท่อพระเจจ้าเพสืกี่อขอฤทธธิธิ์เดชของพระเจจ้าทขีกี่จะชนะคน ๆ นกันี้น เพราะ
วกันหนถึกี่งเราตจ้องเผชธิญหนจ้าพระเยซผเจจ้า เหมสือนอยท่างทขีกี่ยผดาหห์ตจ้องเผชธิญหนจ้าบธิดาของเขาโดยรผจ้วท่าเขาไมท่ไดจ้ทสาตาม
คสาสกัญญาตท่าง ๆ และหนจ้าทขีกี่ของเขาและไมท่ไดจ้พาเบนยามธินกลกับมาบจ้านถถึงบธิดาอยท่างปลอดภกัยอขีก

ฉะนกันี้นขอใหจ้เราพาคนทขีกี่เรารกักมาถถึงองคห์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไมท่วท่าจะตจ้องเสขียเทท่าไรกห็ตาม



ปฐมกาล 45
ขร้อ 1-4:

45:1 แลจ้วโยเซฟอดกลกันี้นตนเองตท่อหนจ้าบรรดาผผจ้ทขีกี่
ยสืนอยผท่กกับทท่านตท่อไปอขีกไมท่ไดจ้ และทท่านกห็รจ้องวท่า “จง
ทสาใหจ้ทตุกคนออกไปเสขียจากเราเถธิด” และไมท่มขีผผจ้ใด
ยสืนอยผท่กกับทท่าน ขณะทขีกี่โยเซฟเปปิดเผยตกัวเองแกท่พขีกี่
นจ้องของทท่าน
45:2 และทท่านรจ้องไหจ้เสขียงดกัง และคนอขียธิปตห์ทกันี้ง
หลายและคนในสสานกักพระราชวกังของฟาโรหห์กห็ไดจ้
ยธิน
45:3 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกพขีกี่นจ้องของตนวท่า 

“เราคสือโยเซฟ บธิดาของเรายกังมขีชขีวธิตอยผท่หรสือ” และ
พวกพขีกี่นจ้องของทท่านไมท่สามารถตอบทท่านไดจ้ เพราะ
พวกเขาตกใจทขีกี่เผชธิญหนจ้ากกับทท่าน
45:4 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกพขีกี่นจ้องของตนวท่า “จง
เขจ้ามาใกลจ้ขจ้าพเจจ้าเถธิด ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องพวกทท่าน” 
และพวกเขากห็เขจ้ามาใกลจ้ และทท่านกลท่าววท่า 
“ขจ้าพเจจ้าคสือโยเซฟนจ้องชายของพวกพขีกี่ ทขีกี่พวกพขีกี่ไดจ้
ขายมายกังอขียธิปตห์

โยเซฟเปปิดเผยตนัวแกผ่พภีริ่นร้องของตน
คตุณนถึกภาพออกไหมถถึงอารมณห์ทขีกี่เตห็มตสืนี้นมากขถึนี้นเรสืกี่อย ๆ ในฝผงชนกลตุท่มนขีนี้? เบนยามธิน ผผจ้รผจ้สถึกวท่าตนถผก

กลท่าวหาอยท่างผธิด ๆ กสาลกังจะตกเปป็นทาสเพราะถจ้วยเงธินถจ้วยเดขียวทขีกี่ตนไมท่ไดจ้ขโมยไป และพวกพขีกี่ ๆ ทขีกี่รผจ้สถึกผธิดกห็จสา
ไดจ้ตลอดถถึงนจ้องชายคนนกันี้นทขีกี่พวกเขาไดจ้ขายไปเปป็นทาสและการทขีกี่พวกเขาหลอกลวงบธิดาของพวกเขา แตท่เหนสือ
สธิกี่งอสืกี่นใด นขีกี่คสือโยเซฟ ผผจ้ซถึกี่งหลกังจากผท่านไปถถึงยขีกี่สธิบปป กสาลกังจะเปปิดเผยตกัวแกท่พขีกี่นจ้องของเขา เขารจ้องบอกคนอขียธิปตห์
ทตุกคนใหจ้ออกไปจากหจ้องนกันี้น จากนกันี้นกห็รจ้องไหจ้เสขียงดกัง คนอขียธิปตห์เหลท่านกันี้นในเรสือนของฟาโรหห์ไดจ้ยธินเสขียงรจ้องสะอถึก
สะอสืนี้นของนายกรกัฐมนตรขีในหจ้องนกันี้นกกับคนฮขีบรผแปลกหนจ้าเหลท่านขีนี้จากปาเลสไตนห์! จากนกันี้นโยเซฟกห็กลท่าวแกท่พขีกี่นจ้อง
ของตนวท่า “เราคสือโยเซฟ บธิดาของเรายกังมขีชขีวธิตอยผท่หรสือ” พวกเขาอาจเคยโกหกเขากท่อนหนจ้านขีนี้-พวกเขาไมท่ไดจ้เปป็น
คนดขีเกธินกวท่าทขีกี่จะโกหกเกขีกี่ยวกกับเรสืกี่องนขีนี้ และเพราะถผกบขีบคกันี้นโดยความรกักอกันมากมายทขีกี่เขามขีตท่อบธิดาของเขา เขา
จถึงตจ้องทราบใหจ้ไดจ้ ใชท่แลจ้ว บธิดาของเขายกังมขีชขีวธิตอยผท่ พวกเขายสืนหท่างออกไปจากเขา วตุท่นวายใจ ไมท่แนท่ใจ แตท่เขา
อจ้อนวอนพวกเขาวท่า “จงเขจ้ามาใกลจ้ขจ้าพเจจ้าเถธิด ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องพวกทท่าน” และพวกเขากห็เขจ้ามาใกลจ้” ใชท่แลจ้ว 
เขาบอกพวกเขาอขีกวท่า “ขจ้าพเจจ้าคสือโยเซฟนจ้องชายของพวกพขีกี่ ทขีกี่พวกพขีกี่ไดจ้ขายมายกังอขียธิปตห์”

____________
ขร้อ 5-8:

45:5 เพราะฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ อยท่าเสขียใจไปเลย และอยท่า
โกรธตกัวเอง ทขีกี่พวกพขีกี่ไดจ้ขายขจ้าพเจจ้ามาทขีกี่นขีกี่ เพราะวท่า
พระเจจ้าไดจ้ทรงสท่งขจ้าพเจจ้าใหจ้มากท่อนหนจ้าพวกพขีกี่เพสืกี่อ
จะสงวนชขีวธิตไวจ้
45:6 เพราะการกกันดารอาหารไดจ้อยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้
มาสองปปนขีนี้แลจ้ว และยกังมขีอขีกหจ้าปป ซถึกี่งในปปเหลท่านกันี้นจะ
ทสานาหรสือเกขีกี่ยวขจ้าวไมท่ไดจ้เลย

45:7 และพระเจจ้าไดจ้ทรงสท่งขจ้าพเจจ้ามากท่อนพวกพขีกี่ 
เพสืกี่อทขีกี่จะสงวนลผกหลานของพวกพขีกี่ไวจ้ในแผท่นดธินโลก
และเพสืกี่อชท่วยชขีวธิตของพวกพขีกี่ไวจ้โดยการชท่วยใหจ้พจ้น
อกันใหญท่หลวง
45:8 ดกังนกันี้นบกัดนขีนี้ มธิใชท่พวกพขีกี่ทขีกี่ไดจ้สท่งขจ้าพเจจ้ามาทขีกี่นขีกี่ 
แตท่เปป็นพระเจจ้า และพระองคห์โปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้าเปป็น
เหมสือนบธิดาแกท่ฟาโรหห์ และเปป็นเจจ้านายใน



พระราชวกังทกันี้งสธินี้นของพระองคห์ และเปป็นผผจ้ครอบ ครองทกักี่วแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งหมด
พระเจร้าไดร้สผ่งโยเซฟมายนังอภียธิปตร์

ผมอยากรผจ้จรธิง ๆ วท่าเขาทราบมานานขนาดไหนแลจ้ววท่าทกันี้งหมดนขีนี้เปป็นพระหกัตถห์ของพระเจจ้า? แนท่นอนวท่า
เขามองเหห็นมกันแลจ้วตอนนขีนี้ ผมคธิดวท่าเขารผจ้ ตกันี้งแตท่ทขีกี่เขาไดจ้ถผกแตท่งตกันี้งใหจ้มขีอสานาจ วท่าความฝปันตท่าง ๆ ของเขาทขีกี่จะ
ครอบครองกสาลกังถผกทสาใหจ้สสาเรห็จจรธิง แตท่บกัดนขีนี้พขีกี่นจ้องของเขาไดจ้มากจ้มกราบลงตท่อหนจ้าเขา และนกักี่นกห็ทสาใหจ้ความฝปัน
ของเขาสสาเรห็จจรธิงแลจ้วเชท่นกกัน แตท่เขาตระหนกักวท่านขีกี่เปป็นพระหกัตถห์ของพระเจจ้า พระเจจ้าทรงวางแผนการทกันี้งหมดนขีนี้
เพสืกี่อชท่วยใหจ้หลายลจ้านคนมขีชขีวธิตรอดในความอดอยากนกันี้นและเพสืกี่อรกักษาชขีวธิตคนเหลท่านกันี้นทขีกี่เขารกักในปาเลสไตนห์!

พระเจจ้าทรงสท่งโยเซฟเขจ้ามาในอขียธิปตห์เพสืกี่อรกักษาชขีวธิต พระองคห์ถถึงขนาดสท่งเขามายกังอขียธิปตห์เพสืกี่อรกักษาชขีวธิต
ของพขีกี่นจ้องเหลท่านขีนี้และครอบครกัวของพวกเขาดจ้วย ฉะนกันี้นจถึงไมท่มขีความขมขสืกี่นในใจของเขาตท่อพขีกี่ชายเหลท่านขีนี้ เขาไดจ้
ระวกังทขีกี่จะเหห็นวท่าพวกเขาควรกลกับใจใหมท่ แตท่เขาไมท่ไดจ้กสาลกังดท่าวท่าพวกเขา พระหกัตถห์ของพระเจจ้ายกังใหจ้เกธิดผลดขี
เทท่านกันี้น

เขาจะกลท่าวแบบเดธิมอขีกครกันี้งหลกังจากทขีกี่บธิดาของเขาตายและถผกฝปัง และพวกเขากห็จะหวาดกลกัวอขีกครกันี้ง 
โยเซฟจะลงโทษพวกเขาตอนนขีนี้ไหม? ในปฐมกาล 50:20 เขากลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “แตท่สสาหรกับพวกพขีกี่ พวกพขีกี่ไดจ้
คธิดรจ้ายตท่อขจ้าพเจจ้า แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงดสารธิใหจ้สธิกี่งนกันี้นเกธิดผลดขี…” โยเซฟกลท่าวเชท่นนกันี้นอยท่างสตุภาพพอ เขาเปป็น
เหมสือนบธิดาคนหนถึกี่งตท่อฟาโรหห์อยท่างแทจ้จรธิงและเขาเปป็นเจจ้านายของพระราชวกังทกันี้งหมดและผผจ้ครอบครองของแผท่น
ดธินอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น พระเจจ้าไดจ้ทรงตกันี้งโยเซฟไวจ้ทขีกี่นกักี่นในฐานะเปป็นชายผผจ้เดขียวนกันี้นทขีกี่ทราบนนี้สาพระทกัยของพระเจจ้าและ
กกักตตุนอาหารนกันี้นและแจกจท่ายมกัน

________________
ขร้อ 9-15:

45:9 พวกทท่านจงรขีบ และขถึนี้นไปหาบธิดาของขจ้าพเจจ้า
และกลท่าวแกท่ทท่านวท่า ‘โยเซฟบตุตรชายของทท่าน
กลท่าวดกังนขีนี้วท่า “พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดใหจ้ลผกเปป็นเจจ้า
นายเหนสืออขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้น ขอลงมาหาลผก อยท่ารขีรอเลย
45:10 และพท่อจะไดจ้อาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งโกเชน 
และพท่อจะไดจ้อยผท่ใกลจ้ลผก ทกันี้งตกัวพท่อกกับลผกทกันี้งหลาย
ของพท่อ และหลาน ๆ ของพท่อ และฝผงแพะแกะของ
พท่อ และฝผงวกัวของพท่อ และทตุกสธิกี่งทขีกี่พท่อมขีอยผท่
45:11 และทขีกี่นกักี่นลผกจะบสารตุงเลขีนี้ยงดผพท่อ ดจ้วยวท่ายกังจะ
มขีการกกันดารอาหารอขีกหจ้าปป เกรงวท่าตกัวพท่อ และ
ครอบครกัวของพท่อ และบรรดาคนทขีกี่พท่อมขีอยผท่จะ
ยากจนไป”’

45:12 และดผเถธิด นกัยนห์ตาของพวกพขีกี่ไดจ้เหห็น และ
นกัยนห์ตาของเบนยามธินนจ้องชายของขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็น
วท่า เปป็นปากของขจ้าพเจจ้าเองทขีกี่พผดกกับพวกพขีกี่
45:13 และพวกพขีกี่จงเลท่าใหจ้บธิดาของขจ้าพเจจ้าฟปังถถึง
บรรดายศศกักดธิธิ์ของขจ้าพเจจ้าในอขียธิปตห์ และถถึงสธิกี่ง
สารพกัดทขีกี่พวกพขีกี่ไดจ้เหห็นนกันี้น และพวกพขีกี่จงรขีบและพา
บธิดาของขจ้าพเจจ้าลงมาทขีกี่นขีกี่เถธิด”
45:14 และทท่านกอดคอเบนยามธินนจ้องชายของตน
และรจ้องไหจ้ และเบนยามธินรจ้องไหจ้บนคอของทท่าน
45:15 ยธิกี่งกวท่านกันี้นทท่านไดจ้จตุบพวกพขีกี่นจ้องของตนทตุก
คน และรจ้องไหจ้บนพวกเขา และหลกังจากนกันี้นพวกพขีกี่
นจ้องของทท่านกห็สนทนากกับทท่าน



พวกเขาถสูกสนัริ่งใหร้พายาโคบและครอบครนัว
ของพวกเขามายนังอภียธิปตร์

ยกังเหลสือการกกันดารอาหารอขีกหจ้าปป ยาโคบและครอบครกัวทกันี้งหมดของเขาควรลงมายกังอขียธิปตห์เพสืกี่อทขีกี่โย
เซฟจะสามารถดผแลพวกเขาไดจ้ พวกเขาจะอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินโกเชนและอยผท่ใกลจ้กกับโยเซฟและลผก ๆ ของเขา 
พวกพขีกี่ชายเหลท่านขีนี้สามารถเหห็นพวกเขาไดจ้ แตท่เบนยามธิน ผผจ้เปป็นนจ้องชายแทจ้ ๆ สตุดทขีกี่รกัก จะตจ้องเปป็นคนทขีกี่บอกความ
จรธิงแกท่บธิดา

มขีการสวมกอดอกันอท่อนโยนกกับเบนยามธิน จากนกันี้นเขากห็จตุบพขีกี่ ๆ ของเขาทขีกี่แกจ้มของแตท่ละคนอยท่างกรตุณา 
แบบทขีกี่ยกังเปป็นธรรมเนขียมปฏธิบกัตธิของชาวตะวกันออกอยผท่ และรจ้องไหจ้กกับพวกเขา หลกังจากนกันี้นพวกเขากห็พผดคตุยกกับ
เขา ผมนถึกภาพออกวท่าพวกเขาเลท่าใหจ้โยเซฟฟปังเกขีกี่ยวกกับครอบครกัวของแตท่ละคนและการทขีกี่คนเหลท่านกันี้นไดจ้เตธิบโต
ขถึนี้นมาในชท่วงยขีกี่สธิบกวท่าปปนขีนี้ขนาดไหนตกันี้งแตท่ทขีกี่เขาจากไป

_____________
ขร้อ 16-20:

45:16 และขท่าวนกันี้นถผกไดจ้ยธินในพระราชวกังของ
ฟาโรหห์ โดยกลท่าววท่า “พวกพขีกี่นจ้องของโยเซฟไดจ้มา
แลจ้ว” และฟาโรหห์กกับเหลท่าขจ้าราชการของพระองคห์
กห็พากกันยธินดขี
45:17 และฟาโรหห์รกับสกักี่งกกับโยเซฟวท่า “จงกลท่าวแกท่
พวกพขีกี่นจ้องของทท่านวท่า ‘พวกเจจ้าจงทสาดกังนขีนี้ เอาของ
บรรทตุกสกัตวห์ของพวกเจจ้าและไป พวกเจจ้าจงไปยกัง
แผท่นดธินแหท่งคานาอกัน
45:18 และจงพาบธิดาของพวกเจจ้าและครอบครกัว
ทกันี้งหลายของพวกเจจ้า และมาหาเรา และเราจะ
ประทานของดขีทขีกี่สตุดของแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ใหจ้พวก

เจจ้า และพวกเจจ้าจะไดจ้รกับประทานผลอกันอตุดม
บรธิบผรณห์แหท่งแผท่นดธินนขีนี้’
45:19 บกัดนขีนี้ทท่านถผกรกับสกักี่งแลจ้ว พวกเจจ้าจงทสาดกังนขีนี้ 
พวกเจจ้าจงเอาขบวนเกวขียนหลายเลท่มจากแผท่นดธิน
แหท่งอขียธิปตห์ไปรกับเดห็กเลห็ก ๆ ของพวกเจจ้า และรกับ
ภรรยาของพวกเจจ้า และจงพาบธิดาของพวกเจจ้า
และมาเถธิด
45:20 อยท่าเสขียดายทรกัพยห์สมบกัตธิของพวกเจจ้าดจ้วย 
เพราะของดขีทขีกี่สตุดของแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้นเปป็น
ของพวกเจจ้าแลจ้ว’”

ฟาโรหร์พอใจทภีริ่จะใหร้ครอบครนัวของอธิสราเอล
มายนังอภียธิปตร์

คตุณแนท่ใจไดจ้เลยวท่าสธิกี่งใดกห็ตามทขีกี่โยเซฟกระทสาเปป็นทขีกี่พอใจฟาโรหห์ บกัดนขีนี้พวกเขาจะตจ้องกลกับไปและนสา
บธิดาและครอบครกัวของพวกเขามา พวกเขาจะตจ้องนสาเกวขียนหลายเลท่มออกไปจากแผท่นดธินอขียธิปตห์เพสืกี่อไปพาลผก
เลห็ก ๆ และภรรยาของพวกเขามา และถจ้าพวกเขาไมท่สามารถนสาทรกัพยห์สธิกี่งของของตนมาไดจ้ทกันี้งหมด พวกเขากห็
ตจ้องทธินี้งทรกัพยห์สธิกี่งของเหลท่านขีนี้ไวจ้ จะมขีขจ้าวของเหลสือเฟปอใหจ้พวกเขาในอขียธิปตห์

_________________
ขร้อ 21-28:

45:21 และบตุตรเหลท่านกันี้นของอธิสราเอลกห็ทสาตาม และโยเซฟจกัดขบวนเกวขียนหลายเลท่มใหจ้พวกเขา



ตามรกับสกักี่งของฟาโรหห์ และใหจ้เสบขียงรกับประทานแกท่
พวกเขาสสาหรกับระหวท่างทาง
45:22 แกท่พวกเขาทตุกคน ทท่านใหจ้เสสืนี้อผจ้าสสาหรกับ
เปลขีกี่ยนแกท่แตท่ละคน แตท่แกท่เบนยามธิน ทท่านใหจ้เงธิน
สามรจ้อยเหรขียญกกับเสสืนี้อผจ้าสสาหรกับเปลขีกี่ยนหจ้าชตุด
45:23 และแกท่บธิดาของทท่าน ทท่านฝากของตท่อไปนขีนี้
ไป คสือลาสธิบตกัวบรรทตุกของดขีเหลท่านกันี้นแหท่งอขียธิปตห์ 
และลาตกัวเมขียอขีกสธิบตกัวบรรทตุกขจ้าว และขนมปปัง 
และเสบขียงอาหารสสาหรกับใหจ้บธิดาของทท่านรกับ
ประทานระหวท่างทาง
45:24 ดกังนกันี้นทท่านจถึงสท่งพวกพขีกี่นจ้องของทท่านไป และ
พวกเขากห็ออกเดธินทาง และทท่านกลท่าวแกท่พวกเขา
วท่า “จงระวกังใหจ้ดขีทขีกี่พวกพขีกี่จะไมท่วธิวาทกกันระหวท่าง
ทาง”
45:25 และพวกเขากห็พากกันขถึนี้นไปจากอขียธิปตห์ และ

เขจ้ามาในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน มายกังยาโคบบธิดา
ของพวกเขา
45:26 และบอกบธิดา โดยกลท่าววท่า “โยเซฟยกังมขีชขีวธิต
อยผท่ และเขาเปป็นผผจ้ปกครองเหนสือแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์
ทกันี้งหมด” และใจของยาโคบกห็หมดสธินี้นเรขีกี่ยวแรง 
เพราะทท่านไมท่เชสืกี่อพวกเขา
45:27 และพวกเขาเลท่าบรรดาถจ้อยคสาของโยเซฟใหจ้
บธิดาฟปัง ซถึกี่งโยเซฟไดจ้กลท่าวแกท่พวกเขาแลจ้ว และเมสืกี่อ
บธิดาเหห็นขบวนเกวขียนทกันี้งหลายซถึกี่งโยเซฟไดจ้สท่งมา
เพสืกี่อรกับตน จธิตใจของยาโคบบธิดาของพวกเขากห็ฟปปื้น
ชสืกี่นขถึนี้น
45:28 และอธิสราเอลกลท่าววท่า “อธิกี่มใจแลจ้ว โยเซฟ
ลผกชายของเรายกังมขีชขีวธิตอยผท่ เราจะไปและเหห็นเขา
กท่อนเราตาย”

สผ่งพภีริ่นร้องไปอยผ่างเปป็นสทุข
โยเซฟจกัดเสบขียงใหจ้พวกเขาสสาหรกับกลางทาง แตท่ละคนไดจ้เสสืนี้อผจ้าหนถึกี่งสสารกับ แตท่เบนยามธินไดจ้รกับเงธินสาม

รจ้อยแผท่นกกับเสสืนี้อผจ้าหจ้าสสารกับ! เขาสท่งอผฐไปดจ้วยสธิบตกัวซถึกี่งบรรทตุกของดขี ๆ ของอขียธิปตห์ไป ลาตกัวเมขียสธิบตกัวทขีกี่ขนขจ้าว
และขนมปปังและอาหารสสาหรกับบธิดาของเขาระหวท่างทาง

พวกเขาถผกเตสือนอยท่างเขจ้มงวดวท่า “จงระวกังใหจ้ดขีทขีกี่พวกพขีกี่จะไมท่วธิวาทกกันระหวท่างทาง” พวกเขาจะตจ้องไมท่
ทะเลาะกกันหรสือแตกแยกกกัน แตท่จะตจ้องรขีบทสาภารกธิจใหจ้สสาเรห็จและพาบธิดาของตนมา

พวกเขาคงมขีสขีหนจ้าชสืกี่นบานจรธิง ๆ เมสืกี่อพวกเขาไดจ้พบกกับยาโคบผผจ้ชราและเลท่าใหจ้เขาฟปังถถึงขท่าวมหกัศจรรยห์
ทขีกี่วท่า “โยเซฟยกังมขีชขีวธิตอยผท่ในอขียธิปตห์ เขาเปป็นนายกรกัฐมนตรขีและเขาใหจ้มาตามพวกเขาไป” ยาโคบไมท่อยากจะเชสืกี่อ
เรสืกี่องทกันี้งหมดนขีนี้เลย แตท่เมสืกี่อเขาเหห็นเกวขียนเหลท่านกันี้นทขีกี่ถผกสท่งมาเพสืกี่อบรรทตุกเขากลกับไปยกังอขียธิปตห์ จธิตใจของเขากห็ฟปปื้น
ชสืกี่นขถึนี้นและเขากลท่าววท่า “อธิกี่มใจแลจ้ว โยเซฟลผกชายของเรายกังมขีชขีวธิตอยผท่ เราจะไปและเหห็นเขากท่อนเราตาย”



ปฐมกาล 46
ขร้อ 1-4:

46:1 และอธิสราเอลไปในการเดธินทางของทท่าน 
พรจ้อมกกับสธิกี่งสารพกัดทขีกี่ทท่านมขีอยผท่ และมาถถึงเมสืองเบเอ
อรห์เชบา และถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาแดท่พระเจจ้าของอธิ
สอกัคบธิดาของตน
46:2 และพระเจจ้าตรกัสแกท่อธิสราเอลในนธิมธิตทกันี้งหลาย
แหท่งเวลากลางคสืน และตรกัสวท่า “ยาโคบ ยาโคบ
เออ๋ย” และทท่านทผลวท่า “ขจ้าพระองคห์อยผท่ทขีกี่นขีกี่”

46:3 และพระองคห์ตรกัสวท่า “เราเปป็นพระเจจ้า เปป็น
พระเจจ้าของบธิดาเจจ้า อยท่ากลกัวทขีกี่จะลงไปยกังอขียธิปตห์ 
เพราะทขีกี่นกักี่นเราจะทสาใหจ้เจจ้าเปป็นประชาชาตธิใหญท่
46:4 เราจะลงไปกกับเจจ้าถถึงในอขียธิปตห์ และเราจะพา
เจจ้าขถึนี้นมาอขีกดจ้วยเปป็นแนท่ และโยเซฟจะวางมสือของ
เขาบนตาของเจจ้า”

พระเจร้าทรงใหร้ความมนัริ่นใจยาโคบ
บกัดนขีนี้กองคาราวานมตุท่งหนจ้าไปยกังอขียธิปตห์ จากมกัมเรพวกเขาลงมายกังเบเออรห์เชบา ซถึกี่งยกังอยผท่ในแผท่นดธินคานา

อกันและทขีกี่นกักี่นยาโคบ (อธิสราเอล) ถวายเครสืกี่องสกัตวบผชาตท่าง ๆ แดท่พระเจจ้าแหท่งอธิสอกัคบธิดาของตน
พระเจจ้าประทานนธิมธิตตท่าง ๆ แกท่อธิสราเอลในตอนกลางคสืน พระเจจ้าของอธิสอกัคบธิดาของเขากสาลกังรกับ

ประกกันเขาวท่าเขาสามารถลงไปยกังอขียธิปตห์ไดจ้อยท่างปลอดภกัย พระองคห์จะทรงอยผท่ทขีกี่นกักี่นกกับพวกเขาและสรจ้างพวกเขา
ใหจ้เปป็นประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ใหญท่โตในอขียธิปตห์ จากนกันี้นกห็จะพาพวกเขามาอยผท่ในแผท่นดธินคานาอกันอขีก

นกักี่นเปป็นการกลท่าวซนี้สาพระสกัญญานกันี้นทขีกี่พระเจจ้าประทานไวจ้แกท่อกับราฮกัมในปฐมกาล 15:13-16:
“และพระองคห์ตรกัสแกท่อกับรามวท่า “จงทราบอยท่างแนท่นอนเถธิดวท่า เชสืนี้อสายของเจจ้าจะเปป็นคนแปลกหนจ้า

ในแผท่นดธินทขีกี่ไมท่ใชท่ของพวกเขา และจะรกับใชจ้พวกนกันี้น และพวกนกันี้นจะกดขขีกี่ขท่มเหงพวกเขาสขีกี่รจ้อยปป และประเทศนกันี้น
ซถึกี่งพวกเขาจะรกับใชจ้ เราจะพธิพากษาเชท่นกกัน และหลกังจากนกันี้นพวกเขาจะออกมาพรจ้อมกกับทรกัพยห์สธิกี่งของเปป็นอกัน
มาก และเจจ้าจะไปสผท่บรรพบตุรตุษของเจจ้าโดยผาสตุก เจจ้าจะถผกฝปังในวกัยชรามาก แตท่ในชกักี่วอายตุทขีกี่สขีกี่พวกเขาจะกลกับมา
ทขีกี่นขีกี่อขีกครกันี้ง เพราะวท่าความชกักี่วชจ้าของคนอาโมไรตห์ยกังไมท่ครบถจ้วน”

แผนการทกันี้งหมดนกันี้นของพระเจจ้ากสาลกังทสางานอยผท่ พระองคห์จะทรงทสาใหจ้พระสกัญญาเหลท่านกันี้นสสาเรห็จจรธิง 
จะมขีการขท่มเหงและความทตุกขห์ลสาบาก แตท่พระเจจ้าจะประทานแผท่นดธินคานาอกันใหจ้แกท่เชสืนี้อสายและลผกหลานของ
อกับราฮกัม

______________
ขร้อ 5-28:

46:5 และยาโคบกห็ลตุกขถึนี้นไปจากเมสืองเบเออรห์เชบา 
และบรรดาบตุตรชายของอธิสราเอลกห็บรรทตุกยาโคบ
บธิดาของพวกเขา และลผกหลานเลห็ก ๆ ของพวกเขา
และภรรยาของพวกเขา ในขบวนเกวขียนทกันี้งหลาย
ซถึกี่งฟาโรหห์ไดจ้สท่งมารกับทท่าน
46:6 และพวกเขาพาฝผงสกัตวห์ของตน และทรกัพยห์

สมบกัตธิของตนซถึกี่งพวกเขาไดจ้มาในแผท่นดธินแหท่งคานา
อกัน และเขจ้ามาในอขียธิปตห์ ยาโคบและบรรดาเชสืนี้อสาย
ของทท่านพรจ้อมกกับทท่าน
46:7 พวกบตุตรชายของทท่าน และพวกหลานชาย
ของทท่านพรจ้อมกกับทท่าน พวกบตุตรสาวของทท่าน และ
พวกหลานสาวของทท่าน และเชสืนี้อสายทกันี้งหมดของ



ทท่าน ทท่านกห็นสามาพรจ้อมกกับทท่านเขจ้าในอขียธิปตห์
46:8 และเหลท่านขีนี้เปป็นชสืกี่อลผกหลานของอธิสราเอล ซถึกี่ง
เขจ้ามาในอขียธิปตห์ ยาโคบและบตุตรชายทกันี้งหลายของ
ทท่านคสือ รผเบน บตุตรหกัวปปของยาโคบ
46:9 และบตุตรชายทกันี้งหลายของรผเบนคสือ ฮาโนค 
และปปัลลผ และเฮสโรน และคารมขี
46:10 และบตุตรชายทกันี้งหลายของสธิเมโอนคสือ เยมผ
เอล และยามขีน และโอหาด และยาคขีน และโศหารห์
และชาอผล บตุตรชายของหญธิงชาวคานาอกันคนหนถึกี่ง
46:11 และบตุตรชายทกันี้งหลายของเลวขีคสือ เกอรห์โชน 
โคฮาท และเมรารขี
46:12 และบตุตรชายทกันี้งหลายของยผดาหห์คสือ เอรห์ 
และโอนกัน และเช-ลาหห์ และเปเรศ และเศ-ราหห์ แตท่
เอรห์และโอนกันไดจ้ถถึงแกท่ความตายในแผท่นดธินแหท่งคา
นาอกัน และบตุตรชายทกันี้งหลายของเปเรศคสือ เฮสโรน
และฮามผล
46:13 และบตุตรชายทกันี้งหลายของอธิสสาคารห์คสือ 
โทลา และปผวาหห์ และโยบ และชธิมโรน
46:14 และบตุตรชายทกันี้งหลายของเศบผลตุนคสือ เสเรด 
และเอโลน และยาเลเอล
46:15 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของเลอาหห์ ซถึกี่ง
นางไดจ้คลอดใหจ้ยาโคบในปปัดดานอารกัม กกับบตุตรสาว
ของทท่านคสือ ดขีนาหห์ ทตุกชขีวธิตของบรรดาบตุตรชาย
ของทท่าน และบตุตรสาวทกันี้งหลายของทท่าน คสือ
สามสธิบสามคน
46:16 และบตุตรชายทกันี้งหลายของกาดคสือ ศธิฟปโอน 
และฮกักกขี ชผนขี และเอสโบน เอรขี และอาโรดขี และ
อาเรลขี
46:17 และบตุตรชายทกันี้งหลายของอาเชอรห์คสือ ยธิม
นาหห์ และอธิชอผอาหห์ และอธิชวขี และเบรขียาหห์ และเส
ราหห์นจ้องสาวของพวกเขา และบตุตรชายทกันี้งหลาย

ของเบรขียาหห์คสือ เฮเบอรห์ และมกัลคขีเอล
46:18 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของศธิลปาหห์ ผผจ้
ทขีกี่ลาบกันยกใหจ้แกท่เลอาหห์บตุตรสาวของตน และคน
เหลท่านขีนี้นางไดจ้คลอดใหจ้ยาโคบ คสือสธิบหกคน
46:19 บตุตรชายทกันี้งหลายของราเชลภรรยาของยา
โคบคสือ โยเซฟ และเบนยามธิน
46:20 และมนกัสเสหห์กกับเอฟราอธิม ไดจ้ถผกคลอดใหจ้
แกท่โยเซฟในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ ซถึกี่งอาเสนกัทบตุตรสาว
ของโปทธิเฟราหห์ ปตุโรหธิตแหท่งเมสืองโอนคลอดใหจ้ทท่าน
46:21 และบตุตรชายทกันี้งหลายของเบนยามธินคสือ เบ
ลา และเบเคอรห์ และอกัชเบล เกรา และนาอามาน 
เอไฮ และโรช มตุปปปิม และหตุปปปิม และอารห์ด
46:22 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของราเชล ซถึกี่ง
ถผกคลอดแกท่ยาโคบ ทกันี้งหมดมขีสธิบสขีกี่คน
46:23 และบตุตรชายทกันี้งหลายของดานคสือ หตุชธิม
46:24 และบตุตรชายทกันี้งหลายของนกัฟทาลขีคสือ ยาเซ
เอล กผนขี เยเซอรห์ และชธิลเลม
46:25 เหลท่านขีนี้เปป็นบตุตรชายทกันี้งหลายของบธิลฮาหห์ ผผจ้
ซถึกี่งลาบกันยกใหจ้แกท่ราเชลบตุตรสาวของตน และนาง
คลอดคนเหลท่านขีนี้ใหจ้ยาโคบ ทกันี้งหมดมขีเจห็ดคน
46:26 ทตุกคนทขีกี่มากกับยาโคบเขจ้าในอขียธิปตห์ ซถึกี่งออก
มาจากบกันี้นเอวของทท่าน ไมท่นกับภรรยาของบตุตรชาย
ทกันี้งหลายของยาโคบ ทกันี้งหมดมขีหกสธิบหกคน
46:27 และบตุตรชายทกันี้งหลายของโยเซฟ ซถึกี่งไดจ้ถผก
คลอดใหจ้แกท่ทท่านในอขียธิปตห์ มขีสองคน ทตุกคนแหท่ง
ครอบครกัวของยาโคบ ซถึกี่งเขจ้ามาในอขียธิปตห์ มขีเจห็ดสธิบ
คน
46:28 และยาโคบไดจ้สท่งยผดาหห์ลท่วงหนจ้ากท่อนทท่านไป
หาโยเซฟ เพสืกี่อจะนสาหนจ้าของทท่านไปยกังเมสืองโกเชน 
และพวกเขากห็มาถถึงแผท่นดธินแหท่งโกเชน



ลนาดนับพงศร์พนันธทุร์ของคนเหลผ่านนันั้นทภีริ่ไปยนังอภียธิปตร์
ดร. สโกฟปิลดห์คธิดวท่าอธิสราเอลทสาผธิดในการลงไปยกังอขียธิปตห์ วท่าพระเจจ้าทรงอนตุญาตใหจ้ทสาเชท่นนกันี้นแตท่วท่าเขา

ควรอยผท่ตท่อไปในคานาอกัน แตท่ดผเหมสือนวท่า ดร. สโกฟปิลดห์จะคธิดผธิดเนสืกี่องจากพระเจจ้าไดจ้ทรงตกันี้งโยเซฟใหจ้อยผท่ทขีกี่นกักี่นเพสืกี่อ
ชท่วยผผจ้คนเหลท่านกันี้นใหจ้รอดชขีวธิตและเนสืกี่องจากพระองคห์ทรงสกัญญาแกท่อกับราฮกัมแลจ้ววท่าพวกเขาจะไปอยผท่ในอขียธิปตห์

ในกองคาราวานนกันี้นทขีกี่ไปยกังอขียธิปตห์ พรจ้อมกกับเกวขียนและอผฐเหลท่านกันี้น พรจ้อมกกับฝผงแกะ แพะ วกัว อผฐและ
ลา มขีหกสธิบหกคน (ขจ้อ 26) ไมท่รวมยาโคบ จากนกันี้นโยเซฟและบตุตรชายสองคนของเขาในอขียธิปตห์กห็รวมเปป็นเจห็ดสธิบ
คน ดร. สโกฟปิลดห์กลท่าววท่า:

มขีคนนถึกวท่ามขีความคลาดเคลสืกี่อน “ทตุกคนทขีกี่มากกับยาโคบ” คสือ 66 คน “ทตุกคนแหท่งครอบครกัว
ของยาโคบ” (ขจ้อ 27 นกักี่นคสือ ครอบครกัวทกันี้งหมดของยาโคบ) มขี 70 คน นกักี่นคสือ 66 คนนกันี้นซถึกี่งมากกับยา
โคบ สท่วนโยเซฟกกับบตุตรชายสองคนของเขา ซถึกี่งอยผท่ในอขียธิปตห์แลจ้ว = 69 คน; ยาโคบเอง = 70 คน

จากนกันี้น กธิจการ 7:14 กห็พผดถถึงเรสืกี่องนขีนี้: “แลจ้วโยเซฟไดจ้สท่งไป และเชธิญยาโคบบธิดาของทท่านใหจ้มาหาทท่าน 
กกับบรรดาญาตธิพขีกี่นจ้องของทท่านเจห็ดสธิบหจ้าคน” ดร. สโกฟปิลดห์เสรธิมตรงนกันี้นวท่า:

ไมท่มขีความขกัดแยจ้งจรธิง ๆ เลย “ครอบครกัวของยาโคบ” นกับไดจ้เจห็ดสธิบคน แตท่ “ญาตธิพขีกี่นจ้อง” นกันี้น
คงจะรวมภรรยาเหลท่านกันี้นของบตุตรชายทกันี้งหลายของยาโคบเขจ้าไวจ้ดจ้วย

มขีอยผท่สองสามเรสืกี่องทขีกี่นท่าสนใจเกขีกี่ยวกกับชสืกี่อของคนเหลท่านขีนี้ของครอบครกัวของยาโคบทขีกี่ลงไปยกังอขียธิปตห์
คารมขี (ขจ้อ 9), บตุตรชายของรผเบน, จะมขีทายาทคนหนถึกี่ง, อาคาน, ผผจ้ซถึกี่งจะขโมยทองคสาแทท่ง, เงธินหลายเช

เขลและเสสืนี้อผจ้าของบาบธิโลนไปในการยถึดเมสืองเยรขีโค และจะถผกหธินขวจ้างจนตาย (ยชว. บททขีกี่ 7)
บตุตรชายทกันี้งสามของเลวขี (ขจ้อ 11) จะถผกกลท่าวถถึงบท่อยครกันี้งในหนกังสสืออพยพและเลวขีนธิตธิ-ในอพยพมาก

เปป็นพธิเศษ เนสืกี่องจากคนเลวขีทกันี้งสามกลตุท่มนกันี้นจะถผกแบท่งออกโดยมขีงานรกับใชจ้ทขีกี่แยกจากกกัน
เปเรศ บตุตรชายของยผดาหห์ (ขจ้อ 12) อยผท่ในสายบรรพบตุรตุษของพระครธิสตห์ เชท่นเดขียวกกับเฮสโรน บตุตรชาย

ของเขา (ลผกา 3:33)
นท่าอกัศจรรยห์ใจทขีกี่วท่าจากคนทกันี้งหกสธิบหกคนนขีนี้-ลผกหลานของยาโคบ-มขีกลท่าวถถึงบตุตรสาวแคท่สองคนเทท่านกันี้น 

นกักี่นคสือ ดขีนาหห์บตุตรสาวของเลอาหห์ (ขจ้อ 15) และเสราหห์บตุตรสาวของอาเชอรห์ นกักี่นหมายความวท่าบตุตรสาวคนอสืกี่น ๆ 
ทขีกี่เหลสือไดจ้ถผกใหจ้กสาเนธิดแตท่ไมท่ถผกนกับไวจ้ แตท่เฉพาะชายเหลท่านขีนี้เทท่านกันี้น; หรสือมกันหมายความวท่า เพราะทรงมขีแผนการ
พธิเศษตท่าง ๆ สสาหรกับชนชาตธิอธิสราเอล พระเจจ้าจถึงเลสือกทขีกี่จะประทานพวกผผจ้ชายใหจ้นสาครอบครกัวทกันี้งหลาย?

บกัดนขีนี้อธิสราเอลสท่งยผดาหห์ ซถึกี่งเปป็นบตุตรคนโตทขีกี่มขีความรกับผธิดชอบมากทขีกี่สตุดของเขา ไปกท่อนเขาเพสืกี่อไปพบ
กกับโยเซฟและนสาทางไปยกังทขีกี่ ๆ พวกเขาจะตจ้องไปตกันี้งรกรากอาศกัยอยผท่ในเมสืองโกเชน

______________
ขร้อ 29-34:

46:29 และโยเซฟกห็จกัดเตรขียมรถมจ้าของตน และขถึนี้น
ไปเพสืกี่อพบอธิสราเอลบธิดาของตนทขีกี่เมสืองโกเชน และ
แสดงตกัวแกท่บธิดา และทท่านกห็กอดคอบธิดา และ

รจ้องไหจ้บนคอของบธิดาอยผท่พกักใหญท่
46:30 และอธิสราเอลกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “เดขีจิ๋ยวนขีนี้พท่อ
จะตายกห็ตามเถธิด ดจ้วยวท่าพท่อไดจ้เหห็นหนจ้าของเจจ้าแลจ้ว



เพราะวท่าเจจ้ายกังมขีชขีวธิตอยผท่”
46:31 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกพขีกี่นจ้องของทท่าน 
และแกท่ครอบครกัวบธิดาของทท่านวท่า “เราจะขถึนี้นไป 
และแสดงแกท่ฟาโรหห์ และทผลแกท่พระองคห์วท่า ‘พวกพขีกี่
นจ้องของขจ้าพระองคห์ และครอบครกัวบธิดาของขจ้า
พระองคห์ ผผจ้ซถึกี่งเคยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกันนกันี้น 
มาหาขจ้าพระองคห์แลจ้ว
46:32 และชายเหลท่านกันี้นเปป็นผผจ้เลขีนี้ยงแกะ เพราะ
อาชขีพของพวกเขาคสือการเลขีนี้ยงสกัตวห์ และพวกเขาไดจ้
นสาฝผงแพะแกะของพวกเขา และฝผงวกัวของพวกเขา 
และทตุกสธิกี่งทขีกี่พวกเขามขีอยผท่มา’

46:33 และจะเปป็นไปตามนขีนี้ เมสืกี่อฟาโรหห์จะรกับสกักี่งใหจ้
พวกทท่านเขจ้าเฝฝ้า และจะตรกัสวท่า ‘พวกเจจ้าประกอบ
อาชขีพอะไร’
46:34 พวกทท่านจงทผลวท่า ‘อาชขีพของพวกผผจ้รกับใชจ้
ของพระองคห์นกันี้นเกขีกี่ยวขจ้องกกับปศตุสกัตวห์ตกันี้งแตท่วกัยเยาวห์
ของพวกขจ้าพระองคห์มาจนถถึงเวลานขีนี้ ทกันี้งพวกขจ้า
พระองคห์และบรรพบตุรตุษของพวกขจ้าพระองคห์ดจ้วย’ 
เพสืกี่อพวกทท่านจะอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งโกเชน เหตตุ
วท่าคนเลขีนี้ยงแพะแกะทตุกคนนกันี้นเปป็นทขีกี่รกังเกขียจแกท่ชาว
อขียธิปตห์”

ยาโคบพบกนับโยเซฟบทุตรชายของตน!
ชท่างเปป็นการพบหนจ้ากกันอกันชสืกี่นบานจรธิง ๆ! โยเซฟในรถมจ้าของตน ขถึนี้นไปพบกกับบธิดาของเขาเมสืกี่อกอง

คาราวานนกันี้นหยตุดอยผท่ในแผท่นดธินโกเชนทขีกี่อยผท่ใกลจ้เคขียง ชท่างเปป็นการพบกกันพรจ้อมกกับนนี้สาตาแหท่งความชสืกี่นบาน! บกัดนขีนี้
อธิสราเอลพรจ้อมแลจ้วทขีกี่จะตาย ปปอกันเปลขีกี่ยวเหงาเหลท่านกันี้นหลตุดลอยไปจากความทรงจสาของเขาแลจ้ว เมสืกี่อเหห็นโยเซฟ
ยกังมขีชขีวธิตอยผท่

ในทขีกี่นขีนี้โยเซฟสกักี่งพขีกี่นจ้องของตน พวกเขาควรกลท่าวแกท่ฟาโรหห์วท่าพวกเขาเปป็นคนเลขีนี้ยงแกะและคตุจ้นเคยกกับฝผง
วกัวและฝผงแพะแกะเพสืกี่อทขีกี่พวกเขาจะอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินโกเชนไดจ้ โดยแยกขาดจากพวกคนอขียธิปตห์ ผผจ้ซถึกี่งพวกเขา
จะเปป็นสธิกี่งนท่าสะอธิดสะเอขียนแกท่คนเหลท่านกันี้น

ดกังนกันี้นบกัดนขีนี้ยาโคบและครอบครกัวทกันี้งหลายของเขาจถึงตกันี้งรกรากอยผท่ในอขียธิปตห์และทขีกี่นกักี่นพวกเขาจะเตธิบโต
เปป็นประชาชาตธิหนถึกี่งทขีกี่ใหญท่โตและจากนกันี้นจะถผกทสาใหจ้ตกเปป็นทาสและจากนกันี้นกห็ถผกนสาออกมาภายใตจ้โมเสสพรจ้อม
กกับหมายสสาคกัญและการมหกัศจรรยห์ใหญท่โต



ปฐมกาล 47
ขร้อ 1-12:

47:1 แลจ้วโยเซฟเขจ้าเฝฝ้าและทผลฟาโรหห์ และทผลวท่า 
“บธิดาของขจ้าพระองคห์และพวกพขีกี่นจ้องของขจ้า
พระองคห์ และฝผงแพะแกะของพวกเขา และฝผงวกัว
ของพวกเขา และทตุกสธิกี่งทขีกี่พวกเขามขีอยผท่ ไดจ้ออกมา
จากแผท่นดธินแหท่งคานาอกันแลจ้ว และดผเถธิด พวกเขา
อยผท่ในแผท่นดธินแหท่งโกเชน”
47:2 และโยเซฟเอาบางคนจากพวกพขีกี่นจ้องของ
ทท่าน คสือผผจ้ชายหจ้าคน และพาพวกเขาไปเขจ้าเฝฝ้า
ฟาโรหห์
47:3 และฟาโรหห์ตรกัสแกท่พขีกี่นจ้องของทท่านวท่า “พวก
เจจ้าประกอบอาชขีพอะไร” และพวกเขาทผลฟาโรหห์
วท่า “พวกผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์เปป็นผผจ้เลขีนี้ยงแพะแกะ 
ทกันี้งพวกขจ้าพระองคห์ และบรรพบตุรตุษของพวกขจ้า
พระองคห์ดจ้วย”
47:4 พวกเขาทผลฟาโรหห์ยธิกี่งกวท่านกันี้นวท่า “พวกขจ้า
พระองคห์มาเพสืกี่ออาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินนขีนี้ เพราะเหลท่า
ผผจ้รกับใชจ้ของพระองคห์ไมท่มขีทตุท่งหญจ้าสสาหรกับฝผงแพะแกะ
ของพวกเขา เพราะวท่าการกกันดารอาหารรจ้ายแรงยธิกี่ง
นกักในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน เหตตุฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ พวกขจ้า
พระองคห์ขอรจ้องพระองคห์ โปรดใหจ้พวกผผจ้รกับใชจ้ของ
พระองคห์อาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งโกเชนเถธิด”
47:5 และฟาโรหห์ตรกัสแกท่โยเซฟ โดยกลท่าววท่า “บธิดา
ของทท่านและพวกพขีกี่นจ้องของทท่านมาหาทท่านแลจ้ว
47:6 แผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์อยผท่ตท่อหนจ้าทท่านแลจ้ว ใน
สท่วนทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดของแผท่นดธินนขีนี้ จงใหจ้บธิดาและพวกพขีกี่
นจ้องของทท่านอาศกัยอยผท่เถธิด ในแผท่นดธินแหท่งโกเชนจง
ใหจ้พวกเขาอาศกัยอยผท่ และถจ้าทท่านรผจ้วท่าผผจ้ใดใน

ทท่ามกลางพวกเขาเปป็นคนมขีความสามารถ กห็จงตกันี้ง
พวกเขาใหจ้เปป็นเหลท่าหกัวหนจ้าเหนสือกองเลขีนี้ยงสกัตวห์ของ
เรา”
47:7 และโยเซฟกห็พายาโคบบธิดาของทท่านเขจ้ามา 
และใหจ้ทท่านเขจ้าเฝฝ้าฟาโรหห์ และยาโคบกห็ถวาย
พระพรแดท่ฟาโรหห์
47:8 และฟาโรหห์ตรกัสแกท่ยาโคบวท่า “ทท่านอายตุเทท่าไร
แลจ้ว”
47:9 และยาโคบทผลฟาโรหห์วท่า “วกันทกันี้งหลายแหท่งปป
เหลท่านกันี้นแหท่งการสกัญจรอยผท่ของขจ้าพระองคห์เทท่ากกับ
หนถึกี่งรจ้อยสามสธิบปป วกันทกันี้งหลายแหท่งปปเหลท่านกันี้นแหท่ง
ชขีวธิตของขจ้าพระองคห์กห็นจ้อยและชกักี่วรจ้าย และไมท่ไดจ้ถถึง
วกันทกันี้งหลายแหท่งปปเหลท่านกันี้นแหท่งชขีวธิตของบรรพบตุรตุษ
ของขจ้าพระองคห์ในวกันทกันี้งหลายแหท่งการสกัญจรอยผท่
ของพวกเขา”
47:10 และยาโคบถวายพระพรแดท่ฟาโรหห์ และทผล
ลาไปจากพระพกักตรห์ฟาโรหห์
47:11 และโยเซฟใหจ้บธิดาของตนและพวกพขีกี่นจ้อง
ของตนอาศกัยอยผท่ และมอบกรรมสธิทธธิธิ์ทขีกี่ดธินใหจ้พวก
เขาในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ ในสท่วนทขีกี่ดขีทขีกี่สตุดของแผท่น
ดธินนกันี้น คสือในแผท่นดธินแหท่งราเมเสส ตามทขีกี่ฟาโรหห์ไดจ้
บกัญชา
47:12 และโยเซฟบสารตุงเลขีนี้ยงดผบธิดาของตนและพวก
พขีกี่นจ้องของตน และครอบครกัวทกันี้งหมดของบธิดาของ
ตน ดจ้วยอาหาร ตามครอบครกัวทกันี้งหลายของพวก
เขา

ยาโคบและครอบครนัวในอภียธิปตร์
ยาโคบอยากแยกพวกพขีกี่นจ้องของตนไปตท่างหากและไมท่อยากใหจ้พวกเขาปะปนและแตท่งงานกกับคนตท่าง

ชาตธิชาวอขียธิปตห์เหลท่านขีนี้ ดกังนกันี้นเขาจถึงสกักี่งพวกเขาใหจ้พผดวท่าพวกเขาเปป็นคนเลขีนี้ยงแกะ เพราะวท่าคนเลขีนี้ยงแกะเปป็นสธิกี่งนท่า



สะอธิดสะเอขียนแกท่คนอขียธิปตห์ พวกเขาจะตจ้องขอแผท่นดธินโกเชนซถึกี่งไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่ามขีหญจ้าอตุดมและทขีกี่กวจ้างขวาง
สสาหรกับฝผงแพะแกะและฝผงวกัว ฟาโรหห์เหห็นดจ้วยกกับโยเซฟ และพวกเขาจะไดจ้พสืนี้นทขีกี่ในแผท่นดธินโกเชนไป ซถึกี่งอยผท่สท่วน
ทธิศตะวกันออกเฉขียงเหนสือของอขียธิปตห์

จงหมายเหตตุวท่าคนอธิสราเอลเหลท่านขีนี้กลท่าววท่าพวกเขาแคท่อยากทขีกี่จะ “อาศกัยอยผท่” ในแผท่นดธินนกันี้นจนกวท่า
การกกันดารอาหารนกันี้นจะสธินี้นสตุดลง (ขจ้อ 4)

โยเซฟพาบธิดาของตนเขจ้าเฝฝ้าฟาโรหห์ คสาถามกห็คสือวท่า “ทท่านอายตุเทท่าไรแลจ้ว”
ยาโคบกลท่าวอยท่างเศรจ้าสรจ้อยวท่า “วกันทกันี้งหลายแหท่งปปเหลท่านกันี้นแหท่งการสกัญจรอยผท่ของขจ้าพระองคห์เทท่ากกับ

หนถึกี่งรจ้อยสามสธิบปป วกันทกันี้งหลายแหท่งปปเหลท่านกันี้นแหท่งชขีวธิตของขจ้าพระองคห์กห็นจ้อยและชกักี่วรจ้าย” คตุณเหห็นแลจ้ววท่า อกับรา
ฮกัมมขีชขีวธิตอยผท่จนถถึง 175 ปป (ปฐก. 25:7) อธิสอกัคมขีชขีวธิตอยผท่ถถึง 180 ปป (ปฐก. 35:28) ยาโคบมขีอายตุนจ้อยกวท่าสองคนนขีนี้
เยอะ แตท่เขากห็รผจ้สถึกวท่าตนเปป็นคนชราและแกท่หงท่อมแลจ้ว

“นจ้อยและชกักี่วรจ้าย” เขากลท่าว คสือปปเหลท่านกันี้นแหท่งชขีวธิตของเขา ชกักี่วรจ้ายหรสือ? เขาเปป็นชายทขีกี่เศรจ้าโศกมา
นานหลายปปแลจ้ว เมสืกี่อมขีคนมาบอกเขาวท่าโยเซฟหายตกัวไปและนสาเสสืนี้อผจ้าเปปปื้อนเลสือดมาใหจ้ซถึกี่งทสาใหจ้เขาคธิดวท่าโยเซฟ
ถผกฆท่าเสขียแลจ้วโดยพวกสกัตวห์ปฝ่า “บรรดาบตุตรชายของทท่าน และบรรดาบตุตรสาวของทท่านกห็ลตุกขถึนี้นเพสืกี่อจะ
ปลอบโยนทท่าน แตท่ทท่านไมท่ยอมรกับการปลอบโยน และทท่านกลท่าววท่า “เพราะพท่อจะลงไปยกังหลตุมฝปังศพโดยการไวจ้
ทตุกขห์ใหจ้บตุตรชายของพท่อ” ดกังนกันี้นบธิดาของเขารจ้องไหจ้เพสืกี่อเขา”

เมสืกี่อพวกพขีกี่ ๆ กลกับมาจากอขียธิปตห์ครกันี้งแรกนกันี้นและทธินี้งสธิเมโอนใหจ้เปป็นนกักโทษทขีกี่นกักี่น “ยาโคบบธิดาของพวก
เขากลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “พวกเจจ้าทสาใหจ้เราสผญเสขียลผก ๆ ของเรา โยเซฟกห็เสขียไปแลจ้ว และสธิเมโอนกห็เสขียไปแลจ้ว 
และพวกเจจ้ายกังจะเอาเบนยามธินไป สธิกี่งเหลท่านขีนี้ทกันี้งหมดเขจ้าประชธิดเรา” (ปฐก. 42:36) ราเชลภรรยาสตุดทขีกี่รกักของ
เขาตายไปแลจ้วตอนคลอดเบนยามธิน บกัดนขีนี้นานกวท่ายขีกี่สธิบปปเขาไดจ้เปป็นทตุกขห์โศกเพราะเรสืกี่องโยเซฟ ดกังนกันี้นวกันทกันี้ง
หลายของเขาจถึงดผเหมสือนชกักี่วรจ้ายในความคธิดของยาโคบผผจ้ชรา

จากขจ้อ 11 ดผเหมสือนวท่าแผท่นดธินราเมเสสเปป็นอขีกชสืกี่อหนถึกี่งของแผท่นดธินโกเชนซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ ลผกหลานของ
อธิสราเอลไปตกันี้งรกรากอยผท่ นขีกี่ทสาใหจ้เกธิดความยตุท่งยากในประวกัตธิศาสตรห์เพราะวท่าในเวลาตท่อมาฟาโรหห์ราเมเสสเปป็นทขีกี่
รผจ้จกักมากกวท่าฟาโรหห์องคห์ทขีกี่พสืนี้นทขีกี่แหท่งนขีนี้ถผกตกันี้งชสืกี่อตามอยท่างชกัดเจน

โยเซฟ ซถึกี่งดผแลยตุจ้งฉางทกันี้งหมดของอขียธิปตห์ บกัดนขีนี้เลขีนี้ยงดผบธิดาและพขีกี่นจ้องของตนและครอบครกัวของพวกเขา
_______________

ขร้อ 13-26:
47:13 และไมท่มขีอาหารทกักี่วแผท่นดธินทกันี้งสธินี้นเลย เพราะ
การกกันดารอาหารรจ้ายแรงยธิกี่งนกัก จนแผท่นดธินแหท่ง
อขียธิปตห์และแผท่นดธินแหท่งคานาอกันทกันี้งสธินี้นหมดสธินี้น
เรขีกี่ยวแรงเพราะการกกันดารอาหารนกันี้น
47:14 และโยเซฟรวบรวมเงธินทกันี้งหมดทขีกี่ถผกพบใน
แผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์ และในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน ทขีกี่

เปป็นคท่าขจ้าวซถึกี่งพวกเขาซสืนี้อ และโยเซฟนสาเงธินนกันี้นไป
ไวจ้ในพระราชวกังของฟาโรหห์
47:15 และเมสืกี่อเงธินในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์และใน
แผท่นดธินแหท่งคานาอกันหมดแลจ้ว ชาวอขียธิปตห์ทกันี้งสธินี้นไดจ้
มาหาโยเซฟ และกลท่าววท่า “ขออาหารใหจ้พวก
ขจ้าพเจจ้าเถธิด ดจ้วยวท่าทสาไมพวกขจ้าพเจจ้าควรจะตจ้อง



อดตายตท่อหนจ้าทท่านเลท่า เพราะเงธินหมดแลจ้ว”
47:16 และโยเซฟกลท่าววท่า “จงเอาฝผงสกัตวห์ของพวก
เจจ้ามาใหจ้ และเราจะใหจ้แกท่พวกเจจ้าแลกกกับฝผงสกัตวห์
ของพวกเจจ้า ถจ้าเงธินหมดแลจ้ว”
47:17 และพวกเขากห็นสาฝผงสกัตวห์ของพวกเขามาใหจ้
โยเซฟ และโยเซฟกห็ใหจ้อาหารแกท่พวกเขาแลกกกับฝผง
มจ้า และฝผงแพะแกะ และฝผงวกัว และฝผงลา และทท่าน
เลขีนี้ยงพวกเขาดจ้วยอาหารแลกกกับฝผงสกัตวห์ของพวก
เขาสสาหรกับปปนกันี้น
47:18 เมสืกี่อปปนกันี้นสธินี้นสตุดลงแลจ้ว พวกเขากห็มาหาทท่าน
ในปปทขีกี่สอง และกลท่าวแกท่ทท่านวท่า “พวกขจ้าพเจจ้าจะ
ไมท่ปปิดบกังเรสืกี่องนขีนี้ไวจ้จากเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าวท่า เงธิน
ของพวกขจ้าพเจจ้าหมดแลจ้ว เจจ้านายของขจ้าพเจจ้ามขีฝผง
สกัตวห์ของพวกขจ้าพเจจ้าแลจ้วดจ้วย ไมท่มขีสธิกี่งใดเหลสืออยผท่ใน
สายตาเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าเลย เวจ้นแตท่ตกัวของพวก
ขจ้าพเจจ้า กกับทขีกี่ดธินของพวกขจ้าพเจจ้าเทท่านกันี้น
47:19 ทสาไมพวกขจ้าพเจจ้าควรจะตจ้องอดตายตท่อ
หนจ้าตท่อตาทท่านเลท่า ทกันี้งพวกขจ้าพเจจ้ากกับทขีกี่ดธินของ
พวกขจ้าพเจจ้า ขอโปรดซสืนี้อพวกขจ้าพเจจ้ากกับทขีกี่ดธินของ
พวกขจ้าพเจจ้าแลกกกับอาหารเถธิด และพวกขจ้าพเจจ้า
กกับทขีกี่ดธินของพวกขจ้าพเจจ้าจะเปป็นพวกผผจ้รกับใชจ้ของ
ฟาโรหห์ และขอโปรดใหจ้เมลห็ดพกันธตุห์ขจ้าวแกท่พวก
ขจ้าพเจจ้าเถธิด เพสืกี่อพวกขจ้าพเจจ้าจะมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้และไมท่
ตาย เพสืกี่อแผท่นดธินนขีนี้จะไมท่รกรจ้างไป”
47:20 และโยเซฟกห็ซสืนี้อทขีกี่ดธินทกันี้งหมดในแผท่นดธินแหท่ง
อขียธิปตห์ถวายแดท่ฟาโรหห์ เพราะคนอขียธิปตห์ทตุกคนขาย
ไรท่นาของตน เพราะการกกันดารอาหารมขีชกัยเหนสือ
พวกเขา ดกังนกันี้นแผท่นดธินจถึงตกเปป็นของฟาโรหห์

47:21 และสสาหรกับประชาชนเหลท่านกันี้น ทท่านใหจ้พวก
เขายจ้ายไปอยผท่ทขีกี่นครตท่าง ๆ ทกักี่วประเทศอขียธิปตห์จาก
เขตแดนนขีนี้ไปจนถถึงเขตแดนโนจ้น
47:22 เวจ้นแตท่ทขีกี่ดธินของพวกปตุโรหธิตเทท่านกันี้นทท่านไมท่
ไดจ้ซสืนี้อ เพราะพวกปตุโรหธิตไดจ้รกับสท่วนแบท่งทขีกี่ถผก
กสาหนดไวจ้สสาหรกับพวกเขาจากฟาโรหห์ และไดจ้รกับ
ประทานสท่วนแบท่งของพวกเขาซถึกี่งฟาโรหห์
พระราชทานใหจ้พวกเขา ฉะนกันี้นพวกเขาจถึงไมท่ไดจ้ขาย
ทขีกี่ดธินของพวกเขา
47:23 แลจ้วโยเซฟกลท่าวแกท่ประชาชนวท่า “ดผเถธิด 
เราไดจ้ซสืนี้อตกัวพวกเจจ้าวกันนขีนี้กกับทขีกี่ดธินของพวกเจจ้าใหจ้
เปป็นของฟาโรหห์แลจ้ว ดผเถธิด นขีกี่คสือเมลห็ดพกันธตุห์ขจ้าว
สสาหรกับพวกเจจ้า และพวกเจจ้าจงไปหวท่านทขีกี่ทขีกี่ดธินเถธิด
47:24 และใหจ้เปป็นไปอยท่างนขีนี้เมสืกี่อเกธิดผลเพธิกี่มพผนแลจ้ว
พวกเจจ้าจงถวายหนถึกี่งในหจ้าสท่วนแดท่ฟาโรหห์ และเกห็บ
สขีกี่สท่วนไวจ้เปป็นของตนเอง ใชจ้เปป็นเมลห็ดพกันธตุห์สสาหรกับไรท่
นาบจ้าง และเปป็นอาหารสสาหรกับพวกเจจ้า และ
สสาหรกับคนทกันี้งหลายแหท่งครอบครกัวของพวกเจจ้า 
และเปป็นอาหารสสาหรกับเดห็กเลห็กของพวกเจจ้า”
47:25 และคนทกันี้งหลายกลท่าววท่า “ทท่านไดจ้ชท่วยชขีวธิต
ของพวกขจ้าพเจจ้าไวจ้ ขอใหจ้พวกขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตาเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าเถธิด และพวก
ขจ้าพเจจ้าจะเปป็นพวกผผจ้รกับใชจ้ของฟาโรหห์”
47:26 และโยเซฟตกันี้งเปป็นกฎหมายเหนสือแผท่นดธิน
แหท่งอขียธิปตห์ตราบเทท่าทตุกวกันนขีนี้วท่า ใหจ้ฟาโรหห์ไดจ้หนถึกี่งใน
หจ้าสท่วน เวจ้นแตท่ทขีกี่ดธินของพวกปตุโรหธิตเทท่านกันี้น ซถึกี่งไมท่
ตกเปป็นของฟาโรหห์

พวกคนอภียธิปตร์ยกเงธินทอง ฝสูงสนัตวร์ 
ทภีริ่ดธินใหร้แกผ่ฟาโรหร์เพสืริ่อแลกอาหาร

เราเศรจ้าใจทขีกี่ไดจ้เหห็นวท่าเหลท่าชาวนาทกักี่วทกันี้งอขียธิปตห์ตจ้องยอมสละเงธินทองของตนใหจ้แกท่ฟาโรหห์เพสืกี่อแลก
อาหาร จากนกันี้นกห็ฝผงสกัตวห์ของพวกเขา จากนกันี้นกห็ทขีกี่ดธินนกันี้นเองเพสืกี่อทขีกี่จะมขีอาหารกธิน แตท่มกันกห็ยตุตธิธรรมแลจ้วทขีกี่จะกลท่าว



วท่าหากไมท่มขีผผจ้เผดห็จการสกักคนและการปกครองทขีกี่รวมอสานาจไวจ้ทขีกี่ศผนยห์กลางแบบแขห็งแกรท่ง ประเทศชาตธินกันี้นกห็คงไมท่
สามารถฟปันฝฝ่าการกกันดารอาหารเจห็ดปปนกันี้นไดจ้ ใครสกักคนตจ้องแนท่ใจวท่าอาหารถผกกกักตตุนไวจ้ในชท่วงเจห็ดปปแหท่งความ
อตุดมสมบผรณห์นกันี้น ใครสกักคนตจ้องแนท่ใจวท่ามกันถผกแจกจท่ายตลอดเจห็ดปปแหท่งการกกันดารอาหารนขีนี้อยท่างระมกัดระวกังและ
ซสืกี่อตรง การปกครองในฐานะเปป็นแผนการหนถึกี่งเปป็นมาจากพระเจจ้า และมนตุษยห์ซถึกี่งอท่อนแอและผธิดบาปกห็ตจ้องมขี
รกัฐบาลของมนตุษยห์ แตท่ผลลกัพธห์ของการกกันดารอาหารเจห็ดปปนกันี้นกห็คสือวท่า บกัดนขีนี้แผท่นดธินตกอยผท่ในมสือของฟาโรหห์แลจ้ว 
และคนเหลท่านกันี้นทขีกี่ใชจ้ดธินเพาะปลผกกห็ตจ้องจท่ายคท่าเชท่าทขีกี่ดธิน แตท่ทขีกี่ดธินของพวกปตุโรหธิตไมท่ไดจ้ถผกยถึดไป เนสืกี่องจากปตุโรหธิต
เหลท่านขีนี้ของพวกพระแหท่งอขียธิปตห์ทขีกี่เปป็นรผปเคารพไดจ้รกับการเลขีนี้ยงดผโดยกองทตุนสาธารณะ ความจรธิงกห็คสือวท่า การจท่าย
หนถึกี่งในหจ้าของผลผลธิตใหจ้แกท่รกัฐบาลในสมกัยนกันี้น กห็ไมท่แยท่เทท่ากกับการจท่ายรจ้อยละหจ้าสธิบของรายรกับทกันี้งหมดของเราใหจ้
แกท่รกัฐบาล อยท่างทขีกี่คนเปป็นอกันมากในอเมรธิกาตจ้องกระทสา

_______________
ขร้อ 27-31:

47:27 และอธิสราเอลไดจ้อาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่ง
อขียธิปตห์ ในเขตแดนแหท่งโกเชน และพวกเขามขีทรกัพยห์
สมบกัตธิทกันี้งหลายทขีกี่นกักี่น และเจรธิญขถึนี้น และทวขีขถึนี้นมาก
ยธิกี่งนกัก
47:28 และยาโคบอาศกัยอยผท่ในแผท่นดธินแหท่งอขียธิปตห์
สธิบเจห็ดปป ดกังนกันี้นอายตุทกันี้งหมดของยาโคบจถึงเทท่ากกับ
หนถึกี่งรจ้อยสขีกี่สธิบเจห็ดปป
47:29 และเวลานกันี้นใกลจ้เขจ้ามาแลจ้วทขีกี่อธิสราเอลจะ
สธินี้นชขีพ และทท่านไดจ้เรขียกโยเซฟบตุตรชายของทท่านมา
และกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “ถจ้าบกัดนขีนี้พท่อไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตาของลผก พท่อขอรจ้องลผก ขอใหจ้ลผกเอา

มสือของลผกวางไวจ้ใตจ้ตจ้นขาของพท่อ และปฏธิบกัตธิตท่อพท่อ
ดจ้วยความเมตตาและจรธิงใจ พท่อขอรจ้องลผก ขออยท่า
ฝปังพท่อไวจ้ในอขียธิปตห์เลย
47:30 แตท่พท่ออยากถผกฝปังไวจ้กกับบรรพบตุรตุษของพท่อ 
และลผกจงแบกพท่อออกไปจากอขียธิปตห์ และฝปังพท่อไวจ้
ในทขีกี่ฝปังศพของบรรพบตุรตุษของพท่อเถธิด” และโยเซฟ
กลท่าววท่า “ลผกจะกระทสาตามทขีกี่พท่อไดจ้พผดไวจ้นกันี้น”
47:31 และทท่านกลท่าววท่า “จงปฏธิญาณใหจ้พท่อ” และ
โยเซฟกห็ปฏธิญาณใหจ้บธิดา และอธิสราเอลกห็โนจ้มตกัวลง
บนหกัวเตขียงนอน

ยาโคบใชร้เวลาสธิบเจย็ดปปีสทุดทร้ายในอภียธิปตร์
ลผกหลานเหลท่านขีนี้ของยาโคบเปป็นคนประหยกัดอดออม ทรกัพยห์สธิกี่งของของพวกเขาเพธิกี่มพผนและทวขีขถึนี้นอยท่าง

เหลสือลจ้น ยาโคบมขีชขีวธิตอยผท่ 17 ปป ซถึกี่งทสาใหจ้เขามขีอายตุไดจ้ 147 ปปกท่อนเขาเสขียชขีวธิต
แตท่ยาโคบจสาไดจ้วท่าตนมขีพกันธสกัญญาหนถึกี่งกกับพระเจจ้า เชสืนี้อสายของเขาจะไดจ้รกับแผท่นดธินคานาอกันเปป็นมรดก 

ดกังนกันี้นบตุตรชายทกันี้งหลายของเขาจถึงตจ้องนสาศพของเขากลกับไปยกังอธิสราเอลและฝปังเขาในถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์ใกลจ้เฮโบ
รนซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ อกับราฮกัมและซาราหห์, อธิสอกัคและเรเบคาหห์และเลอาหห์ภรรยาของยาโคบถผกฝปัง โยเซฟสาบานตท่อ
บธิดาของตนวท่าตนจะทสาตามคสาขอสตุดทจ้ายของบธิดา อธิสราเอลแคท่กสาลกัง “อาศกัยอยผท่” ในอขียธิปตห์เทท่านกันี้น



ปฐมกาล 48
ขร้อ 1-7:

48:1 และตท่อมาภายหลกังเหตตุการณห์เหลท่านขีนี้ คนหนถึกี่ง
บอกโยเซฟวท่า “ดผเถธิด บธิดาของทท่านปฝ่วยอยผท่” และ
ทท่านกห็พาบตุตรชายทกันี้งสองของตนไปพรจ้อมกกับทท่าน
คสือ มนกัสเสหห์และเอฟราอธิม
48:2 และคนหนถึกี่งบอกยาโคบ และกลท่าววท่า “ดผเถธิด
โยเซฟบตุตรชายของทท่านมาหาทท่าน” และอธิสราเอล
กห็เสรธิมกสาลกังตกัวเอง และนกักี่งบนเตขียงนอน
48:3 และยาโคบกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “พระเจจ้าผผจ้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธิ์ไดจ้ปรากฏแกท่พท่อทขีกี่ตสาบลลผสในแผท่นดธิน
แหท่งคานาอกัน และทรงอวยพรพท่อ
48:4 และตรกัสแกท่พท่อวท่า ‘ดผเถธิด เราจะทสาใหจ้เจจ้ามขี
ลผกดกและทสาใหจ้เจจ้าทวขีมากขถึนี้น และเราจะทสาใหจ้เจจ้า
เปป็นมวลชนมหาศาล และจะยกแผท่นดธินนขีนี้ใหจ้แกท่เชสืนี้อ
สายของเจจ้าทขีกี่มาภายหลกังเจจ้าเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์นธิรกัน

ดรห์’
48:5 และบกัดนขีนี้บตุตรชายทกันี้งสองของลผก คสือเอฟรา
อธิมและมนกัสเสหห์ ซถึกี่งไดจ้เกธิดแกท่ลผกในแผท่นดธินแหท่ง
อขียธิปตห์กท่อนพท่อมาหาลผกในอขียธิปตห์กห็เปป็นของพท่อ 
เหมสือนรผเบนและสธิเมโอน เขาทกันี้งสองจะเปป็นของพท่อ
48:6 และบตุตรคนอสืกี่น ๆ ของลผก ซถึกี่งลผกไดจ้ใหจ้กสาเนธิด
หลกังจากเขาทกันี้งสอง จะเปป็นของลผก และจะถผกเรขียก
ตามชสืกี่อของพวกพขีกี่ชายของตนในการรกับมรดกของ
พวกเขา
48:7 และสสาหรกับพท่อ เมสืกี่อพท่อมาจากปปัดดานมา รา
เชลไดจ้สธินี้นชขีวธิตขจ้าง ๆ พท่อในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน
ตามทาง เมสืกี่อยกังมขีระยะทางเลห็กนจ้อยทขีกี่จะมาถถึงเอฟ
ราธาหห์ และพท่อไดจ้ฝปังนางไวจ้รธิมทางไปเอฟราธาหห์ 
นกักี่นแหละคสือเบธเลเฮม”

ยาโคบพบหนร้าบทุตรชายทนันั้งสองของโยเซฟ
บกัดนขีนี้ยาโคบปฝ่วยและอขีกไมท่นานกห็จะตาย โยเซฟพาบตุตรทกันี้งสองของตนมา นกักี่นคสือ มนกัสเสหห์บตุตรหกัวปป 

และเอฟราอธิม เหห็นไดจ้ชกัดวท่ายาโคบไมท่คท่อยไดจ้เหห็นพวกเขา ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าโยเซฟอยากใหจ้พวกเขาไดจ้รกับพร
กท่อนตายจากปผฝ่ของพวกเขา เราไดจ้เหห็นแลจ้ววท่าอธิสอกัคมขีของประทานในดจ้านการพยากรณห์ในการใหจ้พรบตุตรชายทกันี้ง
สองของเขา, ยาโคบและเอซาว คสาพยากรณห์นกันี้นถผกใหจ้โดยการเปปิดเผยของพระเจจ้าและตจ้องสสาเรห็จจรธิง แตท่ยาโคบ
มขีของประทานแบบเดขียวกกันทขีกี่จะใหจ้พรพขีกี่นจ้องสองคนนขีนี้ ตามทขีกี่คตุณจะเหห็นในบทถกัดไป

อกับราฮกัมเปป็น “ผผจ้พยากรณห์คนหนถึกี่ง” ตามทขีกี่พระเจจ้าทรงบอกอาบขีเมเลค (ปฐก. 20:7) เราตจ้องจดจสาไวจ้วท่า
ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดธิมเชท่นเดขียวกกับในสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมท่ ผผจ้คนตจ้องมาไวจ้วางใจในพระผผจ้ชท่วยใหจ้รอด
ของพระเจจ้า แมจ้พวกเขาไมท่ทราบมากนกักเกขีกี่ยวกกับพระองคห์กห็ตาม ถถึงกระนกันี้น อกับราฮกัมกห็ “เชสืกี่อในพระเยโฮวาหห์ 
และพระองคห์ทรงนกับวท่านกักี่นเปป็นความชอบธรรมแกท่ทท่าน” (ปฐก. 15:6; รม. 4:3) และคนเหลท่านกันี้นไดจ้รกับการทรง
นสาของพระวธิญญาณของพระเจจ้าในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดธิมและการเตห็มเปปปั่ยมของพระวธิญญาณเชท่นกกัน พวกเขา
ไมท่มขีพระวธิญญาณสถธิตอยผท่ภายในรท่างกายของตน ซถึกี่งพระเยซผทรงสกัญญาไวจ้ในยอหห์น 14:17 วท่า “พระองคห์ทรง
สถธิตอยผท่กกับทท่านทกันี้งหลาย” (กท่อนการคสืนพระชนมห์ของพระครธิสตห์) “และจะประทกับอยผท่ในทท่านทกันี้งหลาย” (หลกัง
จากการคสืนพระชนมห์ของพระครธิสตห์) แตท่พระวธิญญาณของพระเจจ้าไดจ้ทรงกระทสากธิจกกับผผจ้คนของพระเจจ้าในสมกัย
โบราณเชท่นกกัน

ยาโคบเตสือนความจสาโยเซฟเกขีกี่ยวกกับชท่วงเวลาอกันเปปปั่ยมสงท่าราศขีนกันี้นทขีกี่ลผส (ตท่อมาเรขียกวท่าเบธเอล) ในแผท่น



ดธินคานาอกันเมสืกี่อเดห็กหนตุท่มคนหนถึกี่งหนขีไปจากเอซาวพขีกี่ชายของตน พระเจจ้าไดจ้ทรงยสืนยกันพกันธสกัญญานกันี้นแกท่ยาโคบ
ซถึกี่งพระองคห์ทรงทสาไวจ้กกับอกับราฮกัมและอธิสอกัค พระเจจ้าทรงสกัญญาแลจ้ววท่าจะทสาใหจ้เขามขีลผกหลานมากมาย, ฝผงชน
มหาศาล, และลผกหลานของเขาจะไดจ้รกับแผท่นดธินคานาอกันเปป็นกรรมสธิทธธิธิ์นธิรกันดรห์

เมสืกี่อคธิดถถึงลผกหลานเหลท่านกันี้น เขากห็กลท่าวถถึงเอฟราอธิมและมนกัสเสหห์ เขาทกันี้งสองจะถผกนกับวท่าเปป็นลผกหลาน
ของยาโคบเพราะวท่าพวกเขาจะไดจ้เปป็นสธิบสองเผท่า

ขณะนกันี้นมขีบตุตรชายสธิบสองคนแลจ้ว แตท่คนหนถึกี่งจะกท่อตกันี้งเผท่าของเลวขี ซถึกี่งเปป็นเผท่าปตุโรหธิต จะตจ้องมขีอขีกสธิบ
สองเผท่า ดกังนกันี้นบตุตรชายสองคนของโยเซฟจถึงรวมเปป็นเผท่าทขีกี่สธิบเอห็ดและสธิบสอง แผท่นดธินคานาอกันจะถผกแบท่งออก
ใหจ้แกท่พวกเขาภายใตจ้โยชผวาในฐานะเผท่าตท่าง ๆ

เมสืกี่อคธิดถถึงลผกหลานของโยเซฟ เขากห็นถึกถถึงราเชล มารดาของโยเซฟผผจ้ซถึกี่งเสขียชขีวธิตใกลจ้เบธเลเฮมและถผกฝปัง
ทขีกี่นกักี่น และอาจเปป็นไดจ้วท่า ยาโคบฝปังสท่วนหนถึกี่งของหกัวใจของเขาไวจ้ทขีกี่นกักี่นเชท่นกกัน จงระลถึกวท่ายาโคบกลท่าวถถึงแผท่นดธิน
คานาอกันอยผท่ตลอด (ขจ้อ 3,7) โอ โยเซฟเออ๋ย แมท่ของเจจ้าตายไปโดยเหลสือลผกไวจ้เพขียงสองคน แตท่เจจ้าจะมขีลผกหลาน
มากมาย

______________
ขร้อ 8-20:

48:8 และอธิสราเอลเหห็นบตุตรชายทกันี้งสองของโยเซฟ 
และกลท่าววท่า “พวกนขีนี้เปป็นใคร”
48:9 และโยเซฟกลท่าวแกท่บธิดาของตนวท่า “นขีกี่เปป็น
บตุตรชายทกันี้งสองของลผกทขีกี่พระเจจ้าประทานแกท่ลผกใน
สถานทขีกี่นขีนี้” และอธิสราเอลกลท่าววท่า “ขอพาบตุตรทกันี้ง
สอง พท่อขอรจ้องลผก เขจ้ามาหาพท่อ และพท่อจะอวยพร
พวกเขา”
48:10 บกัดนขีนี้ตาของอธิสราเอลมสืดมกัวไปเพราะวกัยชรา
ทท่านจถึงมองอะไรไมท่เหห็น และโยเซฟพาบตุตรทกันี้งสอง
เขจ้ามาใกลจ้บธิดา และบธิดากห็จตุบเขาทกันี้งสอง และกอด
เขาทกันี้งสอง
48:11 และอธิสราเอลกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “แตท่กท่อน
พท่อไมท่ไดจ้คธิดวท่าจะเหห็นหนจ้าของลผก และดผเถธิด 
พระเจจ้าโปรดใหจ้พท่อเหห็นทกันี้งเชสืนี้อสายของลผกดจ้วย”
48:12 และโยเซฟเอาบตุตรทกันี้งสองออกมาจาก
ระหวท่างเขท่าของทท่าน และทท่านโนจ้มตกัวลงโดยซบ
หนจ้าของตนลงถถึงดธิน
48:13 และโยเซฟพาบตุตรทกันี้งสอง โดยเอฟราอธิมอยผท่

ในมสือขวาของทท่านซถึกี่งตรงกกับมสือซจ้ายของอธิสราเอล 
และมนกัสเสหห์อยผท่ในมสือซจ้ายของทท่านซถึกี่งตรงกกับ
มสือขวาของอธิสราเอล และพาเขาทกันี้งสองเขจ้าไปใกลจ้
บธิดา
48:14 และอธิสราเอลกห็เหยขียดมสือขวาของตนออก 
และวางมสือนกันี้นบนศขีรษะของเอฟราอธิมผผจ้เปป็นนจ้อง 
และมสือซจ้ายของตนวางไวจ้บนศขีรษะของมนกัสเสหห์ 
โดยนสาทางมสือของตนอยท่างหลกักแหลม เพราะวท่า
มนกัสเสหห์เปป็นบตุตรหกัวปป
48:15 และอธิสราเอลอวยพรโยเซฟ และกลท่าววท่า 
“ขอพระเจจ้า ซถึกี่งอกับราฮกัมและอธิสอกัคบธิดาของขจ้า
พระองคห์ไดจ้ดสาเนธินอยผท่ตท่อพระพกักตรห์นกันี้น ขอพระเจจ้า
ซถึกี่งไดจ้ทรงบสารตุงเลขีนี้ยงขจ้าพระองคห์ตลอดชขีวธิตของขจ้า
พระองคห์จนถถึงวกันนขีนี้
48:16 ขอทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นซถึกี่งไดจ้ทรงชท่วยขจ้า
พระองคห์ใหจ้พจ้นจากความชกักี่วรจ้ายทกันี้งสธินี้น โปรดอวยพร
เดห็กหนตุท่มทกันี้งสองคนนขีนี้ และใหจ้ชสืกี่อของขจ้าพระองคห์ถผก
เอท่ยบนเขาทกันี้งสอง และชสืกี่อของอกับราฮกัมและอธิสอกัค



บธิดาของขจ้าพระองคห์ และขอใหจ้เขาทกันี้งสองคน
เตธิบโตขถึนี้นเปป็นมวลชนในทท่ามกลางแผท่นดธินโลกเถธิด”
48:17 และเมสืกี่อโยเซฟเหห็นวท่าบธิดาของตนไดจ้วางมสือ
ขจ้างขวาของทท่านบนศขีรษะของเอฟราอธิม โยเซฟกห็
ไมท่พอใจ และโยเซฟไดจ้ยกมสือบธิดาของตนขถึนี้น เพสืกี่อ
จะยจ้ายมสือนกันี้นจากศขีรษะของเอฟราอธิมมาวางบน
ศขีรษะของมนกัสเสหห์
48:18 และโยเซฟกลท่าวแกท่บธิดาของตนวท่า “ไมท่ใชท่
อยท่างนกันี้น คตุณพท่อขอรกับ เพราะคนนขีนี้เปป็นบตุตรหกัวปป 
ขอพท่อวางมสือขวาของพท่อบนศขีรษะคนนขีนี้เถธิด”
48:19 และบธิดาของทท่านกห็ปฏธิเสธ และกลท่าววท่า 

“พท่อรผจ้แลจ้ว ลผกของพท่อเออ๋ย พท่อรผจ้แลจ้ว เขาจะเปป็น
ประชาชนหนถึกี่งดจ้วย และเขาจะใหญท่โตดจ้วย แตท่
แทจ้จรธิงนจ้องชายของเขาจะใหญท่โตกวท่าพขีกี่ชาย และ
เชสืนี้อสายของนจ้องชายนกันี้นจะกลายเปป็นมวลชนหลาย
ประชาชาตธิ”
48:20 และอธิสราเอลไดจ้อวยพรเขาทกันี้งสองวกันนกันี้น 
โดยกลท่าววท่า “ในชสืกี่อเจจ้า พวกอธิสราเอลจะอวยพร 
โดยกลท่าววท่า ‘ขอพระเจจ้าโปรดใหจ้ทท่านเปป็นเหมสือน
เอฟราอธิมและเหมสือนมนกัสเสหห์เถธิด’” และอธิสราเอล
ไดจ้ตกันี้งเอฟราอธิมใหจ้เปป็นใหญท่กวท่ามนกัสเสหห์

การใหร้พรแบบเปป็นคนาพยากรณร์แกผ่เอฟราอธิมและมนนัสเสหร์
ยาโคบปฝ่วยและจะตายในไมท่ชจ้า ดกังนกันี้นหลกังจากทขีกี่เขาไดจ้วางแผนการตท่าง ๆ เกขีกี่ยวกกับการฝปังศพของเขา

และโยเซฟไดจ้สาบานวท่าจะแบกศพของเขากลกับไปยกังมกัมเรไปยกังถนี้สามกัคเปลาหห์เพสืกี่อทสาการฝปังแลจ้ว โยเซฟกห็มาหายา
โคบและพาบตุตรชายทกันี้งสองมาดจ้วย เราอาจคธิดวท่าพวกเขาเปป็นเดห็ก ๆ แตท่พวกเขาเกธิดกท่อนปปแหท่งความอตุดม
สมบผรณห์เหลท่านกันี้น (ปฐก. 41:50) และการกกันดารอาหารเจห็ดปปนกันี้นกห็ผท่านพจ้นไปและจากนกันี้นกห็อขีกสธิบเจห็ดปปทขีกี่ยาโคบ
ไดจ้อาศกัยอยผท่ในอขียธิปตห์ ดกังนกันี้นทกันี้งสองคนนกันี้นจถึงนท่าจะอายตุยขีกี่สธิบสขีกี่หรสือยขีกี่สธิบหจ้าปปแลจ้วเปป็นอยท่างนจ้อย ดกังนกันี้นพวกเขาจถึง
เปป็นชายหนตุท่ม อยท่างไรกห็ตาม เมสืกี่อมนตุษยห์สมกัยกท่อนมขีอายตุยสืนขนาดนกันี้น พวกคนหนตุท่มจถึงไมท่รขีบแตท่งงานขณะยกังหนตุท่ม 
อธิสอกัคอายตุสขีกี่สธิบปปกท่อนทขีกี่เขาคธิดเรสืกี่องแตท่งงาน

ตาของยาโคบมสืดมกัวแลจ้วเพราะวกัยชรา เขาดผไมท่ออกวท่าเปป็นชายหนตุท่มสองคนนกันี้นจนกระทกักี่งโยเซฟกลท่าววท่า
“นขีกี่เปป็นบตุตรชายทกันี้งสองของลผกทขีกี่พระเจจ้าประทานแกท่ลผกในสถานทขีกี่นขีนี้” ดกังนกันี้นเขาจถึงจตุบและสวมกอดพวกเขาทขีละ
คน ในแบบชาวตะวกันออก โดยจตุบทขีกี่แกจ้มขจ้างหนถึกี่งกท่อนแลจ้วจถึงอขีกขจ้าง เขาดขีใจจรธิง ๆ ทขีกี่ไดจ้เหห็นหนจ้าไมท่ใชท่แคท่โยเซฟ
แตท่ลผก ๆ ของโยเซฟดจ้วย!

มนกัสเสหห์เปป็นบตุตรหกัวปป แตท่โยเซฟคธิดทขีกี่จะใหจ้เขาอยผท่ใตจ้มสือขวาของยาโคบเพสืกี่อรกับพรของบตุตรหกัวปป แตท่ยา
โคบ โดยความรผจ้แบบผผจ้พยากรณห์ เปลขีกี่ยนแผนการนกันี้นและใหจ้เอฟราอธิมมาอยผท่ทางขวามสือของตนและใหจ้พรแรกแกท่
เขา บตุตรคนนจ้องจะเปป็นใหญท่กวท่าคนพขีกี่ (ขจ้อ 19) “และเชสืนี้อสายของนจ้องชายนกันี้นจะกลายเปป็นมวลชนหลาย
ประชาชาตธิ” เราไมท่ตจ้องประหลาดใจเลยวท่าเมสืกี่อเผท่าตอนเหนสือเหลท่านกันี้นแยกออกจากยผดาหห์และเลวขี ประชาชาตธิ
ฝฝ่ายเหนสือนกันี้นบางครกันี้งกห็ถผกเรขียกวท่าสะมาเรขีย แตท่บท่อยครกันี้งมกันถผกเรขียกวท่าเอฟราอธิม

คสาอธธิษฐานของยาโคบมขีการบอกเปป็นนกัยอยท่างมหกัศจรรยห์ เขาอธธิษฐานวท่า “ขอทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นซถึกี่งไดจ้
ทรงชท่วยขจ้าพระองคห์ใหจ้พจ้นจากความชกักี่วรจ้ายทกันี้งสธินี้น โปรดอวยพรเดห็กหนตุท่มทกันี้งสองคนนขีนี้” โอ เขารผจ้วท่า “ทผตสวรรคห์
ของพระเยโฮวาหห์ตกันี้งคท่ายลจ้อมรอบบรรดาผผจ้ทขีกี่เกรงกลกัวพระองคห์ และทรงชท่วยพวกเขาใหจ้รอดพจ้น” (สดด. 34:7) 
เขาไดจ้เหห็นเหลท่าทผตสวรรคห์ขถึนี้นลงบนบกันไดนกันี้นทขีกี่เบธเอล เขาไดจ้ปลนี้สาสผจ้กกับทผตสวรรคห์ของพระเจจ้า (ปฐก. 32) และ



เขากลท่าววท่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นพระเจจ้าหนจ้าตท่อหนจ้า” ใครจะรผจ้เลท่าวท่านขีกี่อาจเปป็นการปรากฏตกัวกท่อนรกับสภาพเนสืนี้อ
หนกังของพระครธิสตห์กห็ไดจ้ ซถึกี่งมกันนท่าจะเปป็นจรธิง ๆ? ดกังนกันี้นผมจถึงคธิดวท่า “ทผตสวรรคห์องคห์นกันี้นซถึกี่งไดจ้ทรงชท่วยขจ้าพระองคห์
ใหจ้พจ้นจากความชกักี่วรจ้ายทกันี้งสธินี้น” หมายถถึงพระเยซผเจจ้าผผจ้ซถึกี่งยาโคบไดจ้เหห็นแบบลาง ๆ

______________
ขร้อ 21,22

48:21 และอธิสราเอลกลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “ดผเถธิด พท่อ
จะสธินี้นชขีวธิตแลจ้ว แตท่พระเจจ้าจะทรงสถธิตอยผท่กกับพวก
เจจ้า และจะพาพวกเจจ้ากลกับไปสผท่แผท่นดธินแหท่ง
บรรพบตุรตุษของพวกเจจ้าอขีก

48:22 ยธิกี่งกวท่านกันี้น พท่อไดจ้ยกสท่วนหนถึกี่งใหจ้แกท่ลผกเหนสือ
กวท่าพวกพขีกี่นจ้องของลผก ซถึกี่งพท่อไดจ้เอามาจากมสือของ
คนอาโมไรตห์ดจ้วยดาบของพท่อและดจ้วยคกันธนผของ
พท่อ”

พระสนัญญาอภีกขร้อเกภีริ่ยวกนับปาเลสไตนร์ และโยเซฟ
ไดร้สธิทธธิบทุตรหนัวปปีของรสูเบน

สธิกี่งนขีนี้เปป็นทขีกี่ประจกักษห์ชกัดในหกัวของยาโคบ พระเจจ้าจะทรงนสาอธิสราเอลกลกับไปอยผท่ในปาเลสไตนห์ แผท่นดธินทขีกี่
ทรงสกัญญาไวจ้นกันี้น เขาแนท่ใจเรสืกี่องนกันี้น บกัดนขีนี้เขากลท่าวแกท่โยเซฟวท่า “ยธิกี่งกวท่านกันี้น พท่อไดจ้ยกสท่วนหนถึกี่งใหจ้แกท่ลผกเหนสือกวท่า
พวกพขีกี่นจ้องของลผก ซถึกี่งพท่อไดจ้เอามาจากมสือของคนอาโมไรตห์ดจ้วยดาบของพท่อและดจ้วยคกันธนผของพท่อ” เหนสือกวท่า
พวกพขีกี่นจ้องของเขางกันี้นหรสือ? เหห็นไดจ้ชกัดวท่าเขากสาลกังยกใหจ้แกท่โยเซฟสธิทธธิบตุตรหกัวปปนกันี้นทขีกี่ปกตธิแลจ้วคงจะตกเปป็นของรผ
เบน ผผจ้เปป็นบตุตรหกัวปป แตท่ 1 พงศาวดาร 5:1,2 บอกเราวท่า:

“บกัดนขีนี้ บตุตรชายทกันี้งหลายของรผเบนบตุตรหกัวปปของอธิสราเอล (เขาเปป็นบตุตรหกัวปป แตท่เพราะเหตตุเขาไดจ้
กระทสาใหจ้ทขีกี่นอนของบธิดาของเขาเปป็นมลทธิน สธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปของเขาจถึงตกอยผท่กกับบตุตรชายทกันี้งหลายของโยเซฟ บตุตร
ชายของอธิสราเอล และไมท่ไดจ้ลงทะเบขียนไวจ้ในลสาดกับวงศห์ตระกผลตามสธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปป ดจ้วยวท่ายผดาหห์มขีกสาลกังมากกวท่า
พวกพขีกี่นจ้องของตน และเจจ้านายใหญท่กห็บกังเกธิดจากเขา แตท่สธิทธธิธิ์บตุตรหกัวปปกห็ยกังเปป็นของโยเซฟ)”

ยผดาหห์เปป็นคนทขีกี่ชสืกี่อเสขียงดขีและมกักี่นคงมากทขีกี่สตุด และไดจ้รกับเกขียรตธิมากทขีกี่สตุดในทท่ามกลางพขีกี่นจ้องคนอสืกี่น ๆ แตท่
สธิทธธิบตุตรหกัวปปกห็ถผกยกใหจ้แกท่โยเซฟเพราะรผเบนไดจ้ทสาใหจ้ทขีกี่นอนของบธิดาตนเปป็นมลทธิน



ปฐมกาล 49
ขร้อ 1,2:

49:1 และยาโคบเรขียกบรรดาบตุตรชายของตนมา 
และกลท่าววท่า “พวกเจจ้าจงมาชตุมนตุมกกัน เพสืกี่อเราจะ
บอกพวกเจจ้าถถึงเหตตุซถึกี่งจะบกังเกธิดแกท่พวกเจจ้าในยตุค
สตุดทจ้าย

49:2 พวกเจจ้าจงมาชตุมนตุมกกันและฟปังเถธิด พวกเจจ้า 
บตุตรชายทกันี้งหลายของยาโคบเออ๋ย และจงตกันี้งใจฟปัง
อธิสราเอลบธิดาของพวกเจจ้า

การใหร้พรแบบเปป็นคนาพยากรณร์แกผ่สธิบสองเผผ่า
พระวธิญญาณของพระเจจ้าทรงอยผท่บนยาโคบ เขาพรจ้อมทขีกี่จะตายแลจ้วและบตุตรชายทกันี้งหมดกห็มารวมตกัวกกัน

เพสืกี่อฟปังการใหจ้พรแบบเปป็นคสาพยากรณห์ของเขา
___________

ขร้อ 3,4:
49:3 รผเบนเออ๋ย เจจ้าเปป็นบตุตรหกัวปปของพท่อ เปป็นกสาลกัง
ของพท่อ และเปป็นผลแรกแหท่งเรขีกี่ยวแรงของพท่อ เปป็น
ยอดแหท่งความมขีเกขียรตธิ และเปป็นยอดแหท่งพลกัง
อสานาจ

49:4 ไมท่มกักี่นคงเหมสือนนนี้สา เจจ้าจะไมท่ไดจ้เปป็นยอด 
เพราะเจจ้าลท่วงเขจ้าไปถถึงเตขียงนอนของบธิดาเจจ้า แลจ้ว
เจจ้าไดจ้ทสาใหจ้เตขียงนอนนกันี้นเปป็นมลทธิน เขาลท่วงเขจ้าไป
ถถึงเตขียงนอนของพท่อ

รสูเบน บทุตรหนัวปปี
เมสืกี่อพระเจจ้าประทานบตุตรคนหนถึกี่งใหจ้ มกันกห็เปป็นการใหจ้ความสวท่างและเปป็นเหตตุการณห์ทขีกี่มขีเกขียรตธิ รผเบนเปป็น

บตุตรหกัวปป และการเรธิกี่มตจ้นแหท่งครอบครกัวของยาโคบ แตท่ อนธิจจา เขา “ไมท่มกักี่นคงเหมสือนนนี้สา” เขาเปป็นคนนท่ารกักแตท่
ไมท่เขจ้มแขห็ง เขาขถึนี้นไปบนทขีกี่นอนของบธิดาตนและทสาการผธิดประเวณขีกกับบธิลฮาหห์ผผจ้เปป็นภรรยานจ้อยของยาโคบ 
(ปฐก. 35:22)

ดกังนกันี้นเขาจถึงไมท่รกักษาสธิทธธิบตุตรหกัวปปนกันี้นไวจ้ มกันถผกยกใหจ้แกท่โยเซฟและเหลท่าบตุตรชายของโยเซฟ
____________

ขร้อ 5-7:
49:5 สธิเมโอนกกับเลวขีเปป็นพขีกี่นจ้องกกัน เครสืกี่องอาวตุธทกันี้ง
หลายแหท่งความโหดรจ้ายอยผท่ในบรรดาทขีกี่อาศกัยของ
พวกเขา
49:6 โอ จธิตใจของเราเออ๋ย เจจ้าอยท่าเขจ้ามาในความ
ลกับของพวกเขาเลย เกขียรตธิยศของเราเออ๋ย เจจ้าอยท่า
เขจ้ารท่วมกกับทขีกี่ชตุมนตุมของพวกเขาเลย เพราะวท่าใน
ความโกรธของพวกเขา พวกเขาไดจ้ฆท่าชายคนหนถึกี่ง 

และตามอสาเภอใจของพวกเขา พวกเขาไดจ้ทสาลาย
กสาแพงหนถึกี่ง
49:7 ขอใหจ้ความโกรธของพวกเขาเปป็นทขีกี่สาปแชท่ง 
เพราะมกันดตุเดสือดยธิกี่งนกัก และความกรธินี้วโกรธของ
พวกเขา เพราะมกันโหดรจ้าย เราจะแยกเขาทกันี้งสอง
ออกจากกกันในพวกยาโคบ และกระจกัดกระจายเขา
ทกันี้งสองไปในพวกอธิสราเอล

สธิเมโอนและเลวภี
สองคนนขีนี้ถผกเอท่ยชสืกี่อรท่วมกกัน เหตตุการณห์ใหญท่ครกันี้งหนถึกี่งในชขีวธิตของพวกเขาคสือ การทขีกี่พวกเขาเขท่นฆท่าโจมตขี



ชาวเมสืองเชเคมหลกังจากทขีกี่เจจ้านายคนนกันี้นไดจ้นสาดขีนาหห์เขจ้าสผท่บาปและทสาอนาจารเธอ โดยการใชจ้เลท่หห์กลและการ
หลอกลวง พวกเขาใหจ้ชายชาวเมสืองนกันี้นทตุกคนเขจ้าสตุหนกัตและเมสืกี่อคนเหลท่านกันี้นเจห็บแผลอยผท่ ชายสองคนนขีนี้กห็เขจ้าไป
พรจ้อมกกับดาบและฆท่าผผจ้ชายทตุกคนในสถานทขีกี่แหท่งนกันี้นและจกับพวกผผจ้หญธิงและเดห็ก ๆ ไปและปลจ้นรธิบทรกัพยห์สธินของ
เมสืองนกันี้น นท่าแปลกทขีกี่คสาแชท่งสาปทขีกี่ตกอยผท่บนบตุตรทกันี้งสองนขีนี้จะลามไปถถึงคนอสืกี่นทขีกี่เหลสือดจ้วย “เราจะแยกเขาทกันี้งสอง
ออกจากกกันในพวกยาโคบ และกระจกัดกระจายเขาทกันี้งสองไปในพวกอธิสราเอล” ยาโคบกลท่าว

________________
ขร้อ 8-12:

49:8 ยผดาหห์เออ๋ย เจจ้าเปป็นผผจ้ทขีกี่พวกพขีกี่นจ้องของเจจ้าจะ
สรรเสรธิญ มสือของเจจ้าจะจกับคอบรรดาศกัตรผของเจจ้า 
บตุตรทกันี้งหลายของบธิดาเจจ้าจะโนจ้มตกัวลงตท่อหนจ้าเจจ้า
49:9 ยผดาหห์เปป็นลผกสธิงโต จากเหยสืกี่อ ลผกของพท่อเออ๋ย 
เจจ้าไดจ้ขถึนี้นไปแลจ้ว เขาไดจ้กจ้มลง เขาหมอบลงเหมสือน
สธิงโตตกัวผผจ้ และเหมสือนสธิงโตทขีกี่มขีอายตุมาก ใครจะแหยท่
เขาใหจ้ลตุกขถึนี้นไดจ้
49:10 ธารพระกรจะไมท่ขาดไปจากยผดาหห์ และ
ผผจ้ทรงตกันี้งพระราชบกัญญกัตธิจะไมท่ขาดไปจากระหวท่าง

เทจ้าของเขา จนกวท่าชขีโลหห์จะมา และประชาชนทกันี้ง
หลายจะรวบรวมเขจ้ากกับผผจ้นกันี้น
49:11 โดยผผกลาของเขาไวจ้ทขีกี่เถาองตุท่น และลผกลา
ของเขาไวจ้ทขีกี่เถาองตุท่นทขีกี่ดขีทขีกี่สตุด เขาไดจ้ซกักเสสืนี้อผจ้าของ
เขาในนนี้สาองตุท่น และเสสืนี้อผจ้าของเขาในเลสือดแหท่งผล
องตุท่น
49:12 ตาของเขาจะแดงดจ้วยนนี้สาองตุท่น และฟปันของ
เขาจะขาวดจ้วยนนี้สานม

ยสูดาหร์
ยผดาหห์ไดจ้รกับคสาสรรเสรธิญอยท่างมหกัศจรรยห์, “ลผกสธิงโต” นขีกี่เปป็นพระสกัญญาหนถึกี่งเกขีกี่ยวกกับพระเมสสธิยาหห์ผผจ้จะ

เสดห็จมา: “ธารพระกรจะไมท่ขาดไปจากยผดาหห์ และผผจ้ทรงตกันี้งพระราชบกัญญกัตธิจะไมท่ขาดไปจากระหวท่างเทจ้าของเขา 
จนกวท่าชขีโลหห์จะมา และประชาชนทกันี้งหลายจะรวบรวมเขจ้ากกับผผจ้นกันี้น” นกักี่นเปป็นการกลท่าวถถึงพระครธิสตห์ และไมท่ใชท่
แคท่วท่าพระครธิสตห์จะเสดห็จมาเพสืกี่อไถท่ประชาชนเทท่านกันี้นแตท่วท่าพระองคห์จะเสดห็จมาอขีกทขีเพสืกี่อครอบครองบนพระทขีกี่นกักี่ง
ของยาโคบและจะทรงครอบครองในแผท่นดธินปาเลสไตนห์

อธิสยาหห์ 9:6,7 กลท่าววท่า: 
“ดจ้วยวท่ามขีเดห็กคนหนถึกี่งเกธิดมาเพสืกี่อพวกเรา มขีบตุตรชายคนหนถึกี่งประทานมาใหจ้พวกเรา และการปกครองจะ

อยผท่บนบท่าของทท่าน และนามของทท่านจะถผกเรขียกวท่า “ผผจ้ทขีกี่มหกัศจรรยห์ ทขีกี่ปรถึกษา พระเจจ้าผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ พระบธิดา
นธิรกันดรห์ องคห์สกันตธิราช” เรสืกี่องการเพธิกี่มพผนแหท่งการปกครองของทท่านและสกันตธิภาพจะไมท่มขีทขีกี่สธินี้นสตุด บนพระทขีกี่นกักี่ง
ของดาวธิด และบนราชอาณาจกักรของพระองคห์ เพสืกี่อจะเชธิดชผราชอาณาจกักรนกันี้นไวจ้ และเพสืกี่อจะสถาปนาราช
อาณาจกักรนกันี้นไวจ้ดจ้วยความยตุตธิธรรมและดจ้วยความเทขีกี่ยงธรรม ตกันี้งแตท่บกัดนขีนี้เปป็นตจ้นไปจนนธิรกันดรห์กาล ความ
กระตสือรสือรจ้นของพระเยโฮวาหห์จอมโยธาจะกระทสาสธิกี่งนขีนี้”

_____________
ขร้อ 13:

49:13 เศบผลตุนจะอาศกัยอยผท่ทขีกี่ทท่าเรสือแหท่งทะเล และ เขาจะเปป็นสสาหรกับทท่าจอดเรสือ และเขตแดนของเขา



จะตท่อกกันไปถถึงเมสืองไซดอน
เศบสูลทุน

เศบผลตุนจะไดจ้รกับทขีกี่ดธินในปาเลสไตนห์ในเขตแดนของเมสืองไซดอนและเมสืองไทระ ในเทสือกเขาคารเมล
______________

ขร้อ 14,15:
49:14 อธิสสาคารห์เปป็นลาทขีกี่มขีกสาลกังมากทขีกี่หมอบลง
ระหวท่างภาระสองอกัน
49:15 และเขาเหห็นวท่าการหยตุดพกักเปป็นสธิกี่งทขีกี่ดขี และ

แผท่นดธินกห็เปป็นทขีกี่นท่ารสืกี่นรมยห์ และไดจ้ยท่อบท่าของตนลง
เพสืกี่อจะแบก และไดจ้กลายเปป็นผผจ้รกับใชจ้สท่งเครสืกี่อง
บรรณาการ

อธิสสาคารร์
ถจ้อยคสาอกันดขีเกขีกี่ยวกกับผผจ้คนทขีกี่แขห็งขกัน ไมท่หวสือหวา และไมท่ไดจ้ดสารงตสาแหนท่งผผจ้นสาใหญท่โตในประชาชาตธินกันี้น

______________
ขร้อ 16-18:

49:16 ดานจะปกครองประชาชนของตน เหมสือน
เปป็นหนถึกี่งในบรรดาเผท่าของอธิสราเอล
49:17 ดานจะเปป็นงผพธิษอยผท่ตามทาง เปป็นอสรพธิษทขีกี่
อยผท่ในหนทาง ทขีกี่กกัดสจ้นเทจ้าของมจ้า จนคนทขีกี่ขขีกี่มจ้านกันี้น

จะรท่วงหงายหลกัง
49:18 ขจ้าพระองคห์ไดจ้รอคอยความรอดของ
พระองคห์ โอ ขจ้าแตท่พระเยโฮวาหห์

ดาน
ดานจะเปป็นพรมแดนดจ้านทธิศเหนสือของแผท่นดธินปาเลสไตนห์ พรมแดนเหลท่านขีนี้มกักจะถผกพรรณนาวท่าเปป็น 

“จากดานถถึงเบเออรห์เชบา” ไมท่ไดจ้ดสารงตสาแหนท่งผผจ้นสาทขีกี่ครอบครองทกันี้งประเทศแตท่เปป็นหนถึกี่งในสธิบสองเผท่านกันี้น
ดานในฐานะเปป็น “งผพธิษอยผท่ตามทาง เปป็นอสรพธิษ” บทบาทของเขาไมท่ใชท่ผผจ้นสาในประชาชาตธินกันี้นแตท่เปป็น

สท่วนหนถึกี่งทขีกี่มกักี่นคงในทขีกี่นขีนี้ เขาจะเปป็นเผท่าหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้รกับความนกับถสือ
______________

ขร้อ 19:
49:19 กาดนกันี้น กองทกัพหนถึกี่งจะเอาชนะเขา แตท่เขา จะเอาชนะในทขีกี่สตุด

กาด
รผเบนและกาดจะไดจ้รกับสท่วนของตนทางทธิศตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดน โดยยถึดเขตแดนนกันี้นหลกังจากทขีกี่

พวกเขาชท่วยพธิชธิตคานาอกันแลจ้ว
______________

ขร้อ 20:
49:20 ออกมาจากอาเชอรห์อาหารของเขาจะอตุดม
สมบผรณห์ และเขาจะถวายเครสืกี่องเสวยอกันเลธิศรส

สสาหรกับพระราชา



อาเชอรร์
นขีกี่จะเปป็นตะกรจ้าขนมปปัง สท่วนหนถึกี่งทขีกี่ไดจ้รกับพรมากเปป็นพธิเศษของแผท่นดธินนกันี้นเทท่าทขีกี่เกขีกี่ยวขจ้องกกับผลไมจ้และ

อาหาร
____________

ขร้อ 21:
49:21 นกัฟทาลขีเปป็นกวางตกัวเมขียทขีกี่ถผกปลท่อยหลตุดไป เขากลท่าวบรรดาคสาอกันไพเราะ

นนัฟทาลภี
คสาอวรพรทขีกี่คท่อนขจ้างธรรมดา

_______________
ขร้อ 22-26:

49:22 โยเซฟเปป็นกธิกี่งทขีกี่เกธิดผลดก เปป็นกธิกี่งทขีกี่เกธิดผล
ดกอยผท่รธิมบท่อนนี้สา ซถึกี่งกธิกี่งทกันี้งหลายของเขาขจ้ามกสาแพง
ไป
49:23 พวกนกักธนผไดจ้ทสาใหจ้เขาทตุกขห์โศกยธิกี่งนกัก และ
ยธิงใสท่เขา และเกลขียดชกังเขา
49:24 แตท่คกันธนผของเขายกังอยผท่ในความแขห็งแกรท่ง 
และลสาแขนแหท่งมสือของเขาถผกทสาใหจ้มขีกสาลกังขถึนี้นโดย
พระหกัตถห์ของพระเจจ้าผผจ้ทรงเดชานตุภาพของยาโคบ 
(จากทขีกี่นกักี่นคสือผผจ้เลขีนี้ยงแกะนกันี้น คสือศธิลานกันี้นแหท่ง
อธิสราเอล)

49:25 โดยพระเจจ้าแหท่งบธิดาของเจจ้า ผผจ้จะทรงชท่วย
เจจ้า และโดยผผจ้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธิ์ ผผจ้จะทรงอวยพรเจจ้า
ดจ้วยพรทกันี้งหลายแหท่งสวรรคห์เบสืนี้องบน พรทกันี้งหลาย
แหท่งทขีกี่ลถึกทขีกี่อยผท่เบสืนี้องลท่าง พรทกันี้งหลายแหท่งเตจ้านม 
และแหท่งครรภห์
49:26 พรทกันี้งหลายแหท่งบธิดาของเจจ้ามขีชกัยเหนสือพร
ทกันี้งหลายแหท่งบรรพบตุรตุษของเราแลจ้ว จนถถึงทขีกี่สตุด
ขอบแหท่งบรรดาเนธินเขานธิรกันดรห์ พรเหลท่านกันี้นจะอยผท่
บนศขีรษะของโยเซฟ และบนกระหมท่อมของผผจ้ทขีกี่เคย
พลกัดพรากจากพวกพขีกี่นจ้องของเขา

โยเซฟ
พระพรทขีกี่ปลอบประโลมใจมากทขีกี่สตุดถผกยกใหจ้แกท่โยเซฟ “กธิกี่งทขีกี่เกธิดผลดก” เพราะวท่าเขาไดจ้ชท่วยชขีวธิตคน

มากมายในฐานะตกัวแทนคนหนถึกี่งในอขียธิปตห์ในการกกันดารอาหารครกันี้งใหญท่นกันี้น “พวกนกักธนผไดจ้ทสาใหจ้เขาทตุกขห์โศกยธิกี่ง
นกัก และยธิงใสท่เขา และเกลขียดชกังเขา” โอ ความเกลขียดชกังของพวกพขีกี่ ๆ ของเขา การตธิดคตุกอยผท่นาน ถผกหญธิงชกักี่วคน
หนถึกี่งใสท่รจ้าย แตท่ทกันี้งหมดนขีนี้ถผกลสืมไปเสขีย เขามขีชกัยชนะแลจ้วตอนนขีนี้ เขาไดจ้รกับการอวยพรเปป็นพธิเศษจากพระเจจ้าและ
ถผกนสาพาโดยพระเจจ้าและพรเหลท่านกันี้นของบธิดาไดจ้ถผกใหจ้แกท่เขาแลจ้ว พระเจจ้าทรงสกัญญาความเจรธิญรตุท่งเรสืองใหญท่โต
แกท่วงศห์วานของโยเซฟ

_______________
ขร้อ 27,28:

49:27 เบนยามธินจะลท่าเหยสืกี่อเหมสือนสตุนกัขปฝ่า ใน
เวลาเชจ้าเขาจะกธินเหยสืกี่อเสขีย และในเวลากลางคสืน
เขาจะแบท่งปปันของทขีกี่รธิบไดจ้นกันี้น”

49:28 ทกันี้งหมดเหลท่านขีนี้เปป็นเผท่าทกันี้งสธิบสองของ
อธิสราเอล และนขีกี่เปป็นสธิกี่งทขีกี่บธิดาของพวกเขากลท่าวไวจ้
แกท่พวกเขาและอวยพรพวกเขา ทตุกคนตามพรของ



ทท่าน ทท่านไดจ้อวยพรพวกเขา
เบนยามธิน

เบนยามธินเปป็นคนเลห็กสตุด อยท่างไรกห็ตาม เขากห็เปป็นบธิดาของเผท่าหนถึกี่งและมขีการกลท่าวถจ้อยคสาอกันดขีเกขีกี่ยวกกับ
เขา

นขีกี่เปป็นสธิบสองเผท่าทขีกี่ถผกบอกลท่วงหนจ้าในอนาคตในการใหจ้พรบนทขีกี่นอนกท่อนตายของยาโคบ
______________

ขร้อ 29-33:
49:29 และยาโคบไดจ้กสาชกับพวกเขา และกลท่าวแกท่
พวกเขาวท่า “เราจะถผกรวบรวมไปอยผท่กกับบรรพบตุรตุษ
ของเรา จงฝปังเราไวจ้กกับบรรพบตุรตุษของเราในถนี้สานกันี้นทขีกี่
อยผท่ในนาของเอโฟรนคนฮธิตไทตห์
49:30 ในถนี้สาทขีกี่อยผท่ในนาของมกัคเป-ลาหห์ ซถึกี่งอยผท่ตรง
หนจ้ามกัมเร ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน ซถึกี่งอกับราฮกัมไดจ้
ซสืนี้อไวจ้พรจ้อมกกับนาของเอโฟรนคนฮธิตไทตห์ เพสืกี่อเปป็น
กรรมสธิทธธิธิ์สสาหรกับใชจ้เปป็นทขีกี่ฝปังศพ
49:31 ณ ทขีกี่นกักี่น พวกเขาไดจ้ฝปังอกับราฮกัมและซาราหห์

ภรรยาของทท่าน ทขีกี่นกักี่นพวกเขาไดจ้ฝปังอธิสอกัคและเรเบ
คาหห์ภรรยาของทท่าน และทขีกี่นกักี่นเราไดจ้ฝปังเลอาหห์
49:32 การซสืนี้อนาและถนี้สาทขีกี่อยผท่ในนานกันี้นมาจากลผก
หลานของเฮท”
49:33 และเมสืกี่อยาโคบสกักี่งบรรดาบตุตรชายของตน
เสรห็จแลจ้ว ทท่านกห็ยกเทจ้าของตนขถึนี้นบนเตขียงนอน 
และสธินี้นลมหายใจ และถผกรวบรวมไปอยผท่กกับ
ประชากรของทท่าน

คนาเตสือนสตธิสทุดทร้ายของยาโคบ
เขาเตสือนความจสาคนเหลท่านกันี้นอขีกหน ตามทขีกี่โยเซฟไดจ้สาบานตท่อเขาแลจ้ว วท่าเขาตจ้องถผกฝปังศพในถนี้สามกัค

เปลาหห์ “ซถึกี่งอยผท่ตรงหนจ้ามกัมเร ในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน” ซถึกี่งเปป็นทขีกี่ ๆ อกับราฮกัม ซาราหห์ อธิสอกัค และเรเบคาหห์และ
เลอาหห์ถผกฝปัง

ขท่าวสารของเขาจากพระเจจ้าหมดเพขียงเทท่านขีนี้ ชายชราผผจ้นขีนี้ ทขีกี่อายตุ 147 ปป นกักี่งดจ้วยใจกลจ้าเพสืกี่อกลท่าวคสา
พยากรณห์ของตน บกัดนขีนี้รวบเทจ้าของตนขถึนี้นทขีกี่นอนและ “ถผกรวบรวมไปอยผท่กกับประชากรของทท่าน”



ปฐมกาล 50
ขร้อ 1-14:

50:1 และโยเซฟซบหนจ้าลงบนหนจ้าบธิดาของตน 
และรจ้องไหจ้บนทท่านและจตุบทท่าน
50:2 และโยเซฟบกัญชาบรรดาขจ้าราชการของทท่าน
ทขีกี่เปป็นหมอ ใหจ้อาบยารกักษาศพบธิดาของทท่านไวจ้ และ
หมอเหลท่านกันี้นกห็อาบยารกักษาศพของอธิสราเอล
50:3 และครบกสาหนดสขีกี่สธิบวกันสสาหรกับทท่าน เพราะ
วท่านกักี่นคสือกสาหนดวกันของคนเหลท่านกันี้นซถึกี่งถผกอาบยา
รกักษาศพ และชาวอขียธิปตห์กห็ไวจ้ทตุกขห์ใหจ้อธิสราเอลเจห็ด
สธิบวกัน
50:4 และเมสืกี่อวกันทกันี้งหลายแหท่งการไวจ้ทตุกขห์ใหจ้ทท่าน
ผท่านพจ้นไปแลจ้ว โยเซฟกห็เรขียนขจ้าราชสสานกักของ
ฟาโรหห์ โดยกลท่าววท่า “ถจ้าบกัดนขีนี้ขจ้าพเจจ้าไดจ้รกับความ
กรตุณาในสายตาของพวกทท่าน ขอทผล ขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องพวกทท่าน ในหผของฟาโรหห์ โดยทผลวท่า
50:5 บธิดาของขจ้าพเจจ้าไดจ้ทสาใหจ้ขจ้าพเจจ้าปฏธิญาณไวจ้ 
โดยกลท่าววท่า ‘ดผเถธิด พท่อจวนจะสธินี้นชขีวธิตแลจ้ว ใน
อตุโมงคห์ซถึกี่งพท่อไดจ้ขตุดไวจ้สสาหรกับพท่อในแผท่นดธินแหท่งคา
นาอกัน ลผกจงฝปังพท่อไวจ้ทขีกี่นกักี่น’ เหตตุฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ โปรด
อนตุญาตใหจ้ขจ้าพเจจ้าขถึนี้นไป ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทท่าน และ
ฝปังบธิดาของขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะกลกับมาอขีก”
50:6 และฟาโรหห์จถึงรกับสกักี่งวท่า “จงขถึนี้นไปและฝปังบธิดา
ของทท่านเถธิด ตามคสาทขีกี่บธิดาไดจ้ทสาใหจ้ทท่านปฏธิญาณไวจ้
นกันี้น”
50:7 และโยเซฟขถึนี้นไปเพสืกี่อฝปังบธิดาของทท่าน และ
บรรดาขจ้าราชการของฟาโรหห์ พวกผผจ้ใหญท่แหท่งพระ
ราชสสานกักของพระองคห์ และบรรดาผผจ้ใหญท่ทกักี่วแผท่น
ดธินแหท่งอขียธิปตห์กห็ขถึนี้นไปพรจ้อมกกับทท่าน
50:8 และครอบครกัวทกันี้งหมดของโยเซฟ และพวกพขีกี่
นจ้องของทท่าน และครอบครกัวของบธิดาทท่าน เวจ้นแตท่

เดห็กเลห็ก ๆ ของพวกเขา และฝผงแพะแกะของพวก
เขา และฝผงวกัวของพวกเขาเทท่านกันี้น พวกเขาละไวจ้ใน
แผท่นดธินแหท่งโกเชน
50:9 และขบวนรถมจ้าทกันี้งหลาย และขบวนคนขขีกี่มจ้า
ทกันี้งหลายขถึนี้นไปพรจ้อมกกับทท่าน และมกันเปป็นขบวนทขีกี่
ใหญท่โตมาก
50:10 และพวกเขากห็มาถถึงลานนวดขจ้าวของอาทาด
ซถึกี่งอยผท่ฟากแมท่นนี้สาจอรห์แดนขจ้างโนจ้น และทขีกี่นกันี้นพวก
เขาไวจ้ทตุกขห์ดจ้วยการครกี่สาครวญใหญท่โตและปวดรจ้าว
ยธิกี่งนกัก และโยเซฟกห็ทสาการไวจ้ทตุกขห์ใหจ้บธิดาของทท่าน
เจห็ดวกัน
50:11 และเมสืกี่อชาวเมสืองทกันี้งหลายแหท่งแผท่นดธินนกันี้น 
คสือคนคานาอกัน ไดจ้เหห็นการไวจ้ทตุกขห์ในลานของอา
ทาด พวกเขากลท่าววท่า “นขีกี่เปป็นการไวจ้ทตุกขห์อกันปวด
รจ้าวใหจ้แกท่พวกชาวอขียธิปตห์” เหตตุฉะนกันี้นชสืกี่อของตสาบล
นกันี้นจถึงถผกเรขียกวท่า อาเบลมธิสราอธิม ซถึกี่งอยผท่ฟากแมท่นนี้สา
จอรห์แดนขจ้างโนจ้น
50:12 และบตุตรชายทกันี้งหลายของทท่านไดจ้กระทสา
ตามคสาทขีกี่ทท่านไดจ้สกักี่งพวกเขาไวจ้
50:13 ดจ้วยวท่าบรรดาบตุตรชายของทท่านไดจ้แบกทท่าน
เขจ้าในแผท่นดธินแหท่งคานาอกัน และฝปังทท่านไวจ้ในถนี้สาทขีกี่
อยผท่ในนาของมกัคเป-ลาหห์ ซถึกี่งอกับราฮกัมซสืนี้อไวจ้พรจ้อมกกับ
นานกันี้นใหจ้เปป็นกรรมสธิทธธิธิ์สสาหรกับใชจ้เปป็นทขีกี่ฝปังศพ จาก
เอโฟรนคนฮธิตไทตห์ ตรงหนจ้ามกัมเร
50:14 และโยเซฟกห็กลกับมายกังอขียธิปตห์ ตกัวทท่าน และ
พวกพขีกี่นจ้องของทท่าน และคนทกันี้งสธินี้นทขีกี่ขถึนี้นไปพรจ้อมกกับ
ทท่านเพสืกี่อฝปังบธิดาของทท่าน หลกังจากทท่านฝปังบธิดาของ
ทท่านแลจ้ว



การฝฝังศพยาโคบ
ไมท่ตจ้องใชจ้คสาพผดเยอะแยะเลยในการเลท่าเรสืกี่องการฝปังศพของยาโคบ ยาโคบถผกอาบนนี้สายารกักษาศพตาม

ธรรมเนขียมคนอขียธิปตห์ กระบวนการหนถึกี่งทขีกี่กธินเวลาสขีกี่สธิบวกันเพสืกี่อทขีกี่ศพทขีกี่แหจ้งกรกังเปป็นมกัมมขีกี่นกันี้นจะคงอยผท่ไดจ้หลายรจ้อยปป
ในภผมธิอากาศทขีกี่แหจ้งนกันี้นของอขียธิปตห์ จากนกันี้นกห็มขีการไวจ้ทตุกขห์เจห็ดสธิบวกัน จากนกันี้นโยเซฟกห็ขออนตุญาตฟาโรหห์ทขีกี่จะทสา
ตามคสาปฏธิญาณทขีกี่ตนไดจ้สาบานไวจ้และนสาศพของบธิดากลกับไปยกังมกัมเรเพสืกี่อฝปังในถนี้สาแหท่งมกัคเปลาหห์

ดกังนกันี้นขบวนแหท่ศพอกันประณขีตจถึงเกธิดขถึนี้น เราคาดวท่าผผจ้ชายทตุกคนแหท่งครอบครกัวของยาโคบกลกับไปพรจ้อม
กกับขบวนแหท่ศพนกันี้น พวกภรรยา ลผกเลห็ก ๆ ฝผงแพะแกะและฝผงวกัวอยผท่ตท่อในอขียธิปตห์ พวกทขีกี่เหลสือกห็ออกไป รถมจ้า
หลายคกันและเหลท่าพลมจ้าของคนอขียธิปตห์กห็ไปกกับพวกเขาดจ้วย “และพวกเขากห็มาถถึงลานนวดขจ้าวของอาทาด ซถึกี่งอยผท่
ฟากแมท่นนี้สาจอรห์แดนขจ้างโนจ้น และทขีกี่นกันี้นพวกเขาไวจ้ทตุกขห์…เจห็ดวกัน” หลกังจากทขีกี่พวกเขามาอยผท่ในแผท่นดธินคานาอกัน
และคนคานาอกันทกันี้งหมดนกันี้นไดจ้เหห็นการไวจ้ทตุกขห์และพวกเขาเรขียกสถานทขีกี่นกันี้นวท่าอาเบลมธิสราอธิม

สถานทขีกี่แหท่งนขีนี้ นกักี่นคสือ อาเบลมธิสราอธิม ถผกกลท่าววท่าอยผท่ “ฟากแมท่นนี้สาจอรห์แดนขจ้างโนจ้น” พวกเขาอจ้อม
ทะเลตายและฝปัปั่งตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดนโดยขจ้ามแมท่นนี้สานกันี้นไปเพสืกี่อมายกังมกัมเรทขีกี่เฮโบรนใชท่ไหม? มกันดผ
เหมสือนเปป็นเชท่นนกันี้น อาเบลมธิสราอธิมอยผท่ฝปัปั่งตะวกันออกของแมท่นนี้สาจอรห์แดน

International Standard Bible Encyclopedia กลท่าววท่า:
นท่าสกังเกตทขีกี่วท่างานศพนขีนี้จะตจ้องใชจ้เสจ้นทางทขีกี่อจ้อมนขีนี้ แทนทขีกี่จะไปจากอขียธิปตห์สผท่เฮโบรนโดยตรงเลย

เปป็นไปไดจ้วท่าเหตตุผลหนถึกี่งอาจถผกคจ้นพบเมสืกี่อเราไดจ้รกับรายละเอขียดตท่าง ๆ เพธิกี่มเตธิมในประวกัตธิศาสตรห์
อขียธิปตห์

บกัดนขีนี้ขบวนแหท่ทขีกี่ใหญท่โตนขีนี้กลกับไปยกังอขียธิปตห์ อธิสราเอลจากไปแลจ้ว ประชาชาตธินกันี้นจะทวขีขถึนี้นอยท่างมหาศาล
จนถถึงบกัดนขีนี้พระเจจ้าไดจ้ทรงกระทสากธิจกกับบตุคคลทกันี้งหลายเปป็นหลกัก-อกับราฮกัม จากนกันี้นกห็อธิสอกัค จากนกันี้นกห็ยา

โคบ บกัดนขีนี้เราทราบวท่ายผดาหห์จะอยผท่ในสายบรรพบตุรตุษนกันี้น บตุตรชายของเขาและหลานชายของเขา แตท่บกัดนขีนี้ โดย
หลกักแลจ้ว พระเจจ้าจะทรงกระทสากธิจกกับประชาชาตธิอธิสราเอลนกันี้นทกันี้งหมด จนกวท่าจะถถึงเวลานกันี้นสสาหรกับพระเมสสธิ
ยาหห์

_______________
ขร้อ 15-21:

50:15 และเมสืกี่อพวกพขีกี่ชายของโยเซฟเหห็นวท่าบธิดา
ของพวกเขาสธินี้นชขีวธิตแลจ้ว พวกเขากลท่าววท่า “บางทขี
โยเซฟจะเกลขียดชกังพวกเรา และจะแกจ้แคจ้นพวกเรา
แนท่นอนเพราะสธิกี่งชกักี่วรจ้ายทกันี้งปวงซถึกี่งพวกเราเคย
กระทสาแกท่เขา”
50:16 และพวกพขีกี่ชายกห็สท่งผผจ้สสืกี่อสารคนหนถึกี่งไปหาโย
เซฟ โดยกลท่าววท่า “บธิดาของทท่านไดจ้สกักี่งไวจ้กท่อนเขา
สธินี้นชขีวธิต โดยกลท่าววท่า

50:17 ‘พวกเจจ้าจงกลท่าวแกท่โยเซฟดกังนขีนี้วท่า ขอโปรด
ใหจ้อภกัย พท่อขอรจ้องลผกเดขีจิ๋ยวนขีนี้ การละเมธิดของพวกพขีกี่
ชายของลผก และบาปของพวกเขา ดจ้วยวท่าพวกเขา
ไดจ้กระทสาสธิกี่งชกักี่วรจ้ายแกท่ลผก’ และบกัดนขีนี้ พวกขจ้าพเจจ้า
ขอรจ้องทท่าน โปรดใหจ้อภกัยการละเมธิดของพวกผผจ้รกับ
ใชจ้ของพระเจจ้าของบธิดาทท่านเถธิด” และโยเซฟกห็
รจ้องไหจ้เมสืกี่อพวกเขาไดจ้กลท่าวแกท่ทท่าน
50:18 และพวกพขีกี่ชายของทท่านไปและกราบลงตท่อ



หนจ้าทท่านดจ้วย และพวกเขากลท่าววท่า “ดผเถธิด พวก
ขจ้าพเจจ้าเปป็นพวกผผจ้รกับใชจ้ของทท่าน”
50:19 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า “อยท่ากลกัว
เลย ขจ้าพเจจ้าเปป็นผผจ้แทนพระเจจ้าหรสือ
50:20 แตท่สสาหรกับพวกพขีกี่ พวกพขีกี่ไดจ้คธิดรจ้ายตท่อ
ขจ้าพเจจ้า แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงดสารธิใหจ้สธิกี่งนกันี้นเกธิดผลดขี

อยท่างทขีกี่บกังเกธิดขถึนี้นแลจ้ววกันนขีนี้ เพสืกี่อชท่วยคนเปป็นอกันมาก
ใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่
50:21 ฉะนกันี้นบกัดนขีนี้ พวกพขีกี่อยท่ากลกัวเลย ขจ้าพเจจ้าจะ
บสารตุงเลขีนี้ยงพวกพขีกี่ และบตุตรเลห็ก ๆ ทกันี้งหลายของพวก
พขีกี่” และทท่านปลอบประโลมใจพวกพขีกี่ และพผดอยท่าง
กรตุณาตท่อพวกเขา

พวกพภีริ่ทภีริ่หวาดกลนัว
พวกพขีกี่ชายถผกทสาใหจ้หงอไปเลยโดยมสือทขีกี่แขห็งแรงของโยเซฟ ผท่านไปสธิบเจห็ดปปแลจ้วตกันี้งแตท่พวกเขาไดจ้ยจ้ายลง

มาอยผท่ในอขียธิปตห์ ทวท่าพวกเขากห็ยกังหวาดกลกัววท่าเขาจะแกจ้แคจ้นพวกเขา พวกเขาแสรจ้งวท่าบธิดาไดจ้สกักี่งพวกเขาใหจ้พผดกกับ
โยเซฟวท่าเขาตจ้องใหจ้อภกัยบาปทกันี้งหลายของพวกเขา ผมไมท่เชสืกี่อวท่ายาโคบเปป็นคนสกักี่งเรสืกี่องนกันี้น ไมท่ตจ้องสงสกัยเลยวท่าเขา
เชสืกี่อใจโยเซฟและเขจ้าใจอยท่างถท่องแทจ้มากยธิกี่งกวท่าพวกพขีกี่ชายเหลท่านขีนี้ บกัดนขีนี้พวกเขาหมอบลงตท่อหนจ้าเขา

และโยเซฟกลท่าวอยท่างเจขียมตกัววท่า “อยท่ากลกัวเลย ขจ้าพเจจ้าเปป็นผผจ้แทนพระเจจ้าหรสือ แตท่สสาหรกับพวกพขีกี่ พวก
พขีกี่ไดจ้คธิดรจ้ายตท่อขจ้าพเจจ้า แตท่พระเจจ้าไดจ้ทรงดสารธิใหจ้สธิกี่งนกันี้นเกธิดผลดขีอยท่างทขีกี่บกังเกธิดขถึนี้นแลจ้ววกันนขีนี้ เพสืกี่อชท่วยคนเปป็นอกัน
มากใหจ้มขีชขีวธิตอยผท่” และดกังนกันี้นเขาจะบสารตุงเลขีนี้ยงพวกเขาและลผกหลานของพวกเขา “ทท่านปลอบประโลมใจพวกพขีกี่ 
และพผดอยท่างกรตุณาตท่อพวกเขา” และการกลกับใจและการใหจ้อภกัยบาปกห็ถผกกระทสาดขีหมดแลจ้วตอนนขีนี้ เทท่าทขีกี่จะ
ทสาไดจ้

____________
ขร้อ 22-26:

50:22 และโยเซฟอาศกัยอยผท่ในอขียธิปตห์ ตกัวทท่าน และ
ครอบครกัวบธิดาของทท่าน และโยเซฟมขีชขีวธิตอยผท่ไดจ้หนถึกี่ง
รจ้อยสธิบปป
50:23 และโยเซฟไดจ้เหห็นลผกหลานเหลนของเอฟรา
อธิม บตุตรทกันี้งหลายของมาคขีรห์ผผจ้เปป็นบตุตรชายของมนกัส
เสหห์กห็ไดจ้รกับการเลขีนี้ยงดผบนเขท่าของโยเซฟดจ้วย
50:24 และโยเซฟกลท่าวแกท่พวกพขีกี่นจ้องของทท่านวท่า 
“เราจวนจะสธินี้นชขีวธิตแลจ้ว และพระเจจ้าจะทรง
เยขีกี่ยมเยขียนพวกเจจ้าเปป็นแนท่ และจะพาพวกเจจ้าออก

ไปจากแผท่นดธินนขีนี้ใหจ้ถถึงแผท่นดธินซถึกี่งพระองคห์ไดจ้ทรง
ปฏธิญาณไวจ้แกท่อกับราฮกัม แกท่อธิสอกัค และแกท่ยาโคบ”
50:25 และโยเซฟกห็ใหจ้ลผกหลานของอธิสราเอล
ปฏธิญาณตกัวไวจ้ โดยกลท่าววท่า “พระเจจ้าจะทรง
เยขีกี่ยมเยขียนพวกเจจ้าเปป็นแนท่ และพวกเจจ้าจงหอบ
กระดผกทกันี้งหลายของเราขถึนี้นไปจากทขีกี่นขีกี่”
50:26 แลจ้วโยเซฟกห็สธินี้นชขีวธิตเมสืกี่ออายตุไดจ้หนถึกี่งรจ้อยสธิบ
ปป และพวกเขากห็อาบยารกักษาศพของทท่านไวจ้ และ
ศพของทท่านถผกบรรจตุไวจ้ในโลงในอขียธิปตห์

วาระสทุดทร้ายของโยเซฟ
โยเซฟมขีชขีวธิตอยผท่จนถถึงอายตุ 110 ปป เขาไดจ้เขจ้าเฝฝ้าฟาโรหห์ครกันี้งแรกตอนเขาอายตุ 30 ปป โอจ้โห เขาไดจ้อาศกัย

อยผท่ทขีกี่นกักี่นนานถถึง 80 ปป และเราคาดวท่าเขารกักษาอสานาจการปกครองไวจ้ในมสือของเขาในชท่วงเวลาสท่วนใหญท่นกันี้น
โอ แตท่เขาไดจ้รกับมรดกใหญท่โตจากอกับราฮกัม อธิสอกัค และยาโคบ เขาตจ้องถผกนสากลกับไปฝปังในแผท่นดธินคานา

อกัน ดกังนกันี้น เหมสือนกกับทขีกี่อธิสราเอลไดจ้กระทสากกับพวกบตุตรชายของเขา โยเซฟกห็ขอใหจ้พวกลผกหลานของอธิสราเอล



กลท่าวคสาปฏธิญาณเชท่นกกัน พระเจจ้าจะทรงเยขีกี่ยมเยขียนพวกเขา พวกเขาจะถผกพากลกับไปยกังแผท่นดธินคานาอกัน “พวก
เจจ้าจงหอบกระดผกทกันี้งหลายของเราขถึนี้นไปจากทขีกี่นขีกี่” ดกังนกันี้นโยเซฟจถึงถผกอาบนนี้สายารกักษาศพและศพของเขาถผกเกห็บ
รกักษาไวจ้อยท่างดขีนานหลายปปในอขียธิปตห์จนกวท่าจะถถึงเวลาแหท่งการออกเดธินทางนกันี้น

โยชผวา 24:32 บอกเราวท่า “และกระดผกทกันี้งหลายของโยเซฟซถึกี่งลผกหลานของอธิสราเอลไดจ้นสาขถึนี้นมาจาก
อขียธิปตห์นกันี้น พวกเขาไดจ้ฝปังไวจ้ในเมสืองเชเคม ในสท่วนทขีกี่ดธินซถึกี่งยาโคบไดจ้ซสืนี้อไวจ้จากลผกหลานของฮาโมรห์ บธิดาของเชเคม 
เปป็นเงธินหนถึกี่งรจ้อยเหรขียญ และทขีกี่ดธินนกันี้นไดจ้ตกเปป็นมรดกของลผกหลานของโยเซฟ”


