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ชื่อเรื่ อง
พระธรรมแต่ละเล่มของเพนทาทูค (หนังสื อ 5 เล่มแรกของพันธสัญญาเดิ ม ซึ่ งถูกเรี ยกว่า โทราห์
[ค าแนะ น า] โดยคนยิว ) ดั้ง เดิ ม แล้ว ได้รั บ ชื่ อเรี ย กของมันในพระคัม ภี ร์ ฮีบ รู จ ากค าแรกหรื อ ค าแรกๆ
ในพระธรรมนั้นๆ พระคัมภีร์ ฮีบรู ประกอบด้วยสามส่ วน คือ ธรรมบัญญัติ (โทราห์) ผูเ้ ผยพระวจนะ และ
บทประพันธ์ ตามดั้งเดิ มแล้ว โทราห์เป็ นหนึ่ งเล่ม แต่ฉบับเซปทัวเจนท์ได้แบ่งมันออกเป็ นห้าเล่ มอย่างที่
เรามี คนยิวได้ถือว่าเรื่ องราวต่างๆ ในโทราห์เป็ นคาแนะนาของพระเจ้าสาหรับพวกเขาเช่นเดียวกับคาบัญชา
และคาเทศนเนื่องจากสิ่ งเหล่านี้ก็สอนศาสนศาสตร์ และจริ ยธรรมด้วย
คาฮีบรู ที่แปลว่า “ในปฐมกาล” มาจากคาว่า เบเรชี ท อย่างไรก็ตาม ชื่อเรี ยกอังกฤษ “Genesis” ได้มา
ยัง เราจากฉบับแปลละตินวัลเกทต์ของเจอโรม (Liber Genesis) ชื่อเรี ยกละตินได้มาจากฉบับแปล
เซปทัวเจนท์ (การ แปลฉบับกรี กของพันธสัญญาเดิ มซึ่ งได้เกิ ดขึ้ น 300 ปี กคศ.) “Genesis” เป็ น
การถ่ายทอดตัวอักษรของคากรี ก เจเนเซโอส ซึ่ งเป็ นคากรี กที่แปลเป็ นคาฮีบรู วา่ โทเลดอท คาฮีบรู
นี้ เป็ นคาไขในการระบุ ถึงโครงสร้ างของพระธรรม ปฐมกาลและตามปกติแล้วบรรดาผูแ้ ปลได้
แปลว่า “เรื่ องราว” หรื อ “การกาเนิด” (2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2)1
วันเวลาที่เขียน
เหตุการต่างๆ ได้บนั ทึกวันที่ยอ้ นไปในการสร้างโลก
คริ สเตี ย นหลายคนเชื่ อ ว่ า โลกมี อ ายุ ห ลายล้ า นปี พวกเขาตั้ง ความเชื่ อ ถื อ นี้ บนถ้ อ ยค าของ
นักวิทยาศาสตร์ และก็ เข้า ใจพระคัมภี ร์ตามถ้อยคาเหล่ า นี้ ในทานองเดี ย วกันคริ สเตี ยนหลายคนเชื่ อว่า
เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เริ่ มต้นมา หลายแสนปี ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน

หลายคนที่ถือตามพระคัมภีร์เชื่ อว่าโลกไม่ได้มีอายุมากกว่า 10,000 ปี มากนัก พวกเขายึดสิ่ งนี้ เป็ น
หลักตาม เชื้อสายในพระคัมภีร์ (ปฐก. 5; 10; 11 และอื่นๆ) ซึ่ งพวกเขาเข้าใจว่ามัน “เปิ ด” (นัน่ คือไม่สมบูรณ์)
ตามปกติแล้ว กลุ่มที่เชื่ อตามพระคัมภีร์ยึดถื อวันที่ไม่นานมานี้ สาหรับการสร้างมนุ ษย์ดว้ ยเหตุผล
อย่างเดี ยวกันอีกด้วย กลุ่มเล็กๆของผูถ้ ื อตามพระคัมภีร์เชื่ อว่าเชื้ อสายเหล่ านี้ น้ นั “ปิ ด” (นัน่ คือ สมบูรณ์ )
หรื อเกือบจะสมบูรณ์ อย่างมาก สิ่ งนี้ นาเราไปสู่ การระบุวนั สร้างโลกและมนุ ษย์คือประมาณ 6,000 ปี ที่ผา่ น
มา ข้าพเจ้าควรอภิปรายคาถาม เกี่ยวกับวิธีที่เราควรตีความเชื้อสายต่างๆ ในการอธิ บายถึงบทต่างๆ ที่ปรากฎ
นักตีความหลายคนได้ระบุวนั ของการรวบรวมพระธรรมปฐมกาลว่าได้เกิดขึ้นภายหลังช่วงชี วิตของ
โมเสส หลายปี พวกเขาบางคนเชื่ ออย่างนี้ เพราะว่าพระธรรมปฐมกาลประกอบด้วยบางชื่ อที่กลายมาเป็ นชื่ อ
เรี ยกโดยทัว่ ไป ของผูค้ นและสถานที่ ต่างๆ ภายหลังสมัยของโมเสส (ตัวอย่างเช่ น คนฟี ลิ สเตีย ดาน และ
อื่นๆ) ข้าพเจ้าจะพูดถึง ความผิดปกติเหล่านี้ เมื่อเราไปถึงตรงนั้น โปรดดูส่วนข้างล่างด้วย “ผูเ้ ขียน” ถ้าใคร
ยอมรับการที่โมเสสเป็ น ผูเ้ ขียนอย่างที่บรรดาผูถ้ ือตามพระคัมภีร์แบบอนุ รักษ์นิยมยอมรับ วันเวลาของการ
รวบรวมพระธรรมปฐมกาลต้องอยู่ ภายในช่ วงชี วิตของโมเสส (กคศ. 1525-1405) บางทีพระธรรมนี้ โดย
ดั้งเดิมแล้วถูกมุ่งหมายที่จะหนุนใจคนอิสราเอล ให้วางใจในพระเจ้าที่มีอานาจทุกอย่างและสัตย์ซื่อ เมื่อพวก
เขาคาดหวังที่จะเข้าไปสู่ แผ่นดินแห่ งพันธสัญญาจาก คาเดชบารเนียหรื อจากที่ราบโมอับ 2 โมเสสอาจเขียน
มันขึ้นก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะเตรี ยมพวกเขาสาหรับการอพยพ3 แต่นี่ดูเหมือนเป็ นไปได้นอ้ ยมาก
ผูเ้ ขียน
ผูเ้ ขี ย นหมวดเพนทาทู ค (ค ากรี ก เพนทา หมายถึ ง “ห้า” และ ทูคโคส ซึ่ งเป็ น “กล่ องส าหรั บ
การบรรจุมว้ นกระดาษพาไพรัสและภายหลังก็เป็ น “หนังสื อม้วน”) ได้เป็ นหัวข้อของการโต้เถียงอย่างมาก
ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่เป็ น คริ สเตียนตั้งแต่สปิ นโนซาร์ ได้แนะนา “การวิจารณ์เชิ งสู งกว่า” เกี่ยวกับพระคัมภีร์
ในศตวรรษที่ 17 “ข้อสมมุติฐาน ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร” ที่พฒั นาจากงานของเขาก็คือว่าโมเสสไม่ได้เขียน
หมวดเพนทาทูคอย่างที่นกั วิชาการส่ วน ใหญ่ในลัทธิ ยิวและคริ สตจักรได้เชื่ อจนกระทัง่ วันนั้น ตรงกันข้าม
มันเป็ นผลผลิตของผูเ้ ขียนหลายคนที่ได้มีชีวิต ภายหลังโมเสสหลายปี ผูร้ วบรวมหรื อบรรดาผูร้ วบรวมได้
รวบรวมเอกสารหลายอย่างเหล่านี้ ไปสู่ รูปแบบที่เรามีใน ตอนนี้ เอกสารเหล่านี้ (J, E, D, P และอื่นๆ)
เป็ นสัญลักษณ์ของ a Yahwistic tradition (ธรรม เนียมแบบยาเวห์ ), an Elohistic tradition (ธรรมเนียมแบบ
เอโลฮิม), a Deuteronomic tradition (ธรรมเนียม แบบเฉลยธรรมบัญญัติ)a Priestly tradition (ธรรมเนียม
แบบปุโรหิ ต) และอื่นๆ หัวข้อของการแนะนาพันธสัญญาเดิ ม ก็เกี่ ยวข้องกับเรื่ องราว เหล่านี้ 4 ผูเ้ ขียนคน
หนึ่งได้สรุ ปสถานะปั จจุบนั ของการโต้เถียงนี้วา่

“. . . อย่างดีที่สุดแล้ว ข้อสมมุติฐานซึ่ งประกอบด้วยเอกสารนั้นก็โคลงเคลง และในไม่ชา้ คงถูก
ยกเลิกอย่างสิ้ นเชิงโดยโลกทางวิชาการ” 5
หลักฐานที่วา่ โมเสสได้เขียนหมวดเพนทาทูค ดูเหมือนจะลงความเห็นได้ถา้ คนหนึ่ งเชื่ อว่าพระเยซู
คริ สต์ ได้กล่าวความจริ งเมื่อพระองค์ถือว่าโมเสสเป็ นผูเ้ ขียน (มธ. 19:8; มก. 7:10; ลก. 16:29-31; 20:37;
24:27; ยน. 7:19, 22 เปรี ยบเทียบ กจ. 15:1) บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่อา้ งอิงหรื อพาดพิงถึงพระธรรม
ปฐมกาลมากกว่า 60 ครั้ง ในพระธรรม 17 เล่ม พระเยซู คริ สต์ไม่ได้กล่าวอย่างเจาะจงว่าโมเสสได้เขี ยน
พระธรรมปฐมกาลแต่ในสมัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานั้นคนยิวได้ถือว่าหมวดเพนทาทูค (โทราห์ )
เป็ นชุ ดเดียว พวกเขาได้ตระหนักว่าโมเสส เป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมทั้งห้าเล่ม6 ดังนั้นพวกเขาคงได้เข้าใจสิ่ งที่
พระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับพระธรรมใดๆ ของพระธรรม ทั้งห้าของโมเสสว่าเป็ นการรับรองถึงการที่โมเสสเป็ น
ผูเ้ ขียนทั้งหมด7
“ณ สถานที่ต้ งั แม่น้ าเอลโฮล ได้มีการจารึ กตัวอักษรที่ถูกแกะสลักไว้บนแนวหิ นที่ยื่นมาจากหน้าผา
ซึ่ งอยู่ ทางตะวันตกของอะบี ดอสในอี ยิปต์ตอนใต้ ในเชิ งงานเขียนในอดี ตแล้วมันคล้ายคลึ งกับ
ต้นฉบับที่ถู กพบ ณ เซราบิท อัล ขาเดม ในคาบสมุทรซี นายจาก ปี กคศ. 1600 ซึ่ งจนกระทัง่ ใน
ปี กคศ. 1993 นั้นก็เป็ น ตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยถูกค้นพบ แต่ตวั อย่างของแม่น้ าโฮลนั้นก็มีอายุ
กว่า 200 ปี เป็ นอย่างน้อย ซึ่ งนับ จากเวลาที่ยาโคบและพวกบุตรชายของเขาได้อาศัยในอียิปต์ ดังนั้น
ข้อโต้แย้ง ที่ ว่า โมเสสคงไม่ไ ด้เขี ย น หมวดโทราห์ ใ นรู ป แบบตัวอัก ษรราว ปี กคศ. 1400 ก็ ไ ม่ มี
หลักฐาน”8
โมเสสได้รับข้อมูลนี้ ได้อย่างไร? เขาคงได้กระทาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งของสองวิธีน้ ี บางทีอาดัมและ
เอวาได้ บอกเรื่ องราวการทรงสร้ างแก่บรรพบุรุษของพวกเขา และพวกเขาได้ส่งต่อให้กบั ชนรุ่ นๆ ถัดไป
โดยคาพูดหรื อโดย รู ปแบบการเขียน (นัน่ คือ ธรรมเนียม) มารดาของโมเสสคงได้บอกเขาถึงเรื่ องราวเหล่านี้
เมื่อตอนเป็ นเด็ก ถ้าเป็ น ดังนั้น พระเจ้าได้ปกป้ องเรื่ องราวที่แท้จริ งเรื่ องราวต่างๆ ของโลกตะวันออกใกล้
โบราณก็เป็ นการบิ ดเบื อนของสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นอย่างแท้จริ งความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าพระเจ้าได้
เปิ ดเผยเรื่ องราวการทรงสร้างแก่โมเสสโดยตรง
ขอบเขต
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกบันทึกในพระธรรมปฐมกาลได้แผ่ขยายทางประวัติศาสตร์จากการทรงสร้างไป
ยังการตายของโยเซฟ ซึ่ งเป็ นระยะเวลา 2,300 ปี เป็ นอย่างน้อย ส่ วนแรกของพระธรรม (บทที่ 1-11) ไม่ใช่

ง่ายที่จะระบุ วันเวลาอย่างถูกต้องเหมือนกับส่ วนที่สอง (บทที่ 12-50) ประวัติศาสตร์ ของบรรพบุ รุษที่ถูก
บันทึกไว้ในส่ วนที่สอง ที่ใหญ่น้ ีก็ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 300 ปี
ขอบเขตของพระธรรมนี้ก็แคบอย่างเป็ นขึ้นตอนและอย่างต่อเนื่อง การเลือกเนื้ อหาที่ถูกรวบรวมไว้
ในพระธรรมปฐมกาลก็ช้ ี ถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนที่เป็ นพระเจ้า คือเพื่อเปิ ดเผยประวัติศาสตร์ และหลักการ
ต่างๆ แบบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับผูค้ น9
จุดประสงค์
พระธรรมปฐมกาลก็จดั เตรี ยมพื้นฐานทางประวัติศาสตรสาหรั บส่ วนที่ เหลื อของพระคัมภี ร์และ
หมวด เพนทาทูค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธสัญญาแบบอับราฮัม บทที่ 1-11 ให้เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
ที่ จ าเป็ นต่ อ การเข้า ใจพัน ธสั ญ ญานั้น และบทที่ 12-15 บัน ทึ ก พัน ธสั ญ ญาและการงานริ เ ริ่ มของมัน
พันธสัญญาแบบอับราฮัมก็ดาเนิ นต่อไปที่จะเป็ นการเรี ยบเรี ยงพื้นฐานที่ซ่ ึ งพระเจ้ากระทาในการดาเนิ นการ
กับมนุษย์ตลอดหมวดเพนทาทูค และส่ วนที่ เหลือของพระคัมภีร์
“หัวข้อที่แท้จริ งของเพนทาทูค คือ การเลือกสรรอิสราเอลจากบรรดาประชาชาติ และการอุทิศของ
พวกเขาต่องานรั บใช้พระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์ในแผ่นดิ นที่ ไ ด้กาหนดโดยพระเจ้า
เหตุการณ์หลักในการพัฒนาหัวข้อนี้ ก็คือพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัมและคาสัญญา. . . ที่จะ
ทาให้ลู ก หลานของเขาเป็ นประชากรของพระเจ้า และให้แผ่น ดิ นคานาอันเป็ นมรดกถาวรของ
พวกเขา”10
พระธรรมปฐมกาลจัดเตรี ยมอารัมภบทซึ่ งขาดไม่ได้สาหรับเรื่ องราวที่เปิ ดเผยในพระธรรมอพยพ
และส่ วนที่เหลือของเพนทาทูค 11 บทแรกจัดตั้งคานาต่ออารัมภบทนั้น
“ความคืบหน้าที่ตรงกันข้ามกันสองอย่างก็ปรากฎในคานานี้ [บทที่ 1-11]: (ก) การทรงสร้างที่เป็ น
ระบบระเบียบของพระเจ้าพร้ อมกับจุ ดสู งสุ ดของมันในการอวยพรมนุ ษย์โดยพระองค์ และ (ข)
การงานที่ทาให้พงั ทลายอย่างสิ้ นเชิ งของความบาปพร้อมกับสองคาสาปแช่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมัน
ซึ่ งก็คือน้ าท่วมโลกและการกระจัดกระจายไป ณ หอบาเบล 11 ความคืบหน้าแรกแสดงถึงแผนการ
ของพระเจ้าที่จะก่อให้เกิดระบบระเบียบที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่ ม โดยไม่คานึ งถึงสิ่ งที่ผอู ้ ่านอาจ
รู ้เกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุ ษย์ ความคืบหน้าที่สองแสดงถึงความต้องการที่มีต่อการแทรกแซง
ของพระเจ้าเพื่อที่จะจัดเตรี ยมทางแก้ไขสาหรับเผ่า พันธุ์มนุษย์ที่เสื่ อมทราม”12

จุดประสงค์เชิ งปฏิ บตั ิ ของพระธรรมปฐมกาลก็คือที่จะหนุ นใจผูอ้ ่านให้วางใจและเชื่ อฟั งพระเจ้า
โดยดั้งเดิม นั้นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะหนุนใจคนอิสราเอลให้วางใจและเชื่ อฟั งพระเจ้า โมเสสคงได้รวบรวม
พระธรรมปฐมกาล ก่อนคนอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์ในพระธรรมอพยพ แต่เขาคงได้รวบรวมขึ้นระหว่าง
การพเนจรไปในถิ่นทุรกันดาร ในกรณี ใดก็ตามนี่เป็ นจุดประสงค์ที่ชดั เจนของเขา อย่างที่มนั ชัดเจนจากสิ่ งที่
เขาได้เขียน เขาต้องการที่จะ เตรี ยมคนอิสราเอลสาหรับอนาคตโดยการย้าเตือนพวกเขาถึงอดีต นี่ เป็ นหน้าที่
ของมันสาหรั บเราในทุ กวันนี้ ด้วย เมื่ อเราอ่านพระธรรมนี้ เราควรถามตัวเราเองอย่างต่อเนื่ องว่า “สิ่ งนี้
หมายความว่าอย่างไรต่อผูอ้ ่าน ดั้งเดิม?” นัน่ คือ สิ่ งที่พระเจ้าตั้งใจให้มนั หมายถึงสาหรับเราในทุกวันนี้
ประเด็นหลักของโมเสสก็คือว่า พระเจ้าองค์เดี ยวกันที่ได้สร้ างอิสราเอลก็ได้สร้ างจักรวาลถ้อยคา
ของพระองค์เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างสองอย่างนี้ อย่างที่พระองค์ได้นาระบบระเบียบความสมบูรณ์
และการพัก ไปสู่ โลกทางวัตถุ พระองค์ส ามารถท าเพื่ อ ประชากรที่ ถู ก เลื อ กสรรของพระองค์เ ช่ น กัน
พระองค์เป็ นผูม้ ีอธิ ปไตย ของจักรวาล เป็ นผูม้ ีอานาจสู งสุ ด เพราะฉะนั้นมวลมนุ ษย์ควรวางใจและเชื่ อฟั ง
พระองค์
ศาสนศาสตร์
วีรบุรุษของพระธรรมปฐมกาลคือพระเจ้าและเรื่ องราวต่างๆ ของมันก็กล่าวถึง ต้นกาเนิ ดและชี วิต
ของชุมชนที่เชื่อภายใต้อธิปไตยของพระองค์
“เรื่ องราวที่เป็ นเนื้ อหาสาระของศาสนศาสตร์ ในพระธรรมปฐมกาลก็คือการงานของพระเจ้าใน
การสถาปนาอิสราเอลให้เป็ นช่องทางของการอวยพรประชากรของโลก
พระธรรมนี้ ก่ อ ตั้ง อารั ม ภบทไปสู่ หั ว ข้อ หลัก ของหมวดเพนทาทู ค เกี่ ย วกับ การก่ อ ตั้ง ระบบ
การปกครองที่ยึดถือพระเจ้าเป็ นหลัก นัน่ คือ การปกครองของ พระเจ้าเหนื อสิ่ งทรงสร้างทั้งสิ้ นมันนาเสนอ
ต้นกาเนิ ดที่อยูเ่ บื้องหลัง การก่อตั้งระบบการปกครองที่ยึดถือพระเจ้าเป็ นหลัก นัน่ คือพระพรที่ได้สัญญาว่า
ลูกหลานของอับราฮัมจะอยูใ่ น แผ่นดิน
“พระธรรมอพยพนาเสนอ การไถ่ พงศ์พนั ธุ์ น้ ันออกจากการเป็ นทาสและการให้พนั ธสั ญญาแก่
พวกเขา พระธรรมเลวีนิติเป็ นคู่มือของบัญญัติต่างๆ ที่ช่วยให้พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่จะสถิตท่ามกลาง
ประชากรของ พระองค์โดยการทาให้พวกเขาบริ สุทธิ์ พระธรรมกันดารวิถีบนั ทึกการตระเตรี ยม
ทางกองทัพและการ สารวจจานวนประชากรของเผ่า ต่า งๆ ในถิ่ นทุ รกันดาร และแสดงถึ งวิธี ที่

พระเจ้า พิทกั ษ์พ ระพรต่า งๆ ที่ ไ ด้ สัญญาไว้ของพระองค์จากการคุ กคามทั้งภายในและภายนอก
อย่างไร พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินาเสนอ การรื้ อฟื้ นพันธสัญญา
“ในการเปิ ดเผยโปรแกรมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้ พระธรรมปฐมกาลก็แนะนาผูอ้ ่านถึ งธรรมชาติ
ของพระเจ้า ว่า เป็ นพระเจ้า ที่ มี อธิ ป ไตยเหนื อ จัก รวาล ผูซ้ ่ ึ งจะเคลื่ อ นสวรรค์แ ละโลกเพื่ อ ที่ จ ะ
สถาปนาน้ าพระทัย ของพระองค์ พระองค์แสวงหาที่ จะอวยพรมวลมนุ ษย์ แต่ไม่ได้ยอมทนต่อ
การไม่เชื่อฟังและการไม่เชื่ อ ตลอดการสาแดงนี้ ผูอ้ ่านเรี ยนรู ้วา่ ‘แต่ถา้ ไม่มีความเชื่ อแล้ว จะเป็ นที่
พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย' (ฮบ. 11:6)13
โครงสร้าง
โครงสร้างของพระธรรมปฐมกาลนั้นชัดเจนอย่างมาก วลี “ต่อไปนี้ เป็ นเชื้ อสายของ” (โทเลดอท
ในคาฮีบรู จาก คาว่า ยาลาด ซึ่ งหมายถึ ง ที่จะ “ให้กาเนิ ด ที่จะก่อให้เกิ ด”) ปรากฎ 10 ครั้ง (จริ ง ๆ แล้ว 11
ครั้งเนื่ องจากว่า 36:9 กล่าวซ้ า 36:1) และในแต่ละกรณี มนั ก็แนะนาส่ วนใหม่ของพระธรรมนี้ 14 คนยิวถือว่า
“10” เป็ นเลขเชิง สัญลักษณ์ ของความสมบูรณ์15
“บุคคลที่ถูกกล่าวถึงไม่จาเป็ นว่าจะเป็ นบุคคคลหลัก แต่เป็ นประเด็นเริ่ มต้นของส่ วนนั้นและก็จบลง
ด้วยการตายของเขา”16
ส่ วนแรกของพระธรรมปฐมกาลเป็ นการแนะนาและจัดตั้งฉากสาหรับสิ่ งที่จะตามมาโครงร่ างของ
พระธรรม ปฐมกาลที่ต้ งั ตามโครงสร้างนี้ก็เป็ นดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บทนา 1:1— 2:3
เชื้อสายของสวรรค์และโลก 2:4 — 4:26
เชื้อสายของอาดัม 5:1— 6:8
เชื้อสายของโนอาห์ 6:9 — 9:29
เชื้อสายของบรรดาบุตรชายของโนอาห์ 10:1—11:9
เชื้อสายของเชม 11:10—26
เชื้อสายของเทราห์ 11:27 — 25:11
เชื้อสายของอิชมาเอล 25:12—18
เชื้อสายของอิสอัค 25:19 — 35:29
เชื้อสายของเอซาว 36:1—43

11.

เชื้อสายของยาโคบ 37:1 — 50:26

ตลอดพระธรรมนี้ การเคลื่อนไหวของโมเสสเริ่ มจากสิ่ งทัว่ ไปไปยังสิ่ งที่เจาะจง
ส่ วนที่ 1 (บทที่ 1-11): อย่างน้อย 2,000 ปี
ส่ วนที่ 2 (บทที่ 12-50): ประมาณ 300 ปี
รวม: อย่างน้อย 2,300 ปี
โครงร่ าง
โครงร่ างเชิ งอรรถาธิ บายแบบเต็มที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเน้นถึ งการเน้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
ของพระธรรมนี้ ข้าพเจ้าควรดาเนิ นตามโครงร่ างนี้ ในการอธิ บายขณะที่ขา้ พเจ้าแสวงหาที่จะเปิ ดเผยเนื้ อหา
ของพระธรรมนี้
I. เหตุการณ์ต่างๆ เริ่ มแรก 1:1 — 11:26
ก. เรื่ องราวของการทรงสร้าง 1:1 — 2:3
1. ถ้อยคาเริ่ มแรกของการทรงสร้าง 1:1
2. สภาพต่างๆ ณ เวลาของการทรงสร้าง 1:2
3. หกวันของการทรงสร้าง 1:3—31
4. วันที่เจ็ด 2:1—3
ข. สิ่ งที่เป็ นผลจากการทรงสร้าง 2:4 — 4:26
1. สวนเอเดน 2:4 — 3:24
2. การฆ่าอาแบล 4:1—16
3. การแพร่ ของอารยธรรมและบาป 4:17—26
ค. สิ่ งที่เป็ นผลจากอาดัม 5:1— 6:8
1. ผลกระทบต่างๆ ของคาสาปที่ตกแก่มนุษย์ บทที่ 5
2. ความโศกเศร้าของพระเจ้าที่มีต่อความชัว่ ร้ายของมนุษย์ 6:1—8
ง. สิ่ งที่เป็ นผลจากโนอาห์ 6:9 — 9:29
1. น้ าท่วมโลก 6:9 — 9:29
2. พันธสัญญาแบบโนอาห์ 9:1—17
3. คาสาปที่ตกแก่คานาอัน 9:18—29
จ. สิ่ งที่เป็ นผลจากพวกบุตรของโนอาห์ 10:1 — 11:9

1. เชื้อสายของชาติต่างๆ บทที่ 10
2. การกระจัดกระจายไป ณ หอบาเบล 11:1—9
ฉ. สิ่ งที่เป็ นผลจากเชม 11:10—26
II. การบรรยายถึงบรรพบุรุษ 11:27 — 50:26
ก. สิ่ งที่เป็ นผลจากเทราห์ 11:27 — 25:11
1. เทราห์และการเชื่อฟังของอับราฮัม 11:27 — 12:9
2. อัมรามในอียปิ ต์ 12:10—20
3. อับรามแยกจากโลท บทที่ 13
4. ชัยชนะทางกองกาลังของอับราม บทที่ 14
5. พันธสัญญาแบบอับราฮัม บทที่ 15
6. การเกิดของอิชมาเอล บทที่ 16
7. เครื่ องหมายของการเข้าสุ หนัต บทที่ 17
8. พระยาเวห์เยีย่ มเยียนอับราฮัม 18:1—15
9. อับราฮัมวิงวอนเผือ่ โลท 18:16—33
10. การทาลายเมืองโสโดม บทที่ 19
11. อับราฮัมพักแรมที่เกราห์ บทที่ 20
12. การเกิดของอิสอัค 21:1—21
13. ข้อตกลงของอาบีเมเลคกับอับราฮัม 21:22—34
14. การถวายบูชาอิสอัค 22:1—19
15. เชื้อสายของนาโฮร์ 22:20—24
16. การซื้ อหลุมฝังศพสาหรับซาราห์ บทที่ 23
17. การเลือกเจ้าสาวให้อิสอัค บทที่ 24
18. การตายของอับราฮัม 25:1—11
ข. สิ่ งที่เป็ นผลจากอิชมาเอล 25:12—18
ค. สิ่ งที่เป็ นผลจากอิสอัค 25:19 — 35:29
1. บุตรชายฝาแฝดของอิสอัค 25:19—26
2. การขายสิ ทธิบุตรหัวปี 25:27—34
3. อิสอัคและอาบีเมเลค 26:12—33
4. บ่อน้ าของอิสอัค 26:12—33
5. การหลอกลวงของยาโคบเพื่อจะได้พรของอิสอัค 26:34 — 28:9
6. นิมิตของยาโคบที่เบธเอล 28:10—22

7. การแต่งงานของยาโคบและการหลอกลวงของลาบัน 29:1—30
8. ยาโคบจัดการกับพระพรของพระเจ้าอย่างผิดๆ 29:31—30:24
9. สัญญาใหม่ของยาโคบกับลาบัน 30:25—43
10. ยาโคบหนีไปจากฮาราน บทที่ 31
11. ความพยายามของยาโคบที่จะระงับโทสะของเอซาว 32:1—21
12. ยาโคบ ณ แม่น้ ายับบอก 32:22—32
13. การพบปะของยาโคบกับเอซาวและการกลับไปที่คานาอันของเขา บทที่ 33
14. การข่มขืนดีนาห์และการแก้แค้นของสิ เมโอนและเลวี บทที่ 34
15. ยาโคบกลับไปที่เบธเอล บทที่ 35
ง. สิ่ งที่เป็ นผลจากเอซาว 36:1— 37:1
จ. สิ่ งที่เป็ นผลจากยาโคบ 37:2 — 50:26
1. พระเจ้าทรงเลือกโยเซฟ 37:2—11
2. การขายโยเซฟไปยังอียปิ ต์ 37:12—36
3. ยูดาห์และทามาร์ บทที่ 38
4. โยเซฟในบ้านของโปทิฟาร์ บทที่ 39
5. ความฝันของนักโทษและการแก้ความฝันของโยเซฟ บทที่ 40
6. ความฝันของฟาโรห์และการแก้ความฝันของโยเซฟ บทที่ 41
7. การเดินทางไปยังอียปิ ต์ครั้งแรกของพวกพี่ชายของโยเซฟ บทที่ 42
8. การเดินทางไปยังอียปิ ต์ครั้งที่สองของพวกพี่ชายของโยเซฟ บทที่ 43
9. การทดสอบครั้งสุ ดท้ายของโยเซฟและผลลัพธ์ของมัน บทที่ 44
10. การคืนดีของโยเซฟกับพวกพี่ชายของเขา 45:1—15
11. อิสราเอลย้ายไปยังอียปิ ต์ 45:16—46:30
12. การเป็ นผูน้ าที่ฉลาดของโยเซฟ 46:31— 47:27
13. การนมัสของยาโคบในอียปิ ต์ 47:28 — 48:22
14. ยาโคบอวยพรบรรดาบุตรชายของเขา 49:1—28
15. การตายและพระสัญญาที่ยงั ไม่สาเร็ จ 49:29 — 50:2617
เนื้อหา
โดยรวมแล้ว พระคัมภีร์กล่าวถึงอะไร? ข้าพเจ้าจะกล่าวมันดังต่อไปนี้ คือพระเจ้าปรารถนาที่จะให้
เกี ยรติ แด่พระองค์เองด้วยการอวยพรมนุ ษย์ เด็กหนุ่ มคนหนึ่ งโพล่งเข้าไปในห้องนัง่ เล่นและได้ประกาศ
แก่พ่อของเขาว่า “ผมรู ้วา่ พระคัมภีร์หมายถึงอะไร” พ่อของเขายิม้ และได้ตอบว่า “ลูกหมายถึงอะไรที่ลูก

บอกว่าลูก ‘รู้’ ว่าพระคัมภีร์ หมายถึงอะไร?” ลูกชายของเขาได้ตอบว่า “ผมรู้!” พ่อบอกว่า “โอเค” งั้น
“บอกพ่อมาว่าพระคัมภีร์หมายถึงอะไร” “มันก็ง่ายๆ พ่อ มันหมายถึง ‘Basic Information Before Leaving
Earth’” (ข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะจากโลกไป)
เนื้อหาของหมวดเพนทาทูค (โทราห์) คือสิ่ งนี้ : ผูค้ นสามารถมีประสบการณ์กบั พระพรของพระเจ้า
โดยการ วางใจในพระองค์ (เชื่อพระวจนะของพระองค์) และโดยการเชื่อฟังพระองค์ (ทาตามการริ เริ่ มของ
พระองค์) ข้าพเจ้า เชื่ อว่าโดยพื้นฐานแล้ว พระธรรมปฐมกาลอยูใ่ นพระคัมภีร์เพื่อที่จะสอนเราถึ งบทเรี ยน
ดังต่อไปนี้ ผูค้ นสามารถ ชื่ นชมกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าได้ และด้วยเหตุน้ นั ก็ตระหนักว่าความ
สมปรารถนาของพวกเขาเองใน ฐานะมนุ ษย์น้ นั เกิ ดขึ้ นจากการวางใจในพระเจ้าและการเชื่ อฟั งพระเจ้า
เท่ า นั้นนี่ เป็ นประโยคแห่ ง เนื้ อหาของพระธรรมนี้ พระธรรมปฐมกาลเปิ ดเผยว่า พระเจ้า นั้นสั ตย์ซื่ อต่ อ
พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์และมีอานาจพอที่จะทาให้พระสัญญาเหล่านั้นสาเร็ จได้
พระธรรมปฐมกาลเปิ ดเผยว่าโดยดั้งเดิมแล้ว พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้ผคู ้ นที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับพระผูส้ ร้ างของพวกเขา หลักฐานต่างๆ สาหรับสิ่ งนี้ ก็คือว่าพระเจ้าได้สร้ างมนุ ษย์ข้ ึ นในฐานะสิ่ งทรง
สร้างพิเศษ (2:7) ประการที่สอง พระองค์ได้สร้างมนุ ษย์ดว้ ยการเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ (2:7) ประการที่สาม
พระองค์ได้สร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์เอง (1:26-27) ประการที่สี่ พระองค์ได้ถือว่ามนุ ษย์เป็ นบุตร
ของพระองค์ (1:28-30) และประการที่ห้า พระองค์ได้แสดงออกถึ งความห่ วงใยต่อสวัสดิภาพของมนุ ษย์
อย่างต่อเนื่อง (3:9)
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระเจ้ากับอาดัมถูกทาลายโดยการล้มลงในบาป (บทที่ 3) ในการล้มลง
ในบาป มนุ ษย์ได้ทาสองสิ่ ง ประการแรก เขาได้ลม้ เหลวที่จะวางใจในความดีของพระเจ้าด้วยความคิดของ
เขาและประการ ที่สอง เขาได้กบฎต่อสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าด้วยความตั้งใจของเขา (3:6)
จากนั้นพระเจ้าได้ทาการริ เริ่ มที่จะสถาปนาความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์ที่พระองค์ได้สร้างมนุ ษย์มาเพื่อ
จะชื่ นชม อีกครั้งหนึ่ งพระองค์ได้จดั เตรี ยมการไถ่โทษสาหรับบาปของมนุ ษย์จนกว่าพระองค์จะได้ขจัดมัน
ไปในที่สุดการปก คลุมชัว่ คราวนี้ ได้เกิดขึ้นทางระบบการถวายบูชา สัตวบูชาได้ปกคลุมบาปของผูค้ นอย่าง
เพียงพอแต่ไม่สมบูรณ์ การ ถวายบูชาสุ ดท้ายจะต้องถูกกระทาขึ้นเพื่อที่จะขจัดบาปของเราอย่างถาวรได้
พระเจ้าได้ยอมรับการถวายบูชาสาหรับ บาปก่อนกางเขนเหมือนกับพ่อค้ายอมรับบัตรเครดิ ตในการชาระ
สิ นค้าหรื อการบริ การต่างๆ การชาระครั้งสุ ดท้ายจะ ต้องมีข้ ึนและการตายของพระคริ สต์ก็เป็ นการชาระครั้ง
สุ ดท้ายนั้น

ตลอดพระธรรมปฐมกาล เราพบว่าโดยทัว่ ไปแล้วผูค้ นได้ลม้ เหลวอย่างต่อเนื่ องในการวางใจและ
เชื่อฟัง พระเจ้า (เช่น ในสมัยของโนอาห์ ณ หอบาเบล และตลอดช่วงเวลาของบรรพบุรุษ)
พระธรรมปฐมกาลบันทึกสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อที่จะหนุ นใจผูค้ นให้วางใจและเชื่ อฟั งพระองค์อีก
ด้วย โดย ทางการดาเนิ นตามสองหลักการนี้ เท่านั้นที่ผคู ้ นสามารถชื่ นชมกับความสัมพันธ์กบั พระเจ้าและรู ้
ถึงทุกสิ่ งที่พระเจ้าได้ สร้างให้พวกเขาที่จะมีประสบการณ์ดว้ ย
ในอี ก ด้า นหนึ่ ง พระธรรมปฐมกาลเปิ ดเผยเกี่ ย วกับ บุ ค คลและการงานของพระเจ้า อย่ า งมาก
การเปิ ดเผยนี้ ช่ วยให้เราที่จะวางใจและเชื่ อฟั งพระองค์ พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์อย่างริ เริ่ มโดยทางการ
เปิ ดเผยส่ วนตัวของ พระองค์แก่บรรดาบุคคลหลักในพระธรรมปฐมกาล (เช่น อาดัมและเอวา โนอาห์ และ
บรรพบุรุษ)
ส่ วนอี ก ด้า นหนึ่ ง พระธรรมปฐมกาลเปิ ดเผยเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์อ ย่า งมาก พระเจ้า
ไม่เพียงแต่ ได้เปิ ดเผยถึ งความวิปริ ตและความเสื่ อมทรามของมนุ ษย์ พระองค์ยงั ได้ระบุถึงหลายตัวอย่าง
แห่งความเชื่อในแง่ บวกและการเชื่อฟังในชีวติ ของบรรดาผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าอีกด้วย
ในพระธรรมปฐมกาลเราเรี ยนรู ้ว่าความเชื่ อในพระเจ้านั้นจาเป็ นอย่างยิ่ง ถ้าเราจะต้องมีการสามัคคี
ธรรมกับ พระองค์และตระหนักถึงศักยภาพของเราในฐานะที่เป็ นมนุษย์
ความเชื่ อเป็ นกฎแห่ งชี วิต ถ้าคนหนึ่ งดาเนิ นโดยความเชื่ อ เขาก็รุ่งเรื อง แต่ถา้ เขาไม่ได้ดาเนิ นโดย
ความเชื่ อ เขาก็ล้มเหลว บรรพบุ รุษทั้งสี่ คนเป็ นตัวอย่างแรกเริ่ มของสิ่ งที่ ความเชื่ อหมายถึ งและวิธีที่มนั
สาแดงออกถึงตัวมันเอง ในชีวติ ของแต่ละบุคคลนั้น เราเรี ยนรู ้บางสิ่ งที่ใหม่เกี่ยวกับความเชื่อ
ความเชื่ อของอับราฮัมแสดงออกถึงการเชื่ อฟั งที่ไร้ขอ้ สงสัย เมื่อพระเจ้า ได้บอกให้เขาทาบางสิ่ ง
เขาได้ทามันเกื อบตลอดเวลา นี่ เป็ นลักษณะพื้นฐานของความเชื่ อ นั่นคือเหตุ ผลที่อบั ราฮัมได้ถูกเรี ยกว่า
“บิดาของผูท้ ี่สัตย์ซื่อ” พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่อบั ราฮัมถึง 9 ครั้ง (12:1-3, 7; 13:14-17; 15; 17:121; 18; 21:12-13; 22:1-2; 22:15-18) และแต่ละครั้งการตอบสนองของอับราฮัมก็เป็ นการเชื่ อฟั งที่ไร้ขอ้
สงสัย ความเชื่ อของอิสอัคช่ วยให้เราเห็ นถึ ง ลักษณะของการยอมรับที่ไม่โต้แย้งซึ่ งแสดงถึ งลักษณะของ
ความเชื่ อแท้ในพระเจ้า นี่ คือการตอบสนองของเขาต่อ การเปิ ดเผยสองครั้งของพระเจ้าที่มีต่อเขา (26:2-5,
24) บางครั้งอิสอัคก็อยูเ่ ฉยๆ จนเกินไป

เรื่ องราวของยาโคบก็คือการต่อสู ้กบั พระเจ้าจนกระทัง่ เขาได้ตระหนักถึ งความจากัดของตัวเขาเอง
จากนั้น เขาได้ว างใจพระเจ้า เราสามารถเห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ของเขาในการพึ่ ง พาอย่า งยอมรั บ ที่ พ ระเจ้า
การเปิ ดเผยทั้งเจ็ดของ พระเจ้าที่มีต่อเขาในที่สุดแล้วก็ได้นาเขาไปสู่ ที่น้ ี (28:12-15; 31:3, 11-13; 32:24-29;
35:1, 9-12; 46:2-4) ทุกวันนี้ผเู ้ ชื่อส่ วนใหญ่สามารถเข้าส่ วนกับยาโคบได้อย่างง่ายดายที่สุด เพราะว่าเราปล้ า
สู้กบั ความต้องการที่จะดาเนินชีวติ โดยปราศจากพระเจ้า
ชี วิตของโยเซฟสอนเราว่าพระเจ้าสามารถกระทากับบุคคลที่วางใจพระองค์อย่างต่อเนื่ องทั้งๆ ที่มี
ความทุกข์ยาก คุ ณลักษณะที่โดดเด่นของชี วิตของโยเซฟก็คือ ความภักดี ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เขาได้เชื่ อ
การสาแดงสองอย่าง ของพระเจ้าที่มีต่อเขาทางความฝัน (37:5-7, 9) แม้วา่ น้ าพระทัยของพระเจ้าดูเหมือนว่า
จะไม่เป็ นไปอย่างที่เขาคิดว่า มันควรจะเป็ นความเชื่ อที่อดทนและรางวัลของมันก็ส่องแสงตลอดเรื่ องราว
ของโยเซฟ พระเยซูเจ้าแสดงตัวอย่างถึงลักษณะของความเชื่อนี้อย่างสู งสุ ด
ความเชื่อ ซึ่ งเป็ นแนวคิดหลักในพระธรรมปฐมกาล หมายถึงการวางใจว่าสิ่ งที่พระเจ้าได้กาหนดไว้
นั้นเป็ น สิ่ งดีที่สุดสาหรับเรา และการแสดงออกถึ งการวางใจนั้นด้วยการรอคอยพระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่
พระองค์ได้สัญญา บุคคลแห่งความเชื่อ คือผูท้ ี่อุทิศตนที่จะกระทาบนพื้นฐานนี้ แม้วา่ เขาหรื อเธออาจไม่เห็น
ว่าวิธีของพระเจ้านั้นดีที่สุด อย่างไร
หมวดเพนทาทูคนั้นเกี่ยวกับพระเจ้า มนุ ษย์ และความสัมพันธ์ของเรา แนวคิดหลักในพระธรรมปฐมกาล คือความเชื่อ18

อรรถาธิบาย
I. เหตุการณ์ ต่างๆ เริ่มแรก 1:1 — 11:26
บทที่ 1-11 จัดเตรี ยมอารัภบทสาหรับพระธรรมปฐมกาล หมวดเพนทาทูค และพระคัมภีร์ท้ งั หมด
“สิ่ งที่เราพบในบทที่ 1-11 คือ การริ เริ่ มของพระเจ้าในการอวยพร ซึ่ งถูกทาให้เป็ นมลทินโดยบาป
ของมนุษย์ และติดตามมาด้วยการรักษาไว้แห่งพระคุณของพระสัญญา: พระพร-บาป-พระคุณ”19
“มุม มองทางศาสนศาสตร์ ข องเขา [ของโมเสส] สามารถสรุ ปได้ในสองประเด็น ประการแรก
ผูเ้ ขียนมี แนวโน้มที่จะลากเส้นเชื่ อมโยงพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าแห่ งพันธสัญญาที่ซีนาย กับ
พระเจ้า ผูไ้ ด้สร้ า ง โลก ประการที่ ส องผูเ้ ขี ย นมี แนวโน้ม ที่ จะแสดงให้เห็ นว่าการทรงเรี ยกของ
บรรพบุรุษและพันธสัญญาที่ ซี นาย มี การสถาปนาจุดประสงค์ด้ งั เดิมในการทรงสร้างของพระเจ้า
ขึ้นใหม่ เป็ น เป้ าหมายสู งสุ ดของ พวกเขา”20
“เป็ นที่แน่ชดั ว่า ความสนใจในแนวทางที่โลกและมนุษย์ได้เกิดขึ้น และในประวัติ ศ าสตร์ ของ
ช่วงเวลา แต่ตน้ นั้นเป็ นลักษณะของโลกโบราณที่เจริ ญ อย่างไรก็ตาม ‘เรื่ องราวต่างๆ ดั้งเดิม’ หรื อ
‘เรื่ อง ที่ แต่งขึ้ น เกี่ ยวกับการทรงสร้ าง’ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมต่างๆ ของบรรดาพระที่ เป็ นผูส้ ร้ างที่
หลากหลายยังคงมีอยูใ่ นสิ่ งที่ คงค้างอยูข่ องวรรณกรรมต่างๆ ของอียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมียโบราณ แต่การรวบรวมของเรื่ องราว ต่างๆ เช่นนั้นพร้อมกับเรื่ องราวต่างๆ ของช่ วงเวลาที่ไม่นาน
มานี้ ก็ให้การยืนยันถึ งแรงจูงใจที่เพิ่มเข้ามา เป้ าหมายของงานเช่ นนั้นก็เพื่อที่จะให้หรื อเสริ มสร้าง
ความรู ้สึกแห่ งเอกลัษณ์ทางเชื้ อชาติหรื อเผ่าพันธุ์แก่ผอู ้ ่านของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ เวลาที่
มันไม่มีความแน่นอนหรื อมีความลังเลใจเกี่ยวกับสิ่ งนี้ดว้ ยบางเหตุผล. . .
“การวางปฐมกาลบทที่ 1-11 ให้เป็ นอารัมภบทแก่เนื้ อหาหลักของพระธรรมนี้ ยงั เป็ นการเปิ ดโอกาส
ที่ จะแสดงออกถึ งหลักแห่ งความเชื่ อถื อที่ แตกต่า งของอิ สราเอลอี กด้วย ถ้าไม่อย่า งนั้นมันคงจะ
ยุง่ ยากมากขึ้นที่จะแนะนามันในเรื่ องราวต่างๆ ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับหลักคาสอน
เกี่ยวกับพระเจ้า”21
“อย่างที่เราอ่านนั้น ปฐมกาลบทที่ 1-11เป็ นการอรรถาธิ บาย บ่อยครั้งก็วิจารณ์ อย่างรุ นแรงในเรื่ อง
แนวคิดที่ปรากฎในโลกโบราณ เกี่ยวกับโลกตามธรรมชาติและเหนื อธรรมชาติ ทั้งเรื่ องราวของแต่
ละบุ คคลและเนื้ อหาทั้งหมดดูเหมื อนจะเป็ นข้อโต้แย้งต่อความเข้าใจที่ รับรู ้ มาโดยทัว่ ไปเกี่ ยวกับ

บรรดาพระและมนุ ษย์ แต่กาลังผลักดันแบบข้อโต้แย้งที่ชัดเจนของปฐมกาล 1-11 ต้องไม่ปิดบัง
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ณ บางจุดนั้น ความคิดตามพระคัมภีร์และความคิดที่อยูน่ อกเหนื อพระคัมภีร์ก็อยูใ่ น
จุดที่เห็นด้วยกันอย่างชัดเจน ที่จริ งแล้วพระธรรมปฐมกาลและโลกตะวันออกใกล้โบราณมีอะไรที่
เหมือนกันหลายอย่างมากกว่าที่แต่ละอย่างมีกบั ความคิดทางโลกสมัยใหม่”22

ก. เรื่องราวของการทรงสร้ าง 1:1 — 2:3
พระเจ้าได้สร้างจักรวาลทั้งหมดและจากนั้นได้ก่อรู ปและเติมเต็มมันในหกวัน พระองค์ได้นาระบบ
ระเบียบ และความสมบูรณ์มาให้มนุษย์ชื่นชมและปกครองเหนื อมัน จากนั้นพระองค์ได้อวยพรและตั้งวันที่
เจ็ ดไว้เ ป็ นอนุ ส รณ์ แ ห่ ง การงานที่ ส ร้ า งสรรค์ข องพระองค์23 พระเจ้า ของอิ ส ราเอล ซึ่ ง เป็ นผูช้ ่ วยกู้ข อง
ประชากรของพระองค์เป็ นผู ้ สร้างทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น
“. . . ปฐมกาล 1:1-2:4ก เป็ นที่ตระหนักอย่างชัดเจนว่าเป็ นหน่วยของเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ มี
บทนา (1:1) เนื้อหา (1:2-2:3) และ การสรุ ป (2:4ก)”24
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ เป็ นหนึ่ งในหลายประเภททางวรรณกรรมของพระคัมภีร์ รู ปแบบอื่น
รวมถึงการ ลาดับเชื้อสาย บทกวี จดหมายฝาก และการวิวรณ์25
“ประเภทคื อความส าคัญอย่า งยิ่ง เนื่ องจากว่า การระบุ ป ระเภทหนัง สื อของผูอ้ ่ า นนั้นก็ ก าหนด
ยุทธวิธีการอ่านของเขาหรื อของเธอ. . .”26
“โดยส่ วนใหญ่ แล้ว เนื้ อหาของมัน [ของพันธสัญญาเดิ ม ] อาจถูกอธิ บายภายใต้สองหัวเรื่ อง คื อ
เรื่ องราวและบทกวี”27
“เรื่ องราวของการทรงสร้างมีพระเจ้าเป็ นศูนย์กลางไม่ใช่ธรรมชาติ จุดประสงค์ของมันก็เพื่อที่จะให้
เกียรติพระผูส้ ร้างโดยการยกย่องพระองค์ผา่ นทางความสง่างามของระบบระเบียบที่ได้ถูกสร้างขึ้น
เนื้ อหานั้นเป็ นทั้งการอวยพรและการสอน เป็ นทั้งการสรรเสริ ญและประวัติศาสตร์ ‘พระเจ้า’ เป็ น
ประธานทางไวยา กรณ์ของประโยคแรก (1:1) และดาเนิ นต่อไปในฐานะประธานแบบหัวข้อตลอด
เรื่ องราว”28

“เรื่ องราวแบบร้ อยแก้วของพันธสั ญญาเดิ ม นั้นมี หลายหน้าที่ ส่ วนใหญ่ แล้วมี แนวโน้ม ที่ จะให้
ข้อมูลที่แม่นยาทางประวัติศาสตร์ ในขณะเดี ยวกันก็นาผูอ้ ่านไปสู่ ความเข้าใจทางศาสนศาสตร์ ที่
ลึกซึ้ งของธรรมชาติของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระองค์กบั ประชากรของพระองค์”29
1. ถ้ อยคาเริ่มแรกของการทรงสร้ าง 1:1
มีสามมุมมองหลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ 1:1 กับส่ วนที่เหลือของเรื่ องราวของการทรงสร้าง
ข้อ 1 อธิ บายการทรงสร้ างดั้งเดิ มของจักรวาล พระเจ้าได้เริ่ มตกแต่งโลกอย่า งที่ เรารู ้ ในข้อที่ 2 และ 3
มุมมอง นี้ อาจหรื อไม่เชื่ อมโยงช่ องว่างของเวลาระหว่างข้อที่ 1 และ 230 ผูส้ นับสนุ นบางคนของ
มุ ม มองนี้ เชื่ อว่า การ ทรงสร้ า งดั้ง เดิ ม กลายมาเป็ นความยุ่ง เหยิง ในฐานะที่ เป็ นผลลัพ ธ์ ข องการ
พิพากษาของพระเจ้า ข้อมูลมาก ขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีน้ ีก็อยูใ่ นข้อคิดเห็นของข้าพเจ้าใน 1:2
ข้อ 2 อธิ บายส่ วนหนึ่ งของสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาในวันแรกของการทรงสร้าง (1:1-5) มันเป็ นประโยคทัว่ ไป
ที่ติดตามมาด้วยรายละเอียดที่เจาะจง31
ข้อ 3 อธิ บายสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาในหกวันของการทรงสร้าง (1:2-31) มันเป็ นประโยคแบบหัวข้อที่แนะนา
ถึงเรื่ องราวการทรงสร้างทั้งหมดที่ตามมา32 ข้าพเจ้าชอบมุมมองนี้
“การเริ่ มต้น” คือ การเริ่ มต้นของการทรงสร้างโลก ไม่ใช่จุดเริ่ มต้นของทุกสิ่ ง (เปรี ยบเทียบ มก. 1:1;
ยน. 1:1) สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะชัดเจนจากบริ บทของมัน พระปฐมกาลถูกเรี ยกว่า “หนังสื อแห่ งการ
เริ่ มต้น” เพราะว่ามัน บันทึกการเริ่ มต้นของหลายสิ่ งอย่างมาก บางทีมนั คงจะถูกต้องมากขึ้นที่จะ
อธิ บายว่ามันเป็ นหนังสื อแห่งรากฐาน
คาฮีบรู ที่แปลว่า “พระเจ้า” (‘เอลโลฮิม’) เป็ นคานามแบบพหู พจน์ ความเป็ นพหู พจน์ก็เพิ่มความ
เข้มข้นแก่ นาม เอล อย่างที่คาสรรพนามแบบส่ วนตัว “เรา” ในข้อ 26 ทา ภาษาฮีบรู เป็ นภาษาทางตะวันออก
โบราณภาษาเดี ย ว ที่ ท าให้ค านามและค าสรรพนามเข้มข้น ด้ว ยการท าให้เป็ นพหู พ จน์ บรรดาผูเ้ ขี ย น
พระคัมภี ร์ใช้คาว่า ‘เอลโลฮิม ’ มา เป็ นชื่ อแห่ ง เกี ย รติ ยศ แม้ว่า มันเป็ นพหู พ จน์ใ นรู ป แบบ แต่มนั เป็ น
เอกพจน์ในความหมาย เมื่ออ้างอิงถึ งพระเจ้าแท้ ชื่ อนี้ เป็ นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่เหนื อธรรมชาติของ
พระผูส้ ร้างกับการทรงสร้างของพระองค์

“คาฮีบรู ที่แปลว่า ‘พระเจ้า’ (เอลโลฮิม) อาจถูกใช้ในฐานะคานามแบบพหู พจน์และอาจถูกแปลว่า
‘พวกพระ’แต่เมื่อคานี้ ถูกใช้สาหรับพระเจ้าแท้ มันก็จะไม่เป็ นพหู พจน์ แต่เป็ นคานามที่ถูกทาให้
เข้มข้นทาให้ความหมายของรากศัพท์ที่ซ่อนอยู่ (อาลาห์) ซึ่ งหมายถึง ‘ที่จะมีพลัง’ นั้นไม่มีเหลื อ
คาว่า ‘พระองค์’ ‘เรา’ เมื่ อใช้กบั พระเจ้า มันไม่ได้หมายถึ ง พหู พจน์ (โดยไม่คานึ งถึ งการแปล
โดยทัว่ ไป) มันเป็ นการทาให้เข้มข้นอย่างเดียวกันกับคาสรรพนามที่อธิ บายถึงพระเจ้า”33
“ฟ้ าและแผ่นดิน” อ้างอิงถึงจักรวาลอย่างที่เรารู ้ (นัน่ คือ ท้องฟ้ าข้างบนพร้อมกับทุกสิ่ งที่อยู่ในมัน
และแผ่น ดินเบื้องล่าง) มันมีไม่มีคาเดียวในฮีบรู สาหรับคาว่า “จักรวาล” นี่ เป็ นคาเปรี ยบเทียบสาหรับสิ่ ง
ทั้งหมด พระเจ้าได้ สร้างทุกๆ สิ่ ง บ่อยครั้งแล้วบรรดาผูแ้ ปลได้แปลคาฮีบรู ‘เอเรส’ (โลก) ว่า “แผ่นดิ น”
โดยการแปลมันอย่างนี้ ที่นี่เรา เห็นว่าโมเสสต้องการให้ผอู ้ ่านของเขาที่จะตระหนักว่าพระเจ้าได้สร้ าง และ
เป็ นเจ้าของแผ่นดินทั้งสิ้ น (เปรี ยบเทียบ 12:7 และการอ้างอิงภายหลังสิ้ นเกี่ ยวกับแผ่นดิ นแห่ งพันธสัญญา;
สดด. 24:1)34
ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามันขัดแย้งหกปรัชญาอันเป็ นที่นิยม:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Atheism (เอธิอิสซึ่ม) — ไม่มีพระเจ้า
Pantheism (แพนธิอิสซึ่ม) — พระเจ้านั้นแตกต่างจากการทรงสร้างของพระองค์
Polytheism (โพลี่ธิอิสซึ่ ม) — “ถูกสร้าง” เป็ นเอกพจน์ในบริ บทความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่าง
เรื่ องราวการทรง สร้างตามพระคัมภีร์กบั เรื่ องราวการทรงสร้ างของวัฒนธรรมทางตะวันออกใกล้
โบราณต่างๆ นั้นก็คือว่ เรื่ องราว ทางพระคัมภีร์เป็ นแบบพระเจ้าองค์เดียว
Radical materialism (แรดดิแค็ล แมทธี เรี ยลอิสซึ่ ม – วัตถุ น้ นั อยูเ่ ป็ นนิ ตย์) — วัตถุ มีตน้ กาเนิ ดที่
เหนือธรรมชาติ (การเน้นที่ตน้ กาเนิด)
Naturalism (แนชชัว่ ลิสซึ่ ม) (evolutionism – เอฟโวลูชนั่ อิสซึ่ ม) — การทรงสร้างเกิดขึ้นเมื่อบางคน
ที่อยูน่ อก ธรรมชาติได้แทรกแซง (การเน้นที่ขบวนการ)
Fatalism (เฟทัลลิสซึ่ม) — พระเจ้าส่ วนตัวได้เลือกที่จะสร้างอย่างอิสระ

พระเจ้าไม่ได้สร้ างจักรวาลจากสิ่ งใดเลย (คาละติน เอกซ์ นิ ฮิโล) ในขณะที่บทก็ไม่ได้กล่ าวถึ ง
ข้อเท็จจริ งนี้ โดยตรง ผูอ้ ่านสามารถคาดคะเนจากหลักฐานดังต่อไปนี้ วลี “ในปฐมกาล” บ่งบอกถึงมัน และ
คาฮีบรู สาหรับคาว่า “สร้าง” (บารา) และ การแสดงออกของคาว่า “ไร้ รูปร่ างและว่างเปล่า” นั้นก็บ่งบอก
เช่นกัน พระคัมภีร์หลายตอนในพันธสัญญาใหม่ก็สนับสนุ นข้อสรุ ปนี้ (เช่น ยน. 1:3; รม. 4:17; และ ฮบ.
11:3)35

การเน้นในข้อนี้อยูท่ ี่ตน้ กาเนิดของจักรวาล พระเจ้าได้สร้างมัน36 พระองค์เพียงผูเ้ ดียวที่อยูเ่ ป็ นนิ ตย์
และ ทุกๆ สิ่ งก็มีตน้ กาเนิดมาจากพระองค์และเป็ นอยูโ่ ดยพระองค์37
2. สภาพต่ างๆ ณ เวลาของการทรงสร้ าง 1:2
ข้อ 2 บางทีอธิ บายถึ งสิ่ งที่ ตอนนี้ เราเรี ยกว่าโลกก่อนที่พระเจ้าได้สร้ างมัน คาว่า “แผ่นดิ น” ที่นี่
อ้างอิงถึง โลกทั้งหมด แม้วา่ คาอังกฤษคาเดียวกันอ้างอิงถึงแผ่นดิ นและฟ้ า (เมื่อรวมกับ “ฟ้ า” ข้อ 1) และ
แผ่นดินแห้ง (ข้อ 10)
“. . . ไม่มีเนื้ อหาใดในพระคัมภีร์ที่ชดั เจนซึ่ งให้การยืนยันถึงต้นกาเนิ ดของความยุง่ เหยิงหรื อของงู
หรื อเหตุผลสาหรับการมีอยูข่ องพวกมัน”38
“ที่ลึก” (ทาโฮม) อธิ บายถึงโลก ในพันธสัญญาเดิม ทาโฮม อ้างอิงถึงมหาสมุทร ซึ่ งโลกโบราณถือ
ว่าเป็ น สัญลักษณ์ ของความยุ่งเหยิงและความชัว่ ที่ตอ้ งถูกพิชิต และพระยาเวห์ ได้พิชิต อย่างไรก็
ตามการใช้ของมันในหมวดเพนทาทูคช่วยให้เราเข้าใจถึงความตั้งใจของผูเ้ ขียนในการใช้คานี้ที่นี่
“. . . เขาเรี ยกมหาสมุทรทัว่ โลก (‘ที่ลึก’) ใน1:2 ว่า ‘ที่อา้ งว้าง’ นี่ ไม่ชดั เจนในการแปลคาอังกฤษว่า
‘ไร้รูปร่ าง’ แต่ พระคัมภีร์ฉบับแปล NASB หมายเหตุมนั ในช่องอ้างอิงว่าเป็ น ‘ที่วา่ งเปล่า’ . . .
โมเสสใช้ คานี้ (ฉธบ.32:10) เพื่ออธิ บายถึงแผ่นดินทุรกันดารที่ที่อิสราเอลได้เดินทางวนเวียนถึง 40
ปี ทาไมเรี ยก มหาสมุทรว่า ถิ่นทุรกันดาร? วิธีอะไรจะดีกว่าในการสอนประชาชนว่า พระเจ้าผูน้ า
พวกเขาออกจากถิ่นทุรกันดารและให้แผ่นดินแห่ งพันธสัญญาแก่พวกเขา คือพระเจ้าองค์เดียวกันที่
ครั้ งหนึ่ ง ได้จ ัดเตรี ย มแผ่น ดิ น ส าหรั บ พวกเขาด้ว ยการ แยกน้ า และก่ อ ให้ เ กิ ด ‘แผ่น ดิ น แห้ ง ’?
พระเจ้าแห่ งหมวดเพนทาทูคคือผูน้ า ประชากรของพระองค์จากถิ่ นทุรกันดาร ไปยังแผ่นดิ นแห่ ง
พันธสัญญา”39
นักวิชาการบางคนเชื่อว่าการอ้างอิงถึงพระวิญญาณของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมบ่งบอกถึงอานาจ
หรื อ อิ ทธิ พลของพระเจ้า ไม่ใช่ บุคคลที่ สามของตรี เอกภาพ นักวิชาการแบบอนุ รักษ์นิยมบางคนเชื่ อว่า
แม้ว่าพระวิญญาณ เป็ นบุคคลที่สามของตรี เอกภาพ ผูค้ นที่มีชีวิตอยู่ในช่ วงเวลาของพันธสัญญาเดิ มไม่ได้
เชื่ อมโยง พระวิญญาณกับ พระเจ้าเอง พวกเขาคิ ดว่า พระวิญญาณเป็ นอานาจหรื ออิ ทธิ พ ลของพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม มันมีขอ้ บ่งชี้ หลายประการ ในพันธสัญญาเดิมที่บอกให้คนอิสราเอลระบุว่าพระวิญญาณเป็ น
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:2; 2 พกษ. 2:9; สดด. 104:30; อสค. 3:12-14; 11:1; ศคย. 4:6)40

“น้ า” ก็สามารถถูกแปลว่า “ที่ลึก” บางทีมนั อ้างอิงถึงสิ่ งที่ปกคลุมแผ่นดิน แต่มนั ยังชี้ แนะว่าเป็ น
ความยุง่ เหยิง ที่นี่เราเรี ยนรู ้วา่ แผ่นดินนั้น “ไร้รูปร่ างและว่างเปล่า” (ความหมายแบบคาสองคาที่มารวมกัน
ซึ่ งหมายถึงไร้ ระเบียบ ไม่เกิ ดผล และไร้การอาศัย) ก่อนที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมมันอย่างมีพระคุณเพื่อเป็ นที่
อาศัยของมนุษย์ (เปรี ยบ เทียบ ยรม. 4:23-27) ความหมายแบบคาสองคาที่มารวมกัน เป็ นคาเปรี ยบเทียบที่
ผูเ้ ขียนแสดงถึ งแนวคิดที่ซบั ซ้อน ด้วยการรวมสรรพนามสองคาด้วยคาว่า “และ” แทนที่จะใช้คาคุณศัพท์
และคาสรรพนาม
โมเสสวาดภาพพระวิญญาณว่าเป็ นลม—สองคานี้ เหมือนกันในคาฮีบรู —ซึ่ งเคลื่ อนไหวอยู่เหนื อ
การทรง สร้ า งที่ ไ ร้ ระเบี ย บ อย่า งที่ พ ระเจ้า ได้ท างานแห่ ง การทรงสร้ า งของพระองค์โดยพระวิญญาณ
บรรดาผูเ้ ชื่อต้องทางาน ของพวกเขาโดยพระวิญญาณเช่นกัน (ศคย. 4:6; รม. 8; อฟ. 5:18)
“จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้ทุกสิ่ งก็อยูน่ ิ่งๆ ไร้ชีวติ ไม่มีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลง ก็เริ่ มต้นขึ้นด้วยการทรงสถิตที่มีพลังของพระเจ้า”41
สาหรั บข้าพเจ้าแล้ว ดู เหมื อนว่าข้อ 2 อธิ บายสภาพต่างๆ ที่ได้เกิ ดขึ้ นก่ อนที่ พระเจ้าได้สร้ างโลก
ในขณะที่ ข้อ 1 อธิ บายการทรงสร้ างจักรวาล ข้อ 2 ก็บรรยายสภาพก่ อนการทรงสร้ างของมัน ข้อ 3-31
อธิ บายขบวนการของ การทรงสร้างซึ่ งพระเจ้าได้ก่อรู ปร่ างสิ่ งที่ไร้รูปร่ างและได้เติมสิ่ งที่วา่ งเปล่า
มีทฤษฎีแบบพื้นฐานสองทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการทรงสร้างที่เกิดขึ้นจากการแปลข้อ 2
ทฤษฎีแบบมีช่องว่าง
ถ้ อยแถลง: ถ้อยคาดั้งเดิมของทฤษฎีน้ ีประกอบไปด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้
กระนั้นมันก็มีความหลากหลายของทฤษฎีน้ ี
1.
2.
3.
4.

มันมีช่องว่างเวลาที่ไม่แน่นอน (ดังนั้นมันจึงเป็ นชื่อของทฤษฎีน้ ี) ระหว่าง 1:1 และ 1:2
ข้อ 1 เปิ ดเผยการทรงสร้างฟ้ าและแผ่นดินที่สมบูรณ์ซ่ ึ งแตกต่างไปจากสิ่ งที่เราเห็นรอบๆ ตัวเราเอง
ในเวลานี้ อย่างมาก
เชื้อชาติมนุษย์ก่อนอาดัมได้อาศัยอยูท่ ี่การทรงสร้างดั้งเดิมนี้
ลูซิเฟอร์ (ซาตานที่ได้ลม้ ลง) ซึ่ งมี “กองบัญชาการ” อยู่ในสวนเอเดน ได้ปกครองเหนื อเชื้ อชาติ
มนุษย์น้ ี

5.
6.

เมื่อลูซิเฟอร์ได้กบฎ — ผูส้ นับสนุนหลายคนเห็นสิ่ งนี้ใน อิสยาห์ 14 และ หรื อ เอเสเคียล 28 — บาป
ได้เข้ามา ในโลก
ส่ วนหนึ่ งของการพิพากษาของพระเจ้าต่อการกบฎนี้ คือการทาลายโลกด้วยน้ าท่วม (ในสมัยของ
โนอาห์) ติดตาม มาด้วยยุคน้ าแข็งทัว่ โลก ซึ่ งให้เหตุผลสาหรับซากพืชหรื อสัตว์ที่เป็ นหิ น42

ประวัติศาสตร์
นี่ เป็ นทฤษฎีเก่าแก่อย่างมากที่บรรดาผูเ้ ขียนชาวยิวแรกเริ่ มและบรรพบุรุษของคริ สตจักรบางคนได้
ยึดถื อ โธมัส ชัลเมอร์ ส ได้ส่งเสริ มมันใน ค.ศ. 181443 จุดประสงค์ของชัลเมอร์ สก็เพื่อที่จะประสานพระ
คัมภีร์กบั พระคัมภีร์ ไม่ใช่พระคัมภีร์กบั วิทยาศาสตร์ 44 ต้นกาเนิ ดของชนิ ดของสัตว์ที่แยกออกมาจากตระกูล
โดยดาร์ วิน ได้ป รากฎครั้ งแรก ในปี ค.ศ. 1859 แต่ ชัล เมอร์ ส ได้จ ัดพิ ม พ์ท ฤษฎี ของเขาได้ปี ค.ศ. 1814
แฟรนซ์ ดีลิทสซ์สนับสนุนในปี ค.ศ. 189945 หนังสื อของ จี. เอช. เพ็มเบอร์ ชื่อ ยุคต่างๆ โบราณของโลก (ปี
ค.ศ. 1907) ได้ให้แรงกระตุน้ ที่มากขึ้นต่อมุมมองนี้ นักธรณี วิทยาคริ สเตียนหลายคนได้ชื่นชอบมุมมองนี้
เพราะว่าพวกเขาได้เห็ น “การอธิ บายอย่างง่ายๆ สาหรับชั้นซาก พืชหรื อสัตว์ที่เป็ นหิ น”46 แฮรี่ ริ มเมอร์ ได้
สนับสนุ น47 และ อาร์ เธอร์ ดับบลิว . พิงค์ ก็เช่ นกัน48 แอล. เอส. เชฟเฟอร์ ได้ ยืดถือมัน 49 แต่ไม่ได้เน้นมัน
อาร์ เธอร์ คัสสแทนซ์เป็ นผูเ้ ขียนคนหนึ่งที่ได้ปกป้ องมุมมองนี้อย่างพอสมควรเมื่อไม่ นานมานี้50
ข้ อโต้ แย้งและการตอบสนอง
1.

2.

คาแรกในข้อ 2 (คาฮีบรู วาบ “และ”) เป็ นคาเชื่ อมที่บ่งบอกถึงการเกิดขึ้นที่ตามกันมา (อีกอย่างหนึ่ ง
รู ปแบบถ้อย คานี้ เป็ นลักษณะพื้นฐานของเรื่ องราวในพระคัมภีร์ฮีบรู 51) มันแนะนาถึงบางสิ่ งที่ได้
เกิดขึ้นหลังจากสิ่ งที่มาก่อน
การตอบสนอง: กาลในไวยากรณ์และลาดับคาในประโยคนี้ ไม่ได้อนุ ญาตให้ใช้คาเชื่ อมนี้ (ข้อ 1-2)
ตรงกันข้าม ตามปกติ แล้ว คาเชื่ อมบ่งบอกถึ ง การหยุดในลาดับที่ ตามกันมาของเหตุ การณ์ และ
แนะนาอนุ ประโยคที่ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ (ที่เป็ นอิสระ) (ข้อ 2) ที่อธิ บายบางสิ่ งในอนุ ประโยค
ที่ มาก่ อน (ข้อ 1) นี่ เป็ น วาบ แบบค าต่อประโยค ที่ ข ดั แย้งกัน ไม่ใช่ วาบ แบบค าที่ ตามกันมา
การแปลที่ดีกว่าของ วาบ คงเป็ น “ตอนนี้ ” อย่างย่อแล้วไวยากรณ์ ฮีบรู ไม่ได้สนับสนุ นช่ องว่าง
ตามลาดับระหว่างข้อ 1 และ 2
คากริ ยา (ฮายาทา “ได้เป็ น”) สามารถและควรอ่านว่า “กลายเป็ น” บรรดาผูแ้ ปลได้แปลมันใน
ทานองนี้ในหลาย ที่ในพันธสัญญาเดิม
การตอบสนอง: นี่ เป็ นการแปลที่สมเหตุสมผล แต่ “กลายเป็ น” ไม่ใช่การแปลที่ดีที่สุด ตลอดเวลา
(เปรี ยบเทียบ ยนา. 3:3; ศคย. 3:3) ที่นี่การแปลควรเป็ น “ได้เป็ น”

3. ความวุน่ วาย chaos (โทฮู วา โบฮู “เปล่าประโยชน์และว่างเปล่า” บางทีเป็ นความหมายแบบคาสอง
คาที่มารวม กันอีกอันหนึ่ง) อธิ บายถึงสภาพที่ชวั่ ร้าย (อสย. 24:1; 45:18; ยรม. 4:23)
การตอบสนอง: ตามปกติแล้วก็เป็ นเช่น นี้ แต่ไม่ใช่เสมอไป (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:10; โยบ 6:18;
12:24; 26:7; สดด. 107:40) ดังนั้น ที่นี่มนั ไม่ได้เป็ น อย่างนั้น
4.
“ความมืด” เป็ นสัญลักษณ์ของความชัว่ ในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:5) สิ่ งนี้ สนับสนุ นความ
แย่ของสภาพ ที่เป็ นผลมาจากการกบฎของซาตาน
การตอบสนอง: นี่ ก็เป็ นจริ งในบางกรณี แต่ไม่ใช่ เสมอไป (เปรี ยบเทียบ สดด. 104:19-24) ยิ่งไป
กว่านั้นอีก ตอนเย็นเป็ นส่ วนหนึ่งของหลายวันที่พระเจ้าได้ประกาศว่าดี
5.
คาพื้นฐานสองคาสาหรับคาว่า “สร้าง” (บารา และ อาซาห์ ถูกใช้อย่างเป็ นลาดับ ใน 1:1 และ 1:25)
อ้างอิงถึ งสอง ประเภทที่แตกต่างกันของการสร้างสรรค์ โดยปกติแล้ว บารา อ้างอิงถึงกิ จกรรมที่
สร้ างสรรค์โดยพื้นฐาน เนื่ อง จากว่าโมเสสได้ใช้ บารา ใน 1:1 นี่ เป็ นการทรงสร้ างดั้งเดิ ม และ
ไม่ใช่ แค่การอธิ บายทัว่ ไปเกี่ ยวกับขบวนการที่ ตามมา (ใน 1:3-5 หรื อ 1:3-31) ถ้า 1:1 เป็ นการ
อธิ บายทัว่ ไป เขาคงได้ใช้คาว่า อาซาห์ เนื่ องจากว่า บางอย่างของ สิ่ งที่พระเจ้าได้สร้างในหกวัน
พระองค์ได้สร้างจากวัสดุที่มีอยูก่ ่อนแล้ว (ตัวอย่างเช่น ผูช้ าย และผูห้ ญิง)
การตอบสนอง: สองคานี้ ไม่ได้แตกต่างอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่ น โมเสสใช้คาว่า บารา เกี่ ยวกับ
การสร้ างมนุ ษย์ จากวัสดุ ที่มีอยู่ก่อน (1:27) และเขาใช้คาว่า อาซาห์ เกี่ ยวกับสิ่ งทรงสร้างทั้งหมด
ในฐานะที่เป็ นกิจกรรมสร้าง สรรค์พ้นื ฐานของพระเจ้า (อพย. 20:11) ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาได้ใช้คา
ว่า บารา เกี่ ยวกับ การสร้างสัตว์บางชนิ ด (1:21) และใช้คาว่า อาซาห์ เกี่ยวกับ การสร้ างสัตว์ชนิ ด
อื่นๆ (1:25) ความแตกต่างแท้ระหว่างสองคานี้ ก็คือว่า โมเสสได้ใช้คาว่า บารา เกี่ยวกับกิจกรรม
ของพระเจ้าเท่านั้น และเขาได้ใช้คาว่า อาซาห์ เกี่ ยวกับทั้งกิ จกรรมของ พระเจ้าและกิ จกรรมของ
มนุ ษย์52 ดังนั้น บารา และ อาซาห์ นั้นก็มีความใกล้ชิดกันอย่างมากในแง่ของความ หมาย เราไม่
ควรแยกแยะสองค านี้ บ นพื้นฐานของ การที่ บารา อธิ บ ายถึ ง กิ จกรรมสร้ า งสรรค์พ้ื นฐาน และ
อาซาห์ อ้างอิงถึง การสร้างจากวัสดุที่มีอยูก่ ่อน
6.
อาดัมจะต้อง “เติม” แผ่นดิน (1:28) ซึ่ งบ่งบอกถึงเชื้อชาติแต่ก่อน
การตอบสนอง: คาฮีบรู ที่ถูกใช้หมายถึง “เติม” ไม่ใช่ “เติมใหม่” ฉบับแปลภาษาอังกฤษสมัยใหม่
หลายฉบับก็แปลมันอย่างนั้น แม้วา่ หลายคนของกลุ่มที่เชื่ อถือ ตามพระคัมภีร์ยึดถือทฤษฎีช่องว่าง
นักวิชาการฮีบรู จานวนน้อยก็ยดึ ถือเพราะว่าไวยากรณ์ฮีบรู ไม่ได้เห็นพ้อง ด้วยกับการอ่านข้อ 1 และ
2 แบบต่อเนื่องกันอย่างเป็ นลาดับ ตรงกันข้าม ในบางหนทาง ข้อ 2 ทาให้ขอ้ 1 ชัดเจน53

ทฤษฎีแบบไม่ มีช่องว่าง
จุดสาคัญของปั ญหาแบบตีความของ 1:2 อยู่ที่สิ่งที่ความยุ่งเหยิง (โทฮู วา โบฮู “ไร้ รูปร่ าง และว่าง
เปล่า”) บ่งบอกถึง มีสามมุมมองโดยพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่ งที่ความวุน่ วายได้อา้ งอิงถึงในข้อนี้
1.

ความยุง่ เหยิงเป็ นสภาพที่เป็ นผลลัพธ์หลังจากพระเจ้าได้พิพากษาโลกซึ่ งพระองค์ได้สร้างมาอย่างดี
ในแรกเริ่ ม54
การอธิบาย: 1:1 อ้างอิงถึงการทรงสร้างดั้งเดิมแห่งจักรวาลของพระเจ้า 1:2 เป็ นการอ้างอิงถึงรู ปร่ าง
ที่พระองค์ ได้ให้มนั ในภายหลัง 1:3 อ้างอิงถึงการเริ่ มต้นของขบวนการสร้างโลกที่ได้ถูกพิพากษา
ไปสู่ รูปแบบที่เรารู ้
คาศัพท์ : เราควรแปลคาแรกในข้อ (วาบ) “และ” หรื อ “จากนั้น” (ไม่ใช่ เป็ นที่ชื่นชอบกว่าทาง
ไวยากรณ์ ) และคา กริ ยา (ฮาเยทา) “ได้เป็ น” (เป็ นไปได้แต่ไม่ได้ชื่นชอบ) เราควรตีความความยุ่ง
เหยิง (โทฮู วา โบฮู) ว่าเป็ นสภาพ ที่ชวั่ ร้าย (ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นเช่นนั้น)
ผลตามมา: การตีความนี้ก็อนุญาต แต่ไม่ได้เรี ยกร้องช่องว่างของเวลาระหว่าง 1:1 และ 1:2

2.

ความยุง่ เหยิงเป็ นสภาพที่แสดงถึงโลกเมื่อพระเจ้าได้สร้างมันอย่างดี55
การอธิบาย: 1:1 กล่าวถึ งการสร้างจักรวาลอย่างที่เรารู ้ และมันเป็ นถ้อยคาโดยทัว่ ไปบางอย่าง 1:2
อธิบายถึงโลก ณ เวลาของการทรงสร้าง 1:3 อธิ บายถึงการที่พระเจ้านาระเบียบออกมาจากความยุง่
เหยิง ซึ่ งได้ดาเนินต่อไป ตลอด 6 วันแห่งการทรงสร้าง
คาศัพท์ : เราควรแปล วาบ “ตอนนี้ ” (ดี กว่า) และ ฮาเยทา “ได้เป็ น” (ดีกว่าอีกด้วย) เราควรถื อว่า
โทฮู วา โบฮู หมายถึง ไร้รูปร่ าง หรื อ ชัว่ ร้าย
ผลตามมา: การตีความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับช่องว่างระหว่าง 1:1 และ 1:2

3.

ความยุง่ เหยิงได้เกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าได้สร้างโลกอย่างดี56
การอธิบาย: เราควรถือ 1:1 ตามมุมมองที่ 2 1:1 อธิ บายสภาพต่างๆ อย่างที่สิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นก่อน
การทรง สร้าง เราถือ 1:3 ตามมุมมองที่ 2
คาศัพท์ : บรรดาผูส้ นับสนุนก็แปลและตีความคาฮีบรู ที่สาคัญตามมุมมองที่ 2
ผลตามมา: การตีความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับช่องว่างระหว่าง 1:1 และ 1:2
“. . . การไม่เชื่ อมต่อที่ ข้อ 2 ถู กใช้โดยผูเ้ ขียนเพื่อที่ จะเน้นถึ งเรื่ องราวการทรงสร้ างแผ่นดิ น
ของเขา”57

ทฤษฎีอนั เป็ นที่นิยมมากกว่าท่ามกลางกลุ่มที่เชื่ อถือตามพระคัมภีร์ก็คือ ทฤษฎีแบบไม่มีช่องว่างใน
อันใดอันหนึ่งในสองรู ปแบบล่าสุ ดที่ได้อธิ บายไปข้างบนนั้น ขอให้ขา้ พเจ้าที่จะกล่าวซ้ าสองมุมมองนี้อีก
1.

มุม มองที่ 2 ข้า งบน: พระเจ้า ได้ส ร้ างโลกในสภาพที่ ไ ร้ รูปร่ า งและว่า งเปล่ า จากนั้นพระองค์ไ ด้
ดาเนินการที่จะ ให้รูปร่ างและเติมเต็มมัน58
“เราคงยืนยันว่าข้อแรกทาหน้าที่เป็ นประโยคครอบคลุมแบบกว้างของข้อเท็จจริ งของการทรงสร้าง
ข้อสอง อธิ บายถึ งโลกอย่างที่มนั ได้ออกมาจากพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ าง และอย่างที่มนั ได้เกิ ดขึ้น
ณ เวลาที่พระเจ้าได้บญั ชาให้ความสว่างที่จะส่ องแสงออกไป ขั้นแรกที่ถูกบันทึกไว้ในขบวนการ
ของการสร้ างโลกไปสู่ รูปร่ างอย่างที่มนั ปรากฎในตอนนี้ เป็ นการเปล่ งเสี ยงอย่างไม่ธรรมดาของ
พระเจ้าว่า ‘ความสว่างจงเกิดขึ้น’ [ข้อ 3]”59
ปัญหา: มันดูเหมือนผิดปกติที่พระเจ้าได้สร้างโลกแบบไร้รูปร่ าง และจากนั้นก็ทาให้มนั เป็ นรู ปร่ าง
มัน ดู เ หมื อ น น่ า จะเป็ นไปได้ม ากกว่า และสอดคล้อ งกับ กิ จ กรรมของพระองค์ใ น 1:3-31 ที่ ว่า
พระองค์สร้างมันอย่างมีรูปร่ าง เต็มที่แล้ว60
คาตอบ: ขบวนการทั้งสิ้ นของการทรงสร้ างใน 1:3-31 เป็ นการเคลื่ อนที่ จากสภาพที่ เป็ นพื้นฐาน
มากกว่าไปสู่ สภาพ ที่กา้ วหน้ามากกว่าของการเป็ นอยู่ ข้าพเจ้าชอบมุมมองนี้

2.

มุมมองที่ 3 ข้างบน: ก่อนที่พระเจ้าได้สร้ างโลก มันไม่มีอะไรที่อยู่ที่นนั่ มาก่อนอย่างที่มนั มีตอนนี้
และข้อ 2 อธิ บายถึงความไม่มีอะไรเลยนั้น61
ปัญหา: ศัพท์บางคาในข้อ 2 (ความมืด พื้นผิว ที่ลึก น้ า) บ่งบอกว่าบางสิ่ งได้เกิดขึ้น ณ เวลานี้ ซ่ ึ ง
ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรม สร้างสรรค์บางอย่างก่อนข้อ 3
คาตอบ: ข้อ 1 อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทรงสร้างวันแรก โมเสสอาจได้ใช้คาเหล่านี้ เพื่อจะอธิ บาย
ในแง่ ที่ว่าเราเริ่ ม ที่ จะเข้าใจ (นั่นคื อ คาเชิ งเปรี ยบเทียบ) สภาพที่แปลกปลอมและยากที่จะเข้าใจ
อย่างสิ้ นเชิงสาหรับเรา
3. หกวันของการทรงสร้ าง 1:3-31

ระเบี ยบของโลกประกอบด้วยการกาหนดเขตองค์ประกอบหลากหลายของจักรวาลอย่างชัดเจน
พระเจ้าได้ แบ่งแยกความสว่างและความมืด น้ าและแผ่นดิ นแห้ง โลกข้างบนจากโลกข้างล่าง ในทานอง
เดียวกัน ผูค้ นควร รักษาไว้ซ่ ึ งส่ วนแบ่งอื่นๆ ในจักรวาล62 ใน “สามวัน” พระเจ้าได้สร้างโลกที่ไม่สามารถ
อาศัย อยู่ได้น้ นั เกิ ดผล และใน อี ก “สามวัน” พระองค์ได้เติ มโลกที่ ไม่ สามารถอาศัยอยู่ได้น้ นั ด้วยชี วิต
ขบวนการของการทรงสร้างตามที่โมเสสได้ อธิ บายตามปกติแล้วก็ดาเนินตามรู ปแบบนี้ สาหรับแต่ละวันของ
การประกาศถึงการทรงสร้าง คาบัญชา การแบ่งแยก การรายงาน การตั้งชื่ อ การประเมินผลและขอบข่าย
งานตามลาดับ63
ผูเ้ ขียนคนหนึ่ งได้พยายามที่ จะคงไว้ซ่ ึ งหกวันแห่ งการทรงสร้ างตามตัวอักษร และที่ จะทาให้วนั
เหล่ านี้ เข้า ได้กนั กับรู ปแบบโลกยุคโบราณที่ยอมให้มีช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน (บางทีเป็ นหลายๆพันปี )
ระหว่าง ปฐมกาล 1:2 และ 364 อย่างไรก็ตาม การอธิ บายนี้ก็ทาลายเนื้อหาของพระคัมภีร์ฮีบรู 65
วันแรก 1:3-5
1:3

โลกได้เกิดขึ้นมาโดยถ้อยคาของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 33:9; ฮบ. 11:3) แต่ละวันของหกวัน
แห่ งการ สร้ างสรรค์ได้เริ่ มต้นด้วยการที่พระเจ้าตรัส การประกาศสิ บครั้งของพระเจ้าในบทนี้ ได้
ราพึงล่วงหน้าถึ ง คาบัญชาสิ บประการของพระองค์ ณ ภูเขาซี นาย (อพย. 20:2-17) การอัศจรรย์
ทั้งสิ้ นของพระเยซู ไ ด้เกิ ดขึ้ น ทันที หลัง จากที่ พระองค์ไ ด้ตรั ส ยกเว้นหนึ่ ง อย่าง การยกเว้นนั้น
เกิ ดขึ้ นใน ลู ก า 8:25 เมื่ อพระองค์ไ ด้วาง พระหัตถ์ของพระองค์บนชายตาบอด พระเยซู คริ ส ต์
พระวาทะของพระเจ้า เป็ นพระผูส้ ร้าง (ยน. 1:3) หัวข้อของถ้อยคาของพระเจ้า (ตรัส เขียน หรื อ
บัง เกิ ด) ก็ ดาเนิ นไปตลอดพระคัม ภี ร์ ถ้อยค าของพระองค์ ก็ มี พ ลัง อย่า งต่ อเนื่ อง อย่า งเช่ นที่ นี่
การทรงสร้างแบบ ฟิ แอท (คาละติ นสาหรับคาว่า “สิ่ งนี้ จงเกิ ดขึ้น”) หมายถึ ง การทรงสร้ างที่ได้
เกิดขึ้นด้วยถ้อยคาของพระเจ้า
“แนวคิ ดของการทรงสร้ างด้วยถ้อยค านั้น ก่ อนอื่ นใดได้รัก ษาไว้ซ่ ึ ง ความแตกต่ า งอย่า งสิ้ นเชิ ง
ระหว่า งพระผูส้ ร้ างและสิ่ งทรงสร้ า ง สิ่ ง ทรงสร้ า งไม่สามารถถู ก พิจารณาอย่า งห่ า งไกลว่า เป็ น
การออกมาจากพระเจ้า . . . แต่เป็ นผลผลิตของความตั้งใจส่ วนตัวของพระองค์”66
“ความสว่าง” อาจไม่ได้เป็ น แสงอาทิตย์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14) บางทีมนั ได้มาจากแหล่งที่ต้ งั มัน่ ใน
ระยะ ไกลจากโลก เช่ น เชคิ นนาห์ ความสว่างที่ แสดงออกถึ ง พระสิ ริของพระเจ้า (เปรี ย บเทีย บ
วว. 22:5)67 บางที พระเจ้าได้สร้างดวงอาทิตย์ในวันแรก แต่มนั ได้กลายมาเป็ นที่ประจักษ์ในวันที่สี่68

มุมมองที่สามก็คือว่า พระเจ้าได้สร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ ในวันแรก และได้
มอบหมายหน้าที่เจาะจงให้ พวกมันในวันที่สี่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14-18)69
หัวข้อหลักของพระคัมภีร์ที่อยูต่ รงนี้ คือ พระเจ้าเป็ นผูน้ าแสงสว่างมาสู่ ความมืด ตรงนี้ พระองค์ทรง
สร้าง ความสว่างที่เห็ นได้ แต่ต่อไปพระองค์ทรงส่ งพระบุตรของพระองค์มาให้เป็ นแสงสว่างของ
โลก (ยอห์น 8:12) ในอนาคต จะไม่มีความมืดอีกเลย (วิวรณ์ 21:23)70
1:4

ความมืดไม่ใช่ สิ่งทรงสร้ างเหมือนความสว่างแต่เป็ นการขาดหายไปของความสว่าง (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 2) ความมื ด (ค าฮีบรู โฮเซค) ในพระคัมภี ร์บ่อยครั้ งหมายถึ ง ความชัว่ (เปรี ยบเทียบ อพย.
10:21-23; 1 ซมอ.
2:9; โยบ 3:4, 5; สดด. 35:6; ยอล. 2:2) โมเสสได้นาเสนอพระเจ้าว่าทรงรู ้
สิ่ งที่ดีสาหรับมนุษย์ (ฉลาด) และ ก็จดั เตรี ยมสิ่ งนั้นสาหรั บเขา (ความรัก) สิ่ งนี้ ไม่เพียงแต่เปิ ดเผย
ด้านต่างๆ ของคุณลักษณะของพระผูส้ ร้าง เท่านั้น แต่มนั ยังเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรั บความหายนะของ
การล้มลงในบาปอีกด้วย(บทที่ 3)

1:5

พระเจ้าได้ต้ งั ชื่ อสิ่ งต่างๆ พร้ อมกับได้สร้ างพวกมัน ในความคิดตามพระคัมภีร์ การมีชื่อก็เท่ากับ
การมีความเป็ นอยู่และการกระทาของการให้ชื่อหมายถึ งการใช้สิทธิ แบบสิ ทธิ์ ขาด (เปรี ยบเทียบ
41:45; 2 พกษ. 24:17; ดนล. 1:7) ในบทนี้การตั้งชื่อหรื อการอวยพรมาทีหลังการกระทาบางอย่าง
ของการทรงสร้างเจ็ดครั้ง คนฮีบรู ถือว่าเลขเจ็ดแสดงถึงการกระทาที่สมบูรณ์ของพระเจ้าอย่างที่จะ
ชัดเจนในภายหลัง
คาว่า วัน คืน เวลาเย็น และเวลาเช้าบ่งบอกถึงการเริ่ มต้นของการหมุนของโลกในวันแรก71 การใช้
คาฮีบรู “อีแฮด” (“วันที่หนึ่ง” เปรี ยบเทียบ “วันที่สอง” “วันที่สาม”) มาเป็ นตังเลขตามลาดับก็
สนับสนุนมุมมองนี้72 คนยิวพิจารณาการเริ่ มต้นของวันด้วยเวลาเย็น แทนที่จะเป็ นเวลาเช้า
“สองสามปี ที่ผา่ นไปในประเทศอังกฤษ คริ สเตียนบางคนได้ตื่นเต้นเกี่ยวกับ ทฤษฎีบิกแบง ซึ่ งคิด
ว่ามันสนับสนุ นคริ สตศาสนา แต่พวกเขาได้พลาดประเด็นไปอย่างแท้จริ ง คือ ประเด็นของพระ
คัมภีร์หรื อทฤษฎีบิกแบง หรื อทั้งสองอย่าง ข้อเท็จจริ งที่เรี ยบง่ายก็คือว่าสิ่ งที่ได้ให้มาใน ปฐมกาล
1:1 ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับทฤษฎีบิกแบง เพราะว่า จากมุมมองของพระคัมภีร์แล้ว การทรงสร้าง
แรกเริ่ มย้อนกลับไปไกลกว่า วัสดุ หรื อพลังพื้นฐาน เรามีสิ่งใหม่ที่ถูกสร้ างโดยพระเจ้าโดยไม่ได้
อาศัยสิ่ งอื่นใดเลย [ละติน เอกซ์ นิฮิโล] แต่ดว้ ยถ้อยคา และสิ่ งนี้คือความแตกต่าง”73

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ มันจะไม่เป็ นเหมือนกัน “ทฤษฎีบิกแบงก็ดูคล้ายๆ กันอย่างมากกับเรื่ องราวที่
พันธสัญญาเดิมได้บอกเล่ามายาวนาน”74
จากการเริ่ มต้น พระเจ้าได้ทาการแบ่งแยก ภายหลังพระองค์ได้แบ่งแยกสิ่ งสะอาดจากสิ่ งไม่สะอาด
สิ่ งบริ สุทธิ์ จากสิ่ งไม่บริ สุทธิ์ วิสุทธิ สถานจากอภิสุทธิ สถาน อิสราเอลจากชนชาติต่างๆ สิ่ งนี้ แสดง
ถึงความ มีสิทธิ์ ขาดของพระองค์ (นัน่ คือ สิ ทธิ อานาจสู งสุ ด)
วันทีส่ อง 1:6-8
1:6

“พื้นฟ้ า” อ้างอิงถึง ท้องฟ้ าเหนือโลก โมเสสได้เรี ยกมันว่า “ภาคพื้น” หรื อ “ฟ้ า” พระเจ้าได้ใส่ ดวง
อาทิตย์ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ ในมัน (ข้อ 16-17) คนโบราณได้ต้ งั กลุ่มดวงดาวต่างๆ และ
ดาวเคราะห์ ต่างๆด้วยกัน ซึ่ งอ้างอิ งถึ ง กลุ่ ม แรกว่าเป็ นดวงดาวต่ างๆ ที่ อยู่กบั ที่ และกลุ่ มหลังว่า
ดวงดาวต่างๆ ที่พเนจรไป(เปรี ยบเทียบ ยูดาห์ขอ้ 13)

1:7

พระเจ้าได้แยกน้ า ดังนั้นน้ าบางส่ วนได้คงอยู่บนแผ่นดิ น และบางส่ วนก็อยู่เหนื อแผ่นดิ นในชั้น
บรรยากาศก่อนที่พระองค์ได้ทาการแบ่งแยกนี้ มันคงมีหมอกที่หนาแน่นเหนือผิวโลกทั้งหมด75

1:8

“ฟ้ า” เป็ นสิ่ งเดียวกันกับ “ท้องฟ้ า” โมเสสได้ใช้มนั ที่นี่ในฐานะคาทัว่ ไปเพื่อจะอธิ บายถึงทุกๆ สิ่ งที่
อยูเ่ หนือโลกจากมุมมองของมนุษย์ (ข้อ 8)

วันทีส่ าม 1:9-13
1:9

“ทะเล” (คาฮีบรู ยัมมิม) บางทีอา้ งอิงอย่างกว้างๆ ถึงส่ วนของน้ าทั้งหมด ไม่ใช่แค่มหาสมุทร

1:10

“ดี” บ่งบอกถึง ความสวยงามพร้อมกับ จุดประสงค์และระเบียบ76 เมื่อแผ่นดินพร้อมสาหรับมนุษย์
แล้วเท่านั้น พระเจ้าจึงได้เรี ยกมันว่าดี สิ่ งนี้ แสดงถึ งความห่ วงใยแห่ งความรักของพระเจ้าที่มีต่อ
มนุษย์ มันดีเพื่อผูค้ น พระเจ้าที่ดีได้จดั เตรี ยมแผ่นดินดีเพื่อผูค้ นที่ดี
การแยกน้ าออกจากแผ่นดิ นเพื่อว่ามนุ ษย์สามารถชื่ นชมกับแผ่นดิ นได้ก็เตรี ยมเราสาหรับเรื่ องราว
ต่างๆของน้ าท่วมโลก (บทที่ 6-9) และการข้ามทะเลแดง (อพย. 14-15) ภายหลังพระเจ้าได้ใช้น้ ามา
เป็ นเครื่ องมื อแห่ ง การพิ พ ากษาของพระองค์ที่ มี ต่อผูท้ ี่ ต่อต้า นน้ า พระทัย ของพระองค์ น้ า เป็ น
อุปสรรคต่อการชื่นชมกับแผ่นดินของมนุษย์ ดังนั้นพระเจ้าได้ขจัดน้ าออกจากแผ่นดิน

1:11

เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้สร้างพืชที่มีเมล็ดในพวกมัน ก็เป็ นที่แน่ชดั ว่าการทรงสร้างดั้งเดิมนั้นมีการ
ปรากฎของอายุ พระองค์ได้สร้างต้นไม้ที่มีวงและอาดัมที่เป็ นผูใ้ หญ77 ทาไมโมเสสได้อา้ งอิงถึงผัก
หญ้าและต้นไม้ที่มีเมล็ดและที่เกิดผลเท่านั้น? บางทีเขาได้ทาอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่
จัดเตรี ยมอาหารสาหรับมนุ ษย์ แน่นอนว่าพระเจ้าได้สร้างสิ่ งอื่นๆ แต่โมเสสกาลังเน้นถึงการดูแล
ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
ผูส้ นับสนุ นสิ ทธิ สตรี บางคนได้จากัดการใช้คาว่า “มนุษย์” สาหรับเพศชาย แต่นี่ไม่ใช่ ความหมาย
หลักของคาภาษาอังกฤษ ความหมายหลักของมันคือ “มนุ ษย์” หรื อ “เผ่าพันธุ์มนุ ษย์” ตาม
พจนานุ กรมมาตรฐานของอ๊อกซ์ฟอร์ ด ในทานองเดี ยวกัน “มนุ ษยชาติ” ตามปกติแล้วหมายถึง
“เผ่าพันธุ์มนุ ษย์” หรื อ “มนุษย์โลก” นอกจากว่ามันตรงกันข้ามกับ “เพศหญิง” คาฮีบรู “อาดัม”
มีความหมายที่มีขอบเขตกว้าง ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ “เผ่าพันธุ์มนุ ษย์” ไปจนถึง “อาดัม” เช่ นกัน ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คาภาษาอังกฤษเหล่ านี้ ซ่ ึ งวางใจว่าผูอ้ ่านจะตี ความพวกมันในการสอดคล้องกับ
ความหมายดั้งเดิมของพวกมัน

1:12

“ชนิด” (คาฮีบรู มิน) ไม่ใช่ศพั ท์ที่ถูกต้องทางชี ววิทยา มันบ่งบอกว่าพระเจ้าได้สร้างพืชที่แตกต่าง
กันหลายชนิดในฐานะที่เป็ นการกระทาที่แยกออกของการทรงสร้าง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21, 24-25;
6:20; 7:14; ลนต. 11:14-29; ฉธบ. 14:13-18) เพราะฉะนั้นพืชทั้งหมดไม่ได้วิวฒั นาการมาจากชนิด
เดี ย ว โดยทั่ ว ไปแล้ ว บรรดาผู้ส นั บ สนุ น การทรงสร้ า งรั บ รองการวิ ว ัฒ นาการขนาดเล็ ก
(การพัฒนาการของพืชและสัตว์ชนิดที่ แตกต่ า งกัน ผ่า นทางการผสมข้า มพัน ธุ์ ) แต่ พ วกเขา
ปฏิเสธการวิวฒั นาการขนาดใหญ่ (การพัฒนาการของพืชทั้งหมดจากชนิ ดเดี ยว สัตว์จากพืช และ
มนุษย์จากสัตว์)
“ด้วยการสรุ ปของวันที่สามนั้น อีกสี หนึ่ งก็ถูกเพิ่มเข้าไปในโลกของพระเจ้า สี ฟ้าของท้องฟ้ าและ
ทะเลได้ ถู ก เพิ่ ม เข้า ไปกับ สี ข าวและสี ด าของวัน และคื น ตอนนี้ พื้ น ก็ ถู ก ตกแต่ ง ด้ว ยสี เ ขี ย ว
ดวงอาทิตย์ สี เหลืองทองและมนุษย์ที่มีสีแดงจะทาให้สีของรุ ้งนั้นสมบูรณ์”78
โปรดสังเกตว่าในวันที่หนึ่ งและวันที่สองนั้นพระเจ้าได้ทางานหนึ่ งอย่างในแต่ละวัน พระองค์ได้
สร้างความสว่างและภาคพื้น ในวันที่สามพระองค์ได้ทางานสองอย่าง พระองค์ได้สร้างแผ่นดิ น
และพืช ในทานองเดียวกัน ในวันที่สี่และวันที่ห้าพระเจ้าได้ทางานหนึ่ งอย่าง พระองค์ได้สร้ าง
หน้าที่ของความสว่างในวันที่สี่ และนกและปลาในวันที่ห้า จากนั้นในวันที่หกพระองค์ได้ทางาน

สองอย่างอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้สร้าง สั ต ว์บ กและมนุ ษ ย์79 ในสามวัน แรกพระเจ้า ได้ใ ห้
รู ปร่ างแก่สิ่งที่ไร้รูปร่ าง และในสามวันสุ ดท้ายพระองค์ได้ เติมเต็มสิ่ งที่วา่ งเปล่า
“ทั้งพืชและมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของชี วิตได้ถูกพิจารณาว่าเป็ นจุดสุ ดยอด
ของการทรงสร้างในโลกตะวันออกใกล้โบราณ สามวันแรกจบลงด้วยการทรงสร้ างพืชอย่างสุ ด
ยอดและสามวันหลังจบลงด้วยการทรงสร้างมนุษย์”80
วันทีส่ ี่ 1:14-19

1.
2.
3.
4.

สิ่ งที่ให้แสงสว่าง (ดวงสว่าง วัสถุสองแสง) ทาหน้าที่สี่อย่าง
พวกมันได้แยกวันออกจากคืน
พวกมันได้จดั เตรี ยมหมายกาหนดวันปี
พวกมันได้แยกฤดูกาล
พวกมันได้ส่องสว่างบนแผ่นดิน
“การบรรยายเน้นถึงหน้าที่ของพวกมันในฐานะคนใช้ซ่ ึงมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของโลก. . .
นี่ แ ตกต่ า งอย่า งส าคัญ จากความเชื่ อ ถื อ ที่ เ ชื่ อ โชคลางภายในศาสนาของต่ า งชาติ ที่ ว่า จุ ด หมาย
ปลายทาง ของโลกถูกกาหนดโดย เส้นทางของดวงดาวต่างๆ”81
“นี่ เป็ นการเตือนที่จริ งจังสาหรับสมัยของเราสาหรับใครก็ตามที่ จะแสวงหาดวงดาวต่างๆ ในการ
กาหนดแผนการชีวติ ของพวกเขา”82

“คาว่า ‘หมายสาคัญ’ ได้รับความสนใจที่พิเศษจากผูเ้ ขียนในที่อื่ นในหมวดเพนทาทูค ยกตัวอย่าง
เช่ นสิ่ งที่ เรี ยกว่า ‘ภัยพิบตั ิ ’ ของอียิปต์ นั้นแท้จริ งแล้วถู กเรี ยกว่า ‘หมายสาคัญ’ โดยผูเ้ ขียนของหมวด
เพนทาทูค (ตัวอย่างเช่น ฉธบ. 29:2-3) ความหมายที่ได้ให้แก่คานี้ ในเรื่ องราวของพระธรรมอพยพ. . . ก็คือ
การกระทาของพระเจ้าในการนาความโกลาหลมายังชาวอียิปต์เป็ น ‘หมายสาคัญ’ ว่า พระเจ้านั้นมีอานาจ
มากกว่าและยิ่งใหญ่กว่าพระต่างๆ ของชาวอียิปต์ แง่น้ ี ของคาว่า ‘หมายสาคัญ’ ก็เหมาะสมดีในปฐมกาล
1:14 ผูเ้ ขี ย นกล่ าวว่า ดวงอาทิ ตย์และดวงจันทร์ ไ ม่เพีย งแต่ ให้ค วามสว่างบนแผ่นดิ นเท่า นั้น แต่พ วกมัน
จะต้องเป็ นสิ่ งช่วยเตือนความจาที่เห็นได้ถึงอานาจและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกด้วยพวกมันเป็ น ‘หมาย
สาคัญ’ ของใครที่พระเจ้าแห่ งพันธสัญญาเป็ น พวกมันกาลัง ‘ประกาศพระสิ ริของพระเจ้า’ อย่างที่ผเู ้ ขียน
สดุดีกล่าวไว้ (สดด. 19:1) สาหรับผูเ้ ขียนเพนทาทูคแล้ว คาว่า ‘หมายสาคัญ’ ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่เป็ นสิ่ ง

ช่วยเตือนความจาถึ งความยิ่งใหญ่และพระสิ ริของพระเจ้าเท่านั้น ‘หมายสาคัญ’ ยังเป็ นสิ่ งช่วยเตือนความ
จาเป็ นประจาถึงพระคุณและความเมตตาของพระองค์ในหมวดเพนทาทูคอีกด้วย (ปฐก. 4, 9, 17)”83
โมเสสไม่ได้หมายถึงว่าพวกมันเป็ นหมายสาคัญของหมายสาคัญทางจักรราศีหรื อทางโหราศาสตร์
ทาไมโมเสสได้ใ ช้ค าว่า ความสว่า งที่ ใ หญ่ ก ว่า และเล็ ก กว่า เพื่ อจะอธิ บายถึ งดวงอาทิ ต ย์และดวงจันทร์
(ข้อ 16)? บางทีเขาได้ทาอย่างนั้นก็เพราะว่าคาภาษาฮีบรู เหล่านี้ ซึ่ งคล้ายคลึ งกันอย่างมากกับภาษา ต่างๆ
ทางตะวันออก นั้นยังเป็ นชื่อของพระต่างๆ ของคนต่างชาติอีกด้วย84 เขาต้องการให้คน อิสราเอลที่จะชื่นชม
กับข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าของพวกเขาได้สร้ างสิ่ งต่างๆ ที่มีอยู่จริ งซึ่ งพวก เพื่อนบ้านที่ เป็ นคนต่างชาติได้
กราบไหว้ในฐานะที่เป็ นพระ
“…เรื่ องการทรงสร้ างในพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอ้างถึงดวงดาวมากนัก เหมือนกับว่าเขายักไหล่แล้ว
พูด ว่า “และ โอ่ ใช่ พระองค์ก็ได้ทรงสร้างดวงดาวด้วย”85
“วันที่ สี่เป็ นเพียงวันเดี ยวที่ ไม่มีถ้อยคาของพระเจ้าภายหลังการบรรลุ ผลที่ ถูกเพิ่มเข้าไป ในวัน
ที่ 1-3 ถ้อยคาของพระเจ้านี้ ได้ต้ งั ชื่ อสิ่ งต่างๆ (ข้อ 5, 8, 10) ในวันที่ 5-6 สิ่ งทรงสร้างได้รับการอวย
พร (ข้อ 22, 28) การละเว้นอาจจะเป็ นแค่การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบที่สละสลวย หรื อมันอาจจะเป็ น
ความ พยายามอย่างจงใจที่ จะหลี กเลี่ ยงการตั้งชื่ อ ‘ดวงอาทิตย์’ และ ‘ดวงจันทร์ ’ พร้ อมกับ
ความหมายแฝง ถึงพระของพวกมัน”86
คาฮีบรู ที่แปลว่า “ฤดูกาล” ก็ปรากฎที่อื่นในหมวดเพนทาทูค มันหมายถึง “การกาหนด” แต่บรรดา
ผูแ้ ปลก็ได้แปลว่า “เทศกาล” ในพระธรรมเลวีนิติ
“พวกมัน [ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ] ไม่ใช่เป็ นแค่ความสว่างหรื อสิ่ งช่วยเตือนความจาถึงพระสิ ริ
ของพระเจ้าเท่านั้น พวกมันยังเป็ นปฏิ ทินสาหรับการเฉลิ มฉลองพันธสัญญาอีกด้วย โลกนี้ ถูกสร้ างเพื่อ
พันธสัญญา [แบบโมเสส] ณ การทรงสร้างนั้น แผ่นดินกาลังถูกจัดเตรี ยมเพื่อพันธสัญญา”87
มุมมองของผูเ้ ขียนโดยตลอดนั้นมีโลกเป็ นจุดศูนย์กลางมากกว่ามีดวงอาทิตย์เป็ นจุดศูนย์กลาง เขา
ได้ใช้ภาษาเชิงปรากฎการณ์ (ของการปรากฎ) ซึ่ งธรรมดาอย่างมากในพันธสัญญาเดิม แม้กระทัง่ ตาราทาง
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ก็ใช้ภาษาเช่ นนั้นโดยปราศจากการกลัวการถูกวิจารณ์วา่ ไม่ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์
เมื่อพวก เขาอ้างอิงถึงดวงอาทิตย์ข้ ึน ดวงอาทิตย์ตกและอื่นๆ บางทีพระเจ้าได้สร้างความสว่างขึ้นในวันแรก
(ข้อ 3) แต่จากนั้นในวันที่สี่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวก็ได้ปรากฎอย่างชัดเจนเป็ นครั้งแรก88

บรรดาผูส้ นับสนุ นการทรงสร้ างได้เสนอหลายคาตอบต่อปั ญหาของการที่แสงจากดวงดาวที่ห่าง
เป็ นหลายล้านปี แสงสามารถมายังอาดัมได้อย่างไรถ้าจักรวาลมีอายุเพียงไม่กี่วนั การอธิ บายเหล่านี้ ซบั ซ้อน
เกินไปที่จะอภิปรายที่นี่ แต่ขา้ พเจ้าได้รวบรวมแหล่งข้อมูลบางอย่างสาหรับการศึกษาเพิ่มเติมในเชิ งอรรถดัง
ต่อไป นี้ 89 ข้าพเจ้าคิดว่าการอธิ บายที่ดีที่สุดคือการปรากฎของอายุ เมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุ ษย์ พืชต่างๆ
และสัตว์ต่างๆ ที่มีรูปร่ างอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นพระองค์จึงได้สร้างแสงจากดวงดาวต่างๆ ที่อยูใ่ นระยะไกล
ซึ่งมอง เห็นได้บนโลกแล้ว
วันทีห่ ้ า 1:20-23
“สัตว์ทะเลขนาดใหญ่” (คาฮีบรู ทานนินิม ข้อ 21) เป็ นปลาขนาดใหญ่ ปลาวาฬ ปลาหมึก และ
บรรดาสัตว์ที่มีชีวิต ขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในน้ า คนต่างชาติได้กราบไหว้สิ่งเหล่านี้ แต่พวกมันอยู่
ภายใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้า บรรดา ผูเ้ ขียนพันธสัญญาเดิมได้รับเอามโนภาพของคนต่างชาติ แต่
ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ ของคนต่างชาติ
โปรดสังเกตว่าโมเสสได้เขียนว่าพระเจ้าได้สร้างทั้งบรรดาสัตว์น้ าและบรรดานกใน “วัน” เดียวกัน
วิวฒั นาการอ้าง ว่านกได้ววิ ฒั นาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน และขบวนการนี้ใช้เวลาหลายล้านปี
“พระพรของพระเจ้าเป็ นหนึ่งในหัวข้อที่รวมกันอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมปฐมกาล พระเจ้าอวยพร
บรรดา สัตว์ (1:22) มนุษย์ (1:28) วันสะบาโต (2:3) อาดัม (5:2) โนอาห์ (9:1) และพวกบรรพบุรุษ
อยูบ่ ่อยๆ (12:3; 17:16, 20 และอื่นๆ) พระพรของพระเจ้านั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในการ
ให้มีลูกและบ่อยครั้งสิ่ งนี้ก็
ควบคู่ไปกับ ‘การเกิดผลและการทวีคูณ’ แต่ทุกด้านของชี วิต
สามารถแสดงออกถึงพระพรนี้ คือ ผลผลิต
ครอบครั วแล ะ ปร ะ เทศ ( ฉธ บ . 28:1-14)
ในขณะที่มนุษย์สมัยใหม่กล่าวถึงความสาเร็ จ มนุษย์ในพันธสัญญา เดิมได้กล่าวถึงพระพร”90
พวกนกและปลาก็ครอบครองอาณาเขตของพวกมันตามลาดับโดยการทวีคูณ91
วันทีห่ ก 1:24-31
1:24-25 “สัตว์” มาจากคาฮีบรู เนเฟช ซึ่ งตามปกติแล้วแปลว่า “จิตใจ” (ตัวอย่างเช่น 2:7) คาฮีบรู และคา
ภาษาอังกฤษ “จิตใจ” บ่งบอกถึงชีวิตที่มีสติ ซึ่ งตรงข้ามกับบรรดาพืชที่มีชีวิตที่ไร้สติ ดังนั้นในแง่
ของการมีชีวติ ที่มีสติ บรรดาสัตว์พร้อมกับมนุษย์ก็มีจิตใจ

“สัตว์ใช้งาน” อ้างอิงถึงบรรดาสัตว์ที่เชื่อง (ซึ่ งมนุษย์สามารถทาให้เชื่องได้) และ “สัตว์ป่า” อ้างอิง
ถึงบรรดาสัตว์ป่า
อะไรได้เกิดขึ้นกับไดโนเสาร์ ? โดยทัว่ ไปแล้ว บรรดานักตีความแบบอนุ รักษ์นิยมเชื่ อว่าพวกมัน
ได้มีชีวติ อยู่ แต่ได้สูญพันธุ์ไปก่อนน้ าท่วมหรื อหลังน้ าท่วม
“ก่ อนน้ า ท่ วม ไดโนเสาร์ และมนุ ษย์ไ ด้อาศัยอยู่ด้วยกันบนโลกของเราการสู ญพันธุ์ของบรรดา
สัตว์เลื้ อยคลานทางน้ าขนาดใหญ่ พร้ อมกับส่ วนใหญ่ ของสั ตว์ทะเลประเภทอื่ นๆ ทั้ง หมดคงมี
สาเหตุมาจากน้ าท่วมในระดับที่สูงอันรุ นแรง สัตว์หลายตัวได้ถูกฝังและได้ถูกรักษาไว้ให้เป็ นซาก
สัตว์ที่เป็ นหิน”92
1:26-27 “เรา” บางทีเป็ นพหู พจน์ของการเพิ่มความเข้มข้น (โปรดดูขอ้ คิดเห็นของข้าพเจ้าในข้อที่ 1) แม้วา่
บางคนถือว่ามันเป็ นพหูพจน์ของการจงใจของตนเอง (เปรี ยบเทียบ 11:7; สดด. 2:3)93 คนอื่นๆ เชื่อ
ว่า พระเจ้า ก าลัง กล่ า วต่ อสภาสวรรค์ข องพระองค์ (เปรี ย บเที ย บ อสย. 6:8)94 ค านี้ เกี่ ย วข้องกับ
“เค้าความคิด” ของหลักคาสอนของตรี เอกภาพ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรใช้มนั เป็ นหลักฐานที่เป็ น
รู ป แบบของตรี เอกภาพ เนื่ องจากว่า โดยตัวของมันเองแล้วการอ้า งอิ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้พิ สู จน์ ว่า พระเจ้า
ปรากฎในสามบุคคล95
“แม้ว่าตรี เอกภาพของคริ สเตียนไม่สามารถมีแหล่งที่มาจากการใช้พหู พจน์เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น
ความเป็ นพหูพจน์ภายในเอกภาพของพระภาคของพระเจ้าอาจมีแหล่งที่มาจากตอนในพระคัมภีร์” 96
การโต้เถี ยงทางศาสนศาสตร์ ในสมัยของโมเสสไม่ใช่ ระหว่างความเชื่ อเรื่ องตรี เอกภาพและความ
ไม่เชื่ อเรื่ องตรี เอกภาพ แต่ระหว่างพระเจ้าที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตนเอง มีอธิ ปไตย และแสนดี กับพระต่างๆ
ที่มีความจากัดไม่แน่นอนและบ่อยครั้งก็ชวั่ ร้าย97
“ประการแรก ความจงใจของพระเจ้า แสดงให้เห็ นว่า พระองค์ไ ด้ต ัดสิ นใจที่ จะสร้ า งมนุ ษ ย์ใ ห้
แตกต่างจากสิ่ งทรงสร้ างอื่นๆ คือพระองค์ได้สร้ างตามฉายาและตามอย่างของพระองค์ พระเจ้า
และมนุ ษย์แบ่งปั นถึ งความเหมื อนที่ ไม่ได้ถูกแบ่ งปั นโดยสิ่ ง ทรงสร้ างอื่ นๆ นี่ หมายความอย่า ง
ชัดเจนว่าความสัมพันธ์แห่งความสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ที่ไม่เหมือนความสัมพันธ์ของ พระเจ้ากับส่ วนที่เหลือของการทรงสร้างของพระองค์ ข้อเท็จจริ ง
อะไรที่ ส าคัญ มากขึ้ นเกี่ ย วกับ พระเจ้า และมนุ ษ ย์จ ะจ าเป็ น ถ้ า พัน ธสั ญ ญาที่ ซี น ายจะเป็ น
ความสัมพันธ์แท้? ถ้าขจัดสิ่ งนี้ออกไปแล้วพันธสัญญาก็ไม่น่าจะเป็ นไปได้

“ประการที่สอง ในปฐมกาล บทที่ 1 มนุ ษย์ ผูร้ ับฉายา เป็ นจุดหมายแห่ งการอวยพรของพระเจ้าตาม
เรื่ องราวของการทรงสร้างใน ปฐมกาลบทที่ 1 จุดประสงค์หลักของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์เพื่อ
ที่จะอวยพรเขา ผลกระทบของประเด็นนี้ ต่อส่ วนที่ เหลื อของหมวดเพนทาทูคและมุ มมองของ
ผูเ้ ขียนเกี่ยวกับซี นายนั้นชัดเจน นัน่ คือ โดยทางอับราฮัม อิสราเอลและพันธสัญญา การอวยพรนี้ จะ
ถูกนากลับคืนสู่ มนุษย์ทุกคน”98
“มนุษย์” อ้างอิงถึงมนุ ษยชาติ ไม่ใช่อาดัมคนเดียว (ข้อ 27) “พวกเขา” บ่งบอกถึงความสาคัญ
โดยทัว่ ไปนี้ พระเจ้าได้สร้าง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1, 2) ชายและหญิงพวกเขาไม่ได้วิวฒั นาการมาจาก
รู ปแบบของชี วิตที่ต่ากว่า (เปรี ยบเทียบ มธ. 19:4; มก. 10:6) อาดัมไม่ได้เป็ นแบบรวมเพศ (นัน่ คือ
สองบุคคลได้รวมกันทางกายภาพเช่ นแฝดสยาม) หรื อ สองเพศ (นัน่ คือ บุคคลเดี ยวที่มีท้ งั อวัยวะ
เพศทั้งชายและหญิง) มันไม่มีพ้ืนฐานสาหรับแนวคิดต่างๆ ที่วิตถารเหล่านี้ ในเนื้ อหา พระเจ้าได้
สร้างเอวาจากกระดูกซี่ โครงของอาดัม ไม่ใช่ จากครึ่ งหนึ่ งของร่ างกายของเขาหรื อจากอวัยวะเพศ
ของเขา
“ภาพลักษณ์ถูกพบได้ในชนิดของความสัมพันธ์ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดขึ้นระหว่างผูช้ ายและ
ผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ที่ซ่ ึ งลักษณะของแต่ละเพศได้รับคุณค่าและถูกใช้ที่จะก่อตั้งความเป็ น
หนึ่ งในเอกลักษณ์ และจุดประสงค์ของพวกมัน เมื่อพระเจ้าได้สร้ างมนุ ษย์ที่เป็ นชายและหญิง
พระองค์ ได้สร้างพวกเขาให้แสดงให้เห็นถึงความเป็ นหนึ่งในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่จะเหมือน
ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับสภาสวรรค์ของพระองค์
“โดยการปกครองในฐานะคนเดียว ชายและหญิงก็บรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้าสาหรับการที่พวก
เขาได้ถู ก สร้ า งมา เมื่ อ รวมเป็ นมนุ ษ ย์ค นเดี ย ว ชายและหญิ ง ก็ เ ป็ นหนึ่ ง เดี ย วกับ พระเจ้า และ
สภาสวรรค์ ของพระองค์ และมันคือเอกภาพนี้ ระหว่างชายและหญิง และระหว่างมนุ ษย์กบั พระเจ้า
นั้นที่ถูกทาลายในการล้มลงในความบาปซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ในปฐมกาลบทที่ 3”99
เมื่อสามีและภรรยาแสดงถึงเอกภาพในชี วิตสมรสของพวกเขา พวกเขาก็สะท้อนถึ งเอกภาพของ
พระภาคของพระเจ้า เอกภาพเกี่ ยวข้องกับการเห็นด้วยกับน้ าพระทัยของจุดประสงค์ของพระเจ้า
เอกภาพนั้นจาเป็ นสาหรับวงออเคสตร้ า ทีมกีฬา และคนงานก่อสร้ าง เช่ นเดียวกับครอบครัวที่จะ
บรรลุ จุดประสงค์ร่วมกัน เอกภาพในชี วิตสมรสนั้นจาเป็ นถ้าสามีและภรรยาจะบรรลุจุดประสงค์
ต่างๆ ของพระเจ้าสาหรับมวลมนุษย์ (กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว บรรดาผูห้ ญิงรู ้สึกว่าชี วิตสมรสนั้น ใช้
การได้ถา้ พวกเขากล่าวถึงมัน แต่บรรดาผูช้ ายรู ้สึกว่ามันใช้การได้ถา้ พวกเขาไม่กล่าวถึงมัน)

พระเจ้า ได้ส ร้ า งมนุ ษ ย์ท้ งั ชายและหญิ ง ในฐานะที่ เป็ นการแสดงออกถึ ง ความเป็ นพหู พ จน์ ข อง
พระองค์: “ให้เราสร้างมนุษย์ . . .” ความเป็ นพหูพจน์ของพระเจ้าได้คาดหวังความเป็ นพหูพจน์
ของมนุ ษย์ ดังนั้นความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ระหว่างชายและหญิงก็สะท้อนถึ งความสัมพันธ์ของ
พระเจ้าเองกับพระองค์เอง100
“ฉาย” และ “อย่าง” โดยพื้นฐานแล้วเป็ นคาที่ มีความหมายเหมื อนกัน101 ทั้งสองก็บ่ งบอกถึ ง
บุ ค ลิ ก ภาพ ศี ล ธรรม และคุ ณ สมบัติ ต่ า งๆ ฝ่ ายวิ ญ ญาณที่ พ ระเจ้า และมนุ ษ ย์แ บ่ ง ปั น (นั่น คื อ
ความตระหนักรู้ถึงตนเอง ความตระหนักรู้ถึงพระเจ้า เสรี ภาพ ความรับผิดชอบ การพูด การหยัง่ รู ้
ทางศีลธรรม และอื่นๆ) สิ่ งเหล่านี้ แยกแยะมนุ ษย์จากสัตว์ ซึ่ งไม่มีความตระหนักรู ้ถึงพระเจ้า แม้วา่
พวกมันมีชีวิตที่ตระหนักได้ (เปรี ยบเทียบข้อ 24) ผูเ้ ขียนบางคนได้เรี ยกพระฉายของพระเจ้าว่า
“บุ ค ลิ ก ภาพฝ่ ายวิ ญ ญาณ” ของมนุ ษ ย์102 ในอี ก แง่ ห นึ่ ง มนุ ษ ย์เ ป็ นพระฉายของพระเจ้า
(ตัวอย่า งเช่ น เขาปกครองและสร้ างสรรค์ [ให้ก าเนิ ด] อย่า งที่ พ ระเจ้า ท า ดัง นั้นจึ งสะท้อนถึ ง
พระเจ้า)103 การล้มลงในความบาปได้บดบังพระฉายของพระเจ้าในมนุษย์แต่ไม่ได้ลบล้างมัน104
“พระฉายของพระเจ้า ในมนุ ษ ย์คืออะไร? มุ ม มองดัง่ เดิ ม ก็ คือพระฉายของพระเจ้าคื อ ความมี
ศีลธรรมจริ ยธรรมและความมี สติ ปัญญามี ความสามารถ มุ มมองไม่นานมานี้ ตามฐานไวยากรณ์
ภาษาฮีบรู และความรู ้เกี่ยวกับตะวันออกกลางโบราณ แปลประโยคโดยหมายความว่า “ให้เราสร้าง
มนุ ษย์ตามอย่าง ฉายของเรา” (คาบุพบทภาษาฮีบรู ในประโยคนี้ สามารถแปลได้วา่ อย่าง) ในสมัย
โบราณจักรพรรดิ์ อาจสั่งให้ต้ งั รู ปปั้ นของพระองค์ในดิ นแดนห่ างไกลในอาณาจักรของพระองค์
เครื่ องหมายเหล่านี้ จะประกาศว่าดิ นแดนเหล่านั้นอยู่ภายใต้อานาจและการปกครองของพระองค์
ดังนั้นพระเจ้าได้วางปวง มนุษย์ไว้เป็ นเครื่ องหมายที่มีชีวิตของพระองค์เองบนโลก เพื่อสาแดงการ
ครอบครองของพระองค์ การแปลนี้ เข้ากันได้ดีกบั คาสั่งที่ตามมาคือให้ครอบครองเหนื อทุกสิ่ งที่
พระเจ้าทรงสร้าง”105
พระฉายของพระเจ้าในมนุษย์น้ นั รวมถึงร่ างกายของเขาไหม?
“นัก ศาสนศาสตร์ ส่ วนใหญ่ ไ ด้ต ระหนัก ว่า เราไม่ ส ามารถตี ค วามมัน [นั่นคื อ วลี ‘พระฉายของ
พระเจ้า’] ตามตัวอักษรได้ นัน่ คือ ร่ างกายของมนุ ษย์อยูใ่ นพระฉายของพระเจ้า การตีความอย่างนั้น
ควรจะถูก ปฏิ เสธด้วยเหตุ ผ ลอย่า งน้อยสี่ เหตุ ผ ล ประการแรก เราได้รับการบอกกล่ าวที่ อื่นว่า
พระเจ้านั้นเป็ นวิญญาณ (ยน. 4:24; อสย. 31:3) และพระองค์น้ นั อยูท่ ุกหนทุกแห่ ง (1 พกษ. 8:27)
ประการที่สองการตีความตามตัวอักษรจะละเราไว้ดว้ ยคาถามต่างๆ ที่วิตถารทุกชนิ ด ถ้าร่ างกาย

ของมนุ ษย์อยูใ่ นพระฉายของพระเจ้า เราจะแปลกใจอย่างทันทีทนั ใดว่าพระเจ้ามีอวัยวะอะไรบ้าง
พระองค์มีอวัยวะ เพศไหม? ถ้ามีเป็ นเพศไหน? พระองค์มีรูปร่ างของผูช้ ายหรื อรู ปร่ างของผูห้ ญิง
หรื อ มี รูป ร่ า งของทั้ง สอง? ความไร้ ส าระอย่า งมากที่ ว่า พระเจ้า เป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ที่ มี เ พศก็ ท าให้
การตีค วามแบบนี้ ไ ม่น่า เชื่ อว่าเป็ นจริ ง อย่า งมาก ประการที่ ส ามดู เหมื อนมันเป็ นไปไม่ ได้ที่ ว่า
ความสู งส่ งของมนุ ษย์เหนื อสัตว์ท้ งั หมด (ปฐก. 9:5; ยก. 3:7-9) นั้นก็เนื่ องจากความแตกต่างทาง
กายภาพจากพวกมันเล็กน้อย มันน่า เชื่อถือไหมที่วา่ สัตว์อาจถูกฆ่าแต่มนุ ษย์ไม่อาจถูกฆ่าเนื่ องจาก
ร่ างของเขานั้นแตกต่างเล็กน้อย? ประการสุ ดท้ายดูเหมือนว่าการตีความตามตัวอักษรไม่เพียงแต่
ขัด แย้ง กับ พระคัม ภี ร์ท้ งั หมด และไม่ น่ า เป็ นไปได้และไม่ เ หมาะสม การ์ เดนเนอร์ ไ ด้สัง เกต
อย่า งเหมาะสมว่า :‘แต่ ร่ า งกายและกายวิภาคของเรานั้น ถู ก เรี ย กร้ องโดยที่ อ ยู่อ าศัย บนพื้ น โลก
และค่อนข้างจะไม่เหมาะสมกับผูห้ นึ่ งที่อาศัยอยู่ในนิ รันดร์ กาล’
ด้วยเหตุ ผลเหล่ านี บรรดา
นักศาสนศาสตร์ ได้สรุ ปว่าข้อความใน ปฐมกาล 1:26-28 ต้องเป็ นการเปรี ยบเทียบถึงธรรมชาติฝ่าย
วิญญาณหรื อธรรมชาติที่ไม่ใช่วตั ถุของมนุษย์”106
“. . . แม้วา่ พระสิ ริของพระเจ้าส่ องแสงออกมาในมนุ ษย์ภายนอก กระนั้นมันก็ไม่มีขอ้ สงสัยที่ว่า
ที่รองรับอันเหมาะสมของพระฉายของพระองค์อยูใ่ นวิญญาณ”107
ข้อ 27 อาจเป็ นกวีบทแรกในพระคัมภีร์ถา้ เป็ นเช่นนั้นการเคลื่อนไปสู่ บทกวีอาจเน้นถึงมนุ ษย์วา่ เป็ น
ผูร้ ับพระฉายของพระเจ้ามันมีการไม่เห็นด้วยกันบางอย่างท่ามกลางนักวิชาการทางพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับสิ่ งที่แยกแยะ บทกวีทางพระคัมภีร์จากร้อยแก้วทางพระคัมภีร์108
1:28

โปรดสังเกตว่าพระพรของพระเจ้าสาหรั บมนุ ษย์น้ นั พบการแสดงออกมาในแง่ของชนรุ่ นหลังที่
บ่ง บอกถึ ง แนวคิ ดของพันธุ์ และชี วิต ซึ่ ง เป็ นสองหัวข้อที่ โดดเด่ นเมื่ อพระธรรมปฐมกาลและ
พระคัมภีร์ท้ งั หมดเปิ ดเผยออก109 พระพรของพระเจ้าช่วยให้มนุ ษย์ที่จะบรรลุจุดหมายสองอย่าง คือ
ที่ จะให้กาเนิ ดทั้ง ๆ ที่ มีค วามตายและที่ จะปกครองทั้งๆ ที่ มี ศตั รู “พระพร” แสดงถึ งสิ่ งทั้งสิ้ น
ที่ส่งเสริ มความอุดมสมบูรณ์ของมนุ ษย์และช่ วยเหลื อในการบรรลุ อานาจปกครอง110 บรรดานัก
ตีความได้ตระหนักโดยทัว่ ไปว่า คาสั่งที่ให้ “มีลูกและ ทวีมากขึ้น” นั้น เป็ นคาสั่งที่ให้แก่อาดัมและ
เอวา (และภายหลัง แก่ โ นอาห์ 9:1) ในฐานะหัวหน้า ของเผ่า พัน ธุ์ มนุ ษ ย์ไ ม่ ใ ช่ แต่ ล ะบุ ค คล
นัน่ คือพระเจ้าไม่ได้สั่งให้มนุษย์ทุกคนที่จะมีลูก สิ่ งนี้ดูเหมือนชัดเจนจากข้อเท็จจริ ง ที่ ว่ า พระเจ้า
ได้ทาให้ชายและหญิงหลายคนสามารถที่จะมีลูกได้111 ดังนั้นใครก็ตามไม่ควรอาศัยคาสั่งนี้ มา เป็ น
การสนับสนุ นสาหรับทฤษฎี ที่ว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนที่จะมีลูกมากเท่าที่พวกเขาสามารถจะมี
ได้ ข้อนี้ เป็ น “คาสั่งทางวัฒนธรรม” ไม่ใช่คาสั่งส่ วนตัว พระเจ้าได้ให้คาสั่งนี้ แก่อาดัมและเอวา
ในฐานะหัวหน้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์

“เหมือนคาสั่งอื่นๆ ในพระคัมภีร์ คาสั่งนี้ ก็มีพระสัญญาอย่างแน่ นอน ว่าพระเจ้าจะช่ วยให้มนุ ษย์
บรรลุมนั ”112
ความสัมพันธ์ทางเพศเป็ นวิธีที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ของการทาให้คาสั่งของพระองค์ที่จะให้ทวีคูณ
ลูกหลานนั้นสาเร็ จ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเพศเป็ นสิ่ งที่ดี เมื่อพระเจ้าได้ให้คาสั่งนี้ อาดัมและเอ
วาได้อยูใ่ นสภาพที่ไม่ได้ลม้ ลงในความบาป เพราะฉะนั้นลูกหลานที่พวกเขาจะให้กาเนิ ดนั้นก็จะยา
เกรงพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างพระเจ้าได้สั่งให้มวลมนุ ษย์ที่จะเลี้ยงดูเมล็ดพันธุ์ที่ยาเกรงพระองค์ ใน
ทานองเดียวกันพระองค์ได้บญั ชา โนอาห์และภรรยาของเขาผูซ้ ่ ึ งชอบธรรมทั้งคู่ที่จะมีลูก (9:1)
พระเจ้าไม่ได้ทาให้พวกผูช้ ายหรื อพวกผูห้ ญิ งมี ความสามารถทางอารมณ์ ทางวิญญาณ หรื อทาง
ร่ างกายที่จะเลี้ยงดูลูกโดยปราศจากคู่สมรส ผลลัพธ์ก็คือ พ่อแม่ที่เป็ นโสดก็ดิ้นรนเมื่อลูกๆ สังเกต
พ่อ แม่ ที่ ย าเกรงพระเจ้า เป็ นแบบอย่า งถึ ง ชี วิ ต สมรสซึ่ ง เข้า กัน ได้ดี พวกเขาเรี ย นรู ้ ที่ จ ะชื่ น ชม
เอกลักษณ์ทางเพศของพวกเขาเอง บทบาทของสามีและภรรยาและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรัก
ที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นจาเป็ นสาหรับชีวติ สมรสที่เข้ากันได้ดี
“บังคับไว้ใต้อานาจ” และ “ครอบครอง” ซึ่ งเป็ นลักษณะอันที่สองของคาสั่งนี้ ก็บ่งบอกถึ งระดับ
ของอานาจอธิ ปไตยและการควบคุมที่พระเจ้าได้มอบหมายให้มนุ ษย์ดาเนิ นการเหนือธรรมชาติ 113
สิ่ งนี้ก็จดั ตั้ง “ธรรมนูญ” ของพระเจ้าสาหรับขบวนการทางวัตถุและทางวิทยาศาสตร์ ที่แท้จริ งทั้งสิ้ น
พระเจ้าได้บญั ชาให้อาดัมและเอวาที่จะแสวงหาความรู ้ เพื่อว่าพวกเขาสามารถควบคุ มสิ่ งแวดล้อม
ทางวัตถุ ของพวกเขาได้ และที่ จะนาองค์ประกอบทั้งสิ้ นของมันไปสู่ ก ารบริ ก ารเผ่าพันธุ์ ม นุ ษ ย์
“อานาจปกครองที่ มนุ ษย์ได้ใช้ในสวนเอเดนนั้นเป็ นผลลัพธ์โดยตรงของพระฉายของพระเจ้าใน
เขา”114
“ทาไมต้องปราบปรามแผ่นดินโลก? มีความเป็ นไปได้ 4 ประการ (1) ความบาปจะทาลายแผ่นดิน
โลก และผูค้ นต้องพยายามอย่างหนักที่จะดาเนินชีวติ อยูใ่ นโลก (ดู 3:17-19) (2) ซาตานจะต่อต้านน้ า
พระทัย พระเจ้า และทาให้การทาดีท้ งั ปวงนั้นยากลาบาก (3) แผ่นดินโลกหากทิ้งไว้ดว้ ยตัวของมัน
เองจะไม่ดีต่อไป แต่พระเจ้าได้วางแผนให้มนุษย์จดั การและควบคุมมัน (4) ความงดงามของแผ่นดิน
โลกอยู่ในสวนที่พระเจ้าทรงสร้ างเท่านั้น (ดู 2:8) ส่ วนที่เหลื อของแผ่นดิ นโลกก็เป็ นปรปั กษ์ไป
อะไรก็ ต ามแต่ ก ารบัง คับ ไว้ใ ต้อ านาจไม่ ไ ด้ห มายความว่ า “ท าลาย” หรื อ “ท าให้ พิ น าศ”
แต่หมายความว่า “ให้ทาเหมือนเป็ นผูจ้ ดั การผูซ้ ่ ึ งมีอานาจดาเนิ นการทุกอย่างดัง่ ที่พระเจ้าวางแผน
ไว้” คาสัง่ นี้มีความเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง”115

สาหรับคู่สมรสแล้วเอกภาพในชี วิตสมรสนั้นจาเป็ นในการจัดการการทรงสร้ างของพระเจ้าอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
“การป่ าวประกาศถึงความหวังแบบคริ สเตียนของเรามีสิ่งที่มาก่อนในดินทางศาสนศาสตร์ ของการ
คาดหวังเกี่ยวกับสามแผนการของพระเจ้าที่ได้ยนิ ครั้งแรกในพระธรรมปฐมกาล: (1) พระเจ้าจะอวย
พร ครอบครั วมนุ ษย์ด้วยการให้กาเนิ ดและอานาจปกครอง (1:26-28); (2) พระองค์จะบรรลุ
ความสาเร็ จเหนือศัตรู ของมนุษย์ (3:15) และ (3) พระองค์จะทาให้สองอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยผ่านทาง
พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม (12:1-3) นัน่ คือมนุษย์ผหู ้ นึ่งซึ่ งก็คือพระเยซูคริ สต์”116
ในข้อนี้ เรามี องค์ประกอบที่สาคัญสามอย่างของยุคการจัดการ (การเป็ นผูอ้ ารักขา การปกครอง
บ้า นเรื อ น) คื อ การส าแดงของพระเจ้า ถึ ง น้ า พระทัย ของพระเจ้า ส าหรั บ พฤติ ธ รรมของมนุ ษ ย์
ความรับผิดชอบที่เป็ นผลที่ตาม มาของมนุษย์ และช่วงเวลาที่พระเจ้าทดสอบผูค้ นเกี่ยวกับการเชื่ อ
ฟังของพวกเขาต่อความรับผิดชอบนี้ ยุคการจัดการเป็ นช่วงเวลาของการที่พระเจ้าทดสอบมนุ ษย์ใน
ความสั ม พัน ธ์ ข องเขากับ การเชื่ อ ฟั ง ของเขาต่ อ การส าแดงที่ เ จาะจงถึ ง น าพระทัย ของพระเจ้า
ยุคการจัดการต่างๆ ก่อตั้งการสาแดงที่เชื่ อมโยงและเป็ นขั้นตอนถึ งการกระทาของพระเจ้าที่มีต่อ
มนุ ษ ย์ พระเจ้า ได้ใ ห้ พ วกมัน ต่ อ เผ่า พัน ธุ์ ม นุ ษ ย์หรื อ ต่ อ ส่ ว นหนึ่ ง ของมัน (นั่น คื อ อิ ส ราเอล)
พวกมันไม่ใช่เป็ นแนวทางต่างๆ ที่แยกจากความรอด ในแต่ละยุคการจัดการมนุ ษย์ก็ได้รับความรอด
โดยพระคุณของพระเจ้าเนื่องจากการงานของพระเยซูคริ สต์ ก่อนกางเขนนั้นผูค้ นได้รับความ รอด
โดยความหวังในภายหน้า ของการถวายบู ชาของพระคริ สต์ จะว่าไปแล้ว ก็เป็ นอย่างเช่ นความ
เชื่ อถือ โดยการเชื่ อการสาแดงที่ได้ให้แก่พวกเขาโดยพระเจ้า หลังจากกางเขน ผูค้ นได้รับความ
รอดโดยการหวนระลึ กถึ ง การถวายบู ชาของพระคริ ส ต์ โดยการเชื่ อการส าแดงที่ ว่าพระองค์ไ ด้
ตอบสนองต่อความยุติธรรมของพระเจ้าที่ได้เรี ยกร้องจากมนุ ษย์ (1 ยน. 2:2) ด้วยเหตุที่ความ
รับผิดชอบต่างๆ ที่เจาะจงของมนุ ษย์เปลี่ยนไป เมื่อการสาแดงของพระเจ้าเปิ ดเผยออกมา และยุค
การจัดการอันหนึ่งมาภายหลังยุคการจัดการอีกอันหนึ่ ง ผูค้ นมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ องที่จะ
ดาเนินชีวติ ตามการสาแดงก่อนหน้านั้น ยกตัวอย่างเช่น แม้วา่ ยุค การจัด การของธรรมบัญ ญัติ
ของโมเสสได้สิ้ น สุ ด ลง คริ ส เตี ย นก็ ถู ก ส่ ง เสริ ม ที่ จ ะปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องเราต่ อ พระเจ้า โดยการ
ตระหนักถึงสิ่ งที่พระเจ้าเรี ยกร้องจากคนอิสราเอลภายใต้ธรรมบัญญัติ (เปรี ยบเทียบ รม. 15:4; ท ธ .
3:16-17) จุ ด ประสงค์ข องแต่ ล ะยุ ค การจัด การก็ เ พื่ อ ที่ จ ะวางผูค้ นไว้ภายใต้ก ฎที่ เ จาะจงของ
การประพฤติไม่ใช่ในฐานะเงื่อนไขสาหรับความรอด แต่เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผูค้ นล้มเหลวที่จะ
ดาเนิ นชี วิตตามมาตรฐานของพระเจ้าอยู่เสมอ และมีความจาเป็ นที่จะยอมรับความรอดที่พระเจ้า
หยิบยืน่ ให้พวกเขาในฐานะที่เป็ น ของขวัญ ข้าพเจ้าเชื่ อว่ายุคการจัดการ 7 ยุคนั้นสามารถถูกแบ่ง
ได้ในพระคัมภีร์ ยุคการจัดการเหล่านี้คือ ความไร้ เดี ยงสา (ปฐก. 1:28) จิตสานึ ก (ปฐก. 3:7)

การปกครองของมนุษย์ (ปฐก. 8:15) พระสัญญา (ปฐก.
คริ สตจักร (กจ. 2:1) และ อาณาจักร (วว. 20:4)

12:1)

ธรรมบัญญัติ (อพย. 19:1)

ข้อนี้บ่งบอกถึงยุคการจัดการแรก คือ ความไร้เดียงสา พระเจ้าได้สร้างมนุ ษย์อย่างไร้เดียงสา ได้วาง
เขาไว้ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ได้ให้เขาอยู่ภายใต้การทดสอบที่เรี ยบง่าย และได้เตือนเขาถึ ง
ผลลัพธ์ของการไม่เชื่ อฟั ง อาดัมไม่จาเป็ นต้องทาบาปแต่เขาได้เลื อกที่ จะทา งู ได้หลอกลวงเอวา
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:3) แต่อาดัมได้ทาบาปอย่างจงใจ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 2:14) ยุคการจัดการนี้
ได้สิ้นสุ ดลงเมื่อพระเจ้าได้ตดั สิ นว่าอาดัมและเอวามีความผิดและได้ขบั ไล่พวกเขาให้ออกไปจาก
สวนเอเดน (3:24)
1:29-31 พระเจ้าได้ให้สิทธิ อานาจและความรับผิดชอบแก่มนุ ษย์ที่จะจัดระเบียบธรรมชาติ และที่จะทาให้
อารยธรรมรุ ดหน้าไป ธรรมชาติจะต้องปรนนิ บตั ิมนุ ษย์ ไม่ใช่ ในทางกลับกัน อย่างไรก็ตามสิ่ งนี้
ไม่ได้ให้สิทธิ์ แก่มนุษย์ที่จะใช้ธรรมชาติในทางผิด117 มันก็ไม่ได้ให้เหตุผลของการที่จะให้ “สิ ทธิ์ ”
ของการเป็ นมนุษย์แก่สัตว์และพืช
“มนุษย์เป็ นจุดสุ ดยอดของการทรงสร้าง และแทนที่มนุษย์จะจัดเตรี ยมอาหารให้แก่พระต่างๆ
พระเจ้าได้จดั เตรี ยมพืชไว้เป็ นอาหารสาหรับมนุษย์ (1:29)”118
ข้อ 29 บ่งบอกว่าดั้งเดิมแล้วมนุษย์เป็ นผูร้ ับประทานผัก หลังจากน้ าท่วม พระเจ้าได้บอกมนุ ษย์วา่ เขา
สามารถทานสัตว์ได้ (9:3) ตอนแรกนั้นสัตว์คงจะกินพืชเป็ นอาหารเช่นกัน (ข้อ 30)119
ข้อที่ 27-31 เป็ นการบันทึกโดยทัว่ ไปของการทรงสร้ างมนุ ษย์ การบันทึกที่ละเอี ยดมากขึ้นของ
การทรงสร้างอาดัมและเอวาตามมาใน 2:4-25 การบันทึกทั้งสองนี้ ไม่จาเป็ นที่จะต้องสะท้อน ถึ ง
การรวบรวมข้อมูลสองอย่างของเรื่ องราวการทรงสร้าง แต่การบันทึกทั้งสองนี้อธิ บายถึงจุดประสงค์
ของผูเ้ ขียน ในบทที่ 1 นั้น เขาต้องการที่จะเน้นถึงการทรงสร้ างมนุ ษย์ในบริ บทที่ใหญ่กว่าของการ
ทรงสร้างโลก
มีสามมุมมองหลักเกี่ยวกับต้นกาเนิดของมนุษย์ตามที่ได้บนั ทึกไว้ใน 1:26-31; 2:7; และ 2:21-25
1.

“วิวฒั นาการ” (ทั้งลัทธิ ดาร์ วินและลัทธิ ดาร์ วินใหม่) ยืนกรานว่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหมด ได้เป็ นผลมาจาก
เซลล์เดียวแท้ๆ ผ่านกระบวนการที่ได้ใช้เวลาเป็ นหลายล้านปี เซลล์แรกนี้ เป็ นผลมาจากการสะสม
ขององค์ประกอบต่างๆ ทางเคมีและโปรตีนที่ได้มาด้วยกัน เนื่ องจากปั จจัยต่างๆ ที่มีการเปลี่นแปลง

ที่ ไ ม่ท ราบเป็ นระยะเวลาที่ ย าวนาน มุ ม มองนี้ ข ดั แย้งกับพระคัมภี ร์และมันไม่ ส ามารถพิสู จน์
ในทางวิทยาศาสตร์ได้120
2.

“วิวฒั นาการแบบเชื่อว่ามีพระเจ้า” พยายามที่จะรวมพระคัมภีร์และทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เข้า
ด้วยกันมุมมองนี้ ถือว่าพระเจ้าได้จดั การและควบคุมขบวนการวิวฒั นาการ มุมมองนี้ ลม้ เหลวที่จะ
อธิ บายถึงถ้อยคาที่เจาะจงในเนื้ อหาของพระคัมภีร์อย่างเพียงพอ มันปรับเนื้ อหาให้เข้ากับทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ ปั ญหาหลัก ของมุมมองนี้ ก็คือว่ามันไม่ได้เป็ นจริ งอย่างสิ้ นเชิ งต่อวิทยาศาสตร์ ก็ดี
หรื อพระคัมภีร์ก็ดีและมันไม่ได้สอดคล้อง121

3.

“การทรงสร้างพิเศษ” ยืนกรานว่าพระเจ้าได้สร้างโลกและทุกชี วิตก่อเป็ นรู ปเป็ นร่ างผ่านทาง ชุ ด
ของการกระทาต่างๆ ที่เหนื อธรรมชาติ ผูเ้ ชื่ อการทรงสร้างบางคนเชื่ อว่าพระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ ในช่วง
ระยะเวลาค่อนข้างสั้น คนอื่นๆ เช่น ผูเ้ ชื่อการทรงสร้างแบบขบวนการเชื่ อว่าขบวนการทรงสร้างได้
ใช้เวลาหลายพันปี มุมมองนี้ ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกต่อเนื้ อหาของพระคัมภีร์และตีความมัน
ตามตัวอักษร ตามประวัติศาตร์ และตามหลักไวยากรณ์มากขึ้น122
“ความเชื่อถือการทรงสร้างแบบขบวนการ” สอนว่าพระเจ้าได้สร้างจักรวาลด้วยการกระทาหลาย
ครั้งของการทรงสร้างในช่วงระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแยกต่างจากกัน ขบวนการของวิวฒั นาการได้ทา
การภาย ในช่ วงเวลาต่างๆ และเรื่ องราวต่างๆ เหล่ านี้ สาหรั บพัฒนาการของกลุ่มสัตว์ที่มีการแยก
ประเภทตามขนาดประเภทของสัตว์ที่แยกออกมาจากตระกูล และอื่นๆ 123 ข้ออ้างอิงดังต่อไปนี้ ก็
แยกวิวฒั นาการแบบเชื่อว่ามีพระเจ้าจากความเชื่อถือการทรงสร้างแบบขบวนการ
“ข้าพเจ้าไม่เชื่ อในวิวฒั นาการแบบเชื่ อว่ามีพระเจ้า วิวฒั นาการแบบเชื่ อว่ามีพระเจ้าหมายความว่า
พระเจ้าได้ นาพาขบวนการวิวฒั นาการเพื่อว่ามันจะไม่ตอ้ งถูกอธิ บายบนพื้นฐานตามธรรมชาติโดย
แท้ มันทึกทักเอา ว่าสิ่ งต่างๆ ที่มีชีวติ ทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์ก็ได้สืบทอดทางชีววิทยาจากบรรพบุรุษ
ร่ วม เมื่อเปรี ยบเทียบ กับวิวฒั นาการแบบเชื่ อว่ามีพระเจ้าแล้ว พระคัมภีร์ก็บ่งบอกว่าพระเจ้าได้
สร้างสิ่ งมีชีวิตประเภทต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐาน และพืชและสัตว์ท้ งั สิ้ นไม่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ร่ วม”124
ข้าพเจ้าไม่เชื่ อว่าพระคัมภีร์สนับสนุ นการเชื่ อการทรงสร้ างแบบขบวนการ ตามที่ขอ้ ความเหล่านี้
จะอธิบาย

4. วันทีเ่ จ็ด 2:1-3
“2:1-3 กล่าวซ้ า 1:1 โดยการแนะนาถึงวลีต่างๆ อย่างเดียวกันแต่ในระบบที่กลับกัน คือ ‘พระองค์ได้
สร้าง’ ‘พระเจ้า’ ‘ฟ้ าและแผ่นดิน’ ปรากฎใหม่เช่น ‘ฟ้ าและแผ่นดิน’ (2:1) ‘พระเจ้า’ (2:2) ‘ได้
สร้าง’ (2:3) โครงร่ าง ที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรนี้ ก็นาส่ วนนี้ ไปสู่ การจบที่เรี ยบร้อยซึ่ งถูก
เสริ มด้วย การรวม ‘พระเจ้าได้ สร้าง’ ที่เชื่อม 1:1 กับ 2:3”125
อารมณ์ ของการบรรยายก็กลับไปสู่ สิ่งที่มนั เป็ นใน 1:1-2 อี กด้วยความเงี ยบและความสงบก็มีอยู่
ทัว่ ไป อีกครั้ง126
2:1

บางที โมเสสได้หมายถึ งทุ ก สิ่ งที่ ได้อยู่เหนื อโลกและบนโลกเมื่ อเขาได้เขี ยนว่า “บริ วารทั้งสิ้ น ”
ตามปกติแล้ว “บริ วาร” ของฟ้ าก็อา้ งอิงถึงดวงดาวต่างๆในพันธสัญญาเดิม (ตัวอย่างเช่น ฉธบ.4:19)
มากกว่าเหล่าทูตสวรรค์ (ตัวอย่างเช่ น 1 พกษ. 22:19) ดังนั้นบางที ดวงอาทิ ตย์ ดวงจันทร์ และ
ดวงดาวต่างๆ ก็ถูกกล่าวถึงที่นี่

2:2

“ที่เจ็ด” มาจากรากคาฮีบรู ที่แปลว่า “ถูกทาให้เต็ม สมบูรณ์ท้ งั หมด”127 “พัก” หมายถึง หยุดจาก
กิจกรรม (เปรี ยบเทียบ อพย. 40:33) มันไม่มีความหมายโดยนัยที่วา่ พระเจ้าได้รู้สึกเหนื่ อยล้าจาก
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ของพระองค์ และจาเป็ นต้องพัก พระองค์เพียงแค่ได้หยุดสร้าง
“อย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เลข 7 บ่งบอกถึงการวัดเวลาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในพระคัมภีร์”128

2:3

พระเจ้า “ได้อวยพร” วันที่ 7 ด้วยเหตุผลที่วา่ พระองค์ได้ต้ งั มันให้แตกต่างจากวันอื่นๆ ของการทรง
สร้าง มันเป็ นสิ่ งเตื อนความจาถึ งการงานที่สร้ างสรรค์ของพระเจ้า โปรดสังเกตการกล่ าวซ้ าที่
เฉพาะสามครั้งของ “วัน ที่ 7” ที่เน้นถึงความสาคัญที่พิเศษของมัน
“. . . ตามธรรมเนียมหนึ่งของบาบิโลน เลข 7, 14, 19, 21 และ 28 ของแต่ละเดือนนั้นได้ถูกถือว่าเป็ น
เลขที่ ไม่ ดี อย่า งไรก็ ตาม พระธรรมปฐมกาลประกาศว่าวันที่ 7 ของแต่ล ะสั ปดาห์ น้ นั เป็ นวันที่
บริ สุทธิ์ เป็ นวันแห่งการพักที่ได้อุทิศแด่พระเจ้า (2:1-3)”129
โปรดสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้อาดัมที่จะละเว้นจากงานในวันสะบาโต สิ่ งนี้ ได้มาภายหลัง
พร้ อมกับธรรมบัญญัติของโมเสส อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ก็สอนถึ งความสาคัญของการพักเป็ น
ช่วง (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:8-10; 23:10-12; ลนต. 25:2, 4; ฉธบ. 15:1-18; ฮบ. 4:1-11 และ อื่นๆ)

ส่ วนหนึ่ ง ของการได้รั บ ความเหมื อนของ พระเจ้า ก็ เกี่ ย วข้องกับ การพัก อย่า งที่ พ ระองค์ไ ด้ท า
หลังจากการทาให้งานของพระองค์สาเร็ จ130
“ใน 6 วันแรกที่วา่ งถูกบังคับไว้ใต้อานาจ วันที่ 7 เวลาถูกทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ วันนี้ ถูกอวยพรที่จะทา
ให้แผ่นดิ นสดชื่ น มันเรี ยกร้องให้มนุ ษย์ที่จะเลี ยนแบบรู ปแบบการทางานและการพักของกษัตริ ย ์
และที่จะยอมรับถึ งความเป็ นเจ้านายของพระเจ้าและการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระองค์ ในวันนี้
พวก เขาหยุดที่จะบังคับแผ่นดินไว้ใต้อานาจ”131
บรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ได้ใช้วนั สะบาโตที่จะคาดหวังถึงความหวังแห่ งการไถ่ของพระเมสสิ ยาห์
ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิม
ในเรื่ องราวของการทรงสร้ าง วันสะบาโตก็ช้ ี ไปยังเวลาที่พระเจ้าจะนา “. . . โลกที่สมบูรณ์และ
เพียบพร้อมออกจากความวุน่ วาย. . . . ประสบการณ์การพักแต่ละสัปดาห์ของวันสะบาโต [ภายใต้
ธรรมบัญญัติของโมเสส] ได้ทาหน้าที่เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของสันติสุขและการพักในอนาคตของ
ยุคพระเมสสิ ยาห์”132
ปี สะบาโตและปี ปลดปล่อยในลัทธิ ยิวดั้งเดิมได้ช้ ี ไปยังการปลดปล่อยที่พระเมสสิ ยาห์จะจัดเตรี ยม
เพื่อประชากรของพระองค์อีกด้วย133
โครงสร้างของ 1:1-2:3 บ่งบอกถึงเครื่ องหมายของความสามารถทางศิลปะเชิ งวรรณกรรม อย่างที่
โครงสร้างของส่ วนที่เหลือของพระธรรมปฐมกาลก็บ่งบอกไว้เช่นกัน
“ความสอดคล้องกันของย่อหน้าแรก คือ 1:1-2 กับ 2:1-3 ถูกเน้นด้วยจานวนของคาฮีบรู ที่คูณด้วย
เลข 7 ในสองตอนนั้น 1:1 ประกอบด้วย 7 คา, 1:2 ประกอบด้วย 14 คา (7 x 2), 2:1-3 ประกอบด้วย
35 คา (7 x 5) เลข 7 มีอิทธิ พลต่อบทที่เริ่ มต้นนี้ ในแนวทางที่แปลกประหลาด ไม่เพียงแต่ใน
จานวนคาใน ส่ วนที่เฉพาะ แต่ในจานวนครั้งที่คาหรื อวลีที่เจาะจงปรากฎ ยกตัวอย่างเช่น ‘พระ
เจ้า’ ถูกอ้างอิงถึง 35 ครั้ง, ‘แผ่นดิน’ ถูกอ้างอิงถึง 21 ครั้ง, ‘ฟ้ า/ภาคพื้น’ ปรากฎ 21 ครั้ง ในขณะที่
วลี ‘ก็เป็ นดังนั้น’ และ ‘พระเจ้าทรงเห็นว่าดี’ ปรากฎ 7 ครั้ง”134
คุณลักษณะเหล่านี้ ของการย้ าถึงคาหรื อวลีที่สาคัญด้วยการคูณด้วยเลข 7 และการใช้สิ่งเหล่านี้ จะที่
แบ่งตอนต่างๆ ของการบรรยายก็ดาเนิ นไปตลอดพระธรรมปฐมกาลแม้วา่ จะไม่สม่าเสมอก็ตามสิ่ ง

เหล่านี้ ช่วยให้ผอู ้ ่านพระคัมภีร์ฮีบรู ที่จะระบุถึงตอนต่างๆ ที่แยกกันโดยสิ้ นเชิ งของตอนพระคัมภีร์
โดยแท้
6 วันแห่งการทรงสร้างนั้นยาวนานแค่ไหน? สิ่ งนี้ เป็ นปั ญหาเพราะบรรดาผูเ้ ขียน ที่ได้รับการดลใจ
ได้ใช้คาว่า “วัน” (คาฮีบรู ยม) ในหลายแง่ดว้ ยกันในพันธสัญญาเดิม
“ข้อเท็จจริ งที่เรี ยบง่ายก็คือว่าวันในคาฮีบรู (อย่างเช่นในภาษาอังกฤษ) ถูกใช้ในแง่ที่แยกจากกันสาม
แง่คือ ที่จะหมายถึ ง (1) 24 ชั่วโมง (2) ช่ วงเวลาของความสว่างในระหว่าง 24 ชัว่ โมง และ (3)
ช่วงเวลาที่ไม่แน่ชดั เพราะฉะนั้น ความยาวอย่างแท้จริ งของเวลาที่ได้บ่งบอกไว้โดยวันในพระธรรม
ปฐมกาลนั้นเราต้องเปิ ดทิ้งไว้”135
โมเสสได้ใช้ “วัน” ในสามแง่ดว้ ยกันในปฐมกาล 1 และ 2: (1) ช่วง 12 ชัว่ โมงของกลางวัน (1:5, 14,
16, 18), (2) วันที่มี 24 ชัว่ โมง (1:14) และ (3) ช่วงเวลาเจ็ดวันทั้งหมดของการทรงสร้าง
2:4

นักวิชาการจานวนน้อยได้โต้แย้งว่าการเรี ยงลาดับของวันต่างๆ ไม่ได้จดั เรี ยงตามลาดับวันเดือนปี 136
พวกเขาเชื่อว่าโมเสสได้นบั วันต่างๆ บนพื้นฐานของเนื้อหามากกว่าการเรี ยงลาดับในเวลา มุมมองนี้
ไม่ได้เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นักวิชาการคนอื่นๆ เชื่ อว่าไม่มีการเรี ยงตามลาดับวันเดือนปี
บ้างในพระคัมภีร์ตอนนี้137 มีสี่มุมมองหลักเกี่ยวกับความยาวของวันต่างๆ ของการทรงสร้าง

1.

ทฤษฎีแบบวันที่มี 24 ชั่ วโมงตามตัวอักษร การสรุ ปโดยทัว่ ไปที่เป็ นไปได้มากที่สุดที่บุคคลหนึ่ ง
จะดึงมา จากคาศัพท์ในตอนพระคัมภีร์ (เช่ นคาว่า เวลาเย็น เวลาเช้า วัน คืน และอื่นๆ) ก็คือว่า
พระเจ้าได้สร้ างโลกใน 6 วัน แบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน มุ มมองนี้ สอดคล้องมาก ที่ สุดกับหลักการ
ต่างๆ ของการตีความหมายตามตัวอักษร ตามประวัติศาสตร์ และตามหลักไวยากรณ์ ข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ จานวนของวันต่างๆ สอดคล้องกับจานวนของวันใน สัปดาห์ก็เห็นพ้องกับมุมมองนี้ อีกด้วย ยิ่ง
ไปกว่านั้นอีก เมื่อใดก็ตามที่ “วัน” (ยม) ปรากฎพร้อมกับตัวเลขใน พันธสัญญาเดิม อย่างเช่นที่นี่
มันก็อา้ งอิงถึง ช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ผูส้ นับสนุน บางคนก็อา้ ง อพยพ 20:11 มาเป็ นการสนับสนุ น
อีกด้วย138 ปั ญหาหลักของมุมมองนี้ ก็คือว่า กิจกรรมของบางวัน (เช่น วันที่ 6) นั้น สาหรับบางคน
แล้ว ดูเหมือนจะเรี ยกร้องมากกว่า 24 ชัว่ โมง139

2.

ทฤษฎีแบบยุควัน (หรื อวันทางธรณีวิทยา) มุ มมองนี้ ตีความหมายคาศัพท์ ตามตัวอักษรน้อยกว่า
บรรดา ผูส้ นับ สนุ นโต้แย้ง ว่า เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ที่ ถู ก บัน ทึ ก ไว้ ดู เ หมื อ นจะเรี ย กร้ องมากกว่า 24
ชัว่ โมงต่อวัน (เช่น ข้อ 12) พวกเขายังชี้ ให้เห็นอีกว่า วันต่างๆ ตามดวงอาทิตย์อาจ ไม่ได้เริ่ มต้นขึ้น

จนกระทัง่ วันที่ 4 ผูส้ นับสนุนบางคนของทฤษฎีน้ ี เป็ นผูท้ ี่เชื่ อวิวฒั นาการที่เชื่ อว่ามีพระเจ้า คนอื่นๆ
เป็ นผูเ้ ชื่ อถื อการทรงสร้ างแบบขบวนการ โดยทัว่ ไปแล้วผูเ้ ชื่ อถื อการทรงสร้ า งแบบขบวนการ
แสวงหาที่จะเชื่อมโยง ยุคต่างๆ ทางธรณี วทิ ยาเข้ากับ 6 วันแห่งการทรงสร้าง ปั ญหาหลักของทฤษฎี
แบบยุคของวันก็คือว่ามันตี ความหมาย คาศัพท์ต่างๆ ที่ ดูเหมือนจะมีความหมายตามตัวอักษรที่
ชัดเจนโดยปริ ยาย
3.

ทฤษฎีแบบวันต่ างๆ ตามตัวอักษรกับยุคต่ างๆ ทีส่ อดแทรก มุมมองนี้ ถือว่าแต่ละวันว่าเป็ นเวลาของ
การ บรรลุความสาเร็ จของกิจกรรมที่สร้างสรรค์เท่านั้น มันเป็ นความพยายาม ที่จะยึดถือ การอ้างอิง
ถึง “เวลาเช้า และเวลาเย็น” อย่างจริ งจัง แต่ยงั คงยอมให้มีเวลาที่ดูเหมือนจะจาเป็ นภายในวัน ต่างๆ
(เช่ น ข้อ 12) มันเป็ นการรวมกันของสองมุมมองก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตาม มันฝื นตอนพระ
คัมภีร์ ยิง่ ไป กว่านั้น โมเสสคงได้
อธิ บายวิธีแห่งการทรงสร้างนี้ ชดั เจนมากขึ้นกว่าที่เขาได้
อธิ บายถ้ายุคต่างๆ ที่ยาวนานทาให้ 6 วันกระจายไป นักวิชาการจานวนน้อยได้ยอมรับมุมมองนี้

4.

ทฤษฎีแบบวันทีเ่ ปิ ดเผยให้ เห็น การตีความหมายตามตัวอักษรน้อยที่สุด ถือว่าพระเจ้าได้เปิ ดเผยการ
ทรงสร้าง ใน 6 วันมากกว่าที่ได้บรรลุการทรง สร้างใน 6 วัน ปั ญหาหลักของมุมมองนี้ ก็คือ อพยพ
20:11 ที่ที่โมเสสกล่าวว่าพระเจ้าได้สร้ างการทรงสร้ างของ พระองค์ใน 6 วันไม่ใช่ ได้เปิ ดเผยการ
ทรงสร้างของพระองค์ใน 6 วัน การแปรผันของมุมมองนี้ เข้าใจวันต่างๆ ว่าเป็ น “โครงสร้างต่างๆ
ของขอบข่ายงานตามตัวอักษรที่ถูก ออกแบบมาเพื่อที่จะอธิ บายถึงธรรมชาติที่เป็ นระเบียบ แห่ งการ
ทรงสร้างของพระเจ้า และที่จะช่วยให้ ประชาชนตามพระสัญญาที่จะแสดงท่าทางโดยไม่ใช้คาพูด
ต่อ พระผูส้ ร้าง”140
สมมุ ติฐานต่างๆ นั้นสาคัญอย่างยิ่งในการโต้เถี ยงนี้ ถ้าคนหนึ่ งเชื่ อว่า “ข้อเท็จจริ งต่างๆ” ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นจริ ง เขาหรื อเธออาจพยายามที่ จะทาให้พระคัมภีร์เข้ากับสิ่ งเหล่านี้ ในอีกด้าน
หนึ่ง ถ้าคนหนึ่งเชื่อใน พระคัม ภี ร์ที่ ไร้ ความผิดพลาด เขาหรื อเธอจะให้ความส าคัญต่อถ้อยค า
ต่างๆ ในตอนพระคัมภีร์ ถ้าคนหนึ่ง เชื่ อว่าทั้งสองอย่างนี้ เป็ นจริ งในไม่ชา้ เขาหรื อเธอจะเรี ยนรู ้วา่
ทั้งสองนั้นไม่สามารถเป็ นจริ งได้ ยกตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าได้สร้ างต้นไม้ก่อน
สัตว์น้ า (1:11, 20) แต่ผเู ้ ชื่อวิวฒั นาการส่ วนใหญ่เชื่ อว่าต้นไม้ได้พฒั นามาจากสัตว์น้ า ยิ่งไปกว่านั้น
อีกพระคัมภีร์บ่งบอกว่าสัตว์น้ าและบรรดานกได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (1:20) แต่ผเู ้ ชื่ อวิวฒั นาการ
ถือว่าพวกมันได้วิวฒั นาการคนละต่างหากเป็ นหลายล้านปี 141 ไม่มีทฤษฎี ไหนที่ อธิ บายถึงความ
ขัดแย้งระหว่างถ้อยคาทางพระคัมภีร์และถ้อยคาทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเพียงพอ ในที่สุด แล้ว
คนหนึ่ งก็ลงมาสู่ คาถามที่วา่ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่พระเจ้ากล่าวหรื อในสิ่ งที่พวกนักวิทยาศาสตร์

กล่าว มากกว่ากัน?142 สมมุติฐานต่างๆ ของคนหนึ่งจะกระทบไม่วา่ เขาหรื อเธอตีความหมายตาม
ตัวอักษรมากกว่าหรื อน้อยกว่าอีกด้วย
อย่างไรก็ตามการเชื่ อในความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ขจัดปั ญหาของยุคของโลกออกไป
นักวิชา การที่ เชื่ อถือตามพระคัมภีร์หลายคนที่เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่เก่งและรับรองความไม่ผิดพลาด ก็เชื่ อ
การตีความหมาย พระคัมภี ร์อย่างเหมาะสมด้วยรู ปแบบโลกที่ เก่ าแก่ ของการทรงสร้ าง143 ผูเ้ ชื่ อความไม่
ผิดพลาดของพระคัมภีร์คน อื่นๆ ที่ มีคุณสมบัติเท่าเที ยมกันก็เห็ นรู ปแบบโลกที่ ไม่เก่าแก่ในพระคัมภี ร์144
นักเขียนคนหนึ่ งได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ชี วประวัติของพระราชาคณะ เจมส์ อัชเชอร์ (คศ. 1581-1656) ซึ่ งการ
ลาดับวันเดื อนปี ของเขาได้ปรากฎครั้งแรกใน พระคัมภีร์ฉบับแปลคิงเจมส์ รุ่น 1701 และภายหลังในขอบ
ของพระคัมภีร์ฉบับอ้างอิงดั้งเดิมของสกอร์ ฟิวด์ เขายัง ได้ให้คาอธิ บายถึงวิธีที่อชั เชอร์ ได้มาสู่ วนั เวลาต่างๆ
ของเขาและตารางที่ลงรายการของวันต่างๆ ของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่สาคัญมากกว่าในประวัติศาสตร์ พนั ธ
สัญญาเดิมที่ได้บรรจุไว้ในลาดับวันเดือนปี ของอัชเชอร์ 145
“เป็ นที่ ชัดเจนว่าความแตกต่างระหว่างมุมมองต่างๆ เหล่ านี้ ณ จุ ดที่ แน่ นอนนี้ ของความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ และพระคัมภีร์น้ นั ชัดเจนและไม่ผิดพลาด มุมมองที่เห็ นว่าโลกเก่าแก่น้ ี น้ นั
ตั้งอยูบ่ นมุมมอง การที่วา่ จักรวาลที่เก่าแก่และโลกที่เก่าแก่เป็ นฐานข้อเท็จจริ งที่ได้จดั ตั้งไว้ ดังนั้น
ณ ความหมายที่แท้จริ ง พระคัมภีร์ ต้อง ถูกตีความเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ได้กลมกลืนกับ
ข้อเท็จจริ ง นี้ มุมมองที่เห็นว่า โลกไม่เก่าแก่น้ นั ก็ต้ งั อยูบ่ มุมมองที่วา่ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่
ถูกใช้ในการจัดตั้งแนวคิดของโลกที่เก่าแก่ สามารถถูกตีความอย่างแตกต่างได้ และกล่าวอย่าง
แท้จริ งแล้ว มันไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องแก้ ต่างโลกที่
เก่าแก่ ดังนั้นพระคัมภีร์ควรถูกเข้าหา
โดยปราศจากข้อเรี ยกร้อง ที่มีก่อน สาหรับโลกที่เก่าแก่ และความ แตกต่ า งทั้ง หลายนั้น ก็ เ ป็ นที่
ชัดเจนในข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียน”146
ผูเ้ ชื่ อ ตามพระคัม ภี ร์ ห ลายคน เชื่ อ ในโลกที่ ไ ม่ เ ก่ า แก่ น้ ัน ก็ เป็ นเพราะว่า พวกเขาเชื่ อ ว่า ล าดับ
พงศ์พนั ธุ์ตาม พระคัมภีร์ ในปฐมกาลบทที่ 5 และ 11 นั้นสมบูรณ์ หรื อเกื อบจะสมบูรณ์ ที่สุด นัน่ คือความ
ประทับใจที่พระคัมภีร์ ให้ลาดับ พงศ์พนั ธุ์เหล่านี้สนับสนุนโลกที่ไม่เก่าแก่ ข้าพเจ้าชอบมุมมองที่วา่ โลกไม่
เก่าแก่147
ชื่ อต่างๆ ที่เราใช้สาหรับวันต่างๆ ของสัปดาห์ได้มาจากไหน? วันต่างๆ ได้รับชื่ อของพวกมันตาม
การยกย่อง พระ ต่างๆ ทั้งเจ็ดของชาวต่างชาติ ซึ่ งคนโบราณได้เชื่ อมโยงกับดาวเคราะห์หลักทั้งห้าพร้อมกับ
ดวงอาทิตย์และดวง จันทร์ ชื่ อของพระต่างๆ ของบรรพบุรุษของชาวเยอรมัน (พวกทิวทอนิก) ได้แทนที่ชื่อ
ของพระต่างๆ ของชาวโรมัน เมื่อเวลาได้ผ่านไป ตามธรรมเนี ยมของชาวยิวแล้ว คริ สตจักรแรกเริ่ มได้

นับวันต่างๆ ของสัปดาห์ เพื่อจะหลี กเลี่ ยง การใช้ชื่อของพระต่างๆ ของคนต่างชาติ (เช่ น ลก. 24:1; กจ.
20:7)148
วันธรรมดา
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

พระของพวกทิวทอนิก

ทิว
โวเดน
ธอร์
ฟริ กก์

พระของพวกโรมัน/ดาวเคราะห์
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวอังคาร/เทพมาส
ดาวพุธ/เทพเมอคิวรี่
ดาวพฤหัสบดี/เทพจูปีเตอร์
ดาวศุกร์ /เทพวีนสั
ดาวเสาร์

“แม้วา่ คาถามต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ อาจอยูบ่ นสุ ดในความคิดของเราขณะ ที่
เราเข้า หาพระคัมภีร์ มันน่ าสงสัยที่ว่าสิ่ งเหล่านี้ อยู่ในความคิดของผูเ้ ขียนหรื อไม่ และดังนั้น เรา
ควรระมัดระวัง เกี่ยวกับการหาคาตอบต่างๆ ต่อคาถามต่างๆ ที่เขาไม่ได้สนใจ โดยดั้งเดิมแล้ว พระ
ธรรมปฐมกาลนั้นเป็ น เรื่ องของคุณลักษณะของพระเจ้าและจุดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์สาหรับ
มนุ ษย์บาป ขอให้เราระวังถึง การยอมให้ความสนใจของเราที่จะหันเหเราไปจากกาลังผลักดันที่
เป็ นศูนย์กลางของพระธรรมเล่มนี้ จนเราพลาดสิ่ งที่พระเจ้าพระผูส้ ร้างของเราและพระผูไ้ ถ่ของเรา
กาลังกล่าวต่อเรา”149
ประเด็นหลักของเรื่ องราวของการทรงสร้าง (1:1-2:3) ก็คือว่า พระเจ้าได้เปลี่ยนความยุ่งเหยิงไปสู่
การทรง สร้ างที่ดี ที่เป็ นระเบียบและที่ได้รับพรโดยพระวจนะของพระองค์ บรรดาผูอ้ ่านดั้งเดิ มของพระ
ธรรมปฐมกาลที่ เป็ นคน อิสราเอลคงได้พบการหนุ นใจในการสาแดงนี้ เพื่อจะวางใจพระเจ้า พวกเขาได้หวัง
ใจในพระองค์ที่จะ เปลี่ยนแปลงชี วิต ประเทศของพวกเขาจากความยุง่ เหยิงในสภาพแวดล้อมที่ยงุ่ เหยิงของ
คนต่างชาติ (อียปิ ต์) ไปสู่ สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบและมีพร (คานาอัน) ซึ่ งพระองค์จะสร้างเพื่อพวกเขา
ความเหนือกว่าของพระเจ้า เหนื ออานาจต่างๆ ที่พวกเพื่อนบ้านต่างชาติของพวกเขาได้นบั ถือด้วยความกลัว
(พระต่างๆ แห่งความมืด ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาว เคราะห์ต่างๆ ดวงดาวต่างๆ น้ าที่ลึก และอื่นๆ) คงได้
เสริ มสร้างความเชื่อของพวกเขา พระเจ้าของพวกเขายังได้สร้างพวกเขาให้เป็ นประเทศอีกด้วย ดังนั้นพวก
เขาสามารถมองไปข้างหน้าถึงอนาคตด้วย ความมัน่ ใจได้
“ตอนพระคัมภีร์น้ ี ก็สาคัญในชี วิตของคริ สเตียนอีกด้วย มากกว่าการยืนยันถึ งข้อเท็จจริ งของการ
ทรงสร้าง ในทานองเดียวกันที่มนั ได้ทาสาหรับอิสราเอล พระคัมภีร์ก็จดั เตรี ยมบทเรี ยนทางศาสน-

ศาสตร์ ที่สาคัญ ผูเ้ ชื่ อเข้าไปสู่ ชีวิตของการพักแบบสะบาโตจากการงาน และเริ่ มต้นชี วิตแห่ งความ
บริ สุทธิ์ ในการพักนั้น เราเรี ยนรู ้ จากเรื่ องราวการทรงสร้ างว่า (1) พระเจ้าเป็ นพระเจ้าผูไ้ ถ่ผซู ้ ่ ึ ง
เปลี่ยนความมืดไปสู่ ความสว่าง ความตายไปสู่ ชีวิต และความยุง่ เหยิงไปสู่ พระพร (2) พระเจ้านั้นมี
อธิ ปไตยอย่างสมบูรณ์เหนื อชี วิตทั้งสิ้ น และเหนื อแนวคิดของคนต่างชาติท้ งั หมดที่จะช่วงชิ งความ
จงรักภักดีของเรา และ (3) พระเจ้าทาการด้วย พระวจนะที่มีอานาจของพระองค์ ในการสร้าง ใน
การไถ่ และในการชาระให้บริ สุทธิ์ การเชื่ อฟั งต่อ พระวจนะที่มีอานาจของพระองค์ ที่เป็ นพระวจนะที่ถูกบันทึกไว้ หรื อพระวจนะที่มีดารงอยู่ คือพระผูช้ ่วย ให้รอดของเราจะเปลี่ยนแปลงผูเ้ ชื่ อ
ไปสู่ ฉายที่มีสง่าราศีของพระองค์”150
ข. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากการทรงสร้ าง 2:4 — 4:26
ปฐมกาล 2:4-4:26 บอกเราถึงสิ่ งที่เป็ นผลจากการทรงสร้างที่พระเจ้าได้อธิ บายไว้ใน 1:1-2:3 ปฐม
กาล 2:4-25 บอก อีกครั้ งหนึ่ งถึ งการทรงสร้ างมนุ ษย์ท้ งั ชายและหญิงในฐานะที่ เป็ นการจัดเตรี ยมสาหรั บ
เรื่ องราว ของการล้ม ลงในความบาป ในบทที่ 3 โมเสสได้ให้โครงร่ างแบบกว้างๆ ของการทรงสร้างใน 1:12:3 แก่ เรา และจากนั้นได้ใ ส่ รายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับการทรงสร้ างมนุ ษ ย์ใ นส่ วนที่ เหลื อของบทที่ 2
จากนั้นเขาได้อธิ บายถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น กับการทรงสร้างด้วยการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่สาคัญในสวนเอเดน
การฆ่าอาแบล และครอบครัวของคาอิน
“ส่ วนนี้ เริ่ มต้นด้วยการอธิ บายถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา และอธิ บายคร่ าวๆ ถึงความบาปของ
พวกเขา คาสาปของพระเจ้าบนความบาป และการขยายของบาปในลูกหลานของพวกเขาไม่มีการ
พักอีกต่อไป มนุษย์ได้ประสบกับการหลบหนี และความกลัว ต้องดิ้นรนด้วยตัวของเขาเอง ต้องเอา
ชีวิตรอดและพัฒนา อารยธรรมราวกับว่าตามพระพรของการทรงสร้างนั้น ตอนพระคัมภีร์น้ ี บรรจุ
คาสาปสามอย่าง (ของซาตาน [3;14] ของแผ่นดินเนื่องจากมนุษย์ [3:17] และของคาอิน [4:11])
“กระนั้นในชีวติ ที่เสื่ อมลงนี้ มันก็มีหลักฐานของพระคุณ (4:15) และรังสี แห่ งความหวัง (มนุษย์ได้
เริ่ มต้นที่จะร้องเรี ยกหาพระยาเวห์)”151
1. สวนเอเดน 2:4 — 3:24
เรื่ องราวนี้มี 7 ฉากที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของผูแ้ สดง สถานการณ์ หรื อกิจกรรม152 โมเสสได้ต้ งั
ส่ วนนี้ ของพระธรรมปฐมกาลไว้ในโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร เพื่อที่จะเน้นความสนใจไป

ที่ฉากกลาง นัน่ คือ การล้มลงในความบาป ฉากก่อนหน้านั้นก็นาไปสู่ การล้มลงในความบาป และฉากที่
ตามหลังก็อธิ บายถึง ผลลัพธ์ ต่างๆ ของมัน153
A
B
C
D
C’
B’
A’

ฉากที่ 1 (การบรรยาย): พระเจ้าเป็ นผูแ้ สดงเพียงผูเ้ ดียว และมนุษย์อยูเ่ ฉยๆ (2:4-17)
ฉากที่ 2 (การบรรยาย): พระเจ้าเป็ นผูแ้ สดงหลัก ผูช้ ายเล่นบทบาทรอง ผูห้ ญิงและบรรด
สัตว์อยูเ่ ฉยๆ (2:18-25)
ฉากที่ 3 (การสนทนา): งูและผูห้ ญิงสนทนากัน (3:1-5)
ฉากที่ 4 (การบรรยาย): ผูช้ ายและผูห้ ญิงเป็ นหลัก (3:6-8)
ฉากที่ 5 (การสนทนา): พระเจ้าสนทนากับผูช้ ายและผูห้ ญิง (3:9-13)
ฉากที่ 6 (การบรรยาย) พระเจ้าเป็ นผูแ้ สดงหลัก ผูช้ ายเล่นบทบาทรอง ผูห้ ญิงและงูอยูเ่ ฉยๆ
(3:14-21)
ฉากที่ 7 (การบรรยาย): พระเจ้าเป็ นผูแ้ สดงเพียงผูเ้ ดียว และมนุษย์อยูเ่ ฉยๆ (3:22-24)

เรื่ องราวของสวนเอเดน เริ่ มต้นด้วยการบันทึกอันที่สอง ซึ่ งมีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ ยวกับการทรง
สร้างมนุษย์ ที่โมเสสได้ ให้ในฐานะที่เป็ นบทนาสู่ การล้มลงในความบาปและผลลัพธ์ต่างๆ ของมัน
“ความกระจ่างมีมากขึ้นในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปฐมกาล 1 และ ปฐมกาล 2 เมื่อมีการพิจารณา
ถึงโครงสร้ างทางวรรณกรรมที่ปรากฎตลอดทั้งพระธรรมปฐมกาล คือ แรกสุ ด สิ่ งต่างๆ ที่สาคัญ
น้อยกว่าก็ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ ว และจากนั้นสิ่ งต่างๆ ที่สาคัญกว่าต่อหัวข้อหลักของพระคัมภีร์
ก็ได้กลับมาและถูกพัฒนาอย่างเต็มที่มากขึ้น”154
โปรดสังเกตสิ่ งตรงกันข้ามระหว่างเรื่ องราวของการทรงสร้างมนุษย์

พระนามของพระเจ้า
จุดประสงค์

1:1-2:3
เอลโลฮิม (ผูท้ ี่เข้มแข็ง)
ข้อเท็จจริ งของการทรงสร้าง

การเน้น

โลกโดยทัว่ ไป

2:4-25
ยาห์เวห์ (ผูท้ ี่รักษาพันธสัญญา)
ความสั ม พันธ์ ข องพระเจ้า กับ สิ่ ง
ทรงสร้างที่เป็ นมนุษย์
มนุษย์โดยเฉพาะเจาะจง

โมเสสได้ระบุถึงพระยาห์เวห์ พระเจ้าผูไ้ ด้เรี ยกอับราฮัม (12:1) และพระเจ้าผูไ้ ด้ช่วยกูอ้ ิสราเอลจาก
อียิปต์ (อพย. 3:15) กับเอลโลฮิม พระเจ้าผูไ้ ด้สสร้างโลก155 ชื่อ “เยโฮวาห์” มาจากการรวมสระของคาฮีบรู
adonay (“พระเจ้า”) กับ พยัญชนะของคาฮีบรู Yahweh (นัน่ คือ YHWH)

“ในปฐมกาล 1 ‘elohim (พระเจ้า) อ้างอิงถึ งความเหนื อกว่าของพระเจ้าเหนื อโลก ในขณะที่ ปฐม
กาล 2 -3 yhwh (พระเป็ นเจ้า) กล่าวถึงการอยูท่ ุกหนแห่ งของพระเจ้ากับผูถ้ ูกเลือกสรรของพระองค์
เมื่อผูบ้ รรยาย รวมสองชื่ อ เขาก็ทาการยืนยืนอย่างกล้าหาญว่าพระเจ้าผูส้ ร้ างเป็ นพระเป็ นเจ้าของ
ประวัติ ศ าสตร์ ข อง อิ ส ราเอล อย่ า งที่ พ ระเจ้า ได้จ ัด การการทรงสร้ า ง พระองค์ ก็ ไ ด้จ ัด การ
ประวัติศาสตร์ ทุกสิ่ งอยูภ่ ายใต้การ ควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าซึ่ งรับรองว่าประวัติศาสตร์ ของ
อิสราเอลจะจบลงด้วยชัยชนะ ไม่ใช่ความ หายนะ”156
การทรงสร้ างมนุษย์ 2:4-17
ความแตกต่างหลายอย่างระหว่าง 1:1-2:3 และ 2:4-25 ได้นาผูว้ จิ ารณ์พระคัมภีร์เชิงวรรณกรรมหลาย
คนไปสู่ การ ยืนยันว่าผูเ้ ขียนสองคนที่แตกต่างกันได้รวบรวมสองตอนนี้ข้ ึน แต่ความเหมือนกันหลายอย่าง
ของสองส่ วน นี้ก็สนับสนุนผูเ้ ขียนคนเดียวกัน157
2:4

หลังจากที่พระเจ้าได้กล่าวถึ งการทรงสร้างโลกอย่างที่เรารู ้ ถัดไปพระองค์ได้ดลใจให้โมเสสที่จะ
อธิบาย แก่ผอู ้ ่านถึงสิ่ งที่เป็ นผลจากมัน ความบาปได้เข้ามาในโลกและได้ทาลายมัน
“จุดหมายของมนุ ษย์ที่ได้รับการสร้ างก็เพื่อที่ จะดาเนิ นชี วิตในโลกของพระเจ้า พร้ อมกับสิ่ งทรง
สร้างอื่นๆ ของพระเจ้าตามเงื่อนไขของพระเจ้า”158
คาฮี บรู โทเลดอท ปรากฎครั้ งแรกใน 2:4 ที่ มนั แนะนาส่ วนถัดไปของพระธรรมนี้ บ่อยครั้ งแล้ว
คาฮีบรู น้ ี แปลว่า “การกาเนิ ด” “ประวัติศาสตร์ ” “ลูกหลาน” หรื อ อย่างเช่นที่นี่ (ในฉบับแปล
NASB และ NIV) คือ“เรื่ องราว” คานี้ สรุ ปสิ่ งที่ตามมาในส่ วนนี้ และแนะนาถึงสิ่ งที่เป็ นผลจากมัน
ในกรณี น้ ี เป็ นจัก รวาล หรื อ บ่ อ ยครั้ งแล้ว เป็ น บางคน บุ ค คลที่ ถู ก อ้า งอิ ง ถึ ง หลัง โทเลดอท
ตามปกติแล้วไม่ใช่บุคคลที่สาคัญในส่ วนนั้นแต่เป็ นบุคคลผูไ้ ด้ก่อให้เกิดสิ่ งที่ตามมา ข้อความต่างๆ
ของโทเลดอท ก็ให้โครงร่ างทางโครงสร้างและทางแนวคิดหลักสาหรับพระธรรมปฐมกาลทั้งเล่ม159
“. . . เนื้อหาภายในแต่ละ โทเลดอท นั้นเป็ นลักษณะเล็กๆ ของพัฒนาการของพระธรรมปฐมกาลเอง
พร้ อมกับ ลัก ษณะเด่ น ของการอวยพรและการสาปแช่ ง ที่ เ ล่ น บทบาทหลัก ภายในของแต่ ล ะ
โทเลดอทหลายอย่างแรกๆ นั้นเป็ นการเสื่ อมลงไปสู่ การสาปแช่ งจนกระทัง่ 12:1-12 ที่ ซ่ ึ งเนื้ อหา
เคลื่อนไปสู่ พระสัญญาแห่งพระพร ตั้งแต่จุดนี้เป็ นต้นไป มันก็มีการดิ้นรนอย่างต่อเนื่ องสาหรับที่
แห่ งพระพร แต่ มนั ก็ มีก ารเสื่ อมลงที่ เกิ ดขึ้ นกับ แต่ล ะเรื่ องเล่ าที่ ต่อเนื่ องกัน เพราะว่า อิ สอัคและ

ยาโคบไม่ได้เที ยบเท่ากับอับราฮัม ดังนั้น ณ ตอนปลายของพระธรรมปฐมกาล ครอบครั วนั้นก็
ไม่ได้อยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระพร แต่อยูใ่ นอียปิ ต์”160
2:5-6 สองข้อนี้ อธิ บายถึ งสภาพต่างๆ โดยรวมก่อนการทรงสร้ างมนุ ษย์ในแง่ที่เน้นถึ ง การจัดเตรี ยมที่ มี
พระคุณของพระเจ้าในเรื่ องโลกสาหรับเขาสิ่ งเหล่านี้ เป็ นภาพย้อนกลับไปสู่ สภาพต่างๆ ก่อน 1:26
โมเสสได้เลือกคาศัพท์ที่เปรี ยบเทียบกับสภาพต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นก่อนการล้มลงในความบาป161 เป็ น
ที่แน่ชดั ว่า “ต้นไม้ตามทุ่งนา” นั้นรับประทานไม่ได้ ในขณะที่ “พืชตามทุ่งนา” นั้นรับประทาน
ได้ ดังนั้นโมเสสได้แยกแยะแผ่นดินสอง ประเภท คื อ เหมาะแก่ การเพาะปลู ก และไม่เหมาะแก่
การเพาะปลูก162
การไม่มี “ฝน” และการมีอยูข่ อง “หมอก” ได้นานักเขียนบางคนที่จะอ้าง “ทฤษฎีปกคลุม”163 ตาม
ทฤษฎี น้ ี ละอองน้ าที่ได้รดแผ่นดิ นได้ปกคลุ มแผ่นดิ นในตอนแรก มันได้ลดรังสี ที่ทาลายของดวง
อาทิ ตย์เพื่อว่ามนุ ษย์ก่อนสมัยน้ าท่วมโลกได้มีชีวิตที่ ยาวนานขึ้ น และมันได้ให้ความร้ อนเหนื อ
พื้นผิวของโลกนี้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น สิ่ งที่ปกคลุมซึ่ งเป็ นน้ านั้นก็ปกคลุมดาวศุกร์ สิ่ งปกคลุมนี้
ได้แตกสลายเมื่อพระเจ้าได้ส่งน้ าท่วมมา (7:11) นี่ เป็ นอีกทฤษฎี หนึ่ งของทฤษฎีเหล่านั้นที่เป็ น
ไม่ได้ที่จะตรวจสอบหรื อไม่ตรวจสอบอย่างลงความเห็นได้164
2:7

“สร้างขึ้น” (คาฮีบรู ยาซาร์ ) หมายถึงที่จะทาให้เป็ นรู ปร่ างหรื อปั้ น และบ่งบอกว่าพระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้
อย่าง จงใจด้วยการเอาใจใส่ ที่มีความรักอันอ่อนโยน มันอธิ บายถึงงานของนักศิลปะ (เปรี ยบเทียบ
โยบ 10:8-9)
“ผงคลีดิน” (คาฮีบรู ฮาอาดามา) สะท้อนถึ งต้นกาเนิ ดที่ต่ าต้อยของมนุ ษย์ แม้วา่ เขาได้อยู่ในฉายา
ของพระเจ้า มนุ ษ ย์ก็ เป็ นสิ่ ง ทรงสร้ า งที่ เหมื อนกับ สิ่ ง ทรงสร้ า งอื่ นๆ ที่ พ ระเจ้า ได้ส ร้ า ง สิ่ ง นี้ ไ ม่
ยอมรับมุมมองที่วา่ มนุษย์ ได้สืบมาจากพระต่างๆ ซึ่ งเป็ นที่นิยมในโลกตะวันออกใกล้โบราณ และ
เป็ นรากฐานในจักรวาลวิทยาของ อียิปต์165 ในการทรงสร้างนั้น พระเจ้าได้สร้ างมนุ ษย์จากผงคลี
ดินเพื่อจะครอบครอง 166 อย่างไรก็ตามในการล้มลงในความบาป มนุ ษย์ได้กลับไปสู่ ผงคลีดินโดย
การงานของเขาเอง (3:19)167
“ลมปราณ” (คาฮีบรู เนชชามา) เป็ นลมหายใจของพระเจ้าที่ได้ให้ชีวิตแก่อาดัม ซึ่ งเป็ นความเข้าใจ
ฝ่ ายวิญญาณ (โยบ 32:8) และ จิตสานึ กที่ทาหน้าที่ (สภษ. 20:27) และอาจเป็ นการเพิ่มเติมให้ดา้ น
ศีลธรรมสติปัญญา ความสัมพันธ์และความสามารถในการรับด้านจิตวิญญาณ 168 ชี วิตของอาดัม
ได้มาจากลมหายใจของพระเจ้า169 เอกลักษณ์ของเขาเกิดจากการที่เขาได้ถูกสร้ างขึ้นตามฉายาของ

พระเจ้า ลมหายใจของพระเจ้า อาจเป็ นค าเหมื อ นกัน ส าหรั บ ค าว่ า พระวจนะของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ สดด. 33:6)170 เพราะฉะนั้นมนุษย์ เป็ นการรวมกันของผงคลีดินและพระเจ้า171
2:8-15 เป็ นที่แน่นอนว่าแม่น้ าปิ โชนไม่เป็ นที่รู้จกั เมื่อเทียบกับแม่น้ าในสมัยใหม่ นักอรรถาธิ บายหลายคน
ได้แนะนาว่ามันเป็ นแม่น้ าอินดัส แม่น้ าแกงเกส172 ซึ่ งเป็ นแม่น้ าของประเทศอารเบีย หรื อแม่น้ าของ
เมโสโปเตเมี ย ดู เหมื อนแผ่นดิ นฮาวิลาห์ จะอยู่ใ นอารเบี ยตะวันตกเฉี ยงใต้ (เปรี ย บเทีย บ 25:18)
แม่น้ า กิ โฮนอาจเป็ นแม่น้ าไนล์ก่อนน้ าท่วมโลก เนื่ องจากว่าตามปกติแล้ว คูชในพันธสัญญาเดิมก็
อธิ บายถึง เอธิ โอเปี ยสมัยใหม่ (เปรี ยบเทียบ 10:6-8; กดว. 12:1; 2 ซมอ. 18:19-33; 2 พกษ. 19:9; 2
พศด. 14:9-15; อสย. 37:9; ยรม. 13:23; 38-39)173 อย่างไรก็ตาม นักตีความบางคนเชื่ อว่าสถานที่น้ ี
อยูใ่ นแผ่นดินของพวกแคสไซท์ ที่อยูท่ างตะวันออกของเมโสโปเตเมีย174 แม่น้ าไทกริ สและแม่น้ ายู
เฟรติสตอนนี้ อยู่ในบาบิโลน เอเดน (หมายถึง ความยินดี ความเพลิดเพลิน หรื อบางทีเป็ นที่แห่ ง
แม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์) ดูเหมือนจะตั้งอยูใ่ นพื้นที่โดยทัว่ ไปของแผ่นดินแห่ งพันธสัญญา (ข้อ 11-14;
เปรี ยบเทียบ อสย. 51:3; อสค. 36:35; ยอล. 2:3; ศคย. 14:8; วว. 22:1-2) ดูเหมือนสวนแห่ ง (บางครั้ง
“ใน”) เอเดนได้อยูใ่ นส่ วนทางตะวันออกของเอเดน การอธิ บายเพิ่มเติมนี้ ก็จดั ตั้งฉากสาหรับการที่
อาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกไปจากสวนใน 3:24 บางทีมนั ได้หนุนใจคนอิสราเอลที่จะคาดหวังถึง
แผ่นดินแห่งพันธสัญญา
“มันแทบจะไม่เป็ นเหตุ บงั เอิญเลยที่ แม่น้ าเหล่านี้ พร้ อมด้วย ‘แม่น้ าของอียิปต์’ อีกครั้งหนึ่ งที่ทา
หน้าที่ในการแบ่งเขตแดนของแผ่นดินที่ได้สัญญาให้แก่อบั ราฮัม (ปฐก. 15:18)”175
ต้นไม้ต่างๆ ในสวนนั้นสวยงามและสามารถทานได้ ซึ่ งเป็ นสวนผลไม้สาหรั บมนุ ษย์ที่จะชื่ นชม
(ข้อ9) ดูเหมือนต้นไม้แห่งชีวติ ได้เป็ นวิธีการที่พระเจ้าได้ใช้ค้ าจุนชี วิตของอาดัมและเอวา อีกครั้ง
หนึ่งความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรมนุษย์น้ นั ก็สาแดงออกมา บางทีความสานึกในความดี
และความชัว่ (ข้อ 9, 17) อ้างอิงถึงความสามารถของมนุษย์ที่จะตัดสิ นใจสาหรับตัวเขาเองว่าอะไรดี
ที่สุดสาหรับเขาและอะไรไม่ดีที่สุดสาหรับเขา (นัน่ คือ ปั ญญา)176 “ดี” และ “ชัว่ ” อาจเป็ นคา
เปรี ยบเทียบของจานวนรวมที่แสดงออกมาด้วยส่ วนต่างๆ ที่ตรงกันข้ามสาหรับทุกสิ่ งที่ปกป้ องและ
ทาลายชีวติ
ความคล้า ยคลึ ง กันระหว่า งค าอธิ บ ายถึ ง สวนเอเดนและพลับพลานั้นน่ าสนใจอย่า งมากเช่ นกัน
(เปรี ย บเที ย บ อพย. 25-27) ทั้ง สองที่ ไ ด้ ส ะท้อ นถึ ง พระสิ ริ แ ห่ ง การสถิ ต ของพระเจ้า ใน
สภาพแวดล้อมที่สวยงามของทั้งสองที่น้ ี (เปรี ยบเทียบ ฮกก. 2:7-8; วว. 21:18)177

คาฮีบรู ที่แปลว่า “ใส่ ” ในข้อที่ 15 (วายานนิเฮฮู) ไม่ใช่คาเดียวกันที่แปลว่า “ใส่ ” ในข้อ 8 (เวยาเชม)
คาที่ใช้ในข้อที่ 8 นี้ เป็ นคาโดยทัว่ ไปสาหรับการใส่ บางสิ่ งในบางที่ อย่างไรก็ตามคาที่ใช้ในข้อที่
15 มีความหมายว่าการพักและความปลอดภัย (เปรี ยบเทียบ 19:16; ฉธบ. 3:20; 12:10; 25:19)
เช่ นเดี ยวกับการอุทิศตนในการทรงสถิ ตของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 16:33-34; ลนต. 16:23;
กดว. 17:4; ฉธบ. 26:4, 10) พระเจ้าได้ใส่ มนุษย์ไว้ในสวนที่ที่เขาสามารถจะปลอดภัยและพัก และ
ที่ที่เขาสามารถมีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ (เปรี ยบเทียบ 3:8) ความรับผิดชอบหลักของเขาที่
นัน่ ก็คือที่จะนมัสการและเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าที่จะเพาะปลูกและดูแลสวน อย่างที่พระคัมภีร์ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษหลาย ฉบับกล่าวไว้178 อาดัมได้ปรนนิบตั ิและนมัสการพระเจ้าโดยการดูแลสวน 179
โดยพื้นฐานแล้วงานเป็ นของขวัญที่ดีจากพระเจ้า ไม่ใช่การลงโทษสาหรับบาป
“สวนเอเดนเป็ นสวนพระวิหาร ซึ่ งต่อมาภายหลังได้แสดงออกให้เห็นในพลับพลา เชรู บิมปก
ป้ องความศักดิ์สิทธิ์ ของมัน (ปฐก. 3:24; อพย. 26:1; 2 พศด. 3:7) เพื่อว่าบาปและความตายจะ
ถูกกันออกไป (ปฐก. 3:23; วว. 21:8)”180
2:16-17 พระเจ้าได้ให้เสรี ภาพแห่ งการเลื อกที่ ยิ่งใหญ่แก่ อาดัม พระองค์ได้ห้ามกิ นผลของต้นไม้ตน้ หนึ่ ง
เท่ านั้น คาสั่ง ของพระเจ้า ก็บ่ งบอกว่าพระองค์เท่า นั้นที่ รู้ว่าอะไรดี และอะไรไม่ ดีส าหรับมนุ ษ ย์
อาดัมจะตายเนื่ องจากการไม่เชื่ อฟั ง ไม่ใช่เนื่ องจากผลของต้นไม้น้ นั 181 บางคนได้ปิดประกาศบน
ปะราของโบสถ์ของพวกเขาว่า “ผลไม้ตอ้ งห้ามก่อให้เกิดแยมมากมาย”
“การที่อาดัมได้ถูกยับยั้งจากต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ นั้น ก็เพื่อจะทดสอบ การ
เชื่ อฟั งของเขาและพิสูจน์ว่าเขาได้อยู่ภายใต้คาสั่งของพระเจ้าอย่างเต็มใจหรื อไม่ ชื่ อของต้นไม้
แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์เดียวของกฎที่จะทาให้เขาพึงพอใจกับส่ วนของเขา และที่จะ ป้ องกันเขา
จากการที่จะพองตัวด้วยตัณหาที่ ชวั่ ร้ าย แต่พระสัญญาที่ซ่ ึ งเขาถู กสั่งให้คาดหวังสาหรับชี วิตนิ
รันดร์ ตราบเท่าที่เขาได้กินจากต้นไม้แห่ งชี วิต และตรงกันข้าม การคุ กคามที่น่ากลัวของความตาย
เมื่อเขาได้ชิมจากต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ ได้ทาหน้าที่ที่ จ ะ พิ สู จ น์ แ ล ะ ใ ช้
ความเชื่อของเขา”182
“ต้นไม้ที่มีชื่อเสี ยงนั้นเป็ นสัญลักษณ์ ของความสามารถที่จะหยัง่ รู ้ ความดี (นัน่ คือ สิ่ งที่ทาให้ชีวิต
ก้าวหน้า) และความชัว่ (นัน่ คือ สิ่ งที่ขดั ขวางชี วิต) ความรู้เช่นนั้นเป็ นของพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่า
อย่างที่ อากูร์อา้ งเหตุผลในเชิ งอนุ มาน ในสุ ภาษิต 30:1-6 นั้น บุ คคลหนึ่ งต้องรู ้ อย่างครอบคลุมใน
การที่จะกล่าวถึงอะไรที่ดีและไม่ดีได้อย่างแท้จริ ง”183

“โดยทัว่ ไปแล้ว ดูเหมือนมันน่าจะเป็ นที่วา่ เราควรเข้าใจว่า ‘ความตาย’ หมายถึง สภาพฝ่ าย วิญญาณ
แต่เป็ นสภาพที่เป็ นสัญลักษณ์อย่างเหมาะสมด้วยการตายฝ่ ายร่ างกาย เมื่อมนุษย์ได้ ท าบาป เขา
ได้ผา่ นไปสู่ สภาพใหม่ ซึ่ งเป็ นสภาพที่ถูกควบคุมและเป็ นสัญลักษณ์ดว้ ยความตายในเวลาเดียวกัน
มันเป็ นไปได้วา่ การตายฝ่ ายวิญญาณและการตายฝ่ ายร่ างกายไม่ได้ถูกคิดว่า แยกออกจากกัน ดังนั้น
อันหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับอีกอันหนึ่ง”184
ความหมายของคาฮี บรู เน้นถึ งความแน่ นอนของความตาย อย่า งไรก็ตาม มันถู ก จากัดความไว้
ทาไมอาดัมและเอวาไม่ได้ตายทันที? วลีน้ ี “ในวันใด” ในคาฮีบรู เป็ นความหมายเชิ งสานวนว่า
“แน่แท้” (เปรี ยบเทียบ อพย. 10:28; 1 พกษ. 2:37, 42)
“ก่ อนที่ อาดัม และเอวาได้ล้ม ลงในบาป พระเจ้าได้ทาข้อเสนอแก่ พวกเขาที่ บางคนได้ถื อว่า เป็ น
พันธสัญญาอย่างที่ถูกกล่าวไว้ใน ปฐมกาล 1:26-31 และ 2:16-17 พระเจ้าได้ให้สิทธิ อานาจ เหนื อ
สรรพสิ่ งของโลกแก่อาดัม ได้บญั ชาให้เขาที่จะเกิดผล และได้อนุญาตให้เขาที่จะทานจากพืชสี เขียว
ทุกชนิ ด ข้อจากัดเดี ยวก็คือว่าอาดัมและเอวาต้องไม่กินผลจากต้นไม้แห่ งความสานึ ก ในความดี
และความชัว่ เพราะว่าถ้าพวกเขาได้กินพวกเขาจะตายอย่างแน่นอน (2:16-17) โดย พื้นฐานแล้ว
พันธสัญญานั้นมีเงื่อนไข ซึ่ งเรี ยกร้องการเชื่อฟัง แต่มนั ได้ประกาศถึงจุดประสงค์
ของพระเจ้า
ที่จะยกชู มนุ ษย์ไปสู่ ที่แห่ งสิ ทธิ อานาจและความโดดเด่ น ซึ่ งได้บรรลุ โดยพระคริ สต์ ในที่สุดอีก
ด้วย”185
พันธสัญญาใน 2:16-17 ได้ถูกเรี ยกว่า พันธสัญญาแบบเอเดน พันธสัญญาเป็ นการประกาศของพระ
เจ้า ที่ซ่ ึ งพระเจ้าก่อตั้งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์น้ นั อาจเกี่ยวข้อง
กับพระองค์และบุคคลหนึ่ ง (ตัวอย่างเช่ น อาดัมในพันธสัญญาแบบเอเดน; ปฐก. 2:16-17) หรื อ
พระองค์เองและมนุษย์โดยทัว่ ไป (ตัวอย่างเช่น มนุษย์ในพันธสัญญาแบบโนอาห์; ปฐก. 9:9-17) มัน
อาจเกี่ ยวข้องกับพระองค์เองและชนชาติ (ตัวอย่างเช่น อิสราเอลในพันธสัญญาแบบโมเสส; อพย.
19:3-8) หรื อพระองค์เองและครอบครัวของมนุษย์ (ตัวอย่างเช่น ครอบครัวของดาวิดในพันธสัญญา
แบบดาวิด; 2ซมอ. 7:12-17) พันธสัญญาแบบหนึ่งอาจคาบเกี่ยวกันกับพันธสัญญาอีกแบบหนึ่ ง หรื อ
พันธสัญญา อื่นๆที่แตกต่างออกไป ยกตัวอย่างเช่น พันธสัญญาแบบ โนอาห์ก็คาบเกี่ยวกันกับพันธ
สั ญ ญาแบบโมเสส และพัน ธสั ญ ญาแบบดาวิ ด ก็ ค าบเกี่ ย วกัน กับ พัน ธสั ญ ญาแบบโมเสสและ
พันธสัญญาใหม่
ตามปกติแล้ว พันธสัญญาต่างๆ ตามพระคัมภีร์เกี่ ยวข้องกับพระสัญญาต่างๆ ที่ ไม่มีเงื่ อนไขที่ซ่ ึ ง
พระเจ้าได้มีพนั ธะที่จะบรรลุ จุดประสงค์บางอย่างด้วยพระองค์เองโดยไม่คานึ งถึ งความล้มเหลว

ของมนุ ษ ย์ แม้ว่า พัน ธสั ญ ญาเหล่ า นั้น อาจประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบต่ า งๆ ที่ เ ป็ นเงื่ อ นไข
ข้อยกเว้นก็คือพันธสัญญาแบบโมเสสที่ซ่ ึ งความสาเร็ จของพระสัญญาต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในพันธสัญญานั้นได้ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่ อฟั งของอิสราเอล พันธสัญญาแบบเอเดนนั้นก็แตกต่างอีกด้วยนัน่ คือ
พระเจ้าได้สัญญาถึงความตายสาหรับความล้มเหลวที่จะเชื่อฟังคาบัญชาของพระองค์ที่จะละเว้นจาก
การกินผลจากต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่
พันธสั ญ ญาแบบสากลทั้ง สามพัน ธสั ญญาที่ ก ระทบเผ่า พัน ธุ์ ม นุ ษ ย์คื อ พัน ธสั ญญาแบบเอเดน
พันธ สัญญาแบบอาดัม และพันธสัญญาแบบโนอาห์ พันธสัญญาต่างๆ ซึ่ งตามมาทั้งหมดก็กระทบ
อิสราเอล เป็ นหลัก แม้วา่ พันธสัญญาเหล่านั้นกระทบส่ วนที่เหลือของมนุ ษยชาติในลาดับที่สอง มี
พันธสัญญา หลักตามพระคัมภีร์ 8 พันธสัญญา และสิ่ งเหล่านั้นช่วยให้เราที่จะเข้าใจถึงวิธีที่พระเจ้า
กาลังดาเนิ นการพระประสงค์ต่างๆ ของพระองค์กบั มนุ ษย์ พันธสัญญาเหล่านี้ คือ พันธสัญญาแบบ
เอเดน (ปฐก. 2:16) พันธสัญญาแบบอาดัม (ปฐก. 3:15) พันธสัญญาแบบโนอาห์ (ปฐก. 9:16)
พันธสัญญาแบบอับราฮัม (ปฐก. 12:2) พันธสัญญาแบบโมเสส (อพย. 19:5) พันธสัญญาแบบ
ปาเลสไตน์ (ฉธบ. 30:3) พันธสัญญาแบบดาวิด (2 ซมอ. 7:16) และพันธสัญญาใหม่ (ฮบ. 8:8)
พันธสัญญาแบบเอเดนเรี ยกร้องห้าสิ่ งจากอาดัม เขาต้องขยายเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ ต้องทาให้แผ่นดินเป็ น
ที่อาศัยของมนุษย์ ต้องใช้อานาจเหนือบรรดาสัตว์ ต้องดูแลและชื่ นชมกับสวนเอเดนและผลไม้ของ
มันและต้องละเว้นจากการกินผลของต้นไม้ตน้ หนึ่งในสวนนั้น
การสร้ างผู้หญิง 2:18-25
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การสร้ า งอาดัม นั้น ไม่ ส มบู ร ณ์ เ พราะว่า เขาขาด “ผูช้ ่ ว ย” ผูซ้ ่ ึ งมี ล ัก ษณะเช่ น เดี ย วกัน กับ เขา
ข้อบกพร่ องนี้ได้นาพระเจ้าที่จะประกาศถึงสภาพของอาดัมว่า “ไม่ดี”186 สิ่ งนี้ เป็ นตามรู ปแบบของ
การเป็ นอยู่ของพระเจ้าสามพระภาคเองที่ซ่ ึ งพระองค์ถูกล้อมรอบด้วยสภาสวรรค์ ตามปกติแล้ว
มนุษย์ควรดาเนินในสังคมอย่างเช่นที่พระเจ้าดาเนิ น พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่ประเมินสภาพของอาดัม
เท่านั้น แต่พระองค์ได้แก้ไขอีกด้วย
“ในลัท ธิ ยิว ตั้ง แต่ เ วลาของการเริ่ ม ต้นของคนยิว การสมรสได้ถู ก พิ จารณาว่า เป็ นสภาพแห่ ง
อุดมคติ”187
การจัดเตรี ยมภรรยาสาหรับอาดัมโดยพระเจ้านั้นเป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนถึงการรู ้วา่ อะไรดี

สาหรับมนุ ษย์ของพระเจ้า 188 ความเป็ นเพื่อนได้แทนที่ความโดดเดี่ ยว อย่างไรก็ตามสาหรั บ
ความเป็ นเพื่อนที่ จะเป็ นที่พึงพอใจนั้น มันจะต้องมี เอกภาพในชี วิตสมรส (เปรี ยบเทียบ 1:26-27)
การดาเนินชีวติ ที่เอาตนเองเป็ นจุดศูนย์กลางทาลายเอกภาพและความเป็ นเพื่อน
คาว่า “ผูช้ ่ วย” ไม่ได้หมายถึ ง คนใช้ พระเยซู คริ สต์ได้ใช้คาเดี ยวกัน (คากรี กที่ เหมื อนกัน) ที่จะ
บรรยายถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งจะช่วยบรรดาผูเ้ ชื่ อหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระเยซู
คริ สต์ (ยน. 14:16, 26; 15:26; 16:7) มันหมายถึงผูห้ นึ่งที่สนับสนุนเราในงานแห่ งการทาตามน้ า
พระทัยของพระเจ้าของเรา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 33:7; สดด. 33:20; 115:9-11; 146:5; ฮชย. 13:9)
มันไม่ใช่คาที่เสี ยเกียรติเนื่องจากว่าบ่อยครั้งแล้วพระคัมภีร์ใช้มนั เพื่อจะบรรยายถึงพระเจ้าเอง (เช่น
สดด. 33:20;70:5; 115:9)
“คาว่า ผูช้ ่วย บ่งบอกว่าผูช้ ายมีลาดับความสาคัญทางการปกครอง แต่ท้ งั สองเพศก็พ่ ึงพาซึ่ ง กันและ
กัน ผูช้ ายถูกสร้างขึ้นก่อน พร้อมกับผูห้ ญิงที่จะช่วยเหลือผูช้ าย ไม่ใช่ใน ทางกลับกัน (ดู 1 ทธ. 2:13)
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายถึงความเหนือกว่าหรื อความด้อยกว่าในด้านการดารง อยู่ คาว่า ผูช้ ่วย ซึ่ ง
ถูกใช้สาหรับพระเจ้าถึง 16 ครั้งจากการที่มนั ปรากฎ 19 ครั้งในพันธสัญญา เดิ ม ก็ บ่ ง บอกถึ ง การ
สนับสนุนที่สาคัญของผูห้ ญิงไม่ใช่ความไม่เพียงพอ”189
“ที่สมกับเขา” หรื อ “คล้ายกันกับเขา” หมายถึง “เท่าเทียมและเพียงพอ” สิ่ งที่เป็ นจริ งสาหรับ
อาดัม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7) ก็เป็ นจริ งสาหรับเอวาด้วย พวกเขาทั้งสองมีธรรมชาติอย่างเดียวกัน
“เนื่องจากอาดัมและเอวาเป็ นเอกภาพฝ่ ายวิญญาณ ซึ่ งดาเนินชีวิตด้วยความสัตย์สุจริ ตโดยปราศจาก
บาปมันก็ไม่มีความจาเป็ นสาหรับคาแนะนาในเรื่ องตาแหน่งหัวหน้าที่นี่”190
หนังสื อต่างๆ ทางตะวันออกใต้โบราณไม่มีเรื่ องราวของการสร้างผูห้ ญิง อย่างไรก็ตาม โมเสสได้
อุทิศ 6 ข้อสาหรับการสร้างเธอขึ้นมาเมื่อเปรี ยบเทียบหนึ่งข้อสาหรับอาดัม (2:7)
2:19-20 พระคัม ภี ร์ไ ม่ไ ด้หมายถึ งว่า อาดัม ได้ต้ งั ชื่ อสั ตว์แต่ล ะตัว เป็ นที่ ชัดเจนว่า เขาได้ใ ห้ชื่ อแก่ สั ตว์
ประเภทที่แตกต่างกันที่พระเจ้าได้นามายังเขา การปฏิบตั ิแบบนี้ ได้แสดงถึงสิ ทธิ อานาจเหนือบรรดา
สัตว์ของอาดัมและความแตกต่างระหว่างมนุ ษย์และสัตว์ เขาได้ตระหนักถึงความต้องการส่ วนตัว
ของเขาเองในเรื่ องความเป็ นเพื่อนขณะที่เขาได้ต้ งั ชื่อสัตว์

“อาดัม” มาจากคาฮีบรู สาหรับคาว่า “แผ่นดิ น” (อาดามาห์) “อาดัม” หมายถึง “ผูห้ นึ่ งที่สีแดง”
เหมือนแผ่นดิน191 ในทานองเดียวกัน บางทีชื่อของสัตว์ได้แสดงออกถึงธรรมชาติของสัตว์แต่ละ
อย่าง ชื่ อของมนุ ษย์ในสมัยพันธสัญญาเดิมได้สะท้อนถึ งธรรมชาติของบุคคลที่ได้ให้กาเนิ ดพวก
เขา สิ่ งนี้ บ่งบอกว่าอาดัมต้องมี ความเฉลี ยวฉลาดและปั ญญาที่ดีเลิ ศซึ่ งสามารถที่จะระบุและแยก
ประเภทต่างๆ ของสัตว์ตามธรรมชาติของพวกมันได้
มนุ ษย์ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆ อาดัมไม่สามารถหาหุ ้นส่ วนที่เหมาะสมท่ามกลางพวกมันได้ดว้ ย
พระคุณของพระเจ้า พระองค์ได้จดั เตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของเขาด้วยการสร้างเอวา
2:21-22 มากกว่าหนึ่งครั้งที่เมื่อพระเจ้าได้ริเริ่ มความสัมพันธ์ใหม่สาหรับบางคน พระองค์ได้ทาให้บุคคลนั้น
นอนหลับก่อน (เปรี ยบเทียบ 15:12; 28:11) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระองค์ได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะทาให้
ผูร้ ับแน่ใจว่าการงานของเขาเองไม่มีส่วนในการรับมันของเขา192 มันเป็ นของขวัญจากพระคุณของ
พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง
“. . . ผูห้ ญิงได้ถูกสร้างจากซี่ โครงที่มาจากสี ขา้ งของอาดัม ไม่ใช่ถูกสร้างจากศีรษะของเขาเพื่อ ที่จะ
ปกครองเหนื อเขา หรื อไม่ได้ถูกสร้างจากเท้าของเขาเพื่อที่จะถูกเหยียบย่าโดยเขา แต่มาจาก สี ขา้ ง
ของเขาเพื่อที่จะเท่าเทียมกับเขา อยู่ภายใต้แขนของเขาเพื่อที่จะได้รับการปกป้ อง และอยูใ่ กล้หวั ใจ
ของเขาเพื่อจะได้รับความรัก”193
“ในทานองเดียวกัน มันถูกสังเกต [โดย พวกรับบี] ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างผูห้ ญิงจากศีรษะมิฉะนั้นเธอ
อาจจะเย่อหยิ่ง ไม่ได้สร้ างจากตา มิฉะนั้นเธออาจจะตัณหา ไม่ได้สร้ างจากหู มิฉะนั้นเธออาจจะ
อยากรู ้ อยากเห็ น ไม่ได้สร้ างจากปาก มิ ฉะนั้นเธออาจจะพูดมาก ไม่ได้สร้ าง จากใจมิ ฉะนั้นเธอ
อาจจะริ ษยา ไม่ได้สร้างจากมือ มิฉะนั้นเธออาจจะโลภ ไม่ได้สร้างจากเท้า มิฉะนั้นเธออาจจะยุ่ง
แต่ได้สร้างจากซี่ โครงซึ่ งได้ถูกปกคลุมไว้อยูเ่ สมอ เหตุฉะนั้นความสงบเสงี่ยมจึงเป็ นคุณภาพที่มา
ลาดับแรก”194
“อย่างที่ ซี่โครงถูกพบได้ ณ สี ขา้ งของผูช้ ายและได้ติดกับเขา ดังนั้นภรรยาที่ดี ซึ่ งเป็ นซี่ โครงของ
สามีของเธอก็ยนื อยูข่ า้ งเขาเพื่อที่จะเป็ นผูช้ ่วยที่เป็ นคู่กนั และจิตใจของเธอก็ผกู พันกับ เขา”195
พระเจ้าได้สร้างเอวาให้เป็ นเพื่อนที่เหมาะสมสาหรับอาดัม จากนั้นพระองค์ได้นาเสนอเธอให้แก่
เขาในฐานะที่เป็ นของขวัญ

“การที่ผหู ้ ญิงนั้นถูกนามาจากผูช้ ายก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความด้อยกว่าของผูห้ ญิงที่มีต่อผูช้ าย แต่ การ
นาผูช้ ายมาจากดิน (‘อาดัมจาก ‘อาดามาห์) ก็บ่งบอกถึงความด้อยกว่าของมนุษย์ที่มีต่อ ดิน”196
“. . . เรื่ องราวทั้งสิ้ นของการสร้างผูห้ ญิงมีรสชาติทางกวี อย่างแน่นอนว่ามันผิดพลาดที่จะอ่าน มั น
ในฐานะเรื่ องราวของการผ่า ตัดทางการแพทย์หรื อ ในฐานะความพยายามที่ จ ะอธิ บายลัก ษณะ
บางอย่างของกายวิภาคศาสตร์ ของผูช้ าย. . ตรงกันข้าม มันพรรณาให้เห็นภาพของความสัมพันธ์
ของผูช้ ายและภรรยาของเขาอย่างหลักแหลม. . ที่นี่อุดมคติของชีวิตสมรสอย่างที่มนั เป็ นที่เข้าใจ ใน
อิสราเอลโบราณก็กาลังถูกพรรณาซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์อนั เป็ นที่ประจักษ์โดยความกลม กลืนและ
ความสนิทสนมระหว่างคู่สมรส”197
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คาว่า “ผูห้ ญิง” (คาฮีบรู อิชชาห์ ) เสี ยงคล้ายคลึ งกันกับคาฮีบรู ที่แปลว่า “ผูช้ าย” (อิช) ความ
คล้ายคลึงกันนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง โมเสสได้ต้ งั ชื่ ออาดัมโดย
ความสัมพันธ์ของเขากับดิน แต่อาดัมได้ต้ งั ชื่อของเขาในความสัมพันธ์กบั ภรรยาของเขา198
“โดยพื้นฐานแล้ว การให้ชื่อในประเทศแถบตะวันออกโบราณเป็ นการใช้สิทธิอานาจ หรื อการใช้
คาสัง่ ”199
“ปฐมกาล 2 นั้นก็พิเศษท่ามกลางเรื่ องที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับการทรงสร้างของโลกตะวันออกใกล้โบราณ
ทั้งหมดในแง่ของการชื่ นชมความหมายของผูห้ ญิง นัน่ ก็คือว่าการดารงอยูข่ องมนุ ษย์เป็ นหุ ้นส่ วน
ของผูช้ ายและผูห้ ญิง”200
“แม้วา่ พวกเขาเท่าเทียมกันในธรรมชาติ การที่ผชู ้ ายตั้งชื่ อผูห้ ญิง (เปรี ยบเทียบ 3:20) ก็บ่งบอกว่าเธอ
ถูกคาดหวังให้อยูภ่ ายใต้เขา ซึ่ งเป็ นข้อสมมุติฐานที่สาคัญของการบรรยายต่อมา (3:17)”201
เมื่ออาดัมได้คน้ พบว่าพระเจ้าได้จดั เตรี ยมหุ ้นส่ วนที่เหมือนเขาให้ ซึ่ งไม่เหมือนกับหนึ่ งในสัตว์ตวั
อื่นๆ นั้น เขาได้ยินดี อย่างยิ่ง เขาได้รับคู่ของเขาในฐานะที่เป็ นของขวัญจากพระเจ้าสาหรับเขา
เพราะ ว่าเขาได้วางใจในปั ญญา ความดี และความสัตย์สุจริ ตของพระเจ้า ตอนนี้ อาดัมเสี ยสติแล้ว!
(ขออภัยสาหรับการเล่นสานวน)
ในทานองเดี ยวกัน มันจาเป็ นสาหรับสามี และภรรยาทุกคนที่ จะรับเอาคู่ที่พระเจ้าได้ให้แก่เราใน
ฐานะที่เป็ นการจัดเตรี ยม ที่ดีที่สุดสาหรับเราด้วยการขอบคุณ ที่จะทาอย่างนั้นเราต้องรู ้ และวางใจ
ความดี ของพระเจ้า ความแตกต่างของคู่ของเราก็เป็ นสิ่ งดีที่พระเจ้านามาให้เรา เพื่อว่าพระองค์จะ

ใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะปรับแต่งชี วิตของเราไปสู่ คนที่พระองค์ตอ้ งการให้เราเป็ น การล้มเหลวที่จะ
ยอมรับคู่ของคนๆ หนึ่ งในฐานะที่เป็ นของขวัญที่ดีจาก พระเจ้าที่ทรงรั กก็นาไปสู่ ปัญหามากมาย
ในชี วิต สมรสและก็ ท าลายจุ ด ประสงค์แ ละแผนการของพระเจ้า ส าหรั บ ชี วิ ต สมรสเสี ย มัน
แสดงออกถึงการปฏิเสธพระเจ้าและการจัดเตรี ยมของพระองค์สาหรับชี วิตของคนๆ หนึ่ ง มันยัง
แสดงออกถึงการไม่ เชื่อ การไม่เชื่อฟัง และความไม่พอใจกับคุณลักษณะของพระเจ้าอีกด้วย คู่ของ
คุณต้องการการยอมรับที่ไม่มีเงือนไขจากคุณ
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ข้อนี้ อธิ บายถึ งจุ ดประสงค์ของพระเจ้าในการสมรส มันเกี่ ยวข้องกับการจากบิ ดามารดาและการ
ผูกพันกับคู่สมรส202
“ในปฐมกาล 2:24 “ด้วยเหตุน้ ี ” ไม่ได้กล่าวถึ งการสร้างมนุ ษย์คู่แรกของพระเจ้า “ชายและหญิง”
แต่กล่าวถึงการสร้างเอวามาจากกระดูกซี่ โครงของอาดัม สาเหตุของการที่ชายนั้นจะต้องจาก
บิดามารดาของตนไปผูกพันธ์ กบั ภรรยาและกลายเป็ นเนื้ อเดี ยวกันนั้นไม่ใช่ ทางเพศสัมพันธ์ แต่
เป็ นเพราะจุ ดกาเนิ ดของเอวานั้นมาจากหรื ออยู่ในอาดัม เนื่ องจากหญิงนั้นมาจากชาย ชายจึงควร
รวมเป็ นหนึ่งกับหญิงเพื่อกลับคืนสู่ ความเป็ นหนึ่งจากดั้งเดิม”203
“. . . ตามปกติแล้ว การสมรสของอิสราเอลนั้นเกี่ยวกับสามี นัน่ คือผูช้ ายก็อาศัยในหรื อใกล้บา้ น
ของบิดามารดาของเขาต่อไป ผูห้ ญิงเป็ นผูท้ ี่ได้จากบ้านมาเพื่ออยูร่ ่ วมกับสามีของเธอ”204
บางที ก ารจากและการผูก พันหมายถึ ง การแยกออกและการผูก พันทั้งทางจิ ตใจและทางร่ างกาย
ภายใต้เงื่ อนไขต่างๆ ตามปกติคู่บ่าวสาวที่ได้แต่งงานใหม่ก็ฉลาดที่จะก่อตั้งอิสรภาพทางเครื อญาติ
จากบิดามารดาทั้งสองฝ่ ายในทางอารมณ์ ทางร่ างกาย ทางการเงิน และในทางอื่นๆ คู่สมรสจาเป็ นที่
จะต้องก่อตั้งการอุทิศตนต่อกันและกันอีกด้วย การผูกพันก็คล้ายคลึ งกับการทอเส้นด้ายสองเส้น
ไปสู่ ผา้ ใหม่ผืนหนึ่ ง ถ้อยคาบ่งบอกถึ งแนวคิดของการรักใคร่ และความถาวร ในชี วิตสมรสลาดับ
ความสาคัญต่างๆของผูช้ ายก็เปลี่ ยนไป ก่อนหน้านั้นสิ่ งเหล่านั้นก็มีต่อบิดามารของเขาเป็ นหลัก
แต่ตอนนี้ สิ่งเหล่านั้น ก็มีต่อภรรยาของเขาเป็ นหลัก บางทีโมเสสได้แก้ไขวัฒนธรรมที่ได้ให้ลาดับ
ความส าคัญแก่ การผูก พัน ของบิ ดามารดาอยู่เหนื อการผูก พันทางการสมรส 205 ชี วิตสมรสยัง
เกี่ยวกับข้องกับความบริ บูรณ์ทางร่ างกายที่ผกู พันทั้งสองคนเป็ น “กายเดียว” (คือในความสัมพันธ์
หรื อเอกภาพ206 “ครอบครัวใหม่” 207) สิ่ งนี้ เป็ นเหตุผลที่หนักแน่นสาหรับการมีคู่สมรสคนเดียว
“กายเดียว” ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการสมรส (1 คร. 6:16) สาหรับการที่การสมรสจะเกิดขึ้นได้น้ นั
มันจะต้องมีการอุทิศตนที่จะ “จาก” บิดามารดา และ “ผูกพัน” กับคู่สมรสจากนั้นเป็ นต้นไป

(เปรี ยบเทียบ มธ. 19:5; และอื่นๆ) การผูกพันของกาณสมรส (คู่สมรส) มีลาดับสาคัญเหนื อการ
ผูกพันของการให้กาเนิด (ลูกๆ) อีกด้วย
2:25

สภาพที่ เปลื อยกายของอาดัมและเอวาไม่เพียงแค่อธิ บายถึ งการปรากฎทางกายภาพที่ ไม่ได้สวม
เสื้ อผ้าของพวกเขาเท่านั้นมันยังอ้างอิงถึงเอกภาพและความโปร่ งใสทางกายภาพและทางจิตใจที่ได้
เกิดขึ้นใน ความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกด้วย
พวกเขาเปลื อยเปล่ าทางกายภาพ พวกเขาได้แบ่งปั นถึ งร่ างกายของพวกเขากับกันและกันอย่า ง
เปิ ดเผยพวกเขาไม่ได้อบั อายทางจิตวิทยา พวกเขาไม่ได้ซ่อนสิ่ งใดไว้จากกันและกัน พวกเขาอยู่
ด้วยกันอย่างสบายใจโดยปราศจากความกลัวใดๆ เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ถึงความชัว่ ความ
โปร่ งใสควรเพิ่มพูนขึ้นด้วยการวางใจ การอุทิศตน และมิตรภาพ มันเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารสิ่ งที่
เรารู ้ สิ่ งที่เราคิดสิ่ งที่เรารู ้ สึก และสิ่ งที่เราเป็ นกับบางบุคคลหรื อบางบุคคลที่เราเลื อกอย่างไรก็ตาม
เราไม่ควรเปิ ดเผยกับทุกๆ คน แต่เฉพาะกับผูค้ นที่ได้อุทิศพวกเขาเองต่อเราเท่านั้น บุคคลที่โปร่ งใส่
เป็ นบุคคลที่เปิ ดเผยและถูกโจมตีได้ง่าย
นี่ เ ป็ นข้อ ที่ พ บั ไปพับ มา มัน มองย้อ นกลับ ไปในบทที่ 2 และมองไปข้า งหน้า ยัง บทที่ 3 ความ
คล้ายคลึงกันของคาฮีบรู สาหรับคาว่า เปลือย (‘อารอม) และ “เจ้าเล่ห์” (3:1 ‘อารัม) ชี้ ให้เห็นถึงการ
เล่นคา คาว่า การเปลือยเปล่าหมายถึงการไม่ได้สวมเสื้ อผ้า ในขณะที่ คาที่อยูใ่ น 3:7 (‘อีรอม) และที่
อื่นๆ นั้นก็อธิ บายถึงบรรดาผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การพิพากษาของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 28:48; อสค.
16:39; 23:29)208
ข้อ 18-25 สอนเราเกี่ยวกับการสมรสอย่างมาก พระเจ้าได้สถาปนามันขึ้นพระเจ้าได้ต้ งั ใจให้มนั เป็ น
การมีคู่สมรสคนเดียว (ไม่ใช่การเบื่อหน่ าย) ผูห้ ญิงคนเดียวทาให้อาดัมสมบูรณ์ (เปรี ยบเทียบ มธ.
19:8) พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้มนั เป็ นแบบเพศตรงกันข้ามมันเกี่ยวข้องกับการรวมกันทั้งทางกายและทาง
วิญญาณ (2:24; เปรี ยบเทียบ มธ. 19:4-5) สามีตอ้ งเป็ นผูน้ าของภรรยา พระเจ้าได้สร้างอาดัมก่อน
เอวา และได้สร้างเอวาเพื่ออาดัม (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:8-9; 1 ทธ. 2:13) ผูห้ ญิงสามารถเป็ นบุคคลที่
สมบูรณ์โดยปราศจากการมีบุตรได้ หน้าที่หลักของภรรยาในชีวติ สมรสก็คือที่จะส่ งเสริ มสามีของ
เธอ ไม่ใช่ที่จะมีบุตรตามปกติแล้วคู่สมรสที่เจริ ญรอยตามการนาของตัวแทนของพวกเขาคือ อาดัม
และเอวา ควร “มีลูกดกทวีมากขึ้น” (1:28) พระเจ้าไม่ได้ระบุวา่ ควรจะมีลูกเมื่อไหร่ และควรจะมี
ลูกมากแค่ไหน พระองค์ได้ละสิ่ งนี้ ไว้กบั คู่สมรส คู่สมรสอาจเลื อกเมื่อไหร่ และจานวนมากแค่
ไหน ที่พวกเขาวางแผนจะมี แม้วา่ พระเจ้าอาจใช้อานาจเหนือแผนการของพวกเขาอย่างสิ ทธิ์ ขาด

องค์การพันธกิ จครอบครัวได้สรุ ปจุดประสงค์เหล่านี้ ได้ห้าจุดประสงค์ การสมรสควรสะท้อนถึง
ฉาย ของพระเจ้า ทวีคู ณมรดกในทางธรรม จัดการอาณาจัก รของพระเจ้า ทาให้ซ่ ึ งกันและกัน
สมบูรณ์ และเป็ นแบบอย่างความสัมพันธ์ของพระคริ สต์กบั คริ สตจักร209 บรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์
ได้ใ ช้เ รื่ อ งราวการทรงสร้ า งในหลายทางด้ว ยกัน และเราก็ ส ามารถใช้ ม ัน ในหลายทางเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเช่นกัน จุดประสงค์เหล่านี้ รวมถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่ งการ
ทรงสร้าง การกระตุน้ การสรรเสริ ญและการนมัสการ และการเสริ มสร้างความเชื่ อในพระสัญญา
ต่างๆ ของพระเจ้า สิ่ งเหล่านั้น ยังรวมถึ งการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพระลักษณะต่างๆ ของพระเจ้า การ
แสดงออกถึงความประหลาดใจในตาแหน่ งของ มนุ ษย์ในจักรวาลของพระเจ้า การขจัดความกลัว
และการยกย่องพระเยซูอีกด้วย210
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนประเด็นหลักของหน่วยนี้ (2:4-25) จะเป็ นการที่พระเจ้าได้สร้างมนุ ษย์ท้ งั ชาย
และหญิงพร้อมกับความสามารถทางวิญญาณและการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน พระองค์ได้ทาอย่างนั้น
เพื่ อว่า พวกเขาจะรั บ ใช้และเชื่ อฟั ง พระองค์ และเพื่ อ ที่ จะชื่ นชมกับ การทรงสร้ า งของพระองค์
อย่างเช่น อาดัมและเอวา ภายหลังพระเจ้าได้วางอิสราเอลไว้ในที่แห่ งพระพร ประเทศสามารถชื่ น
ชมกับ พระพร ของพระองค์ด้วยการเชื่ อฟั ง และการวางใจพร้ อมกับการช่ วยเหลื อที่ พระองค์ไ ด้
จัดเตรี ยมไว้สาหรับพวกเขาในชี วิตสมรส แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ การรับใช้และการเชื่ อฟั งพระเจ้าเป็ น
สิ ทธิ พิเศษที่ใหญ่ที่สุดของมนุ ษย์ และเราพบการช่ วยเหลื อที่ จะทาสิ่ งนี้ ในความสัมพันธ์ ทางการ
สมรสสองหัวข้อหลักที่เป็ นส่ วนสาคัญของเรื่ องราวการทรงสร้าง [1:1-2:25] คือ แผ่นดินและพระ
พร”211
หัวข้อลูกหลาน (พงศ์พนั ธุ์) นั้นก็ปรากฎด้วย แม้วา่ บางทีไม่ได้เด่นชัด (1:28)
การทดลองของเอวา 3:1-5
อย่างเช่นใน บทที่ 1 และ 2 ถ้อยคาของพระเจ้านั้นสาคัญอย่างมากใน บทที่ 3 ที่นี่อาดัมและเอวาได้
สงสัยความสัตย์ สุ จริ ตของพระเจ้า ส่ วนนี้ ยงั มีบางสิ่ งที่จะสอนเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งปั ญญา บทที่ 2 ได้
คาดหวังถึงของขวัญของ พระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินแห่ งพันธสัญญาที่มีต่อบรรดาผูอ้ ่านดั้งเดิม และบทที่ 3 ได้
คาดหวังถึงการถูกขับไล่ของพวก เขาให้ออกมาจากมัน212
3:1

ใครเป็ นผูท้ ดลอง? ท่ามกลางบรรดาผูเ้ ชื่ อตามพระคัมภีร์น้ นั ก็มีสองมุมมองเกี่ยวกับลักษณะเฉพา
ของงู
1. มันเป็ นงูจริ งๆ

ก. โมเสสได้เรี ยกมันว่าสัตว์ป่า (ข้อ 1)
ข. แม้วา่ งูไม่พูด ซาตานสามารถพูดผ่านทางงูได้ เขาได้ทาอย่างนี้ ผ่านทางพวกปี ศาจใน
สมัยขอพระเยซู ทูตสวรรค์ได้พดู ผ่านทางลาของบาลาอัม (กดว. 22:21-30)
ค. พระเจ้าได้พิพากษางูในกรณี น้ ี (ข้อ 14)213
2. มันเป็ นซาตานเองซึ่ งได้ถูกอธิ บายว่าเป็ นงูในที่นี่
ก. พระเจ้าได้เรี ยกซาตานว่างูในที่อื่นๆ ของพระคัมภีร์ (เช่น วว. 20:2)
ข. ซาตานสามารถพูดและพูดอย่างที่ ได้บนั ทึ กไว้ในที่ อื่นๆ ของพระคัมภี ร์ (เช่ น โยบ 1)
ค. สิ่ งที่เขากล่าวที่นี่ก็เป็ นลักษณะของซาตานผูซ้ ่ ึ งเป็ น “พ่อของการมุสา” (ยน. 8:44)
บางทีผทู้ ดลองเป็ นซาตานผูไ้ ด้ครอบครองและควบคุมงูจริ งๆ การทดลองได้มายังเอวาแบบซ่ อนเร้น
อย่างไม่ได้คาดหวังไว้ และมาจากสิ่ งที่เป็ นรอง อย่างที่มนั ก็เป็ นจริ งอยูบ่ ่อยๆ
รู ป แบบการทดลองซึ่ ง เป็ นที่ สั ง เกตได้ที่ นี่ก็ เป็ นรู ป แบบที่ ซ าตานได้ใช้บ่ อยครั้ งและยัง คงใช้อยู่
(เปรี ยบเทียบการทดลองของอาคาน ดาวิด และพระเยซูคริ สต์)
ขั้นแรกของซาตานก็คือที่จะหว่านเมล็ดแห่งความสงสัยในความคิดของเอวาเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ของ ๆ
พระเจ้า (ข้อ 1-3) วลีหลักคือ “จากต้นไม้ใดๆ” (ข้อ 1) ซาตานได้ให้ความสนใจของเอวามุ่งไปที่
ข้อห้ามหนึ่งข้อของพระเจ้า เขาได้แนะนาว่าพระเจ้าไม่ได้ตอ้ งการสิ่ งดีที่สุดสาหรับอาดัมและเอวา
อย่างแท้จริ ง แต่กลับได้ยบั ยั้งบางสิ่ งที่ดีอย่างแท้จริ งไว้จากพวกเขา เขาได้บอกใบ้ว่าเส้นขอบเขต
แห่ งการปกป้ องของพระเจ้า แท้จริ งแล้ว เป็ นเส้นขอบเขตที่ พระองค์ได้ลากขึ้นเพราะพระองค์ได้
เห็ นแก่ตวั ซาตานยังคงทดลองบรรดาผูห้ ญิงให้เชื่ อว่าบทบาทของพระเจ้าสาหรับพวกเขานั้นก็เพื่อ
ผลประโยชน์ของพระองค์เป็ นหลัก แทนที่จะเพื่อสวัสดิภาพของพวกเขา214
คาฮีบรู ที่แปลว่า “เจ้าเล่ห์” (‘อารัม) ไม่ได้หมายถึงชัว่ ร้ายมากเท่ากับฉลาด บาปของเอวาไม่ใช่การ
กระทาแห่งความชัว่ ร้ายอย่างใหญ่หลวงมากเท่ากับการกระทาแห่ งความโง่เขลาอย่างมาก เธอมีสิ่ง
ดีท้ งั สิ้ นที่เธอจาเป็ นอยูแ่ ล้วแต่เธอต้องการมากขึ้น เธอต้องการที่จะยกย่องตนเอง ไม่ใช่พระเจ้า
3:2-3 เอวาได้เสี่ ยงต่อการแนะนานี้ เพราะว่าเธอได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า เธอได้เพิ่มเติมคาว่า
“หรื อถูกต้องเลย” เข้าไป (ข้อ 3)
“ในการตอบของเธอต่ อค าถาม [ของงู ] เธอได้บิ ดเบื อนและอ้างอย่า งผิดๆ ถึ ง สามครั้ งเกี่ ย วกับ
กฎของพระเจ้าที่ ซ่ ึ ง เธอและอาดัม ต้องอยู่ภายใต้: (1) เธอได้ดูหมิ่ นสิ ท ธิ พิเศษของเธอด้วยการ

อ้างอย่างผิดๆ ถึ งข้อกาหนดต่างๆ ของการอนุ ญาตของพระเจ้าเกี่ ยวกับต้นไม้ตน้ อื่นๆ (2) เธอได้
กล่าวเกินจริ งถึงข้อห้ามต่างๆ ด้วยการอ้างอย่างผิดๆ เกี่ยวกับข้อห้ามของพระเจ้า (3) เธอได้ ประเมิน
ค่าของพันธะของเธอต่าไปด้วยการอ้างอย่างผิดๆ ถึงการลงโทษของพระเจ้า”215
พระเจ้าเปิ ดเผยพระลักษณะของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ เมื่ อเราไม่ได้จดจาพระ
วจนะของพระเจ้าไว้อย่างแม่นยา บ่อยครั้งแล้ว ผลลัพธ์ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าได้ถูกบิดเบือน
ไป สิ่ งนี้ได้นาเอวาที่จะสงสัยความดีของพระเจ้า การอ้างของงูได้ขดั แย้งอย่างโดยตรงกับประเด็น
ของบทที่ 1 และ 2 นัน่ คือ พระเจ้าจะจัดเตรี ยมสิ่ งดีสาหรับมนุษย์
“มันเป็ นเพราะว่า ‘ยาเวห์ เอลโลฮิม’ แสดงออกอย่างหนักแน่ นถึ งความเชื่ อมัน่ พื้นฐานของ พันธสัญญาเดิ มเกี่ ยวกับการที่พระเจ้าเป็ นทั้งพระผูส้ ร้ างและหุ ้นส่ วนพันธสัญญาของอิสราเอล ที่งูและ
ผูห้ ญิงหลีกเลี่ยงคาศัพท์ในการอภิปรายของพวกเขาพระที่พวกเขากาลังกล่าวถึงนั้น มุ่งร้าย ซ่ อนเร้น
และกังวลที่จะจากัดมนุ ษย์ ลักษณะของพระองค์น้ นั แตกต่างอย่างมากกับ พระลักษณะของยาเวห์
เอลโลฮิมที่เนื้อเรื่ องหลีกเลี่ยงชื่ออย่างชัดเจนในการสนทนาของบทที่ 3:1-5”216
ความโน้มเอียงตามธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรามีเมื่อเราไม่เข้าใจหรื อไม่ได้จดจาพระวจนะของพระเจ้า
ได้อ ย่า งแม่ น ย าก็ คื อ ที่ จะท าให้ ม นั จ ากัด มากยิ่ง กว่า ที่ พ ระเจ้า กล่ า วไว้ สิ่ ง นี้ คื อ สิ่ ง ที่ เอวาได้ท า
สิ่ งนี้คือ รู ปแบบของการเคร่ งครัดในกฎระเบียบ
3:4-5 ขั้นที่สองในการทดลองของซาตานก็คือที่จะปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้า ในการปฏิเสธมันเขาได้
ใส่ แรงจูงใจให้กบั พระเจ้าที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้า แรงจูงใจแท้ของพระเจ้า
คื อ สวัส ดิ ภ าพของมนุ ษ ย์ แต่ งู น้ ัน ได้บ่ ง บอกว่า มัน เป็ นสวัส ดิ ภ าพของพระเจ้า โดยการสู ญ เสี ย
บางอย่างของมนุษย์
ดูเหมือนการแนะนาที่ได้เพิ่มมานี้ ได้สอดคล้องกับสิ่ งที่งูได้บ่งบอกเกี่ยวกับแรงจูงใจของพระเจ้าใน
ข้อที่ 1 มาแล้ว หลังจากที่เอวาได้สงสัยเกี่ ยวกับพระวจนะของพระเจ้า เธอพร้อมที่จะยอมรับการ
ปฏิเสธพระวจนะของพระองค์
สิ่ งที่งูได้กล่าวเกี่ยวกับเอวาที่เป็ นเหมือนพระเจ้านั้นเป็ นความจริ งครึ่ งหนึ่ งอย่างถากถางแล้ว เธอได้
เป็ นเหมือนพระเจ้าแล้วเพราะว่าเธอได้ถูกสร้างตามฉายาของพระองค์ (1:26) เธอได้กลายเป็ น
เหมือนพระเจ้า หรื อสิ่ งที่มีชีวิตที่เป็ นพระเจ้า (คาฮีบรู ‘เอลโลฮิม) ในแง่ที่วา่ เธอได้รับความรู้ที่มาก
ขึ้นถึงความดีและความชัว่ ด้วยการกินผลจากต้นไม้น้ นั อย่างไรก็ตาม เธอได้กลายเป็ นเหมือนพระ

เจ้าน้อยลงเพราะว่าเธอไม่ได้ไร้ เดี ยงสาเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป ความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้า
นั้นได้ เสี ยหาย (3:24) การแยกออกจากพระเจ้าที่เป็ นผลที่ตามมานั้นก็เป็ นแก่นแท้ของความตาย
(2:17)
หลักคาสอนแรกที่ซาตานปฏิ เสธในพระคัมภีร์ก็คือว่าบาปส่ งผลต่อความตาย (การแยกออกจาก
พระเจ้า) หรื อ ในด้านลบ คาสอนเท็จแรกก็คือว่า พระเจ้าจะไม่ลงโทษบาป สิ่ งนี้ ยงั เป็ นความจริ ง
ที่ซาตานพยายามอย่างหนักที่จะให้ผคู ้ นที่จะไม่เชื่อ
การล้มลง 3:6-8
ในส่ วนนี้ ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าได้ก่อตั้งกับมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นจุดหลักของเรื่ องราวการทรงสร้างนั้น
ได้แตกหัก เรา สามารถได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ยงิ่ ใหญ่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์จากเรื่ องราวนี้
อุปนิสัยของอาดัมและ เอวาตามที่ได้ถูกบันทึกไว้ที่นี่ได้ถูกทาซ้ าโดยลูกหลานของพวกเขาทุกคน
“มันเกือบจะไม่มากเกิ นไปที่จะกล่าวว่าบทนี้ เป็ นจุดสาคัญของพระคัมภีร์ . . . . ด้วยข้อยกเว้นของ
ความเป็ นจริ งของการทรงสร้าง ที่นี่มีการบันทึกของสิ่ งที่สาคัญที่สุดและเหตุการณ์ที่แผ่ขยายไปทัว่
ในประวัติศาสตร์ ของโลก นัน่ คือ ทางเข้าไปสู่ บาป”217
“. . . พระธรรมปฐมกาลไม่ได้อธิ บายถึ งที่มาของความชัว่ ถ้าจะว่าไปแล้ว การบันทึกทางพระ
คัมภีร์กล่าวว่าความชัว่ ไม่มีที่มาของมัน ความชัว่ ไม่ได้ฝังติดในมนุษย์ หรื อมันไม่สามารถกล่าวได้
ว่า บาปเป็ นผลลัพธ์ของการล่อให้ติดกับของพระเจ้า ผูท้ ดลองยืนอยู่นอกมนุ ษย์คู่น้ นั และต่อต้าน
พระวจนะของพระเจ้า”218
3:6

จากการที่ได้ยอมต่อการทดลอง เอวาก็ไม่ได้เชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระเจ้า ในขณะที่งูได้ริ่เริ่ มสอง
ขั้นตอนแรก เขาได้ยอมให้ความต้องการตามธรรมชาติ (เนื้ อหนังของเธอ) ของเอวานาเธอไปสู่ กบั
ดักของเขา แทนที่จะฟั งงู เอวาควรได้กล่าวสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัส (การห้ามของพระองค์) แก่มนั
อย่างที่พระเยซูได้กล่าวเมื่อพระองค์ได้ถูกทดลอง (มธ. 4:4, 7, 10)
สามลู่ทางทั้งหมดของการทดลองทางเนื้อหนังก็ปรากฎในข้อที่ 6
1. เธอได้เห็นว่าต้นไม้น้ นั “น่ากิน” (ตัณหาของเนื้ อหนัง นัน่ คือ ความต้องการที่จะทาบางสิ่ งที่ตรงกัน
ข้ามกับ น้ าพระทัยของพระเจ้า กล่าวคือ กินผลไม้ที่อร่ อย)

2. มัน “น่ าดู” (ตัณหาของตา นัน่ คื อ ความต้องการที่ จะมี บางสิ่ งนอกเหนื อน้ าพระทัยของพระเจ้า
กล่าวคือ ครอบ ครองผลไม้ที่สวยงาม)
3. มัน “มุ่งหมายจะให้เกิดปั ญญา” (ความหยิง่ ของชีวิต นัน่ คือ ความต้องการที่จะเป็ นบางสิ่ งนอกเหนื อ
น้ าพระทัยของพระเจ้า กล่าวคือ ฉลาดอย่างพระเจ้า หรื อพระต่างๆ) มันคือการ ค้นหาปั ญญาที่ได้
นาเอวา ไปสู่ การไม่เชื่อฟังพระเจ้า219
เอวาได้เห็ น ได้โลภ และได้กินผลไม้น้ นั (เปรี ยบเทียบ ยชว. 7:21; 2 ซมอ. 11:2-4)
จากนั้นก็โลภ และจากนั้นก็กระทา

เรารับรู้

“เราได้สังเกตไปแล้ว. . . ถึงการที่ฉากเหล่านี้ เองก็ถูกเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ป
สมมาตร (ABCDCBA) ภายในฉากกลางนี้ เครื่ องมืออย่างเดียวกันได้ถูกใช้จุดกลาง ‘และเขาได้
กิน” ก็ใช้คากริ ยาหลักของเรื่ องราวนี้ คือคาว่า ‘กิน’ ในด้านใดด้านหนึ่ งนั้นก็มีความหวังของการ
กินของผูห้ ญิงคือ ‘น่ากิน’ ‘น่าดู’ ‘ให้ความเข้าใจ’ ซึ่ งได้ สัดส่ วนกับผลกระทบของมันคือ ‘ตาสว่าง
ขึ้น’ ‘สานึ กว่าตนเปลื อยกายอยู่’ ‘ซ่ อนตัวอยู่ใหมู่ตน้ ไม้’
การเปรี ยบเทียบเหล่านี้ เป็ นการ
เปรี ยบเทียบแบบจงใจ”220
“ข้อเสนอที่วา่ ผูใ้ หญ่สามารถเพ่งมอง ณ สิ่ งใดก็ตามได้น้ นั ก็น่าเย้ยหยันและไร้เดียงสา เพราะว่าการ
เพ่งมองบ่อยครั้งแล้วติดตามมาด้วยความต้องการและการทาบาป”221
เมื่อพิจารณาถึงถ้อยคาของพระเยซูที่วา่ การมองอย่างมีตณั หา ก็เป็ นบาปเท่ากับการกระทาที่โจ่ง แจ้ง
ของบาป(มธ. 5:27-28) นั้น เอวาได้กระทาบาปแรกเมื่อเธอได้ตอ้ งการผลไม้ตอ้ งห้ามนั้นไหม?
ความต้องการต่างๆ ที่บาปนั้นเป็ นบาป แต่การทดลองต่างๆ ไม่ใช่บาปจนกระทัง่ เราตอบสนองโดย
การยอมต่อพวกมัน เอวาได้ทาสิ่ งนี้ เมื่อเธอได้กินผลไม้น้ นั เธอก็เพียงแค่มีประสบการณ์กบั การ
ทดลองเท่านั้น จนกว่าเธอได้กินมัน
“นี่ คื อ แก่ น แท้ข องความโลภ มัน คื อ ท่ า ที ที่ ก ล่ า วว่ า ข้า พเจ้า ต้อ งการบางสิ่ ง ที่ ข ้า พเจ้า ไม่ มี
ในตอนนี้เพื่อที่จะมีความสุ ข”222
“สิ่ ง ที่ อ าดั ม และเอวาได้ แ สวงหาจากต้ น ไม้ แ ห่ ง ความรู ้ ไ ม่ ใ ช่ ค วามรู ้ ท างปรั ช ญาหรื อทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นที่ ต้ อ งการของคนกรี กแต่ เ ป็ นความรู ้ เ ชิ ง ปฏิ บ ัติ ที่ จ ะให้ พ รและความ
สาเร็ จแก่พวกเขา”223

ความไม่รู้หรื อการไม่คานึ งถึ งพระวจนะของพระเจ้าก็ทาให้บุคคลหนึ่ งนั้นอ่อนแอต่อการทดลอง
อย่างมาก (สดด. 119:11) สภาวะเหล่านี้ ก่อให้เกิด การไม่วางใจ ความไม่พึงพอใจ และสุ ดท้าย
การไม่เชื่ อฟั ง ความล้มเหลวที่จะยกย่องความดีของพระเจ้าก็นาไปสู่ การไม่วางใจในความดี ของ
พระองค์ การห้ามของพระเจ้าเช่นเดียวกับการจัดเตรี ยมของพระองค์น้ นั ก็เพื่อประโยชน์ของเรา
“ต้นตอของความบาปควรเป็ นที่เข้าใจ รากฐานของความบาปทั้งสิ้ นอยูใ่ นความต้องการของมนุษย์
ต่อการแสดงสิ ทธิ์ ของตนและความตั้งใจของเขาที่จะเป็ นอิสระจากพระเจ้า อาดัมและเอวาได้หมด
ความอดทนกับข้อจากัดที่ได้วางไว้เหนื อพวกเขาโดยคาสั่งของพระเจ้าและมันคือการต่อต้านต่อสิ่ ง
นี้ที่พวกเขาได้แสดงสิ ทธิ์ ของพวกเขาเองและก็ได้ลม้ ลง ด้วยเหตุน้ นั มนุษย์ไม่ชอบที่จะพึ่งพาซึ่ งกัน
และกัน ไม่ชอบที่จะอยูใ่ ต้คาสั่งของซึ่ งกันและกัน และไม่ชอบที่จะอยูใ่ ต้คาสั่งจากภายนอก เขา
ต้องการที่จะไปตามทางของเขาเอง ที่จะเป็ นนายของเขาเอง และในฐานะผลลัพธ์ เขาก็ทาบาป และ
กลายมาเป็ น‘เจ้านาย’ ของเขาเองซึ่ งเป็ นมรดกแห่งวิบตั ิ”224
พระเจ้าได้ขอให้ผคู ้ นที่จะเชื่ อและวางใจพระวจนะของพระองค์อยูเ่ สมอ ว่าน้ าพระทัยของพระองค์
สาหรั บ เรานั้นจะส่ ง ผลต่อพระพรของเรา อย่า งไรก็ตาม ซาตานได้กระตุ ้นเราอยู่เสมอที่ จะมี
ประสบการณ์ต่างๆ ที่จะโน้มน้าวเราว่าเราสามารถได้รับพระพรต่างๆ ที่ใหญ่กว่าได้ เขาได้กล่าวว่า
“ลองมันดู คุณจะชอบมัน” แต่พระเจ้าตรัสว่า “จงวางใจเราและเจ้าจะมีชีวิตอยู”่ ซาตานเย้ายวนให้
เราที่จะประสบกับบางสิ่ งเพื่อจะทาให้เราแน่ ใจถึ งความดี ของมันซึ่ งขัดแย้งโดยตรงกับน้ าพระทัย
ของพระเจ้าสาหรับเรา มันเป็ นแนวทางของการมองด้วยสายตามากกว่าที่ จะเป็ นแนวทางแห่ ง
ความเชื่ออาดัมได้เลือกที่จะเชื่อฟังภรรยาของเขาแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 3:17)
“. . . อาดัมคงจะไม่กล้าที่จะต่อต้านสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าเลย นอกจากว่าเขาไม่ได้เชื่ อในพระ
วจนะของ พระเจ้า”225
“ในความสมบูรณ์น้ ี [นัน่ คือ ในสภาพที่ไม่ได้ลม้ ลงของเขา] เขาก็มีอานาจโดยความตั้งใจอย่างอิสระ
ที่จะได้มาซึ่ งชีวติ นิรันดร์ ถ้าเขาได้ต้ งั ใจอย่างนั้น . . . . กระนั้นการเลือกของเขา เกี่ยวกับความดีและ
ความชัว่ นั้นก็เป็ นอิสระ และนัน่ ไม่ใช่ สิ่งเดี ยวเท่านั้น แต่ความถูกต้อง สู งสุ ดก็อยู่ในความคิดและ
ความตั้งใจของเขา และส่ วนต่างๆ ทางอวัยวะทั้งหมดก็ประกอบ กันอย่างถูกต้องไปสู่ การเชื่ อฟั ง
จนกระทัง่ ในการทาลายตัวเขาเองนั้นเขาได้ทาให้พรต่างๆ ของเขาเองเสื่ อมไป “ตอนนี้ เราต้องจา
ไว้ว่า ณ การทรงสร้ างครั้ งแรกนั้นมนุ ษย์แตกต่างอย่างมากจากคนรุ่ นหลัง ของเขาทั้งหมด ผูซ้ ่ ึ ง
ได้รั บ ต้น ก าเนิ ด ของพวกเขามาจากเขาในสภาพที่ เ สื่ อ มของเขานั้น ก็ ไ ด้รั บ รอยมลทิ นซึ่ งเป็ น
กรรมพันธุ์จากเขา เพราะว่าส่ วนต่างๆแต่ละส่ วนของจิตใจของเขาได้ถูกก่อรู ปไปสู่ ความซื่ อตรง

ความปกติสุขของความคิดของเขานั้นยืนหยัดและความตั้งใจของเขานั้นก็มีอิสระที่จะเลือกสิ่ งดี . . .
. แต่เหตุผลที่พระองค์ (พระเจ้า) ไม่ได้ค้ าจุนมนุ ษย์โดยความดีของความพากเพียร [นัน่ คือ รักษาเขา
ไว้จากการทาบาป]ก็ฝังตัวอยูใ่ นแผนการของพระองค์. . .”226
3:7-8 การแยกออกที่ บาปก่อให้เกิ ดในความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั พระเจ้าก็ปรากฎออกมาอย่างชัดเจน
ในข้อเหล่านี้ ความรู ้ ใหม่ของพวกเขาที่งูได้สัญญาไว้ว่าจะทาให้พวกเขาเป็ นเหมื อนพระเจ้านั้น
จริ งๆ แล้วได้สอนพวกเขาว่า พวกเขาไม่เหมือนกันและกันอีกต่อไป พวกเขาได้อายถึงการเปลือย
เปล่าของพวกเขาและได้เย็บใบมะเดื่ อรวมกันเพื่อจะซ่ อนความแตกต่างของพวกเขาไว้จากซึ่ งกัน
และกัน (ข้อ 7)227 บางทีพวกเขาได้เลือกใบมะเดื่อก็เพราะว่าใบมะเดื่อนั้นใหญ่และแข็งแรง
เวลา “เย็น” ของวันนั้นตามตัวอักษรแล้วคือ “ลม” ของวัน พระเจ้าได้เสด็จมาหาอาดัมและเอวา
ด้วยลมนี้ พระองค์ได้เสด็จมาด้วยลมก่อนหน้านี้ ในการทรงสร้าง (1:2) และภายหลังต่อโยบ (โยบ
38:1) อิสราเอล (อพย. 20:18-21; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 5:25) และเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:11)
“การเปลี่ ย นแปลงอย่า งสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น ไม่ ส ามารถถู ก จิ น ตนาการได้ ความวางใจแห่ ง การ
ไร้เดียงสาถูกแทนที่ดว้ ยความกลัวแห่งความผิด ต้นไม้ที่พระเจ้าได้สร้างให้มนุ ษย์ที่จะ มองดู (2:9)
ตอนนี้เป็ นที่หลบซ่อนของเขาที่จะป้ องกันพระเจ้าไว้จากการมองดูเขา”228
ข้อที่ 7 แสดงถึงการเริ่ มต้นของยุคการจัดการอันที่สอง คือ ยุคการจัดการของจิตสานึก (หรื อความ
รับผิดชอบทางศีลธรรม) อาดัมและเอวาได้ลม้ เหลวในความรับผิดชอบของพวกเขาภายใต้ยุค การ
จัดการของความไร้ เดี ยงสา ตอนนี้ พวกเขาได้เป็ นคนบาป พวกเขาได้กบฎต่อคาสั่งที่พิเศษของ
พระเจ้า (2:16-17) และการกบฎนี้ได้แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากความรู ้ถึงความดีและความชัว่
ทางทฤษฎีไปสู่ ความรู ้ถึงความดีและความชัว่ ทางประสบการณ์ ตอนนี้ ความรับผิดชอบใหม่ของ
พวกเขาได้กลายเป็ นการที่จะทาสิ่ งดีท้ งั หมดที่รู้ ที่จะละเว้นจากความชัว่ ทั้งหมดที่รู้ และที่จะเข้าหา
พระเจ้าโดยทางการถวายบูชาโลหิ ต ซึ่ งคอยท่าการถวายบูชาของพระคริ สต์ ในฐานะช่วงเวลาของ
การทดสอบสาหรับมนุษย์ ยุคการจัดการของจิตสานึ กได้สิ้นสุ ดลงด้วยน้ าท่วมโลก อย่างไรก็ตาม
ผูค้ นก็ตอ้ งรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อพระเจ้าต่อไปขณะที่พระองค์ได้เพิ่มการสาแดงถึงพระองค์เอง
และน้ าพระทัยของพระองค์ในยุคต่างๆ ที่ตามมา (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:14-16; รม. 2:15; 2 คร. 4:2)
เอวาไม่ได้ตายทางกายภาพทันที แต่เธอได้ตายทางวิญญาณทันที เธอได้ประสบกับความห่ างเหิ น
ในความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้า ในพระคัมภีร์น้ นั ความตายหมายถึงการแยกออก ไม่ได้หมาย
ถึงการดับสู ญ บาปส่ งผลให้เกิ ดความห่ างเหิ น ทางด้านศาสนศาสตร์ (ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์)

ทางด้านสังคม (ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์) ทางด้านจิตใจ (ระหว่างมนุ ษย์และตัวเขาเอง) และทาง
ด้านนิเวศน์ (ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ) เราอาจเพิ่มทางด้านเพศ (ระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิง) และ
ทางด้านการสมรส (ระหว่างสามีกบั ภรรยา) อีกด้วย
ความตายสามประเภทก็ปรากฎในพระคัมภีร์ คือ ทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นการแยกออกของร่ างกาย และ
จิตใจ (ส่ วนที่เป็ นวัตถุและส่ วนที่ไม่ได้เป็ นวัตถุของบุคคลหนึ่ง) ทางวิญญาณ ซึ่งเป็ นการแยก ออก
ของบุคคลหนึ่งกับพระเจ้าและทางนิรันดร์ ซ่ ึงเป็ นการแยกออกอย่างถาวรของบุคคลหนึ่ งกับพระ เจ้า
อัครทูตเปาโลได้เขียนว่าเอวาได้ถูกหลอก (1 ทธ. 2:14)
นี่ ไม่ได้หมายถึงว่า โดยธรรมชาติน้ นั
ผูห้ ญิงอยูภ่ ายใต้การหลอกลวงง่ายกว่าผูช้ าย
“มันไม่สิ่งใดในพระคัมภีร์ที่บ่งบอกว่าผูห้ ญิงนั้นด้อยกว่าผูช้ ายในทางใดก็ตาม หรื อหวัน่ ไหวต่อการ
ทดลองมากกว่าเขา”229
“ผูท้ ดลองก็กล่าวต่อผูห้ ญิง บางทีไม่ใช่ เพราะว่าเธอนั้นเปิ ดต่อการทดลองและมีแนวโน้ม ที่จะทา
บาปมากกว่า เพราะว่านัน่ แทบจะไม่เป็ นแนวคิดรวบยอดของพันธสัญญาเดิมในที่ อื่นๆ เหตุผลนั้น
อาจอยูใ่ นสิ่ งนี้ คือ หญิงนั้นไม่ได้รับข้อห้ามจากพระเจ้าโดยส่ วนตัวอย่างที่อาดัมได้รับ”230
เธออาจได้รับพระวจนะของพระเจ้าทางอาดัม บางทีซาตานได้ยวนใจเอวาเพราะว่าเธอไม่ได้แค่อยู่
ภายใต้สิ ทธิ อานาจของพระเจ้าเท่านั้น แต่อยู่ภายใต้สิ ทธิ อานาจของสามีของเธออีก ด้วย เพราะ
ฉะนั้นเธอก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะคิดว่าพระเจ้าได้ยบั ยั้งบางสิ่ งไว้จากเธอ
“มันน่ าสนใจที่ จะสังเกตว่า เมื่ อบาปนี้ ถูกอ้างอิ งถึ งตลอดทั้งพระคัมภี ร์ มันไม่ได้ถูกอ้างอิ งถึ งว่า
เป็ นบาปของเอวา แต่เป็ นบาปของอาดัม! วลีในข้อที่ 6 ‘กับเธอ’ ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าอาดัมได้อยู่
ข้างเอวาเมื่อเธอได้ถูกทดลองโดยซาตาน ในฐานะผูบ้ ริ หารจัดการทางเทวะของพระเจ้าและใน
ฐานะหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งของครอบครัว มันเป็ นความรับผิดชอบของอาดัมที่จะปกป้ องเอวา
และที่จะทาให้แน่ ใจว่าเธอคงอยู่ในการจานนต่อคาสั่งของพระเจ้า แต่อาดัมได้ลม้ เหลวในความ
รับผิดชอบที่พระเจ้าประทานให้ และได้อนุญาตให้เอวาที่จะกินจากผลไม้ตอ้ งห้ามนั้น”231
อย่างไรก็ตาม อาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง (1 ทธ. 2:14) เขาได้ทาบาปอย่างตระหนักรู ้ถึงสิ่ งที่กาลัง
เกิ ดขึ้ นอย่างสิ้ นเชิ ง (ข้อ 6ข) บาปของเอวาเป็ นบาปของการริ่ เริ่ ม ขณะที่ บาปของอาดัมเป็ นการ
ยอมตาม232 การรุ กรานมากเกิ นไปของผูห้ ญิ ง และการเฉยเมยมากเกิ นไปของผูช้ ายยังคงเป็ น
แนวโน้มของทั้งหญิงและชายตามลาดับ เมื่ออาดัมได้ทาบาป ความตาย “ได้แผ่ไปถึงมวลมนุ ษย์

ทุกคน” (รม. 5:12) เพราะว่าอาดัมไม่ใช่ เอวาที่เป็ นหัวหน้าของเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ภายใต้การบริ หาร
จัดการของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 3:18-23)233
นักอรรถาธิ บายบางคนได้ตีความการกินผลไม้ตอ้ งห้ามว่าเป็ นการใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพสาหรับการมีเพศ
สัมพันธ์234 พวกเขากล่าวว่า บาปดั้งเดิมคือบาปทางเพศ อย่างไรก็ตาม บทพระคัมภีร์ก็ทาให้ การ
ตีความเช่นนั้นเป็ นไปไม่ได้ เอวาได้ทาบาปก่อน (ข้อ 6) เธอได้ทาบาปคนเดียว (ข้อ 6) และ พระ
เจ้าได้รับรองเรื่ องเพศก่อนหน้านั้น (1:28)
“ความเปลือยเปล่าของอาดัมและเอวา (2:25) ไม่ได้ทาให้การเปลือยกายเลอเลิศ แต่แสดงให้เห็นว่า
ทาไมมนุ ษย์ตอ้ งสวมเสื้ อผ้า สิ่ งที่มาพร้อมกับการล้มลงในความบาปก็คือการสู ญเสี ยที่น่าเศร้าใจ
ถึงการไร้เดียงสา (พร้อมกับความอับอายที่เป็ นผลลัพธ์) เมื่อความคิดของผูค้ นได้รับความกระจ่าง
จากข่าวประเสริ ฐ พวกเขาก็เข้าใจถึงความล้มเหลวทางศีลธรรมและธรรมเนียมปฏิบตั ิของการสวม
ใส่ ของพวกเขาที่ป้องกันพวกเขาไว้จากการทดลองทางเพศ”235
บทเรี ยนที่ไร้ กาลเวลาของข้อเหล่านี้ ก็คือว่า ชัยชนะเหนื อการทดลองที่จะละเมิดความปรารถนาดี
ของพระเจ้าก็ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้ที่ถี่ถว้ นถึงพระวจนะของพระเจ้า และความมัน่ ใจที่แน่วแน่ในความดี
ของพระเจ้า ตามที่อิสราเอลได้เผชิ ญกับการทดลองที่จะออกจากน้ าพระทัยที่ได้เปิ ดเผยของพระเจ้า
จากพวกต่างชาติที่พวกเขาได้เผชิ ญหน้านั้น การบันทึกนี้ คงได้จดั เตรี ยมแหล่งสาหรับการคงไว้ซ่ ึ ง
ความสัตย์ซื่ออย่างที่มนั ทาสาหรับเราในวันนี้ บ่อยครั้งแล้ว การทดลองเหล่านี้ ก็ดึงดูด เพราะว่า
พวกมันสัญญาถึงพระพรและความสาเร็ จที่ เหนื อกว่า แม้กระทัง่ ความเป็ นพระเจ้า เพราะฉะนั้น
การรู ้จกั พระวจนะของพระเจ้านั้นสาคัญอย่างยิ่ง (เปรี ยบเทียบ 6:5-9,13-25; สดด.119:9-16) ซาตาน
ได้ทดลองพระเยซู ในทานองเดียวกันกับที่เขาได้ทดลองเอวา อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้พิชยั อย่าง
มีชยั ชนะโดยการใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างแม่นยา ที่จะคงไว้ซ่ ึ งความสัตย์ซื่อต่อน้ าพระทัยของ
พระเจ้า ปั ญญาแท้มาจากการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่การไม่เชื่อฟัง
การเผชิญหน้ าของพระเจ้ ากับคนบาป 3:9-13
ส่ วนนี้เริ่ มต้นที่จะบรรยายถึงผลกระทบต่างๆ ของการล้มลงในความบาป ตอนนี้ เราเห็นพระเจ้าผู ้
ซึ่ งเป็ น ผูส้ ร้างและผูอ้ ุปถัมภ์ในบทที่ 1 และ 2 เป็ นผูพ้ ิพากษา (เปรี ยบเทียบ 1:3-4) ก่อนอื่นพระองค์ได้
ซักถามผูก้ ระทา ผิดเพื่อจะได้รับการสารภาพ จากนั้นได้ประกาศถึงเงื่อนไขใหม่สาหรับชี วิต และสุ ดท้ายได้
จัดเตรี ยมสาหรับคนบาป อย่างมีพระคุณ ความรับผิดชอบของคนบาปก็คือที่จะสารภาพบาปของพวกเขา
และที่จะยอมรับและวางใจใน การจัดเตรี ยมของพระเจ้าสาหรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:9)

โปรดสังเกตว่า พระเจ้าได้ทาการริ่ เริ่ มในการแสวงหาคนบาปเพื่อที่จะก่อตั้งความสัมพันธ์กบั พวก
เขาขึ้นมา ใหม่ หลักฐานของความรักของพระเจ้าคือความไม่เต็มใจของพระองค์ที่จะละทิ้งผูท้ ี่พระองค์ได้
รักแม้ว่าพวกเขาได้ ล้มเหลวที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ การเข้าหาของพระองค์น้ นั นุ่ มนวลและ
กรุ ณา (ข้อ 9, 11, 13)
“ทั้งๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันที่ชดั เจนในการแสดงออกต่อศาสนาต่างๆ ของคนต่างชาติ มนุ ษยรู ป
นิ ยม ของพันธสัญญาเดิ มก็เปิ ดเผยอย่างน่ าสังเกตมากขึ้นถึ งแนวคิดรวบยอดที่แตกต่างอย่างเฉี ยบ
ขาดถึงพระเจ้า”236
บทพระคัมภีร์บนั ทึกถึงผลกระทบหลายอย่างของการล้มลงในความบาปที่มีต่ออาดัมและเอวา
1.
พวกเขาได้รู้สึกผิดและอับอาย (ข้อ 7)
2.
พวกเขาได้พยายามที่จะเปลี่ยนสภาพเหล่านี้โดยความพยายามของพวกเขาเอง (ข้อ )
3.
พวกเขาได้หนีจากการทรงสถิตของพระเจ้าเนื่องจากการกลัวพระองค์ (ข้อ 8, 10)
4.
พวกเขาได้พยายามที่ จะตาหนิ บาปของพวกเขาต่อกันและกัน แทนที่จะสารภาพความรับผิดชอบ
ส่ วนตัว (ข้อ 12, 13)
ข้อเท็จจริ งที่วา่ อาดัมมองว่าของขวัญที่ดีของพระเจ้าที่มีต่อเขา คือ เอวา เป็ นที่มาของปั ญหาของเขา
นั้นก็ แสดงให้เห็น ว่าเขาได้ลม้ ลงไปไกลแค่ไหน (ข้อ 12) อย่างแท้จริ งแล้ว เขาได้กล่าวหาพระเจ้าถึงการ
เป็ นเหตุให้เขา ล้มลงโดย การให้สิ่งที่ตอนนี้เขาได้ถือว่าเป็ นของขวัญที่ไม่ดี
การพิพากษาผู้กระทาผิด 3:14-21
ในฐานะผลลัพธ์ของการไม่เชื่ อฟั งของมนุ ษย์ที่มีต่อพระเจ้า สรรพสิ่ งได้ประสบกับการสาปแช่ ง
และเริ่ มต้น ที่จะเสื่ อมลง วิวฒั นาการสอนว่ามนุ ษย์กาลังปรับปรุ งสภาพของเขาผ่านทางความพยายามของ
ตนเอง พระคัมภีร์ สอนว่ามนุ ษย์กาลังทาลายสภาพของเขาผ่านทางความบาป หลังจากที่ได้รับการอวยพร
จากพระเจ้าถึงสามครั้ง (1:22, 28, 2:3) ตอนนี้สรรพสิ่ งได้ประสบกับการสาปแช่งสามครั้ง (3:14, 17; 4:11)
“ในพระคัม ภี ร์ น้ ัน การที่ จ ะสาปแช่ ง หมายถึ ง ที่ จ ะขอการพิ พ ากษาของพระเจ้า ตกที่ บ างคน
ซึ่งตามปกติแล้วก็เพื่อความผิดที่เฉพาะ”237

อย่า งไรก็ ต าม พระเจ้า ได้เ ริ่ ม ต้นการทรงสร้ า งใหม่ พ ร้ อ มกับ พระสั ญญาถึ ง พงศ์พ นั ธุ์ แผ่นดิ น
การปกครอง และการ พักสาหรับการวางใจในถ้อยคาที่มีอานาจของพระองค์
ข้อ 14-10 เปิ ดเผยถึงเงื่อนไขของพันธสัญญาหลักตามพระคัมภีร์อนั ที่สอง ซึ่ งก็คือพันธสัญญาแบบ
อาดัม ที่ นี่พ ระเจ้า ได้ระบุ ถึ ง เงื่ อนไขที่ ม นุ ษ ย์ซ่ ึ งได้ล้มลงในบาปจะต้อ งดาเนิ นชี วิต (จนกว่า พระเจ้า ได้
ยกการสาปแช่งของ พระองค์ไป จากสรรพสิ่ งในอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ – รม.8:21) องค์ประกอบของ
พันธสัญญานี้ ส ามารถสรุ ป ได้ดังต่ อไปนี้ พระเจ้า ได้ส าปแช่ งงู (ข้อ 14) แต่ ได้สั ญญาถึ งผูไ้ ถ่ (ข้อ15)
พระองค์ ไ ด้เ ปลี่ ย นสถานะของผู ้ห ญิ ง ในสามลัก ษณะ คื อ เธอจะประสบกับ การตั้ง ครรภ์ ห ลายครั้ ง
ความเสี ยใจและความเจ็บปวดในความเป็ นแม่และ ความเป็ นหัวหน้าเรื่ อยไปโดยผูช้ าย (ข้อ 16) พระเจ้าได้
เปลี่ ย นปริ ม าณงานที่ เบาของอาดัม และเอวาในสวนเอเดน ไปสู่ ง านที่ เป็ นภาระหนัก และความเสี ย ใจที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการสาปแช่งของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดิน (ข้อ 17-19) สุ ดท้ายพระองค์ ได้สัญญาถึง
การตายฝ่ ายร่ างกายสาหรับอาดัมและพงศ์พนั ธุ์ท้ งั สิ้ นของเขา (ข้อ 19)
ผลกระทบต่ องู 3:14-15
การพิพากษาของพระเจ้าเหนื อผูล้ ะเมิดแต่ละบุคคล (งู ผูห้ ญิง และผูช้ าย) ได้เกี่ยวข้องกับทั้งหน้าที่
ชีวติ และ ความ สัมพันธ์238 ในแต่ละกรณี น้ นั การลงโทษได้สอดคล้องกับธรรมชาติของความผิด
“คาสาปแช่ ง นั้นได้ถูกกล่ าวต่องู และแผ่นดิ น แต่ ไม่ใช่ ต่อผูช้ ายและผูห้ ญิ ง ซึ่ ง บ่งบอกว่าพระพร
ไม่ได้หายไปอย่างสิ้ นเชิง จนกระทัง่ มีการฆ่าคน ซึ่ งเป็ นการละเมิดต่อฉายาของพระเจ้าที่บุคคลนั้น
(คาอิน) ได้รับการสาปแช่งจากพระเจ้า. . .”239
1.

งูน้ นั ฉลาด (คาฮีบรู ‘อารัม) แต่ตอนนี้มนั ถูกสาป (คาฮีบรู ‘อาเรอ) มันจะต้องเคลื่อนไปบน
ท้องของมัน (ข้อ 14) นัก อรรถาธิ บายบางคนถื อตามตัวอัก ษรและสรุ ปว่างู มี ขาก่ อนที่
พระเจ้าได้สาปมัน240 นักอรรถาธิ บายคนอื่นๆ นั้นถือว่าเป็ นการเปรี ยบเทียบในฐานะที่เป็ น
การอ้างอิงต่อสภาพที่ถูกดู ถูกซึ่ งเป็ น ผลลัพธ์ของงู241 โจเซฟั สได้เขี ยนว่าพระเจ้าได้ถอด
ถอนการพูดจากงูไป ณ เวลานี้ 242 แต่มนั ไม่มีการสนับ สนุ นทางพระคัมภีร์สาหรับการสรุ ป
เช่นนี้

2.

มันจะกินผงคลีดิน (ข้อ 14) เนื่องจากว่างูไม่ได้กินผงคลีดินตามตัวอักษร นักตีความหมาย
คนถื อประโยคนี้ ในเชิ งเปรี ยบเทียบ การกิ นผงคลี ดินเป็ นสานวนที่ถูกใช้ในงานเขียนทาง
ตะวันออกใกล้เพื่อจะอธิ บายถึง ความตกต่าที่สุดของรู ปแบบทั้งสิ้ นของชี วิต ในพระคัมภีร์

นั้นมันยังอธิ บายถึ งความน่ าอายและการพ่ายแพ้ อย่างสิ้ นเชิ งอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ สดด.
44:25; 72:9; อสย. 25:12; 49:23; 65:25; มคา. 7:17)
ภายหลังพระเจ้าได้เปิ ดเผยผ่านทางอิสยาห์ว่างู จะกิ นผงคลี ดินช่ วงระหว่างยุคพันปี (อสย. 65:25)
ปั จจุบนั นี้ งูกินพืชและสัตว์ บางทีพระเจ้าจะทาให้ส่วนนี้ ของสิ่ งที่พระองค์ได้ทานายในปฐมกาล
เกี่ยวกับงูน้ นั สาเร็ จในอาณาจักรพันปี นี่เป็ นการตีความตามตัวอักษร ถ้าสิ่ งนี้ ถูกต้อง จากนั้นบาง
ทีเราควรถื อส่ วนก่อนหน้านี้ ของการสาปแช่ งแบบตามตัวอักษรเช่นกัน นัน่ คือ งูไม่ได้เดิ นทางบน
ท้องของพวกมันก่ อ นการล้ม ลงในความบาป ในอี ก ทางหนึ่ ง อิ ส ยาห์ ค งได้หมายถึ ง ว่า งู จ ะไร้
อันตรายหลังจากที่พระเจ้ายกการสาปแช่งไปจากสรรพสิ่ งในยุคพันปี
3.

มันจะมีความเป็ นศัตรู กนั ระหว่างงูและมนุษย์ (ข้อ 15ก) สิ่ งนี้ ก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนระหว่าง
งู และคน แต่ ค วามตั้ง ใจของพระเจ้า ในข้อ นี้ ดูเ หมื อ นจะรวมถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่เบื้ องหลัง งู
(ซาตาน) พร้อมกับงูเอง

“. . .พงศ์พนั ธุ์ของงูอา้ งอิงถึงมนุ ษย์ตามธรรมชาติผซู้ ่ ึ งเขาได้นาไปสู่ การกบฎต่อพระเจ้า ตอนนี้
มนุ ษ ย์โลกได้ถู กแบ่ งออกเป็ นสองชุ ม ชน คื อ ผูท้ ี่ ถู กเลื อกสรร ผูซ้ ่ ึ ง รั กพระเจ้า และคนเลวทราม
ผูซ้ ่ ึ งรักตนเอง (ยน. 8:31-32, 44; 1 ยน. 3:8) แต่ละบุคคลของพระธรรมปฐมกาลจะเป็ นพงศ์พนั ธุ์
ของหญิ งที่ ผลิ ตความโน้ม เอี ยงฝ่ ายวิญญาณของเธอ หรื อเป็ นพงศ์พ นั ธุ์ ของงู ที่ผ ลิ ตความไม่ เชื่ อ
ของเขา”243
4.

ในที่สุดแล้วมนุ ษย์ก็ทาลายงู แม้ว่างูจะทาให้เขามีบาดแผล (ข้อ 15ข) นี่ เป็ นคาพยากรณ์ถึง
ชัยชนะ ของ“พงศ์พนั ธุ์” ที่สูงสุ ดของหญิง (พระเมสสิ ยาห์) เหนือซาตาน (เปรี ยบเทียบ
วว. 19:1-5; กท. 3:16, 19; ฮบ. 2:14; 1 ยน. 3:8)244 นักตีความส่ วนใหญ่ได้ตระหนักว่า
ข้อนี้ เป็ นพระสัญญาแรกตามพระคัมภีร์ถึงการจัดเตรี ยมสาหรับความรอด (“ข่าวประเสริ ฐ
แรก”)245 ส่ วนที่เหลือของพระธรรม แท้จริ งแล้วพันธสัญญาเดิมทั้งหมด ก็ดาเนิ นการต่อไป
ที่จะชี้ไปข้างหน้าถึงพงศ์พนั ธุ์น้ นั

“สาหรับผูเ้ ขียนแล้ว งูน้ นั เป็ นตัวแทนของบางคนหรื อบางสิ่ ง งูน้ นั ถูกเป็ นตัวแทนโดย “พงศ์พนั ธุ์”
ของเขาเมื่อ “พงศ์พนั ธุ์” นั้นถูกขยี้ หัวของงูน้ นั ก็ถูกขยี้ ดังนั้น หลายสิ่ งก็อยูใ่ นระหว่างเสี่ ยงในตอน
พระคัมภีร์ที่ส้ นั นี้มากกว่าที่ผอู ้ ่านจะตระหนักได้ในตอนแรก โปรแกรมได้ถูกตั้งขึ้นโครงเรื่ อง ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นที่จะนาผูเ้ ขียนไปไกลเกิ นกว่างู น้ ี หรื องู น้ นั และ “พงศ์พนั ธุ์ ” ของเขา มันคือสิ่ งที่งู และ

“พงศ์ พ ัน ธุ์ ” ของเขาที่ เ ป็ นตัว แทนที่ อ ยู่ ณ ศู น ย์ก ลางของจุ ด จดจ่ อ ของผู ้เ ขี ย น พร้ อ มกับ
‘สิ่ งเดียว’ นั้น มันก็มี ‘ศัตรู ’ ที่จะต้องถูกขยี้”246
“ตัวบทในบริ บทก็จดั เตรี ยมโครงร่ างที่ถูกต้องและชัดเจนในรู ปแบบ แต่ไม่สมบูรณ์ในรายละเอียด
ทั้งสิ้ น คาถามจานวนมากมายก็ถูกทิ้งไว้โดยปราศจากคาตอบ เมื่อพระคริ สต์ได้ตายที่บนกางเขน
และได้เป็ นขึ้นมาจากความตาย รายละเอียดของจุ ดสุ ดยอดก็ถูกเติมเข้าไปและระบุ ไว้ แต่ตวั บท
ไม่ได้เรี ยกร้องที่จะถูกตีความใหม่ หรื อมันก็ไม่ได้เรี ยกร้องการตีความในแนวทางที่ไม่ได้แนะนา
ไว้ในบริ บท”247
พระเจ้า ได้ส าปแช่ ง สั ต ว์ท้ ัง หมดและสรรพสิ่ ง เนื่ อ งจากการล้ม ลงในความบาป (รม. 8:20)
แต่พระองค์ได้ทาให้งูน้ นั น่ าดู หมิ่ นมากที่ สุดของสัตว์ท้ งั หมดเพราะส่ วนของมันในการล้มลงใน
ความบาป
“บรรดาถ้อยคามีอานาจ บรรดาถ้อยคาแห่ งการอวยพรและการสาปแช่งของพระเจ้านั้นมีพลังมาก
ที่สุดพวกมันกาหนดชีวติ ของเรา”248
ผลกระทบต่ อผู้หญิง 3:16
1.

เอวาจะประสบกับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นในการคลอดลูก เป็ นที่แน่ชดั ว่า มันคงมีความเจ็บปวดบ้าง
ในขบวนการของการคลอดลูกก่อนการล้มลงในความบาป แต่เอวาและบรรดาลูกสาวของเธอจะ
ประสบกับความเจ็บปวดที่เพิม่ ขึ้น ตัวบทไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าสัญญาถึงการตั้งครรภ์มากขึ้นพร้อม
กับความเจ็บปวดมากขึ้น249 บางที “ความเจ็บปวด” และ “การคลอดลูก” เป็ นการใช้คานามสอง
คาเชื่ อมกันในตัวบทภาษา ฮีบรู ซ่ ึ ง หมายถึ ง ความเจ็บปวดในการตั้งครรภ์หรื อการตั้งครรภ์อย่าง
ระทมทุกข์ (เปรี ยบเทียบ 1:2; 4:12; 9:2; Ps. 9:2) ความ ชื่ นชมยินดีของผูห้ ญิงในการตั้งครรภ์และ
การคลอดลูกมักจะเป็ นความเศร้าใจเนื่องด้วยเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด250

2.

การปรารถนาสามีของผูห้ ญิง มีการตีความหลายอย่างที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่ งที่ความปรารถนาของ
ผูห้ ญิงอาจจะเป็ น
ก.

วลี น้ ี “เจ้ายังปรารถนาสามี ”
ปรารถนาของสามีของเธอ

หมายถึ งว่า ความปรารถนาของผูห้ ญิงจะอยู่ภายใต้ความ

“ความปรารถนาของเธอ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม จะไม่ได้เป็ นของเธอเอง เธอไม่สามารถ
ทาสิ่ งที่ เธอปรารถนาได้ เพราะว่าสามี ของเธอปกครองเหนื อเธออย่างนักเผด็จการ และ
อะไรก็ตามที่เธอ ปรารถนานั้นก็อยูภ่ ายใต้ความปรารถนาของเขา”251
ข.

ผูห้ ญิงจะมีความปรารถนาที่ยงิ่ ใหญ่และการพึ่งพาทางจิตใจที่สามีของเธอ
“ความปรารถนานี้ ก็ประหลาด มันไม่ใช่แค่ความปรารถนาทางเพศเท่านั้น มันรวมถึงการ
ดึงดูดที่ผหู ้ ญิ งประสบเพื่อผูช้ ายซึ่ งเธอไม่สามารถเอามาจากธรรมชาติของเธอได้ บรรดา
ผูส้ นับสนุ น สิ ทธิ สตรี ที่อิสระอาจแสวงหาที่ จะกาจัดมันไป แต่มนั ก็ ยืนหยัดในการโผล่
ออกมา”252

ค.

ผูห้ ญิงปรารถนาที่จะควบคุ มความสัมพันธ์กบั สามีของเธอ มุมมองนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โครงสร้ าง
แบบขนานของภาษาฮีบรู ใน 4:7 ดูเหมือนว่ามุมมองนี้ดีที่สุดสาหรับข้าพเจ้า
“ ‘คาสาป’ ที่นี่อธิ บายถึงการเริ่ มต้นของการต่อสู ้ของทั้งหญิงทั้งชาย หลังจากการล้มลงใน
ความบาปนั้น สามีไม่ได้ปกครองอย่างง่ายดายอีกต่อไป เขาต้องต่อสู ้เพื่อความเป็ นหัวหน้า
ของเขา ความปรารถนาของผูห้ ญิงก็คือที่จะควบคุมสามีของเธอ (ที่จะยื้อแย่งความเป็ นหัว
หน้าที่ได้ถูก แต่งตั้งโดยพระเจ้า) และเขาต้องควบคุมเธอถ้าเขาสามารถ บาปได้ทาให้ท้ งั
การจานนที่เต็มใจของภรรยาและความเป็ นหัวหน้าที่มีค วามรักของสามีน้ นั เสื่ อมลง และ
ดังนั้นการปกครองแห่ งความรักที่พบได้ในแดนสุ ขาวดี ก็ถูกแทนที่ดว้ ย การดิ้นรน การใช้
อานาจกดขี่ การมีอานาจเหนือกว่าและการบงการ”253

ง.

ผูห้ ญิงจะมีความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์กบั สามีของเธอต่อไป แม้วา่ หลังจากการล้มลง
ในความบาปนั้นเธอได้ประสบกับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นในการคลอดลูก
“. . . ความปรารถนาของผูห้ ญิงที่มีต่อผูช้ าย และการปกครองของเขาเหนื อเธอนั้น ไม่ใช่
การลงโทษแต่เป็ นสภาพที่ซ่ ึ งเธอจะประสบกับการลงโทษ. . . . ทั้งๆ ที่มีการล้มลงในความ
บาป มันอาจรวมถึงว่าผูห้ ญิงจะมีความปรารถนาถึงความสนิทสนมกับผูช้ ายซึ่ งเกี่ยวข้องไป
มากกว่าความสนิทสนมทางเพศ. . . .”254

มุมมองนี้ถือว่าถ้อยแถลงนี้ของพระเจ้าเป็ นพระพรแทนที่จะเป็ นคาสาปแช่ง
ผลกระทบต่ อมนุษย์ โดยทัว่ ไป 3:17-19

1.

อาดัมจะต้องทางานหนักเพื่อจะหากินจากแผ่นดิน (ข้อ 17-18) อาดัมได้รับสิ ทธิ พิเศษของการชื่น
ชมกับสวนแล้ว (2:15) แต่นี่ไม่ได้เรี ยกร้องการทางานอย่างหนักและเหนื่อยยาก
“สาหรับผูช้ ายแล้ว การลงโทษของเขาประกอบด้วยความลาบากและความไม่เพียงพอของการดารง
ชี พของเขา ซึ่ งตอนนี้ เขาต้องแสวงหาเพื่อตัวเขาเอง การลงโทษของผูห้ ญิงได้โจมตีที่รากที่ลึกที่
สุ ดของการที่ เธอเป็ นภรรยาและแม่ การลงโทษของผูช้ ายนั้นโจมตี ที่เส้ นประสาทภายในสุ ดแห่ ง
ชีวติ ของเขา คือ งานของเขา กิจกรรมของเขา และการจัดเตรี ยมสาหรับการยังชีพ”255
“การลงโทษเหล่านี้ แสดงถึงความยุติธรรมที่โต้กลับ อาดัมและเอวาได้ทาบาปโดยการกิน พวกเขา
จะทนทุกข์ในการที่จะกิ น เธอได้บงการสามีของเธอ เธอจะถูกควบคุมโดยสามีของเธอ งูได้ทาลาย
เผ่าพันธุ์มนุษย์ เขาจะถูกทาลาย”256
“ในการบรรยายถึ งความแตกต่างระหว่างสภาพของแผ่นดิ นก่ อนหน้า และหลังจากการล้มลงใน
ความบาป ผูเ้ ขียนแสดงให้เห็นว่าสภาพปั จจุบนั ของแผ่นดินไม่ใช่แนวทางที่มนั ถูกตั้งใจให้เป็ นตรง
กันข้าม สภาพของแผ่นดินเป็ นผลลัพธ์ของการกบฎของมนุษย์ ในการทาอย่างนั้น ผูเ้ ขียนได้ปูทาง
สาหรับบรรทัดฐานที่เป็ นศูนย์ก ลางในโครงสร้ างของอนาคตศาสตร์ ตามพระคัมภีร์ ซึ่ งก็คือความ
หวังเกี่ ยวกับ ‘ท้องฟ้ าใหม่และแผ่นดิ นโลกใหม่’ (เปรี ยบเทียบ อสย. 65:17; รม. 8:22-24; วว.
21:1)”257

2.

เขาจะกลับไปสู่ ผงคลีดินเมื่อเขาได้ตายไป (ข้อ 19) แทนที่จะดาเนิ นชี วิตตลอดไป ซึ่ งประสบกับ
ความเป็ นอมตะทางกายภาพ ตอนนี้ผคู ้ นจะตายทางกายภาพและประสบกับความมตะทางกายภาพ
“ปฐมกาล 3:19 ไม่ได้อา้ งถึงสาเหตุของการตายต่อการประกอบร่ างกายมนุ ษย์ข้ ึนดั้งเดิม เพื่อว่าใน
ที่สุดแล้ว มนุ ษย์คงได้ตายอยู่แล้ว แต่ก็กล่าวถึ งแค่หนึ่ งในผลลัพธ์ต่างๆ ของความตาย เนื่ องจาก
ร่ างกายมนุษย์ได้ถูกสร้างจากผงคลีดิน เมื่อความตายมาถึง มันควรจะถูกละลายไปสู่ ดินอีกครั้ง”258
ข้อ 18 แสดงถึ งการพลิ กกลับของสภาพของแผ่นดิ นก่อนหน้าและหลังจากการล้มลงในความบาป
ข้อ 19 แสดงถึงสิ่ งเดียวกันสาหรับสภาพของมนุษย์
“อาดัมและเอวาได้ลม้ เหลว. . . ที่จะถือรักษาข้อห้ามของพันธสัญญาแบบเอเดน [1:26-31; 2:16-17]
การไร้เดียงสาได้สูญเสี ยไปและจิตสานึกได้บงั เกิดขึ้น. . . .

“หลังจากที่ได้ลม้ เหลวภายใต้พนั ธสัญญาแบบเอเดน จากนั้นมนุ ษย์ก็ได้เผชิ ญหน้ากับการจัดเตรี ยม
ของพันธสัญญาแบบอาดัม [3:14-19] พันธสัญญานั้นไม่มีเงื่อนไขในแง่ที่วา่ พงศ์พนั ธุ์ของอาดัม
และเอวาจะไม่สามารถหลีกหนีผลลัพธ์ต่างๆ ของความบาปโดยความพยายามของมนุษย์ได้. . . .
“อย่างไรก็ตาม รังสี แห่ งความสว่างได้ถูกจัดเตรี ยมไว้ในพันธสัญญาแบบอาดัม เพราะว่าพระเจ้าได้
สัญญาว่าผูไ้ ถ่จะมา [3:15]. . . . สิ่ งนี้ เป็ นบทนาของหัวข้อใหญ่ของพระคุณและการไถ่ที่พบได้ใน
พระคัมภีร์. . . .
“นอกจากจะถูกทาให้เข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าและถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระสัญญาต่างๆ
ที่ตามมาแล้ว จวบจนถึงปั จจุบนั ผูค้ นก็จะทางานภายใต้การจัดเตรี ยมของพันธสัญญาแบบอาดัม”259
ผลกระทบต่ างๆ ทีเ่ พิม่ เติมต่ ออาดัมและเอวา 3:20-21
อาดัมและเอวาได้ยอมรั บการพิพากษาจากพระเจ้าและไม่ได้กบฎต่อมัน เราเห็ นสิ่ งนี้ ในการที่
อาดัมได้ต้ งั ชื่ อเอวาว่ามารดาของปวงชนที่มีชีวิต ซึ่ งเป็ นชื่ อส่ วนตัวที่ กาหนดจุดหมายปลายทางของเธอ
(ข้อ 20) เขาได้เชื่ อว่า ชี วิตจะดาเนิ นต่อไปทั้งๆ ที่มีคาสาปแช่งของพระเจ้า นี่ เป็ นการกระทาแห่ งความเชื่ อ
และการแสดงออก ถึ ง ความหวัง เขาได้เชื่ อพระสั ญญาของพระเจ้า ที่ ว่า เธอจะมี ค รรภ์และคลอดบุ ตร
(ข้อ 16) ชื่อแรกของภรรยา ของเขา “ผูห้ ญิง” (2:23) ได้มองย้อนไปยังต้นกาเนิ ดของเธอ ในทางตรงข้าม
ชื่อที่สองของเธอ “เอวา” ขณะที่ได้คอยท่าจุดหมาย ปลายทางของเธอ
1.

โปรดสั ง เกตว่า ก่ อ นที่ พ ระเจ้า ได้ส่ ง อาดัม และเอวาออกไปสู่ ส ภาพแวดล้อ มใหม่ พระองค์ไ ด้
จัดเตรี ยมเครื่ องนุ่งห่มให้แก่พวกเขา ซึ่ งเพียงพอสาหรับความจาเป็ นต่างๆ ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ
3:21-26) การจัดเตรี ยมของพวกเขาเองนั้นไม่เพียงพอ (ข้อ 7) พระองค์ได้ทาเพื่อพวกเขาในสิ่ งที่
พวกเขาไม่สามารถทาเพื่อตัวพวกเองได้
“. . . เขา [อาดัม] จาต้องเรี ยนรู ้วา่ ความบาปนั้นไม่สามารถถูกปกปิ ดด้วยใบไม้ที่ได้ดึงมาจากพุม่
ไม้ขณะที่เขาผ่านไป และสิ่ งนั้นมันจะงอกอีกครั้งหนึ่งในปี ถัดไป แต่ความบาปนั้นสามารถถูก
ปกปิ ดโดยความเจ็บปวดและโลหิ ตเท่านั้น”260

2.

ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระเจ้าได้ป้องกันอาดัมและเอวาไว้จากการดาเนิ นชี วิตตลอดไปเป็ นนิ ตย์ในสภาพ
ที่ได้ลม้ ลงในบาปของพวกเขา (ข้อ 22-24)

การขับไล่ให้ ออกไปจากสวน 3:22-24
ข้อ 22 แสดงให้เห็นว่าความสุ ข (ดี) ของมนุ ษย์ไม่ได้ประกอบด้วยการที่เขาเป็ นเหมือนพระเจ้ามาก
เท่ากับ การที่มนั ขึ้นอยูก่ บั การที่เขาอยูก่ บั พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 16:11)261 “เหมือนผูห้ นึ่งในพวกเรา”
บางทีหมายถึง เหมือนบุคคลในสวรรค์ (พระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ เปรี ยบเทียบ 1:26)262
พวกเครู บในพันธสัญญาเดิมล้อมรอบและเป็ นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้า พวกเขา
เป็ นเหมือน องครักษ์ของพระเจ้า การอธิ บายด้วยภาพของชาวตะวันออกโบราณได้วาดภาพพวกเขาว่าเป็ น
สิ งโตที่มีหวั เป็ น คนและมีปีกซึ่ งปกป้ องสถานที่ที่บริ สุทธิ์ 263 ที่นี่โมเสสได้วาดภาพพวกเขาว่ากาลังปกป้ อง
ต้นไม้แห่ งชี วิตด้วย ดาบเพลิ ง พวกเขาได้ปกป้ องหี บแห่ งพันธสัญญาภายหลังอย่างที่พวกเขาได้ปกป้ อง
ต้นไม้แห่ งชี วิตในสวนนั้น (ข้อ 24) ธรรมบัญญัติที่อยูใ่ นหี บนั้นเป็ นแหล่งแห่ งชี วิตสาหรับคนอิสราเอล
เชิงตะเกียงทองคาในพลับพลานั้นเป็ น ตัวแทนของต้นไม้แห่งชีวติ และการทรงสถิตของพระเจ้า264
เมื่ อผูค้ นได้อพยพไปทางทิ ศตะวันออกของสวนนั้น พวกเขาได้ต้ งั ถิ่ นฐานในเมื องชิ นาร์ และได้
สร้างเมือง บาเบล (คากรี ก บาบิโลน 11:2) เมื่อโลทได้จากอับราฮัมไป เขาได้อพยพไปทางตะวันออกยัง
เมืองโสโดม (13:11) เมื่ออับราฮัมได้กลับมาจากทางตะวันออก เขาได้กลับไปยังแผ่นดินแห่ งพันธสัญญา
และเมืองซาเล็ม (“สันติสุข” 14:17-20) ดังนั้น การทรงสถิตของพระเจ้าก็อยูต่ ่อไปในสวนนั้น (แผ่นดิน
แห่ งพันธสัญญา?) ในแง่ของการทาให้ เป็ นท้องถิ่ น และโดยพื้นฐานแล้ว การเคลื่อนจากที่นนั่ ไปทางทิศ
ตะวันออกได้เกี่ยวข้องกับการออกไปจากพระองค์
“ไม่วา่ ผูค้ นพยายามอย่างหนักแค่ไหนที่จะกาจัดการปกครองของผูช้ าย งานที่ทรมาน การคลอดลูก
ที่เจ็บปวด และความตาย ความชัว่ เหล่านี้ จะดาเนิ นต่อไปเนื่ องจากว่าบาปนั้นยังมีอยู่ พวกมันเป็ น
ผลของความบาป”265
การกบฎต่ อพระเจ้า ส่ งผลให้เกิ ดความทุ กข์ทรมานและความตาย แต่ก ารสารภาพรั บรองถึ งการ
จัดเตรี ยมที่มี พระคุณของพระองค์ ส่ วนนี้ อธิ บายว่าทาไมมนุ ษย์ทางานหนักและทรมานตลอดชี วิต
ของพวกเขาและในที่ สุดก็ตาย ไป ความบาปเป็ นสิ่ งรั บ ผิดชอบ และการขจัดความบาปออกไป
เท่านั้นที่จะสิ้ นสุ ดสภาพนี้ พระเจ้าเป็ นผูช้ ่วยให้รอด เช่นเดียวกับผูพ้ ิพากษาในส่ วนนี้ โมเสสได้
แนะนาถึงวิธีของการปกคลุมความบาป นัน่ คือ โดยทางความตายของ ตัวแทนที่ไร้ความผิด ดังนั้น
มันก็มีความหวังในความกลางความหายนะ266

“บทนี้ ไม่ได้สนับสนุ นแนวคิ ดรวบยอดที่ ว่าคนหนึ่ งพบความสาเร็ จและความสุ ขสาราญด้วยการ
ปลดปล่อย ตนเองจากการอยูใ่ ต้บงั คับของพระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งก็คือ การอนุ ญาตของพระองค์
และการปฏิเสธของ พระองค์ มนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนรู ปจากหุ่ นกระบอกไปสู่ นกั คิดอิสระและเป็ นเอก
ราชแบบทันที ทนั ใด ที่ จริ ง แล้วเขาไม่เคยเป็ นมนุ ษย์กลเลย ถ้ามนุ ษย์ได้ขาดความสามารถที่จะ
เลือก ข้อห้ามของพระเจ้าที่จะไม่ให้กิน ผลจากต้นไม้แห่ งความสานึ กในความดี และความชัว่ คงจะ
ไม่จาเป็ น บุคคลหนึ่งไม่ได้รับการบอกกล่าวที่จะ ยับยั้งจากบางสิ่ ง นอกจากว่าเขามีความสามารถที่
จะไม่ยบั ยั้ง”267
ดัง นั้นปฐมกาลบทที่ 3 แนะนาเราถึ งข้อเท็จจริ งของเสรี ภาพของมนุ ษ ย์พร้ อมกับ ย้ า เตื อนเราถึ ง
อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า268
2. การฆ่าอาแบล 4:1-16
บทที่ 4 แสดงถึงการกระจายของความบาปจากครอบครัวของอาดัมไปสู่ สังคมที่ใหญ่ข้ ึนที่พงศ์พนั ธุ์
ของเขา ได้สร้ างขึ้น ความบาปนี้ ไม่เพียงแต่กระทบต่อทุกคน แต่ผคู ้ นก็ชวั่ ร้ ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การถื อสิ ท ธิ์ ตัวเองของมนุ ษย์ก็นาไปสู่ ค วามรุ นแรง ข้อ 1-16 แสดงให้เห็ นว่า การล้มลงในความบาปได้
กระทบต่อลูกๆ ของ อาดัมและเอวา เช่นเดียวกับพวกเขาเอง ข้อ 17-26 อธิ บายคร่ าวๆ ถึงสิ่ งที่เป็ นผลจาก
คาอินและเสทและพงศ์พนั ธ์ ของพวกเขา โปรดสังเกตว่าบทนี้เริ่ มต้นและจบลงด้วยหัวข้อของการนมัสการ
พระเจ้าได้เตือนอาดัมและเอวาเกี่ยวกับความบาป แม้กระนั้นคาอินได้ฆ่าน้องชายของเขาซึ่ งเป็ นการ
เริ่ มต้น ของการแข่งขันกันของพี่น้อง เพราะว่าพระเจ้าได้ยอมรับการถวายของอาแบลแต่ไม่ใช่ ของเขาเอง
การแข่งขันกัน ของพี่นอ้ งได้รังควานครอบครัวในทางธรรมแต่ละครอบครัวในพระธรรมปฐมกาล คาอินได้
ปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความบาปของเขาและได้คดั ค้านความรุ นแรงแห่งการลงโทษของพระเจ้า พระเจ้า
ได้จดั เตรี ย มการปกป้ องส าหรั บ คาอิ นอย่างมี พ ระคุ ณในการตอบสนองต่อการบ่นของเขา บทที่ 3 ให้
สาเหตุและบทที่ 4 ให้ผลลัพธ์
มันมีการเปรี ยบเทียบแบบโครงสร้างและแบบแนวคิดรวบยอดระหว่างส่ วนของข้อเหล่านี้ กบั ส่ วน
ของข้อ ก่อนหน้า นั้น (2:4-3:24)269
A
B
C

ฉากที่ 1 (การบรรยาย): คาอินและอาแบลเป็ นผูแ้ สดง พระยาเวห์อยูเ่ ฉยๆ (ข้อ 2ข-5)
ฉากที่ 2 (การสนทนา): พระยาเวห์ถามคาอิน (ข้อ 6-7)
ฉากที่ 3 (การสนทนาและการบรรยาย): คาอินและอาแบลอยูต่ ามลาพัง (ข้อ 8)

B’
A’

ฉากที่ 4 (การสนทนา): พระยาเวห์เผชิญหน้ากับคาอิน (ข้อ 9-14)
ฉากที่ 5 (การบรรยาย): พระยาเวห์เป็ นผูแ้ สดง คาอินอยูเ่ ฉยๆ (ข้อ 15-16)

ทั้งสองเรื่ องจบลงด้วยการที่คนบาปออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้าและไปดาเนินชีวิตทางทิศ
ตะวัน ออกของ สวนเอเดน (3:24; 4:16)
“. . . แม้วา่ ผูเ้ ขียนพระธรรมปฐมกาลต้องการที่จะเน้นถึงการเปรี ยบเทียบระหว่างสองเรื่ อง เขาไม่ได้
ถือว่าการฆ่าอาแบลเป็ นการเริ่ มใหม่ของการล้มลงในความบาป มันมีการพัฒนา: ความบาปนั้นยึด
ที่มนั่ อย่างเหนียวแน่นมากยิง่ ขึ้นและมนุษย์ก็ได้ห่างเหิ นไปจากพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น”270
4:1-8 เอวาได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการช่วยเธอในการคลอดลูก (คาอิน)271 หรื อได้โอ้อวดว่าเธอได้สร้าง
มนุษย์ (คาอิน) อย่างที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ (อาดัม ข้อ 1)?272 ดูเหมือนทางเลือกแรกจะเป็ นที่ชอบ
มากกว่า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) “คาอิน” หมายถึง “การครอบครอง” หรื อ “การได้มา” ซึ่ งเป็ น
สัญญาณบอกเหตุถึงใจโอนเอียง (ไปในทางชัว่ ) แรกเริ่ มของเขาเอง อาแบล ซึ่ งมาจากคา
ฮีบรู
ฮีเบล หมายถึง “ลมหายใจ ไอน้ า การหายใจออก หรื อสิ่ งที่ข้ ึนไป” เมื่อสิ่ งต่างๆ ได้แผ่ขยาย ชี วิต
ของเขาก็ส้ นั ดังเช่นไอน้ า “อาแบล” หมายถึง “ทุ่งหญ้า” ในที่อื่นอีกด้วย
ทาไมพระเจ้า “ได้ยอมรับ” การถวายของอาแบลและไม่ใช่การถวายของคาอิน (ข้อ 4)? เพราะว่า อา
แบล มีความเชื่อ (ฮบ. 11:4) อะไรที่อาแบลได้เชื่ อแต่คาอินไม่ได้เชื่อ? พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าว
อย่างเจาะจง คาตอบคงจะอยูใ่ นหนึ่งหรื อหลายคาอธิ บายดังต่อไปนี้273
1.

นักอรรถาธิ บายบางคนได้เชื่อว่าท่าทีอาแบลเปิ ดเผยถึงความเชื่อของเขา ท่าทีที่ไม่เหมาะสมของคา
อินที่มีต่อพระเจ้านั้นเห็นได้ชดั เจนในข้อที่ 5 274

2.

คนอื่นๆ กล่าวว่าความเชื่อของอาแบลเห็นได้ชดั เจนในการนาสิ่ งที่ดีที่สุดจากฝูงสัตว์ (ข้อ 4) ในทาง
ตรงกันข้าม โมเสสไม่ได้อธิ บายถึงการถวายของคาอิน (ข้อ 3)
“เขา [ผูเ้ ขียน] ได้อธิ บายลักษณะการถวายของอาแบลจากฝูงสัตว์วา่ มา ‘จากสัตว์หวั ปี ’ และ ‘มาจาก
ไขมันของพวกมัน’ โดยการถวายสัตว์หวั ปี นั้น อาแบลได้ แสดงว่าเขาได้ตระหนักว่าพระเจ้าเป็ น
ผูบ้ ุก เบิ กและเจ้า ของชี วิต ในความเหมื อนกับส่ วนที่ เหลื อของโลกทางตะวันออกใกล้โบราณ
คนฮี บ รู ไ ด้เ ชื่ อ ว่า พระเจ้า หรื อ เจ้า แห่ ง ดิ น แดนได้รับ สิ ท ธิ์ ส่ วนแบ่ ง ส่ ว นแรกของผลผลิ ต ทั้ง สิ้ น
ผลแรกของพืชและหัวปี ของสัตว์และมนุษย์เป็ นของพระองค์. . . .

“การถวายของอาแบลได้สอดคล้องกับศาสนศาสตร์ น้ ีการถวายของคาอินไม่ได้ สอดคล้อง ในเรื่ อง
ที่ส้ นั กระชับเช่นนั้นนักตีความอาจละเลยที่วา่ ในขณะที่ของ ขวัญของอาแบลมีคุณสมบัติโดย ‘สัตว์
หัวปี ’ นั้น ‘ผลแรก’ ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการถวายของคาอิน. . . .
“อาแบลได้ถวาย ‘ไขมัน’ อีกด้วย ซึ่ งในเนื้ อหาแบบ ‘P’ [แบบปุโรหิ ต] นั้นเป็ น ของพระเจ้าและถูก
เผาอย่างเป็ นสัญลักษณ์โดยพวกปุโรหิ ต ส่ วนเผาไหม้ที่ รสชาติดีที่สุดและดีที่สุดของการถวายได้
แสดงถึ งสิ่ งที่ ดีที่สุด คู่สนทนามุ่งที่ จะกล่ าวว่า เครื่ องบูชาของอาแบลได้ผ่านการทดสอบด้วย
เกียรติยศอย่างสู ง อย่างไรก็ตาม เครื่ องบูชาของคาอินขาดการเปรี ยบเทียบกับ ‘ไขมัน’”275
“ผูอ้ ่ า นพระคัม ภี ร์ ที่ ไ ม่ มี อ คติ ทุ ก คนต้องรู ้ สึ ก ว่า เครื่ อ งบู ช าสถาปนาศู น ย์ก ลางของพันธสั ญ ญา
เดิม”276
เป็ นไปได้ที่ท่าทีที่แย่ของคาอินได้ส่งผลให้เกิดการที่เขาไม่ได้ถวายสิ่ งดี ที่สุดแด่พระเจ้า ในอีกนัย
หนึ่ง ทั้งทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ก็ถูกต้อง
“อาแบลได้พยายามเป็ นพิเศษที่จะทาให้พระเจ้าโปรดปราน (ซึ่ งหมายถึงว่าเขาได้มีความเชื่ อในพระ
เจ้า - ฮบ. 1:6) ในทางตรงกันข้าม คาอินเพียงแค่ปฏิบตั ิหน้าทีเท่านั้น”277
“เราคิดว่าการขาดหายไปของ ‘ผลแรก’ สาหรับคาอินในการวางเคียงกันกับ ‘ผลแรก’ ของเสทคงจะ
ไม่สูญเสี ยไปในผูฟ้ ังของโมเสส
“ทั้งผูใ้ ห้และของขวัญก็อยูภ่ ายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดของพระเจ้า การถวายของคาอินไม่ได้
ถึงมาตรฐานเพราะว่าเขาได้ยบั ยั้งสิ่ งดีที่สุดจากผลผลิตของเขาไว้สาหรับเขาเอง”278
3.

หลายคนเชื่ อว่าอาแบลได้ตระหนักถึ งความจาเป็ นสาหรับการตายของตัวแทนที่มีชีวิตที่จะไถ่บาป
ของเขา แต่คาอินไม่ได้ตระหนักอย่างนั้น ถ้าเขาได้เข้าใจสิ่ งนี้ เขาคงได้เรี ยนรู ้ มนั โดยการสาแดง
ของพระเจ้าที่พระคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกอย่างชัดเจน279 บางทีคาอินและอาแบล ได้เรี ยนรู ้ ว่า สัตวบูช า
ได้ท าให้พ ระเจ้า พอพระทัย ในทางตรงกัน ข้า ม ธัญญบู ช าไม่ ไ ด้ท าให้พ ระเจ้าพอพระทัย จาก
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ใบมะเดื่อที่อาดัมและเอวาได้ใช้ที่จะปกปิ ดความเปลือยเปล่าของพวกเขาก็ไม่ได้เป็ น
ที่น่าพอใจ แต่หนังสัตว์น้ นั เป็ นที่น่า พอใจ (3:7, 21) ดังนั้น ความแตกต่างในกรณี ของคาอินและอา

แบล ก็คงเป็ นความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่มนุ ษย์จดั เตรี ยม (การกระทา) และสิ่ งที่พระเจ้าจัดเตรี ยม
(พระคุณ) เช่นกัน
“ตลอดเวลาแล้ว ความเชื่ อ สั น นิ ษ ฐานล่ ว งหน้า ถึ ง การส าแดงของพระเจ้า ต่ อ สิ่ ง ที่ ม ัน เป็ นการ
ตอบสนอง. . .”280
“สิ่ งจาเป็ นต่างๆ โดยทัว่ ไปของเครื่ องบูชาทั้งสิ้ น [ในพันธสัญญาเดิม ] ก็คือว่า พวกมันควรจะถู ก
นามาจากสิ่ งนั้น ในที่เช่นนั้นและในท่าทีเช่นนั้น และโดยทางตัวแทนที่เป็ นสื่ อกลาง อย่างที่พระเจ้า
ได้กาหนดไว้”281
“ไม่วา่ อะไรก็ตามที่เป็ นสาเหตุของการปฏิเสธของพระเจ้าต่อการถวายของคาอิน การบรรยายเองก็
มุ่งความสนใจของเราไปที่การตอบสนองของคาอิน มันคือจุดนั้นเองที่การบรรยายแสวงหาที่จะชี้
ประเด็นของมัน”282
พระเจ้าได้ถามคาอิน อย่างที่พระองค์ได้ถามอาดัและเอวา (เปรี ยบเทียบ 3:9, 11) เพื่อจะล้วงเอาการ
ยอมรับถึงบาปของคาอินด้วยมุมมองของการที่จะให้กลับใจ ไม่ใช่ที่จะดุด่าเขา บิดาของเขาได้ลงั เล
ใจที่จะยอมรับความผิดของเขา แต่คาอินได้พยายามที่จะปกปิ ดมันด้วยการโกหก คาอินนั้น “ใจแข็ง
กระด้างกว่ามนุ ษย์คู่แรก”283 “บาปกาลังหมอบอยู่ที่ประตู” (ข้อ 7) บางทีหมายถึ งว่าอานาจและ
ผลลัพธ์ ที่น่าสลดใจของความบาปสามารถครอบงาผูท้ ี่เปิ ดประตูให้มนั ได้ (เปรี ยบเทียบ 3:16)
“ผลลัพ ธ์ ต่างๆ ของการตอบสนองของเขาต่ อการแก้ไ ขของพระเจ้า นั้นแผ่ไปไกลว่าความบาป
แรกเริ่ มเอง เพราะว่าถ้าเขาติดตามความโกรธของความบาป มันจะส่ งผลให้เกิดการ ครอบงาของ
บาปเหนือเขา นี่เป็ นการตัดสิ นใจของเขา มันเป็ นไปได้สาหรับคาอินที่จะ หายจากบาปอย่ า ง
รวดเร็ วถ้าเขาเลือกสิ่ งที่ถูกต้อง”284
อัครทูตยอห์นได้เปิ ดเผยถึงเหตุผลที่คาอินได้ฆ่าอาแบลใน 1 ยอห์น 3:12:
“. ..งานของเขานั้นชัว่ ร้ายและงานของน้องชายของเขานั้นชอบธรรม” ท่าทีแห่ งความเชื่ อในพระเจ้า
ของอาแบลได้ส่งผลให้เกิ ดงานที่ชอบธรรม ที่ได้ผลิตความผิดในคาอิ น ความรุ นแรงของบาปของ
คาอินนั้นชัดเจนจากการอ้างอิงซ้ าๆ ของพระเจ้าถึงอาแบลว่าเป็ น “น้องชาย” ของคาอิน (ข้อ 9, 10,
11)

“ถ้าคุณต้องการที่จะค้นพบถึงสภาพของใจของคาอิน คุณจะพบมันหลังจากการประชุมนมัสการซึ่ ง
เขาได้แสร้งที่จะกระทา คุณรู้จกั คนดีที่สุดจากคริ สตจักร. . .”285
ต่อมาภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส ข้อเท็จจริ งที่วา่ การฆ่าได้เกิดขึ้นในทุ่ง ซึ่ งอยูน่ อกขอบเขตแห่ ง
การช่วยเหลือ ก็เป็ นหลักฐานของการไตร่ ตรองไว้ก่อน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 22:25-27)
“คาอินและลูกหลานที่อธรรมของเขาได้ทาหน้าที่เป็ นสิ่ งย้ าเตือนแก่อิสราเอลว่าจุดหมายปลายทาง
ของพวกเขาถูกวัดด้วยระดับของอุปนิสัยทางจริ ยธรรม”286
ความรุ นแรง (โดยคาอิน ) ได้มาที หลังการไม่เชื่ อฟั ง (โดยอาดัมและเอวา) บ่อยครั้ งแล้ว ความ
รุ นแรงในวัฒนธรรมก็สะท้อนถึงและเป็ นผลลัพธ์มาจากการกบฎต่อพระเจ้าและการถือสิ ทธิ์ ของ
ตนเอง
4:9-16 อย่า งเช่ นในบทที่ 3 พระเจ้า ได้เ สด็จ มาสอบสวนการฆาตกรรมด้ว ยค าถาม (ข้อ 9-10)287 ที่ นั่น
ผลลัพ ธ์ ก็ คื อพระเจ้า ได้ส าปแช่ ง แผ่นดิ นและผูค้ นโดยทัว่ ไป แต่ ที่ นี่ ผ ลลัพ ธ์ ก็ คื อว่า พระเจ้า ได้
สาปแช่งคาอิน ซึ่ งเป็ นอีกหลักฐานหนึ่งที่วา่ ความชัว่ ร้ายนั้นได้แย่ลง
การลงโทษของคาอินประกอบไปด้วยการที่เขาได้ถูกขับไล่ให้ออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้า
และการที่เขาไม่สามารถชื่ นชมกับวงสมาคมของครอบครัวและความอุดมสมบูรณ์ ของชี วิตที่ได้
ตั้งรกรากในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ข้อ 11-12, 14) เขาจะต้องพเนจนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะ
หาอาหารแทนที่จะดาเนินชีวติ ที่อยูก่ บั ที่ การลงโทษนี้ ก็ยุติธรรมเนื่ องจากว่าเขาได้ทาให้ตวั เขาเอง
ห่างเหิ นจากน้องชายของเขาและพระเจ้า
“คาอินไม่ได้ถูกลงโทษให้ไปสู่ การมีชีวติ อยูแ่ บบพวกเบดูอิน คาศัพท์น้ นั ก็สุดที่จะอธิ บายถึงวิถีชีวิต
เช่นนั้น ตรงกันข้าม ดูเหมือนว่ามันเป็ นไปได้วา่ คาสาปแช่งเหนื อคาอินนั้นสะท้อนถึงการถูกขับไล่
จากครอบครัวซึ่ งเป็ นชะตาในสังคมเผ่าต่างๆ ของผูท้ ี่ได้ฆ่าญาติ
สนิ ท. . . . ‘การที่ ถูกขับไล่ ให้
ออกไปจากแผ่นดิน’ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14) คือการที่จะทาให้ ความสัมพันธ์ท้ งั สิ้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับครอบครัวนั้นแตกหัก ยิง่ ไปกว่านั้นอีก มันคือการทาให้ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่ งกับพระเจ้า
นั้นแตกหัก. . .”288
“ตามเรื่ องเล่ าถึ งน้ าท่วมของพวกซู เมอร์ แล้ว การร่ อนเร่ เป็ นสภาพเลวร้ ายที่ ซ่ ึ งพวกพระได้ช่วยกู้
มนุษย์ ตามพระคัมภีร์แล้ว การมีชีวติ แบบร่ อนเร่ เป็ นการพิพากษาที่ได้กาหนดให้กบั ฆ า ต ก ร ค น

แรก ความตรงกันข้ามนี้ ก็สอดคล้องกับการมองในแง่ดีท้ งั หมดของชาวเมโสโปเตเมียซึ่ งเชื่ อใน
ความคืบหน้าของมนุษย์เหนือภาพตามพระคัมภีร์ถึงความคืบหน้าซึ่ งไม่อาจหยุดยั้งของความบาป. .
. ดูเหมือนมันเป็ นไปได้ว่าความสาเร็ จอย่างอื่นของมนุ ษย์ที่ได้ถูกกล่าวไว้ที่นี่ เช่ น การทานาทาไร่
การทาเครื่ องใช้โลหะ และดนตรี ก็เป็ นที่ประจักษ์โดยพระธรรมปฐมกาลว่าอยู่ภายใต้เงาของบาป
ของคาอินด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง”289
การตอบสนองของคาอินต่อการลงโทษของเขานั้นเป็ นการสงสารตนเองมากกว่าการกลับใจและ
การแสดงออกถึ งความเสี ยใจเหนื อขอบเขตแห่ งความชั่วร้ ายของเขา290 ไม่มีใครที่จะเป็ นผูแ้ ลเขา
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 9)
บาปของคาอินได้ส่งผลให้เกิดการที่เขาได้ถูก “ขับไล่” ให้ออกไป (ข้อ 14; เปรี ยบเทียบ 3:23) โปรด
สังเกตอีกว่า ความบาปนั้นก็ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่แตกหักและการห่ างเหิ น และการห่ างเหิ น
จากพระเจ้านาไปสู่ การกลัวคนอื่น (เปรี ยบเทียบ โยบ 15:20-25)
โดยพระคุ ณนั้น พระเจ้าได้
อนุญาตให้คาอินและครอบครัวของเขาที่จะดาเนินชีวิตภายใต้การดูแลของพระองค์ต่อไปแต่ปราศจากความรอด โปรดสังเกตอีกว่า การผิดศีลธรรมของมนุ ษย์ได้กระทบต่อระบบนิ เวศน์ของโลก
อีกครั้งหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 3:17)
บรรดานักอรรถาธิบายได้ตีความ “สัญลักษณ์” หรื อ “เครื่ องหมาย” ของคาอิน (ข้อ 15) ในหลายแง่
ด้วยกัน มุมมองหนึ่งก็คือว่า มันเป็ นอัมพาตบางส่ วน ตามความหมายของคาที่ถูกใช้ที่จะแปลว่า
“สัญลักษณ์” ในฉบับเซปทัวจินท์ การตีความแบบยิวเก่าแก่ได้เข้าใจว่ามันเป็ นคาว่า “ยาเวห์” และ
อีกมุมมองหนึ่ งก็เห็นว่ามันเป็ นเขายาวที่ออกมาจากตรงกลางของหน้าผากของคาอิน บางภาพเขียน
ในสมัยกลางซึ่ งได้เจริ ญรอยตามมุมมองนี้ ก็นาเสนอคาอินพร้ อมกับเขาบนหน้าผากของเขา แนว
คิดอื่นๆ ก็คือว่า มันเป็ นเครื่ องหมายบางอย่างที่แสดงตัวบนคาอินเมื่อพิจารณาถึ งการเปรี ยบเทียบ
กับเครื่ องหมายอื่นๆ ที่ระบุและปกป้ องผูท้ ี่มีเครื่ องหมายในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ อสค. 9:4; วว.
7:3; 13:16-18; 14:1)291 นักตีความคนอื่นๆ เชื่ อว่าเครื่ องหมายนั้นเป็ นการยืนยันความเป็ นจริ งของ
พระสั ญ ญาของพระเจ้ า ที่ มี ต่ อ คาอิ น มุ ม มองสุ ดท้า ยนี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความหมายตามปกติ ข อง
“สัญลักษณ์” ในพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 6:36-40; 2 พกษ. 2:9-12 และอื่นๆ) ซึ่ งโครง
สร้างของคาฮีบรู ก็สนับสนุ นที่นี่292 ตัวบทไม่ได้ระบุถึงเครื่ องหมาย แต่มนั เป็ นการบ่งชี้ แบบทันที
ที่พระเจ้าได้ให้แก่คาอินเพื่อจะให้แน่ ใจว่าเขาจะไม่ตาย (เปรี ยบเทียบ 21:13, 18; 27:37; 45:7, 9;
46:3 กับ 21:14; 44:21)
ไม่ว่ามันจะเป็ นอะไรก็ตาม เครื่ องหมายของคาอินได้ทาหน้าที่ที่จะ
ปกป้ องเขาพร้อมกับย้าเตือนเขาและคนอื่นๆ ถึงการถูกขับไล่ของเขา

คาว่า “โนด” (ข้อ 16) หมายถึง “พเนจร” ดังนั้นชื่อของที่ที่คาอินได้อาศัยอยูก่ ็ได้ย้าเตือนเขาถึงการ
ลงโทษของเขา (ข้อ 12)
“หลักตรงนี้ เป็ นด้านศาสนศาสตร์ มากกว่าด้านภูมิศาสตร์ การที่อยูห่ ่ างจากการทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของ
พระเจ้าก็เหมือนการร่ อนเร่ พเนจรในที่ “ไร้แผ่นดิน” 293
“ที่ นี่คนอธรรมได้ถูก พรรณาว่า เป็ นการดาเนิ นชี วิตในโลก (พร้ อมกับ เครื่ องหมายปกป้ อง แห่ ง
พระคุ ณ) โดยปราศจากการช่ วยให้รอดความรู ้ สึกผิดของพวกเขานั้นถูกทาให้ ผ่อนคลายโดยการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมและการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา”294
คาอินเป็ นผูท้ ี่ไม่ได้สนใจที่จะทาให้พระเจ้าโปรดปราน เพราะว่าเขาไม่ได้ทาอย่างนั้น พระเจ้าก็
ไม่ได้ อวยพรเขาอย่างที่ พระองค์ได้อวยพรอาแบล ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนแห่ งความเชื่ อ ความโกรธและ
ความริ ษ ยาของคาอิ นต่ อ พระพรของอาแบลได้นาความหายนะมาสู่ เขาเอง พระเจ้า ได้รัก ษา
ตัวอย่างของเขาไว้เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงมัน ผูท้ ี่นมัสการพระเจ้าต้องมีเป้ าหมายที่จะทาให้พระ
เจ้า โปรดปราน แทนที่ จ ะยอมให้ ค วามอิ จ ฉาและความโกรธที่ จ ะ ท าลายชี วิ ต ของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ คส. 1:10)
3. การแพร่ ของอารยธรรมและบาป 4:17-26
คาอินได้มงั่ คัง่ ขึ้นแม้ว่าเขาได้กบฎต่อพระเจ้า สิ่ งนี้ เป็ นตัวบ่งบอกอีกอย่างหนึ่ งถึงพระคุณของพระ
เจ้าพงศ์ พันธุ์ของคาอินได้นาในการสร้างเมืองต่างๆ การพัฒนาดนตรี การทาให้เกษตรกรรมก้าวหน้า การ
สร้างอาวุธ และ การทา ให้อารยธรรมแพร่ ไป อย่างไรก็ตาม พงศ์พนั ธุ์ของเสทได้ทาความก้าวหน้าที่สาคัญ
กว่า ซึ่ งก็คือ การนมัสการ พระเจ้า
พงศ์ พนั ธุ์ของคาอิน 4:17-24
“เนื่ องจากการเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของคาอิน ผูค้ นที่ถูกบันทึกไว้ในลาดับพงศ์ท้ งั หมดก็รับการสาปแช่ ง
ของเขาลาดับพงศ์ของคาอินก็กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเรื่ องราวของผูเ้ ขีย นที่อา้ งอิงถึ งพระเจ้าว่า
เป็ นพระยาเวห์ เกี่ยวกับบาปที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์”295
เป็ นที่ชดั เจนว่า ภรรยาของคาอิน (ข้อ 17) เป็ นหนึ่งในน้องสาวหรื อหลานสาวของเขา (เปรี ยบเทียบ
5:4) พระเจ้าไม่ได้หา้ มการแต่งงานกับพี่นอ้ งและญาติสนิทจนกระทัง่ ถึงธรรมบัญญัติของโมเสส

“เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุ กรรมแบบอันตรายนั้นมีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสาร
พันธุ กรรมแบบมี ป ระโยชน์ ในทุ ก วันนี้ มันถื อว่าไม่ฉลาด (และผิดกฎหมายในหลายรัฐ ) ที่จะ
แต่งงานกับใครคนหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับคุณอย่างใกล้ชิดมาก ทาไม? เพราะว่า คุณเพิ่มโอกาสที่จะ
เป็ นไปได้ที่วา่ ยีนต่างๆ ที่แย่จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม คุณก็เพิ่มโอกาสที่จะเป็ นไปได้
ของการนาการผสมกันของลักษณะที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริ งออกมาอีกด้วย แต่คุณเคยได้ยินใคร
บางคนกล่าวว่า ‘อย่าแต่งงานกับ ลูกพี่ลูกน้องคนแรกของคุ ณ หาไม่แล้วคุ ณมีจะความหลักแหลว
สาหรับเด็ก?’ พวกเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้น อย่างแท้จริ ง เพราะว่าโอกาสที่เป็ นไปได้ของบางสิ่ งที่
แย่จะเกิดขึ้นมากกว่าอย่างมากมาย
“อย่างนั้นก็ตามนัน่ คงจะไม่เป็ นปั ญหาหลังจากการทรงสร้างไม่นาน (ยกตัวอย่างเช่น มันไม่มีปัญหา
สาหรับ คาอินและภรรยาของเขา) การเสี่ ยงของการรวมกันที่แย่น้ นั ไม่ได้เกิ ดขึ้น จนกระทัง่ การ
เปลี่ยนแปลงของสารพันธุ กรรมได้มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนขึ้นในประชากรของมนุษย์”296
ลาเมค (ข้อ 19) เป็ นคนแรกที่มีภรรยาสองคน การมี คู่ครองที เดี ยวสองคนนั้นก็ธรรมดา ในโลก
ตะวัน ออกใกล้โบราณ แต่มนั ไม่เคยเป็ นความปรารถนาของพระเจ้าเลย (เปรี ยบเทียบ 2:24; มธ.
19:4-5) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้อนุ ญาต อย่างที่พระองค์ได้อนุ ญาตธรรมเนี ยมอื่นๆ ที่พระองค์
ไม่ได้รับรอง (เช่ น การหย่าร้าง การมี เมียน้อยการมีสามีหรื อภรรยา หลายคนในขณะเดี ยวกันและ
อื่นๆ) นัน่ คือ พระองค์ได้อนุญาตให้ผคู ้ นที่ได้ปฏิบตั ิ สิ่ งเหล่านั้นที่จะดาเนินชีวติ ต่อไป
“แน่ ทีเดียว ไม่มีการว่ากล่าวจากพระเจ้าต่อลาเมคสาหรับการละเมิดของเขาถึงการจัดการทางการ
สมรสมันเพียงแค่ได้ถูกบันทึกไว้ แต่นนั่ เป็ นกรณี กบั ตัวอย่างประกอบส่ วนใหญ่ของพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับการมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน อับราฮัมไม่ได้ถูกประณามสาหรับอยูด่ ว้ ยกัน
ฉันสามีภรรยากับซาราห์และฮาการ์ หรื อยาโคบก็ไม่ได้ถูกประณามสาหรับการแต่งงานกับเลอาห์
และราเชลพร้ อมๆ กันที่จริ ง อย่างไรก็ตาม เกื อบทุกๆ ครอบครัวที่มีสามีหรื อภรรยาหลายคนใน
ขณะเดียวกันในพันธสัญญาเดิม ทนทุกข์ทรมานกับประสบการณ์ ที่ไม่ราบรื่ นและป่ นปี้ มากที่สุด ก็
เนื่องจากความสัมพันธ์ตามความพอใจ นี้อย่างแท้จริ ง การดิ้นรนภายในครอบครัวซึ่ งปรากฎขึ้น
นั้นก็เป็ นการทาลาย”297
“ครอบครัวของคาอินเป็ นโลกขนาดเล็กมาก: รู ปแบบของมันเกี่ ยวกับความอาจหาญทางเทคนิ ค
และความล้มเหลวทางศีลธรรมก็เป็ นรู ปแบบของมนุษย์”298

พระเจ้า แสดง ให้เห็ นถึ งผลลัพธ์ต่างๆ ที่ทาลายของความบาป (เปรี ยบเทียบ 2:24) บ่อยครั้งกว่าที่
พระองค์ กล่าวถึ งพวกมันในพันธสัญญาเดิ ม การมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดี ยวกันคื อ
รู ปแบบหนึ่งของความบาป
การมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดียวกันเป็ น “. . . อาการของมุมมองที่ไม่สมดุลเกี่ยวกับการ
สมรสซึ่ งถื อว่ามันเป็ นสถาบันที่ ซ่ ึ งเหตุผลสู งสุ ดสาหรั บการมีชีวิตอยู่ของภรรยาก็คือการผลิ ตลู ก
ในขณะที่ก่อนอื่นพระเจ้าได้สร้างผูห้ ญิงเพื่อการเป็ นหุ ้นส่ วน โดยทัว่ ๆ ไปแล้วสังคมได้ทาให้เธอ
เป็ นวิธีไปสู่ เป้ าหมาย แม้กระทัง่ ว่าเป็ นเป้ าหมายที่สูงส่ ง และได้เขียนมุมมองของมันในสัญญา
การสมรส”299
นี่ เป็ นการปรากฎครั้งแรกของการมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดียวกันในพระธรรมปฐมกาล
เราจะ พบหลายกรณี ของมันตลอดพันธสัญญาเดิ ม ผูค้ นได้ปฏิ บตั ิมนั อย่างกว้างขวางในโลกตะวันออกใกล้
โบราณ แต่มนั ขัดแย้งกับน้ าพระทัยของพระเจ้า (2:24) นอกเหนื อไปจากการหมกมุ่นในเนื้ อหนัง การมี
สามีหรื อภรรยาหลายคน ในขณะเดียวกันเป็ นความพยายามที่จะประกันถึงการอยูร่ อดของครอบครัวโดยการ
จัดเตรี ยมผูส้ ื บมรดกเป็ นผูช้ าย 300 การปรากฎของการมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดียวกันในชนรุ่ น
ของลาเมคแสดงให้เห็นว่าความบาปได้เพิ่ม ขึ้น ในความสัมพันธ์ทางการสมรสหลังจากการล้มลงในความ
บาปอย่างไร การอ้างอิงถึงการตีโลหะ (ตามตัวอักษร แล้ว หมายถึงลับคม) ให้เป็ นอุปกรณ์เครื่ องใช้ (ข้อ 22)
นั้นปรากฎอย่างผิดสมัย เนื่ องจากว่าตราบเท่าที่เรารู ้การหลอม เหล็กนั้นไม่มีโดยทัว่ ๆ ไปจนกระทัง่ ยุคเหล็ก
ซึ่ งอยูใ่ นพันปี ที่สอง ก.ค.ศ. บางทีนี่เป็ นการอ้างอิงถึงการตีเหล็กเย็น ที่รุ่งเรื อง ซึ่ งมีโดยทัว่ ๆ ไปก่อนหน้า
นั้น301 เราสามารถถอดความแนวคิดในความคิดของลาเมคที่ได้แสดงออกมา ในข้อที่ 23-24 อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นดังต่อ ไปนี้ “ถ้าข้าพเจ้าถูกคุกคามอีกครั้งหนึ่ ง ข้าพเจ้าจะแก้แค้นอีกครั้งหนึ่ ง แม้กระทัง่ อย่างแรงกว่า
สิ่ งที่คาอินได้ทา” ลาเมคอาจได้อา้ งว่าเขาได้ฆ่าในเชิงป้ องกันตนเอง อย่างไรก็ตามเขาได้ โอ้อวดและแสดง
ว่าตัวเขาเองนั้นป่ าเถื่อน ยิ่งกว่าคาอินบรรพบุรุษของเขา (เปรี ยบเทียบ อพย. 21:25) ชนรุ่ นที่เจ็ด จากอาดัม
ถึงคาอินและเสทซึ่ งก็คือ ลาเมค ที่ไร้ทางธรรม (ข้อ 19-24) และ เอโนคที่อยูใ่ นทางธรรม (5:24) นั้นมีความ
ตรงกันข้ามกับซึ่ งกันและกันชายคนก่อนนั้นก่อให้เกิ ดความตาย และชายคนหลังนั้นไม่ได้ตาย นักวิชาการ
บางคนได้เรี ยกบทกวีของลาเมคว่า “บทเพลงแห่ง ดาบ” ด้วยอาวุธที่ได้มาใหม่ๆ ลาเมคได้คิดว่าตัวเขาเองนั้น
ไม่มี ใครเอาชนะได้
“ทั้งเชื้อสายก่อนน้ าท่วมของคาอินและเมืองบาเบลหลังน้ าท่วมต่อมาได้เตือนอิสราเอลว่าเมืองต่างๆ
ที่ถูกตั้งขึ้นด้วยความเย่อหยิง่ ส่ งผลให้เกิดความรุ นแรงและการถูกทาลายในที่สุด”302
ครอบครัวของเสท 4:25-26

ชื่อของเสท จากคากริ ยาภาษาฮีบรู ได้แปลว่า “ให้” และหมายถึง “ที่จะตั้งหรื อวาง” นั้นก็แสดงออก
ถึง ความเชื่อของเอวาที่วา่ พระเจ้าจะจัดเตรี ยมพงศ์พนั ธุ์ต่อไปแม้จะมีความตาย303
นัก อรรถาธิ บ ายหลายคนได้ถื อ ว่า ข้อ 26 เป็ นการอ้า งอิ ง แรกถึ ง การอธิ ษ ฐานอย่า งที่ เรารู ้ ม ันใน
พระคัมภีร์ การอธิ ษฐานเป็ นพื้นฐานต่อความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั พระเจ้า ซึ่ งเป็ นหัวข้อหลักในพระธรรม
ปฐมกาล อย่างไร ก็ตาม วลีน้ ี “ออกพระนามพระยาเวห์ ” ตามปกติแล้วอ้างอิงถึงการประกาศมากกว่าที่จะ
เป็ นการอธิ ษฐานใน หมวดเพ็นทาทูค 304 บางทีที่นี่ มันอ้างอิงถึ งการเริ่ มต้นการนมัสการพระยาเวห์อย่าง
เปิ ดเผย
“ปฐมกาลบทที่ 4 สรุ ปเรื่ องราวของมนุ ษย์ที่ได้ถูกฆ่าโดยน้ าท่วม ซึ่ งเป็ นเรื่ องเล่าที่ได้เริ่ มต้นพร้อม
กับปฐมกาล 2:4 ‘นี่คือประวัติศาสตร์ . . . .’ ด้วยการช่ วยเหลื อของพงศ์พนั ธุ์จากอาดัมถึ งลาเมค
ซึ่ งเป็ นชนรุ่ นที่เจ็ด
ในด้าน หนึ่ง มันก็สืบเสาะถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีและศิลปะ และใน
อีกด้านหนึ่งมันก็สือเสาะถึงการ เติบโตของความ รุ นแรง ในสองข้อสุ ดท้ายที่แนะนาถึงพงศ์พ ันธุ์
ของเสทนั้นเอง ที่เรามีแสงสลัวแห่งความ หวังเพราะว่าอย่างที่บทที่ 5 จะอธิ บายนั้น โนอาห์จะสื บ
เชื้อสายมาจากเขา ซึ่ งเป็ นรอดพ้นจากน้ าท่วมและ การนมัสการพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย ได้ถูกแนะนา
อีกครั้งหนึ่งในสมัยของเอโนค”305
บทที่ 4 ยังสอนอีกว่ามันสาคัญสาหรับคนชอบธรรมที่จะรักษาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าไว้เมื่อพวกเขา
อาศัยอยู่ ในสังคมที่ไร้ทางธรรม คนอิสราเอลต้องการการหนุ นใจนี้ ขณะที่พวกเขาได้คาดหวังที่จะเข้าไปสู่
แผ่นดิ นแห่ ง พันธสัญญา และในทุกวันนี้ เราก็ตอ้ งการการหนุ นใจอย่างนี้ เช่ นกัน พระเยซู ได้สอนพวก
สาวกของพระองค์ถึง บทเรี ยนอย่างเดียวกัน (มธ. 5:14-15)
ค. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากอาดัม 5:1— 6:8
เรื่ องราวของการทรงสร้างเป็ นบทนาสู่ พระธรรมปฐมกาล ส่ วนแรกอธิ บายถึงสิ่ งที่เป็ นผลมาจาก
การทรง สร้ าง ในส่ วนที่สองนี้ เราเรี ยนรู ้ถึงสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นกับอาดัม จุดประสงค์หลักของส่ วนนี้ ดูเหมือนจะ
เป็ นการเชื่ อมโยง ชนรุ่ นของอาดัมและชนรุ่ นของโนอาห์ เผ่าพันธุ์มนุ ษย์ที่ได้ถูกสาปแช่ งก็เพิ่มจานวน
ต่อไป และมนุษย์ก็ตายต่อไป กระนั้น การบันทึกถึงเอโนคนั้นก็ให้ความหวัง
“พงศ์พ นั ธุ์ ต่า งๆ ในพระธรรมแห่ ง พงศ์พ นั ธุ์ น้ ี . . . ก็ท าหน้า ที่ หลายจุ ดประสงค์ ซึ่ ง ก็ข้ ึ นอยู่ก ับ
บางส่ วนของธรรมชาติของพงศ์พนั ธุ์ พงศ์พนั ธุ์แบบกว้างก็เสนอแค่ชนรุ่ นแรกของพงศ์พนั ธุ์ต่างๆ

เท่ า นั้น (เช่ น “พวกบุ ตรชายของเลอาห์ . . . พวกบุ ตรชายของราเชล. . .” ใน ปฐก. 35:23-26;
เปรี ยบเทียบ 6:9-10; 25:13-15) พงศ์พนั ธุ์แบบลึกก็กล่าวถึงพงศ์พนั ธุ์ที่ต่อเนื่ องกัน ซึ่ งตามปกติแล้ว
ในพระธรรมนี้ นับ จากสองไปจนถึ ง สิ บ มันมี สิ บ ชนรุ่ น จากอาดัมตลอดจนเสทไปถึ งโนอาห์
ในชนรุ่ นที่ สิ บเอ็ด พงศ์พ นั ธุ์ ก็แยกเป็ นตอน) พงศ์พนั ธุ์ ต่า งๆ แบบแนวยาว ก็แสดงถึ ง ความลึ ก
เท่านั้น (เช่น “คาอิน . . . ได้ให้กาเนิ ดเอโนค เอโนคมีบุตรชื่ออิราด. . .” 4:17-18; เปรี ยบเทียบ 5:131; 11:10-26; 36:31-39, 40) พงศ์พนั ธุ์ต่างๆ ที่แยกเป็ นตอนก็แสดงถึงทั้งความลึกและความกว้าง
(เช่น “ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์พนั ธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาห์ คือ เชม ฮาม และยาเฟท . . . . พวกบุตรของ
ยาเฟท: โกเมอร์ . . .พวกบุตรของโกเมอร์ . . .” 10:1-29; เปรี ยบเทียบ 11:27-29; 19:36-38; 25:1926; 36:1-5, 10-30; 46:8-25) ความแตกต่างของพงศ์พนั ธุ์ต่างๆ ที่กว้าง ลึก แบบแนวนอน และเป็ น
ตอนก็ช่วยอธิ บายถึงหน้าที่ต่างๆ ที่หลากหลายของพงศ์พนั ธุ์ต่างๆ”306
“พระธรรมปฐมกาล เริ่ มต้นด้วยขบวนการของการระบุถึงพงศ์พนั ธุ์ที่จะปกครองโลก (ปฐก. 1:2628) และบดขยี้งู (3:15) เล่มที่ 2 [5:1-6:8] สื บเสาะถึงเชื้ อสายจากอาดัมถึงโนอาห์ ดังเช่น พงศ์พนั ธุ์
สิ บรุ่ นที่เท่าเทียมกันของเล่มที่ 5 [11:10-26] ก็สืบเสาะมันจากเชมไปถึงอับราฮัม เล่มที่ 2 จบลงด้วย
ความแข็งกระด้า งที่คื บ หน้า และรวดเร็ วของความบาป และการไร้ ความสามารถของพงศ์พ นั ธุ์
ในทางธรรมของผูห้ ญิงที่จะเพิกถอนมันด้วยกาลังของพวกเขาเองเหมือนกับงู ความบาปนั้นแข็งแรง
เกินไปสาหรับพวกเขา เป็ นที่แน่ชดั ว่าทั้ง การพิ พ ากษาและการช่ วยกู้ข องพระเจ้า นั้นก็เป็ นสิ่ ง ที่
จาเป็ น”307
1. ผลกระทบต่ างๆ ของคาสาปทีต่ กแก่ มนุษย์ บทที่ 5
มันมีอย่างน้อย 3 จุดประสงค์สาหรับการผนวกของพงศ์พนั ธุ์น้ ี ซึ่ งประกอบด้วย 10 วรรคตอน (ข้อ
1-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-27, 28-31, และ 32)
1.

มันแสดงถึ งการพัฒนาของเผ่าพันธุ์มนุ ษย์จากอาดัมจนถึ งโนอาห์ และเชื่ อมช่ องว่างเวลาระหว่าง
สองบุคคล หลักนี้ ผูเ้ ขียนคนหนึ่ งได้ให้เหตุผลว่ายุคต่างๆ ของบรรพบุรุษเหล่านี้ ได้ขยายตัวเพื่อจะ
ยกย่องพวกเขาเอง308 ข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่ได้เป็ นเช่นนั้น เพราะดูเหมือนสิ่ งนี้ จะบ่อนทาลายความ
น่าเชื่อถือของพระคัมภีร์
“การลาดับพงศ์ต่างๆ [ในบทที่ 5-11] เป็ นการกันออกไปโดยหน้าที่ ซึ่ งบ่งบอกโดยการสื บสาย
โลหิ ตโดยตรงถึงผูห้ นึ่งผูซ้ ่ ึ งพระพรตามสัญญาจะได้เป็ นช่องทาง”309

2.

มันแสดงออกถึ งความถู กต้องของพระวจนะของพระเจ้า เมื่ อพระองค์ได้กล่ าวว่าผูค้ นจะตายใน
ฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ของความบาป (เปรี ยบเทียบ 2:17) โปรดสังเกตถึงการปรากฎซ้ าของวลีน้ ี “จึง
สิ้ นชีวติ ” (ข้อ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, และ 31)

3.

มันเปรี ยบเที ยบความก้าวหน้าของเชื้ อสายในทางธรรมของเสทที่บรรลุ จุดสู งสุ ดที่เอโนค ผูซ้ ่ ึ งได้
ดาเนิ นกับพระเจ้าและได้ประสบกับการเปลี่ยน (5:6-24) กับการพัฒนาของเชื้ อสายในทางอธรรม
ของคาอิน สาขาของ เผ่าพันธุ์มนุ ษย์ของคาอินได้บรรลุ จุดสู งสุ ดที่ ลาเมค ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนแรกที่ มี
ภรรยาสองและเป็ นคนที่โหดร้าย (4:16-24)
“การกลับไปสู่ หวั ข้อของ ‘การอวยพร’ มนุษย์โดยพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ) ของผูเ้ ขียนก็เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของแผนการทั้งหมดที่จะกล่าวถึ งจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าสาหรับมนุ ษย์ในแง่ที่จะระลึ กถึ ง
การเอาใจใส่ ของบิดาที่มีต่อลูกๆ ของเขา ตลอดส่ วนที่เหลื ออยูข่ องพระธรรมปฐมกาลนั้นหัวข้อ
ที่ปรากฎซ้ าก็คือหัวข้อของการอวยพรของบิดาที่มีต่อลูกๆ ของเขา (9:26-27; 27:27; 48:15; 49:128) ในการเข้ากันกับหัวข้อเช่นนั้น ผูเ้ ขียนแสดงว่าพระเจ้าเองได้ร้ื อฟื้ นพระพรของพระองค์ต่อ
ชนรุ่ นถัดไป ณ จุดหัวเลี้ ยวหัวต่อที่สาคัญในแต่ละเรื่ องราว (1:28; 5:2; 9:1; 12:3; 24:11)ตามภาพ
รวมแล้ว ภาพที่ปรากฎก็คือภาพของบิดาที่มีความรักที่รับประกันถึงสวัสดิภาพในอนาคตของลูกๆ
ของเขาโดยทางการจัดเตรี ยมพระพรที่เป็ นมรดก ในแนวทางนี้ ผเู ้ ขียนได้วางรากฐานทางศาสนศาสตร์ สาหรับส่ วนที่เหลือของพระคัมภีร์ แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าในการอวยพรมนุ ษย์ทุกคน
แม้วา่ จะถูกทาลายโดยความโง่เขลาของมนุ ษย์ จะถูกรื้ อฟื้ นโดยทางพงศ์พนั ธุ์ของผูห้ ญิง (3:15) ซึ่ ง
เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม (12:3) และ ‘สิ งห์แห่ งเผ่ายูดาห์’ (49:8-12; เปรี ยบเทียบ วว. 5:5-13) มัน
อยูบ่ นรากฐานเดียวกันนี้ ที่อคั รทูตเปาโลได้สร้างมุมมองของเขาเกี่ยวกับพระเยซู ในฐานะผูห้ นึ่ งซึ่ ง
โดยพระองค์น้ นั พระเจ้าได้ ‘อวยพรเรา’ (อฟ. 1:3) และได้ ‘รับเราเป็ นบุตรของพระองค์’ (ข้อ 5)
เพื่อว่า ‘เราได้รับมรดก’ (ข้อ 11) จากผูห้ นึ่งที่เราจะเรี ยกว่า ‘อับบา พระบิดา’ (รม. 8:15)”310
การดาเนิ นกับพระเจ้าของเอโนคต้องได้กระตุ น้ ป้ ายนี้ ที่ได้ปรากฎบนที่ กาบังคล้ายหลังคาเหนื อ
ทางเดินเข้าสู่ โบสถ์: “ออกกาลังกายทุกวัน เดินกับพระเจ้า”
นักอรรถาธิ บายบางคนได้เห็นหลักฐานในตัวบทว่าการลาดับพงศ์น้ ีไม่ได้สมบูรณ์311

1.

คาว่า “บิดา” สามารถถูกแปลว่า “บรรพบุรุษ” (ข้อ 3 และ ข้ออื่นๆ) อย่างถูกต้อง มันไม่ได้เรี ยกร้อง
ความสัมพันธ์ แบบพ่อและลูกชายตามที่เป็ นจริ ง312

2.

ข้อเท็จจริ งที่วา่ ลาเมค ซึ่ งเป็ นชื่ อที่หกในรายชื่ อของคาอิน (4:16-24) ก็สอดคล้องกับเอโนค ซึ่ งเป็ น
ชื่อที่หกในรายชื่อของเสท (5:6-24) นั้นเป็ นเชิงแนะนา มันบ่งบอกว่าพระเจ้าต้องการที่จะชี้ ให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างชนรุ่ นต่างๆ ของบุตรชายสองคนของอาดัม คนหนึ่ งนั้นอธรรมและอีกคน
หนึ่ งนั้นชอบธรรม สาหรับนักเขียนบางคนแล้ว ดูเหมือนจุ ดประสงค์น้ ี จะเด่ นกว่าการที่ พระเจ้า
เพียงแค่ตอ้ งการที่จะรั กษาการบันทึกที่สมบูรณ์ ของชนทุกรุ่ นระหว่างอาดัมและโนอาห์ ลาเมค
และเอโนคต่างก็เป็ นชนรุ่ นที่เจ็ดจากอาดัม ตามที่ได้บนั ทึกไว้ในรายชื่ อนี้ (เปรี ยบเทียบ ยูดาห์ 14)
มัทธิว 1:1-17 มีอีกหนึ่งการลาดับพงศ์ที่ซ่ ึงชาย 14 คนจากแต่ละสามช่วงทางประวัติศาสตร์ ปรากฎ
อยู่ และมันไม่ได้สมบูรณ์

3.

ผูเ้ ขี ย นไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง รายชื่ อ ของบุ ต รชายของโนอาห์ ต ามล าดับ ของการก าเนิ ด ของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 5:32 และ 9:24)

4.

การลาดับพงศ์ในบทที่ 11 อาจไม่สมบูรณ์ 313

การบันทึกอย่างระมัดระวังถึงอายุของชายแต่ละคนเมื่อเขาได้ให้กาเนิ ดแก่ชายคนถัดไปในรายชื่ อนี้
ก็แนะนาอย่างหนักแน่นว่ารายชื่ อนี้ สมบูรณ์314 ยิ่งไปกว่านั้นอีก การลาดับพงศ์ใน 1 พงศาวดาร 1:1-4 และ
ลูกา 3:36-38 ก็เหมือน กันกับการลาดับพงศ์ในบทที่ 5 บางทีมนั ไม่มีชนรุ่ นที่ขาดหายไป315
“ดังนั้นพงศ์พนั ธุ์ของเสทในปฐมกาลบทที่ 5 ถูกตั้งใจที่ จะกิ นที่ เรื่ องราวการทรงสร้ างซึ่ งได้ไปสู่
จุดสู งสุ ด ครั้งแรกของมันในการทรงสร้างอาดัม อย่างที่เราจะอ่านมันในตอนนี้ ความเป็ นระเบียบ
ที่เป็ นพื้นฐานของการลาดับพงศ์ก็ดาเนิ นระเบียบที่ได้เริ่ มต้น ณ การทรงสร้างต่อไป ที่จริ งแล้วมัน
ยืนยันถึงระเบียบนั้นหลัง จากการเลื่ อนไหลที่ถูกคุ กคามกลับไปสู่ ความยุ่งเหยิงที่ถูกบรรยายไว้ใน
บทต่างๆ ที่สอดแทรก แต่การลาดับพงศ์น้ นั ทามากขึ้น มันให้การเคลื่อนที่แก่การทรงสร้างในปฐม
กาลบทที่ 1 นั้น โดยพื้นฐานแล้ว เรื่ องราว การทรงสร้ างนั้นหยุดนิ่ ง เมื่ อพระเจ้าหยุดพักในวันที่
เจ็ด กลุ่มสัตว์ที่มีการจัดชั้นหรื อแยกประเภทตาม ขนาดของการทรงสร้ า งก็ อ ยู่ ใ นระเบี ย บที่
เหมาะสมของพวกมันและแผ่นดิ นก็หยุดพัก มันมี การแนะนาเล็กน้อยถึ ง การเคลื่ อนที่หรื อการ
พัฒนาต่อไป ซึ่ งไม่มีเรื่ องราวใดที่จะถูกสื บเสาะองค์ประกอบที่มีพลัง อันเดี ยวก็อยู่ในคาสั่งของ
พระเจ้าต่อมนุ ษย์ที่ได้ถูกสร้ างขึ้นใหม่ที่จะ ‘มีลูกดกและทวีมากขึ้น’ และ ‘ครอบครองแผ่นดิ น’
การลาดับพงศ์ก็บนั ทึกถึงการเกิดผลของมนุ ษย์และก็กลายมาเป็ นการแสดงออกถึงความ สาเร็ จแห่ ง
คาบัญชาของพระเจ้า ซึ่ งจัดเตรี ยมการเคลื่ อนที่จากสภาพที่หยุ ดนิ่ งของการทรงสร้ าง แต่ในเวลา
เดียวกันก็รักษาความเป็ นระเบียบของมันไว้ ระเบียบของการทรงสร้างก็คืบหน้าโดยทางการลาดับ
พงศ์

“การเชื่ อมโยงของการลาดับพงศ์กบั การทรงสร้างก็สาแดงถึงอิทธิ พลร่ วมกันในความเข้าใจของเรา
ต่อพงศ์พนั ธุ์น้ ี และพงศ์พนั ธุ์อื่นๆ ที่ตามมา พงศ์พนั ธุ์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการดาเนิ นต่อไปของ
ระเบียบพื้นฐานของการทรงสร้างโดยทางเวลา ผลลัพธ์ก็คือ พวกมันแสดงถึงความสาคัญทางศา
สนศาสตร์ การต่ อ เนื่ อ งกัน ที่ เ ป็ นโดยก าเนิ ด และเป็ นระเบี ย บของพงศ์พ นั ธุ์ ต่ า งๆ ไม่ ใ ช่ ก าร
แสดงออกถึงความจาเป็ นทางชี ววิทยาที่วา่ งเปล่าในเชิ งหัวข้อ แต่เป็ นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แรกเริ่ ม
ของพระเจ้า การก าเนิ ดไม่ ได้ปลุ กจุ ดหมายปลายทางแบบธรรมดา แต่ปลุ กการลงทะเบี ยนใน
ระเบียบที่ดาเนิ นต่อไปของการทรงสร้ างที่ได้แต่งตั้งโดยพระเจ้า การลาดับพงศ์กลายมาเป็ นผูถ้ ื อ
หัวข้อการทรงสร้ าง และโดยธรรมชาติที่เป็ นโดยกาเนิ ดและที่เป็ นพื้นฐานของพวกมัน และมันก็
สอดคล้องกับการแสดงออก”316
แม้วา่ ใจความสาคัญของความตายนั้นมีอิทธิ พลในบทนี้ มันก็มีการเน้นมากขึ้นที่พระคุณของพระ
เจ้า เรา เห็นสิ่ งนี้ ในการอ้างอิงถึงชี วิต ความอุดมสมบูรณ์ (พวกบุตรชายและบุตรหญิง) การเปลี่ยนของเอ
โนค และพระพร อื่นๆ การชื่นชมกับพระพรต่างๆ ของพระเจ้าก็ข้ ึนอยูก่ บั การดาเนินชีวติ กับพระเจ้า “การ
ดาเนิน” เป็ นการเปรี ยบ เทียบตามพระคัมภีร์สาหรับการสามัคคีธรรมและการเชื่ อฟั งที่ส่งผลให้เกิดพระพร
ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 15:25; อฟ. 4:1)
“เอโนคถูกบรรยายว่าเป็ นผูห้ นึ่ งที่ไม่ได้ทนทุกข์กบั ชะตาของอาดัม (‘เจ้าจะต้องตายแน่’) เพราะว่า
เขาได้ ‘ดาเนินกับพระเจ้า’ ไม่เหมือนคนอื่นๆ
“ความหมายของผูเ้ ขียนนั้นชัดเจน เอโนคเป็ นตัวอย่างของผูห้ นึ่ งที่พบชี วิตท่ามกลางการสาปแช่ ง
ของความตายในเอโนคนั้น ผูเ้ ขี ย นสามารถที่ จะแสดงให้เห็ นว่าการประกาศถึ งความตายไม่ ใ ช่
ถ้อยคาสุ ดท้ายที่จาเป็ น จะต้องถูกกล่าวเกี่ยวกับชีวติ ของบุคคลหนึ่ง ผูห้ นึ่ งสามารถพบชี วิตได้ถา้
ผูน้ ้ นั ‘ดาเนินกับพระเจ้า’”317
“‘การดาเนิ นกับพระเจ้า’ เป็ นการเปรี ยบเทียบ และบ่งบอกว่าเอโนคมีวิถีชีวิตที่ได้แสดงออกมาโดย
การอุทิศตนของเขาต่อพระเจ้า ความหมายของ ‘เดิน’ (ฮาลาค) ในรู ปคากริ ยาของมันบ่งบอกถึงการ
สนทนาปราศรัย หรื อความสนิทสนมกับพระเจ้า”318
“การกล่าวซ้ าสองครั้งของวลี ‘ดาเนิ นกับพระเจ้า’ บ่งบอกว่าเอโนคนั้นโดดเด่นในครอบครัวที่นบั
ถือพระเจ้านี้”319

ตามปกติแล้ว การกล่าวซ้ าก็เสริ มและเน้นในพระคัมภีร์ ดูเหมือนบทเรี ยนหลักของส่ วนนี้ คือว่า
คนในทาง ธรรมสามารถประสบชัยชนะเหนือผลลัพธ์ต่างๆ ของการสาปแช่งได้ดว้ ยการดาเนิ นกับพระเจ้า320
พระเจ้าจะรับ บางคนไป (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:51-53; 1 ธส. 4:17) เช่นเอโนค แต่คนส่ วนใหญ่จะต้องเผชิ ญ
กับการตายทาง กายภาพแม้วา่ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นการตายฝ่ ายวิญญาณ
“วาระสุ ดท้ายแห่งความตายที่เกิดจากความบาป และได้ถูกแสดงออกมาอย่างมีพลังอย่างมากในการ
ลาดับพงศ์ของพระธรรมปฐมกาลนั้น แท้จริ งแล้ว ไม่ใช่ สุดท้ายเลย มนุ ษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตาย
เขาเกิดมาเพื่อจะมีชีวติ อยูแ่ ละชีวติ นั้นเกิดขึ้นจากการดาเนินกับพระเจ้า. . . การดาเนิ นกับพระเจ้าเป็ น
กุญแจที่จะไขโซ่แห่งการสาปแช่งออก”321
“ภายในมาตรเวลาของพระธรรมปฐมกาลนั้น บทนี้ [5] ครอบคลุ ม ช่ ว งเวลาที่ ย าวที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ โลก”322
อย่างที่ เรื่ องราวของคาอิ นและอาแบลสอดแทรกการลาดับพงศ์ของอาดัมใน 4:1 และ 25-26 นั้น
เรื่ องราว ของน้ าท่วม (6:1-9:27) ก็สอดแทรกการลาดับพงศ์ของโนอาห์ใน 5:32 และ 9:28-29
2. ความโศกเศร้ าของพระเจ้ าทีม่ ีต่อความชั่ วร้ ายของมนุษย์ 6:1-8
ขณะที่ ความชั่วร้ า ยได้เพิ่ ม ขึ้ นบนโลก พระเจ้า ได้ตดั สิ นใจที่ จะทาลายเผ่า พันธุ์ พ นั ธุ์ ม นุ ษ ย์ด้วย
ข้อยกเว้น ของคนจานวนน้อยที่พระองค์ได้หยิบยืน่ พระคุณให้
“เรื่ องราวของน้ าท่วมครั้งใหญ่ที่ได้ส่งมาในยุคโบราณโดยบรรดาพระเพื่อจะทาลายมนุ ษย์ซ่ ึ งติดตาม
มาด้วยรู ปแบบบางอย่างของการทรงสร้ างใหม่น้ นั เป็ นสิ่ งธรรมดาสาหรับหลายคนในส่ วนต่างๆ
ของโลก ระหว่า งผูซ้ ่ ึ งไม่ มี ก ารติ ด ต่ อ ทางประวัติ ศ าสตร์ ป ระเภทใดที่ ดู เ หมื อ นเป็ นไปได้ ดู
เหมือนว่าความเห็นนั้นเกือบจะ เป็ นลักษณะแบบสากลของการจินตนาการของมนุษย์”323
มันมีสองเหตุผลหลักสาหรับน้ าท่วม คือ บาปของบุตรชายของพระเจ้า (ข้อ 1-4) และบาปของมนุษย์
โดยทัว่ ไป (ข้อ 5-8)
บาปของบุตรชายของพระเจ้ า 6:1-4)
6:1-2 มีสามมุมมองเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของบรรดาบุตรของพระเจ้า

1.

พวกเขาเป็ นทูตสวรรค์ที่ได้ลม้ ลงในบาปและได้ต่างงานกับพวกผูห้ ญิง324 ข้อโต้แย้งที่สนับ
สนุนมุมมองนี้ก็ตามมาด้วยการตอบสนอง
ก.
คาว่า “บุตรชายของพระเจ้า” อย่างที่มนั ปรากฎที่นี่ในภาษาฮีบรู อา้ งอิงถึงบรรดา
ทูตสวรรค์เท่านั้นในพันธสัญญาเดิม (โยบ 1:6; 2:1; 38:7; และข้ออื่นๆ) การตอบ
สนอง: ทูตสวรรค์ไม่ได้สืบพันธุ์ (มธ. 22:30)
ข.
ดูเหมือน 2 เปโตร 2:4-5 และ ยูดาห์ 6-7 ระบุ ถึ งพวกทูตสวรรค์ด้วยเหตุ การณ์ น้ ี
การตอบสนอง: มันไม่มีการอ้างอิ งอย่างอื่ นถึ งพวกทูตสวรรค์ในบริ บทที่นี่ใน
พระธรรมปฐมกาล บางที ตอนพระคัมภี ร์พนั ธสัญญาใหม่เหล่ านี้ อา้ งอิงถึ งการ
ล้มลงของซาตาน
ค.
ถ้าพระเจ้าสามารถทาให้มารี ยม์ ีครรภ์ได้ ทูตสวรรค์อาจสามารถทาสิ่ งเดียวกันต่อ
ผูห้ ญิงที่เป็ นมนุษย์ได้ การตอบสนอง: ทูตสวรรค์ไม่สามารถทาทุกสิ่ งที่พระเจ้า
สามารถทาได้

2.

พวกเขาเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของเสทซึ่ งอยู่ในทางธรรมและได้แต่งงานกับพวกผูห้ ญิงที่ไม่อยูใ่ น
ทางธรรม ข้าพเจ้าชอบมุ ม มองนี้ ข้อโต้แย้งที่ สนับสนุ นมุ มมองนี้ ก็ตามมาด้วยการตอบ
สนอง
ก.
บ่อยครั้ งแล้ว พันธสัญญาเดิ มอ้างอิงถึ งคนที่ อยู่ในทางธรรมว่าเป็ นบุตรชายของ
พระเจ้า (เช่น อพย. 4:22) การตอบสนอง: นี่ คงจะเป็ นข้อยกเว้นต่อการใช้ทาง
เทคนิ คของคาว่า “บุตรชายของพระเจ้า” ในฐานะที่เป็ นการอ้างอิงถึงพวกทูต
สวรรค์ในพันธสัญญาเดิม
ข.
โมเสสได้กาหนดแนวคิดรวบยอดของเชื้อสายในทางธรรมในพระธรรมปฐมกาล
แล้ว (4:26)
ค.
การเป็ นบุตรที่ข้ ึนอยูก่ บั การเลือกสรรนั้นก็เป็ นเรื่ องธรรมดาในพันธสัญญาเดิม
ง.
การแนะนาให้หลีกเลี่ยงการแต่งงานระหว่างผูเ้ ชื่อกับผูไ้ ม่เชื่อก็เป็ นเรื่ องโดยทัว่ ไป
ในหมวดเพ็นทาทูค

3.

พวกเขาเป็ นผูป้ กครองที่ เป็ นราชวงค์ผูซ้ ่ ึ งได้แต่งงานกับพวกผูห้ ญิ ง325 พวกทูตสวรรค์
(พวกปี ศาจ)ที่ได้ลม้ ลงในบาปอาจได้อาศัยในพวกเขาหรื ออย่างน้อยก็ได้ควบคุมพวกเขา326
ข้อโต้แย้งที่สนับสนุ นมุมมองนี้ก็ตามมาด้วยการตอบสนอง
ก.
บ่อยครั้งแล้ววรรณกรรมทางโลกตะวันออกใกล้โบราณได้เรี ยกษัตริ ยว์ ่าบุตรชาย
ของพระ

ข.

ค.

พันธสัญญาเดิ ม อ้างอิ งถึ งผูบ้ ริ หารจัดการ (เช่ น ผูว้ ินิจฉัย)ว่าเป็ นพระ การตอบ
สนอง: พระคัมภี ร์ไม่เคยถื อว่าพวกเขาเป็ นลูกหลานของพระอย่างที่ วรรณกรรม
ต่างชาติทางโลกตะวันออกใกล้โบราณถือ
เรื่ องราวนี้ก็คล้ายกับเรื่ องราวต่างๆ ก่อนสมัยน้ าท่วมโลกของคนบาบิโลน

พวกนักวิชาการได้โต้แย้งถึ งตอนพระคัมภีร์น้ ี อย่างดุ เดื อด แต่มนั ยังไม่มีหลักฐานที่เด็ดขาดที่ช่วย
ให้เราที่จะทาการตัดสิ นใจที่ดนั ทุรังเกี่ ยวกับการตีความที่ถูกต้อง นักเขียนคนหนึ่งได้แสดงออกถึง
ความสับสนของเขาดังต่อไปนี้
“อะไรที่ เ ขา [โมเสส] หมายถึ ง ? ข้า พเจ้า ไม่ รู้ และข้า พเจ้า ไม่ เ ชื่ อว่า ใครก็ ต ามรู ้ ตราบเท่ า ที่
ข้า พเจ้า เป็ นห่ ว ง ตอนพระคัม ภี ร์ น้ ี ไม่ ส ามารถเข้า ใจได้ 327 บริ บทนั้ น ส าคัญ อย่ า งมากใน
ปั ญหาเชิงตีความใดๆ ก็ตาม และข้าพเจ้าเชื่อว่ามันมีสองมุมมองในกรณี น้ ี328
ถ้าเป็ นอย่างนั้นจุดประสงค์ของตอนนี้ ดูเหมือนจะบันทึกข้อมูลของความเลวทรามแม้กระทัง่ ของ
คนที่อยูใ่ นทางธรรม ดังนั้นมันก็ให้เหตุผลสาหรับน้ าท่วมโลก
บางคนที่ เ ชื่ อ ว่า ความขัด แย้ง เกี่ ย วกับ ทู ต สวรรค์เ ป็ นหัว ข้อหลัก ของพระคัม ภี ร์ ได้เ น้น ถึ งตอน
พระคัม ภี ร์น้ ี ข้า พเจ้า ไม่ เชื่ อว่าความขัดแย้งเกี่ ย วกับ ทู ตสวรรค์เป็ นหัวข้อหลัก ของพระคัม ภี ร์
ข้าพเจ้าเชื่ อว่า โดยพื้นฐานแล้ว พวกทูตสวรรค์น้ นั สาคัญ เนื่ องจากหน้าที่ ของพวกเขาในฐานะผู ้
สื่ อสารที่ได้ถูกส่ งไปเพื่อปรนนิบตั ิผคู้ น (ฮีบรู 1:14)
6:3

เป็ นที่ชดั เจนว่า “120 ปี ” เป็ นปี ที่พระเจ้าจะให้แก่มนุ ษย์ก่อนน้ าท่วมโลก329 บางทีปีเหล่านั้นไม่ได้
บ่งบอกถึงการลดลงไปสู่ 120 ปี ในอายุขยั ของมนุษย์โดยทัว่ ไป330
“การพิพากษาก็คือว่าพระเจ้าจะไม่ยินยอมให้วิญญาณแห่ งการให้ชีวิตของพระองค์ที่จะให้กาลัง
วังชาแก่บรรดาผูท้ ี่ทาให้โลกของพระองค์ยงุ่ เหยิงอย่างไม่สิ้นสุ ด และตลอดไป ลมปราณแห่ งชี วิต
(ปฐก. 2:7; สดด. 104:29-30) ยังเป็ นของพระองค์ที่จะให้และที่จะเอา กลับคืนมา331
“ความพยายามของมนุษย์ที่จะกลายมาเป็ นมากกว่าที่เขาเป็ นก็จบด้วยการที่เขาเป็ นน้อย
กว่าที่เขาเป็ น”332

6:4

“คนเนฟิ ล” ได้อยูบ่ นโลกก่อนและหลังการแต่งงานของ “บุตรชายของพระเจ้า” กับ “บุตรหญิงของ

มนุษย์” ตามตัวอักษรแล้วพวกเขาเป็ น “พวกที่ได้ลม้ ลง” หรื อ “ผูป้ กครองที่เผด็จการ” พวกเขา
เป็ น “คนแกล้วกล้า. . . คนมีชื่อเสี ยง” นัน่ คือ พวกเขาแต่ละคนนั้นมีพลังหรื อบางทีเป็ นผูน้ าทาง
ทหาร ภายหลังโมเสสได้อธิ บายถึงคนยักษ์ในคานาอันว่าเป็ น “คนเนฟิ ล” (กดว. 13:33)
บาปของมนุษย์ โดยทัว่ ไป 6:5-8
เหตุผลที่สองสาหรับน้ าท่วมโลกก็คือความบาปของมนุษย์โดยทัว่ ไป
6:5

การกระทาต่างๆ ของบรรดาชายและหญิงนั้นเลวทรามอย่างมากและความคิดและความรักใคร่ ของ
พวกเขานั้นชัว่ ร้ายอย่างสิ้ นเชิง ณ เวลานี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11-12; รม. 1:18-32)
“ใกล้ศตวรรษที่ 19 เอฟ. ดับบลิว. ฟาร์ ราร์ ได้เขียนหนังสื อที่มีชื่อว่า ผูแ้ สวงหาพระเจ้า หนังสื อนั้น
เป็ นหนังสื อขายดีและเป็ นที่ตอ้ งการ คนขายหนังสื อคนหนึ่งในอเมริ กาทาง ภาคตะวัน ตกก็ มี ค น
สั่งจองเป็ นจานวนมากแต่ไม่มีหนังสื อที่ร้านของเขา เขาได้ส่งโทรเลขไปยังผูข้ ายในนิ วยอร์ คเพื่อ
ขอให้พวกเขาส่ งหนังสื อจานวนหลายเล่มมาให้แก่เขา หลังจาก นั้นไม่นานก็มีโทรเลขมาถึ งเขาว่า
‘ไม่มีผแู ้ สวงหาพระเจ้าในเมืองนิวยอร์ ค ลองติดต่อที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ยดูซิ’”333

6:6-7 พระเจ้าได้เสี ยพระทัยที่พระองค์ได้สร้ างมนุ ษย์ เพราะว่าโดยทัว่ ไปแล้ว ผูค้ นไม่ตอ้ งการมีความ
สัมพันธ์กบั พระเจ้า พวกเขาได้ยืนกรานที่ จะดาเนิ นชี วิตที่เป็ นอิ สระจากพระเจ้าและในที่สุดแล้ว
ก็ได้ทาลายพวกเขาเองในความบาป พระองค์ได้เสี ยพระทัยต่อสิ่ งที่การทรงสร้างพิเศษของพระองค์
ได้กลายมาเป็ น
“พระเจ้าไม่ใช่หุ่นยนต์ เรารู ้จกั พระองค์ในฐานะพระเจ้าส่ วนตัวที่ทรงพระชนม์อยู่ ไม่ใช่ หลักการที่
แน่ นิ่ง ผูซ้ ่ ึ งมีจุดประสงค์ต่างๆ ที่เหลื อความเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันก็เกี่ ยวข้อง กับการทรงสร้ าง
ของพระองค์อย่างใกล้ชิดอย่างหาที่เปรี ยบมิได้แล้ว พระเจ้าของเราถูกกระทบแม้กระทัง่ เจ็บปวดโดย
การกบฎของมนุษย์ การยอมรับถึงความรู้สึก (อารมณ์) ของพระเจ้าก็ไม่ได้ลดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ของจุดประสงค์ต่างๆ ที่เป็ นสัญญาของพระองค์ ตรงกัน ข้า ม ความรู้ สึ กและการกระท าของ
พระองค์ต่อมนุษย์ เช่น การพิพากษาหรื อการ ยกโทษนั้นสอดคล้องอย่างธรรมชาติกบั บุคคลเนื้ อแท้
และการแก้ไขที่ยตุ ิธรรม และมี พระคุณของพระองค์ (ยก. 1:17)”334
6:8

โนอาห์เป็ นข้อยกเว้นเดียวต่อการไร้ทางธรรมทัว่ โลก “โนอาห์” อาจหมายถึง “โศกเศร้า” (รู ปแบบ
นิพอลในคาฮีบรู ) หรื อ “ปลอบโยน” (รู ปแบบพิเอล) “โปรดปราน” คือ พระคุณ นี่ เป็ นการอ้างอิง

ครั้งแรกของคานี้ ในพันธสัญญาเดิ ม แม้ว่าป่ านนี้ เราได้เห็ นหลายตัวอย่างของพระคุ ณของพระเจ้า
มาแล้วก็ตาม มันก็มีการเล่นคาในตัวบทฮีบรู (การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคา) พยัญชนะของชื่ อ
ของโนอาห์ (nh) ในรู ปแบบกลับกันหมายถึง “พระคุณ” (hn)
คนของพระเจ้าทั้งหมดสามารถเข้าส่ วนกับโนอาห์ได้ คือ เป็ นผูร้ ับพระคุณของพระเจ้า โดยพระคุณ
ของ พระเจ้าเท่านั้นที่เราสามารถรอดพ้นจากการพิพากษาของพระองค์ที่มีต่อคนชัว่ ร้ายได้
“พระธรรมปฐมกาลกาลังขัดแย้งอย่างตรงๆ กับการมองในแง่ดีเกี่ยวกับมนุ ษย์ของคนเมเสโปเตเมีย
สถาน- การณ์ของมนุษย์ในมุมมองของมันนั้นไร้ความหวังถ้าปราศจากความเมตตาของพระเจ้า”335
ส่ วนนี้ แสดงให้เห็ นว่าการนับถื อรู ปเคารพของคนต่างชาติ และการผิดศีลธรรมนั้นทาให้พระเจ้า
เจ็บปวดและก่อให้เกิดการพิพากษาของพระองค์ซ่ ึ งมนุษย์สามารถรอดพ้นได้โดยการจัดเตรี ยมความรอดของ
พระองค์

ง. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากโนอาห์ 6:9 — 9:29
พระเจ้าได้ท าลายเผ่าพันธุ์ มนุ ษย์ที่เสื่ อมทรามและรุ นแรงและให้น้ า ท่วมโลก แต่พ ระองค์ไ ด้ใ ช้
โนอาห์ผชู ้ อบ ธรรมที่จะสงวนชีวติ และก่อตั้งโลกใหม่หลังจากน้ าท่วมโลก
“ประสบการณ์ของโนอาห์นาเสนออย่างเด็ดเดี่ยวถึงการยืนยันของผูเ้ ขียนที่วา่ พระเจ้าพิพากษาบาป
ของมนุ ษย์ แต่จดั เตรี ยมวิธีสาหรั บการทาให้พระพรของการทรงสร้ างนั้นถาวร (1:26-28) และ
ความหวังแห่ง ความรอดสาหรับพงศ์พนั ธุ์ที่ได้ถูกเลือกสรรไว้ (3:15) หัวข้อที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของ
พระพรซึ่งถูกคุกคามโดย ความบาป แต่ได้ถูกสงวนไว้โดยความเมตตาของพระเจ้านั้น พบได้ใน
สองเรื่ องราวที่ประกอบพงศ์พนั ธุ์ขอ.โนอาห์ คื อ เรื่ องราวของน้ าท่วมโลก (6:9-9:17) และการ
บันทึกของการเมาเหล้าของบรรพบุรุษ (9:20-27) เรื่ องราวแรกนั้ นครอบคลุ ม ทั่ ว โลก และ
เรื่ องราวที่สองนั้นเป็ นโลกขนาดเล็กมาก หมายเหตุทางการลาดับ พงศ์ก็ผกู สองเรื่ องราวนี้ (9:1819) และอีกเรื่ องหนึ่งก็สรุ ปมัน (9:28-29). . . .
“การลาดับพงศ์ของโนอาห์ยงั สนับสนุ นความห่ วงใยที่กว้างขึ้นของพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่แรกๆ
โดยการ เตรี ยมผูอ้ ่านให้พร้ อมสาหรับโลกหลังจากน้ าท่วมโลกอีกด้วย ‘โลกใหม่’ นี้ เป็ นบริ บท

สาหรับการเข้าใจถึง การทาให้ ‘พระพร’ ถาวรโดยบรรพบุรุษ (11:27-50:26) ซึ่ งเป็ นเจตนาหลักของ
พระธรรมปฐมกาล”336
1. นา้ ท่วมโลก 6:9 — 8:22
โครงสร้างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรของส่ วนนี้ แสดงให้เห็นว่าโมเสสได้ต้ งั ใจที่จะเน้นถึ ง
พระคุณ ของพระเจ้าที่มีต่อโนอาห์ ซึ่ งครอบคลุมส่ วนหลักของเรื่ องราวนี้
“หนึ่ งในเครื่ องหมายของความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่ องกันของส่ วนต่างๆ ของเรื่ องราวของน้ าท่วมโลกก็
พบได้ในโครงสร้ างทางวรรณกรรมของมัน เรื่ องราวถู กท าให้อยู่ในรู ปแบบของโครงสร้ างที่
แนวคิ ดถู กวางไว้ใ นรู ป สมมาตร ซึ่ ง เป็ นโครงสร้ า งที่ ก ลับไปสู่ ตวั ของมันเอง ในโครงสร้ า งที่
แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรนั้น ประเด็นแรกเข้าได้กนั กับประเด็นสุ ดท้าย ประเด็นที่สองเข้าได้
กันกับประเด็นถัดจากสุ ดท้ายและ ฯลฯ ดังนั้นส่ วนที่สองของเรื่ องราวเป็ นภาพสะท้อนของส่ วนแรก
โครงสร้างทางวรรณกรรมแบบนี้ได้ถูกค้นพบ ในส่ วนอื่นๆ ของพระธรรมปฐมกาล แต่ไม่มีที่ไหนที่
มันถูกพัฒนาจนถึงระดับที่ใหญ่เช่นนี้โดยส่ วนหนึ่ง แล้วอาจเป็ นเพราะข้อเท็จจริ ง ที่ ว่าเรื่ องราวน้ า
ท่วมโลกนั้นเหมาะสมอย่างพิเศษต่อรู ปแบบทางวรรณกรรมนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว การอ้างอิงถึงวันนั้นน่าจับใจ (ธรรมเนียมของ H, I, L, O) (การอ้างอิงถึงวัน
เท่านั้นที่ ก่อส่ วนของโครงสร้างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร; 40 วันและ 40 คืน [7:4, 12] และวันที่
ไม่ได้ก่อ ส่ วนนั้น) ช่วงระยะเวลาก่อรู ปแบบสมมาตร 7, 7, 40, 150, 150, 7, 7 หัวเลี้ยวหัวต่อของเรื่ องราว
นี้พบได้ ใน 8:1 ‘พระเจ้าได้ระลึกถึงโนอาห์’
“แล้วอะไรคือหน้าที่ของโครงสร้างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร? ประการแรก มันให้การ
แสดงออก ทางวรรณกรรมต่อบุคคลแห่ งเหตุการณ์ของน้ าท่วมโลก การขึ้นและการลงของน้ าได้
สะท้อนถึ งการขึ้น และการลงของถ้อยคาหลักในการบรรยายของมัน ประการที่สอง มันดึ งดู ด
ความเข้าใจไปสู่ หวั เลี้ยวหัวต่อ ในเรื่ องราวนั้น: 8:1 ‘พระเจ้าได้ระลึกถึงโนอาห์ ’ จากเวลานั้นเป็ น
ต้นไปน้ าเริ่ มที่จะลดลงและแผ่นดินเริ่ ม ที่จะแห้ง มันคือการแทรกแซงของพระเจ้าที่เด็ดเดี่ยวใน
การช่วยโนอาห์ให้รอด และโครงสร้างทาง วรรณกรรมก็เน้นถึงข้อเท็จจริ งนี้”337
แผนผังดังต่อไปนี้อธิ บายถึงโครงสร้างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร
“บทนา: ความชอบธรรมของโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ (6:9-10)

A
B
C
D
E
F
E’
D’
C’
B’
A’

พระเจ้าตัดสิ นใจที่จะทาลายเผ่าพันธุ์ที่เสื่ อมทราม (6:11-13)
โนอาห์สร้างนาวาตามคาแนะนาของพระเจ้า (6:14-22)
พระเจ้าบัญชาให้คนที่เหลือให้เข้าไปในนาวา (7:1-9)
น้ าเริ่ มท่วม (7:10-16)
น้ าท่วม 150 วัน และน้ าปกคลุมภูเขา (7:17-24)
พระเจ้าระลึกถึงโนอาห์ (8:1ก)
น้ าลด 150 วัน และภูเขาก็โผล่ข้ ึนมา (8:1ก-5)
แผ่นดินแห้ง (8:6-14)
พระเจ้าบัญชาให้คนที่เหลือให้ออกจากนาวา (8:15-19)
โนอาห์สร้างแท่นบูชา (8:20)
พระเจ้าตัดสิ นใจที่จะไม่ทาลายมนุษย์ (8:21-22)”338

สภาพและเหตุการณ์ ก่อนนา้ ท่ วมโลก 6:9-7:10
6:9-12 นี่เป็ นครั้งแรกที่ถอ้ ยคาที่สาคัญเช่น “ชอบธรรม” และ “ดีพร้อม” ปรากฎในพระคัมภีร์
“การอธิ บายอย่างเดียวกันสาหรับการช่วยกูเ้ อโนคจากความตาย (‘เขาดาเนิ นกับพระเจ้า’) ก็ถูกทาให้
เป็ นพื้นฐานสาหรับการช่วยกูโ้ นอาห์จากความตายในน้ าท่วมโลก ‘เขาได้ดาเนินกับพระเจ้า’ (6:9)
ดังนั้นในเรื่ องราวของโนอาห์และน้ าท่วมโลกนั้น ผูเ้ ขียนสามารถที่จะกล่าวซ้ าบทเรี ยนของเอโนค
ได้ คือ ชีวติ มาจาก ‘การดาเนินกับพระเจ้า’”339
“โนอาห์ถูกพรรณาว่าเป็ นอาดัมที่ฟ้ื นขึ้นใหม่ เขาเป็ นผูร้ อดชี วิตผูเ้ ดียวและเป็ นผูส้ ื บทอด ของอาดัม
ทั้งสองคน ‘ดาเนิ นกับพระเจ้า ทั้งสองคนเป็ นผูร้ ับพระพรที่เป็ นพระสัญญา ทั้งสองคนเป็ นผูด้ ูแล
สรรพสิ่ งที่ต่ ากว่า ทั้งสองคนเป็ นบิดาของบุตรชายสามคน ทั้งสอง เป็ นผูท้ ามาหากิ นกับดิน ทั้ง
สองก็ทาบาปผ่านทางผลของต้นไม้และทั้งสองก็เป็ นบิดาของ บุ ตรชายที่ ชวั่ ร้ ายซึ่ งอยู่ภายใต้การ
สาปแช่ง”340
“สองคาคือ ‘เสื่ อมทราม’ และ ‘ความทารุ ณ’ ให้คุณลักษณะและการแสดงออกของความ บาปแก่เรา
ตามลาดับ ซึ่ งก็คือ สาเหตุและผลลัพธ์ [ข้อ 11] ความเสื่ อมทรามได้นาไปสู่ ความทารุ ณ เพราะว่า
ความชัว่ ร้ายนาไปสู่ ความรุ นแรงในรู ปแบบหนึ่งหรื อรู ปแบบใดอยู่ เสมอ ชี วิตที่ผิดพลาดกับพระเจ้า
ก็ผดิ พลาดกับคนอื่นๆ เช่นกัน”341

“ในขณะที่พระเจ้าได้อวยพรครอบครัวของมนุ ษย์ดว้ ยอานาจของการให้กาเนิ ดลูกดกทวี มากขึ้นจน
เต็มแผ่นดิ น (1:28; 9:1) ทรชนเหล่ านี้ ได้ ‘เติมเต็มแผ่นดิ น’ ด้วยการให้กาเนิ ด ‘ความรุ นแรง’
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 13; อสค. 8:17; 28:16)”342
6:13-16 โปรดสังเกตอีกว่าแผ่นดินและธรรมชาติทนทุกข์เนื่ องจากความบาปของมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 3:1719; 4:12; รม. 8:20-21)
โนอาห์ได้รับคาแนะนาที่มีรายละเอียดที่เขาจะต้องทาตามในการสร้างนาวา ภายหลังโมเสสได้รับ
คาแนะนาที่มีรายละเอียดที่เขาจะต้องทาตามในการสร้างพลับพลา ชายทั้งสองได้ทาตามคาแนะนา
สาหรับแต่ละคนและได้รับคาสรรเสริ ญ (ข้อ 22; อพย. 39:42-43; ลนต. 8:36; กดว. 27:22; ฉธบ.
34:9)
“พระเจ้าต้องได้รับการเชื่ อฟั งในคาแนะนาทั้งสิ้ นของพระองค์ ถ้าประชากรของพระองค์คาดหวังที่
จะชื่นชมกับผลของชีวติ และพระพร (เช่น ฉธบ. 26:16-19; 28:1-14)”343
นาวามีความยาวประมาณ 450 ฟุต (1 ½ ของสนามอเมริ กนั ฟุตบอล) มีความกว้าง 75 ฟุต (ช่ อง
สาหรับที่จอดรอดมาตรฐาน 7 ช่ อง) และมีความสู ง 45 ฟุต (ตึก 4 ชั้นโดยทัว่ ไป) มันมี 3 ดาดฟ้ า
และพื้นที่ของดาดฟ้ ามีมากกว่า 100,000 ตารางฟุต มันมีเนื้ อที่ในนาวามากกว่า 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต
นี่เป็ นความจุของตูร้ ถไฟประมาณ 860 ตู ้ มันมีปริ มาตรทั้งหมดเกือบ 14,000 ตัน344
บางทีนาวาดูจะเป็ นเหมือนกล่องสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ามากกว่าเรื อ ที่จริ งแล้วจุดประสงค์ของมันก็คือที่
จะลอยอยู่ ไม่ใช่ เดินทางจากจุดหมายหนึ่ งไปยังอีกจุดหมายหนึ่ ง การออกแบบนี้ ใช้ที่ว่างอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างมาก นาวานี้คงได้มนั่ คงอย่างมากในน้ า เรื อเดินสมุทรสมัยใหม่และเครื่ องบิน
สมัยใหม่ก็มีมาตราส่ วนที่เหมือนกันของขนาดกว้างยาวและสู ง ชนิ ดของไม้ที่โนอาห์ได้ใช้สร้าง
นั้นก็ไม่เป็ นที่รู้จกั คาฮีบรู ปรากฎที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาเดิม
6:17-21 นี่ เป็ นการปรากฎครั้งแรกของคาที่สาคัญคือ “พันธสัญญา” (คาฮี บรู เบ-ริ ทธ์) ในพันธสัญญาเดิ ม
(ข้อ 18) มันมีพนั ธสัญญาพื้นฐานสองประเภทในโลกตะวันออกใกล้โบราณ345
1.

พันธสัญญาแบบเสมอภาคเป็ นพันธสัญญาที่กระทาขึ้นด้วยบุคคลที่เสมอภาคกัน ตัวอย่าง
เช่ น อับราฮัมกับอาบีเมเลค (21:22-32) อิสอัคกับอาบีเมเลค (26:26-33) และยาโคบกับ
ลาบัน (31:44-54)

2.

พันธสัญญาแบบมีอานาจเหนือเป็ นพันธสัญญาที่บุคคลที่เหนือกว่า (เช่น กษัตริ ย)์ ได้ทากับ
ผูด้ อ้ ยกว่า (เช่ นทาส) ตัวอย่างเช่นพันธสัญญาแบบโนอาห์ (ปฐก. 9:1-17) พันธญญาแบบ
อับราฮัม (ปฐก. 15:18-21) พันธสัญญาแบบโมเสส (อพย. 19-กดว. 10) และพันธสัญญา
อื่นๆ

“พันธสัญญาแบบโนอาห์น้ นั ใกล้เคียงกับการให้ของกษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั จากโลกตะวัน ออกใกล้
โบราณที่ที่พระเจ้าให้ผลประโยชน์หรื อของขวัญแก่กษัตริ ย ์ มันมีความคล้ายคลึง อย่างมากที่สุดกับ
พันธสัญญาแบบฮับราฮัมและพันธสัญญาแบบดาวิด (ปฐก. 15; 17; 2 ซมอ. 7) ซึ่ งเป็ นหนัง สื อ
สัญญาที่เป็ นสัญญาที่กระทาโดยพระเจ้ากับบางบุคคลและลูกหลานของพวกเขาที่อยูต่ ลอดไป ไม่
เหมือนกับพันธสัญญาแบบโมเสส ในพันธสัญญา แบบการให้ของกษัตริ ยน์ ้ นั พระเจ้าเท่านั้นที่อยู่
ภายใต้การบังคับโดยคาปฏิญาณที่จะยืนยันพระสัญญาของพระองค์ต่อฝ่ ายอันเป็ นที่โปรดปราน”346
6:22

เราสามารถเห็นถึงความเชื่อของโนอาห์ (ฮบ. 11:7) ในการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ งของเขาแม้วา่
เขาได้เผชิญกับอุปสรรคมากมาย
“จุ ด ประสงค์ข องผูเ้ ขี ย นในการท าให้เ ห็ น ถึ ง รายการของรายละเอี ย ดส าหรั บ นาวาในบทที่ 6
เช่นเดียวกับรายละเอียดของการสร้างพลับพลา ไม่ใช่ที่วา่ ผูอ้ ่านจะสามารถเห็นถึงสิ่ งที่ น า ว า ห รื อ
พลับพลาจะดู เป็ นเหมื อน แต่ที่ ว่าผูอ้ ่านจะชื่ นชมถึ งการเอาใจใส่ อย่างพิถีพิถนั ที่ ซ่ ึ งบางคนที่ อยู่
ในทางธรรมและเป็ นตัวอย่างได้ทาเกี่ยวกับงานแห่งการเชื่อฟังต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าของพวกเขา
พวกเขาได้เชื่อฟังพระเจ้าด้วย ‘สุ ดใจของพวกเขา’”347
“สิ่ งที่ชายคนนี้ ทาช่ างเป็ นภาพพจน์ที่วิเศษ ซึ่ งเป็ นภาพของความดีที่โดดเดี่ยวจริ งๆ! เขาเป็ นคน
ชอบธรรมคนเดียวของสมัยนั้น เพราะฉะนั้น มันเป็ นไปได้ที่จะเป็ นคนดีแม้วา่ เรา ต้องยืนหยัดตาม
ลาพัง มันเป็ นไปได้ที่จะถูกต้องกับพระเจ้าแม้กระทัง่ ในท่ามความชัว่ ร้าย ที่ ล้ อ มรอบพระเจ้ า
เป็ นเหมือนเดิมในวันนี้อย่างที่พระองค์ได้เป็ นต่อโนอาห์ และถ้าเรา เต็ ม ใจที่ จ ะท าตามเงื่ อ นไข
ต่างๆ เราจะดาเนินกับพระเจ้าและทาให้พระองค์โปรดปรานเช่นกัน”348

7:1-10 พระเจ้าได้เชื้ อเชิ ญให้โนอาห์ที่จะเข้าไปในนาวาพร้ อมกับครอบครัวของเขาอย่างมีพระคุ ณ (ข้อ 1)
นี่ เป็ นการปรากฎครั้งแรกของการเสนอให้คือ “มา” ในพระคัมภีร์ การเชื้ อเชิ ญนี้ ดาเนิ นต่อไป
ตลอดพระคัมภีร์ การเสนอให้สุดท้ายอยู่ใน วิวรณ์ 22:17 พระเจ้าหยิบยื่นการเชื้ อเชิ ญให้กบั ผูค้ น
พระองค์กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะฉกฉวยโอกาสของการจัดเตรี ยมที่เพี ยบพร้อม ที่พระองค์ได้ทาเพื่อ

การสงวนพวกเขาไว้ และพระองค์นาเสนอมันในเวลาของการพิพากษาและความเศร้าโศกที่ใกล้
เข้ามา
“มันไม่ใช่วา่ งานแห่งความชอบธรรมของโนอาห์ให้ความรอดแก่เขาเพราะว่าไม่มีใครที่ทาอย่างนั้น
ได้ ตรงกันข้าม คุณลักษณะที่ถูกต้องของเขาเป็ นหมายเหตุที่จะกล่าวโทษชนรุ่ นของเขา ซึ่ งสมควร
ได้รับความตาย”349
คนบาปไม่สมควรที่จะดาเนิ นชี วิตบนโลกของพระเจ้า นี่ เป็ นเนื้ อหาพื้นฐานของน้ าท่วมโลกของ
พระธรรมปฐมกาล”350
พระเจ้าไม่ไ ด้เปิ ดเผยถึ ง พื้นฐานสาหรั บการแยกแยะ ความแตกต่า งของพระองค์ระหว่า งสั ตว์ที่
สะอาดกับสัตว์ที่ไม่สะอาด (ข้อ 2) พวกเพื่อนบ้านที่เป็ นคนต่างชาติของอิสราเอลได้สังเกตถึง ควาแตกต่าง
ที่สะอาดและไม่สะอาดระหว่างสัตว์ต่างๆ แม้วา่ มันจะหลากหลายตามแต่ละประเทศ ในธรรมบัญ ญัติ ข อง
โมเสส พระเจ้าได้แยกแยะระหว่างอาหารต่างๆ ต่อไปพระเยซู คริ สต์และอัครทูตเปาโลได้สอนว่า ตอนนี้
ความแตกต่ า งเหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้ก ระทบผูค้ นอี ก ต่ อไปตราบเท่ า ที่ ค วามสัม พันธ์ ของเรากับ พระเจ้า ดาเนิ นไป
(มก. 7:15, 18-19; เปรี ยบเทียบ กจ. 10:15; 11:9; รม. 14:14)
ขอบเขตของนา้ ท่วมโลก 7:11-24
มีสองมุมมองท่ามกลางผูเ้ ชื่อตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับขอบเขตของน้ าท่วมโลก
1.

น้ าท่วมนั้นไปทัว่ โลกเพราะว่ามันได้ครอบคลุ มโลกทั้งหมด นี่ คือสรุ ปของหลักฐานที่สนับสนุ น
มุมมองนี้
ก.
จุดประสงค์ของน้ าท่วมโลก (6:5-7, 11-13)
ข.
ความจาเป็ นที่ตอ้ งมีนาวา (6:14)
ค.
ขนาดของนาวา (6:15-16)
ง.
คาศัพท์ในแง่จกั รวาลที่ถูกใช้ในเรื่ องราว (6;17-21; 7:19, 21-23) บริ บทต้องกาหนดไม่วา่
คาศัพท์ในแง่จกั รวาลนั้นเป็ นแบบจักรวาลหรื อแบบจากัดอย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ ลก.
2:1; มธ. 28:19-20)
จ.
ปริ มาณของน้ าที่เกี่ยวข้อง (7:11, 20; 8:2)
ฉ.
ระยะเวลาของน้ าท่วมโลก: 371 วัน (7:11; 8:14)
ช.
คาพยานของเปโตร (2 ปต. 3:3-7)

ซ.

ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า (8:21)

มุมมองนี้เป็ นที่นิยมมากที่สุดของบรรดานักตีความเชิงอนุรักษณ์มาตลอดประวัติศาสตร์
“โดยทัว่ ไปแล้ว ธรรมเนี ยมของคริ สตจักรของคริ สเตียนก็คือว่าบริ บทเรี ยกร้องน้ าท่วมทัว่ โลกและ
นักวิชา การคริ สเตียนหลายคนได้ถือมุมมองนี้ก็รู้ดีวา่ มันมีความยุง่ ยากทางธรณี วทิ ยา”351
2.

น้ าท่วมเฉพาะแห่งและได้ครอบคลุมส่ วนหนึ่งของโลกเท่านั้น หลักฐานเป็ นดังต่อไปนี้
ก.
ข้อโตแย้งหลักตั้งอยู่บนธรณี วิทยาสมัยใหม่และความไม่น่าจะเป็ นไปได้ของน้ าท่วมทัว่
โลก เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทัว่ โลกซึ่ งเป็ นผลที่ตามมา
ข.
บรรดาผูส้ นับสนุ นมุ มมองนี้ ถือว่าประโยคต่างๆ ในแง่จกั รวาลในตัวบทนั้นจากัดเฉพาะ
พื้นที่ที่โมเสสได้กล่าวว่าน้ าท่วมได้เกิดขึ้น

มุ มมองนี้ ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางตั้งแต่วิทยาศาสตร์ ส มัยใหม่ของธรณี วิทยาได้แย้งต่ อ
ความน่าเชื่อถือของตัวบท
“ความห่ วงใยที่เป็ นหลักการของบรรดาผูท้ ี่สนับสนุ นน้ าท่วมเฉพาะแห่ งก็เพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงความ
พัวพันทางธรณี วทิ ยาของน้ าท่วมทัว่ โลก”352
“เนื่ องจากความคิดรวบยอดที่ ถูกบิดเบือนของการทรงสร้ างพิเศษที่ถูกใช้โดยผูร้ ิ เริ่ มบทความทาง
ธรณี วทิ ยาไม่เคยเป็ นผูท้ ี่เชื่อถือการทรงสร้างอย่างแท้จริ ง และตั้งแต่วิวฒั นาการเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตได้
กลายมาเป็ นพื้นฐานแบบแนวคิ ดรวบยอดสาหรั บเวลามานาน คื อเหมื อนกันกับซากดึ กดาบรรพ์
ดรรชนี บรรดาผูเ้ ชื่อถือ การทรงสร้ างสมัยใหม่สามารถชี้ ประเด็นได้อย่างสมควรว่าวิวฒั นาการ
เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ เป็ นพื้นฐานสาหรับบทความทางธรณี วทิ ยา”353
โดยพื้ น ฐานแล้ว การโต้เถี ย งนี้ เหมื อ นกับ การโต้เถี ย งที่ เกี่ ย วข้องกับ เรื่ อ งราวการทรงสร้ า งก็
เกี่ยวข้องกับข้อ สันนิ ษฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่ อถือของพระคัมภีร์หรื อวิทยาศาสตร์ และความเป็ นไปได้ของ
สิ่ งที่เกิ ดขึ้นต่างๆ ที่เหนื อ ธรรมชาติ ดูเหมื อนแวดวงทางวิทยาศาตร์ จะเปิ ดกว้างต่อทฤษฎี มหาวิบตั ิของ
บางอย่างมากกว่าที่มนั เคยเป็ น354

นักตีความบางคนได้เข้าใจถึงการเปิ ดของ “ช่องฟ้ า” (ข้อ 11) ว่าเป็ นการแตกของฟากฟ้ าที่เป็ นไอน้ า
ซึ่ งบางคนกล่าว ว่าได้ครอบคลุมโลกก่อนน้ าท่วมโลก355 บรรดาผูส้ นับสนุ น “ทฤษฎีแบบฟากฟ้ า” เชื่ อว่า
มันอาจอธิ บายถึงความมี อายุยนื ก่อนน้ าท่วม
“น้ าสาหรับน้ าท่วมโลกของโนอาห์ได้มาจากการปล่อยของแหล่งน้ าใต้ดินขนาดใหญ่ (น้ าพุจากที่ลึก
อย่างมากซึ่ งได้พลุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 150 วัน) และจากการล่มสลายของน้ าข้างบน (บาง
ทีเป็ นฟากฟ้ าที่เป็ นไอน้ าขนาดใหญ่เหนือชั้นบรรยากาศ) ก็ให้มีฝนตก 40 วันและ 40 คืน สดุดี 104
บ่งบอกว่าหลังจากน้ าท่วมโลกนั้น ภูเขาได้โผล่ข้ ึนมาสู่ ตาแหน่งปั จจุบนั ของพวกมัน พร้อมกับที่ลึก
ของแอ่งมหาสมุทร ซึ่ งตอนนี้อุม้ น้ าท่วมไว้ “น้ าเหล่านี้ คงไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมภูเขาต่างๆ ที่สูง
ที่สุดของทุกวันนี้ พระธรรมปฐมกาลไม่ได้บ่งบอกถึงฝนหรื อรุ ้ งก่อนน้ าท่วมโลก ซึ่ งสอดคล้องกับ
การขาดหายไปของภู เขาต่า งๆ ที่ สู ง ซึ่ งส าคัญต่ อการกระตุ ้นให้เกิ ดฝนตก ยิ่งกว่า นั้นการขาด
หายไปของความแตกต่างของอุณหภูมิขนาดใหญ่ ระหว่างขั้วโลกและเส้นศูนย์สูตรภายใต้สิ่งที่ปก
คลุมซึ่ งเป็ นเรื อนกระจกของไอน้ า คงจะหมายถึงการขาด หายไปของลมขนาดใหญ่ ซ่ ึ งจ าเป็ น
สาหรับวงจรของฝนตกอีกด้วย(ตอนนี้ แต่ไม่ใช่ก่อนน้ าท่วมโลก) พระธรรมปฐมกาลอธิ บายถึ ง
วิธีที่โลก ก่อนน้ าท่วมโลก ได้รับการรดน้ าด้วยหมอกและ/หรื อน้ าพุและน้ าพุ ร้อน”356
“เราได้แสดงให้เห็นไปก่อนหน้านั้นว่า เรื่ องราวของน้ าท่วมโลกชี้ ไปยังโมเสสและการหลบหนี ของ
คนฮีบรู ผ่านทางทะเลแดง นี่เป็ นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งโดยคาว่า ‘แผ่นดินแห้ง’ (ฮาราบา) ในตอน
พระคัมภีร์ของเรา (ข้อ 22) มากกว่า ‘ดินแห้ง’ (ยาบาสา) โดยปรกติวิสัย คาที่ไม่ได้ปรากฎบ่อยนี้ ก็
ปรากฎ 8 ครั้ง ซึ่ งปรากฏ อี ก ครั้ งหนึ่ ง ในหมวดเพ็น ทาทู ค ที่ อพยพ 14:21 ที่ ที่ ม ัน อธิ บ ายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงจากทะเลไปสู่ ‘แผ่นดิน
แห้ง ’ โดย ‘ลมทิ ศตะวันออกที่ พ ดั กล้า ’
การ
เปรี ยบเทียบของอพยพก็ได้รับการยืนยันโดย 8:1ข ซึ่ งกล่าวถึง การที่พระเจ้าส่ ง ‘ลม’ มาเหนื อน้ า
ภายหลังอิสราเอลได้เข้าส่ วนกับโนอาห์และกลุ่มเล็กน้อยของผูร้ อดตาย
ผูซ้ ่ ึ งได้หลบหนี ความ
ชัว่ ร้ายโดยการกระทาที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า”357
เหตุการณ์ ภายหลังนา้ ท่ วมโลก บทที่ 8
8:1-5 เมื่อโมเสสได้เขียนว่าพระเจ้าได้ระลึกถึงบางคน (ข้อ 1) เขาได้หมายถึงว่า พระเจ้าได้หยิบยื่นความ
เมตตาให้กบั เขาหรื อเธอโดยการช่วยกูบ้ ุคคลนั้นจากความตาย (ที่นี่; เปรี ยบเทียบ 19:29) หรื อจาก
การเป็ นหมัน (30:22)358 การช่วยกูโ้ นอาห์โดยพระเจ้าส่ อให้เห็นถึงการช่วยกูอ้ ิสราเอลโดยพระองค์
ในพระธรรมอพยพ (เปรี ยบเทียบ 8:13-14 และ อพย. 2:24; 14:21)359

“‘อารารัต’ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า เออร์ อาทูโบราณในการบันทึกของชาวอัสซี เรี ย ก็เป็ นเขตแดนแผ่
กว้างและเป็ นพรมแดนติดกับแถบเมโสโปเตียทางตอนเหนือ มันได้ไปถึงจุดสุ ด ยอดทางการเมือง
ของมันในศตวรรษที่ 9 ถึง 6 กคศ. เออร์ อาทูได้ลอ้ มรอบทะเลสาปฟาน ด้วยพรมแดนที่ยื่นไปยัง
ทางตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องตุ ร กี ทางใต้ข องรั ส เซี ย และทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของอิ ห ร่ า น
ท่ามกลางภูเขาทั้งหลายของอาร์ มีเนียสมัยใหม่ก็คือยอดภูเขา ที่น่าประทับใจซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั กันในทุ ก
วันนี้วา่ ภูเขาอารารัต ซึ่ งสู งประมาณ 17,000 ฟุตซึ่ง คนตุรกี เรี ยกว่า บีก อารี ดา ‘ภูเขาอารารัต’ ใน
ฐานะที่เป็ นการตั้งชื่อทางภูมิศาสตร์ มาจาก ธรรมเนี ยมภายหลัง ช่วงระหว่าง ศตวรรษที่ 11 ถึง 12
คศ. มันได้กลายมาเป็ นสถานที่ต้ งั โบราณซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่าสถานที่ของการลงบนแผ่นดินของโน
อาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อที่ 4 ไม่ได้ระบุถึงยอดภูเขาแต่อา้ งอิ งถึ งสถานที่ ของมันโดยทัว่ ไปว่าเป็ น
‘ภูเขาอารารัต’. . . .การค้นหาวัตถุที่มนุ ษย์ทาขึ้นของนาวาได้เป็ นอาชี พในยุคกลางและยุคใหม่ แต่
ส าหรั บ ผูท้ ี่ ส งสั ย แล้ว หลัก ฐานเช่ นนั้นไม่ น่ า เชื่ อ และส าหรั บ ผูเ้ ชื่ อ แล้ว ในขณะที่ ม นั ไม่ ไ ด้ไ ม่
เกี่ยวพันกัน มันก็ไม่จาเป็ นต่อความเชื่อ”360
ภูเขาอารารัตสมัยใหม่ต้ งั อยู่บนพรมแดนระหว่างประเทศตุรกีและประเทศอาร์ มีเนี ย ซึ่ งอยู่ใกล้กบั
ศูนย์กลางของโลกสมัยโบราณ จากดิ นแดนโดยทัว่ ไปนี้ ลูกหลานของโนอาห์ได้กระจายไปทัว่
โลก361
8:6-14 “ในการหาอาหารนั้น กาก็เกาะบนซากศพที่มนั เห็ น ในขณะที่ นกพิราบจะเกาะบนสิ่ งที่ แห้งและ
สะอาดเท่านั้น”362
นกพิราบ (ข้อ 8) ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่ผอ่ งใสและสะอาด (ลนต. 1:14; 12:6; และข้ออื่นๆ) และตรงข้ามกับ
สัตว์ที่มืดมัวและไม่สะอาด (ลนต. 11:15; ฉธบ. 14:14) ก็กลับไปยังบ้านของพวกมันเมื่อพวกมัน
ไม่พบที่ที่จะเกาะได้
“ต้นมะกอกเทศจะแตกใบแม้กระทัง่ อยูใ่ ต้น้ า”363
8:15-19 มันมีการเปรี ยบเทียบแบบหัวข้อที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันระหว่างการที่พระเจ้าเรี ยกโนอาห์ให้
ออกมาจากนาวาและการที่พระเจ้าเรี ยกอับราฮัมให้ออกมาจากเมืองเออร์ (เปรี ยบเทียบ 8:15 และ
12:1; 8:16 และ 12:1; 8:18 และ 12:4; 8:20 และ 12:7; 9:1 และ 12:2; 9:9 และ 12:7)

“ทั้งโนอาห์ และอับราฮัมแสดงให้เห็ นถึ งการเริ่ มต้นใหม่ในวิถีทางของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ ได้ถูก
บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาล ทั้งสองคนได้ช้ ีให้เห็นถึงพระสัญญาแห่งการอวยพร ของพระเจ้า
และของประทานแห่งพันธสัญญาของพระองค์”364
ข้อ 15 แนะนาถึงยุคการจัดการที่สาม คือ ยุคการจัดการของรัฐบาลมนุษย์ เมื่อโนอาห์และครอบครัว
ของเขาได้ออกมาจากนาวาเพื่ อจะเริ่ ม ต้นชี วิตบนแผ่นดิ นอี กครั้ ง พระเจ้า ได้วางกฎเกณฑ์ใ หม่
สาหรับมนุ ษย์ ซึ่ งรวมถึงการทดสอบใหม่ ก่อนหน้านั้น ไม่มีใครมีสิทธิ์ ที่จะเอาชี วิตของอีกคนหนึ่ ง
ไป (เปรี ยบเทียบ 4:10-11, 14-15, 23-24) ตอนนี้ แม้วา่ ความรับผิดชอบทางศีลธรรมโดยตรงของ
มนุษย์ที่มีต่อพระเจ้านั้นได้ดาเนิ นต่อไป พระเจ้าได้มอบหมายสิ ทธิ อานาจของพระองค์ในบางด้าน
แก่ มนุ ษย์ ตอนนี้ มนุ ษย์จะต้องแสดงออกถึ งการเชื่ อฟั งของเขาต่อพระเจ้า ไม่ใช่ โดยการเชื่ อฟั ง
พระเจ้าโดยตรงเท่านั้น แต่โดยการเชื่ อฟั งเจ้าหน้าที่ที่เป็ นมนุ ษย์ที่พระเจ้าจะตั้งไว้เหนื อเขา ซึ่ งก็คือ
ผูป้ กครองที่เป็ นมนุษย์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ มธ. 22:21; รม. 13:1-2)
หน้าที่สูงสุ ดของรัฐบาลมนุ ษย์คือการปกป้ องชี วิตมนุ ษย์ ตอนนี้ พระเจ้าได้เจาะจงว่ามนุ ษย์ไม่ตอ้ ง
แก้แค้นการฆ่าโดยลาพัง แต่ที่จะทาในฐานะกลุ่มที่ร่วมกัน เพื่อที่จะปฏิบตั ิการการลงโทษประหาร
เพื่อที่จะปกป้ องความศักดิ์ สิทธิ์ ของชี วิตมนุ ษย์ ชี วิตมนุ ษย์เป็ นของขวัญจากพระเจ้าว่าผูค้ นไม่ควร
กาจัดยกเว้นว่าพระเจ้าอนุญาต การยับยั้งมนุ ษย์ในยุคการจัดการที่มาก่อนหน้านั้นก็เป็ นภายใน (6:3)
คือ พระวิญญาณของพระเจ้าทางานผ่านทางความรับผิดชอบทางศีลธรรม แต่ตอนนี้ การยับยั้งภาย
นอกได้ถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่ งก็คือ อิทธิ พลและอานาจของรัฐบาลพลเรื อน
น่าเสี ยดาย มนุษย์ได้ลม้ เหลวที่จะปกครองเพื่อนมนุษย์ของเขาอย่างชอบธรรม บรรดาผูน้ าทาง พล
เรื อนได้ละเมิดหน้าที่ของพวกเขาในฐานะรองผูส้ าเร็ จราชการของพระเจ้าด้วยการปกครองเพื่อพวก
เขาเองแทนที่จะปกครองเพื่อพระเจ้า ตัวอย่างต่างๆ ก็คือ ความล้มเหลว ณ บาเบล (11:9) ใน ระบบ
เทวาธิปไตยในอิสราเอล (2 พศด. 36:15-21) และ ใน “เวลากาหนดของคนต่างชาติ” (ดนล. 2:31-45)
การปกครองที่มีสง่าราศีของพระเยซูคริ สต์บนโลกนี้จะเข้ามาแทนที่การปกครองของ มนุษย์ในที่สุด
ยุคการจัดการของรัฐบาลมนุษย์ได้สิ้นสุ ดลงในฐานะที่เป็ นการทดสอบที่เจาะจงของ การเชื่ อฟั งของ
มนุ ษย์ เมื่อพระเจ้าได้เรี ยกอับราฮัมที่จะมาเป็ นเครื่ องมือแห่ งการอวยพรของพระองค์ ไปยังทัว่ โลก
(12:2) อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของมนุ ษย์สาหรับรัฐบาลนั้นไม่ได้ สิ้ นสุ ดลง แต่จะดาเนิ น
ต่อไปจนกว่าพระคริ สต์ได้ต้ งั อาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้
ดูเหมือน ข้อ 18 และ 19 จะเป็ นการกล่าวซ้ าที่ไม่จาเป็ นต่อผูอ้ ่านสมัยใหม่ แต่สองข้อนี้ ก็เน้นถึง การ
เชื่อฟังของโนอาห์ต่อถ้อยคาของพระเจ้า ซึ่ งโมเสสได้เน้นถึงในเรื่ องราวของน้ าท่วมโลก ทั้งหมด

8:20-22 “แท่นบูชา” ของโนอาห์ เป็ นแท่นบูชาแรกที่ถูกอ้างอิงในพระคัมภีร์ “เครื่ องเผาบูชา” ของเขานั้นก็
เพื่อการนมัสการ เครื่ องเผาบูชาบางอย่างในระบบการนมัสการของโมเสสนั้นก็เพื่อจุดประสงค์
อย่างเดี ยวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่ องเผาบูชาที่ได้ไถ่โทษและได้แสดงออกถึ งการอุทิศตนส่ วน
ตัวที่สมบูรณ์ของผูถ้ วายที่มีต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ลนต. 1; รม. 12:1-2) ในฐานะหัวหน้าของ
มนุษยชาติใหม่ การถวายบูชาของโนอาห์ได้เป็ นตัวแทนของมนุษย์ท้ งั หมด
“ที่จะถวายบูชาดูเหมือนจะ ‘เป็ นเรื่ องธรรมดา’ ต่อมนุ ษย์อย่างเช่ นการที่จะอธิ ษฐาน สิ่ ง หนึ่ งบ่ง
บอกถึ งสิ่ งที่ เขารู ้ สึกเกี่ ยวกับตัวเขาเอง และอี กสิ่ งหนึ่ งบ่งบอกถึ งสิ่ งที่เขารู ้ สึกเกี่ ยวกับพระเจ้า สิ่ ง
หนึ่งหมายถึงความรู ้สึกที่จาเป็ นของการบูชา อีกสิ่ งหนึ่งหมายถึงความรู ้สึก แห่งการพึ่งพา”365
พระเจ้าอาจลงโทษคนชัว่ ร้ายด้วยความหายนะอย่างใหญ่หลวง และก็เริ่ มต้นยุคใหม่ของการเป็ นอยู่
ด้วย ผูเ้ ชื่อที่สัตย์ซื่อ
แน่ นอนว่า เรื่ องราวของน้ าท่วมโลกที่ไม่ได้เป็ นไปตามพระคัมภีร์ก็เป็ นการบิดเบือนของเรื่ องราว
แท้จริ งที่ พระเจ้าได้สงวนไว้ในพระคัมภีร์ พระเจ้าอาจได้เปิ ดเผยเรื่ องราวแท้จริ งให้แ ก่โมเสส
โดยตรง หรื อพระองค์อาจได้ สงวนเรื่ องราวแท้จริ งที่ถูกบันทึกไว้หรื อบอกเล่าซึ่ งโมเสสได้ใช้เป็ น
ที่มาของเขาของข้อมูลนี้โมเสสอาจได้เขียนพระ ธรรมปฐมกาลภายใต้การดลใจของพระเจ้าเพื่อที่จะ
แก้ไขฉบับเมเสโปเตเมีย (มุมมองแบบหัวสมัยใหม่)หรื อทั้งเรื่ อง ราวตามพระคัมภี ร์และเรื่ องราว
ฉบับเมเสโปเตเมียอาจกลับไปสู่ ธรรมเนียมโดยทัว่ ไป (มุมมองแบบอนุรักษ์)366
“ศาสนาตามพระคัมภีร์ได้อธิ บายว่าวัฏจักรตามฤดูกาลเป็ นผลลัพธ์ของคาประกาศของพระยาเวห์
และยิง่ ไป กว่านั้นอีก ยังเป็ นหลักฐานของการปกครองของพระเจ้าที่อยูเ่ หนือธาตุต่างๆ ของโลก มัน
ไม่มีที่สาหรับ พระแม่ธรณี ในแนวคิดของพระคัมภีร์ โลกเป็ นหนี้ อานาจของมัน (ไม่ใช่อานาจของ
เธอ!) ต่อคาสั่งของพระเจ้า”367
2. พันธสั ญญาแบบโนอาห์ 9:1-17
หลังจากน้ าท่วมโลก พระเจ้าได้สถาปนาชี วิตของมนุ ษย์บนแผ่นดินอีกครั้งซึ่ งแสดงถึงความเอาใจ
ใส่ อย่าง เต็มที่ของพระองค์ พระองค์ได้สัญญาที่จะอวยพรมนุษยชาติดว้ ยความสัตย์ซื่อ และพระองค์ได้ห้าม
การฆาตกรรม พระองค์ได้สัญญาด้วยหมายสาคัญว่าพระองค์จะไม่ทาลายการทรงสร้างของพระองค์ดว้ ยน้ า
ท่วมโลกอีกต่อไป

“การพาดพิงโดยทัว่ ไปถึง 1:1-2:3 ของพันธสัญญาแบบโนอาห์แสดงให้เห็นว่า โนอาห์เป็ นอาดัมคน
ที่สองผู้ ซึ่ งเป็ นหัวหน้าครอบครัวใหม่ของมนุ ษยชาติ ซึ่ งบ่งบอกว่า พระพรดาเนิ นต่อไปโดยทาง
ลู กหลานของเชื้ อสายของเสท ยิ่ง ไปกว่า นั้น 8:20-9:17 ครอบครองการเชื่ อมโยงเกี่ ยวกับ คาและ
หัวข้อกับการให้คาปฏิ ญาณของพันธสัญญาแบบซี นายโดยโมเสสและพวกผูอ้ าวุโส (อพย. 24:418)”368
9:1-7 ณ การเริ่ มต้นใหม่ของครอบครัวมนุ ษย์ อีกครั้งหนึ่ งที่พระเจ้าได้บญ
ั ชาโนอาห์และพวกบุตรชาย
ของเขาที่ จะมีลูกดกทวีมากขึ้ นทัว่ แผ่นดิ นด้วยลู กหลานของพวกเขา (ข้อ 1; เปรี ยบเทียบ 1:28;9:
7)369 เช่ นเดี ยวกันกับอาดัม พระองค์ได้ให้พวกเขาที่ จะมี อานาจเหนื อสัตว์และได้รับการอนุ ญาต
ที่จะกินอาหารด้วยข้อห้ามข้อเดียวเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 1:26, 28-29; 2:16-17)
พระเจ้าได้อนุ ญาตให้โนอาห์ที่จะกินสัตว์ (ข้อ 3) เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นได้กินเฉพาะพืชเท่านั้น จน
กระทัง่ บัดนี้ (เปรี ยบเทียบ 1:29) ตอนนี้ มนุ ษยชาติได้รับอานาจแห่ งชี วิตและความตายเหนื ออาณาจักรสัตว์ “พระเจ้าไม่ได้หา้ มการกินเนื้อในข้อกาหนดแรกเริ่ ม ณ การทรงสร้างอย่างเปิ ดเผย แต่โดย
การอนุ มาน การจัดเตรี ยมสาหรับเนื้ อ (9:3) นั้นถูกใช้เป็ นเครื่ องหมายที่แบ่งแยกช่วงก่อนน้ าท่วม
โลกและช่วงหลังน้ าท่วมโลก ไม่วา่ มนุ ษย์แรกเริ่ มนั้นสามารถกินเนื้ อโดยการอนุ ญาตจากเวลาเริ่ ม
ต้นหรื อไม่ก็ตาม ตอนนี้มนั กล่าวอย่างเป็ นทางการในพันธสัญญาแบบโนอาห์”370
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ห้ามการกิ นเลื อดสัตว์เพื่อที่จะปลูกฝั งการนับถื อสาหรับความศักดิ์ สิทธิ์
ของชีวติ เพราะว่าเลือดเป็ นสัญลักษณ์ของชีวิต (เปรี ยบเทียบ ลนต. 3:17; 7:2-27; 19:26; ฉธบ. 12:124; 1 ซมอ.14:32-34) พระเจ้าไม่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างสัตว์ที่สะอาดกับสัตว์ที่ไม่สะอาด
เกี่ยวกับการบริ โภคของมนุ ษย์จนกระทัง่ มีธรรมบัญญัติของโมเสส ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส
คนอิสราเอลไม่สามารถ กินอาหารบางอย่างได้ ภายใต้ธรรมบัญญัติของพระคริ สต์ (กท. 6:2) เรา
สามารถกินอาหารใดๆ ก็ได้ (รม. 14:14; 1 ทธ. 4:3) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อธิ บายถึงข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ พระเจ้าได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง เพื่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ ณ ช่ วงเวลาต่างๆ เชิ งยุทธวิธี
หลากหลายในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยเราระบุถึงยุคการ
จัดการต่างๆ (ระบบต่างๆ) ที่ซ่ ึงพระเจ้าได้ปกครองตาม ประวัติศาสตร์ 371
พระเจ้าไม่เพียงแต่ได้อา้ งสิ ทธิ์ คาบัญชาทางวัฒนธรรมที่จะจัดทา และปรับปรุ งธรรมบัญญัติทางด้าน
อาหารขึ้นใหม่ พระองค์ยงั ได้อา้ งสิ ทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ของชี วิตมนุ ษย์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ บทที่ 4)
เหตุผลสาหรับ โทษประหารชี วิต (ข้อ 6) ก็คือว่า พระเจ้าได้สร้ างมนุ ษย์ตามฉายาของพระองค์

เพราะฉะนั้น นี่คือเหตุผล หนึ่ งที่ การฆาตกรรมนั้นรุ นแรงอย่างมาก บุ คคลหนึ่ งทาลายการสาแดง
ของพระเจ้าเมื่อเขาหรื อเธอฆ่าใครคนหนึ่ง372 ภายหลังผูเ้ ผยพระวจนะบางคนได้ประกาศว่าพระเจ้า
จะพิพากษาบางประเทศเพราะว่าพวกเขาได้หลัง่ โลหิ ตมนุ ษย์โดยปราศจากการรับรองของพระเจ้า
(เช่น อมส. 1:3, 11, 13; 2:1) พระเจ้าไม่เคยยกเลิกคาสั่งนี้ ดังนั้นมันยังบังคับใช้อยูก่ ่อนน้ าท่วมโลก
นั้น การขาดโทษประหารได้นาไปสู่ ความอาฆาตที่มีการหลัง่ เลือด (เปรี ยบเทียบ บทที่ 4)
“คาสั่งนี้ได้วางรากฐานสาหรับรัฐบาลพลเรื อนทั้งสิ้ น”373
“รัฐบาลมนุ ษย์และบรรดาผูป้ กครองที่มีก่อนหน้านั้น อย่างเช่ นในเมืองที่คาอินได้สร้ างขึ้น (4:17)
หรื อในกรณี ของคนแกล้วกล้า (6:4) ได้มีข้ ึ นโดยสิ ทธิ อานาจของมนุ ษย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ตอนนี้ สิ ทธิ อานาจของพระเจ้าได้ถูกมอบให้แก่รัฐบาลมนุ ษย์เพื่อที่จะดาเนิ นการควบคุมดูแลเหนื อ
บรรดาผูท้ ี่ได้ดาเนินชีวติ ภายใต้อานาจตัดสิ นคดีของมัน”374
“บางครั้งข้าพเจ้ารู ้สึกว่า บ่อยครั้งแล้ว การส่ งเสี ยงประท้วงกึกก้องต่อโทษประหารในทุกวันนี้ ไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจทางมนุษยธรรมหรื อแม้กระทัง่ ความสนใจในความยุติธรรมมากสักเท่าไหร่ แต่
อยู่ในความล้มเหลวที่จะเข้าใจว่ามนุ ษย์น้ นั พิเศษ ข้อเท็จจริ งที่เรี ยบง่ายก็คือว่า ปฐมกาล 9:6 เป็ น
ถ้อยแถลงทางสั งคม: เหตุ ผ ลที่ การลงโทษส าหรั บการฆาตกรรมนั้นรุ นแรงอย่า งมากก็เพราะว่า
มนุ ษย์ผซู ้ ่ ึ งได้ถูกสร้ างตามฉายาของพระเจ้า มีคุณค่าพิเศษ ไม่ใช่ แค่คุณค่าทางทฤษฎี ณ บางเวลา
ก่อนการล้มลงในความบาปเท่านั้น แต่มีคุณค่าอย่างนั้นแม้กระทัง่ ในทุกวันนี้อีกด้วย”375
9:8-17 พันธสัญญาแบบโนอาห์ เป็ นข้อตกลงแบบมี อานาจเหนื อที่ พระเจ้าได้ทากับมนุ ษยชาติ ผ่านทาง
โนอาห์376 ในข้อตกลงนี้ พระองค์ได้สัญญาว่าจะไม่ทาลายบรรดามนุ ษย์และสัตว์ดว้ ยน้ าท่วมอีก
(ข้อ 11) เครื่ องหมายที่พระเจ้าได้กาหนดไว้เพื่อที่จะย้ าเตือนกับผูค้ นแห่ งพระสัญญานี้ และที่จะรับ
รองถึงความสัตย์จริ งของมันคือรุ ้ง (ข้อ 12-15; เปรี ยบเทียบ 6:12) มันคงมีรุ้งเกิดขึ้นก่อนคาประกาศ
นี้ แต่ตอนนี้พระเจ้าได้เพิ่มความสาคัญให้แก่รุ้ง ภายหลังพระเจ้าได้ให้เครื่ องหมายอื่นๆในการเชื่อม
โยงกับพันธสัญญาอื่นๆ เช่น การเข้าสุ หนัตทางร่ างกายกับ พันธสัญญาแบบอับราฮัม การถือรักษา
วันสะบาโตกับพันธสัญญาแบบโมเสส และอาหารมื้อสุ ดท้ายของพระเยซูกบั พันธสัญญาใหม่
“ส่ องแสงเหนือพื้นที่มืด. . . . มันแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของความสว่างของความรักเหนื อ ความมืด
ของความโกรธที่ดุเดือดจากการที่มนั ได้เริ่ มต้นจากผลกระทบของดวงอาทิตย์บน เมฆที่มืด มันก็บ่ง
บอกถึ ง ความเต็ม ใจของสิ่ ง ที่ อ ยู่ใ นสวรรค์ที่ จะทะลุ ท ะลวงสิ่ ง ที่ อยู่ใ นโลก จากการที่ มนั ได้ขึ ง

ระหว่างท้องฟ้ าและแผ่นดิน มันเป็ นดังเช่ นความผูกพันแห่ งความรัก ระหว่างสองสิ่ งนี้ และการที่
มันแผ่ไปตามเส้นขอบฟ้ ามันก็ช้ ีไปยังความเป็ นสากลที่สวม กอดแห่งความเมตตาของพระเจ้า”377
“ส่ วนโค้งของรุ ้ งเหมือนกับธนู สงครามที่ถูกแขวนไว้ที่เมฆ (คาฮีบรู สาหรับคาว่ารุ ้ ง คือควีเสท ซึ่ ง
เป็ นคาสาหรับคาว่า ธนูสงครามอีกด้วย). . .
“ตอนนี้ธนูถูก ‘เก็บไว้’ ‘ถูกแขวนไว้ในที่โดยเมฆ ซึ่ งบ่งบอกว่า ‘สงคราม’ ‘พายุ’ นั้นผ่านพ้นไปแล้ว
ดังนั้น รุ ้งกล่าวถึงสันติสุข”378
พันธสัญญานี้จะคงอยู่ “ชนรุ่ นที่ต่อเนื่ องกันทั้งหมด” (ข้อ 12) ผูค้ นไม่มีความรับผิดชอบที่จะรับรอง
ถึงความถาวรของพันธสัญญานี้ พระเจ้าจะทาตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ท้ งั หมด (ข้อ 9) โปรด
สังเกตถึ งการเกิ ดขึ้นบ่อยๆ ของคาว่า “เรา” “เราเอง” และ “ของเรา” ในข้อเหล่านี้ ดังนั้น
พันธสัญญานี้ไม่มีเงื่อนไข (ข้อ 9) เป็ นสากล (ข้อ 11) และอยูต่ ลอดไป (ข้อ 12)379
“สิ่ งที่แยกแยะพันธสัญญาแบบโนอาห์จากพันธสัญญาแบบบรรพบุรุษ และสาหรับเรื่ องราวนั้นที่
พันธสัญญาอื่นๆ ทั้งหมดได้บรรยายในพันธสัญญาเดิ มคือ มุมมองแบบสากลอย่างแท้จริ งของมัน
มันคื อการอุ ทิศ ตนของพระเจ้าต่อมนุ ษ ยชาติ ท้ งั หมดและสรรพสิ่ งที่ อยู่ใ นโลกทั้ง สิ้ น ซึ่ งรวมถึ ง
ประชากรของสัตว์ที่รอดชีวติ ”380
“พันธสัญญากับโนอาห์ [6:18; 9:9-16] นั้นไม่มีเงื่อนไขอย่างสิ้ นเชิ ง แทนที่จะเป็ นพันธสัญญาที่มี
เงื่ อนไข อย่างเช่ น ในสถานการณ์ ของเอเดน ความแน่ นอนของความสาเร็ จของพันธสัญญากับ
โนอาห์ได้ข้ ึนอยูก่ บั พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ งและไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั โนอาห์เลย ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งอย่าง
เช่นจุดนี้ ก็คลุ มเคลือในการอภิปรายถึงพันธสัญญาต่างๆ ของพระคัมภีร์ มันจึงสาคัญที่จะแยกแยะ
พันธสัญญาต่างๆ ที่มีเงื่ อนไขจากพันธสัญญาต่างๆ ที่ไม่มีเงื่ อนไข พันธสัญญาต่างๆ ที่มีเงื่ อนไข
ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูร้ ับที่จะทาตามเงื่ อนไขที่ต้ งั ขึ้นโดยพระเจ้า พันธสัญญาที่ไม่มีเงื่ อนไขประกาศว่าจุด
ประสงค์ข องพระเจ้า จะส าเร็ จ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง การตอบสนองของแต่ ล ะบุ ค คล ข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า
พันธสัญญาที่เป็ นแบบทางเดียวจากพระเจ้าไปยังมนุ ษยชาติน้ นั ก็ไม่ได้หมายความว่า มันไม่มีการ
ตอบสนองในส่ วนของมนุ ษยชาติ แต่ประเด็นก็คือว่า การตอบสนองได้ถูกคาดหวังไว้และก็ไม่ได้
ละความสาเร็ จของพันธสัญญาไว้ในความสงสัย”381
องค์ประกอบต่างๆ ของพันธสัญญาแบบโนอาห์มีดงั ต่อไปนี้ พระเจ้าได้ให้มนุษย์รับผิดชอบสาหรับ
การปกป้ องความศักดิ์ สิทธิ์ ของชี วิตมนุ ษย์โดยทางการปกครองแบบรัฐบาลที่เป็ นระบบ แม้กระทัง่

การระบุถึงการใช้โทษประหาร (9:5-6; เปรี ยบเทียบ รม. 13:1-7) พระเจ้าได้สัญญาที่จะไม่พิพากษา
มนุ ษยชาติดว้ ยน้ าท่วมโลกอีกต่อไป (8:21; 9:11-16) และพระองค์ได้ยืนยันถึงระบบของธรรมชาติ
ที่ได้ถูกสถาปนาไว้ (8:22; 9:2) ตอนนี้ พระเจ้าได้อนุ ญาตให้ผคู ้ นที่จะกิ นเนื้ อสัตว์เป็ นครั้งแรก
(9:3-4) พระเจ้าได้ประกาศว่า พงศ์พนั ธุ์ของคานาอันจะเป็ นคนรับใช้ของพี่นอ้ งของพวกเขา (9:2526) พงศ์พนั ธุ์ของเชมจะชื่ นชมกับความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระเจ้า (9:26-27) และพงศ์พนั ธุ์ของ
ยาเฟทจะกลายมาเป็ นเชื้อชาติที่ทวียงิ่ ขึ้น (9:27)
“. . . ผูเ้ ขียนกาลังตั้งใจที่จะดึงความเหมือนกันระหว่างพันธสัญญาของพระเจ้ากับโนอาห์และพันธ
สัญญา ณ ภูเขาซี นายออกมาทาไมหรื อ? คาตอบที่สอดคล้องที่สุดกับจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนก็คือ
ว่าเขาต้องการที่จะ แสดงให้เห็นว่าพันธสัญญาของพระเจ้า ณ ภูเขาซี นายไม่ใช่เป็ นการกระทาใหม่
ของพระเจ้า ตรงกันข้าม พันธสัญญาเป็ นการกลับไปสู่ พระสัญญาต่างๆ ดั้งเดิมของพระเจ้า อีกครั้ง
หนึ่ง ณ ภูเขาซี นาย อย่างที่พระเจ้าได้ทาในอดีต พระองค์กาลังทาการรื้ อฟื้ นการสามัคคีธรรมของ
พระองค์กบั มนุษย์และกาลังนามนุษย์กลับ ไปสู่ พระองค์เอง พันธสัญญากับโนอาห์น้ นั ทาหน้าที่
เป็ นบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาของผูเ้ ขียนในเรื่ องการรื้ อฟื้ นพระพรของพระเจ้า มันอยูต่ รงกลาง
ระหว่างพระพรดั้งเดิมของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ทุกคน (1:28) และพระสัญญาของพระเจ้าที่จะอวย
พร ‘บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลก’ ผ่านทางอับราฮัม (12:1-3)”382
3. คาสาปทีต่ กแก่คานาอัน 9:18-29
ส่ วนนี้ นาเสนอลักษณะของสามกิ่งก้านของครอบครัวมนุษย์ที่ได้ยื่นออกมาจากโนอาห์ โมเสสเน้น
ถึงหัวข้อ ของพระพรและคาสาปแช่ ง พระเจ้าได้สาปแช่งคานาอันด้วยการเป็ นทาสเพราะว่าฮามได้แสดง
ถึงการไม่นบั ถือต่อ โนอาห์ แต่ทว่าพระองค์ได้อวยพรเชมและยาเฟทสาหรับความนับถือของพวกเขาที่มีต่อ
สภาพที่อ่อนแอของบิดาของ พวกเขา
“ดูเหมือนว่าโลกพร้ อมสาหรับการเริ่ มต้นใหม่แล้ว ตาหนิ ได้ถูกลบไปแล้ว และเราหวังว่าความ
ผิดพลาดต่างๆ ผูค้ นที่ได้อยูก่ ่อนน้ าท่วมโลกจะไม่ถูกทาซ้ าอีก แต่ยงั มิทนั ที่การประกาศถึงพระพร
และการยืนยัน ถึงพันธสัญญานิรันดร์ เสร็ จ มนุษย์ก็ผดิ พลาดอีก”383
9:18-24 เป็ นที่ชดั เจนว่า โนอาห์ ได้เมาเหล้าจนกระทัง่ เขาได้ถอดเสื้ อผ้าของเขาออกหมดและก็หมดสติใน
สภาพเปลื อยเปล่ าในเต็นท์ของเขา มันไม่มีขอ้ บ่งชี้ ที่ชดั เจนว่าฮามได้แก้ผา้ บิดาของเขาหรื อได้
กระทาบางอย่างในเชิ งรักร่ วมเพศ384 อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากถ้อยคาที่ว่า “การเห็ นความเปลื อย
เปล่าของใครคนหนึ่ ง” นั้นบางครั้ งก็ถูกใช้สาหรับการร่ วมเพศ มันเป็ นไปได้ที่การผิดศีลธรรม

ทางเพศได้เกี่ ยวข้อง385 นักเขียนท่านหนึ่ งได้โต้แย้งว่าความบาปของฮามก็คือเขาล้มเหลวที่ไม่ได้
่ ผมคิดว่าเป็ นไปได้ที่มีการทาบาปทางเพศ
คลุมร่ างของพ่อที่เปลื่อยอยู386
ความอับอายของโนอาห์ไม่ใช่การที่เขาได้ดื่มเหล้า แต่เขาได้ดื่มมากเกินไปจนได้สูญเสี ยการควบคุม
ตนเองซึ่ งผลให้เกิ ดความไม่เรี ยบร้ อย (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:18) แน่ นอนว่า เหตุการณ์ น้ ี ควรเตือน
ผูอ้ ่านถึ งอันตรายที่เป็ นไปได้ของการเมาเหล้าทั้งสาหรั บผูด้ ื่ มและสาหรับครอบครัวของเขา หรื อ
ครอบครัวของเธอ อุปสรรคสาหรับอาดัมและเอวาก็คืออาหาร
“ไม่วา่ ธรรมชาติแท้จริ งของพฤติกรรมของโนอาห์จะเป็ นอะไรก็ตาม [ในการเมาเหล้าและ
การ
ทาให้ตนเองเปลือยเปล่าในเต็นท์ของเขา]. . . ผูเ้ ขียนก็นาเสนอการกระทาของเขาว่า เ ป็ น ค ว า ม
อัปยศและความอับอาย (‘ความเปลือยเปล่า’ อย่างเช่นใน ปฐก. 3) และดูเหมือน
เขาตั้งใจที่จะ
พรรณาถึงฉากในแนวทางที่จะจัดตั้งการเปรี ยบเทียบ ระหว่างความอัปยศของ โนอาห์ (เขาได้นาผล
จากสวนผลไม้ของเขามาและได้เมาเหล้า) และความอัปยศของอาดัม และเอวา (ผู้ซ่ ึ งได้น าผลจาก
สวนและได้เห็นว่าพวกเขาได้เปลือยเปล่า)”387
การเพ่งดูที่ความเปลือยเปล่าของโนอาห์ โดยฮามนั้นแสดงถึงก้าวแรกในการละทิ้งประมวลกฎทาง
ศีลธรรมหลังจากน้ าท่วมโลก ฮามไม่ได้ให้เกี ยรติแก่โนอาห์โดยการที่ไม่เพียงแต่ได้เพ่งดูเมื่อเขา
เปลือยเปล่าเท่านั้น แต่โดยการที่เขายินดีอย่างเปิ ดเผยต่อสภาพของบิดาของเขาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 19:26; อพย. 33:20; วนฉ. 13:22; 1 ซมอ. 6:19)
“มันยากสาหรับใครคนหนึ่งที่มีชีวติ อยูใ่ นโลกสมัยที่จะเข้าใจถึงความเรี ยบร้อย และความ สุ ขุมของ
ความเป็ นส่ วนตัวที่ได้ถูกเรี ยกร้องในศีลธรรมโบราณ จากตอนเริ่ มต้นแล้ว ความเปลือยเปล่าในพันธ
สัญญาเดิม เป็ นสิ่ งแห่ งความอับอายสาหรับมนุษย์ที่ได้ลม้ ลงในความบาป [3:7] ... สภาพของความ
เปลื อยเปล่านั้นไม่เป็ นสง่าและอ่อนแอ ... ที่จะมองดูใครคนหนึ่ งที่เปลื อยเปล่ าก็เป็ นการนามาซึ่ ง
ความอัปยศ และที่จะได้รับโอกาสสาหรับการเอาไปทาประโยชน์”388
“ที่นี่บุตรทั้งสามของโนอาห์ได้แสดงให้เห็นว่าเป็ นของคนสองกลุ่ม คือบรรดาผูท้ ี่เหมือน อาดัมและ
เอวาที่ปิดบังความอับอายแห่งความเปลือยเปล่าของพวกเขา และบรรดาผูท้ ี่ เหมื อ นฮาม หรื อ คน
คานาอัน ซึ่ งไม่มีความรู ้ สึกแห่ งความอับอายของพวกเขาต่อหน้า พระเจ้า กลุ่มหนึ่ งคือ เชื้ อสาย
ของเชมจะได้รับการอวยพร (9:26) แต่อีกกลุ่มหนึ่งคือ คน คานาอัน (ไม่ใช่ คนฮาม) จะได้รับการ
สาปแช่ง (9:25)”389

“เชมผูเ้ ป็ นบรรพบุรุษของอับราฮัมก็เป็ นแบบอย่างของคนอิสราเอล และฮามแห่ งศัตรู ตวั สาคัญของ
พวกเขา ก็เป็ นแบบอย่างของคนอียปิ ต์และคนคานาอัน (10:6) สิ่ งที่อยูเ่ บื้อง หลัง สิ่ ง นี้ คื อ แนวคิ ด
โบราณของบุ คลิ กลักษณะที่ ร่วมกัน เนื่ องจากความเป็ นเอกภาพของบิดาและบุตร คุณลักษณะ
ของบิดาก็ถูกคาดหวังล่วงหน้าว่าจะมีในการกระทาต่างๆ ของ บุตร ศาสนศาสตร์ ฮีบรู ได้ตระหนัก
ว่า เนื่ องจากอิทธิ พลของพ่อแม่ ตามปกติแล้วชนรุ่ นในอนาคตได้กระทาสิ่ งเดี ยวกันอย่างที่บรรพ
บุรุษของพวกเขาได้ทาไม่วา่ จะดีหรื อเลว ในกรณี น้ ี คาสาปนั้นได้มุ่งไปที่บุตรของฮามเมื่อฮามแสดง
ถึงความไม่นบั ถือต่อบิดาของเขาเอง ซึ่ งก็คือ โนอาห์”390
การกระทาของฮามนั้น อาจได้พวั พันกับความพยายามที่จะนาความเป็ นผูน้ าของครอบครัวไปจาก
โนอาห์391 อย่างไรก็ตามกระทาของเชมและยาเฟทในการปกคลุมความเปลื อยเปล่าของบิดาของ
พวกเขาได้เลียนแบบพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ปกคลุมความเปลือยเปล่าของอาดัมและเอวาในสวนนั้น (3:21)
9:25-27 ครั้งแรกที่โมเสสได้บนั ทึกถึงการที่มนุ ษย์ได้กล่าวคาสาปแช่ง คาทานายนี้ เป็ นการเผยพระวจนะที่
ประกาศถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อพงศ์พนั ธุ์ของคานาอันสาหรับความบาปของพวกเขา ที่
ได้มีเมล็ดของมันในการกระทาของฮาม โนอาห์ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ ได้ประกาศถึงอนาคตของ
พงศ์พนั ธุ์ของหลานคนนี้ของเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 49; ฉธบ. 33; และข้ออื่นๆ)
“เนื่องจากรอยแตกของฮามที่มีกบั ครอบครัวนั้น ครอบครัวของเขาเองจะสะดุด”392
คนคานาอันเป็ นที่รู้จกั กันดีสาหรับความเสื่ อมทรามที่ไร้ความอับอายของพวกเขาในเรื่ องทางเพศ393
เมื่อโยชูวาได้บุกรุ กแผ่นดินของพวกเขา เขาได้พิสูจน์วา่ เป็ นเครื่ องมือแห่ งการลงโทษของพระเจ้าที่
มีต่อคนคานาอัน
“เนื่องจากการพิชิตเมื่อไทระโดยเนบูคดั เนสซาร์ใน 572 กคศ. คนคานาอัน/คนโฟนีเชียน
ได้หยุดที่จะเป็ นความสาคัญในประวัติศาสตร์ทางพระคัมภีร์”394
มันไม่ มี พ้ืนฐานส าหรั บความเห็ นอันเป็ นที่ นิย มว่า คาท านายนี้ ได้พิ พากษาคนฮาม ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคน
อัฟริ กนั เป็ นส่ วนใหญ่ ไปสู่ จุดของความด้อยกว่าหรื อความเป็ นทาสท่ามกลางผูค้ นอื่นๆ ของโลก คานาอัน
และกิ่งก้านแห่งครอบครัวของเขาเป็ นที่หมายของการเผยพระวจนะนี้ ไม่ใช่ฮามและพงศ์ พันธุ์ท้ งั สิ้ นของเขา
คาสาปบนคานาอันเป็ นการเผยพระวจนะถึงสิ่ งที่พระเจ้าจะทาต่อกิ่งก้านแห่ ง ครอบครัวมนุษย์ของคานาอัน
เนื่ องจากท่าที ของฮามจะมาถึ งดอกไม้ที่บานเต็มที่ในคานาอัน บุตร ชายของเขา ด้วยการช่ วยเหลื อของ

พระเจ้า โนอาห์ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ ได้มองลงไปที่เฉลียงของเวลาและได้เห็นสิ่ งที่จะเกิดขึ้น ตอนนี้ คน
คานาอันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว
“มันไม่มีหลักฐานในเนื้อหาของเราสาหรับการอ่านเชิงเชื้อชาติถึง ‘คาสาปแช่ง’ อย่างที่บางคนได้ทา
ซึ่ งเป็ นการทึกทักเอาว่าบางคนนั้นด้อยกว่าคนอื่นๆ ที่นี่พระธรรมปฐมกาลมองดูที่ชีวิตทางสังคม
และศาสนาของศัตรู โบราณของอิสราเอล ซึ่ งก็คือคานาอันเท่านั้น ซึ่ งการผิดศีลธรรมของพวกเขาได้
ท าให้แ ผ่นดิ น ของพวกเขาเป็ นมลทิ น และได้คุ ก คามความสั ต ย์ซื่ อ ทางศาสนาของอิ ส ราเอล
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 18:28; ยชว. 23)
มันไม่ใช่ประเด็นของเชื้ อชาติ แต่เป็ นประเด็นของการ
กระทาต่างๆ ที่ชวั่ ร้ายที่อธิ บายลักษณะ วัฒนธรรมของคนคานาอัน”395
บทเรี ยนทัว่ ไปของตอนพระคัมภีร์น้ ี ก็คือว่า พระเจ้าอวยพรบรรดาผูท้ ี่ประพฤติอย่างชอบธรรมแต่
สาปแช่ ง บรรดา ผูท้ ี่ละทิ้งการยับยั้งทางศีลธรรม เมื่อพิจารณาถึ งการศึกษาในเรื่ องผลกระทบของ
การมองสื่ อลามกที่ได้สอน เรานั้น มันไม่ควรแปลกใจที่ว่ารากของวัฒนธรรมของคนคานาอันที่
เสื่ อมทรามก็คือการเพ่งดูที่ความเปลือยเปล่าของ ใครคนหนึ่ง เราต้องระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับ
การเพ่งดู ความเปลื อยเปล่ า มันสามารถนาไปสู่ การเสพติดที่ส่งผล ให้เกิ ด ความเสื่ อมทรามอย่าง
สิ้ นเชิงและสุ ดท้ายก็จบลงด้วยการพิพากษาของพระเจ้า
“ในเชิ งแนะนาแล้ว วีรบุรุษแห่ งความเชื่ อสามคนที่ถูกกล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรู ก็มาจาก ปฐมกาล
บทที่ 4 ถึง 6 คือ อาแบล เอโนค และโนอาห์ ทุกคนได้เชื่ อพระเจ้า แต่จุดหมายปลายทางของพวก
เขานั้นแตกต่างกันอย่างน่าสังเกต อาแบลได้เชื่อพระเจ้าและได้ตายไป เอโนคได้เชื่ อพระเจ้าและ
ไม่ได้ตาย โนอาห์ได้เชื่ อพระเจ้า และคนอื่นๆ ได้ตายในน้ าท่วมโลก ในที่สุดเขาก็ได้ตายไปแบบ
ธรรรมชาติ ต อนที่ แ ก่ ห ง่ อ มแล้ว คื อ 950 ปี เราไม่ ส ามารถควบคุ ม ถึ ง ที่ ที่ ค วามเชื่ อ จะน าไป
แนวโน้มของมนุษย์ก็คือที่จะเห็น เอโนคเป็ นตัวอย่างแห่งความเชื่อ เท่านั้น แต่อาแบลก็ถูกให้มาเป็ น
แบบอย่างของเราด้วย สิ่ งที่สามคนมีเหมือนกันก็คือ ว่าพวกเขาได้ดาเนิ นโดยความ เชื่ อและได้ทาให้
พระเจ้าโปรดปราน ความเชื่อแบบนั้นเป็ นตัวอย่างแก่เรา”396
สามีของอดีตนักศึกษาของข้าพเจ้าคนหนึ่งได้บอกข้าพเจ้าว่า บรรพบุรุษของเขาหลายชนรุ่ นก่อนนั้น
ส่ วน ใหญ่แล้วเป็ นผูเ้ ชื่ อ ชนหลายรุ่ นที่ผา่ นมาแล้วนั้น เด็ก 11 คนจาก 12 คนได้มาเป็ นคริ สเตียน
หัวหน้าของกิ่งก้าน แห่ งครอบ ครัวของเขาก็คือเด็กคนที่สิบสองนั้น ซึ่ งเป็ นผูไ้ ม่เชื่ อคนเดียวในชน
รุ่ นนั้นของครอบครัว เมื่อหลายปี ผ่านไป เด็กทั้ง 11 คนนั้นได้ก่อให้เกิ ดลูกหลานที่เป็ นคริ สเตียน
หลายคน ผูซ้ ่ ึ ง ได้กลายมาเป็ น นัก เทศน์ อาจารย์ ศิ ษ ยาภิ บาล แพทย์ มิ ช ชัน่ นารี และผูค้ นที่ อยู่
ในทางธรรมคนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งได้กลายมาเป็ นพระพรแก่คนจานวนมาก บรรพบุรุษที่ไม่เชื่ อของ เขาได้

ก่อให้เกิด บรรดาผูต้ ิดเหล้า เหล่าอาชญากร และบรรดาผูก้ ่อให้เกิดความเสี ยหายใน สังคม สามีของ
นักศึกษาของข้าพเจ้าเป็ นบุ คคลที่หนึ่ งในชนรุ่ นทั้ง 5 ที่กลายมาเป็ นคริ สเตียนจากกิ่ งก้านนั้นของ
ครอบครัวของเขา วงศ์ตระกูลของโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดก็ได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างมากเช่นกัน
มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างระหว่างเรื่ องราวการทรงสร้างและเรื่ องน้ าท่วมโลก397

การเริ่มต้ นแรกอาดัมและเอวา
พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาจาก
ผงคลี (2:7)
พระเจ้าทรงปลูกสร้างสวนและให้
การจัดเตรียมของ
พืชผักเพื่อรับประทาน
พระเจ้ า
แก่อาดัมและเอวา (1:29-31; 2:8)
เกิดผลและขยายพงศ์พนั ธ์มีอานาจ
พระพรของพระเจ้ า
เหนือสิ่ งมีชีวิตทั้งปวง (1:28)
[เจ้ามีอิสระมากมายแต่หากเจ้า
พันธสัญญาของพระเจ้ า
ไม่เชื่อฟังเราเจ้าจะตาย (2:17)
การกระทาของพระเจ้ า

การห้ ามของพระเจ้ า
การเตือนของพระเจ้ า
การประเมินของพระเจ้ า

ห้ามกินจากต้นไม้รู้ดีรู้ชวั่ (2:16)
ใครที่กินจากต้นนี้ ก็จะต้องตาย (2:17)
มันดียงิ่ นัก (1:31)

การเริ่มต้ นที่สองโนอาห์ และครอบครัวของเขา
พระเจ้าช่วยโนอาห์และครอบครัวจากการทาลาย (7:23)
พระเจ้าช่วยรักษาสัตว์ประเภทต่างๆพร้อมกับโนอาห์และให้เหล่านั้น
เพื่อเป็ นอาหารแก่โนอาห์และครอบครัว (6:17-22)
เกิดผลและขยายพงศ์พนั ธ์ สิ่ งมีชีวิตทั้งปวง
จะกลัวและเกรงเจ้า (9:1-2)
พระเจ้าจะไม่ทาลายล้างโลกด้วยน้ าอีก พระเจ้าจะจัดเตรี ยม
ฤดูกาลให้ (8:21, 22; 9:11)
ห้ามทาให้เลือดผูอ้ ื่นตก-ฆ่า [โดยปราศจากอานาจของพระเจ้า]
(9:5, 6)
ผูท้ ี่ทาให้เลือดผูอ้ ื่นตก-ฆ่า ต้องมีการชาระบัญชี (9:5)
ใจของมนุษย์น้ นั ชัว่ ช้า (8:21)

จ. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากพวกบุตรของโนอาห์ 10:1 — 11:9
ส่ วนนี้ ให้รายละเอียดบางอย่างถึงการแจกจ่ายของพงศ์พนั ธุ์ของโนอาห์ที่มีต่อแผ่นดินโลกหลังจาก
น้ าท่วม โลก (เปรี ยบเทียบ 9:18-19) ส่ วนหนึ่ งของแผนการของพระเจ้าที่จะนาพระพรไปยังมนุ ษยชาติได้
เกี่ยวข้องกับการ แบ่งเชื้อชาติมนุษย์โดยภาษา พรมแดน และประเทศ
ส่ วนของการลาดับพงศ์อนั ที่สี่น้ ี (10:1-11:9) ก็นาการบันทึกที่ได้รับการดลใจของเหตุการณ์ต่างๆ
ในยุคแรก ของโลก ไปสู่ จุดสู งสุ ดและจัดเตรี ยมการส่ งผ่านไปสู่ เรื่ องราวของบรรพบุรุษ ประชาชาติท้ งั หมด
ของโลกในดินแดน ที่หลากหลายของพวกเขาพร้อมกับภาษาต่างๆ ที่แตกต่างของพวกเขาได้สืบเชื้ อสายจาก
เชม ฮาม ยาเฟท สิ่ งที่เป็ น ความสนใจพิเศษต่อคนอิสราเอลดั้งเดิมก็คือ คนคานาอันและมหาอานาจต่างๆ ทาง
โลกตะวันออกใกล้โบราณ

“จากส่ วนนี้ เราเรี ยนรู ้ วา่ ‘พระพร’ นั้นมีสาหรับทุกคนเพราะว่าประชาชาติท้ งั หมดมีที่มาของพวก
เขาใน ชายคนเดี ย ว ซึ่ งก็ คื อโนอาห์ ผูซ้ ่ ึ ง พระเจ้า ได้โปรดปราน ยิ่ง ไปกว่า นั้น อี ก ความไม่ เป็ น
เอกภาพท่ ามกลาง ลู ก หลานของโนอาห์ ที่ เป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ที่ หอบาเบล [11:1-9] ไม่ไ ด้
ขัดขวางพระพรที่พระเจ้าได้คิด ไว้สาหรับมนุษยชาติ”398
“เหตุการณ์ที่หอบาเบล (11:1-9) แม้จะเป็ นไปตามตารางในการเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมในปั จจุบนั
แท้จริ งแล้ว ก็มาก่อนการกระจัดกระจายไปของประชาชาติต่างๆ ตามลาดับวันเดือนปี การรวมสิ่ ง
หนึ่ ง ณ ช่ วงต่างๆ ท่ามกลางสิ่ งอื่นๆ ของเรื่ องราวนี้ (11:1-9) ก็แยกสองพงศ์พนั ธุ์ของเชม (10:2131; 11:10-26) ซึ่ งปูทาง สาหรับการเชื่ อมต่อที่เฉพาะเจาะจงระหว่างเผ่าพันธุ์ของเทราห์ (อับราฮัม)
กับเชื้อสายของเชม (11:27) เรื่ องราวของหอบาเบลก็มองไปข้างหน้าด้วยการคาดหวังถึงบทบาทที่
อับราม (12:1-3) จะเล่นในการรื้ อฟื้ น พระพรไปสู่ ประชาชาติต่างๆ ที่ได้กระจัดกระจายไป”399
1. เชื้อสายของชาติต่างๆ บทที่ 10
ตารางเชื้ อสายนี้ แสดงให้เห็นว่าพระยาเวห์ได้สร้างทุกคน (เปรี ยบเทียบ 32:8; อมส. 9:7; กจ. 17:26)
เหมือน กับการ ลาดับพงศ์ในบทที่ 5 ตารางเชื้ อสายนี้ สืบเสาะบุคคลหลัก 10 บุคคล และคนสุ ดท้ายที่ได้เอ่ย
ชื่อก็มีบุตรชาย สามคน
บทนี้ ประกอบด้วยหนึ่ งในตารางเกี่ ยวกับชาติพนั ธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในวรรณกรรมของโลกโบราณ ถ้า
ไม่ใช่ ตารางที่เก่าแก่ที่สุด มันเปิ ดเผยถึ งความเข้าใจที่น่าสังเกตถึ งสถานการณ์ เกี่ ยวกับชาติพนั ธุ์และภาษา
ที่มาทีหลังน้ าท่วม โลก ชื่อเกือบทั้งหมดในบทนี้ได้ถูกพบในการค้นพบทางโบราณคดีในศตวรรษครึ่ งล่าสุ ด
ชื่อของหลายคนก็ปรากฎ ใน หนังสื อต่างๆ ตามลาดับของพันธสัญญาเดิม
“. . . ชื่ อต่างๆ ในบทที่ 10 ถูกนาเสนอในแนวทางที่ไม่เหมือนกัน: บริ บทอาจจะเป็ นบริ บทของแต่
ละบุคคล (เช่น นิมโรด) เมือง (เช่น อัสชูร) ผูค้ น (เช่น เยบุส) หรื อ ประเทศ (เช่น เอลาม)
“เราเชื่ อว่า การล้มเหลวที่จะชื่ นชมการเรี ยบเรี ยงที่ผสมกันของพระธรรมปฐมกาล 10 นี้ ได้นาไปสู่
บทสรุ ป ต่างๆ ซึ่ งไม่ได้รับประกันมากมาย ตัวอย่างเช่ น มันไม่ควรถูกทึ กทักเอาว่า พงศ์พนั ธุ์
ทั้งหมดของบุตรคน ใดก็ตามของโนอาห์ได้อาศัยอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน ได้พูดภาษาเดี ยวกัน หรื อ
แม้กระทัง่ เป็ นของเชื้อชาติที่ เฉพาะเจาะจง”400

“ตารางของชาติต่างๆ เป็ น การลาดับพงศ์ใน ‘แนวนอน’ มากกว่าการลาดับพงศ์ใน ‘แนวตั้ง’ (การ
ลาดับพงศ์ ในบทที่ 5 และ 11 เป็ นแนวตั้ง) โดยพื้นฐานแล้ว จุดประสงค์ของมันไม่ใช่ที่จะสื บเสาะ
บรรพบุ รุษ ตรงกัน ข้า ม มันแสดงถึ งการเข้า ร่ วมทางการเมื อง ทางภู มิ ศาสตร์ และทางเชื้ อชาติ
ท่ามกลางเผ่าต่างๆ เพื่อเหตุ ผล ต่างๆ ที่ หลากหลาย สิ่ งที่ โดดเด่ นที่ สุดคื อ สงครามบริ สุทธิ์ เผ่า
ต่างๆ ที่ถูกแสดงว่าเป็ น ‘ญาติ’ จะอยูใ่ น กลุ่มคนด้วยกัน ดังนั้น ตารางนี้ ก็จดั เผ่าต่างๆ ที่มีอานาจ
เหนื อให้อยู่ในและรอบๆ แผ่นดิ นที่ได้สัญญาให้ แก่อิสราเอล ชื่ อเหล่านี้ รวมถึงผูก้ ่อตั้งเผ่าต่างๆ
เผ่าพันธุ์ต่างๆ เมืองต่างๆ และพรมแดนต่างๆ”401
ในการเปรี ยบเทียบกับการลาดับพงศ์ในบทที่ 5 การลาดับพงศ์น้ ีไม่ได้กล่าวถึงอายุ มันประกอบไป
ด้วย สถานที่และชื่อกลุ่มต่างๆ ซึ่ งถูกกล่าวถึงว่าเป็ นบรรพบุรุษของสถานที่อื่นๆ หรื อกลุ่มอื่นๆ เช่นเดียวกับ
ชื่อต่างๆ ของ แต่ละบุคคล พระเจ้าได้สร้างประชาชาติต่างๆ จากหลายครอบครัว ดังนั้นมันค่อนข้างชัดเจน
ว่าเป็ นรายชื่อที่ถูกคัด เลือก ไม่ใช่รายชื่อที่ครอบคลุม การเลือกเนื้อหาของผูเ้ ขียนก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความ
สนใจที่เฉพาะเจาะจงในการ นาเสนอบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล อิสราเอลจะจัดการ แทนที่ หรื อ
ปราบปรามหลายพวกของคนเหล่านี้ เช่นเดียวกับคนคานาอัน (บทที่ 9) พวกเขาทั้งหมดได้มีที่มาเหมือนกัน
เป็ นที่ชดั เจนว่าประชาชาติท้ งั 70 ประชาชาติ ได้สืบเชื้ อสายจากเชม ฮาม และยาเฟท: 26 ประชาชาติมาจาก
เชม 30 ประชาชาติมาจากฮาม และ 14 ประชาชาติมา จากยาเฟท (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:8) 70 ได้กลายมา
เป็ นจานวนเต็มตามธรรมเนี ยมสาหรับกลุ่มใหญ่ของพงศ์พนั ธุ์402 ครอบครัวของยาโคบประกอบไปด้วย 70
คนเช่นกัน (46:27) ซึ่ งอาจบ่งบอกว่าโมเสสได้มองว่าอิสราเอลเป็ นโลก ขนาดเล็กมากของมนุ ษยชาติอย่าง
ที่เขาได้นาเสนอมันที่นี่ พระเจ้าได้กนั โลกขนาดเล็กมากไว้ต่างหากเพื่อที่จะอวยพร โลกขนาดใหญ่มาก
พงศ์พนั ธุ์ของยาเฟท (ข้อ 2-5) ได้ต้ งั ถิ่ นฐานทางทิศเหนื อ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตก
ของภูเขา อารารัต 403 ระยะห่ างของพวกเขาจากอิสราเอลบางทีอธิ บายถึ งการบรรยายอย่างสั้นๆ ที่พวกเขา
ได้รับในรายการนี้ เมื่อ เปรี ยบเทียบกับการบรรยายของคนฮามและคนเชม “ฝั่งทะเล” (ข้อ 5) คือพื้นที่ที่อยู่
ห่ างจากชายฝั่ง และที่ดินตามชาย ฝั่ งทะเลเมดิเตอเรเนี ยนทางทิศเหนื อบนชายฝั่ งทางยุโรปจากประเทศตุรกี
ไปยังประเทศสเปนในปั จจุบนั นี้ การกระ- จัดกระจายไปของประชาชาติต่างๆ “ตาม. . .ภาษา” (ข้อ 5) ได้
เกิดขึ้นหลังจากหอบาเบล (บทที่ 11) ไปตามชายฝั่ง เหล่านี้ เช่นเดียวกับที่อื่นๆ อีกด้วย404
ครอบครัวของฮาม (ข้อ 6-20) ได้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกไปสู่ เมโสโป
เตเมีย อียิปต์และอัฟริ กา พงศ์พนั ธุ์ของคานาอัน (ข้อ 15-21) ไม่ได้อพยพไปทางทิศใต้มากนัก แต่ได้ต้ งั ถิ่ น
ฐานในปาเลส- ไตน์405 ความยาวของรายชื่ อคนคานาอันที่เป็ นเชื้ อสายของฮามก็บ่งบอกถึ งความสาคัญของ
ผูค้ นเหล่านี้ และสถานที่ ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ในภายหลังของอิสราเอล โปรดสังเกตถึงการขาดหายไป
ของจานวนเจ็ดโดยทัว่ ไปในโครง สร้างในการลาดับพงศ์พนั ธุ์ของคานาอัน ซึ่ งบ่งบอกถึงความยุง่ เหยิง406

มันเป็ นไปได้ที่ซาร์ กอนแห่ งอักกาดา ผูซ้ ่ ึ งนักประวัติศาสตร์ ทางโลกหลายคนถื อว่าเป็ นผูป้ กครอง
คนแรก ของบาบิโลน อาจเป็ นคนนิมโรด (หมายถึง “เราจะกบฎ”) ของข้อ 8-10 407 หลายคนในสมัยโบราณ
นั้นมีมากกว่า หนึ่งชื่อ บางทีการอ้างอิงถึงเขาส่ อให้เห็นถึง 11:1-9
“การไหลเข้ามาของคนอาโมไรต์ในคานาอันนั้นถูกคัดค้าน มันไม่จาเป็ นที่คนอาโมไรต์ด้ งั เดิม ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นของลูกหลานของคนฮามในปฐมกาล 10 เป็ นพวกเซม-ไอทเนื่ องจากคาว่า ‘อาโมไรต์’ ใน
เอกสารต่างๆ ทางโลกตะวันออกใกล้โบราณไม่ได้ทาหน้าที่เป็ นที่มาที่เจาะจงสาหรับการระบุเชื้ อ
ชาติ ยิง่ ไปกว่านั้นอีกหลักฐานทางภาษาก็ไม่ได้รับรองถึงต้นกาเนิดทางเชื้อชาติเสมอไป”408
ลูกหลานของเชม (ข้อ 21-31) ได้ต้ งั ถิ่นฐานทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือและทางทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของ คนคานาอัน กิ่ งก้านนี้ ของครอบครั วมนุ ษย์ก็สาคัญในการบันทึ กของพระธรรมปฐมกาลเกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของ อิสราเอลอีกด้วย
“เมื่อเชื้ อสายทั้งสองของเชมได้ถูกเปรี ยบเทียบ (10:21-31; 11:10-26) มันก็มีการแตกออกไปที่โดด
เด่น ณ จุดของพงศ์พนั ธุ์ของเอเบอร์ เพเลก และโยกทาน [ข้อ 25] ในบทที่ 10 นั้น เพเลกถูกยุติไว้
อย่างสิ้ นเชิงหลัง จากการอ้างอิงถึงเขา ในขณะที่เชื้อสายที่ไม่ได้ถูกเลือกของโยกทานถูกกล่าวถึงใน
รายละเอียด มันถูกละ ไว้ให้เชื้ อสายที่สองในบทที่ 11 ที่จะสื บเสาะถึงบทบาทของเพเลกในฐานะ
บรรพบุรุษของอับราฮัม. . .” 409
“จากนั้น ตารางของชาติ ต่า งๆ นี้ ก็สืบเสาะถึ ง การเข้าร่ วมของเผ่าต่างๆ เพื่อที่ จะแสดงให้เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ ต่างๆ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นการเชื่อมโยงบางอย่างทางร่ างกายซึ่ งมีมาแต่เดิม
“มันชัดเจนที่ ว่า ผูเ้ ขี ยนกาลังเน้นการพัฒนาของชาติ ต่างๆ เหล่ านี้ ซ่ ึ งเป็ นความสาคัญพื้นฐานต่ อ
อิสราเอล (ส่ วนของยาลาด) ภายในโครงสร้างโดยรวมของตาราง”410
“ส่ วนโค้งตามภูมิศาสตร์ ท้ งั สามของเชื้อสายต่างๆ ก็ตดั กันที่ศูนย์กลาง นัน่ คือ คานาอัน ซึ่ งเป็ นบ้าน
เกิดของ อิสราเอลในอนาคต”411
ส่ วนนี้เปิ ดเผยว่า มันเป็ นแผนการของพระเจ้าที่จะอวยพรเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ดว้ ยการแบ่งแยกครอบครัว
ของ มนุ ษย์โดยภาษา สถานที่และผูน้ า ก่อนหน้านี้ พระเจ้าได้อวยพรโลกด้วยการแบ่งแยกความสว่างจาก
ความมืด แผ่นดิน จากท้อง ฟ้ าและแผ่นดินจากทะเล (บทที่ 1) ผูเ้ ชื่ อการทรงสร้างบางคนเชื่ อว่าการแบ่งแยก

แผ่นดินในสมัยของเพเลก (ข้อ 25) อ้างอิงถึงการเลื่อนลอยทางทวีป แต่ผเู ้ ชื่ อการทรงสร้างหลายคนไม่ได้ถือ
มุมมองนี้412
“โดยการเทียบเคียงจานวนของชาติต่างๆ [ในบทที่ 10 นัน่ คือ 70] กับจานวนของเชื้ อสายของอับรา
ฮัม [ใน 46:27] ต่อหน้าผูอ้ ่านแล้ว ผูเ้ ขียนถือว่า ‘พงศ์พนั ธุ์’ ของอับราฮัมเป็ นมนุ ษยชาติใหม่และอับ
ราฮัมเอง เป็ นอาดัมคนที่สอง ซึ่งเป็ น ‘บิดาของประชาชาติมากมาย’ (ปฐก. 17:5)”413
“. . .ความตั้งใจของเขาไม่ใช่ที่จะให้รายชื่ อที่ครอบคลุม แต่เป็ นรายชื่ อที่เป็ นตัวแทน ซึ่ งสาหรับเขา
แล้ว เป็ นรายชื่อที่ได้บรรลุในเลขเจ็ด”414
“จานวน ‘70’ ของตารางสาหรับประชาชาติของโลกนั้นถูกพาดพิงถึงโดยพระเยซูในการส่ งสาวก 70
คนออกไปตามที่ได้ถูกบันทึกไว้โดยลูกา (10:1-16) ที่นี่ผปู้ ระกาศเน้นถึงภารกิ จของคริ สตจักรใน
ความพยายามทางด้านการประกาศทัว่ โลกของมัน”415
2. การกระจัดกระจายไป ณ หอบาเบล 11:1-9
ส่ วนนี้ เป็ นการเล่าเรื่ องย้อนอดี ตที่อธิ บายถึ งการแบ่งแผ่นดินในสมัยของเพเลก (10:25) การเน้น
หลักในส่ วนนี้ ไม่ใช่ การสร้ างหอบาเบล แต่เป็ นการกระจัดกระจายไปของผูค้ น เราสามารถเห็ นสิ่ งนี้ ใน
โครงสร้างเชิงวรรณกรรมของ ตอนพระคัมภีร์น้ ี416
A
B
C
D
E
F
G
F’
E’
D’
C’
B’

คนทั้งหลายทัว่ โลกพูดภาษาเดียวกัน (ข้อ 1)
ที่นนั่ (ข้อ 2)
ต่างคนต่างก็พดู กัน (ข้อ 3)
มาเถิด เราจงทาอิฐ (ข้อ 3)
ให้เราทาเพื่อตัวเราเอง (ข้อ 4)
เมืองและหอ
พระเจ้าเสด็จลงมาทอดพระเนตร (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ 8:1)
เมืองและหอ (ข้อ 5)
ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้น (ข้อ 5)
มาเถิดเราจงลงไปทาให้สับสน (ข้อ 7)
เขาพูดเข้าใจกันไม่ได้ (ข้อ 7)
จากที่นนั่ (ข้อ 8)

A’

ทาให้ภาษาของเขาวุน่ วายไป (ข้อ 9)

เมื่อผูค้ นได้พยายามที่จะรักษาความเป็ นเอกภาพของพวกเขาไว้ และทาชื่อเสี ยงเพื่อพวกเขาเองด้วย
การสร้ าง หอ พระยาเวห์ได้ทาให้แผนการนั้นเสี ยไปและได้ทาให้ทุกคนกระจัดกระจายไปด้วยการทาให้
ภาษาที่ได้ผกู พันพวก เขาไว้ดว้ ยกันนั้นให้สับสนไป
“เรื่ องราวของหอบาเบล เป็ นการพิพากษายิง่ ใหญ่อนั สุ ดท้ายที่ได้เกิดขึ้นกับมนุ ษยชาติในยุคแรกของ
โลก สถานที่และหน้าที่ของมันในปฐมกาล 1-11 อาจถูกเปรี ยบเทียบกับการล้มลงในความบาปใน
ปฐมกาลบทที่ 3 และบุ ตรชายของพระเจ้า ในปฐมกาล 6:1-4 ซึ่ งทั้ง สองอย่า งนี้ ได้ก ระตุ ้น การ
พิพากษาของพระเจ้าถึงผล ลัพธ์ที่ยงิ่ ใหญ่และยืนยง”417
เรื่ องราวนี้อธิ บายถึงเหตุผลและวิธีที่พระเจ้าได้ทาให้ชาติต่างๆ กระจัดกระจายไป ต่อประชากรของ
พระเจ้า ในการ พิ พากษาต่อการพยายามที่จะสถาปนารัฐของโลกในการต่อต้านต่อการปกครองของพระ
เจ้า (รัฐบาลมนุ ษย์ก็ เตลิดเปิ ดเปิ ง) พระเจ้าได้โจมตีสิ่งที่ผกู พันผูค้ นเข้าด้วยกันนัน่ คือ ภาษากลาง ตามลาดับ
วันเดื อนปี แล้ว เหตุการณ์ ที่ บาเบลได้มาก่อนการกระจัดกระจายไปที่โมเสสได้อธิ บายพร้ อมกับการลาดับ
พงศ์ในบทที่ 10 นักเขียนคนหนึ่ งได้ให้ เหตุผล สาหรับการระบุของเหตุการณ์ของหอบาเบลด้วยการสิ้ นสุ ด
และการกระจัดกระจายไปของราชวงศ์ซูเมอเรี ย สุ ดท้ายที่ยงิ่ ใหญ่ที่มีศูนย์กลางที่เมืองเออร์ 418
“โดยการวางเหตุ ก ารณ์ ข องหอบาเบลก่ อนหน้า เรื่ องราวต่า งๆ ของบรรพบุ รุษ นั้น ในตอนแรก
ผูเ้ ขียน พระคัมภีร์กาลังแนะนาว่า มนุษยชาติภายหลังน้ าท่วมโลกนั้นก็ชวั่ ช้าเท่ากับมนุ ษยชาติก่อน
น้ า ท่วมโลกแทนที่ จะส่ ง บางสิ่ งที่ ท าลายอย่างเช่ นน้ าท่ วมที่ จะท าลายมนุ ษ ยชาติ อย่า งไรก็ตาม
ตอนนี้ พระเจ้าวางความหวังของพระองค์ไว้ในพันธสัญญากับอับราฮัมในฐานะที่เป็ นการแก้ไขที่มี
พลังต่อความผิดบาปของมนุษย- ชาติ ดังปั ญหา (บทที่ 11) และการแก้ไข (บทที่ 12) ก็ถูกนาไปสู่
การวางข้างๆกันเพื่อเปรี ยบเทียบทันทีและ พลัง ของการเคลื่ อ นไหวทางโครงสร้ า งนี้ คงได้ สู ญ
หายไป ถ้าบทที่ 10 ได้แทรกแซงระหว่างสองบทนี้”419
“อย่างที่มนั ได้ต้ งั อยูใ่ นตัวบทในขณะนี้ เรื่ องราวของการก่อตั้งบาบิโลนก็ตกอยู่ ณ ตอนปลายของ
รายชื่อของ 14 คนจากเชื้ อสายของโยกทาน (10:26-29) อย่างไรก็ตาม ณ ตอนปลายของรายชื่ อ 10
คนจากเชื้อสายเพเลกคือเรื่ องราวของการทรงเรี ยกของอับราฮัม (11:27-12:10) ดังนั้นสองเชื้ อสายที่
ยิง่ ใหญ่ของลูกหลานของเชมก็แบ่งเป็ นบุตรชายสองคนของเอเบอร์ (10:25) คนหนึ่งลงเอยในบาบิ
โลน อีกคนหนึ่งลงเอย ในแผ่นดินแห่งพระสัญญา”420

11:1-2 บางคนจากคนฮามได้อพยพไปทาง “ทิศตะวันออก” (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางตะวันออกเฉี ยงใต้)
ไปยังทุ่งราบแห่งเมืองชินาร์ (เปรี ยบเทียบ 10:10) นี่อยูใ่ นลุ่มน้ าเมโสโปเตเมีย (อิรักสมัยใหม่)
เมื่ อพิจารณาถึ งการใช้ที่ต้ งั ใจเช่ นนั้นของแนวคิ ดของ ‘ไปทางตะวันออก’ ภายในเรื่ องราวของ
ปฐมกาล เราสามารถเห็ นได้ว่า ที่ นี่เ ช่ นกัน ที่ ผูเ้ ขี ย นตั้ง ใจที่ จะดึ ง เรื่ อ งราวของการก่ อตั้ง บาบิ โลนไปสู่
แผนการที่ใหญ่ข้ ึนที่มีตลอดทัว่ หนังสื อปฐมกาล มันเป็ นแผนการที่เปรี ยบ เทียบแนวทางแห่ งการอวยพร
ของพระเจ้า (เช่ น เอเดนและแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา) กับความพยายามของมนุ ษย์เองที่จะพบ ‘สิ่ งดี ’ ใน
เรื่ องราวต่างๆ ในปฐมกาลเมื่อมนุ ษย์ไปทาง‘ตะวันออก’ เขาก็ละทิ้งแผ่นดินแห่ งพระพร (เอเดนและแผ่นดิน
แห่งพระสัญญา)และไปยังแผ่นดินที่ที่ความหวังที่ยงิ่ ใหญ่ของเขาจะกลายเป็ นความหายนะ (บาบิโลนและโส
โดม)421
“หลังจากการออกจากภูเขาอารารัตแล้ว ผูค้ นได้อพยพไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ไปยังหุ บ เขาที่ต่า
กว่าของยูเฟรติส จากนั้นปฐมกาล 1-11 ได้มาสู่ วงกลมที่สมบูรณ์จาก ‘เอเดน’ สู่ ‘บาเบล’ ซึ่ งทั้ง
สองได้ถูกจดจาในเรื่ องการขับไล่ผอู ้ าศัยของพวกมัน”422
11:3-4 แรงจูงใจสาหรับการสร้ างเมืองก็คือที่จะสร้ างชื่ อเสี ยงของผูส้ ร้ าง (เปรี ยบเทียบ สดด. 14:1) ภาย
หลังพระเจ้าจะ “ทาชื่อเสี ยง” เพื่ออับราม (12:2-3) เป้ าหมายของความพยายามนี้ ก็คือที่จะสถาปนา
ศูนย์กลางที่ซ่ ึงพวกเขาอาจรักษาไว้ซ่ ึงเอกภาพของพวกเขา
“กาแพงป้ องกันเป็ นเครื่ องหมายของเมือง (ดู 4:17) เมืองต่างๆ ในโลกตะวันออกใกล้โบราณไม่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเป็ นที่อาศัย แต่ได้ถูกตั้งใจไว้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาและสาธารณะ”423
พระเจ้าปรารถนาเอกภาพเพื่อมนุษยชาติ แต่เป็ นเอกภาพที่ พระองค์ไ ด้ส ร้ า งขึ้ น ไม่ ใ ช่ เอกภาพที่
ได้ต้ งั ขึ้นในรัฐทางสังคม424 พวกเขาต้องการที่จะ “เสริ มอานาจ” พวกเขาเอง ทั้งแรงจูงใจและ
เป้ าหมายนั้นไม่อยูใ่ นทางธรรม พระเจ้าได้ แนะนาให้มนุ ษย์ที่จะมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิ น
ที่จะกระจายไปทัว่ แผ่นดินโลก
ดูเหมือนว่าบรรดาผูส้ ร้าง “หอ” ได้ต้ งั ใจว่ามันจะทาหน้าที่เป็ นอนุสรณ์หรื อสถานที่ที่เป็ นจุดสังเกต
ท่ามกลางสิ่ งอื่นๆ บางทีมนั เป็ นวิหารที่จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ทางศาสนา
“ศาสนาเมโสโปเตเมียได้อา้ งว่าเมืองต่างๆ ของพวกเขาเป็ นแหล่งกาเนิดของพระเจ้า สั ญ ลั ก ษ ณ์
ของความหลงใหลในพระเจ้าท่ามกลางคนเมเสโปเตเมียนี้ คือซิ กกูรัต (ภาษาอัคเคเดียน ซิ กเคอระทู )
ที่ได้ถูกสร้ างขึ้นในตอนต้นของสหวรรษที่สาม กคศ. วิหารนี้ เป็ นตึกที่เป็ นขั้นบันได ซึ่ งทาจากอิฐ

และฐานนั้นเป็ นสี่ เหลี่ ยมจตุรัสหรื อสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ความหมายแน่ นอนของตึ กนี้ ไม่เป็ นที่ รู้จกั
แม้ว่ า มัน เป็ นที่ ต กลงอย่ า งกว้า งขวางว่ า มัน ได้ ต้ ัง บัน ไดระหว่ า งพวกพระและแผ่ น ดิ น โลก
(เปรี ยบเทียบ ปฐก. 28:12) ณ ตีนของตึกเช่นเดียวกับยอดของมันเป็ นบริ เวณวิหารที่ทาหน้าที่เป็ น
ที่ อยู่ส าหรั บ พระ ตึ ก นี้ อาจได้ถื อว่า เป็ นการเลี ย นแบบทางโลกถึ ง ที่ อยู่ใ นสวรรค์ข องพวกพระ
ต่างๆ”425
11:5-6 อย่างไม่น่าสงสัยเลยว่าพวกก่อสร้างได้คาดหวังที่จะขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อพบพระเจ้า ตรงกันข้าม
พระเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกเพื่อจะพบพวกเขา ถ้าพระเจ้าได้ยอมให้โครงการนี้ ดาเนิ นต่อไปผลลัพธ์
ต่างๆ คงจะแย่กว่าและรุ นแรงกว่า ณ เวลานี้ ความบาปของพวกก่อสร้างคือการปฏิเสธของพวกเขา
ที่จะเชื่อฟังคาสั่งที่พระเจ้าได้ให้มา
“มนุษย์ที่เสื่ อมทรามได้รวมกันในความพยายามทางฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาที่จะหาความ
หมายแห่งการมีชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากพระเจ้า และวิธีที่จะรุ กล้ าขอบเขตของพวกเขาโดย
ทางเทคโนโลยี นอกจากว่าพระเจ้าแทรกแซงและแบ่งแยกพวกเขาด้วยการทาให้ภาษาของ
พวกเขาสับสน ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งมนุษย์ในความหยิง่ ที่มนั่ ใจมากเกินไปของพวก
เขาและความปรารถนาต่อเอกราชของพวกเขาได้”426
การก่อสร้ างเมืองต่างๆ โดยตัวของมันเองแล้วไม่ได้บาป พระเจ้าได้เลื อกกรุ งเยรู ซาเล็มสาหรั บ
ประชากรของพระองค์ และพระองค์จะสร้างกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่เพื่อผูเ้ ชื่ อจะอาศัยอยู่ มันคือความ
หยิง่ และความมัน่ คงที่ผคู ้ นใส่ ในเมืองต่างๆ ที่พระเจ้าไม่เห็นด้วย
11:7

การพูดกับตัวเองของพระเจ้าในข้อนี้ ก็ลอ้ เลียนภาษาของพวกก่อสร้างหอในข้อที่ 3 และ 4 (เปรี ยบ
เทียบ 1:26) หอนั้นเล็กจนพระองค์จาต้องเสด็จลงมาเพื่อดูมนั (เปรี ยบเทียบ อสย. 40:22) บางที
ความสับสนของภาษานั้นได้เกี่ยวข้องมากกว่าแค่การแนะนาคาใหม่ๆ
“ถ้าภาษาเป็ นการแสดงออกที่มีเสี ยงของอารมณ์ แนวคิด และความคิ ดของจิตใจนั้น สาเหตุ ของ
ความสับสนหรื อการแบ่งแยกภาษามนุ ษย์ ภาษาเดียวไปสู่ ภาษาถิ่นของชาติต่างๆ ที่แตกต่างกันอาจ
ถู ก ค้น พบในผลกระทบที่ ไ ด้เ กิ ด แก่ ค วามคิ ด มนุ ษ ย์ ที่ ซ่ ึ งเอกภาพดั้ง เดิ ม ของอารมณ์ แนวคิ ด
ความคิด และความตั้งใจนั้นได้ถูกทาให้แตกสลาย อย่างไม่สงสัยเลยว่า เอกภาพภายในนี้ ได้ถูก
รบกวนโดยความบาปมาตลอด แต่การรบกวนนั้นยังไม่ได้รวมกันไปสู่ รอยแตกอย่างสิ้ นเชิง”427

นักวิชาการบางคนเชื่ อว่า การพิพากษานี้ ได้เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังของความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์
และเชื้อชาติในพลโลกอีกด้วย ตารางของประชาชาติต่างๆ ในบทที่ 10 อาจบ่งบอกถึงสิ่ งนี้428
11:8

ความสับสนที่เป็ นผลลัพธ์ได้นาไปสู่ การกระจัดกระจายของผูค้ นไปทัว่ “แผ่นดิน” (เปรี ยบเทียบ ข้อ
9) พระเจ้าไม่ได้ยอมให้การกบฎของมนุ ษย์ไปสู่ ระดับที่มนั ได้เป็ นก่อนน้ าท่วมโลก พระเจ้าได้
บังคับให้ผคู ้ นทาสิ่ งที่พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะทาอย่างใจสมัคร ซึ่ งก็คือกระจัดกระจายไปทัว่ แผ่นดิน
นักตีความบางคนถือว่าความสับสนของภาษานั้นเป็ นแค่ปรากฎการณ์ทางท้องถิ่นเท่านั้น นักเขียน
คนหนึ่งได้เชื่อว่าสายฟ้ าได้ฟาดที่หอบาเบล และความสับสนของภาษาพูดที่ได้ตามมานั้นเป็ นผลมา
จากการกระทาอย่างรวดเร็ วของวงจรทางไฟฟ้ าในสมองของบรรดาผูท้ ี่ได้ถูกสายฟ้ าฟาด429 นี่เป็ น
แนวคิดที่น่าสนใจแต่มนั เป็ นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์ อย่างไรก็ตามนักตีความส่ วนใหญ่ถือว่าเหตุการณ์
นี้เป็ นที่มาของกลุ่มภาษาหลักต่างๆ ในโลกทุกวันนี้

11:9

“บาเบล” เสี ยงเหมือนคาฮีบรู สาหรับคาว่า “สับสน” (บาเลล) และมันหมายถึง “ประตูของพระ” ใน
ภาษาอัคคาเดียน
“. . . ปฐมกาล 11:1-9 ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของหอบาเบลนั้นเป็ นการเหน็บแนมต่อการอ้างอิงของบาบิ
โลนถึ ง การเป็ นศู น ย์ก ลางของอารยธรรม และหอวิ ห ารของมัน ว่ า เป็ นประตู แ ห่ ง สวรรค์
(E[numa]E[lish] 6:50-80): บาเบลไม่ได้หมายถึ งประตูของพระเจ้า แต่เป็ น ‘ความสับสน’ และ
ความโง่เขลา’ แทนที่จะเป็ นยอดของวิหารที่ยนื่ ไปยังสวรรค์ มันก็ต่าอย่าง มากจนพระเจ้าได้ล ง
มาจากสวรรค์เพื่อจะดูมนั ! (11:4-9)430
นี่เป็ น “บาบิโลน” ดั้งเดิม (รู ปแบบคากรี กคือ “บาเบล”) ซึ่ งโดยตลอดไปแล้วเป็ นเมืองที่ส่วนใหญ่
แล้วเป็ นเครื่ องหมายของ การกบฎต่อสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า ความปรารถนาที่จะได้รับความรอด
โดยการกระทา การกราบไหว้รูปเคารพ และการถื อสิ ทธิ์ ของตน มันเป็ นสัญลักษณ์ของการกบฎที่
ได้วางแผนต่อต้านพระเจ้าในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์ และในที่สุดแล้ว พระเจ้าจะทาลายมัน (วว. 17
และ 18) วิญญาณของบาเบลนั้นแข็งแกร่ งทัว่ โลกในทุกวันนี้431
“แน่นอนว่ามนุษย์ไม่ได้คาดหวังให้โครงการของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเขาไม่ได้คาด หวังว่าชื่ อที่
เขาต้องการที่จะทาเพื่อตัวเขาเองจะอ้างอิงถึงว่าเป็ นที่แห่งการไม่สื่อสาร”432

เรื่ องราวของหอบาเบลนั้นสาคัญเนื่องด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน

1.

มันอธิ บายถึงการเริ่ มต้นและเหตุผลสาหรับภาษาหลากหลายของมนุษย์

2.

บางทีมนั อธิบายถึงที่มาของ “เชื้อชาติ” ภายในพลโลก
“กลุ่มภาษาต่างๆ ที่แยกกันไม่สามารถแต่งงานกับส่ วนที่เหลื อของพลโลกได้อย่างอิสระอีกต่อไป
ขณะที่การผสมพันธุ์กบั ผูม้ ีเชื้ อสายใกล้เคียงกันมากและการขาดทางเข้าไปสู่ จานวนรวมที่ใหญ่กว่า
ของพันธุ กรรมได้ปรากฎขึ้ น คุ ณลักษณะทางเชื้ อชาติได้พฒั นาขึ้ น ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่ละสภาพ
แวดล้อมทางท้องถิ่นได้มีแนวโน้มที่จะชื่นชอบการเลือกคุณลักษณะบางอย่าง และก็ขจัดสิ่ งอื่นๆ ไป
เสี ย คุ ณลักษณะทางเชื้ อชาติ เช่ น สี ผิว ได้เกิ ดขึ้ นจากการสู ญเสี ยความผันแปรทางพันธุ กรรม
ไม่ใช่เกิดจากที่มาของพันธุ กรรมใหม่โดยทางการเปลี่ยนรู ปอย่างที่ได้แนะนาโดยวิวฒั นาการ
“แนวคิดของเชื้ อชาติน้ นั เป็ นแนวคิดเชิ งวิวฒั นาการ. . . (กจ. 17:26) มนุ ษย์ทุกคนมีสีเดียวกันแต่
แตกต่างในเรื่ องจานวนของมันเท่านั้น เราต่างก็ได้สืบเชื้อสายมาจากโนอาห์และอาดัม”433
“พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราถึงสี ผวิ อะไรที่พ่อแม่คู่แรกของเรามี แต่จากมุมมองของการออกแบบแล้ว
‘[สี ] กลางๆ’ ก็ทาการเริ่ มต้นที่ยงิ่ ใหญ่ จากการเริ่ มต้นด้วยพ่อแม่ที่มีสีผิวกลางๆ (AaBb) มันคงจะ
ใช้ชนรุ่ นหนึ่ งที่จะก่อให้เกิ ดความหลากหลายต่างๆ ที่เราเห็นในสี ผิวของมนุ ษย์ในทุกวันนี้ ที่จริ ง
สิ่ งนี้เป็ นสถานการณ์ปกติในประเทศอินเดียในทุกวันนี้ คนอินเดียบางคนก็ดาเท่ากับคนแอฟริ กนั
ที่ดาที่สุด และบางทีพี่นอ้ งที่เป็ นชายหรื อหญิงในครอบครัวเดียวกันก็ขาวเท่ากับคนยุโรปที่ขาวที่สุด
ครั้งหนึ่ งข้าพเจ้าได้รู้จกั ครอบครัวหนึ่ งจากประเทศอินเดียซึ่ งสมาชิ กในครอบครัวมีทุกสี ผิวหลักที่
คุณสามารถเห็นได้ที่ใดก็ตามในโลกนี้
“แต่ตอนนี้ โปรดสังเกตถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นถ้ากลุ่มต่างๆ ของมนุ ษย์ได้แยกจากกันหลังจากการทรงสร้าง
ถ้าคนเหล่านั้นที่มีผิวสี ดา (AABB) อพยพไปยังบริ เวณเดียวกัน และ/หรื อแต่งงานกับผูค้ นที่มีผิว สี
ดาอย่างมาก จากนั้นลูกๆ ของพวกเขาจะมีผิวที่สีดามากๆ (AABB เป็ นการรวมกันที่เป็ นไปได้
ของไข่และตัวอสุ จิแบบ AA ซึ่ งเป็ นแบบเดี ยวเท่านั้นที่ สามารถถู กให้กาเนิ ดมาโดยพ่อแม่แบบ
AABB) ในทานองเดียวกัน พ่อแม่ที่มีผิวสี ขาวอย่างมาก (aabb) สามารถมีลูกๆ ที่มีผิวสี ขาวอย่าง
มากได้เท่านั้น เนื่ องจากว่าพวกเขาไม่มี พันธุ กรรมแบบ A หรื อ B ที่จะส่ งต่อไปได้ แม้กระทัง่ พ่อ
แม่ที่มีผวิ สี กลางๆ (AAbb หรื อ aaBB) สามารถ ‘ติดอยูก่ บั ’ การที่จะมีลูกที่มีสีผิวกลางๆ เท่านั้น เช่น
ชาวตะวันออก ชาวหมู่ เ กาะในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก และบรรพบุ รุษ ของข้า พเจ้า บ้างซึ่ งเป็ นคน
พื้นเมืองอเมริ กนั

“ที่ที่ผคู ้ นพร้ อมกับสี ผิวที่แตกต่างกันได้มารวมกันอีกครั้ง (ตัวอย่างเช่ น อย่างที่พวกเขาทาในเกาะ
อินดิสตะวันตก) คุณก็พบขอบเขตที่เต็มที่ของความหลากหลายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งไม่มีอะไรที่นอ้ ย และ
ก็ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าสิ่ งที่เราได้เริ่ มต้นด้วย ทั้งหมดนี้คือความหลากหลายภายในประเภท. .
“อะไรที่ ได้เกิ ดขึ้ นขณะที่ ลูกหลานของพ่อแม่ที่มีผิวสี กลางๆ ได้ให้กาเนิ ดความหลากหลายของ
ลูกหลาน? วิวฒั นาการหรื อ? ไม่ใช่เลย ยกเว้นภาวะผิวเผือก (การสู ญเสี ยการเปลี่ยนรู ปของสี ผิว )
นั้น ตอนนี้จานวนรวมทั้งหมดของพันธุ กรรมของมนุ ษย์ไม่ได้ใหญ่กว่าหรื อแตกต่างไปจากจานวน
รวมทั้งหมดของพันธุ กรรมที่มีอยู่ ณ การทรงสร้าง ขณะที่ผคู ้ นได้ทวีมากขึ้น ความหลากหลายทาง
พันธุ กรรมที่ ได้ถูกสร้ างขึ้นในมนุ ษย์คู่แรกก็ได้มาสู่ การแสดงออกที่ เห็ นได้ คนไนจี เรี ยที่ ดาที่ สุด
และคนนอร์ เวย์ที่ขาวที่ สุด ชนเผ่าวาทุ สิที่สูงที่สุดและชนเผ่าปิ๊ กมี่ที่เตี้ยที่สุด เสี ยงโซปราโนที่สูง
ที่สุดและเสี ยงเบสที่ต่าสุ ดคงได้อยูท่ ี่นนั่ จากเวลาเริ่ มต้นในสองผูค้ นที่ดูค่อนข้างเป็ นแบบปานกลาง
ความหลากหลายที่ใหญ่ในขนาด สี รู ปแบบ หน้าที่ และอื่นๆ คงจะปรากฎอยูใ่ นบรรพบุรุษสอง
คนที่ได้ถูกสร้างมาแห่งประเภทอื่นๆ (พืชและสัตว์) เช่นกัน
“บรรดาผูท้ ี่เชื่ อวิวฒั นาการทึกทักเอาว่า ชี วิตทั้งหมดได้เริ่ มต้นจากรู ปแบบชี วิตที่ได้วิวฒั นาการทาง
เคมี สักหนึ่ งอย่าง หรื อสองสามอย่างพร้ อมกับจานวนรวมทั้งหมดของพันธุ กรรมที่เล็กอย่างมาก
สาหรั บบรรดาผูท้ ี่ เชื่ อวิวฒั นาการแล้ว การขยายของจานวนรวมทั้งหมดของพันธุ กรรมโดยการ
เลือกของการเปลี่ยนรู ปตามอาเภอใจนั้นเป็ นขบวนการที่ชา้ และน่าเบื่อซึ่ งใส่ ภาระแก่แต่ละรู ปแบบ
ด้วย ‘ของบรรทุกทางพันธุ กรรม’ แห่ งการเปลี่ ยนรู ปที่อนั ตรายและสิ่ งของที่เหลือทางวิวฒั นาการ
บรรดาผูท้ ี่เชื่อการทรงสร้างทึกทักเอาว่าแต่ละประเภทที่ได้ถูกสร้างมานั้นได้เริ่ มต้นด้วยจานวนรวม
ทั้งหมดของพันธุ กรรมขนาดใหญ่ ซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่ จะทวีคูณและเติ มเต็มแผ่นดิ นด้วย
ความหลากหลายทางสิ่ งแวดล้อมและทางภูมิศาสตร์ ที่ยงิ่ ใหญ่ของมัน (ดู ปฐมกาลบทที่ 1)”434
“นักคิดหลายคนก็ทางานภายใต้ความคิดผิดๆ ที่ว่าวิวฒั นาการเป็ นวิทยาศาสตร์ เชิ งการทดลองใน
เมื่อแท้จริ งแล้วมันเป็ นปรัชญา”435
3.

เรื่ องราวของหอบาเบลแสดงถึงความโน้มเอียงของมนุษย์ที่ได้ลม้ ลงในบาปที่จะกบฎต่อพระเจ้าและ
พยายามที่จะจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นต่างๆ ของเขาในวิธีของเขาเอง แทนที่จะเป็ นการวางใจและ
การเชื่อฟังพระเจ้า

4.

มันอธิ บายว่าการกบฎต่อพระเจ้าส่ งผลต่อ (ก) การสามัคคีธรรมที่แตกหักกับพระเจ้าและมนุ ษย์ และ
(ข)ความล้ม เหลวที่ จ ะตระหนัก ถึ ง ความตั้ง ใจของพระเจ้า ส าหรั บ มนุ ษ ย์ใ นการทรงสร้ า งของ
พระองค์ นัน่ คือ เขาจะปกครองโลกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5.

มันจัดเตรี ย มเบื้ องหลัง ทางประวัติศ าสตร์ ส าหรั บสิ่ ง ที่ ตามมาในปฐมกาล อับราฮัม ได้ม าจาก
บริ เวณนี้
“ถ้อยคาเย้ยหยันก็เป็ นที่ประจักษ์ในตอนต้นและตอนจบของตอนพระคัมภีร์น้ ี กลุ่มคน ณ บาเบล
ได้เริ่ มต้นในฐานะโลกทั้งหมด (11:1) แต่ตอนนี้ พวกเขาก็ได้กระจัดกระจายไปทัว่ โลกทั้งหมด
(11:9) ณ เวลานี้ บทเรี ยนนั้นก็ชดั เจน: จุดประสงค์ของพระเจ้าจะบรรลุได้ท้ งั ๆ ที่มีความหยิ่งและ
การไม่เชื่อฟังแห่งจุดประสงค์ต่างๆ ของมนุษย์เอง พระองค์ดึงคนเย่อหยิง่ ลงมา แต่ยกชูคนที่สัตย์ซื่อ
“ความสาคัญของเรื่ องราวเล็กๆ นี้ ก็ยิ่งใหญ่ มันก็อธิ บายต่อประชากรของพระเจ้าถึงการที่ชนชาติ
ต่างๆ ได้กระจัดกระจายไป กระนั้นสิ่ งที่สาคัญก็ไปลึกกว่านั้น ข้อเท็จจริ งที่วา่ มันคือบาบิโลนซึ่ งเป็ น
การเริ่ ม ต้นของอาณาจัก รภายใต้นิมโรดจากคู ช ก็เพิ่ มการเตื อนที่ เป็ นลางร้ า ย: ประเทศต่ างๆ ที่
ยิง่ ใหญ่ไม่สามารถขัดขืนพระเจ้าและก็อยูร่ อดอย่างยาวนานได้ อิสราเอลซึ่ งเป็ นประเทศใหม่ตอ้ ง
ส ารวจหลายประเทศรอบๆพวกเขา เพื่ อจะเข้า ใจว่า พระเจ้า สาปแช่ ง และท าให้ค นกบฎกระจัด
กระจายไป ซึ่ งนาความสับสนอย่างยิง่ และ ความเป็ นศัตรู กนั มาสู่ ท่ามกลางพวกเขา ถ้าอิสราเอล
ได้เชื่อฟังและยอมจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าจากนั้นพวกเขาจะเป็ นแหล่งแห่งพระพรแก่โลก
“น่าเสี ยดายจริ งๆ อิสราเอลได้ยกหัวของพวกเขาขึ้นด้วยความหยิง่ และได้ปฏิเสธที่จะเชื่ อฟั งพระเจ้า
อีกด้วย ดังนั้นพวกเขาจะถูกทาให้กระจัดกระจายไปทัว่ แผ่นดินโลกเช่นกัน”436
ฉ. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากเชม 11:10-26
“เรื่ องราวของหอบาเบล (11:1-9) ไม่ใช่ตอนจบของปฐมกาลตอนต้นๆ ถ้ามันได้เป็ น เรื่ องราวคงจะ
จบลงด้วยข้อความที่น่าเศร้าของความล้มเหลวของมนุ ษย์ แต่อย่างเช่นเหตุการณ์ต่างๆ ตอนต้นๆ ใน
ปฐมกาล 1-11 นั้น อีกครั้งหนึ่งที่พระคุณของพระเจ้าก็เข้ามาแทนที่ความบาปของมนุษย์ ซึ่ งรับรอง
ถึงความเป็ นไปได้ต่างๆ ที่ ได้ดาเนิ นต่อไปของบรรดาพระพรที่ได้สัญญาไว้ (1:28; 9:1). . . .
ตะแลงแกงสาหรับความหยิง่ ของ มนุ ษย์จะถูกรื้ อโดยการสถาปนาของเชื้ อสายของเชมที่ส่งผลให้
เกิ ดอับราฮัมที่เชื่ อฟั ง ผูซ้ ่ ึ งถูกพบได้ในแคว้นชิ นาร์ เช่นกัน อับราฮัมจะพิสูจน์วา่ จะเป็ นการช่วยกู้
ของชนชาติต่างๆ”437

“ถ้า ปราศจากพระพรของพระเจ้า แล้ว สถานการณ์ ของมนุ ษ ยชาติ ก็ ป ราศจากความหวัง นั่นดู
เหมือนจะเป็ น กาลังผลักส่ วนใหญ่ของบทต่างๆ ตอนต้นๆ ของปฐมกาล”438
ในความตรงข้ามกับการลาดับพงศ์ในบทที่ 5 นั้น ลาดับพงศ์น้ ี เน้นถึ งชี วิตและการขยายมากกว่า
ความตาย แม้วา่ ความอายุยนื ได้ลดลง439 การลาดับพงศ์น้ ี เริ่ มต้นด้วยเชมบุตรชายของโนอาห์ผซู ้ ่ ึ งพระเจ้าได้
อวยพรและมันจบ ลงด้วยอับ รามผูซ้ ่ ึ ง พระเจ้า ได้ต้ งั ใจที่ จะอวยพร นี่ เป็ นเชื้ อสายของบรรพบุ รุษ ของ
อิสราเอล มันเป็ นรายชื่ อแบบ แนวตั้งแห่ งรู ปแบบ ที่ถูกใช้ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ เพื่อที่จะจัดทา
เอกสารการอ้างอิงอย่างถูกต้องต่อบัลลังก์ หรื อมรดก440 การลาดับพงศ์น้ ี อย่างเช่นการลาดับพงศ์ในบทที่ 5
นั้น ดู เหมื อนจะสมบูรณ์ จุ ดประสงค์ของการ ลาดับพงศ์ก็เพื่อที่ จะเชื่ อมโยงอับรามกับโนอาห์ และให้
ข้อมูลเบื้องหลังที่จาเป็ นสาหรับการเข้าใจเรื่ องราวของ อับรามที่ตามมา441
“. . .เป้ าหมายของผูเ้ ขียนก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับพงศ์พนั ธุ์ของหญิง
ไม่สามารถถูกขัดขวางโดยความสับสนและการกระจัดกระจายของชนชาติต่างๆ ณ บาบิโลนได้”442
“โดยพื้ นฐานแล้ว ถ้า เนื้ อหาของปฐมกาลเป็ นการไถ่ ปฐมกาล 3-11 ก็ อ ธิ บ ายว่า ท าไมมนุ ษ ย์
ต้องการความรอดและเขาต้องการที่จะได้รับความรอดจากอะไร ในการอธิ บายถึ งสภาพดั้งเดิ ม
ของโลกนั้น บทที่ 1-2
ก็อธิ บายถึ งเป้ าหมายของการไถ่อีกด้วย ที่ ซ่ ึ งในที่สุดแล้วโลกและ
มนุษยชาติจะกลับมาเมื่อพระสัญญาต่างๆ แบบบรรพบุรุษนั้นได้บรรลุอย่างสมบูรณ์”443
“การวิเคราะห์เชิงสถิติที่ขยายของอายุขยั ของบรรพบุรุษ อย่างที่ได้ให้มาในปฐมกาลบทที่ 5 และ 11
นั้นก็แสดงให้เห็ นว่า ในเชิ ง สถิ ติแล้ว อายุข ยั สามารถถู ก ถื อว่า คงที่ ก่อนน้ า ท่ วมโลก ในขณะที่
หลังจากน้ าท่วมโลกนั้น ข้อมูลสามารถถูกทาให้เข้ารู ปโดยเส้นโค้งเชิ งเส้นกากับแบบเลขชี้ กาลังที่
เสื่ อมลงมันยัง ได้สรุ ปอีกว่าสาหรับอายุขยั ที่ได้ถูกรายงานไว้ในปฐมกาลบทที่ 11 นั้น ข้อมูลใน
ตัวบทของมาโสเรติกนั้น เป็ นข้อมูลแท้ ข้อมูลในฉบับเซปทัวจินท์น้ นั ถูกปนกันยุง่ ยิ่งไปกว่านั้น
อีก ในเชิงสถิติแล้ว มันไม่น่าเป็ น ไปได้ที่วา่ มันมีช่องว่างต่างๆ ในการลาดับพงศ์ต่างๆ ในปฐมกาล
บทที่ 11”444
การลาดับพงศ์ในปฐมกาล 11:10-26 และ 1 พงศาวดาร 1:17-27 นั้นคล้ายกัน แต่การลาดับพงศ์ใน
ลูกา 3:34-36 นั้นก็ ใส่ ชื่อไคนานระหว่างอารฟาซัดและเชลาห์ การรวมไคนานเข้าไปอาจบ่งบอกว่าลูกาได้ใช้
ฉบับเซปทัวจินท์ ที่จะเขียน การลาดับพงศ์ของเขาเนื่ องจากว่าชื่ อนี้ ก็ปรากฎในการแปลนี้ แต่ไม่ได้ปรากฎ

ในการลาดับพงศ์ของคาภีร์ ฮีบรู ไคนานก็ปรากฎที่อื่นในรายชื่ อของลูกาในฐานะที่เป็ นเหลนของอาดัม (ลก.
3:37-38) ดังนั้นสิ่ งนี้อาจเป็ น ความผิดพลาดทางการคัดลอก445
นักวิชาการส่ วนใหญ่ถือว่า “เอเบอร์ ” (ข้อ 14) เป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งคนยิวได้รับชื่ อ “ฮีบรู ”446 มาจากเขา
อาดัม โนอาห์ และอับรามต่างก็ได้เป็ นบิดาของบุตรชายสามคนซึ่ งเชื่อมโยงพวกเขาว่าเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของ
มนุษยชาติ ในกรณี ของอับรามนั้นบุตรชายเหล่านี้ (ลูกหลาน) คืออิสอัค ยาโคบ และโยเซฟ
การล าดับ พงศ์ ข องเชม (11:10-26) ในส่ ว นนี้ ก็ แ นะน าเรื่ อ งราวของอับ ราม (11:27-25:11)
โครงสร้างนี้ทา หน้าที่ เป็ นต้นแบบสาหรับเรื่ องราวที่ตามมาในปฐมกาล ในทานองเดียวกันการลาดับพงศ์
ของอิชมาเอล (25:12-18) ก็แนะนาเรื่ องราวของยาโคบและเอซาว (25:19-35:29) และการลาดับพงศ์ของเอซาว (36:1-43) ก็แนะนาเรื่ องราว ของโยเซฟ (37:2-50:26)
“ด้วย 11:26 นั้น ในที่สุดแล้วฉากได้ถูกจัดขึ้นสาหรับประวัติศาสตร์ ของบรรพบุรุษเพื่อจะเปิ ดเผย
บรรดาบทเริ่ มต้นของปฐมกาล ได้จดั เตรี ยมความเข้าใจลึ กซึ้ งให้แก่เรา เพื่อการตีความบทเหล่านี้
อย่างเหมาะสม ปฐมกาลบทที่ 1 ได้เปิ ดเผยถึ งพระลักษณะของพระเจ้าและธรรมชาติของโลกที่
มนุ ษย์พบว่าเขาอยู่ในนั้น ปฐมกาลบทที่ 2 และ 3 ได้พรรณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายและ
ผูห้ ญิ ง และผลกระทบต่างๆ ของการไม่เชื่ อฟั งของมนุ ษย์ที่มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่างผูช้ ายกับ
ผูห้ ญิงและความสัม พันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ บทที่ 5 ได้อธิ บายอย่างคร่ าวๆ ถึ งหลายปี ที่
ยาวนานที่ได้ผา่ นไปก่อนวิกฤตของน้ าท่วมใหญ่ (บทที่ 6-9) ซึ่ งได้ทาลายมนุ ษยชาติ ท้ งั สิ้ นสาหรั บ
ความผิดบาปของพวกเขา ตารางของประชาชาติต่างๆ (บทที่ 10) ได้เริ่ มต้นขบวนการของนิ ยาม
ส่ วนตัวทางภูมิศาสตร์ และทางการเมืองของอิสราเอลเกี่ยวกับประชาชาติอื่นๆในโลก แต่ปฐมกาล
11:1-9 ได้ย้าเตือนเราว่าประชาชาติต่างๆ นั้นได้อยูใ่ นความสับสนและความสาเร็ จที่ภูมิใจที่สุดของ
มนุษยชาติก็เป็ นสิ่ งโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้า และอยูภ่ ายใต้การพิพากษาของพระองค์
“อย่างไรก็ตาม ตาม 11:10-26 ซึ่ งเป็ นชน 5 รุ่ นหลังจากเปเลก ผูซ้ ่ ึ งชี วิตของเขาตาม 10:25 นั้นได้
เห็ นความ สับสนของภาษา ณ บาเบล อับรามก็มาถึ ง อย่างที่ 12:3 จะประกาศนั้น ครอบครั ว
ทั้งหมดของโลกนี้จะ ได้รับพรผ่านทางเขา มนุษย์ไม่ได้ขาดความหวัง ระยะเวลาสั้นๆของการลาดับ
พงศ์น้ ีก็เป็ นการย้าเตือนว่า พระคุณของพระเจ้านั้นมีมากกว่าพระพิโรธของพระองค์ พระองค์อาจ
ลงโทษสามชัว่ สี่ ชวั่ อายุ แต่พระองค์ ก็สาแดงความเมตตาแก่พนั ชัว่ อายุคน (ฉธบ. 5:9; 7:9)” 447
“ความเข้าใจหลักที่สาคัญสี่ ประการในปฐมกาลบทที่ 1 ถึง บทที่ 4 นั้นสาคัญมากต่อการเข้าใจใน
พระคัมภีร์ท้ งั หมด ประการแรก พระเจ้าที่ได้เข้ามาในชี วิตของอัมบรามและซารายเป็ นพระเจ้าองค์

เดียวกันที่ได้สร้างจักรวาล เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว - ยาเหว์ พระผูส้ ร้างและพระผูช้ ่วยให้
รอดของโลก ประการที่ สอง มวลมนุ ษย์ได้กบฏต่อพระเจ้า พระผูท้ รงสร้ างที่รักของพวกเขา และ
กบฏต่อสิ่ งดีของพระเจ้าที่มีไว้เพื่อพวกเขา มนุ ษยชาติได้รับความบาปจากอาดัมและการกบฏของ
เอวาในสวนเอเดน ประการที่ส าม พระเจ้า พิพากษา และจะทรงพิ พากษาการกระทาของทุกคน
พระเจ้าโดยการส่ งน้ าท่วมโลก ได้สาแดงชัดเจนแก่ โนอาห์และทุกๆ คนว่า ความชัว่ ร้ายของมนุ ษย์
นั้นแน่ที่เดียวไม่เป็ นที่ยอมรับได้ พระเจ้าไม่สามารถให้ความชัว่ ช้าครอบครองอย่างเสรี ได้ในสิ่ งทรง
สร้างของพระองค์ ประการที่สี่ ความบาปยังเป็ นภัยพิบตั ิต่อมวล มนุ ษ ย์อยู่ แม้ภายหลัง ของน้ า
ท่วมโลก แม้น้ าท่วมโลกแต่ก็ไม่ได้ลา้ งความบาปออกไป พระเจ้า ดังปรากฏในส่ วนที่สองของปฐม
กาล (บทที่ 12-50) ได้เผยสาแดงแผนการที่จะช่วยกูม้ นุ ษยชาติให้รอดจากความชัว่ ช้า ของพวกเขา
เอง”448
เค้าโครงตามลาดับเวลาสาหรับเรื่ องราวของบรรพบุรุษ (อับราฮัมถึงโยเซฟ) ก็ข้ ึนอยูก่ บั สองตัวบทที่
สาคัญ
1.
2.

1 พงศ์กษัตริ ย ์ 6:1 กล่ าวว่าการอพยพได้เกิ ดขึ้ น 480 ปี ก่ อนปี ที่สี่ของการปกครองของซาโลมอน
(นัน่ คือ 967 กคศ.)
อพยพ 12:40 บันทึกว่า “ชนชาติ อิสราเอลอยู่ในอียิปต์” เป็ นเวลา430 ปี ก่ อนการอพยพ หรื อจาก
ประมาณ 1876 กคศ. นี่เป็ นวันเวลาที่เป็ นไปได้เมื่อครอบครัวของยาโคบได้ยา้ ยไปที่อียิปต์ (บทที่
46)
จากสองตัวบทนี้เราก็สามารถคานวณวันเวลาอื่นๆ ในช่วงเวลาของบรรพบุรุษได้449

หลักฐานในประวัติศาสตร์ ของพวกบรรพบุรุษ ก็ดาเนิ นต่อไปที่จะเป็ นประเด็นของการโต้แย้งทาง
วิชาการปั ญหาก็คือ การขาดการอ้างอิงที่ชดั เจนถึงพวกบรรพบุรุษในวรรณกรรมนอกเหนือพระคัมภีร์ และ
ในโบราณคดี พวกนักวิชาการที่ปฏิ เสธคาพยานทางพระคัมภีร์วา่ ไม่เป็ นจริ งนั้นได้ถูกถือว่าเป็ น “ผูท้ ี่แสดง
แนวคิดง่ายๆ” และ บรรดาผูท้ ี่เชื่ อว่าพระคัมภีร์ฮีบรู น้ นั เสริ มเนื้ อหานอกเหนื อพระคัมภีร์อย่างน่าเชื่ อว่าเป็ น
“ผูท้ ี่แสดงแนวคิดทั้งหมด” ข้าพเจ้าเป็ นหนึ่ งในประเภทหลังนี้ ผซู ้ ่ ึ งเชื่ อว่าการบันทึกต่างๆ ตามพระคัมภีร์
นั้นเป็ นพยานแก่บุคคลต่างๆ และเหตุ- การณ์ ต่างๆ ตามประวัติศาสตร์ ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในส่ วนนี้ ของปฐม
กาลอย่างไว้ใจได้450

“มันไม่ใช่ เป็ นเพราะว่า พวกนักวิชาการในทุกวันนี้ เริ่ มต้นด้วยสมมุติฐานเชิ งอนุ รักษ์มากกว่าผูม้ า
ก่อนของพวกเขา ว่าพวกเขามีการนับถื อต่อเรื่ องราวต่างๆ ของบรรพบุรุษที่ใหญ่กว่าสิ่ งที่เคยเป็ น
แต่เป็ นเพราะว่า หลักฐานก็รับรองมัน”451
“มันไร้ ขอ้ สงสัย ที่ ว่า มุ มมองต่างๆ แบบดั้งเดิ มและแบบอนุ รักษ์เกี่ ย วกับประวัติศ าสตร์ ทางพระ
คัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงเวลาของบรรพบุรุษนั้น จะดาเนิ นต่อไปที่จะเป็ นที่ชื่นชอบโดยผลลัพธ์
อะไรก็ตามที่เพิ่มพูนจากการค้นคว้าที่ยงั ดาเนินอยูข่ องเอบลา”452

2296
2166
2091
2081
2080
2067
2067-66
2066
2029
2026
2006
1991
1966
1943
1930
1923
1918
1916
1916
1910
1902

ข้ อมูลตามลาดับเวลาของบรรพบุรุษ453
การเกิดของเทราห์
การเกิดของอับราม
การออกจากฮารานของอับราม
การแต่งงานของอับรามกับฮาการ์
การเกิดของอิชมาเอล
การยืนยันถึงพันธสัญญา
การทาลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
การเกิดของอิสอัค
การตายของซาราห์
การแต่งงานของอิสอัค
การเกิดของยาโคบและเอซาว
การตายของอับราม
การแต่งงานของเอซาว
การตายของอิชมาเอล
การเดินทางไปยังฮารานของยาโคบ
การแต่งงานของยาโคบ
การเกิดของยูดาห์
การสิ้ นสุ ดของการทางาน 14 ปี ของยาโคบเพื่อได้มาซึ่ง
ภรรยาของเขา
การเกิดของโยเซฟ
การมาถึงเมืองเชเคมของยาโคบ
การข่มขืนดีนาห์

ปฐก. 11:24
ปฐก. 11:27
ปฐก. 12:4
ปฐก. 16:3
ปฐก.16:16
ปฐก. 17:1
ปฐก. 19:24
ปฐก. 21:2-3; เทียบ 21:5
ปฐก. 23:2
ปฐก. 25:20
ปฐก. 25:26
ปฐก. 25:7
ปฐก. 26:34
ปฐก. 25:17
ปฐก. 28:2
ปฐก. 29:23, 28; 30:4, 9
ปฐก. 29:35
ปฐก. 29:30
ปฐก. 30:23
ปฐก. 33:18
ปฐก. 34:1-2

1900
1899
1888
1886
1886
1878
1877
1877
1876
1859
1806

การแต่งงานของยูดาห์
การขายโยเซฟ
โยเซฟได้ถูกจาคุก
โยเซฟได้ถูกปลดปล่อย
การตายของอิสอัค
การไปเยีย่ มอียปิ ต์ครั้งแรกของพวกพี่ชาย
เพศสัมพันธ์ของยูดาห์กบั ทามาร์
การไปเยีย่ มอียปิ ต์ครั้งที่สองของพวกพี่ชาย
การลงไปยังอียปิ ต์ของยาโคบ
การตายของยาโคบ
การตายของโยเซฟ

ปฐก. 38:1-2
ปฐก. 37:2, 28
ปฐก. 39:20; เทียบ 41:1
ปฐก. 41:1, 46
ปฐก. 35:28
ปฐก. 42:1-3
ปฐก. 38:18
ปฐก. 43:1, 15; 45:6, 11
ปฐก. 46:6; เทียบ 47:9
ปฐก. 47:28
ปฐก. 50:22

II. การบรรยายถึงบรรพบุรุษ 11:27 — 50:26
หนึ่ งในการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญในการเน้นที่เกิดขึ้น ณ จุดนี้ ในปฐมกาลก็เริ่ มจากการสาปแช่งใน
การบันทึก แรกเริ่ มไปยังการอวยพรในการบรรยายถึงบรรพบุรุพ พันธสัญญาแบบอับราฮัมนั้นสาคัญที่สุด
ในส่ วนนี้ วิธีที่ครอบ ครัวของอับรามได้รับและจัดเตรี ยมพระพรเหล่านี้ ก็เปิ ดเผยออก อิสราเอลสามารถเข้า
ส่ วนกับประสบการณ์ต่างๆ ของ พวกเขาและเราก็สามารถเข้าส่ วนได้เช่นเดียวกัน
“บทที่ 1-11 ถูกตั้งไว้ในบาบิโลน บทที่ 12-36 ถูกตั้งไว้ในปาเลสไตน์ บทที่ 37-50 ถูกตั้งไว้ใน
อียิปต์ (ประเภทเดี ยวกันของจุดศูนย์รวมทางภูมิศาสตร์ แบบแบ่งเป็ นสามส่ วนก็ปรากฎออกมาจาก
พระธรรมอพยพ [1] 1:1-12:36 ในอียิปต์ [2] 12:37-18:27 ไปยังซี นาย [3] 19:1-40:38 ณ ซี นาย)
ในอีกนัยหนึ่ งแต่ละส่ วนของโลกเมดิ เตอร์ เรเนี ยนนั้นถู กเน้นในบางส่ วนของพระธรรมปฐมกาล
ส่ วนศูนย์กลางที่สาคัญของพระธรรมปฐมกาล (บทที่ 12-36) ก็ถูกล้อมไว้ในทางภูมิศาสตร์ ดว้ ยสอง
ส่ วนของโลกตะวันออกใกล้พร้อมกับประวัติศาสตร์ ของมันที่ซ่ ึ งประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลจะถูก
ผูกเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างต่อเนื่อง “ในบทที่ 1-11 นั้นเราอ่านว่าหลายคน ที่มีแผ่นดินนั้นก็สูญเสี ยมันไป
หรื อถูกขับไล่ให้ออกไปจากมันในบทที่ 12-50 การเน้นก็อยูท่ ี่หลายคนที่ไม่มีแผ่นดิน แต่กาลังมุ่งไป
หามัน กลุ่มหนึ่งก็กาลังสู ญเสี ย อีกกลุ่มหนึ่งก็กาลังคาดหวังที่จะได้
“พระธรรมปฐมกาลกาลังเคลื่อนเราไปอย่างเป็ นลาดับจากการกาเนิ ด (บทที่ 1-2) ไปสู่ การเสื่ อมลง
(บทที่ 3-11) ไปสู่ การมีชีวติ ใหม่ (บทที่ 12-50)” 454

บทที่ 1-11 นาเสนอแบบแผนที่เป็ นโครงสร้างที่ดาเนินไปตลอดส่ วนที่เหลือของหมวดเพ็นทาทูค
“ความสาคัญของปฐมกาล 1-11 สาหรับส่ วนที่เหลื อของหมวดเพ็นทาทูคสามารถเป็ นที่เห็นได้ใน
ข้อเท็จจริ งที่ ว่า โครงสร้ างแบบเรื่ องราวของมันนั้นก็จดั เตรี ยมแบบแผนที่ซ่ ึ งบ่อยครั้ งแล้วผูเ้ ขียน
ปรับแต่งเรื่ องราวของ หมวดเพ็นทาทูคที่ตามมา ดังนั้นลาดับและการจัดการของเรื่ องราวการ
ทรงสร้างในปฐมกาล บทที่ 1-2 ก็ แสดงให้เห็ นถึ งแบบแผนอย่างเดี ยวกันกับการบรรยายของการ
สร้างพลับพลา (อพย. 25-31) พลับพลาถูกพรรณนาว่าเป็ นการกลับไปสู่ สวนเอเดน คาแนะนา
ต่างๆ ที่ได้ให้แก่โนอาห์สาหรับการสร้างนาวานั้นก็ส่อให้เห็นถึงคาแนะนาต่างๆ ที่ได้ให้แก่โมเสส
สาหรับการสร้างพลับพลา ยิ่งไปกว่านั้นอีก คนหนึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าส่ วนทั้งหมดของธรรม
บัญญัติใ นหมวดเพ็นทาทู ค นั้นได้ถู ก แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม และถู ก เรี ย บเรี ย งในแบบแผนที่ ค ล้า ยกันกับ
โครงสร้างเรื่ องราวของปฐมกาล 1-11” 455
“เบื้องหลังทางโลกตะวันออกโบราณที่มีต่อปฐมกาล 1-11 นั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็ นห่ วงเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่แตกต่างจากประเด็นต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะครอบงาบรรดาผูอ้ ่านสมัยใหม่มนั กาลัง
ยืนยันถึงความ เป็ นเอกภาพของพระเจ้าต่อหน้าการเชื่ อในหลายพระเจ้า ซึ่ งก็คือความยุติธรรมของ
พระองค์ แทนที่ จะเป็ น การทาตามอาเภอใจ อานาจของพระองค์ที่ตรงกันข้ามกับการปราศจาก
อานาจของพระองค์ ความห่ วงใย ของพระองค์ที่มีต่อมนุ ษยชาติแทนที่จะเป็ นการหาประโยชน์ใส่
ตัวของพระองค์ และในขณะที่เมโสโป- เตเมียยึดติดกับปั ญญาของมนุ ษย์แรกเริ่ ม พระธรรมปฐม
กาลก็บนั ทึกถึงการไม่เชื่อฟังที่บาปของเขา เพราะว่าในฐานะ คริ สเตียน เรามีแนวโน้มที่จะทึกทัก
เอาประเด็นเหล่านี้ในศาสนศาสตร์ ของเรา บ่อย ครั้งแล้วเราล้มเหลวที่จะตระหนักถึงความดั้งเดิมที่
โดดเด่ น แห่ ง เนื้ อ หาของปฐมกาล 1-11 และจดจ่ อ ที่ ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นรองซึ่ งอาจจะ เป็ น
ความสาคัญที่นอ้ ยกว่า”456
การเปลี่ ยนแปลงบางอย่างที่โดดเด่นที่เกิ ดขึ้นในส่ วนที่สองของพระธรรมปฐมกาล แม้วา่ ทั้งสอง
ส่ วนก็เริ่ ม ต้นด้วยการทรงสร้างที่ได้ริเริ่ มโดยพระวจนะของพระเจ้า (1:1; 12:1) แทนที่การลาดับพงศ์ต่างๆ
จะโดดเด่นและ เรื่ องราวต่างๆจะเป็ นรองอย่างเช่ นในบทที่ 1-11 นั้น ตอนนี้ สิ่งตรงกันข้ามก็กลายเป็ นจริ ง
พระเจ้าก็ถอยกลับไป ไกลจนถึ ง เบื้องหลังของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ได้ถูกบันทึกไว้มากกว่ากรณี ก่อนหน้านั้น
และมันก็มีการเน้นที่สอดคล้อง ที่บุคลิกภาพของพวกบรรพบุรุษ พระสัญญาต่างๆ ที่มีต่อพวกบรรพบุรุษก็
ก่อตั้งหัวข้อที่เป็ นศูนย์กลางของส่ วนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกหลาน แผ่นดิน
และพระพรของพระเจ้า ดูเหมือนมันจะมี ความลึกซึ้ งที่เพิ่มขึ้นในการรู ้ตวั ทางศีลธรรมของพวกบรรพบุรุษ
ขณะที่ชนรุ่ นหนึ่งตามชนรุ่ นหนึ่งจากอับรามจนถึง โยเซฟ457

ก. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากเทราห์ 11:27 — 25:11
นี่ เป็ นส่ วนที่ หกและส่ วนที่ เป็ นศู นย์ก ลาง (ส าคัญที่ สุ ด ) ของส่ วนการล าดับ พงศ์ท้ งั 11 ส่ วนใน
พระธรรมปฐมกาล
หัวข้อหลักของหมวดเพ็นทาทูคคือความสาเร็ จบางส่ วนของพระสัญญาต่างๆ ที่มีต่อพวกบรรพบุรุษ
พระ- สัญญาต่างๆ ในปฐมกาล 12:1-3 และ 7 นั้นเป็ นต้นกาเนิ ดน้ าที่ซ่ ึ งส่ วนที่เหลือของเพ็นทาทูคก็ไหลมา
จากมัน458 วอล์เตอร์ ไคเซอร์ ก็จดั ประเภทของสามสิ่ งที่ได้สัญญาให้แก่อบั รามว่าเป็ น ทายาท มรดก และ
การรั บ มรดก 459 ดาวิด ไคล์นส์ ได้เรี ย กพวกมันว่า ลู ก หลาน ความสั ม พันธ์ ก ับ พระเจ้า และแผ่นดิ น 460
เจ. ดไวท์ เพ็นเทคอสท์ และ โรเบิร์ต แอล. ซอซี่ ได้อา้ งอิงถึงพวกมันว่าเป็ น พงศ์พนั ธุ์พระพรและแผ่นดิน461
พระเจ้าได้เปิ ดเผยข้อมูลมากขึ้นเกี่ ยวกับแต่ละพระพรเหล่านี้ อย่างต่อเนื่ อง พระองค์ได้ให้ขอ้ มูล
มากขึ้น เกี่ยวกับแผ่นดินแห่ งพระสัญญาใน 13:15, 17; 15:7-8, 18; 17:8; 24:7; 26:3-4 (แผ่นดินต่างๆ); 28:4,
13; 35:12; 48:4; และ 50:24 การกล่าวซ้ าของพระสัญญาเกี่ยวกับพงศ์พนั ธุ์ก็ปรากฎใน 13:15-16; 15:5;
17:2, 5-10, 13, 16, 19-20; 18:18; 21:12; 22:17-18; 26:3-4, 24; 28:13-14; 32:12; 35:11-12; 46:3; และ 48:4
และ 16
“เชื้ อสายของพวกบุ ต รชายที่ เ ป็ นตัวแทนตามล าดับ ของพวกบรรพบุ รุ ษ ผูซ้ ่ ึ งถู ก ถื อว่า เป็ นหนึ่ ง
เดียวกับกลุ่มทั้ง หมดที่ พ วกเขาได้เ ป็ นตัว แทนก็ เ ข้า ได้ก ัน กับ แนวคิ ด ซึ่ งเป็ นต้น แบบที่ ไ ด้ถู ก
สนับสนุนไว้แล้วในปฐมกาล 3:15 ยิ่งไปกว่านั้นอีก ในแนวคิดของ ‘พงศ์พนั ธุ์’ ก็เป็ นสองลักษณะ
ของพงศ์พนั ธุ์ในฐานะที่เป็ นผลประโยชน์ในอนาคตและพงศ์พนั ธุ์ในฐานะที่เป็ นผลประโยชน์ใน
ปั จจุบนั ของของประทานต่างๆ ที่ชวั่ คราว และฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้น ‘พงศ์พนั ธุ์’ ก็เป็ น
คานามที่เป็ นเอกพจน์โดยส่ วนรวมอยูเ่ สมอ มันไม่ เคยปรากฎเป็ นค านามที่ เ ป็ นพหู พ จน์ เ ลย
(ตัวอย่างเช่น ใน ‘บรรดาบุตรชาย’) ด้วยเหตุน้ นั ‘พงศ์พนั ธุ์’ได้ถูกกาหนดให้เป็ นหน่วยหนึ่ ง พร้อม
กับ ความยืดหยุ่นของการอ้า งอิ ง ถึ ง บุ คคลเดี ย ว และลู ก หลานหลายคนของครอบครั วนั้น การ
สับเปลี่ยนกันของการอ้างอิงนี้พร้อมกับความเป็ นปึ กแผ่นที่ร่วมกัน ซึ่ งได้บ่งบอกไว้ ของมั น นั้ น
เป็ นมากกว่าปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรม หรื อเหตุบงั เอิญของการแก้ไขที่ไม่ระมัดระวัง มันเป็ น บาง
สิ่ งที่แยกออกไม่ได้จากความตั้งใจทางหลักคาสอนของมัน”462
พระสัญญาแห่ งพระพรสากลก็เกิดขึ้นอีกใน 18:18; 22:18 (แก่อบั ราฮัม); 26:4 (แก่อิสอัค); และ
28:14 (แก่ยาโคบ) พระเจ้าได้ย้ าจุดประสงค์ของพระองค์พร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติมแก่อบั ราฮัมใน 13:14-

17; 17:1-21; และ 22:15-18; แก่อิสอัคใน 26:3-5, 24; และแก่ยาโคบใน 28:13-15; และ 35:9-12 (เปรี ยบเทียบ
46:1-4)
“ในขณะที่พระสัญญาสามอย่าง คื อ พระพร พงศ์พนั ธุ์ และแผ่นดิ นนั้นเป็ นเชื อกแบบหัวข้อที่ผูก
พระธรรมปฐมกาลไว้ เราพบว่าหัวข้อตรงกันข้ามของการฆ่าน้อง ความรุ นแรง การไม่ได้สร้ าง
และการถูกขับไล่น้ นั เป็ นเครื่ องส่ งเสริ มให้เด่นทางวรรณกรรมศาสนศาสตร์ สาหรับพระพรที่เป็ น
พระสัญญา”463
ปฐมกาล 12-50 จดจ่อที่พระสัญญาแห่ งลูกหลาน (ทายาท พงศ์พนั ธุ์ ) แม้วา่ พระสัญญาอื่นๆ ได้รับ
ความ สนใจมาก อพยพและเลวีนิติก็จดั การกับพระสัญญาแห่ งอิทธิ พลทัว่ โลกมากขึ้น (ความสัมพันธ์กบั
พระเจ้า มรดก พระพร) และกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติก็เน้นถึ งพระสัญญาแห่ งอสังหาริ มทรั พย์
(ที่ดิน การรับมรดกและ การพัก)
ที่ จ ะจัด เตรี ย มพระพรเหล่ า นี้ พระเจ้า จะต้อ งพิ ชิ ต หลายอุ ป สรรคด้ว ยกัน แต่ ล ะอุ ป สรรคได้
จัดเตรี ยมโอกาส สาหรับอับรามที่จะเข้มแข็งมากขึ้นในความเชื่ อและแต่ละอย่างได้ทดสอบความเชื่ อของเขา
แต่ละตอนในเรื่ องราว ของอับราฮัมก็เปิ ดเผยถึงบางสิ่ งที่สาคัญเกี่ยวกับอานาจและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
มันควรสอนผูอ้ ่านถึ งบางสิ่ ง เกี่ ยวกับการตอบสนองต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าในท่ามกลางความ
ยุง่ ยากที่หลากหลาย นี่เป็ นโครงเรื่ องของ เรื่ องราวของอับราฮัม
ในปฐมกาล 12-25 ปั ญหาต่างๆ ของการครอบครองแผ่นดินและการได้รับทายาท ก็ควบคุมเรื่ องราว
ของ ชี วิต ของอับ ราม อับ รามจะได้รั บ แผ่น ดิ น แห่ ง พระสั ญ ญาได้อ ย่า งไร และใครจะเป็ นทายาทแห่ ง
พระสัญญาของ อับราม? สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ผูอ้ ่านที่ ครุ่ นคิ ดก็ถามอย่างต่อเนื่ องขณะที่ เขาอ่าน
เรื่ องราวของอับราม อย่างน้อย ที่สุดแล้ว หนึ่ งในคาถามเหล่านี้ ก็เป็ นศูนย์กลางในทุกๆ เหตุการณ์ ในชี วิต
ของอับรามที่พระเจ้าได้เลือกที่จะบันทึกไว้ ในปฐมกาล คาถามเหล่านี้ ก็จดั ตั้งหัวข้อที่รวมกันของเรื่ องราว
ของอับราม464
นักเขียนคนหนึ่ งได้เรี ยกรู ปแบบซึ่ งโมเสสได้เปิ ดเผยเรื่ องราวของอับรามว่าเป็ น “เรื่ องราวที่เป็ น
อุปสรรค”
“เทคนิคทางวรรณกรรมจานวนน้อยได้ชื่นชมกับความเป็ นที่นิยมที่เป็ นสากล และยาวนานในฐานะ
ที่เป็ นเรื่ องราวที่เป็ นอุ ปสรรค มันพบได้ในวรรณกรรมโบราณและสมัยใหม่ต้ งั แต่มหากาพย์ของ
กิลกาเมสและการเดินทางผจญภัยที่ยาวนานไปจนถึงเดอะเพริ ลส์ออฟพอลไลน์และนวนิ ยายล่าสุ ด

คุณลักษณะของมันนั้น เป็ นตอนที่วา่ มันไม่ใช่เป็ นการประกอบด้วยตนเอง แต่พบเหตุผลของการมี
ชี วิตอยู่ของมันในความสัมพันธ์ ของมันกับเรื่ องเล่ าหรื อเรื่ องราวที่ ใหญ่กว่าซึ่ งมันเป็ นส่ วนหนึ่ ง
จุดประสงค์ของมันก็เพื่อที่จะกระตุน้ ความ สนใจที่ ใ จจดใจจ่ อและไม่ ลดละโดยการบรรยายตอน
ต่างๆ ที่คุกคามหรื อถ่วงความสาเร็ จของสิ่ งที่ผอู ้ ่าน สงสั ย หรื อ หวัง หรื อ รู ้ ว่ า จะเป็ นตอนจบของ
เรื่ องราว”465
วิกฤต 12 อย่างได้เกิดขึ้นขณะที่เรื่ องราวของชีวติ ของอับรามเปิ ดเผยออก แต่ละอย่างเหล่านี้ จะต้อง
ถูกพิชิตและเอา ชนะโดยพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งจัดเตรี ยมลูกหลานของอับรามในที่สุด แต่ละอย่างของปั ญหาเหล่านี้
ได้ก่อให้เกิ ดการท้าทาย ต่อความเชื่ อของอับราม พระเจ้านั้นสัตย์ซื่ อและมี อานาจพอที่ จะจัดเตรี ยมสิ่ ง ที่
พระองค์ได้สัญญาไว้หรื อไม่? ใน ตอนจบเราสามารถเห็นว่าพระองค์น้ นั สัตย์ซื่อและมีอานาจพอ แต่ละ
ปั ญหาที่อบั ราฮัมได้เผชิญก็เป็ นตัวอย่างของ ปั ญหาต่างๆ ที่ผเู ้ ชื่ อทุกคนจะต้องรับมือด้วยในการแสวงหาที่จะ
ดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ ดังนั้นแต่ละตอนในชีวติ ของอับรามก็สอนเราถึงบางสิ่ งเกี่ยวกับอานาจและความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้า และควรช่วยให้เราที่จะดาเนินชีวติ โดย ความเชื่ ออย่างสอดคล้องมากขึ้น โดยดั้งเดิมแล้ว
โมเสสได้บนั ทึกบทเรี ยนเหล่านี้สาหรับผลประโยชน์ของอิสราเอล เพื่อว่าคนอิสราเอลจะเอาแบบอย่างความ
เชื่ อของอับราม อับรามนั้นไม่ใช่วา่ ปราศจากข้อบกพร่ อง และความล้มเหลว กับความสาเร็ จของเขานั้นเป็ น
การแนะนาซึ่ งก็เป็ นจริ งกับบุคคลในพระคัมภีร์ท้ งั หมด
ปั ญหาต่างๆ ที่ความเชื่อของอับรามได้เผชิญคือสิ่ งเหล่านี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ซารายเป็ นหมันและไม่สามารถให้กาเนิดทายาทได้ (11:3)
อับรามจาต้องจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไป ซึ่ งพระเจ้าได้บอกเขาว่าเขาจะได้เป็ นมรดก (12:10)
ชีวติ ของอับรามได้อยูใ่ นอันตรายในประเทศอียปิ ต์ (12:11-20)
โลท หลานชาย (ทายาท?) ของอับรามได้แก่งแย่งเขาเกี่ยวกับดินแดน (บทที่ 13)
อับรามได้เข้าสู่ สงครามและอาจได้ตายไป (14:1-16)
ชีวติ ของอับรามได้อยูใ่ นอันตรายจากการแก้แค้นในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา (15:1)
พระเจ้าไม่ได้ยอมรับเอลีเยเซอร์ ในฐานะทายาทของอับราม (15:2-3)
ฮาการ์ ซ่ ึ งได้ต้ งั ครรภ์ (มีทายาท?)ให้อบั ราม ได้จากไป (16:6)
อาบีเมเลคได้คุกคามชื่อเสี ยงของซารายและเด็ก (ทายาท?) ในเมืองเกราร์ (บทที่ 20)
อับรามได้มีทายาทสองคน (21:8-11)
พระเจ้าได้บญั ชาให้อบั รามที่จะฆ่าทายาทของเขา (บทที่ 22)
อับรามไม่สามารถหาภรรยาที่เหมาะสมให้ทายาทของเขาได้ (24:5)

“. . . ผูบ้ รรยายได้ทอเนื้ อหานี้ เข้าด้วยกันอย่างมีทกั ษะในแนวทางที่จะพัวพันผูอ้ ่าน/ผูฟ้ ังในเรื่ องราว
ของความตึงเครี ยดที่เพิ่มขึ้นระหว่างพระสัญญาของพระยาเวห์ ที่วา่ อับรามจะมีทายาทและจะกลาย
มาเป็ นบิดาของหลายประชาชาติ กับการคุ กคามต่อความสาเร็ จของพระสัญญานี้ โดยชุ ดของวิกฤต
ต่างๆ”466
1. เทราห์ และการเชื่อฟังของอับราฮัม 11:27 — 12:9
ทั้งหมดที่โมเสสได้เขียนในส่ วนนี้ (11:27-12:9) เกี่ยวข้องกับอับรามและอนาคตของเขาในแผ่นดิน
แห่ ง พันธสัญญา อับรามได้เชื่ อฟั งคาสั่งของพระเจ้าที่ จะตั้งถิ่ นฐานในแผ่นดิ นที่พระเจ้าจะให้แก่เขาและ
ลูกหลานของเขา พร้ อมกับพระสัญญาที่ว่าเขาจะกลายมาเป็ นพรต่อคนทั้งโลก ตัวอย่างแห่ งความเชื่ อของ
อับรามเป็ นต้นแบบสาหรับ ผูเ้ ชื่อทุกคนที่จะละทุกสิ่ งเพื่อที่จะรับเอาพระพรต่างๆ ที่ได้สัญญาไว้ของพระเจ้า
และที่จะปรนนิบตั ิพระองค์ดว้ ยการ กลายมาเป็ นพรต่อคนอื่นๆ
“ภายในพระธรรมปฐมกาลแล้ว ไม่มีส่วนไหนที่สาคัญไปกว่า 11:27-12:9” 467
บรรพบุรุษของอับราม 11:27-32
“หน้าที่ของการลาดับพงศ์น้ ี ไม่ใช่เพื่อที่จะเชื่ อมโยงอับราฮัมกับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหน้านี้ อย่างที่
การลาดับพงศ์ต่า งๆ นั้นได้ท า แต่เพื่ อที่ จะเตรี ย มผูอ้ ่ านด้วยเบื้ องหลังที่ จาเป็ นส าหรั บการเข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ ของอับราฮัม รายชื่ อก็รวม 8 ชื่ อด้วยกัน บุคคลทั้งหมดที่ถูกเอ่ยชื่ อนั้นก็
สาคัญต่อการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆของเรื่ องราวที่ตามมายกเว้น ‘อิสคาห์’ (ข้อ 29) การรวมชื่ อที่ไม่
สาคัญนี้ เข้า ไปในรายชื่ อก็ ช้ ี แนะว่า ผูเ้ ขี ย นก าลังแสวงหาที่ จะบรรลุ จานวนที่ เจาะจงของชื่ อ ช่ วง
ระยะเวลาต่อเนื่ องมาจนถึ งบัดนี้ ในพระธรรมปฐมกาลนั้น ผูเ้ ขี ยนได้ทาตามรู ปแบบของการลง
รายชื่อ 10 ชื่อระหว่างบุคคลที่สาคัญในเรื่ องราว ในรายชื่อ สั้นๆ นี้ ก็มีเพียง 8 ชื่ อเท่านั้นที่ได้ให้
มา ดังนั้นถ้าเรากาลังคาดหวัง 10 ชื่ อนั้น จานวนของบุคคลในรายชื่ อนี้ ดู เหมือนจะขาดไปสองชื่ อ
โดยการลงรายชื่อแค่ 8 ชื่อเท่านั้น ผูเ้ ขียนก็ละผูอ้ ่านไว้กบั ความไม่แน่ใจว่าใคร จะเป็ นชื่ อที่เก้าและที่
สาคัญกว่านั้นคือใครจะเป็ นชื่ อที่สิบ เมื่อเรื่ องราวเปิ ดเผยออกมาเท่านั้นที่ชื่อที่เก้าและ ชื่ อที่สิบก็
ถูกแสดงให้เห็ นว่าเป็ นบุตรชายทั้งสองคนของอับราฮัม ซึ่ งก็คือ ‘อิชมาเอล’ (16:15) และ ‘อิสอัค’
(21:3)” 468
เป็ นที่แน่ชดั ว่าอับรามได้เติบโตขึ้นมาในเมืองเออร์ นักวิชาการจานวนน้อยเชื่ อว่าเมืองเออร์ ได้ต้ งั อยู่
ทาง ตะวันออกของเมืองฮาราน ซึ่ งใกล้กบั ส่ วนบนของบริ เวณที่เป็ นรู ปดวงจันทร์ ครึ่ งซี กแห่ งดินแดนที่อุดม

สมบูรณ์ ใ น ตะวันออกกลาง 469 อย่า งไรก็ ตามนัก วิช าการส่ วนใหญ่ถื อว่ามันอยู่ใ นเมโสโปเตเมี ยตอนใต้
เนื่องจากว่าต่อมาคน เคลเดียได้อาศัยในเมโสโปเตเมียตอนใต้ ดูเหมือนว่านี่เป็ นสถานที่ที่ถูกต้อง
“เมืองเออร์ เป็ นรู ้ จกั กันดี ว่าเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญในแผ่นดิ นซู เมอร์ มันได้ไปสู่ จุดสุ ดยอดของมัน
ภายใต้ บรรดากษัต ริ ย ์แ ห่ ง ราชวงศ์ ที่ ส ามของเมื อ งเออร์ ผู ้ซ่ ึ งได้ฟ้ื นฟู ธ รรมเนี ย มต่ า งๆ ทาง
วัฒนธรรมโบราณของ คนซู เมอร์ เป็ นครั้ ง สุ ดท้ายราว 2060-1950 กคศ. [อับ รามได้เกิ ดมาในปี
2166 กคศ.] ชื่อของญาติหลายคน ของอับรามยังเป็ นชื่ อของเมืองต่างๆ อันเป็ นที่รู้จกั อีกด้วย. . .เท
ราร์ . . . นาโฮร์. . . เสรุ ก. . .ฮาราน. . . และ ลาบันคนอารัม ซึ่ งเป็ นพ่อตาของยาโคบก็มาจากเมืองฮา
รานในปั ดดานอารัม ทั้งหมดนี้เป็ นที่ต่างๆ รอบๆ แม่น้ าบาลิห์ใน เมโสโปเตเมียตอนเหนื อ ฮา
รานและนาโฮร์ น้ นั ถูกเอ่ยถึงบ่อยครั้งในเอกสารของมาริ แห่งศตวรรษที่ 18 กคศ. และเมืองที่ชื่อ
ว่าเทลเทราห์และเสรุ กก็เป็ นที่รู้จกั จากข้อมูลของอัสซีเรี ยในภาย หลัง”470
บางทีผเู ้ ขียนภายหลังได้เพิ่มการอ้างอิงถึงคนเคลเดียในข้อที่ 28 เนื่องจากว่าคนเคลเดียไม่ได้เข้าไป
บาบิโลเนียจนกระทัง่ ประมาณ 1, 000 กคศ.471

“การเคลื่อนที่ระหว่างเมืองเออร์ และเมืองฮารานก็ง่ายที่จะเข้าใจเมื่อเราระลึกว่า เมืองเออร์ เป็ นเมือง
หลวงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดที่โลกได้เคยเห็นมา. . . .” 472
ครั้ งแรกพระเจ้าได้เรี ยกให้อบั รามที่ จะจากครอบครั วของเขาเมื่ อบรรพบุ รุษยังคงอยู่ที่เมื องเออร์
(12:1-3; เปรี ยบเทียบ 15:7; นหม. 9:7; กจ. 7:2) ครอบครัวของอับรามเป็ นผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์
(ยชว. 24:2)

“ความสั ม พัน ธ์ ห ลายอย่า งของอับ รามมี ชื่ อ ต่ า งๆ ที่ ช้ ี แ นะถึ ง การยึ ดถื อการนมัส การดวงจันทร์
(เปรี ยบเทียบ ซาราห์ มิลคาห์ ลาบัน) ซึ่ งเป็ นศาสนาที่โดดเด่นในเมืองเออร์ และเมืองฮาราน”473
อับรามได้แต่งงานกับน้องสาวต่างมารดาของเขา ที่ชื่อซาราย ซึ่ งไม่ได้ขดั แย้งต่อน้ าพระทัยของพระ
เจ้า ณ เวลาตอน ต้นๆ ในประวัติศ าสตร์ น้ ี (เปรี ยบเทียบ ลนต. 18:9; 20:17; ฉธบ. 27:22) การแต่งงานใน
หมู่ญาติ มิตร เป็ นการปฏิ บตั ิ ของการแต่ งงานภายในกลุ่ มครอบครั ว การทรงเรี ยกของพระเจ้า นั้นเป็ น
พระคุณอย่างสิ้ นเชิง มัน ไม่มีหลักฐานใดๆ ในตัวบทที่วา่ พระเจ้าได้เลือกอับรามเนื่ องจากเขาคู่ควรต่อความ
โปรดปราน พระเจ้ากาลังเริ่ มต้น ที่จะสร้ างครอบครัวของผูต้ ิดตามที่สัตย์ซื่อเพื่อพระองค์เอง พระเจ้าได้
เรี ยกพวกเขาที่จะจากศูนย์กลางในเมืองด้วย การวางใจและการเชื่ อฟั ง การอพยพของอับรามจากบ้านเกิ ด
ของเขาและการอพยพของอิสราเอลจากอียปิ ต์เป็ น เหตุการณ์หลักในการก่อตั้งประเทศอิสราเอล
“ปรากฏว่าเทราร์ โดยเหตุ ผลส่ วนตัวของเขา ได้ตดั สิ นใจที่ จะย้ายจากเออร์ ไปยังคานาอัน เขาเริ่ ม
เดินทาง ด้วยสมาชิกในครอบครัวห้าหกคน อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ไปที่ฮารานที่ซ่ ึ งเทราร์ เสี ยชีวิต
นี่เป็ นก้าวแรก ของการเดินทางของอับรามและซารายเพื่อไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา”474
ครอบครัวของอับรามได้อาศัยในเมืองฮารานช่วงหนึ่ง (ข้อ 31-32)
“ความแตกต่างระหว่างเทราห์กบั อับราฮัมคือสิ่ งเดี ยวเท่านั้น นัน่ คือ การตอบสนองแห่ งความเชื่ อ
ต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้า”475
เมื่อบรรพบุรุษเทราห์ได้ตายไป อับรามได้เดินทางต่อไปยังคานาอันด้วยการเชื่ อฟั งต่อการทรงเรี ยก
ของ พระเจ้า
“เหมือนกับเมืองนูซิน้ นั เมืองฮารานก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของอาณาจักรเฮอเรี ยน มิทานนิ ในขณะที่พวก
เฮอเรี ย นได้ อ ยู่ ณ จุ ด สู ง สุ ด ของอ านาจของพวกเขา ดัง นั้ น แผ่ น จารึ กต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ถู ก ค้น พบ
ณ เมืองนูซิคงจะสะท้อนถึงวิถีแห่ งชี วิตในเมืองฮาราน ในลักษณะนี้ พวกนักวิชาการได้สืบให้แน่ใจ
จากการศึกษาอย่างระมัดระวังถึ งแผ่นจารึ กต่างๆ ของเมืองนูซิว่าพวกมันนั้นมีประโยชน์อย่างมาก
ในการอธิบายถึงหลายตอนของพระคัมภีร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พวกบรรพบุ รุ ษ ซึ่ งจนบัด นี้ ก็ เ คยเป็ น
ปริ ศนามาตลอด
“แม้วา่ พระคัมภีร์บ่งบอกว่า ในที่สุดแล้ว อับรามได้จากฮานานไป (ปฐก. 12:4) อย่างไรก็ตาม พวก
บรรพ บุ รุษได้รักษาความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับเมื องนั้นไว้เรื่ อยไป อับรามได้ส่งคนใช้ของเขา

กลับไปที่ อารัมนา- หะราอิม (เมโสโปเตเมีย) ซึ่ งเป็ นดินแดนที่ฮารานได้ต้ งั อยู่ เพื่อที่จะหาภรรยา
ให้อิสอัคบุตรชายของเขา (ปฐก. 24:2-10) ภายหลังอิสอัคได้บอกให้ลูกชายคนที่อายุนอ้ ยกว่าของ
เขาคือยาโคบที่จะหนี ไปไปยัง ลาบันลุงของเขาในเมืองฮาราน เพื่อที่จะหลบหนี ความโกรธของ
เอซาวพี่ชายของเขา ผูซ้ ่ ึงเขาได้หลอก เอาพระพรของบุตรหัวปี ไปเสี ย (ปฐก. 27:43) ยาโคบได้หนี
ไปที่เมื องฮารานอย่างแท้จริ ง ต่อมาเขาก็ได้ แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเขาคือเลอาห์และราเชล
(ปฐก. 29:1-30)
“อย่างไม่น่าสงสัยว่า อิทธิ พลของสังคมเฮอเรี ยนที่มีต่อพวกบรรพบุรุษนั้นเข้มข้นอย่างมาก ไม่ใช่
เนื่ องจาก ที่มาของอับรามในเมโสโปเตเมียเท่านั้น แต่เนื่ องจากพวกบรรพบุ รุษทั้งหมดได้รักษา
ความสัมพันธ์ กับ บริ เวณนั้นไว้ สิ่ งนี้ ได้เกิ ดจากข้อเท็จจริ งที่ว่าหลายเหตุการณ์ ในเรื่ องราวของ
พระคัมภีร์ที่เกี่ ยวข้องกับพวก บรรพบุรุษในความเป็ นจริ งนั้นก็สะท้อนถึ งธรรมเนี ยมทางกฎหมาย
และสังคมของเฮอเรี ยน และก็พิสูจน์ เกินข้อสงสัยที่วา่ วิถีแห่ งชี วิตของบรรพบุรุษนั้นมีที่มาของมัน
ในสังคมเฮอเรี ยน”476
พวกนักโบราณคดี ได้ระบุ วนั ที่ แผ่นจารึ กต่างๆ ของเมืองนู ซิ 400 หรื อ 500 ปี หลังจากพวกบรรพ
บุรุษ แต่พวกมันก็สะท้อนถึงธรรมเนี ยมต่างๆ ที่ได้แพร่ หลายมาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ477 อย่างไร
ก็ตาม เราควรระวังที่จะไม่เน้นถึงอิทธิ พลของอารยธรรมเฮอเรี ยนมากเกินไป478
“ในระยะเวลา (ส่ วนแรกของยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนกลาง [2000 – 1750 กคศ.]) ปาเลสไตน์ได้รับการ
แพร่ ของพลเมืองขณะที่กลุ่มต่างๆ กึ่งเร่ ร่อนได้แทรกแผ่นดิน. . . .
“การที่ผูเ้ ข้ามาใหม่เหล่านี้ เป็ น ‘คนอาโมไรต์’ แห่ งเชื้ อสายพวกเซไอททางตะวันตกเฉี ยงเหนื อที่
เหมือนกันกับบรรดาผูท้ ี่เราได้พบในเมโสโปเตเมียนั้นก็ไม่น่าจะเป็ นที่สงสัย เท่าที่คนเหล่านี้ เป็ นที่
รู้จกั ชื่อของพวกเขาก็ช้ ีไปในทิศทางนั้นอย่างเอกฉันท์ รู ปแบบชีวิตของพวกเขานั้นถูกอธิ บายอย่าง
บรรเจิดโดยเรื่ องเล่าของซิ นุเฮ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเรื่ องราวต่างๆ ของปฐมกาล เพราะว่ามัน
ยากที่จะหลีกเลี่ยงการสรุ ปที่วา่ การอพยพไปอยูท่ ี่อื่นของบรรพบุรุษของอิสราเอลนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการเคลื่อนที่น้ ี คนเหล่านี้ไม่ได้นาการเปลี่ยนแปลงทางชาติพนั ธุ์แบบพื้นฐานมายังปาเลสไตน์
เพราะว่าพวกเขาเป็ นเชื้อสายพวก เซมไอททางตะวันตกเฉี ยงเหนื อที่ เหมื อนกันโดยทัว่ ไปกับคน
คานาอัน”479

ระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ หลักๆ ของแผ่นดินแห่ งพระสั ญญา
ยุคหิน (นีโอะลีธอิค-)

ราว 4000 กคศ. (?)

ยุคทองแดง (แคลโคลีธ-อิค)

4000 – 3150 กคศ. (?)

ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนต้น I
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนต้น II
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนต้น III
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนต้น IV

3150 – 2850 กคศ.
2850 – 2650 กคศ.
2650 – 2350 กคศ.
2350 – 2200 กคศ.

ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนกลาง I
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนกลาง IIก
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนกลาง IIข
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนกลาง IIค

2200 – 2000 กคศ.
2000 – 1750 กคศ.
1750 – 1630 กคศ.
1630 – 1550 กคศ.

ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนปลาย I
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนปลาย IIก
ยุคทองสัมฤทธิ์ ตอนปลาย IIข

1550 – 1400 กคศ.
1400 – 1300 กคศ.
1300 – 1200 กคศ.

ยุคเหล็ก I
ยุคเหล็ก II

1200 – 1000 กคศ.
1000 – 586 กคศ.

สมัยบาบิโลน/เปอร์เซีย

586 – 332 กคศ.

สมัยเฮเลนนิสติก I (ปโทเลเมค และ เซลูซิด)
สมัยเฮเลนนิสติก II (แฮสโมเนียน)

332 – 152 กคศ.
152 – 37 กคศ.

สมัยโรมัน I (เฮโรเดียน)
สมัยโรมัน II
สมัยโรมัน III

37 กคศ. – คศ. 70
คศ. 70 – 180
คศ. 180 – 324

ระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ หลักๆ ของแผ่นดินแห่ งพระสั ญญา (ต่ อ)
สมัยไบแซนทีน (คริ สเตียน)

คศ. 324 – 640

สมัยอาหรับ (มุสลิม)

คศ. 640 – 1099

สมัยพวกครู เสด (คริ สเตียน)

คศ. 1099 – 1291

สมัยแมมลุก (มุสลิม)

คศ. 1291 – 1517

สมัยเตอร์ กีส (มุสลิม)

คศ. 1517 – 1917

สมัยอาณัติของบริ ติช (คริ สเตียน)

คศ. 1917 – 1948

สมัยรัฐแห่งอิสราเอล (ยิว)

คศ. 1948 – ปัจจุบนั

พระสั ญญาต่ างๆ ของพระเจ้ า 12:1-9
“ข้อเหล่านี้ เป็ นความสาคัญพื้นฐานสาหรับศาสนศาสตร์ ของปฐมกาล เพราะว่าพวกมันทาหน้าที่ที่
จะผูกประวัติศาสตร์ แรกเริ่ มกับประวัติศาสตร์ ของพวกบรรพบุรุษในภายหลังเข้าด้วยกัน และมอง
ไปไกลถึงประวัติศาสตร์ภายหลังของชนชาติ”480
“โดยทั่วไปแล้ว ในขณะที่ บ ทที่ 1-11 พรรณนาถึ งการกบฎของมนุ ษ ย์ บทที่ 12 -50 บอกถึ ง
รายละเอียด ของการที่พระเจ้านามนุษย์ไปสู่ ที่แห่งพระพร”481
“. . . นี่เป็ นตอนหลักของพระธรรมปฐมกาล”482
การเปิ ดเผยของพระเจ้าต่ออับราฮัมในข้อเหล่านี้ ก็อธิ บายว่าทาไมครอบครัวของเขาได้ออกจากเมือง
เออร์ (11:31)

“. . . โดยการใส่ การทรงเรี ยกของอับราอัมหลังจากการกระจัดกระจายไปของชนชาติต่างๆ ณ บาบิโลน (11:1-9) นั้น ผูเ้ ขียนตั้งใจที่จะบรรยายถึ งการทรงเรี ยกของอับราฮัมว่าเป็ นของประทานแห่ ง
ความรอดของ พระเจ้าในท่ามกลางการพิพากษา”483
“ดังนั้นประวัติศาสตร์ แรกเริ่ มก็อธิ บายถึงความสาคัญของเรื่ องราวของบรรพบุรุษ แม้วา่ จะมีผลลัพธ์
เล็กน้อยในโลกแห่งสมัยของพวกเขา ที่จริ งแล้วพวกบรรพบุรุษเป็ นบุคคลที่โลกจะได้รับการไถ่โดย
ทางพวกเขา พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่พวกเขานั้นไม่ได้เป็ นพระเจ้าแห่ งเผ่า แต่เป็ น
ผูส้ ร้างจักรวาลทั้งหมด”484
ยุคการจัดการที่สี่ ซึ่ งก็คือยุคการจัดการของพระสัญญาซึ่ งได้เริ่ มตั้งแต่การทรงเรี ยกของอับรามไป
จนถึงการ ให้ธรรมบัญญัติของโมเสส ณ ภูเขาซี นาย (อพย. 19-24) การเป็ นผูอ้ ารักขาของมนุ ษย์ได้ข้ ึนอยู่
กับพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มีต่ออับราม ซึ่ งปรากฎครั้งแรกใน 12:1-3 แต่ได้รับการยืนยันและการ
ขยายใน 13:14-17; 15:1-7; 17:1-8, 15-19; 22:16-18; 26:2-5, 24; 28:13-15; 31:13; และ 35:9-12 พระพรของ
แต่ละบุคคลได้ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่อฟัง ของแต่ ละบุคคล (12:1; 22:18; 26:5) พระเจ้าได้สัญญาถึงพระพรแก่ชน
ชาติอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง ลูกหลานของอับราม (12:2; 15:18-21; 17:7-8) แก่คริ สตจักรผ่าน
ทางพระคริ สต์ (กท. 3:16, 28-29) และแก่ ชนต่างชาติ (12:3) บุคคลต่างๆ (เช่น ฟาโรห์ ใน 12:17 อาบีเมเลค ใน 20:3, 17) และชนชาติต่างๆ (เช่น อียิปต์ ในบทที่ 47-50 และ อพย. 1-15) ที่ได้พิสูจน์วา่ กรุ ณาต่อ
พงศ์พนั ธุ์ของอับรามจะประสบกับพระพรของพระเจ้า แต่ บรรดาผูท้ ี่ได้พิสูจน์วา่ เป็ น ศัตรู จะประสบกับการ
สาปแช่งของพระเจ้า (12:3; เปรี ยบเทียบ มธ. 25:31-46) คริ สเตียนได้รับการทรงเรี ยกให้วางใจพระเจ้าอย่าง
ที่อบั รามได้ทาและที่จะเข้าไปสู่ พระพรต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณของ พันธสัญญาแบบอับราฮัม ซึ่ งเป็ นพันธสัญญา
ที่ได้เริ่ มต้นยุคการจัดการแห่ งพระสัญญา (รม. 4:11, 16, 23-25; กท. 3:6-9) พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่
มีต่ออับรามและลู กหลานของเขาไม่ได้สิ้นสุ ดลงด้วยการให้ธรรมบัญญัติ ของโมเสส (กท. 3:17; เปรี ยบ
เทียบ อยพ. 32:13; 33:1-3; ลนต. 23:10; 25:2; 26:6; ฉธบ. 6:1-23; 8:1-18; ยชว. 1:2, 11; 24:13; กจ. 7:17;
รม. 9:4)
อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็ นการทดสอบของการเป็ นผูอ้ ารักขาความจริ งของพระเจ้า ของ
อิสราเอล ยุคการจัดการแห่ งพระสัญญาได้ถูกเข้ามาแทนที่แต่ไม่ได้ถูกทาให้เป็ นโมฆะโดยยุคการจัดการ
แห่ง ธรรมบัญญัติ (อพย. 19:3-8)
พระวจนะของพระเจ้ า 12:1-3
12:1

ส่ วนนี้ เริ่ มต้นด้วย คาต่อประโยคซึ่ งขัดแย้งกัน “วาบ” ในตัวบทฮีบรู แปลว่า “ตอนนี้ ” ในฉบับแปล
NASB มันแนะนาถึงอนุประโยคที่ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์แบบอิสระ (เปรี ยบเทียบ 1:2) บางทีการ
เปิ ดเผยนั้นได้เกิดขึ้นในเมืองเออร์ ฉบับแปล NIV ก็รวบสิ่ งนี้ ดว้ ยการแปลว่า “พระเจ้าได้ตรัสแก่

อับราม” ดังนั้นการเริ่ มต้นของบทที่ 12 ก็ยอ้ นกลับไปสู่ บางสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในเมืองเออร์ แม้วา่ บทที่
11 จบลงด้วยการที่อบั รามอยู่ในเมืองฮาราน ถ้อยคาของสเทเฟนใน กิ จการ 7:2 ก็สนับสนุ นการตี
ความนี้ สเทเฟนได้อา้ งอิงถึงการแปลฉบับเซปทัวเจนท์ของข้อนี้ใน กิจการ 7:3
“พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ได้เรี ยกอับรามที่จะจากบ้านบ้านเกิดของเขาและที่จะไปยังประเทศอื่น
“พระนาม ยาเวห์ แปลว่า พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่มีการอธิ บายจนมาถึง อพย. 3:14, 15 แต่ผอู ้ ่านพระธรรม
ปฐมกาลต้องรู ้ว่าผูท้ ี่ได้ตรัสกับอับรามนั้นเป็ นผูเ้ ดี ยวกันยาเวห์ ผูซ้ ่ ึ งได้ก่อตั้งชนชาติอิสราเอล และ
ผูท้ รงสร้างทุกสิ่ ง (2:4) [และได้เรี ยกพวกเขาให้ออกมาจากอียปิ ต์สู่ดินแดนใหม่]”485
การที่ครอบครัวของอับรามได้เลือกที่จะไปกับเขานั้นไม่ไดบ่งบอกถึงการกระทาแห่ งการไม่เชื่ อใน
ส่ วนของอับราม พระเจ้าไม่ได้ห้ามคนอื่ นจากการที่จะไปกับอับราม โลทเลื อกที่จะไปกับอับราม
อับรามไม่ได้เลือกที่จะเอาโลทไปด้วย
จุ ดเน้น ของค าสั่ ง ของพระเจ้า ก็ คื อว่า อับ รามควรจะถอนรากตัวเขาเองและติ ด ตามการนาของ
พระองค์ พระองค์ได้เรี ยกให้เขาละทิง้ 3 สิ่ ง ซึ่ งเป็ นการยากขึ้นทุกที นั้นก็คือละทิ้งบ้านเมืองของเขา
ครอบครัวของเขา และครัวเรื อนของบิดาของเขา บ้านเมืองของเขาเป็ นภูมิภาคของเขา ครอบครั ว
ของเขาเป็ นกลุ่มชนของเขา และครัวเรื อนของบิดาของเขาก็เป็ นกิ่งก้านของกลุ่มชนของเขา ในโลก
ในยุคของอับรามจะไม่ได้ยนิ ถึงการโยกย้ายแบบนี้
“คนยากจนข้นแค้น หรื อคนพ้ายแพ้สงครามเท่านั้นที่ จะออกเดิ นทางโดยไม่มีจุดหมายคนที่ ไม่มี
แผ่นดิ นจะอยู่ และนักโทษหนี้ คดี เท่านั้นที่ จะโยกย้าย และออกจากบ้านเมืองของบรรพบุรุษของ
ตน”486
“รายละเอี ยดอย่างหนึ่ งที่ เราจาเป็ นต้องเอาใจใส่ ที่นี่คือองค์ประกอบที่ เป็ นเงื่ อนไขในโปรแกรม
พันธสัญญากับอับราม หลังจากการตายของบิดาของเขา (ปฐก. 11:32) นั้นเองที่อบั รามได้เริ่ มต้น ที่
จะตระหนักถึงสิ่ งใดก็ตาม เกี่ยวกับพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้แก่เขา เพราะว่าหลังจากการตายของ
บิดาของเขา พระเจ้าได้นาเขาไปยังดินแดนนั้น (12:4) และ ก็ยืนยันถึ งพระสัญญาดั้งเดิ มที่มีต่อเขา
ที่นนั่ (12:7)
“เพราะฉะนั้น มันสาคัญที่จะสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเชื่อฟังต่อโปรแกรม พันธสัญญานี้
ไม่วา่ พระเจ้าจะตั้งพันธสัญญากับอับรามหรื อไม่น้ นั ได้ข้ ึนอยู่กบั การกระทา แห่ งความเชื่ อของอับ

รามในการจากดินแดน อย่างไรก็ตาม เมื่อการกระทานี้ ได้บรรลุแล้ว และอับรามได้เชื่ อฟั งพระเจ้า
พระเจ้าได้ต้ งั โปรแกรมที่ไม่มีเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลง ไม่ได้”487
“. . . ในแง่ไหนที่พนั ธสัญญาแบบอับราฮัม [บทที่ 15] ไม่มีเงื่อนไข? ประเด็นที่นี่ ซึ่ งได้ เป็ นที่เข้าใจ
ผิดอยู่บ่อยๆ ก็คือว่า ในขณะที่ความสาเร็ จของชนรุ่ นที่เจาะจงใดๆ ของ อิสราเอลได้ข้ ึนอยูก่ บั การ
เชื่ อฟั งต่อพระเจ้า การครอบครอบแผ่นดินนั้นได้ถูกสัญญาให้ แก่อิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไข แม้ว่า
พวกเขาไม่สมควรต่อมันก็ตาม พระคัมภี ร์ได้พยากรณ์ ว่า คนที่ เหลื ออยู่และอยู่ในทางธรรมของ
อิสราเอลจะเป็ นผูค้ รอบครองแผ่นดิน ณ การเสด็จ มาครั้งที่สอง (อสค. 20:33-38)” 488
12:2-3 อับรามมีเพียงแค่พระสัญญาจากพระเจ้าเท่านั้น เราเห็นถึงความเชื่อของเขาในความเต็มใจของเขา
ที่ จะเชื่ อฟั งพระเจ้าอย่า งเคร่ งครั ดในความมัน่ ใจที่ ว่าสิ่ งที่ พระเจ้าได้สัญญาไว้ พระองค์จะทาให้
สาเร็ จ (ฮบ. 11:8) พระสัญญานี้ ของพระเจ้าเป็ นเมล็ดที่ซ่ ึ งพันธสัญญาแบบอับราฮัมได้งอกขึ้น
(บทที่ 15) พระสัญญาที่นี่ได้รวมถึ งรายละเอียดบางอย่าง มันเป็ นเพียงแค่พระสัญญาโดยทัว่ ไป
เกี่ยวกับลูกหลาน (ข้อ 2) และ อิทธิพล (ข้อ 2-3) ตัวบทฮีบรู กล่าวว่า “จงเป็ นพระพร” (ข้อ 2) ไม่ใช่
“เจ้าควรจะเป็ นพระพร” นี่ เป็ นคาสั่งแทนที่จะเป็ นการทานาย อย่างไรก็ตาม ขณะที่ อับรามได้
อวยพรคนอื่นๆ เขาจะมาเป็ นพระพร (นัน่ คือ มีความอุดม อย่างเช่ น อุดมไปด้วยธาตุยเู รเนียม หรื อ
พลูโทเนียม) พระเจ้าจะทาให้ชีวติ ของเขามัง่ คัง่ และมีอานาจขึ้นและเขาจะบารุ งชีวติ ของ คนอื่น
“พระสัญญาต่างๆ ที่พระเจ้าที่ มีสง่ าราศี น้ ี ได้ให้แก่อบั รามได้ตกไปสู่ สามประเภท (ปฐก. 12:2-3)
หนึ่ง มันมีพระสัญญาต่างๆ ที่เป็ นส่ วนตัวที่ได้ให้แก่อบั ราม พระเจ้าได้ตรัสว่า
‘เราจะ อวย
พรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสี ยงใหญ่โตเลื่องลือไป’ จากนั้นมันก็มีพระสัญญา ต่างๆ ระดับชาติ ที่ได้
ให้แก่ชายที่ไม่มีลูกนี้ ‘เราจะให้เจ้าเป็ นชนชาติใหญ่’ และสุ ดท้าย
มันมีพระสัญญาต่างๆ
ระดับสากลที่จะต้องมาทางอับราม ‘เจ้าจะช่วยให้ผอู ้ ื่นได้รับพร. . บรรดาเผ่า พัน ธุ์ ท วั่ โลกจะได้
พรเพราะเจ้า’” 489
“อับราฮัมถูกกล่าวถึงว่าจะ ‘ได้รับพร’ หรื อ ‘เป็ นพร’ แก่คนอื่นๆ ถึง 5 ครั้งในข้อที่ 2-3 นี่ หวน
กลับไปยังพระพรยิ่งใหญ่อนั แรกของมนุ ษยชาติ ณ การทรงสร้ าง (1:28) และการรื้ อ ฟื้ นของมัน
หลังจากน้ าท่วมโลก (9:1)
ยิ่งไปกว่านั้นอีก อับราฮัมจะต้องมาเป็ น ‘ชนชาติ ใหญ่’ ซึ่ ง
เปรี ยบเที ยบอย่างน่ า เป็ นไปได้กบั 70 ชนชาติ ที่ ได้ถู กกล่ า วไว้ใ นบทที่ 10 ชื่ อ เสี ย งของเขาจะ
‘ใหญ่โต’ อีกด้วย ในขณะที่ผคู ้ นแห่ งบาเบลผูซ้ ่ ึ งได้พยายามที่จะทา ‘ชื่อเสี ยง’ ให้แก่พวกเขาเองได้
ถูกทาให้สับสนไป (11:4-9)” 490

ความแตกต่างเล็กน้อยมากสามอย่างของพระพรรวมถึ ง ความมัง่ คัง่ (13:2, 5; 14:22-23; 24:35;
26:12-13; 30:43; 32:3-21) อานาจ หรื อ ความอุดสมบูรณ์ (1:28; 13:16; 15:5; 22:17; 26:4; 28:3,
14; 35:11) และชัยชนะ (1:22; เปรี ยบเทียบ 22:17)
คาฮีบรู ที่แปลว่า “สาปแช่ง” ในข้อที่ 3 นั้นสาคัญ คาว่า คาล ใน “คนที่แช่งเจ้า” หมายถึงอย่างแท้จริ ง
ว่า “ดูถูก” แต่คาว่า ออริ น ใน “เราจะสาป” หมายถึง “สาปแช่ง” มันเป็ นการดูถูกต่ออับราฮัมเท่านั้น
ที่จะกระตุน้ การพิพากษาของพระเจ้า
“จุดประสงค์สูงสุ ดของพระเจ้าก็คือ การอวยพรคนทัว่ โลกผ่านทางอับราฮัมและพงศ์พนั ธุ์ของเขา4 91
การทรงเรี ยก และการตอบสนองที่เชื่ อฟั งของอับราฮัม ก็จดั ตั้งพื้นฐานสาหรับทุกคนที่จะเจริ ญรอย
ตามเกี่ ย วกับ เขา ลู ก หลานถัดมา และลู ก หลานของเขาในภายหลัง เมื่ อพระเจ้าได้เรี ย กอับราม
พระองค์ได้ใช้วิธีเข้าหาแบบใหม่สาหรับการที่จะอวยพรเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ ข้อเหล่านี้ จดั ทาถ้อยแถลง
ที่เป็ นแผนการซึ่ งเป็ นถ้อยแถลงที่กาหนดโปรแกรมของพระเจ้าเกี่ยวกับอนาคต
“พระสัญญาใดๆ ที่พระเจ้าให้จะต้องรับเอาโดยความเชื่อ”492
“สิ่ งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอับรามคือ ความเชื่อที่ลึกซึ้ งและไม่หวัน่ ไหวของเขา”493
การตีความแบบไม่มียุคพันปี เกี่ยวกับพระสัญญานี้ ก็คือว่า “มันไม่ได้เป็ นของ ‘อิสราเอล’ ตามเชื้ อ
ชาติ ที่ไม่เชื่ อในทุ กวันนี้ (ดู รม. 9:6-8; กท. 3:15) แต่เป็ นของพระเยซู คริ สต์และคริ สตจักรของ
พระองค์ (ดู12:7; 13:16 และจงสังเกต กท. 3:16, 26-29; 6:16)” 494 การตีความนี้ ประยุกต์ใช้พระ
สัญญาต่อพงศ์พนั ธุ์ฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมและไม่ใช่ต่อพงศ์พนั ธุ์ทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่มี
เหตุ ผ ลส าหรั บ การยอมรั บสิ่ ง นี้ ม ากกว่าการอธิ บ ายที่ ค ลุ มเคลื อ อับ ราฮัมได้เข้า ใจว่าพระสัญญา
ประยุกต์ใช้กบั ลูกหลานทางกายภาพของเขา และการสาแดงภายหลังก็หนุนใจให้เราที่จะเข้าใจ มั น
ในแนวทางนี้อีกด้วย

อับราฮัม
ปฐก. 12:1-3
ปฐก. 12:7
ปฐก. 13:14-17
ปฐก. 15

การเปิ ดเผยต่ างๆ ต่ อบรรพบุรุษ
อิสอัค
ยาโคบ
ปฐก. 26:2-5
ปฐก. 28:12-15
ปฐก. 26:24
ปฐก. 31:3
ปฐก. 31:11-13
ปฐก. 32:24-29

โยเซฟ
ปฐก. 37:5-7
ปฐก. 37:9

ปฐก. 17:1-21
ปฐก. 15
ปฐก. 21:12-13
ปฐก. 22:1-2
ปฐก. 22:15-18

ปฐก. 35:1
ปฐก. 35:9-12
ปฐก. 46:2-4

การตอบสนองของอับราม 12:4-9
12:4

เนื่องจากว่าโลทได้เลือกที่จะไปกับอับรามอย่างสมัครใจ บางทีเขาได้เชื่อพระสัญญาต่างๆ เช่นกัน
(เปรี ยบเทียบกับรู ธ) การทรงเรี ยกของอับรามนั้นได้เป็ นการที่จะแยกจากบรรดาญาตินอกศาสนา
ของเขา ดังนั้นเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังด้วยการยอมให้โลทที่จะไปกับเขา495
บางทีอบั รามได้ถือว่าโลทเป็ นทายาทของเขา (เปรี ยบเทียบ 11:27-32; 12:4-5; 13:1-2)
“เนื่องจากประมวลกฏหมายของเมโสโปเตเมียได้อนุ ญาตการรับมาเป็ นทายาทในกรณี ของการไม่มี
ลูก นี่กลายมาเป็ นข้อสันนิษฐานที่ดึงดูดใจเกี่ยวกับโลท”496
อับรามได้อาศัยอยู่กบั บิดาของเขา 75 ปี จากนั้นได้มีชีวิตอยูโ่ ดยปราศจากบิดาของเขาหรื อบุตรชา
ของเขา 25 ปี และจากนั้นได้มีชีวติ อยูก่ บั บุตรชายของเขา ซึ่ งก็คือ อิสอัคอีก 75 ปี

12:5-6 การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของอับรามอยูใ่ นเมืองเชเคม497
(Map, page 129)
“. . . เมืองต่างๆ ที่อยูบ่ นเส้นทางของกลุ่มคนเดินทางหลักซึ่ งมุ่งหน้าไปทางตะวันตกจาก ยูเฟรตีสที่
ปรากฎอย่างสาคัญในเรื่ องราวต่างๆ ของอับรามคือ เชเคม เบธเอล เฮโบรน และเกราร์ ”498
เชเคมได้เป็ นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ต่อคนอิสราเอล เพราะว่าที่นี่พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่อบั รามเป็ น
ครั้งแรกในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญานี่ เป็ นการเปิ ดเผยหลักครั้งที่สองของพระเจ้าแก่ อบั ราม ณ เชเคม นั้น
ยาโคบได้ซ้ื อดินแดนในภายหลัง ได้ต้ งั ครอบครัวของเขา และได้ฝังบรรดารู ปเคารพของเขา ใน การอุทิศตน
ต่อพระยาเวห์อีกครั้ง หลังจากที่ได้กลับมาจากการอยู่ชวั่ คราวของเขาในปั ดดันอารัม (33:18-20; 35:4) ที่นี่
เช่นเดียวกันที่คนอิสราเอลได้รวมตัวกันสองครั้งเมื่อพวกเขาได้ครอบครอง คานาอันภายใต้การเป็ นผูน้ าของ
โยชูวาเพื่อที่จะระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการให้แผ่นดินแก่พวกเขาซึ่ งพระองค์ได้สัญญาต่อบรรพ
บุรุษของพวกเขา (ยชว. 8; 24) เชเคมอยูใ่ กล้ศูนย์กลางทาง ภูมิศาสตร์ ของคานาอัน (เปรี ยบเทียบ ยชว. 20:7)

มันตั้งอยูใ่ นศูนย์กลางของดินแดนตอนนี้ พระเจ้า ได้สัญญาให้แก่อบั ราม “โมเรห์” หมายถึง “ครู ” ดังนั้น
ต้นไม้แห่งโมเรห์อาจได้เป็ นสถานที่ของ ต่างชาติสาหรับการบูชาและเสี่ ยงทาย
“ที่ นี่ อับ ราฮาม โดยทางสั ญ ลัก ษณ์ ได้ เ ริ่ มยึ ด ครองดิ น แดนที่ ว ัน หนึ่ งจะเป็ นเขตแดนของ
อาจารย์ที่ยงิ่ ใหญ่และคาสั่งสอนของพระองค์”499
การอ้างอิงถึงการอยูท่ ี่นนั่ ของคนคานาอันในดินแดนนั้น ก็จดั เตรี ยมหนทางสาหรับเหตุการณ์ต่างๆ
ของความขัดแย้งกับคนท้องถิ่ นเหล่านี้ ที่ติดตามมาในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 10:15-19)
มันยัง แสดงถึ ง อุ ป สรรคที่ มี ต่ อความส าเร็ จ แห่ ง พระสั ญญาของพระเจ้า ที่ จ ะให้ดิ นแดนแก่ อับ รามและ
ลูกหลานของเขา (ข้อ 7) อับรามไม่สามารถครอบครองแผ่นดินแห่ งพระสัญญาทันที ทันใดเพราะว่าคน
คานาอันได้ครอบครองมัน
12:7

ในการตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้ดินแดนแก่อบั รามที่ที่เขาได้ยืนอยู่ บรรพบุรุษ
นี้ ได้สร้างแท่นบูชาและได้นมัสการพระยาเวห์ นี่ เป็ นการตอบสนองที่เป็ นลักษณะเด่นของอับราม
ต่อพระคุณของพระเจ้า แท่นบูชาต่างๆ ของอับรามนั้นเป็ นโครงสร้างที่ถาวรกว่าเต็นท์ของเขา เขา
ได้ดาเนิ นชี วิตต่อไปในฐานะคนเดิ นทาง และคนแปลกหน้าในดิ นแดนที่ เขายังไม่ได้ครอบครอง
(ฮบ. 11:9-10)
พวกนักวิจารณ์ แห่ งความเป็ นประวัติศาสตร์ ของเรื่ องราวของบรรพบุ รุษ (“พวกที่แสดงแนวคิด
ง่ายๆ) ได้พยายามที่จะพิสูจน์ว่าศาสนาของพวกบรรพบุรุษได้แตกต่างอย่างมากจากหลักความเชื่ อ
ของโมเสสและแม้กระทัง่ บรรทัดฐานของคริ สเตียน ในขณะที่มนั มีความแตกต่างบางอย่าง มันไม่
มี หลักฐานที่ ไว้ใจได้ว่า พวกบรรพบุ รุษได้นมัสการพระเจ้าที่ แตกต่า งไปจากพระเจ้าที่ ต่อมาคน
อิสราเอลได้นมัสการ500

12:8

อับรามได้เดิ นทางต่อไปยังทิ ศใต้และได้ต้ งั ค่ายระหว่างเมืองเบธเอลและเมืองอัย (บางทีเป็ นเอท
เทล501) ซึ่ งอยู่ทางเหนื อของเมืองซาเล็ม (เยรู ซาเล็ม) อีกครั้งหนึ่ ง เขาได้สร้างแท่นบูชาเพื่อที่จะ
นมัสการพระยาเวห์และได้ออกพระนามของพระองค์ในการนมัสการ

12:9

จากนั้นเขาได้เดินทางต่อไปทางทิศใต้ไปสู่ เมืองเนเกบ (แปลตามตัวอักษรว่า แห้ง) บางทีเนื่ องจาก
การขาดอาหารสาหรับพวกสัตว์ที่กินหญ้าของเขา (ข้อ 10)

ชนชาติอิสราเอลในสมัยของโมเสสได้แบ่งปั นถึงการทรงเรี ยกอย่างเดียวกันที่พระเจ้าได้มีต่ออับราม
พวก เขาจะต้องจากที่ อยู่อาศัย ของพวกเขา ซึ่ ง ก็ คืออี ยิป ต์และที่ จะไปยัง แผ่นดิ นแห่ ง พระสั ญญาเพื่ อจะ
นมัสการ และปรน- นิ บตั ิพระเจ้าที่นนั่ พร้อมกับพระสัญญาแห่ งพระพร สิ่ งนี้ ได้เรี ยกร้องความเชื่ อ เรามีการ
ทรงเรี ยกที่เหมือนกัน ผูเ้ ชื่ อ ที่ ดาเนิ นโดยความเชื่ อ จะละทิ้งสิ่ งต่างๆมากมาย เพื่อมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
โปรแกรมของพระเจ้าเพื่อที่จะอวยพรโลก
“การออกจากความมัน่ คงคือหนทางเดียวของการออกจากการเป็ นหมัน”502
2. อับรามในอียปิ ต์ 12:10-20
วิกฤตอันที่สองที่อบั รามได้เผชิญได้เกิดขึ้นจากการกันดารอาหารในคานาอัน อับรามได้เลือกที่พกั
แรมใน หุ บเขาไนล์จนกระทัง่ มันได้สิ้นสุ ดลง ในเหตุการณ์ น้ ี อบั รามได้บิดเบือนความจริ งเกี่ยวกับซาราย
เพราะว่าเขากลัว ตาย503 ด้วยการทาอย่างนั้น เขาได้ทาอันตรายต่อพระพรของเขาเนื่ องจากว่าเขาได้สูญเสี ย
ภรรยาของเขาแก่ฟาโรห์ ชัว่ คราว อย่างไรก็ตาม พระยาเวห์ได้แทรกแซงเพื่อจะช่วยอับรามและซารายให้
พ้นจากอียปิ ต์
“เรื่ องราว ‘การพักแรม’ ของฮับราฮัมในอียปิ ต์สนับสนุ นลักษณะเฉพาะของการถูกปรับแต่งอย่างจง
ใจที่จะ เปรี ยบเทียบกับเรื่ องราวภายหลังของการช่วยให้อิสราเอลพ้นจากอียิปต์ของพระเจ้า (ปฐก.
41-อพย. 12) พระคัม ภี ร์ท้ งั สองตอนมี เนื้ อหาคล้า ยกัน อี ก ด้วย ดัง นั้น ที่ นี่ ณ ตอนต้นของ
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับอับราฮัม และพงศ์พนั ธุ์ ของเขานั้น เราก็ พบความคาดหวังถึ งเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ณ ตอนจบ. . . . ข้างหลังฉากนั้นก็มีพระเจ้าผูท้ รงรักและสัตย์ซื่อประทับอยู่ สิ่ งที่
พระองค์ได้ทากับอับราฮัม พระองค์จะทาเพื่อประชากร ของพระองค์ในวันนี้และวันพรุ่ งนี้”504
แม้วา่ บรรดานักศึกษาพระคัมภีร์โต้แย้งถึงประเด็นนี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าอับรามได้ออกหน้าพระเจ้าด้วย
การไป ยังอียปิ ต์ โดยปราศจากการเปิ ดเผยของพระเจ้าว่าเขาควรจะทาอย่างนั้น505 ในเชิงถากถางแล้ว พระเจ้า
ได้อวยพร อับรามในอียิปต์ผา่ นทางซารายเป็ นส่ วนใหญ่โดยไม่คานึ งถึ งการขาดความเชื่ อของอับราม และ
จากนั้นได้ให้เขา กลับไปที่แผ่นดินแห่งพระสัญญา การกันดารอาหารที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่ ง (ข้อ 10) ภายหลัง
ได้หนุนใจให้ยาโคบและ ครอบครัวของเขาที่จะพักแรมในอียิปต์ (47:4) แต่พระเจ้าได้อนุ ญาตให้ยาโคบที่
จะไป (46:2-4) เป็ นที่ชดั เจนว่ามัน คือความกลัวแทนที่จะเป็ นความเชื่ อที่ได้ทาให้อบั รามจากแผ่นดิ นแห่ ง
พระสัญญาไป

“ตลอดปฐมกาล 12-50 นั้น อียิปต์เป็ นสัญลักษณ์ ของความปลอดภัยและการจัดเตรี ยมสาหรับพวก
บรรพบุรุษและบรรดาครอบครัวของพวกเขา อย่างไรก็ตาม อี ยิปต์เป็ นผูถ้ ูกข่มเหงในปฐมกาล
จงสังเกตว่ามัน คือซารายผูไ้ ด้ ‘เขี่ยวเข็ญ’ สาวใช้ชาวอียิปต์ของเธอ ซึ่ งบังคับเธอที่จะ ‘หนี ไป’
(16:6) ต่อมาเธอเร่ งเร้าให้สามีของเธอที่จะ ‘ขับไล่’ หญิงอียปิ ต์น้ ีไปเสี ย”506
นักอรรถาธิ บายบางคนสรุ ปว่าในการจัดการกับซารายอย่างที่เขาได้ทานั้น อับรามได้พ่ ึงพาธรรม
เนี ยมของ ดิ นแดนที่ เขาได้จากมาเพื่อที่ จะปกป้ องตัวเขา พวกเขาแนะนาว่าธรรมเนี ยมนี้ ไม่เป็ นที่ รู้จกั ใน
อียปิ ต์อย่างแน่นอน เพราะว่าเขาได้ลม้ เหลวที่จะรับรู ้ถึงสิ่ งนี้ อับรามจึงได้พบกับปั ญหา
“เรื่ องราวที่ถูกกล่าวซ้ าถึงสามครั้ง [เกี่ยวข้องกับอับราฮัม ใน 12:10-20 และ 20:1-18 และ อิสอัคใน
26:6-12] ได้เป็ นหัวข้อของการอภิปรายอย่างมากโดยบรรดานักอรรถาธิ บายมาตลอดหลายยุค แต่
เนื่องจากการค้น พบที่นูซิน้ นั มันก็กลายมาเป็ นที่ชดั เจนว่าอับรามและอิสอัคไม่ได้เกี่ยวข้องในการ
หลอกลวงแต่อย่างใดแต่ ได้พยายามที่จะปกป้ องภรรยาของพวกเขาจากการลวนลามทางเพศ ด้วย
การอ้างธรรมเนียมของเฮอเรี ยน หรื อกฎหมายของภรรยา-ความเป็ นน้องสาว ตามแผ่นจารึ กนู ซิ
นั้น ผูห้ ญิงที่มีสถานะของภรรยา-น้องสาว แทนที่จะเป็ นแค่ภรรยาเท่านั้น ก็ได้ชื่นชมกับสิ ทธิ พิเศษ
ต่างๆ ที่เหนือกว่าและได้ถูกปกป้ องดีกว่า สถานะ นั้ นเป็ นสถานะทางกฎหมายอย่ า งแท้ จ ริ ง
ภรรยา-น้อ งสาวนั้น ค่ อ นข้า งแตกต่ า งจากความสั ม พัน ธ์ ท างกายภาพซึ่ งเป็ นที่ เ ข้า ใจโดยค าว่ า
‘น้องสาว’ โดยทัว่ ไป ในการที่จะสร้างสถานะของภรรยา-ความเป็ นน้องสาวนั้น เอกสารสอง
อย่างต้องถูกจัดเตรี ยมไว้ นัน่ คือ เอกสารอันหนึ่งสาหรับการสมรสและอีกอันหนึ่ง สาหรับความ
เป็ นน้องสาว ดังนั้น เราพบแผ่นจารึ กนูซิ ตามบุคคลที่ชื่ออัคคูเลนิ บุตรของอาคิยา ได้สัญญา กับ
ฮูราซซิ คนหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น บุ ตรของเอกกายา ที่ จะให้ฮูราซซิ ใ นการแต่ ง งานกับ น้องสาวของเขาที่
ชื่อ เบลทัค คาดัมมิ แผ่นจารึ กอีกแผ่นหนึ่ งก็บนั ทึกว่า อัคคูเลนิ คนเดียวกันนั้นได้ขายน้องสาวของ
เขาที่ชื่อเบลทัค คาดัมมิ ให้เป็ นน้องสาวของฮูราซซิ ค นเดี ยวกัน ถ้าการสมรสนั้นได้ถูกละเมิ ด
การลงโทษนั้นก็รุนแรงกว่า ในกรณี ของการสมรสแบบธรรมดาที่ตรงไปตรงมา มันดูเหมือนว่า
การกระทาของอับราฮัมและอิสอัคสะท้อนถึงธรรมเนียมนี้”507
ในวัฒนธรรมเฮอเรี ยนที่อบั รามได้จากมานั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นได้ถือว่า ความสัมพันธ์แบบสามี
ภรรยา-น้องสาวนั้นศักดิ์สิทธิ์ กว่าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา ตามมุมมองนี้ เมื่ออับรามได้ไปยังอียิปต์ เขา
ได้ทึกทักเอาว่า คนอียิปต์ได้ถือว่าความสัมพันธ์แบบสามี ภรรยา-น้องสาวนั้นศักดิ์ สิทธิ์ กว่าความสัมพันธ์
แบบสามีภรรยา เพราะ ฉะนั้น เราได้นาเสนอซารายในฐานะภรรยา-น้องสาวของเขาและได้คาดหวังว่าคน
อียปิ ต์จะไม่แทรกแซงในความ สัมพันธ์ของเขากับซาราย อย่างไรก็ตามบรรดาผูส้ นับสนุ นมุมมองนี้ ทึกทัก
เอาว่าความสัมพันธ์แบบสามี ภรรยา-น้องสาวนั้นไม่เป็ นที่รู้จกั ต่อฟาโรห์ เขาได้นาซารายไปเพราะเขาได้

เชื่ อว่าเธอเป็ นน้องสาวทางกายภาพของอับราม เมื่อเขาได้คน้ พบว่าซารายยังเป็ นภรรยาของอับรามอีกด้วย
เขาได้ส่งคืนซารายแก่อบั รามเพราะว่าฟาโรห์ได้ถือว่า ความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานั้นศักดิ์ สิ ทธิ์ เขาได้
โกรธต่ออับรามเพราะว่าในสายตาของฟาโรห์น้ นั อับรามได้แสดง ถึงความสัมพันธ์ของเขากับซารายอย่าง
ผิดๆ
บรรดาผูท้ ี่ถือมุมมองนี้ เห็นว่าเหตุการณ์น้ ี เป็ นตัวอย่างของความล้มเหลวที่จะปรับตัวต่อวัฒนธรรม
ต่างชาติ และความล้มเหลวที่จะวางใจพระเจ้า ตามปกติแล้ว พวกเขาเข้าใจว่าแรงจูงใจของอับรามนั้นเป็ น
ความมัน่ ใจใน ธรรมเนียม ตามวัฒนธรรมจากอดีตของเขามากกว่าความเชื่อในพระเจ้า508
ตรงกันข้าม นักตีความส่ วนใหญ่ได้สรุ ปว่าอับรามไม่ได้จริ งใจอย่างแท้จริ งและไม่ได้ตรงไปตรงมา
เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ข องเขากับ ซาราย แต่ ไ ด้บ อกความจริ ง ครึ่ งหนึ่ ง เพื่ อ ที่ จะรั ก ษาชี วิ ตของเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ 20:12) เป็ นที่ชดั เจนว่ามันเป็ นไปได้สาหรับพวกพี่ชายจะจัดการกับบรรดาผูข้ อพวกน้องสาว
ของพวกเขาด้วยสัญญาของการ สมรสโดยปราศจากการให้พวกเขาไปอย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ 24:55;
34:13-17) พระเจ้าจะบรรลุพระสัญญาต่างๆ ได้อย่างไรถ้าอับรามได้ตายไปในตอนนี้ ? ความกลัวของเขา
นั้นก็เป็ นที่ เข้าใจ ฟาโรห์ ได้นาซารายไปยังวังของเขา อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้แทรกแซงอย่างเหนื อ
ธรรมชาติเพื่อที่จะทาให้อบั รามและซารายมาอยู่ด้วยกันใหม่ และให้ พวกเขากลับไปยังแผ่นดิ นแห่ งพระ
สัญญา (โดยการเนรเทศ)509
ความกลัวของอับรามในเรื่ องความปลอดภัยทางกายภาพของเขาในดินแดนที่ไม่รู้จกั (ข้อ 2) ได้นา
เขาที่จะ ทาการริ เริ่ มที่ไม่ใช่น้ าพระทัยของพระเจ้า เขาควรที่จะได้บอกความจริ งและได้วางใจพระเจ้าต่อไป
กระนั้นแม้ใน การไม่เชื่อฟังของเขาและการขาดความเชื่อของเขานั้น พระเจ้าได้อวยพรอับราม (ข้อ 16) และ
ได้สงวนเขาไว้ (ข้อ 20) เนื่องจากพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ (12:1-3)
“คนหนึ่ งไม่สามารถพลาดการเปรี ยบเทียบที่เจตนาระหว่างการพักแรกของอับรามในอียิปต์ และ
เหตุก ารณ์ ภายหลังในชี วิตชนชาติ อิส ราเอลในการเป็ นทาสในอี ยิปต์ ลัก ษณะเด่ นต่ างๆ นั้นก็
คล้ายคลึงกันอย่างพิเศษ: การกันดารอาหารในแผ่นดิน (12:10; 47:13), การลงไปยังอียิปต์เพื่อที่จะ
พักแรม (12:10; 47:27), ความพยา- ยามที่จะฆ่าผูช้ ายและรักษาผูห้ ญิงไว้ (12:12; อพย. 1:22), ภัย
พิบตั ิต่างๆ เหนืออียปิ ต์ (ปฐก. 12:17; อยพ. 7: 14-11:10), การปล้นอียิปต์ (ปฐก. 12:16; อพย. 12:3536), การช่วยให้พน้ (ปฐก. 12:19; อพย. 15), และการ ขึ้นไปยังเนเกบ (ปฐก. 13:1; กดว. 13:17, 22)
ดังนั้น การช่ วยให้พน้ ที่ยิ่งใหญ่จากการเป็ นทาสที่อิสราเอล ได้ประสบนั้นก็ได้บรรลุ ในบรรพบุรุษ
ของพวกเขา และบางทีก็เป็ นที่มาของการปลอบโยนและการหนุนใจ ต่อพวกเขา”510

บางครั้งเรารู ้สึกถูกทดลองให้กลัวในเรื่ องสวัสดิภาพของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่
ไม่รู้จกั บางครั้ง ความกลัวนี้นาเราไปสู่ การเริ่ มดาเนินการและไม่เชื่อฟังพระเจ้า เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าที่
จะบรรลุ พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งๆ ที่มีสถานการณ์ ต่างๆ ที่คุกคามได้ เราควรสัตย์ซื่อ
และจริ งใจอยูเ่ สมอ
“ความสัตย์สุจริ ตและความซื่ อสัตย์ของลูกของพระเจ้านั้น เป็ นหนึ่ งในอาวุธที่มีอานาจมากที่สุดของ
เขาใน การเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ”511
ฟาโรห์ (ความหมายตามตัวอักษรคือ บ้านใหญ่) ที่อบั รามได้รับมือด้วยในอียิปต์น้ นั อาจเป็ น อินโย
เตฟที่ 2 (2117-2069 กคศ.) ซึ่งเป็ นผูป้ กครองของราชวงศ์ที่สิบเอ็ด สมัยอาณาจักรยุคกลาง เมืองหลวงของเขา
อยูใ่ นเมมฟิ ส ซึ่ งอยู่ ใกล้กบั กรุ งไคโรสมัยใหม่อย่างมาก
การระบุถึงฟาโรห์ต่างๆ ที่สาคัญในช่วงเวลาของปฐมกาล512
ก่อนประวัติศาสตร์ (ราว 3100 กคศ.)
ราชวงศ์ต่างๆ แรกเริ่ ม (ราชวงศ์ที่ 1-2; 3100 – 2686 กคศ.)
เมเนส (ฟาโรห์องค์แรก)ได้รวมอียปิ ต์ใต้และอียปิ ต์เหนื อเข้าด้วยกัน
อาณาจักรเก่า (ราชวงค์ที่ 3-6; 2686 – 2181 กคศ.) เมืองหลวง: เมมฟิ ส (โนปห์) สมัยของอานาจสิ ทธิ์ ขาด
ยุคของการสร้างปิ รามิด (พวกนักโบราณคดีได้ระบุวา่ มีเกือบ 80 ที่)
โจเซอร์ (โซเซอร์ ; ฟาโรห์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ที่ 3) ได้สร้างปิ รามิดที่เป็ นขั้น (ทางใต้ของกรุ ง
ไคโร)
เชโอปส์ (คูฟู; ฟาโรห์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ที่ 4) ได้สร้างปิ รามิดที่ใหญ่ (ที่สุด) ณ กิเซห์ (ใกล้กรุ ง
ไคโร)
เชเฟรน (คาเฟร; ฟาโรห์องค์ที่ 4 ของราชวงศ์ที่ 4) ได้สร้างปิ รามิดซึ่ งยอดอยูก่ บั ที่ใกล้กบั สฟิ งซ์
(ใกล้กรุ งไคโร)
สมัยกลางแรก (ราชวงศ์ที่ 7-10; ราว 2181 – 2040 กคศ.) เมืองหลวง: เธเบส (โน)
อาณาจักรกลาง (ราชวงศ์ที่ 11-14; ราว 2033 – 1603 กคศ.) เมืองหลวง: เมมฟิ ส (โนปห์) สมัยของ
วัฒนธรรมและอารยธรรม
อินโยเตฟที่ 2 (2117– 2069 กคศ. ฟาโรห์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์ที่ 11) ได้ตอ้ นรับอับราม (ปฐก.
12:15)
อเมเนมเฮตที่ 2 (1929 –1895 กคศ.; ฟาโรห์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์ที่ 12) ได้ปกครองเมื่อโยเซฟได้
ไปถึงที่อียปิ ต์ (ปฐก. 37:36)
เซซอสทริสที่ 2 (1897 – 1878 กคศ.; ฟาโรห์องค์ที่ 4 ของราชวงศ์ที่ 12) ได้ให้มีการแก้ความฝัน

ของเขาโดยโยเซฟและได้ยกชูโยเซฟ (ปฐก. 40:2; 41;1, 14-45)
เซซอสทริสที่ 3 (1878 – 1843 กคศ.; ฟาโรห์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์ที่ 12) ได้ปกครองเมื่อยาโคบ
ได้เข้าไปในอียปิ ต์และได้รับพรจากยาโคบ (ปฐก. 46:31; 47:10)
อเมเนมเฮตที่ 3 (1842 – 1797 กคศ.; ฟาโรห์องค์ที่ 6 ของราชวงศ์ที่ 12) ได้ปกครองเมื่อโยเซฟได้
ตายไป(ปฐก. 50:26)
การลาดับวันเดือนปี เชิงสั มพันธ์ ของตะวันออกใกล้ โบราณ
วันเดือนปี
3150 – 2200
กคศ.

สมัย

ตะวันออกใกล้ โบราณ

คานาอัน

ยุคทอง
ไม่มีการบันทึกจนกระทัง่ แผ่น
อียปิ ต์: อาณาจักรเก่า
สัมฤทธิ์
จารึ กของเอบลา การขุดค้นแสดง
(ผูส้ ร้างปิ รามิด)
ตอนต้น (คานาอัน
ให้เห็นถึงนครรัฐ ต่างๆ ที่มงั่ คัง่
เมโสโปเตเมีย: ซูเมอร์และอัคคัด
ตอนต้น)
และยิง่ ใหญ่

2200 – 1500 ยุคทองสัมฤทธิ์ อียปิ ต์: อาณาจักรกลาง คนอาโม
กคศ.
ตอนต้น (คานาอัน ไรต์ (ฮิคโซส) ควบคุมอียปิ ต์และ คนอาโมไรต์ และบรรพบุรุษของ
ตอนกลาง)
คานาอัน
คนฮีบรู ในคานาอันและอียปิ ต์

1500 – 1200
กคศ.

1200 – 930
กคศ.

930 – 586
กคศ.

ยุคทองสัมฤทธิ์
ตอนต้นปลาย
(คานาอัน
ตอนปลาย)

ยุคเหล็กที่ 1
(อิสราเอล 1)

ยุคเหล็กที่ 2
(อิสราเอล 2)

คนอียปิ ต์, คนคานาอัน (ยุคของ
เอล อมาร์นา) การพิชิตโดยโยชูวา
อียปิ ต์ขบั ไล่คนอาโมไรต์และ
ผูว้ นิ ิจฉัยตอนต้น, คนฟี ลิสเตีย, คน
ควบคุม คานาอัน
มีเดียน, คนอัมโมน, คนโมอับ,
และอื่นๆ
อิทธิพลของอียปิ ต์อ่อนตัวลง
อิทธิพลของซีเรี ยและอัสซีเรี ยยัง
ไม่ได้พฒั นา
อียปิ ต์อ่อนแอแต่ชิชกั โจมตี คานา
อัน
หลังจากการตายของซาโลมอน
ซีเรี ย (อารัม) พัฒนาไปสู่คู่ต่อสูท้ ี่
รุ นแรงสาหรับ
อิสราเอล

ผูว้ นิ ิจฉัยต่อมา ซามูเอล,
ซาอูล, ดาวิด, ซาโลมอน

อาณาจักรได้ถูกแบ่งแยก

พระคัมภีร์

ปฐมกาล
5 – 11

ปฐมกาล
12 – 50

อพยพ
ถึง ผูว้ นิ ิฉยั

ผูว้ นิ ิฉยั
ถึง
1 พงศ์กษัตริ ย ์

1 พงศ์กษัตริ ย ์
ถึง
2 พงศ์กษัตริ ย ์

ในการศึกษาพันธสัญญาเดิมนั้น นักเขียนบางคนอธิ บายช่วงเวลา “before Christ” (B.C. - กคศ.) ว่า
เป็ น B.C.E. นี่ หมายถึง “before the common era” (ก่อนยุคทัว่ ไป) นักเขียนเหล่านี้ ก็อา้ งอิงถึงช่วงเวลา A.D –
คศ. (ละติน anodo-mini “year of our Lord”) ว่าเป็ น “common era” (ยุคทัว่ ไป)
การอ้างอิงถึงอูฐครั้งแรกในพระคัมภีร์ปรากฎในข้อที่ 16 เป็ นเวลาหลายๆ ปี ที่พวกนักวิชาการได้เชื่อ
ว่าคน สมัยโบราณไม่ได้นาอูฐมาเลี้ยงจนกระทัง่ หลังจากสมัยของบรรพบุรุษอย่างมาก พวกเขาได้เชื่ อว่าการ
อ้างอิงถึ งอูฐใน ปฐมกาลได้บ่งบอกถึ งความไม่แม่นยาทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หลักฐานทาง
โบราณคดีสาหรับการนาอูฐ มาเลี้ยงตั้งแรกเริ่ มนั้นได้พิสูจน์วา่ พวกนักวิจารณ์น้ ี ผิด513 คาฮีบรู ไม่ได้แยกแยะ
ว่าอูฐเหล่านี้เป็ นประเภทสองโหนก หรื อหนึ่งโหนก
“มันสาแดงถึ งความมัง่ คัง่ การที่จะมีอูฐในสมัยนั้น ก็เปรี ยบเสมือนการมีรถลิ โมซี นราคาแพงๆ ใน
สมัยนี้”514
พระเจ้าจะปกป้ องแผนการของพระองค์ แม้ว่าประชากรของพระองค์ทาให้มนั ซับซ้อนด้วยการ
หลอกลวง ดังนั้นผูเ้ ชื่ อไม่ควรพยายามที่จะช่ วยพวกเขาเองให้พน้ จากสถานการณ์ ที่คุกคามโดยแผนการที่
หลอกลวง แต่ควรที่จะ วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าต่อไป
“ที่ นี่ค วามล้ม เหลวของอับ รามต่ อหน้าความเป็ นศัตรู เหมื อนกับ ความบาปของอิ ส ราเอลในถิ่ น
ทุรกันดารนั้นได้ถูกบันทึกไว้ให้เป็ นการเตือนสาหรับชนรุ่ นต่อๆ มาอย่างแน่ นอน (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 10:11) และเป็ นตัวอย่างประกอบของการท าลายไม่ ได้ข องพระสั ญญาต่างๆ ของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ รม. 11:29” 515
3. อับรามแยกจากโลท บทที่ 13
บทนี้ บนั ทึกการที่อบั ราม แม้ว่าได้ถูกคุกคามด้วยความขัดแย้งใหญ่กบั โลทเนื่ องจากการวิวาทของ
คนเลี้ยง สัตว์ของพวกเขาได้ให้การเลือกดินแดนที่เขาต้องการแก่หลานชายของเขาอย่างไม่เห็นแก่ตวั โลท
ได้เลื อกเอาบริ เวณ ที่อุดมสมบูรณ์ แม้ว่ามันเป็ นที่อาศัยของคนชั่วร้ าย พระเจ้าได้อวยพรอับรามด้วยการ
ยืนยันถึงพระสัญญาของ พระองค์เป็ นการตอบแทน นี่เป็ นวิกฤตครั้งที่สี่ที่อบั รามได้เผชิญ

13:1-4 อับรามได้กลับจากอียิปต์โดยทางเนเกบ และได้ต้ งั ถิ่ นฐานใกล้กบั สถานที่ ต้ งั ก่ อนหน้านี้ ของเขา
ระหว่างเมืองเบธเอลและเมืองอัย
“เรื่ องที่น่าสนใจที่พิเศษก็คือว่า ในปฐมกาล 12:10-13:4 โลทครอบครองที่ต้ งั อย่างเดียวกัน กั บ
‘ฝูงชนชาติอื่น’ (อพย. 12:38) ในเรื่ องเล่าของปฐมกาล 41- อพยพ 12 ในอีกนัยหนึ่ง เป็ นที่ชัดเจน
ว่า ผูเ้ ขียนต้องการที่จะดึงความสนใจของผูอ้ ่านไปสู่ การเข้าส่ วนของโลทกับ ‘ฝูงชนชาติอื่น’ มัน
เป็ นราวกับว่า โลทถูกมองในเรื่ องเล่าเหล่านี้วา่ เป็ นต้นแบบของ ‘ฝูง ชนชาติ อื่ น ’ ที่ อ อกมาจาก
อียปิ ต์พร้อมกับอิสราเอล”516
จงสังเกตถึงความคล้ายคลึงกันของโลทกับเอซาวด้วย
13:5-7 เมื่อมันเป็ นที่ชดั เจนว่ามันไม่มีทุ่งหญ้าพอที่จะค้ าจุนฝูงสัตว์ท้ งั หมดของอับรามและโลท อับรามได้
แนะนาให้โลทแยกไปจากเขา เขาได้ให้การเลือกดินแดนที่เขาต้องการที่จะตั้งถิ่นฐานแก่หลานชาย
ของเขา นี่เป็ นการแสดงกิริยาที่ไม่เห็นแก่ตวั ในส่ วนของอับราม ถ้าเขามีอายุแก่กว่าโลท ซึ่ งก็เป็ นไป
ได้ มันก็แสดงถึงความกรุ ณาที่ยิ่งใหญ่ โลทคงได้เป็ นผูท้ ี่น่าจะเป็ นไปได้ที่สุดสาหรับบทบาทของ
ทายาทของอับรามเนื่ องจากซารายเป็ นหมัน เขาเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวของอับรามและเป็ น
ญาติทางสายโลหิ ต (หลานชาย) บางที ณ เวลานี้ อบั รามได้ถือว่าโลทเป็ นทายาทผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าจะ
บรรลุพระสัญญาต่างๆ ทางเขา
13:8-10 ในการเสนอแก่โลทถึง “ทางซ้าย” หรื อ “ทางขวา” (ข้อ 9) นั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าอับรามกาลังแนะนา
ว่าเขาและโลทแบ่งแผ่นดินแห่งพระสัญญา เขาจะเอาส่ วนหนึ่งและหลานชายของเขาจะเอาอีกส่ วน
หนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 22:3-10) สิ่ งที่สาคัญต่อการชื่นชมของเราต่อการเสนอของอับรามก็คือ ความรู ้
เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งที่ว่า คนฮีบรู เช่ นเดี ยวกับคนสมัยโบราณอื่นๆ นั้นเป็ นแบบทางตะวันออก (ซึ่ ง
ตรงกันข้ามกับแบบทางเหนื อ อย่างที่เราเป็ น) บางทีอบั รามและโลทได้มองไปทางตะวันออกเมื่อ
อับรามได้ทาการแนะนา (ข้อ 9) ดังนั้น “โลทเงยหน้าแลดูที่ลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน” (ข้อ 10) ซึ่ งไปทาง
ตะวันออกของที่ที่พวกเขาได้ยืนอยู่ (บางทีบนภูเขาฮาเซอร์ ซึ่ งเป็ นจุดที่สูงสุ ดในส่ วนนั้นของคานา
อัน และระยะไม่ไกลจากทั้งเมืองเบธเอลและเมืองอัย) ดังนั้นเมื่ออับรามได้นาเสนอแก่โลทถึงสิ่ งที่
อยู่ทางซ้ายมื อของเขานั้น เขาได้อา้ งอิงถึ งคานาอันทางทิศเหนื อ ซึ่ งเป็ นบริ เวณรอบๆ เมืองเชเคม
(เปรี ยบเทียบ 12:6; 33:18-34:31; 37:12-17) และไกลไปทางทิศใต้ถึงเมืองเบธเอลและเมืองอัย อีก
ทางเลือกหนึ่ งก็คือสิ่ งที่อยูท่ างขวามือของพวกเขา ซึ่ งก็คือคานาอันทางทิศใต้ที่รวมถึงเฮโบรนและ
เนเกบ (เปรี ยบเทียบ 13:6, 9; 13:1, 18; 20:1; และข้ออื่นๆ) ชายทั้งสองคนนี้ ได้อาศัยอยูใ่ นสอง
ดินแดนนั้นมาก่อน

การอธิ บายของโมเสสถึ งลุ่มแม่น้ าจอร์ แดนว่าคล้ายกับอียิปต์ (ข้อ 10) นั้นควรได้แนะนาให้ผอู ้ ่าน
ปฐมกาลที่เป็ นคนอิสราเอลที่จะหลีกเลี่ยงความปรารถนาที่จะกลับไปยังอียิปต์ (เปรี ยบเทียบ อพย.
16:3; กดว. 11:5; 14:2-3)
13:11-13 อย่างไรก็ตาม โลทไม่ได้เลือกทางเลือกเหล่านี้ ไม่วา่ ทางทิศเหนื อหรื อทางทิศใต้ ตรงกันข้าม เขา
ได้ตดั สิ นใจที่จะย้ายไปทางทิศตะวันออกไปยังลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน (ข้อ 11) ก่อนหน้านั้นเราได้อ่าน
ว่า อาดัม เอวา และคาอินได้เดินทางไปทางทิศตะวันออกหลังจากที่พวกเขาได้ทาบาป (3:24; 4:16)
และผูค้ นแห่ งบาเบลได้ไปทางทิศตะวันออกและได้กบฏต่อพระเจ้า (11:2) ดังนั้นการย้ายไปทาง
ทิศตะวันออกของโลททาให้เราเป็ นกังวลเล็กน้อย (เปรี ยบเทียบ 12:3) ณ เวลานี้ แม่น้ าจอร์ แดนได้
เป็ นพรมแดนทางทิศตะวันออกของคานาอันที่ดาเนินไปทางใต้จากจุดปลายทางทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของทะเลเกลือ (ตาย) และทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ไปยังคาเดช (ตามตัวอักษรหมายถึง แท่นบูชา
ทางลัทธิ ) บารเนีย (10:19) จากนั้นมันได้ดาเนิ นต่อไปยังทะเลใหญ่ (เมดิเตอร์ เรเนียน) เลียบไปตาม
ลาธารเอล อาริ ช (ลาธารแห่ งอียิปต์ เปรี ยบเทียบ กดว. 34:1-12; ยชว. 15:1-12) ตัวบทเปรี ยบเทียบ
“แผ่นดินคานาอัน” กับ “หัวเมืองในที่ลุ่มแม่น้ า” (ข้อ 12) สถานที่ที่โลทได้เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานก็อยู่
บนพรมแดนทางทิศตะวันออกของแผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ข้อ 11)
สถานที่ต้ งั ของเมืองโสโดมนั้นยังไม่แน่ นอน มันมีความเป็ นไปได้สามอย่าง คือ ทางทิศเหนื อของ
ทะเลตาย ทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องทะเลตาย 517 หรื อ ใต้ลุ่ ม น้ า ทางทิ ศ ใต้ข องทะเลตาย
ทาง เลือกที่สองดูเหมือนจะเป็ นไปได้ที่สุด
“. . .การเลือกของโลทนี้ได้ทาให้เกิดการแยกออกระหว่างเขากับอับรามในที่สุด” 518
การเลือกของโลทได้ต้ งั อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งต่อความเชื่อของอับรามในพระสัญญาต่างๆ ของ พระ
เจ้า และได้เร่ งให้เกิดวิกฤตอีกอย่างหนึ่งเร็ วขึ้นใน “เรื่ องราวที่เป็ นอุปสรรค” ของวิธีที่พระเจ้า จ ะ
ปฏิบตั ิตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ต่ออับราม โลทได้เลือกลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน
“เนื่ องจากการรวมกันของน้ า (ที่ ออกมาจากน้ า พุใ ต้ดินที่ หล่ อเลี้ ย งโดยภู เขาหิ นปูนไกลไป ทาง
ตะวันตก [ของเยรี โค], ดิน (ที่ได้ทบั ถมบนที่ราบจากภูเขาเดียวกัน) และสภาพอากาศ (อบอุ่นและ
แดดออกตลอดส่ วนใหญ่ของปี ) นั้น ดินแดนนั้นเป็ นที่รู้จกั ในเรื่ องของประเภท ทุกอย่างของผลิตผล
ทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ อินทผลัมและต้นไม้ที่มีน้ ามัน หอม (ได้ถูกใช้ยาขี้ผ้ งึ โบราณ). . .
. มันไม่น่าแปลกใจที่วา่ โลทผูท้ ี่ได้อยูก่ บั อับราม ได้อาศัย อยูเ่ ป็ นระยะเวลาอันสั้นในลุ่มแม่น้ าไนล์ที่

เขียวชอุ่มของอียิปต์ [อย่างที่เขาได้เลื อก] . . . ดู เหมือนการเลื อกของเขาจะได้ทาจากภูเขาที่อยู่ทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองเบธเอล พร้ อมกับทิวทัศน์ของที่ อุดมสมบูรณ์ แห่ งเยรี โคหรื อที่ราบ
โมอับ”519
ดูเหมือนการเลื อกของโลทค่อนข้างจะได้รับอิทธิ พลจากความปรารถนาที่จะเป็ นพันธมิตรกับคน
ท้องถิ่น (เปรี ยเทียบ 13:7, 12; 19:1-26) เช่นเดียวกับ การเกิดผลตามธรรมชาติของ ลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน
(ข้อ 10)
“ในสถานการณ์ ใ ดๆ ก็ตาม สิ่ งที่ คุ ณเป็ นก าหนดสิ่ งที่ คุ ณเห็ นและสิ่ งที่ คุณเห็ น กาหนดสิ่ ง ที่ คุ ณ
ทา”520
“การเปรี ยบเทียบอย่างใกล้ชิดระหว่างสองเมือง [คือ บาบิโลน และโสโดม] ซึ่ งได้ ถูกทาขึ้นในเรื่ อง
เล่าของบทที่ 13 แนะนาว่าผูเ้ ขียนตั้งใจให้ท้ งั สองเมืองที่จะบอก เรื่ องราวอย่างเดี ยวกัน เหมือนกับ
กรณี ของการเปรี ยบเทียบและการกล่าวซ้ าตลอด พระธรรมนี้ เรื่ องราวซ้ าของการทาลาย ‘เมืองใน
ทิศตะวันออก’ ของพระเจ้านั้น ถูกตั้งใจที่จะทาให้เข้าใจชัดเจนว่า การพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อ
คนชัว่ ร้ายนั้น แน่นอนและใกล้จะมาถึง (เปรี ยบเทียบ 41:32)” 521
13:14-17 ตอนนี้ อบั รามไม่มีทายาท อย่างไรก็ตาม พระยาเวห์ได้ปรากฎแก่เขา ณ เวลาที่สาคัญนี้ (ข้อ 14)
และได้ยนื ยันอีกครั้งหนึ่งถึงพระสัญญาแห่ งดินแดนที่พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะให้แก่ลูกหลาน
ของอับราม (ข้อ 15)
อับราม “ได้เงยหน้าของเขา” อีกด้วย (ข้อ 14) แต่เขาได้เห็ นดิ นแดนทั้งสิ้ นไกลเท่าที่เขาสามารถ
มองเห็ นได้ในทุกๆ ทิศทาง พระเจ้าได้ย้ าถึ งพระสัญญาของพระองค์ที่จะให้ดินแดนทั้งสิ้ นที่ เขา
ได้เห็ นนั้นแก่เขาและพงศ์พนั ธุ์ของเขา พระสัญญานี้ ก็เจาะจงมากกว่าพระสัญญาต่างๆ ก่อนหน้า
นั้นของพระเจ้าเกี่ยวกับพงศ์พนั ธุ์และดินแดน (12:2, 7) นี่ เป็ นการเปิ ดเผยครั้งที่สามของพระเจ้า
ที่มีต่ออับรามมันประกอบไปด้วยสามสิ่ งที่เจาะจง
1.
2.
3.

ทายาทของอับรามจะเป็ นเชื้อสายของเขาเอง (พงศ์พนั ธุ์ ข้อ 15-16)
พระเจ้าจะให้ดินแดนแก่อบั รามและพงศ์พนั ธุ์ของเขาเป็ นนิตย์ (ข้อ 15)
พงศ์พนั ธุ์ของอับรามจะนับไม่ถว้ น (ข้อ 16)

ภาพของ “ผงคลี” บ่งบอกถึง เชื้ อสายทางกายภาพ (ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ 2:7) ภาพของ “ดาว” ซึ่ ง
ได้ให้มาในภายหลังนั้น (15:5) บ่งบอกถึง เชื้ อสายทางสวรรค์หรื อทางวิญญาณ นอกเหนื อไปจาก
เชื้อสายทางกายภาพ
การหนุ นใจของพระเจ้าที่ จะให้เดิ นตลอดดิ นแดน (ข้อ 17) ได้บ่ ง บอกว่า อับ รามควรอ้า งเอา
พระสัญญาด้วยการเหยียบแผ่นดิ นด้วยฝ่ าเท้าของเขา กองทัพที่มีชยั ชนะในโลกตะวันออกใกล้
โบราณได้อา้ งเอาดินแดนที่ถูกพิชิตโดยการเดินขบวนผ่านมัน
“พระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับดินแดนและพระพรอื่นๆ (ปฐก. 12:1-3; 15:18-21; 17:18) อ ยู่
ในรู ปแบบของพันธสัญญา ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ตามหลักวิชาการในการศึกษาโลกตะวันออก ใกล้ โ บราณ
ว่า ‘พันธสัญญาแห่งการมอบให้’ มันได้ถูกทาขึ้น ณ การริ เริ่ มของผูใ้ ห้ และ บ่ อ ยครั้ งแล้ ว ก็ ไ ม่ มี
เงื่อนไขเบื้องต้นหรื อข้อแม้”522
13:18 ภายหลังอับรามได้ยา้ ยมาตั้งถิ่ นฐานใกล้กบั เมืองเฮโบรน ที่ที่เขาได้สร้ างแท่นบูชาอี กแท่นหนึ่ ง
และได้นมัสการอีกครั้งหนึ่ ง (ข้อ 18)
เฮโบรนเป็ นเมืองที่สูงที่สุดในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา
ด้วยความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 3,050 ฟุ ต ที่ ต้ งั ของมันเป็ นยุทธศาสตร์ ที่อยู่ก่ ึ งกลาง
ระหว่างเยรู ซาเล็มและเบเออร์ เชบา
นักอรรถาธิ บายหลายคนได้เห็ นสองแบบของผูเ้ ชื่ อในอับรามและโลท คนหนึ่ งก็อุทิศตนเองที่จะ
วางใจ และเชื่ อฟั งพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง แม้วา่ ไม่ได้ปราศจากความล้มเหลวเป็ นบางครั้งในความเชื่ อ
ของเขา อีกคนหนึ่ งต้อง การทั้งสิ่ งที่พระเจ้าและโลกสามารถให้แก่เขาได้ สิ่ งเหล่านี้ สอดคล้องกับผู ้
เชื่อที่อยูใ่ นฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายเนื้ อ หนัง ผูเ้ ชื่ อที่มีใจเดียวและสองใจ (ยก. 1:8; 4:8) เมื่ออับรามได้
ให้โลทเลือกที่ที่เขาต้องการที่จะอาศัยอยู่ อับรามได้ สละสิ ทธิ์ ใดๆ ต่อผลประโยชน์ชวั่ คราว และได้
วางใจให้พระเจ้าที่จะอวยพรเขาอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์ จะอวยพร ก้าวแห่ งความเชื่ อนี้
ได้นาไปสู่ พระพรที่ใหญ่ข้ ึนโดยพระเจ้า (ข้อ 14-17) การตอบสนองของอับรามต่อ การเปิ ดเผย อัน
สดใหม่น้ ีก็คือการนมัสการอีกครั้งหนึ่ง
ผูค้ นที่เชื่อพระสัญญาต่างๆ แห่งการจัดเตรี ยมของพระเจ้าอย่างแท้จริ งสามารถจะใจกว้างด้วยสมบัติ
ต่างๆ ของพวกเขาได้
4. ชัยชนะทางกองกาลังของอับราม บทที่ 14

ต่อมาอีกไม่นาน การร่ วมกันอย่างมีพลังของบรรดากษัตริ ยจ์ ากเมโสโปเตเมียได้บุกรุ กคานาอัน และ
ได้จบั โลทไปเป็ นเชลย อับรามได้ตอบโต้ดว้ ยการจู่โจมโดยไม่ให้ต้ งั ตัวในตอนกลางคืน และได้ช่วยกูโ้ ลท
และข้าวของ ต่างๆ ที่กษัตริ ยเ์ หล่านั้นได้ยึดไป ระหว่างการเดิ นทางกลับบ้านของเขา อับรามได้รับพรจาก
เมลคีเซเดค กษัตริ ยเ์ มือง ซาเล็ม และเขาได้รับการเสนอให้รางวัลโดยกษัตริ ยเ์ บราแห่ งเมืองโสโดม (ข้อ 2)
อับรามได้ปฏิเสธที่จะยอมรับ รางวัลนั้น เพราะว่าเขาไม่ตอ้ งการที่จะทาให้พระพรของพระเจ้าที่ได้สัญญาไว้
แก่เขานั้นเสื่ อมเสี ยไป การตระหนัก ของอับรามว่า ชัยชนะและสมบัติมาจากพระเจ้าเท่านั้น ได้ช่วยให้เขา
ที่จะหลี กเลี่ ยงอันตรายของการยอมรับของขวัญ จากคนชั่ว และที่จะรอคอยให้พระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่
พระองค์ได้สัญญาไว้ ในบทนี้ เราเห็นถึงความแตกต่าง อย่างมากเกี่ยวกับอับราม ผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่ งได้เป็ นคนขี้
ขลาดที่ได้ทาให้ชีวติ ของภรรยาของเขาอยูใ่ นอันตรายในอียปิ ต์ (บทที่ 12)
สงครามของอับรามกับกษัตริย์สี่องค์ 14:1-16
ความสาคัญหลักของบทวรรณกรรมนี้ก็คือว่า มันอธิ บายถึงการท้าทายอีกสองอย่างต่อความสัตย์ซื่อ
ของ พระเจ้าและความเชื่ อของอับราม จนบัดนี้ อบั รามจาต้องต่อสู ้กบั อุปสรรคหลายอย่างต่อการที่พระเจ้า
จะบรรลุ พระสัญญาต่างๆ ที่มีต่อเขา ภรรยาของเขาก็เป็ นหมัน เขาจาต้องละดิ นแดน ชี วิตของเขาตกอยู่ใน
อันตรายและ ทายาทที่ได้ถูกคาดหวังไว้ของเขาก็ไม่ได้แสดงถึงความสนใจในแผ่นดินแห่งพระสัญญา ตอนนี้
เขาได้พวั กันกับ สงครามและดังนั้น จึงกลาย มาเป็ นเป้ าแห่งการตอบโต้ของกษัตริ ยส์ ี่ องค์ที่มีอานาจ
14:1-12 กษัตริ ยส์ ี่ องค์ (ข้อ 1) ได้อาศัยอยูใ่ นส่ วนตะวันออกของบริ เวณดินแดนที่อุดุมสมบูรณ์ในตะวันออก
กลาง พวกเขาได้แสวงหาที่จะควบคุ มแผ่นดิ นคานาอันด้วยการปราบปรามกษัตริ ยห์ ้าองค์ (ข้อ 2)
ผูซ้ ่ ึ งได้อาศัยอยูท่ ี่นนั่ บางทีพวกเขาได้ตอ้ งการที่จะรักษาเส้นทางการค้าระหว่างเมโสโปเตเมียและ
อียิปต์ให้เปิ ดอยู่เรื่ อยไปและอยู่ภายใต้การควบคุ มของพวกเขา มันน่ าสนใจที่ ว่าผูค้ นที่อาศัยอยู่
รอบๆ บาบิโลนได้ริเริ่ มสงครามครั้งแรกนี้ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (ข้อ 2)
บรรดานักวิชาการได้โต้แย้งถึงเอกลักษณ์ของคนเรฟาอิม (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ 15:20; ความหมาย
ตามตัวอักษรคือ “ผี” หรื อ “วิญญาณของคนตาย”) บางคนเชื่ อว่าพวกเขาเป็ นพระ คนอื่นเชื่ อว่าพวก
เขาเป็ นคนตายที่ถูกยกให้เป็ นพระ และคนอื่นๆ เชื่ อว่าพวกเขาเป็ นผูส้ ่ งเสริ มความอุดมสมบูรณ์ 523
ที่เป็ นไปได้มากที่สุดก็คือ พวกเขาเป็ นหนึ่ งในกลุ่มชนเผ่าแรกเริ่ มที่ได้อาศัยอยูใ่ นคานาอันเมื่อ อับ
รามได้เข้าไปในดินแดนนั้น ดูเหมือนว่าพวกเขามีอานาจอย่างมากและเป็ นที่ชดั เจนว่าพวก เพื่อน
บ้านของ พวกเขาบางพวกได้ถือว่าพวกเขาเป็ นคนเหนื อคนธรรมดาก่ อนและหรื อหลังจาก สมัย
รุ่ งเรื องของพวกเขา524

สถานที่ของสงครามของกษัตริ ยท์ ้ งั เก้าองค์คือที่ราบสิ ดดิม (ข้อ 3, 8) บางทีที่ราบนี้ อยูใ่ น “อ่าว” ทาง
ใต้ของทะเลใต้สมัยใหม่ซ่ ึ งอยูท่ างใต้ของแหลมลิสซัน พันธสัญญาเดิมเรี ยกผืนน้ านี้ วา่ “ทะเลเกลือ”
เนื่องจากปริ มาณความจุที่เป็ นเกลือประมาณ 32 % ของมัน ซึ่ งมากกว่าประมาณ 3 % โดยเฉลี่ยของ
มหาสมุทรถึงสิ บเท่า โจเซฟัสได้อา้ งอิงถึงมันว่า ทะเลสาปอัสพัลทิติส525
14:13-16 อับรามอาจได้สูญเสี ยสมบัติต่างๆของเขาและชี วิตของเขาโดยการพัวพันในสงครามกับพวก
กษัตริ ยเ์ มโสโปเตเมีย เขายังได้ต้ งั ตัวเขาเองเป็ นเป้ าของการตอบโต้อีกด้วย เกื อบทุกคนในโลก
ตะวันออกใกล้โบราณได้ปฏิบตั ิการตอบโต้ และมันยังคงเป็ นองค์ประกอบหลักในในความโกลาหล
ทาง การเมืองอย่างต่อเนื่ องที่แสดงลักษณะของตะวันออกกลางจนถึ งทุกวันนี้ โลก “ตะวันออก
ใกล้โบราณ” เป็ นศัพท์ที่นามาใช้กบั บริ เวณโลกเมดิ เตอร์ เรเนี ยนทางตะวันออกในสมัยโบราณ
โลก “ตะวันออกกลาง” เป็ นศัพท์ที่อา้ งอิงอย่างคร่ าวๆ ถึงบริ เวณระหว่างอัฟริ กา ยุโรป และเอเชี ยใน
สมัยใหม่ ผูค้ นไม่ได้ยกโทษและไม่ได้ลืม พวกเขาได้เก็บความขุ่นเคืองไว้สาหรับการกระทาต่างๆ
ที่มีต่อบรรพบุรุษของพวกเขาหรื อพวกเขาเองเป็ นเวลาหลายชนรุ่ น และได้ทาการแก้แค้นเมื่อพวก
เขาคิดว่าพวกเขาสามารถทาสาเร็ จได้
ทาไมอับรามเต็มใจที่จะทาการเสี่ ยงเช่นนั้น? บางทีเขาได้คิดว่าเขาสามารถเอาชนะได้ ความรัก
สาหรับ โลทนั้นอาจเป็ นองค์ประกอบหลัก เขาไม่ได้คิดว่า “เขาจะต้องทนทุกข์เนื่องจากการกระทา
ของเขา” บางที อับรามได้หวังว่าโลทได้เรี ยนรู ้ของการอาศัยอยูใ่ นเมืองโสโดม และจะกลับไปหา
เขา น่ าเสี ยดาย โลทไม่ได้เรี ยนรู ้ บทเรี ยนของเขา แต่ได้กลับไปยังเมืองโสโดมหลังจาก การปลด
ปล่อยในฐานะนักโทษสงคราม อย่างไม่สงสัยเลยว่า อับรามได้มีความมัน่ ใจในพระสัญญาต่างๆ
ของพระเจ้าที่มีต่อเขา (12:2-3, 7)
“ที่นี่เรามีการกระทาเบื้องต้นของการโจมตีในอนาคตของอานาจทางโลกต่ออาณาจักรของพระเจ้าที่
ได้สถาปนาไว้ในคานาอัน และความสาคัญของเหตุการณ์น้ ี ต่อประวัติศาสตร์ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ก็ประกอบ
ไปด้วยข้อเท็จจริ งที่ว่า พวกกษัตริ ยแ์ ห่ งที่ราบจอร์ แดนและประเทศรอบๆ ได้จานนต่ออานาจทาง
โลก ในทางตรงกันข้าม ในขณะที่อบั รามกับพลชานาญศึกที่เกิดในบ้านของเขาได้โจมตีพวก ผูพ้ ิชิต
และได้กคู้ ืนข้าวของของพวกเขา ซึ่ งเป็ นหมายสาคัญทางการเผยพระวจนะว่า ในความขัด แย้งกับ
อานาจของโลกนั้น เชื้ อสายของอับรามไม่เพียงแต่จะไม่ถูกปราบ แต่สามารถที่จะช่ วยกูบ้ รรดาผูท้ ี่
ขอร้องความเหลือจากพวกเขาให้พน้ จากการทาลายอีกด้วย”526
นักวิชาการบางคนได้บ่งบอกว่า การระบุว่าอับรามเป็ นคนฮีบรู (ข้อ 13) นั้นได้กาหนดให้เขาเป็ น
คนต่างด้าวที่อยู่ประจามากกว่าเป็ นคนกึ่ งร่ อนเร่ ในฐานะเช่ นนั้น เขาได้เริ่ มต้นที่ จะครอบครอง

ดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาให้แก่เขา527 เขาคงได้เป็ นคนทั้งสองประเภท528 อัลไบร์ ทได้โต้แย้งว่า
เขาเป็ น “คนขี่ลา คนขับลา ผูข้ ี่อูฐในกองคาราวาน”529 อย่างไรก็ตามนักตีความเชิ งอนุ รักษ์ ส่ วน
ใหญ่ได้สรุ ปว่า เขาเป็ นคนเลี้ยงแกะกึ่ งคนร่ อนเร่ 530 โดยพื้นฐานแล้ว คาว่า “ฮีบรู ” เป็ นการระบุ ถึง
เชื้ อชาติในพันธสัญญาเดิ ม531 ตามปกติแล้ว คนอื่นที่ไม่ใช่ คนฮีบรู ได้ใช้ มันที่จะอธิ บายถึง กลุ่ม
เชื้ อชาติน้ ี ซึ่ งมาจากชื่ อ “อีเบอร์ ” (เปรี ยบเทียบ 10:21) และได้เกี่ยวข้องกับคากริ ยาที่หมายถึง “ข้าม
ไป” หรื อ “ผ่านไป” อับราม “ข้ามไป” หรื อ “ผ่านไป” จากที่ที่ หนึ่งไปเพื่อเป็ นการเชื่อฟัง คาสั่ง
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า532
“การปรากฎของชื่อ ‘ดาน’ ในภายหลัง [ข้อ 14] เป็ นการปรับปรุ งของโมเสสในภายหลังเกี่ยวกับชื่อ
สถานที่สาหรับผูอ้ ่านในภายหลัง”533
สถานการณ์ที่อบั รามได้เผชิญในการนาผูช้ าย 318 คนของเขาและไปทาสงครามกับพันธมิตรของสี่
กองทัพ นั้นก็ ค ล้า ยคลึ ง กับ สถานการณ์ ที่ กิ เดโอนได้เผชิ ญในการนาผูช้ าย 300 คนไปรบกับ คน
มีเดียน 135,000 คน (วนฉ. 7:6; 8:10)
บทเรี ยนของทั้งสองตอนก็คล้ายกัน นัน่ คือ พระเจ้า
สามารถให้ชยั ชนะ เหนื อพลังที่อธรรมซึ่ งเหนื อกว่าในจานวนอย่างท่วมท้น แก่ คนจานวนน้อยที่
วางใจและเชื่อฟัง
การพบปะกับกษัตริย์สององค์ ของอับราม 14:17-24
ส่ วนนี้บนั ทึกการตัดสิ นใจที่สาคัญ ซึ่ งอับรามจะต้องทาหลังจากที่เขาได้กลับมาจากสงครามของเขา
กับพวก กษัตริ ยเ์ มโสโปเตเมียอย่างมีชยั ชนะ
14:17 “ที่ราบชาเวห์” อยูใ่ กล้กบั เยรู ซาเล็ม (“ซาเล็ม” ของข้อที่ 18) มันอาจเป็ นลาห้วยขิด (ดา) โลนซึ่ ง
อยูใ่ กล้ๆ ทางตะวันออกของเมืองหรื อลาห้วยอื่นที่อยูไ่ ม่ไกล
14:18 บางที “เมลคีเซเดค” เป็ นชื่อเรี ยกมากกว่านามเฉพาะ มันหมายถึง “กษัตริ ยแ์ ห่ งความชอบธรรมจง
เปรี ยบเทียบกับอาโดนีเซเดก (“เจ้าแห่งความชอบธรรม”) ในโยชูวา 10:1, 3 อย่างไรก็ตามชื่ อต่างๆ
ที่บ่งบอกถึงเทพเจ้านั้นก็เป็ นสิ่ งปรกติในโลกตะวันออกใกล้โบราณ ดังนั้นชื่ อของเขาอาจหมายถึ ง
“กษัตริ ยข์ องข้าพเจ้าคือเซเดค” หรื อ “มิลคูน้ นั ชอบธรรม” บางที เซเดคและมิลคูเป็ นชื่อ ของเทพ
เจ้า534 ชื่อของกษัตริ ยท์ ้ งั สองของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ (ข้อ 2) เป็ นการผสม ของคาฮีบรู ที่
แปลว่า “ชัว่ ร้าย” (เปรี ยบเทียบ 13:13)

“พวกรับบี มีความคิ ดที่อยากรู ้ อยากเห็ นเกี่ ยวกับที่มาของชื่ อเยรู ซาเล็ม ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วหมายถึ ง
‘รากฐาน’ ‘ที่พกั ’ หรื อ ‘มรดกของสันติสุข’ พวกเขาทาให้มนั เป็ นการผสมของคาว่า ยิเรห์และ
ซาเล็ม และกล่าวว่า อับราฮัมได้เรี ยกมันว่า ‘เยโฮวาห์-ยิเรห์’ ในขณะที่เชมได้ ตั้ง ชื่ อ มัน ว่ า ซาเล็ ม
แต่วา่ พระเจ้าได้รวมสองคาไปสู่ ยิเรห์-ซาเล็ม เยรู ชาลายิม หรื อ เยรู ซาเล็ม”535
ขนมปั งและเหล้าองุ่นเป็ นอาหารและเครื่ องดื่มของกษัตริ ยใ์ นสมัยนั้น นักเขียนหลายคนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญเชิ งสัญลักษณ์ของพวกมัน แม้วา่ มันไม่มีพ้ืนฐานสาหรับการเชื่อม
โยงพวกมันโดยตรงกับองค์ประกอบที่ได้ใช้ในอาหารมื้อสุ ดท้ายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คนตะวัน
ออกใกล้โบราณหลายคนได้ใ ช้ข นมปั ง และเหล้า องุ่ น ในการท าพันธสั ญญา 536 เป็ นที่ ชัดเจนว่า
เมลคีเซเดค ซึ่งเป็ นปุโรหิตคนแรกที่ได้ถูกอ้างอิงในพระคัมภีร์ ได้ให้โต๊ ะเลี้ยงของกษัตริ ยใ์ นการให้
เกียรติแก่อบั ราม ตามคุณลักษณะและความใกล้เคียงทางภูมิ ศาสตร์ ของพวกเขานั้น อับรามและ
เมลคีเซเดคอาจได้เป็ นเพื่อนกันมาก่อนการพบปะนี้ เมลคีเซเดคอาจได้เป็ นกษัตริ ยข์ อง อับราม ผู้
ซึ่งอับรามได้ตอบแทนพันธะซึ่งได้ถูกคาดหวังไว้537
14:19 พระเจ้าที่เมลคีเซเดคได้นมัสการในฐานะที่เป็ นปุโรหิ ตก็เป็ นพระเจ้าแท้ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั แก่เขาว่า เอล
เอลโย่น ซึ่ งเป็ นผูค้ รอบครองสวรรค์และแผ่นดิ นโลก ชื่ อเรี ยกนี้ เปิ ดเผยถึ งอานาจสิ ทธิ์ ขาดของ
พระเจ้า เมลคีเซเดคและอับรามได้ถือว่าชัยชนะในสงครามของอับรามเมื่อเร็ วๆ นี้ เนื่ องจากพระพร
ของเอล เอลโย่น
14:20 ผูค้ นปฏิ บตั ิการให้สิบลดในฐานะที่เป็ นการกระทาแห่ งการนมัสการ โดยทัว่ ไปในโลกตะวันออก
ใกล้โบราณ ณ เวลานี้ (เปรี ยบเทียบ 28:22) 538 มันยังเป็ นภาษีธรรมดาอี กด้วย สิ่ งนี้ ยงั เป็ นจริ งใน
ประเทศสมัยใหม่บางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในอังกฤษนั้น ส่ วนหนึ่ งของภาษีของทุกคนก็เข้าไป สู่
การบารุ งรั กษาคริ สตจักรแห่ งอังกฤษ ผูอ้ าศัยบางคนถื อว่านี่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของภาษี ของเขาใน
ฐานะที่เป็ นการบริ จาคของพวกเขาแก่คริ สตจักรหรื อสิ บลดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
เมลคี เซเดคได้ให้พระพรแบบปุโรหิ ตแก่ อบั ราม มันดูเหมือนว่าอับรามได้ตอบแทนด้วยการให้
ของขวัญพร้ อมกับความหมายแฝงแบบปุโรหิ ตแก่เมลคีเซเดค539 ในบางกรณี คนจะถวายสิ บลด
ให้กบั ผูท้ ี่พวกเขายกย่องว่าสู งส่ งกว่า ซึ่ งเป็ นการสาแดงความเคารพ540 บางที “ทั้งหมด” อ้างอิงถึง
ทั้งหมดที่ อบั รามได้มาในสงครามแทนที่จะเป็ นทั้งหมดที่ อยู่ในการครอบครองของเขา (เปรี ยบ
เทียบ ข้อ 23-24; ฮบ. 7:4)
14:21-24 อับรามได้ระบุถึงเอล เอลโย่นกับ ยาเวห์ (ข้อ 22) ความเต็มใจของเขาที่จะไม่เอาข้าวของจาก
สงครามมาเพื่อตนเองก็แสดงถึ งความปรารถนาของอับรามที่ว่า พระเจ้าจะได้รับเกี ยรติท้ งั สิ้ น

สาหรั บความมัง่ คัง่ ของเขา ดูเหมื อนว่าเขาไม่ตอ้ งการที่ จะเป็ นหนี้ แก่ กษัตริ ยท์ ี่ชั่วร้ ายแห่ งเมื อง
โสโดมอีกด้วยโดยคาสั่งของเขาที่มีต่ออับรามนั้น ชายคนนี้ อาจได้จดั ตั้งเขาไว้สาหรับข้อเรี ยกร้ อง
ในภายหลัง (เปรี ยบเทียบ 23:15)
“ของขวัญต่างๆ ของคนอธรรมบ่อยครั้งแล้วก็มากับข้อเรี ยกร้องต่างๆ ที่อนั ตราย”541
โดยทั่ว ไปแล้ว พวกบรรพบุ รุ ษ ได้เ ชื่ อ ว่า พระเจ้า จะให้ สิ่ ง ที่ พ ระองค์ ไ ด้สั ญ ญาแก่ พ วกเขาโดย
ปราศจากการที่พวกเขาต้องเอามันมาจากคนอื่นๆ 542 อับรามได้พึงพอใจกับสิ่ งที่พระเจ้าได้ให้แก่
เขา (เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:11) 543
“. . . อย่างเช่นในตอนก่อนหน้าที่ที่อบั รามได้ยอมให้โลทเลือกดินแดน ดังนั้นที่นี่เขาก็ยอมให้แก่
กษัตริ ยแ์ ห่งเมืองโสโดมมากกว่าสิ ทธิ ที่เขาควรจะได้รับ”544
“คริ สเตียนนั้นมัง่ คัง่ อย่างแท้จริ งในมรดกของพวกเขาเองจนมันไม่เหมาะสาหรับพวกเขาที่จะอยาก
ได้สมบัติของคนอื่น”545
เหตุการณ์สาคัญเพราะว่ามันแสดงถึงการไว้วางใจในพระเจ้าของอับราม ที่จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่พระองค์
ได้ สัญญาไว้ ซึ่ งในไม่ชา้ พระเจ้าได้ให้รางวัลที่เป็ นการเปิ ดเผยอีกอย่างหนึ่งและพระสัญญา (15:1)
“แม้จะปราศจากคาเตือนที่ชดั เจนที่วา่ ‘เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า’ เรื่ องราวบ่งบอกว่ามันอันตรายที่จะ
เหยียดหยามบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทางานผ่าน
“มันคือการแสดงออกของการสนับสนุ นของพระเจ้าที่มีต่ออับรามที่เป็ นแรงผลักที่ชดั เจนที่สุดของ
เรื่ องราว นี้….
“อย่างไรก็ตาม ภายในปฐมกาลนั้น เมลคีเซเดคเป็ นตัวอย่างพื้นฐานของคนที่ไม่ใช่คนยิวที่ตระหนัก
ถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทาการในอิสราเอล. . . พวกเขาเป็ นบรรดาผูค้ นเหล่านั้นที่ ได้คน้ พบว่า
ครอบครัว ทั้งหมดของโลกพบพระพรในอับราม”546
ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้อธิ บายถึ งความสาคัญเชิ งสัญลักษณ์ ของเมลคีเซเดค และเหตุการณ์ ต่างๆ
ของ เหตุการณ์ในฮีบรู บทที่ 7 (เปรี ยบเทียบ สดด. 110:4) สัญลักษณ์เป็ นตัวอย่างประกอบที่ได้
ตั้งใจไว้ของพระเจ้า ถึงบางสิ่ งที่ ติดตามมา ซึ่ งก็คือสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน

ความมัน่ ใจที่วา่ พระเจ้าจะสงวนและจัดเตรี ยมเพื่อประชากรของพระองค์ อย่างที่พระองค์ได้สัญญา
ไว้ ควร หนุนใจให้ผเู้ ชื่อที่จะปฏิเสธผลประโยชน์ต่างๆ ทางโลก และรอคอยพระพรต่างๆ ของพระ
เจ้า
5. พันธสั ญญาแบบอับราฮัม บทที่ 15
อับรามได้ขอให้พระเจ้าที่จะเสริ มกาลังความเชื่อของเขาในการตอบสนองนั้น พระยาเวห์ได้สัญญาที่
จะให้ พงศ์พนั ธุ์ที่นบั ไม่ถว้ นแก่บรรพบุรุษคนนี้ สิ่ งนี้ ได้นาอับรามที่จะขอความแน่ใจบางอย่างที่พระเจ้าจะ
ทาสิ่ งที่พระองค์ ได้สัญญาไว้อย่างแท้จริ ง พระเจ้าได้กรุ ณาต่อเขาอย่างมีพระคุ ณโดยการทาให้พระสัญญา
ต่ า งๆ เป็ นรู ป เป็ นร่ า งและท า พัน ธสั ญ ญาขึ้ นในการให้พ นั ธสั ญญานั้น พระเจ้า ได้ใ ห้อ ับ รามรู ้ โดยเชิ ง
สัญลักษณ์วา่ การเป็ นทาสจะมาก่อนความ สาเร็ จแห่งพระสัญญา
จากบทที่ 12 ถึงบทที่ 14 ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับรามเกี่ยวกับ
ดินแดน ได้มีมากกว่าสิ่ งอื่น อย่างไรก็ตาม จากบทที่ 15 เป็ นต้นไปความตึงเครี ยดต่างๆ ที่เกิดจากพระสัญญา
แห่งพงศ์พนั ธุ์ก็ เป็ นจุดศูนย์กลางในเรื่ องเล่า
อับรามเป็ นห่ วงอย่างถูกต้องและสมควรเกี่ ยวกับการจัดเตรี ยมแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาของพระเจ้า
เช่นเดียว กับความต้องการทายาทของเขา เขาได้ปฏิเสธของขวัญจากกษัตริ ยแ์ ห่ งเมืองโสโดม และได้ต้ งั ตัว
เขาเองให้อ ยู่ใ น อัน ตรายของการแก้แค้น จากกษัต ริ ย ์เ มโสโปเตเมี ย สี่ อ งค์ที่ มี อานาจ พระเจ้า ได้พิ สู จ น์
พระองค์เองว่าเป็ น “โล่ห์” (ผูป้ กป้ อง) ของอับรามในสงครามที่เพิ่งได้ผา่ นพ้นไป ตอนนี้ พระองค์ได้สัญญาที่
จะเป็ นอย่างเดียวกันในอนาคต และที่จะให้ “รางวัล” ใหญ่แก่อบั ราม นี่ เป็ นการเปิ ดเผยครั้งที่สี่ของพระเจ้า
ที่มีต่ออับราม
“ปฐมกาลบทที่ 15 ไม่เพียงแต่อยู่ ณ ศูนย์กลางของโครงสร้างภายนอกของเรื่ องราวของอับราฮัม แต่
ยังถูกถือว่าเป็ นหัวใจอย่างแท้จริ งของเรื่ องราวของอับราฮัมในประวัติศาสตร์ ของการตีความหมาย
จนถึงปัจจุบนั นี้”547
“ตอนที่ 5 [บทที่ 15] ประกอบด้วยการเผชิ ญหน้ากับพระเจ้าสองครั้ง (15:1-6 และ 7-21) ที่เกี่ยวข้อง
กับการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัม และภาพลักษณ์ต่างๆ ที่มีพลังซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของการ
ทรงสถิตและพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า การเผชิ ญหน้าครั้งแรกเกิดขึ้นในตอนกลางคืน (15:5)
ในฐานะที่เป็ นนิ มิ ต (15:1) และเกี่ ยวข้องกับเชื้ อสายที่ ได้สัญญาไว้ การเผชิ ญหน้าครั้ งที่ สอง

ปรากฎขึ้นตอนดวงอาทิตย์ตกดิน (15:12) ในขณะที่หลับสนิท และเกี่ยวข้องกับดินแดนที่ได้สัญญา
ไว้”548
การประกาศของโมเสสที่วา่ “อับรามได้เชื่อพระเจ้า. . .” (ข้อ 6) ก็เชื่อมโยงสองส่ วน
15:1 “‘พระดารัสของพระเจ้ามา’ ตามปกติแล้ว วลีน้ ี แนะนาการเปิ ดเผยต่อผูเ้ ผยพระวจนะ เช่น 1 ซมอ.
15:10; ฮชย. 1:1; แต่ในปฐมกาลมันพบได้ที่นี่เท่านั้นและในข้อที่ 4 ของบทนี้ แท้จริ งแล้ว อับรามได้
ถูกเรี ยกว่าเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะใน 20:7 มันจัดเตรี ยมหนทางสาหรับ การเผยพระวจนะของการเป็ น
ทาสของอียปิ ต์ในข้อที่ 13 ถึง 16” 549
ใน 15:1 และ 22:1 และ 11 เท่านั้นที่พระเจ้าได้กล่าวต่ออับรามโดยตรง นิ มิตเป็ นหนึ่ งในสามวิธี
หลัก ของการเปิ ดเผยของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิ ม พร้ อมกับความฝั นและการสื่ อสารโดยตรง
(เปรี ยบเทียบ กดว. 12:6-8)
“โดยการแทรกแซงและการช่ วยกู้โลทอย่างกล้าหาญของเขา อับรามก็เปิ ดโอกาสตนเอง ต่อภัยที่
ต่อเนื่องของภูมิภาคนั้น นัน่ คือ สงครามของการแก้แค้น550 การกลัวการแก้แค้นนี้ เป็ นเหตุ ผ ล
หลักสาหรับการเผยพระวจนะของพระเจ้าของ 15:1 ซึ่ งสามารถแปลได้วา่ ‘อับ รามเอ๋ ย จงหยุด
กลัว เราเป็ นโล่ห์สาหรับเจ้า ซึ่ งเป็ นรางวัลใหญ่หลวงของเจ้า’ การ ดู แ ลแห่ ง การจัด เตรี ยมของ
พระยาเวห์ สาหรั บ อับรามนั้นถื อว่าเป็ นการป้ องกัน การรวมกันของพวกเมโสโปเตเมียจากการ
กลับมาและแก้แค้น”551
พระสัญญาแห่ งรางวัล (คาฮีบรู ชัคคาร์ ) ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามของอับรามกับพวกกษัตริ ยต์ ่างๆ
ก็คล้ายคลึงกับรางวัลของกษัตริ ยท์ ี่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาหรับการรับใช้ในกองทัพอย่างสัตย์ซื่อ552
พระเจ้าจะชดเชยให้อบั รามสาหรับการปฏิบตั ิการการณรงค์ทางกองทัพนี้ แม้วา่ เขาได้พลาดโอกาส
ที่จะได้รับรางวัลจากกษัตริ ยแ์ ห่ งเมืองโสโดม การชดเชยที่นี่ได้ประกอบด้วยดินแดนและพงศ์พนั ธุ์
(เปรี ยบเทียบ สดด. 127:3)
15:2-3 อับรามได้ใช้ชื่อเรี ยกใหม่สาหรับพระเจ้าซึ่ งเรี ยกพระองค์ว่าเป็ น เจ้านาย (อโดนัย) ยาเวห์ (นัน่ คือ
พระเจ้าผูม้ ีอานาจสู งสุ ด) อับรามได้เต็มใจที่จะวางตนเองภายใต้การเป็ นผูน้ าสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
“คู่สมรสที่ไม่มีบุตรก็รับบุตรมาเลี้ยง บางครั้งทาส เพื่อที่จะรับใช้พวกเขาตลอดชีวิตของพวกเขาและ
ฝังและโศกเศร้ าเพื่อพวกเขาเมื่อพวกเขาตายไป ในการแลกเปลี่ยนกับการปรนนิ บตั ิน้ ี พวกเขาก็

แต่งตั้งบุตรที่ได้รับมาให้เป็ นทายาท ถ้าบุตรตามธรรมชาติได้เกิดมา แก่ คู่ ส มรสนั้ นหลั ง จากการ
กระทาเช่นนั้น บุตรนี้ ก็กลายมาเป็ นทายาทหลัก ซึ่ งลดตาแหน่ง ของบุตรที่ได้รับมาไปสู่ ตาแหน่ ง
ก่อนลาดับหลังสุ ด”553
การเล่นคาระหว่างคาฮีบรู เมเชค (“ทายาท”) และ แดมเมเซค (“ดามัสกัส”) เน้นถึ งความไม่สอด
คล้องกันที่วา่ ทายาทของอับรามจะเป็ นคนต่างด้าวอย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ 49:1)
15:4

อับรามได้ทึกทักเอาว่าเนื่องจากว่าเขาแก่แล้วและไม่มีบุตร และเนื่ องจากว่าโลทไม่ได้กลับมาหาเขา
ทายาทที่พระเจ้าได้ให้สัญญาแก่เขาคงจะเป็ นหัวหน้าคนใช้ คือเอลีเยเซอร์ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 17:2)
“. . . ภายใต้กฎหมายของเฮอเรี ยนนั้น ทายาทของชายคนหนึ่งอาจจะเป็ นบุตรชายตาม ธ ร ร ม ช า ติ
ของเขา ซึ่ งก็คือทายาทโดยตรง หรื อในการขาดหายไปของบุตรชายตามธรรมชาติ ซึ่ งก็คือทายาท
ทางอ้อม ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนนอกที่ได้ถูกรับ มาเลี้ ยงเพื่อจุดประสงค์น้ นั ในกรณี หลังนั้น ทายาทที่ได้ถูก
รับมาเลี้ยงจะถูกเรี ยกร้องให้เอาใจใส่ ความจาเป็ นต่างๆ ทางกายภาพของ ‘พ่อแม่’ ของเขาตลอดชีวิต
ของพวกเขา”554
พระเจ้าได้ให้อบั รามแน่ ใจว่าพงศ์พนั ธุ์ที่พระองค์ได้สัญญาไว้จะมาทาง “บุตรชายตามธรรมชาติ ”
ไม่ใช่ทายาทที่ได้ถูกรับมาเลี้ยงไว้ (เปรี ยบเทียบ 12:7; 13:15-16)

15:5

สาหรั บพระสัญญาแห่ งพงศ์พนั ธุ์ ที่นับไม่ ถ้วนเหมื อนผงคลี (พงศ์พนั ธุ์ทางกายภาพจากแผ่นดิ น
โลก? เปรี ยบเทียบ 13:16) นั้น พระเจ้าได้เพิ่มอีกพระสัญญาหนึ่ งว่า พงศ์พนั ธุ์ของเขาจะนับไม่ถว้ น
เหมือนดวงดาวทั้งหลาย บางทีนี่เป็ นพระสัญญาถึ งลูกหลานฝ่ ายวิญญาณของอับราม คือบรรดา
ผูท้ ี่จะมีความเชื่ อในพระเจ้าอย่างที่เขาได้มี อับรามคงไม่ได้รู้ถึงความแตกต่างนี้ เนื่ องจากว่าโดย
ธรรมชาติแล้วเขาคงจะถือว่าพระสัญญานั้นเป็ นการอ้างอิงถึงลูกหลานทางกายภาพ

15:6-7 โมเสสไม่ได้เปิ ดเผยอย่างแท้จริ งถึงสิ่ งที่อบั รามได้เชื่ อ (ได้วางใจอย่างมีความมัน่ ใจ ได้พ่ ึงพา) ที่ซ่ ึ ง
พระเจ้าได้ถือว่าเขาชอบธรรม ในคาสันธานแบบตัวอักษรแรกของคาฮีบรู วาบ กับคากริ ยากาลไม่
สมบูรณ์ที่ตามมาบ่งบอกถึงการกระทาที่ต่อเนื่องตามลาดับ และแปลอย่างดีที่สุดว่า “จากนั้น” เมื่อ
วาบ ปรากฎกับคากริ ยากาลที่สมบูรณ์ซ่ ึ งตามมา อย่างที่เรามีที่นี่พร้อมกับ ฮิฟิล แบบสมบูรณ์ มันบ่ง
บอกถึงการกระทาที่ไม่เชื่ อมโยงและสามารถอ่านว่า “ตอนนี้ อบั รามได้เชื่ อ. . .” (เปรี ยบเทียบ 1:2)
พระเจ้าได้ถือว่าอับรามชอบธรรม (นัน่ คือ ได้ประกาศว่าเขาชอบธรรม) เนื่องจากความเชื่อของเขา
การตอบสนองตามธรรมดาของอับรามต่อถ้อยคาของพระเจ้าที่มีต่อเขาก็คือที่จะเชื่ อถ้อยคาเหล่านั้น

อับรามได้วางใจความเป็ นบุคคลของพระเจ้าก่อนหน้านั้น (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 11:8) แต่เป็ นที่ชดั เจน
ว่าเขาไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าจะให้ทายาทแก่เขาจากร่ างกายของเขาเอง (ข้อ 4) ตอนนี้ เขาได้
ยอมรับพระสัญญานี้ ของพระเจ้าเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ รม. 4:3; กท. 3:6; ยก. 2:23) นักเขียนคน
หนึ่ งได้บ่งบอกว่าอับรามได้เชื่ อพระสัญญาต่าง ๆ แห่ ง “การนับ” ของ 13:16 และ 15:4-5 เกี่ยวกับ
พงศ์พนั ธุ์ที่นบั ไม่ถว้ น และผลลัพธ์ก็คือว่า พระเจ้า “ได้นบั ว่า” ความเชื่ อของเขานั้นเป็ นความชอบ
ธรรม555
“ในท่ามกลางบทนี้ก็ปรากฎสิ่ งที่บางทีเป็ นข้อที่สาคัญที่สุดในพระคัมภีร์ท้ งั หมด คือ ปฐม- กาล 15:6
ในข้อนี้ หลักคาสอนแห่งการให้ชอบธรรมโดยความเชื่อก็ถูกตั้งขึ้นเป็ น ครั้งแรก นี่ เป็ นข้อแรกใน
พระคัมภีร์ที่กล่าวอย่างชัดเจนถึง (1) ‘ความเชื่อ’ (2) ‘ความชอบ ธรรม’ และ (3) ‘การทาให้ชอบ
ธรรม’” 556
การวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าคือสิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ในการทาให้ชอบธรรมในทุกๆ สมัยพระสัญญาต่า งๆ ของพระเจ้า (เนื้ อหาของความเชื่ อ) นั้นหลากหลาย แต่เป้ าหมายแห่ ง ความเชื่ อนั้น
ไม่ได้หลากหลาย มันเป็ นพระเจ้าอยูเ่ สมอ557 ตามหลักแล้วอับรามได้วางใจในบุคคลและได้หวังใน
พระสัญญา ที่จะทาให้ใครคนหนึ่ งชอบธรรมหมายถึ งที่จะประกาศว่าบุคคลนั้นชอบธรรมไม่ใช่ ที่
จะทาให้เขาหรื อเธอชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 25:1) การทาให้ชอบธรรมแสดงออกถึงคาตัด
สิ นทางกฎหมาย
พวกนักศาสนศาสตร์ แบบพันธสัญญา เชื่ อว่าเป้ าหมายแห่ งความเชื่ อที่ช่วยให้รอดในทั้งสองพันธสัญญาคื อสิ่ งเดี ยวกัน นัน่ คื อ พระเยซู คริ สต์558 อย่างไรก็ตาม ดู เหมื อนว่ามันไม่มีการเปิ ดเผยที่
เฉพาะอย่างเพียงพอเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ต้ งั แต่ตอนต้นๆ ในพันธสัญญาเดิมเพื่อที่จะอธิ บายถึง การ
สรุ ปเช่นนั้น
บางที โมเสสได้บนั ทึ กความเชื่ อของอับรามที่ นี่ เนื่ องจากว่ามันเป็ นพื้นฐานสาหรั บการทาพันธสัญญาแบบอับราฮัม พระเจ้าได้ทาพันธสัญญานี้กบั คนที่ได้เชื่อพระองค์
ยากอบ 2:21 ชี้ แนะว่าอับรามได้ถือว่าชอบธรรมเมื่อเขาได้ถวายอิสอัค (บทที่ 22)
ยากอบได้
หมายถึ งว่า งานของอับรามแห่ งการถวายอิ ส อัคอย่า งเต็ม ใจได้ท าให้เขาชอบธรรม (นั่นคื อ ได้
ประกาศว่าเขาชอบธรรม) งานของเขาได้แสดงออกถึงสถานภาพที่ชอบธรรมของเขา ในปฐมกาล
บทที่ 15 นั้น พระเจ้าได้ประกาศว่าอับรามชอบธรรม แต่ในปฐมกาลบทที่ 22 งานของอับรามได้
ประกาศ (เป็ นพยาน) ว่าเขาชอบธรรม

“ในการถวายบูชาอิสอัคนั้นก็มีการได้สาแดงถึงความหมายที่สมบูรณ์ของถ้อยคา (ปฐก. 15:6) ที่ได้
ถูกกล่าวไว้ 30 . . .ปี ก่อนหน้าในการยกย่องความเชื่ อของอับราฮัมในพระสัญญา เกี่ยวกับบุตร . . . .
มันเป็ นการยอมจานนที่เต็มใจของลูกแห่ งพระสัญญา ‘ที่ถือว่าพระเจ้า สามารถชุ บเขาให้เป็ นขึ้นมา
จากความตายได้’ซึ่งได้พิสูจน์ความเชื่อของเขาอย่างแท้จริ ง”559
15:8

อับรามได้ร้องขอหมายสาคัญ ซึ่ งเป็ นการยืนยันความเป็ นจริ งที่เหนือธรรมชาติวา่ พระเจ้าจะบรรลุ
พระสัญญาที่ไกลลับตาอย่างแท้จริ ง การร้องขอของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้ถือเอาพระเจ้าอย่าง
จริ งจัง
“การร้องขอหมายสาคัญไม่ใช่ผดิ ปกติในสมัยพันธสัญญาเดิม สิ่ งเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อที่จะ ค้นพบน้ า
พระทัยของพระเจ้าสักเท่าไหร่ แต่เพื่อที่จะยืนยันมัน”560
พระเจ้าได้ตอบสนองโดยการทาพันธสัญญากับอับราม (ข้อ 9-12, 17)
“อับรามสามารถเข้าไปสู่ พนั ธสัญญาของพระเจ้าได้หลังจากที่เขาได้ถูกนับว่าชอบธรรมโดยความ
เชื่อของเขาเท่านั้น”561
“สี่ พิธีการถูกอ้างอิง [ในพันธสัญญาเดิม] ในฐานะส่ วนต่างๆ ของกรณี การทาพันธสัญญา พวกมัน
คือ การตั้งศิลาหรื อกองศิลา การสาบาน การถวายสัตว์ และ/หรื อ การทานอาหาร รวมกัน”562
ตามปกติแล้ว พิธีการนี้ (การถวายสัตว์) ได้เกี่ ยวข้องสองฝ่ าย โดยการแบ่งสัตว์ออกเป็ นสองส่ วนที่
เท่าๆ กัน การจับมือและการผ่านไประหว่างสองส่ วน (เปรี ยบเทียบ ยรม. 34:18-19) อย่างไรก็ตาม
ณ โอกาสนี้ พระเจ้าเท่านั้นที่ ได้ผ่านไประหว่างสองส่ วนนี้ ซ่ ึ งบ่งบอกว่าอับรามไม่มีพนั ธะที่จะทา
ตามเพื่อจะได้รับพระสัญญาต่างๆ แบบพันธสัญญา (ข้อ 17)

15:9-10 สัตว์ที่ถูกใช้ก็เป็ นแบบมาตรฐานของสัตวบูชา และคงได้แสดงถึงชนชาติอิสราเอลว่าเป็ น “อาณาจักรของปุโรหิต” (อพย. 19:6)
“การใช้สัตวบูชาห้าประเภทที่แตกต่างกัน ณ โอกาสนี้เน้นถึงความจริ งจังของโอกาสนี้”563

“เราแนะนาว่า การผ่า สั ตว์ใ นปฐมกาล 15:9-10, 17 นั้นถู ก ก าหนดให้เป็ น ‘เครื่ องบูชาที่ใ ห้ คา
ปฏิญาณต่อพันธสัญญา’. . . . การฆ่าและการแบ่งส่ วนสัตว์โดยอับรามนั้นเป็ นการจัด เตรี ยมแบบ
เครื่ องบูชาสาหรับการให้คาปฏิญาณของพระเจ้าซึ่ งตามมาเกี่ ยวกับพันธสัญญา โดยพระยาเวห์ผซู้ ่ ึ ง
โดยการผ่านระหว่างสองส่ วนนั้น ก็ปฏิญาณอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถึงความสาเร็ จของพระสัญญา
แบบพันธสัญญาที่มีต่อบรรพบุรุษคนนี้ การริ เริ่ มของพระ-ยาเวห์ยงั คงอยู่ในตาแหน่ งที่สาคัญทั้ง
ในคาแนะนาสาหรับ ‘เครื่ องบูชาที่ ให้คาปฏิ ญาณต่อ พันธสัญญา’ (ปฐก. 15:9-10) และในการ
กระทาของคาปฏิญาณต่อพันธสัญญาเอง (ข้อ 17)
“ปฐมกาล 15:7-21 ประกอบด้วยการทาพันธสัญญาที่ซ่ ึงพระยาเวห์ผกู พันพระองค์ในพระสัญญาต่อ
อับราม ด้วยการผ่านสัตว์ในการกระทาแห่ งคาปฏิ ญาณต่อพันธสัญญา อับรามได้จดั เตรี ยมสัตว์
สาหรับการกระทาแห่งการให้คาปฏิญาณนี้ โดยทาง ‘เครื่ องบูชา ที่ให้คาปฏิญาณต่อพันธสัญญา’ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับทั้งการฆ่าและการแบ่งส่ วนสัตว์ที่เป็ น เครื่ องบูชาลักษณะพื้นฐานบางอย่างของพิธีการ
ให้คาปฏิญาณต่อพันธสัญญานี้ก็เปรี ยบ เทียบอย่างใกล้ชิดที่สุด กับลักษณะบางอย่างของหน้าที่ของ
พิธีถวายบูชาสัตว์ของตัวบท สนธิ สัญญาเท่าที่มีอยูใ่ นตอนต้นสหัสวรรษที่สอง”564
ที่จะ “ให้คาปฏิญาณ” หมายถึงที่จะให้การเห็นด้วยอย่างเป็ นทางการต่อ (สนธิ สัญญา สัญญา หรื อ
ข้อตกลง) ซึ่ งทาให้มนั ใช้ได้อย่างเป็ นทางการ
15:11 “ฝูงเหยีย่ วนั้นไม่สะอาด (ลนต. 11:13-19; ฉธบ. 14:12-18) และเล็งถึงชนต่างชาติ (อสค. 17:3, 7;ศคย.
5:9) บางทีเป็ นอียปิ ต์. . . . ดังนั้นการที่อบั รามได้ขบั ไล่ฝงู เหยี่ยวไปจากเนื้ อที่ได้ถูกตัดออกเป็ นชิ้นๆ
ก็พรรณนาถึงการที่เขาปกป้ องพงศ์พนั ธุ์ของเขาจากการโจมตี ของชนต่างชาติ ปฐมกาลเองก็บอกถึง
การโจมตีเป็ นอันมากจากชนต่างชาติที่มีต่อลูกหลานของ อับราฮัม (เช่น บทที่ 26, 34) และมันมอง
ไปข้างหน้าถึงการพักแรมในอียิปต์แล้ว (บทที่ 37-50 [เปรี ยบเทียบ อพย. 1:11-12]) แต่ในแง่ไหน
ที่การกระทาของอับราฮัม สามารถถูกกล่าวได้วา่ เพื่อจะปกป้ องลูกหลานของเขา? ปฐมกาล 22:1618; 26:5 ชี้แนะ ว่า มันคือการเชื่ อฟั งที่สัตย์ซื่อของอับราฮัมต่อพันธสัญญานั้นที่ได้รับรองถึงพระ
พรของ พงศ์พนั ธุ์ของเขา. . . . อพยพ 2:24 และ เฉลยธรรมบัญญัติ 9:5 ก็วางการอพยพในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่ได้ทาแก่พวกบรรพบุรุษ ดังนั้นฉากของนกก็พรรณนาถึงความ มัน่ คงของ
อิสราเอลในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ของความมีศรัทธาแก่กล้าของอับราฮัม”565
15:12 ความหวาดกลัวของอับราม สะท้อนถึ งการตอบสนองของเขาต่อเปลวไฟที่ ได้ผ่านระหว่างส่ วน
ต่างๆ และต่อการเปิ ดเผยถึงคุณลักษณะของพระเจ้าที่เปลวไฟได้สาแดงถึง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17)

15:13-14 โมเสสได้ให้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของพงศ์พนั ธุ์ที่นี่ มากกว่าที่เขาได้เปิ ดเผย
ก่อนหน้านั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14, 16) เป็ นที่ชดั เจนว่า 400 ปี ของการเป็ นทาสนั้นก็เริ่ มตั้งแต่
1845 กคศ. ถึง 1446 กคศ. ซึ่งเป็ นวันเดือนปี ของการอพยพ พันธสัญญานี้อ่านโดยผูอ้ ่านแรกๆ ของ
ปฐมกาลหลังจากการอพยพ พวกเขาคงได้รับการหนุนใจอย่างมากมาย (เปรี ยบเทียบ อพย.12: 4042) พวกเขาได้มีประสบการณ์การเติมเต็มจากพระสัญญานี้ คนในยุคนี้ ได้ออกมาจากอียิปต์โดย มี
ทรัพย์สมบัติติดมามากมาย และมีการสัญญาตรงนี้ วา่ “คนอียิปต์จะสู ญเสี ย” (เปรี ยบเทียบ อพย. 12:
31-36)

15:15 คนโบราณ ได้นึกถึงความตายว่าเป็ นเวลาที่พวกเขาจะรวมกันใหม่กบั บรรพบุรุษของพวกเขาที่ได้
ตายไป (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 12:23) เป็ นที่ชดั เจนว่า มันมีความเข้าใจเล็กน้อยถึงสิ่ งที่อยูไ่ กลพ้น
จากความตาย ณ เวลานี้ในประวัติศาสตร์ 566
15:16 คาฮีบรู ที่แปลว่า “ชนรุ่ น” อ้างอิงถึ ง ชัว่ อายุอย่างแท้จริ ง ซึ่ ง ณ ระยะเวลานี้ ในประวัติศาสตร์ คือ
ประมาณ 100 ปี 567 ดูเหมือนนี่ จะเป็ นการอธิ บายที่ ดีกว่าชนสี่ รุ่นตามตัวอักษร ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิ ง
ถึงชนสี่ รุ่นตามตัวอักษรใน อพยพ 6:16-20 และ กันดารวิถี 26:58-59 แต่มนั ค่อนข้างมีช่องว่างใน
พงศ์พนั ธุ์เหล่านั้น568 “คนอาโมไรต์” ทาหน้าที่เป็ นคาเปรี ยบเทียบสาหรับ 10 ชนชาติในคานาอัน
ที่ได้ถูกกล่าวไว้ในข้อที่ 19 ถึง 20 คาเปรี ยบเทียบเป็ นการเปรี ยบเที ยบที่ซ่ ึ งส่ วนหนึ่ งของทั้งหมด
แสดงถึงทั้งหมด อย่างเช่นที่นี่ หรื อทั้งหมดแสดงถึงส่ วนหนึ่ง
15:17 เตาที่ควันพลุ่งอยูแ่ ละคบเพลิ งเป็ นสิ่ งเดี ยวกัน นี่ เป็ นความสว่างที่แรงกล้า เปลวไฟที่ร้อนซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของพระเจ้าในความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ เปลวไฟนี้เป็ นสัญลักษณ์ที่ดีของพระเจ้าที่วา่
มันบริ สุทธิ์ มันกาจัดในการพิพากษา และมันจัดเตรี ยมความสว่างและความอบอุ่น

“การกระท านี้ คื อ . . . .พระสั ญ ญาที่ ว่ า พระเจ้ า จะอยู่ ด้ ว ยกั บ พงศ์ พ ัน ธุ์ ข องอับ ราฮั ม (เช่ น
26:3,24;28:15; 31:3; 46:4 และข้ออื่นๆ) ที่จริ งคาอธิบายของการปรากฎของพระเจ้า ดัง เช่ น เตาที่
ควันพลุ่งอยู่ และ ‘คบเพลิง’ เชื้อเชิญการเปรี ยบเทียบกับเสาเมฆและเสาไฟ ที่ ได้เป็ นลักษณะเด่ น
ของการวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับควัน ไฟ และคบเพลิ ง (อพย. 19:18;
20:18) ที่ได้แสดงถึงการให้ธรรมบัญญัติ ณ ภูเขาซี นาย สิ่ งเหล่านี้ เป็ นหลักฐานต่างๆ ที่สามารถ
มองเห็นได้ของการทรงสถิตของ พระเจ้ากับประชากรของพระองค์ ว่าพระองค์ได้ดาเนิ นท่ามกลาง
พวกเขาและพวกเขาก็เป็ นประชากรของพระองค์ (ลนต. 26:12)
“ดัง นั้น ตามหลัก แล้ว ในตอนนี้ ป ระสบการณ์ ข องอับ รามก็ บอกล่ วงหน้าถึ ง ประสบการณ์ ของ
พงศ์พนั ธุ์ ของเขา เขาเห็ นว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การโจมตี จากมหาอานาจต่างชาติ แต่ ได้รับการ
ปกป้ องและก็ชื่นชมกับการทรงสถิ ตแบบทันทีของพระเจ้า ในแวดวงของอับราฮัมในที่อื่นๆ นั้น
ชี วิตของเขาก็เขียนไว้ล่วงหน้าถึ งฉากต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล การกันดารอาหารได้
ผลักดันเขาไปสู่ การตั้งถิ่นฐานในอียิปต์ (12:10; เปรี ยบเทียบ บทที่ 42-46) เขาได้รอดพ้นหลังจาก
ที่พระเจ้าได้ให้เกิดภัยพิบตั ิแก่ฟาโรห์ (12:7; เปรี ยบเทียบ อพย. 7-12) เขาได้มงั่ คัง่ โดยการที่เขาอยู่
ในอียิปต์ (13:2; เปรี ยบเทียบ อพย. 12:35-38) และได้เดินทางเป็ นระยะๆ (13:3; เปรี ยบเทียบ อพย.
17:1 และข้ออื่นๆ ) กลับไปยังคานาอัน ในปฐมกาลบทที่ 22 อับราฮัมเดินทางสามวันไปยังภู เขา
และถวายเครื่ องบูชาแทนที่บุตรคนเดียวของเขา พระเจ้าปรากฎแก่เขาและยืนยันถึงพระสัญญาต่างๆ
ขององค์อีก แน่นอนว่า ภูเขาซี นายเป็ นการเดินทางสามวันจากอียปิ ต์ (อพย. 8:27) ที่ที่บรรดา บุตร
หัวปี ของคนอิสราเอลได้รับการผ่านเว้น (อพย. 12) มันมีการถวายบูชาที่นนั่ เช่นกัน พ ร ะ เ จ้ า ไ ด้
ปรากฎและได้ยนื ยันถึงพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์อีก (อพย. 19-24)
“สุ ดท้าย มันอาจได้รับการสังเกต การตีความของปฐมกาล 15:9-11, 17 ที่ขา้ พเจ้ากาลัง นา เสนอบน
พื้ น ฐานของตัว บทอื่ น ๆ ทางพิ ธี ก รรมในหมวดเพ็ น ทาทู ค นั้น สอดคล้อ ง กัน กับ ข้อ ที่ 13-16
ซึ่งอธิ บายว่า พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมจะถูกกดขี่เป็ นเวลาถึง 400 ปี ในอียิปต์ก่อนที่ พวกเขาจะออกมา
พร้อมกับสมบัติมากมาย ไม่วา่ ข้อเหล่านี้เป็ นการเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่ องราวในภายหลังหรื อเป็ นส่ วน
หนึ่ งของมัน อย่ า งที่ แ วน เซเทอร์ ยื น ยัน . . . . พวกมัน ก็ ยื น ยัน ว่ า ณ ระยะตอนต้น อย่ า งมาก
ในประวัติ ศ าสตร์ ข องธรรมเนี ย มนี้ พิ ธี น้ ี ได้ถู ก ตี ค วามว่ า เป็ นการ เป็ นตัว แทนที่ น่ า ทึ่ ง ของ
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมมันไม่ใช่ การสาปแช่ ง ที่ รวดเร็ วที่จะเกิ ดขึ้น ถ้าพันธ
สัญญานี้ แตกหัก แต่เป็ นการยืนยันที่จริ งจังและที่เห็นได้ถึง พันธสัญญาซึ่ งเป็ นพระสัญญาอย่าง
แท้จริ ง. . . .” 569

นักเขียนอีกคนหนึ่ งได้โต้แย้งว่า ข้อนี้ ไม่ได้พรรณนาถึ งพิธีการทาพันธสัญญาสาหรับพันธสัญญา
ฝ่ ายเดียวที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างสิ้ นเชิง (เปรี ยบเทียบ 17:1-2, 9-14; 18:18-19; 22:16; 26:5) เขาได้เชื่อ
ว่าพันธสัญญานั้นไม่มีเงื่อนไข แต่มนั ไม่ได้กลายมาเป็ นการไม่มีเงื่อนไขจนกระทัง่ บทที่ 22 570
15:18 นี่เป็ น “การตัด” แบบเป็ นทางการของพันธสัญญาแบบอับราฮัม ตอนนี้พระเจ้าได้ทาให้พระสัญญา
ต่างๆ ก่อนหน้านั้น (12:1-3, 7) ไปสู่ สนธิ สัญญาของผูม้ ีอานาจเหนือกว่า ซึ่ งคล้ายกับการให้ดินแดน
ของกษัตริ ย ์ เนื่ องจากว่าตอนนี้ อบั รามได้เข้าใจและเชื่ อสิ่ งที่ พระเจ้าได้สัญญา พระเจ้าในฐานะ
กษัตริ ยไ์ ด้ผูกพันพระองค์เองที่ จะท าบางสิ่ งเพื่ออับ รามผูร้ ั บใช้ข องพระองค์ ความสาเร็ จของ
พันธสัญญาไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่อฟังของอับราม มันได้ข้ ึนอยูก่ บั ความสัตย์ซื่อพระเจ้าทั้งสิ้ น571
“. . . มันเหมาะสมที่วา่ ในหลายประเด็นนั้น เรื่ องราวควรส่ อให้เห็นถึงการทาพันธสัญญา ณ ภูเขา
ซี นาย ประโยคเริ่ มต้นใน 15:7: ‘เราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ ของชาว เคลเดีย’ นั้น
เหมือนกันอย่างแท้จริ งกับประโยคเริ่ มต้นของพันธสัญญาซี นายในอพยพ 20:2 ‘เราคือพระเจ้าของ
เจ้า ผูไ้ ด้นาเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์’ คาว่า ‘เมืองเออร์ ของชาวเคลเดีย ’ อ้างอิงถึงปฐมกาล 11:28,
31 และก่อตั้งพันธสัญญาปั จจุบนั ในการกระทาในอดี ตของความ รอดโดยพระเจ้าจาก ‘บาบิโลน’
อย่างที่อพยพ 20:2 ก่อตั้งพันธสัญญาซี นายในการกระทา ของความรอดโดยพระเจ้าจากอียิปต์ การ
มาของการสถิตของพระเจ้าในไฟที่น่าสะพรึ ง กลัวและความมืดของภูเขาซี นาย (อพย. 19:18; 20:18;
ฉธบ. 4:11) ดูเหมือนจะถูกสะท้อน อย่างตั้งใจในนิ มิตที่น่าตื่นเต้นของอับราฮัม (ปฐก. 15:12, 17)
ในถ้อยคาของพระเจ้าต่อ อับราฮัม (15:13-16) นั้น การเชื่อมโยงระหว่างพันธสัญญาของอับราฮัมกับ
พันธสัญญา ซี นายนั้นถู กทาขึ้ นอย่างชัดเจนโดยวิธีของการอ้างอิ งถึ ง 400 ปี ของการเป็ นทาสของ
พงศ์ พันธุ์ของอับราฮัมและ ‘การอพยพ’ ที่ตามมาของพวกเขา (‘ต่อมาพงศ์พนั ธุ์ของเจ้าจะออก มา'
ข้อ 14) การพิจารณาเช่นนั้นก็นาไปสู่ บทสรุ ปที่วา่ ผูเ้ ขียนตั้งใจที่จะดึงความสนใจของ ผูอ้ ่านไปสู่
เหตุการณ์ต่างๆ ณ ซี นายในการพรรณนาของเขาถึงพันธสัญญากับอับราฮัม
“ถ้าเราถามว่าทาไมผูเ้ ขียนได้แสวงหาที่จะนาภาพของซี นายมาที่นี่ คาตอบก็อยูใ่ นจุด ประสงค์ของ
พระธรรมนี้ มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของยุทธวิธีท้ งั หมดของพระธรรมนี้ ที่จะแสดง ว่าสิ่ งที่พระเจ้าได้ทา
ณ ซี นายนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่าที่ซ่ ึ งได้ทาตามแผน การกับบรรพบุรุษแล้ว ดังนั้น
การอพยพและพันธสัญญาซี นายก็ทาหน้าที่เป็ นการย้าเตือน ถึงไม่ใช่แค่อานาจและพระคุณของพระ
เจ้าเท่านั้น แต่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าอีกด้วย สิ่ งที่พระองค์ได้จดั ตั้งที่จะบรรลุกบั ประชากรของ
พระองค์ พระองค์จะทาให้สาเร็ จ”572

โมเสสได้เปิ ดเผยถึงพรมแดนทางภูมิศาสตร์ โดยทัว่ ไปของแผ่นดินแห่ งพันธสัญญาที่นี่เป็ นครั้งแรก
นักวิชาการบางคนตีความ “แม่น้ าอียปิ ต์” เป็ นแม่น้ าไนล์
“ตามปกติแล้ว ข้อโต้แย้งก็ข้ ึนอยู่กบั ข้อเท็จจริ งที่ว่า คาฮีบรู นาฮาร์ ก็จากัดต่อแม่น้ าขนาดใหญ่อยู่
เสมอ อย่างไรก็ตาม ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นคาฮีบรู นาฮาล (ภาษาอารเมคแปลว่า ลาน้ า) แทนที่จะเป็ น
คาว่า นาฮาร์ ของปฐมกาล 15:18 ซึ่ งอาจได้รับอิทธิ พลโดยนาฮาร์ ที่ สองในตัวบท 573 ในตัวบท
อัคเคเดียนแห่งซาร์ กอนที่สอง (716 กคศ.) มันปรากฎเป็ น นาฮาล มูซาร์ ”574
ภายหลังพระเจ้าได้ระบุถึงลาธาร เอล ‘อาริ ช’ ซึ่ งเป็ น “พรมแดนทางภูมิศาสตร์ ระหว่างคานาอัน
และอียิปต์”575 ที่เป็ นพรมแดนอย่างแท้จริ ง (กดว. 34:5; ยชว. 15:4, 47) ดูเหมือนนัน่ จะเป็ นแม่น้ า
ณ ที่นี่อีกด้วย แม่น้ ายูเฟรติสไม่เคยเป็ นพรมแดนของอิสราเอล576 ดูเหมือนพรมแดนเหล่านั้นจะ
ตรงกันกับพรมแดนเหล่ านั้นของสวนเอเดน (เปรี ยบเทียบ 2:10-14) ดังนั้น สวนเอเดนอาจได้
ครอบคลุมบริ เวณที่เดียวกันกับแผ่นดินแห่งพระสัญญา
ผูไ้ ม่เชื่ อเรื่ องยุคพันปี บางคนถื อว่าพรมแดนเหล่านี้ เป็ นอุดมคติที่แสดงออกถึ งพระพรยิ่งใหญ่และ
เชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยตั้งใจว่าพงศ์พนั ธุ์ของอับรามจะขยายออกไปไกลขนาดนี้ในทางภูมิศาสตร์ 577
อย่างไรก็ตาม การสรุ ปเช่นนั้นเป็ นความคิดส่ วนตัวและไม่พบการสนับสนุนใดๆ ในตัวบท
15:19-21 ที่นี่โมเสสได้เอ่ยถึงเผ่าท้องถิ่น 10 เผ่าที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินแห่ งพระสัญญาในตอนนั้น 27 รายชื่อ
ที่ยาวที่สุดของชนชาติที่มาก่อนชนชาติอิสราเอลที่ได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินแห่ งพระสัญญานั้น ก็มี 12
เอกลักษณ์ (10:15-18ก; 1 พศด. 1:13-18) บางครั้งมีการอ้างอิงถึงสอง และส่ วนใหญ่แล้ว มีการ
อ้างอิงถึงหก578 “คนคานาอัน” เป็ นทั้งชื่ อทัว่ ไปสาหรับเผ่าเหล่านี้ ท้ งั หมด (คาเปรี ยบเทียบ) และ
เป็ นชื่ อของหนึ่ งในพวกเขาอย่างที่ถูกใช้ที่นี่ “คนฮิตไทต์” เหล่านี้ ได้อาศัยอยู่ใกล้เมืองเฮโบรน
(23:10) บางทีพวกเขาไม่ใช่ คนฮิตไทต์ที่ได้อาศัยอยู่ในอะโนโตเลีย (เอเชี ยน้อย ซึ่ งเป็ นตุรกี สมัย
ใหม่ เปรี ยบเทียบ 10:15)
พันธสัญญาแบบอับราฮัมเป็ นพื้นฐานต่อระบบศาสตร์ แบบที่เชื่อเรื่ องยุคพันปี
“การที่คนหนึ่งเข้าใจธรรมชาติและหน้าที่ของพันธสัญญานี้ก็จะกาหนดศาสนศาสตร์ ท้ งั หมดของเขา
โดยส่ วนใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ อนาคตศาสตร์ ของเขา”579

พันธสัญญานี้ ยงั ไม่ได้ถูกทาให้สาเร็ จอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาว่ามันจะสาเร็ จ เนื่ องจากว่าพระเจ้า
สัตย์ซื่อ เราก็เชื่ อว่าพระองค์จะบรรลุ พระสัญญาต่างๆ เหล่านี้ ในอนาคต ดังนั้นมันจะต้องมีอนาคต
สาหรับอิสราเอลในฐานะ ที่เป็ นประเทศ (เปรี ยบเทียบ รม. 11)
บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่ อเรื่ องยุคพันปี
ตีความพันธสัญญานี้ ในแนวทางตามตัวอักษร น้อยมาก ประเด็นที่สาคัญคือการตีความ ถ้าพระเจ้า
ได้บรรลุ พระสัญญาต่างๆ เกี่ ยวกับพงศ์พนั ธุ์และพระพรตาม ตัวอักษร แล้ว เราไม่ควรคาดหวังว่า
พระองค์จะบรรลุพระสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับดินแดนตามตัวอักษรหรื อ?580
พันธสัญญาแบบปาเลสไตน์ พันธสัญญาแบบดาวิด และพันธสัญญาใหม่เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากพันธสัญญา แบบอับราฮัม แต่ละพันธสัญญาเหล่านี้ ก็ขยายพระสัญญาหลักอันหนึ่ งของพันธสัญญาแบบ
อับราฮัม นัน่ คือพระสัญ- ญา ต่างๆ แห่งดินแดน พงศ์พนั ธุ์ และพระพรตามลาดับ
หลังจากที่พระเจ้าได้ให้พนั ธสัญญาแก่อบั ราม ผูเ้ ขียนได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะแสดงถึงวิธีที่พระองค์
บรรลุ พันธสัญญาต่างๆ นี่ คือเหตุผลสาหรับการเลื อกเนื้ อหาที่ติดตามมา จนบัดนี้ ในเรื่ องราว
ของอับรามนั้น โมเสสได้ เน้นแผนการต่างๆ และจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าที่มาถึ งจุดสู งสุ ด
ด้วยการทาพันธสัญญา ตอนนี้เราเรี ยนรู ้ถึงวิธี ที่อบั รามและพงศ์พนั ธุ์ของเขาจะตระหนักถึงแผนการ
และจุดประสงค์เหล่านี้ นี่ เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยถึงวิถีทาง ต่างๆ ของพระเจ้าและความรับผิดชอบ
ต่างๆ ของมนุษย์581
ประชากรของพระเจ้าสามารถพึ่งพาที่พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าได้ แม้วา่ พวกเขาจะต้องประสบ
กับ ความทุกข์ ทรมานและความตายก่อนที่พวกเขาจะประสบกับพระสัญญาเหล่านั้น582
6. การเกิดของอิชมาเอล บทที่ 16
ซารายและอับรามได้พยายามที่ จะได้มาซึ่ งทายาทที่พระเจ้าได้สัญญาแก่พวกเขา โดยการใช้ธรรม
เนี ยมอัน เป็ นที่ยอม รับได้ทางวัฒนธรรมของสมัยของพวกเขา แม้วา่ มันได้เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวที่จะ
วางใจพระเจ้า การกระทา แบบเนื้ อหนังนี้ ได้สร้างความซับซ้อนอย่างรุ นแรงสาหรับอับรามและครอบครัว
ของเขาซึ่ งรวมถึ งฮาการ์ ที่ได้หนี ไปที่ถิ่นทุรกันดาร อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้พิสูจน์ว่าพระองค์สัตย์ซื่อต่อ
พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ และได้ตอบสนอง ต่อการร้ องขอความช่ วยเหลื อของฮาการ์ พระองค์ได้
จัดเตรี ย มส าหรั บ ความจาเป็ นต่ า งๆ ของเธอ และได้สั ญญาแก่ เธอถึ ง พงศ์พ นั ธุ์ ม ากมายผ่านทางอิ ชมาเอลเนื่องจากว่าเขาเป็ นบุตรชายของอับราม

“เรื่ องราวของแผนการของซาราห์ที่จะมีบุตรยังไม่ได้เชื่ อมโยงกับรายชื่ อของชนชาติต่างๆ ในบทที่
15 แต่ก็ดูเหมือนจะถูกปรับแต่งอย่างตั้งใจให้เข้ากับการอ้างอิงถึ งเรื่ องราวของการล้มลงในความ
บาปในปฐมกาลบทที่ 3 คากริ ยาหลัก (รู ปแบบของกริ ยากาลอนาคต) แต่ละคาและถ้อยคาหลักใน
16:2-3 พบการเปรี ยบเทียบในปฐมกาลบทที่ 3” 583
การพาดพึงถึงการล้มลงในความบาปนั้นก็ช้ ี แนะถึงความไม่เห็นด้วยของผูเ้ ขียนในสิ่ งที่ซารายได้ทา
(เปรี ยบ เทียบ 3:17) เขาได้ดาเนินต่อไปที่จะจดจ่อที่ปัญหาของทายาท ซารายไม่ได้ให้กาเนิ ดบุตรแก่อบั ราม
เลย (ข้อ 1) เพราะฉะนั้น เธอได้แนะนาแผนการที่จะได้รับทายาทจากร่ างกายของเขาเอง (15:4) ดูเหมือน
ราวกับว่าทุกสิ่ งจะ ดาเนินการไปอย่างดีจนกระทัง่ ความขัดแย้งได้พฒั นาขึ้นระหว่างซารายและฮาการ์ (ข้อ 4)
ความขัดแย้งนี้ได้โตขึ้น เป็ นวิกฤตหลักเมื่อฮาการ์ ได้หนี จากที่พกั ของครอบครัวไปพร้อมกับทารกที่ยงั ไม่ได้
เกิดมาของอับราม (ข้อ 6) พระยาเวห์ได้แทรกแซงอีกครั้งหนึ่ งเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤต (ข้อ 7) พระองค์ได้
แนะนาให้ฮาการ์ที่จะกลับไปหาซาราย (ข้อ 9) ดังนั้นฮาการ์ ได้ให้กาเนิ ดอิชมาเอลในบ้านของอับราม แต่
ภายหลังพระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าเขาจะไม่ได้เป็ น ทายาท
ซารายและฮาการ์ 16:1-6
การใช้หญิงอื่นซึ่ งไม่ใช่ภรรยาของตน (ข้อ 2) เป็ นวิธีของการจัดเตรี ยมทายาทในกรณี ของการสมรส
ที่ ไม่มีบุตรนอกเหนื อไปจากการรับมาเลี้ ยงเป็ นลูก584 ฮาการ์ เป็ นคนใช้ส่วนตัวของซาราย ไม่ใช่ หญิงทาส
อับรามก็มี คนใช้ส่วนตัว อย่างน้อยหนึ่งคนอีกด้วย (24:2)
“มันเป็ นเรื่ องร้ ายแรงสาหรับผูช้ ายที่จะไม่มีบุตรในโลกสมัยโบราณ เพราะว่ามันได้ละเขาไว้โดยปราศจาก
ทายาท แต่มนั เป็ นความหายนะมากกว่าสาหรับผูห้ ญิง นัน่ คือ ที่จะมีลูกนั้นเป็ นเครื่ องหมายของความ สาเร็ จ
ในฐานะที่เป็ นภรรยา ที่จะไม่มีลูกนั้นเป็ นความล้มเหลวที่น่าอัปยศอดสู ดังนั้นตลอดโลกตะวัน ออกกลาง
นั้น การมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดียวกันได้ถูกใช้ให้เป็ นวิธีของการขจัดการไม่มีบุตร
แต่พวกภรรยาที่มงั่ คัง่ กว่าก็ชอบวิธีปฏิ บตั ิของความเป็ นแม่แทน ที่ซ่ ึ งพวกเขาได้ยอมให้พวกสามีของพวก
เขาที่จะ ‘เข้าหา’ พวกสาวใช้ของพวกเขา ซึ่ งเป็ นการใช้ภาษาสละสลวยสาหรับการมีเพศสัมพันธ์ (เปรี ยบ
เทียบ 6:4; 30:3; 38:8, 9; 39:14) จากนั้นนายหญิงสามารถรู ้สึกว่าลูกของสาวใช้เป็ นลูกของเธอเอง และใช้
การควบคุมบางอย่างเหนือมันในแนวทางที่วา่ เธอไม่สามารถทาได้ถา้ สามีของเธอได้เอาภรรยาคนที่สอง”585
ผูค้ นในวัฒนธรรมของอับรามได้ถือว่าเมียน้อยเป็ นภรรยาคนที่สองพร้ อมกับสิ ทธิ และสิ ทธิ พิเศษ
บางอย่าง ของภรรยาคนแรก586 แท้จริ งแล้ว ฮาการ์ได้มาเป็ นเมียน้อยของอับราม

“. . . แผ่นจารึ กนูซิแผ่นหนึ่ งอ่านว่า: ‘เคลิม-นิ นุได้ถูกมอบให้แต่งงานกับเชนนิ มา. . . ถ้าเคลิมนิ นุ
ไม่ได้ให้กาเนิ ดบุตร เคลิ ม-นิ นุควรหาผูห้ ญิงของแผ่นดิ นลูลู (คือ ทาสสาว) ให้มาเป็ นภรรยาของ
เชนนิมา’” 587
การใช้เมียน้อยไม่ใช่เป็ นแค่ทางเลือกเท่านั้น แต่ในวัฒนธรรมของเฮอเรี ยนนั้น บางครั้งพวกสามีได้
เรี ยกร้องว่า ถ้าพวกภรรยาของพวกเขาไม่สามารถให้กาเนิ ดลูกได้ เธอจะต้องจัดเตรี ยมเมียน้อยไว้สาหรับ
เขา588
“. . . ลูกคนใดก็ตามของทาสรับใช้จะเป็ นของนายหญิง ไม่ใช่ของแม่”589
ธรรมเนี ยมนี้ ช่ วยอธิ บ ายว่าท าไมอับ รามได้เต็มใจที่ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการของซารายที่ ดู
เหมือนจะไม่ปกติต่อเราในโลกทางตะวันตก อับรามได้เห็ นด้วยกับการแนะนาที่ไร้ ความเชื่ อของภรรยา
ของเขาอย่างที่อาดัมได้ ทาตามการนาของเอวา การไม่โต้แย้งของอับรามตรงกันข้ามกับการกระทาที่องอาจ
ก่อนหน้านั้นที่จะช่วยโลทให้ รอดพ้นจากพวกผูจ้ บั กุมของเขา (บทที่ 14) เหมือนกับเอวา ซารายได้ตาหนิ คน
อื่นสาหรับผลลัพธ์ของการกระทา ของเธอ นัน่ คืออับราม (ข้อ 5) ซารายได้หมายถึงว่าเธอจะได้รับลูกผ่าน
ทางฮาการ์ โดยการรับพวกเขามาเลี้ยง ดังเช่นลูกของ เธอเอง หรื อโดยการที่เธอสามารถมีลูกเองได้ในฐานะที่
เป็ นผลลัพธ์ของการเกิดลูกของฮาการ์ (ข้อ 2)? นักตีความ ส่ วนใหญ่ได้ถือมุมมองอันแรก แต่บางคนได้
ชอบมุมมองอันที่สอง590
พื้นฐานของมุมมองอันที่สองคือปรากฎการณ์ที่ไม่ใช่นานๆทีของผูห้ ญิงผูซ้ ่ ึ งมีปัญหาในการตั้งครรภ์
และได้ต้ งั ครรภ์หลังจากที่เธอได้รับเด็กมาเลี้ ยงแม้วา่ การใช้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนที่จะให้กาเนิ ด
ลูกของตนเป็ นธรรมเนียมของสมัยนั้น มันไม่เคยเป็ นความปรารถนาของพระเจ้าเลย (2:24; มธ. 19:4-5) ที่นี่
อับรามและซารายได้ ทาซ้ าความล้มเหลวของอาดัมและเอวา นัน่ คือ สงสัยพระวจนะของพระเจ้า ฉากนี้ ได้
ลงเอยด้วยความหายนะอย่าง สิ้ นเชิงต่อทุกคนที่ได้เกี่ยวข้อง ฮาการ์ ได้สูญเสี ยครอบครัวของเธอ ซารายได้
สู ญเสี ยสาวใช้ของเธอ และอับรามได้ สู ญเสี ยคนใช้ของภรรยาของเขาและลูกของเขาจากฮาการ์
“หนังสื อเป็ นพันเล่ ม ที่ ถูก เขี ย นขึ้ นต่ อต้า นการมี ส ามี หรื อภรรยาหลายคน ในขณะเดี ย วกันจะไม่
นาไปสู่ การตระหนักมากขึ้นถึ งความชั่วของการปฏิ บตั ิ แบบนั้นมากกว่าเรื่ องราวที่ อยู่ภายใต้การ
พิจารณาดู”591
ซารายได้พยายามที่จะควบคุมน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยการยึดการริ เริ่ มจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
3:17)
เธอและอับรามได้เลือกวิธีแบบเนื้ อหนังของการได้รับทายาทตามพระสัญญา แทนที่จะรอคอย

พระเจ้าด้วยความเชื่อ (เปรี ยบ เทียบ 25:21) 592 พวกเขาได้ยอมให้วฒั นธรรมของพวกเขาที่จะนาพาพวกเขา
แทนที่จะเป็ นพระเจ้า
“มันเป็ นความอับอายที่วา่ เธอ [ซาราย] ไม่ได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ความเป็ นหมันของเธอสามารถ
ถูกใช้ โดยพระเจ้าที่จะวางเธอไว้ในตาแหน่งของการพึ่งพาที่พระองค์ เพื่อว่าผลสามารถเกิดขึ้นใน
ชีวติ ของเธอได้”593
ทูตของพระเจ้ าและฮาการ์ 16:7-14
นี่เป็ นหนึ่งในการอ้างอิง 48 ครั้งถึง “ทูตของพระเจ้า” ในพันธสัญญาเดิม บางครั้ง อย่างเช่นที่นี่ ทูต
สวรรค์ เป็ นพระเจ้าและในที่อื่นๆ เขาก็ปรากฎเป็ นทูตสื่ อสารจากพระเจ้า
“การบรรยายเชิ งเผยพระวจนะถึ งอิชมาเอลว่าเป็ น ‘ลาป่ าแห่ งมนุ ษย์’ [ข้อ 12] (RSV) นั้นค่อนข้างน่ าทึ่ง
สัตว์ที่ถูกอ้างอิงถึ งเป็ นล่าป่ าที่ไม่เชื่ อง ซึ่ งท่องเที่ยวไปในทะเลทรายตามใจปรารถนา การเปรี ยบเทียบนี้
พรรณนาอย่างแม่นยาอย่างมากถึงชาวอาหรับที่รักอิสระซึ่ งท่องเที่ยวไปตามทะเลทรายขนาดใหญ่”594
การพยากรณ์ น้ ี ไม่ใช่ การดู ถูกหรื อการสาปแช่ ง อิ ชมาเอลจะชื่ นชมกับ เสรี ภาพที่ แม่ของเขาได้
แสวงหา พระเจ้าได้ ตั้งชื่ ออิชมาเอล (ข้อ 11) ซึ่ งมีความหมายว่า “พระเจ้าทรงรับฟัง” และฮาการ์ ได้ต้ งั ชื่อ
พระเจ้า (ข้อ 13) ว่า “ผูห้ นึ่งที่ ทรงเห็น” สองชื่ อนี้ ก่อตั้งการเปิ ดเผยหลักถึงพระเจ้า นัน่ คือ พระองค์ทรงรับ
ฟั งและพระองค์ทรงเห็ น นี่ อาจเป็ นกรณี เดี ยวในพระคัมภีร์ที่มนุ ษย์พูดคุ ยร่ วมกันในเรื่ องชื่ อของพระเจ้า
การกระทาของอับรามและซารายได้ พิสูจน์วา่ เป็ นที่มาแห่งความยุง่ ยากอย่างมากสาหรับทุกคนที่ได้เกี่ยวข้อง
(เปรี ย บเทีย บความผิดพลาดของอับ รามใน การไปอียิปต์ 12:11-13) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ดูแลและ
อวยพรอิชมาเอลแม้วา่ เขาเป็ นผลของการกระทาโดย พลการของอับราม นี่ เป็ นอีกโอกาสหนึ่ งที่อบั รามไม่ได้
วางใจพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะได้วางใจ (เปรี ยบเทียบ 12:10-20)
“ทั้งฮาการ์ และมารี ย ์ [มารดาของพระเยซู ] เป็ นตัวแทนของตัวอย่างของบรรดาผูห้ ญิงที่ได้ยอมรับ
พระจนะของพระเจ้าอย่างเชื่ อฟั ง และด้วยเหตุน้ นั ก็ได้นาพระพรไปสู่ พงศ์พนั ธุ์ซ่ ึ งมากเกินไปที่จะ
นับได้”595
เปาโลได้เขียนว่าเรื่ องราวนี้ ประกอบด้วย (ไม่ใช่) การเปรี ยบเทียบ (กท. 4;24) “การเปรี ยบเทียบ”
ในทุก วันนี้ หมายถึ งเรื่ องราวที่ปราศจากพื้นฐานทางข้อเท็จจริ ง เปาโลไม่ได้ปฏิเสธความเป็ นจริ งของปฐม
กาลบทที่ 16 แต่ ท่ า นได้ใ ช้เรื่ องราวนี้ เป็ นพื้ นฐานส าหรั บ การเปรี ย บเที ยบ “ตัวอย่างประกอบ” หรื อ

“การเทียบเคียง” น่าจะเป็ นคาที่ดี กว่าในการที่จะใช้ ฮาการ์ แสดงถึงพันธสัญญาแบบโมเสสและอิชมาเอล
เป็ นผลของมัน (ทาส) ซาราย เป็ นพันธ-สัญญาแบบอับราฮัมและอิสอัคเป็ นผลของมัน (บุตรที่เป็ นไท) บุตร
แห่งเนื้อหนังก็ข่มเหงบุตรแห่งพระสัญญา (กท. 4:29)
มันมีการเหน็บแนมอย่างมากในเรื่ องราวนี้ ซารายที่เป็ นหมันได้อาศัยอยูใ่ นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์
ในขณะที่ ฮาการ์ ที่ไม่ได้เป็ นหมันได้ลงเอยโดยการอาศัยอยู่ในดิ นแดนที่ ไม่อุดมสมบูรณ์ คนอียิปต์ ผูซ้ ่ ึ ง
ฮาการ์ ที่ถูกโจมตีได้ หนีไปหาเพื่อเสรี ภาพ ภายหลังได้ทาให้ผโู ้ จมตี ซึ่ งก็คือพงศ์พนั ธุ์ของซารายเป็ นทาส
การใช้วิธีแบบเนื้ อหนังแทนที่จะรอคอยพระเจ้าเพื่อจะจัดเตรี ยมสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญาไว้ ก็สร้ าง
ปั ญหา ต่างๆ อยู่เสมอ เรื่ องราวนี้ ก็แสดงให้เห็ นอีกว่า ความล้มเหลวของมนุ ษย์ไม่ได้ทาลายแผนการต่างๆ
ของพระเจ้าใน ที่สุด
“ถ้าเราได้ทาความผิดพลาด ซึ่ งได้นาเราไปสู่ ความบาป เงื่อนไขหลักของการฟื้ นฟูคือการยอมจานน
อย่างสิ้ นเชิงต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตาม”596
เมื่ออยู่ในความยุ่งยากอย่างมาก ผูค้ นควรอธิ ษฐานเพราะว่าพระเจ้ารับรู ้ ถึงความจาเป็ นต่างๆ ของ
พวกเขา และจะบรรลุพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา
7. เครื่ องหมายของการเข้าสุ หนัต บทที่ 17
หลังจากการเกิ ดของอิชมาเอล 13 ปี พระเจ้าได้ยืนยันพันธสัญญาของพระองค์กบั อับรามโดยการ
กล่าวซ้ าถึง พระสัญญาต่างๆ ของพงศ์พนั ธุ์และดินแดนและโดยการบัญชาให้อบั รามที่จะให้ผชู ้ ายทุกคนใน
บ้านของเขาเข้า สุ หนัต ดังนั้นการเข้าสุ หนัตได้กลายมาเป็ นการแสดงออกทางกายภาพ (เครื่ องหมาย) ของ
ความเชื่ อที่เชื่ อฟั งของ อับรามและพงศ์พนั ธุ์ของเขา มันมีสามประเภทของเครื่ องหมายในพันธสั ญญาเดิม
เครื่ องหมายบางอย่า งเป็ น หลัก ฐานที่ ไ ด้โน้ม น้า วผูส้ ั ง เกตเกี่ ย วกับ บางสิ่ ง (เช่ น ภัย พิ บ ตั ิ ข องคนอี ยิป ต์)
เครื่ องหมายอื่นๆ เป็ นการกระทาที่ เจาะจงที่ได้คล้ายคลึ งกับสถานการณ์ ที่ได้ถูกประกาศออกไป (เช่ น คา
พยากรณ์ที่ได้ถูกประกาศออก ไป) และเครื่ อง หมายอื่นๆ เป็ นการย้าเตือนถึงบางสิ่ ง (เช่น รุ ้ง การเข้าสุ หนัต)
พระเจ้าได้หนุ นใจความเชื่ อของบรรพบุ รุษคนนี้ ต่อไปโดยการเปลี่ ยนชื่ ออับรามเป็ นอับราฮัม และซาราย
เป็ นซาราห์ นี่ เป็ นการยืนยันที่เพิ่มเติมซึ่ งพระเจ้าจะให้ พงศ์พนั ธุ์ที่นบั ไม่ถว้ นแก่พวกเขาอย่างแท้จริ งตามที่
พระองค์ได้สัญญาไว้

“บทนี้เป็ นจุดผกผันในเรื่ องราวของอับราม พระสัญญาต่างๆ ที่มีต่อเขานั้นได้รับการเปิ ดเผยทีละเล็ก
ทีละ น้อย สร้างขึ้นทีละน้อยและมีรายละเอียดและแน่นอนมากยิง่ ขึ้น จนกระทัง่ พวกมันถูกกล่าวซ้ า
และถู กเขี ยน ลงในความดังที่ ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้นอย่างรุ่ งโรจน์ในการพูดของพระเจ้าที่ยาวและ
ละเอียดลออ จากจุดนี้ใน ปฐมกาลนั้น การพูดของพระเจ้าก็ไม่ค่อยมี และเนื้อหาใหม่เล็กๆ ก็ถูกเพิ่ม
เข้าไปกับ พระสัญญาต่างๆ แต่ ความสาเร็ จของพระสัญญาเหล่านี้ก็เป็ นที่เห็นได้มากยิง่ ขึ้น”597
แท้จริ งแล้ว มีการพูดของพระเจ้าห้าครั้ง คือ ข้อ 1ข-2, 4-8, 9-14, 15-16 และ 19-21 การพูดครั้งที่
สามเป็ น ศูนย์กลางของโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรของบทนี้ ซึ่ งอาจจะถูกอ่านเป็ นสองแผงที่
ขนานกัน นัน่ คือ 1-14 และ 15-27
“บทนี้เป็ นบทความทางศาสนศาสตร์ มากกว่าเรื่ องราวของอับราฮัมแบบธรรมดา. . .” 598
อับรามทึกทักเอาอย่างไม่สงสัยเลยว่า อิชมาเอลจะเป็ นทายาทตามพระสัญญาจนกระทัง่ พระเจ้าได้
บอกเขาว่า ซารายจะให้กาเนิ ดทายาทของเขาด้วยเธอเอง (ข้อ 16) การเปิ ดเผยนั้นเป็ นลักษณะที่สาคัญที่สุด
ของบทนี้ พระเจ้า ได้ให้การเปลี่ ยนชื่ อและการเข้าสุ หนัต เพื่อที่ จะยืนยันถึ งพระสัญญาแห่ งพันธสัญญา
เกี่ยวกับทายาท และที่จะสนับ สนุนความเชื่อของอับราม
17:1-8 13 ปี หลังจากการเกิดของอิชมาเอล (16:16) พระเจ้าได้ตรัสแก่อบั รามอีกครั้งหนึ่ ง (การเปิ ดเผยครั้ง
ที่ห้า ข้อ 1) พระเจ้าได้เรี ยกพระองค์เองด้วยนามใหม่ คื อ เอล ชัดดัย (พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ )
สิ่ งนี้ เหมาะสมตามสิ่ งที่พระเจ้าได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะเปิ ดเผยแก่อบั รามว่าพระองค์จะทา นัน่ จะ
เรี ยกร้องอานาจที่เหนือธรรมชาติ
การอ้างอิงถึง “พันธสัญญา” ในบทนี้ ได้ก่อให้เกิดความสับสนบางอย่าง พันธสัญญาแบบอับราฮัม
(บทที่ 15) เป็ นจุดมุ่งหมาย (ข้อ 4, 7, 11, 19, 21) แต่เครื่ องหมายภายนอกของพันธสัญญานั้นซึ่ งเป็ น
พันธสัญญาแห่ งการเข้าสุ หนัตก็เป็ นจุดมุ่งหมายอีกด้วย (ข้อ 2, 9, 10, 13, 14; เปรี ยบเทียบ กจ. 7:8)
ดังนั้นโมเสสได้ใช้คาว่า “พันธสัญญา” กับการอ้างอิงสองอย่างที่นี่ แม้วา่ พันธสัญญาแบบอับราฮัม
เป็ นจุ ดมุ่ง หมายโดยตลอด599 บางที การมองดูพ นั ธสั ญญาของการเข้าสุ หนัตว่าเป็ นวงกลมเล็ก ๆ
ภายในวงกลมที่ใหญ่กว่าของพันธสัญญาจะช่ วยได้ ในขณะที่พนั ธสัญญาแบบอับราฮัมนั้น ไม่มี
เงื่อนไข พันธสัญญาของการเข้าสุ หนัตนั้นได้ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่ อฟั งของอับราม (ข้อ 1-2) พระเจ้าจะ
อวยพรอับรามเมื่ออับรามได้เชื่อฟั งพระเจ้าด้วยการให้ครอบครัวของเขาเข้าสุ หนัต พระพรนี้ จะอยู่
ในรู ปของการขยายพงศ์พนั ธุ์ของอับราม “มากอย่างยิง่ ” ซึ่ งมากกว่าที่พระเจ้าได้สัญญาไว้แล้ว พิธี

เข้าสุ หนัตจะต้องเป็ นเครื่ องหมายที่ ดาเนิ นต่อไปของพันธสั ญญาแบบอับราฮัมแก่ พงศ์พนั ธุ์ของ
อับรามทั้งสิ้ น
พระเจ้าได้ให้ความแน่ใจที่เพิ่มเข้ามาแก่อบั รามและซารายว่า พวกเขาจะมีฝูงชนของพงศ์พนั ธุ์โดย
การเปลี่ยนชื่อของพวกเขา600 พระองค์ได้เปลี่ยนชื่อ “อับราม” (บิดาผูเ้ ป็ นที่ยกย่อง) ไปสู่ “อับราฮัม”
(บิดาของมวลชน) และพระองค์ได้เปลี่ยนชื่อ “ซาราย” (เจ้าหญิงของข้าพเจ้า [บางทีเป็ นการอ้างอิง
ถึงการสื บสายโลหิ ตอันสู งส่ งของเธอ] ไปสู่ “ซาราห์” (ราชินีของกษัตริ ย ์ [กษัตริ ยข์ องชนหลายชาติ
จะมาจากนาง ข้อ 16]) ชื่ ออับราฮัมได้เน้นถึงจานวนของเชื้ อสายของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าชื่ อซาราห์
ได้เน้นถึงธรรมชาติแบบกษัตริ ยข์ องเชื้อสายของพวกเขา (ข้อ 6, 16, 20 เปรี ยบเทียบ 12:2)
“การเลื อกค าว่า จงเกิ ดผลในข้อที่ 6 และ การทวีข้ ึ นในข้อที่ 2 ดู เหมื อนได้ต้ งั ใจที่ จะหวนคิดถึ ง
พระพรของพลโลกทั้งหมดใน 1:28: ‘จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน’ และการกล่าวซ้ าของมัน
ใน 9:1: ‘จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิ น’ ดังนั้นพันธสัญญากับอับราฮัมเป็ นวิธีซ่ ึ งพระพร
ดั้งเดิมของพระเจ้าจะใช้เป็ นช่องทางไปสู่ พลโลกทั้งหมด”601
การเข้าสุ หนัตเป็ น “พันธสัญญานิ รันดร์ ” (ข้อ 7) เพราะว่ามันได้กาหนดความรอดนิ รันดร์ ของ
บุคคลที่ได้เชื่ อพระเจ้าอย่างที่อบั รามได้เชื่ อ ไม่ใช่ เพราะว่าพระเจ้าได้ตอ้ งการให้ผูค้ นที่ จะปฏิ บตั ิ
มันตลอดไป602 พระเจ้าไม่ได้บญั ชาการเข้าสุ หนัตของเนื้ อหนังสาหรับคริ สเตียน คริ สเตียนบางคน
ในธรรมเนี ยบแบบปฏิ รูปของคณะโปแตสแตนท์ถือว่า การบัพติสมาเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าเรี ยกร้องจาก
เราในทุกวันนี้ แทนที่การเข้าสุ หนัต พวกเขาให้มีการบัพติสมาแก่ทารกซึ่ งเชื่ อว่าพิธีน้ ี นาทารกไปสู่
“ชุ มชนแห่ งพันธสัญญา” (นัน่ คือ คริ สตจักร) และอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าในแง่ที่พิเศษ บาง
คนเชื่อว่าการบัพติสมาช่วยทารกให้รอด คนอื่นๆ เชื่ อว่ามันแค่ทาให้ทารกเป็ นผูร้ ับพระคุณที่พิเศษ
อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ก็ชดั เจนอย่างแท้จริ งที่วา่ การบัพติสมาเป็ นพิธีที่ผเู ้ ชื่ อควรปฏิบตั ิหลังจาก
ที่พวกเขาวางใจให้พระคริ สต์มาเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ พวกเขาในฐานะที่เป็ นคาพยานต่อความ
เชื่อของพวกเขา มันมีความเหมือนกันระหว่างการเข้าสุ หนัตและการบัพติสมา แต่พระเจ้าไม่ได้ต้ งั
ใจให้การบัพติสมาจะแทนที่การเข้าสุ หนัต พระเจ้าได้ให้บญั ชาให้มีการเข้าสุ หนัตของคนอิสราเอล
ในธรรมบัญญัติของโมเสส แต่พระองค์ไม่ได้บญั ชามันสาหรับคริ สเตียน เราไม่ได้ดาเนิ นชี วิตอยู่
ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส (รม. 4:10-13; 6:14-15; 7:1-4; 10:4)
17:9-14 พระเจ้าต้องการให้อบั ราฮัมที่จะให้บรรดาคนใช้ชายทั้งสิ้ นของเขาเช่นเดียวกับลูกๆ ของเขาที่จะเข้า
สุ หนัต เหตุ ผลก็คือว่าพันธสัญญาแบบอับราฮัมจะกระทบทุกคนที่ได้มีความสัมพันธ์ กบั อับราฮัม
ดังนั้นพวกเขาจาเป็ นต้องถือเครื่ องหมายของพันธสัญญานั้น บุคคลที่ได้ปฏิเสธการเข้าสุ หนัต ก็ถูก

“ตัด” ออกจากผูค้ นของเขา (ข้อ 14) เพราะว่าโดยการปฏิเสธมันนั้น เขาได้ปฏิเสธพระสัญญาต่างๆ
ของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม
“อย่างไม่สงสัยเลยว่า ถ้อยคานี้ เกี่ ยวข้องกับการเล่นคาเกี่ ยวกับการตัด ผูท้ ี่ไม่ได้ตดั ตนเอง (นัน่ คือ
เข้าสุ หนัต) จะถูกตัดออก (นัน่ คือ ถูกขับไล่) นี่คือการเลือก: ถูกตัดหรื อถูกตัด ออก”603
มีสองมุมมองเกี่ยวกับความหมายของการถูก “ตัดออก” จากอิสราเอล นักวิชาการบางคนได้ถือว่า
นัน่ หมายถึงการไล่ออกจากชุ มชนแห่ งพันธสัญญาและผลประโยชน์ต่างๆ ของมัน604 อย่างไรก็ตาม
ก็มีหลักฐานที่ ช้ ี ให้เห็ นถึ ง การประหารชี วิตโดยคนอิ สราเอลเป็ นบางครั้ ง แต่ตามปกติ แล้วก็โดย
พระเจ้า และการตายก่อนเวลาอันควร605 การคุกคามของการถูกตัดออกได้อยู่เหนื อผูก้ ระทาความ
ผิดที่เป็ นคนอิสราเอลในฐานะการคุกคามของโรคระยะสุ ดท้าย ซึ่ งอาจทาให้ชีวิตของคนหนึ่งจบลง
ณ เวลาใดก็ได้
บุคคลที่ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมในการเข้าสุ หนัตได้แสดงออกถึงการขาดความเชื่ อของเขาในพระเจ้า
โดยการปฏิเสธของเขา ดังนั้นเขาได้ละเมิดพันธสัญญาแห่งการเข้าสุ หนัต (ข้อ 14)
แน่นอนว่า บรรดาผูช้ ายเท่านั้น ที่ได้เผชิ ญกับการเข้าสุ หนัตในสังคมบรรพบุรุษของโลกตะวันออก
ใกล้โบราณนั้น ผูค้ นได้ถือว่าเด็กหญิงหรื อผูห้ ญิ งได้แบ่งปั นถึ งสภาพของบิดาของเธอถ้าเธอเป็ น
โสด หรื อสามีของเธอถ้าเธอได้แต่งงานแล้ว
การเข้าสุ หนัตเป็ นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการ
1.
2.

3.

นั่นจะได้เป็ นการย้ า เตื อนบ่อยๆ แก่ ผูช้ ายทุ กคนที่ ได้เข้าสุ หนัตถึ งพระสัญญาต่ างๆ ของ
พระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเชื้อสาย
นัน่ ได้เกี่ ยวข้องกับการตัดเนื้ อหนัง ผูช้ ายที่ได้เข้าสุ หนัตคือผูห้ นึ่ งที่ได้ปฏิ เสธ “เนื้ อหนัง”
(นัน่ คือ ลักษณะทางกายภาพและตามธรรมดาของชี วิต) เพื่อประโยชน์ของการวางใจใน
พระยาเวห์ และพระสัญญาต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณของพระองค์
นัน่ ได้ส่งผลต่อความสะอาดมากขึ้นของชี วิตและเสรี ภาพจากผลกระทบต่างๆ ของความ
บาป (นั่นคื อ โรคและความตาย) การเข้า สุ หนัตไม่ ใช่ พิ ธีใ หม่ พวกปุ โรหิ ตในอี ยิปต์ไ ด้
ปฏิบตั ิมนั เช่น เดียวกับส่ วนใหญ่ของคนคานาอัน คนอาหรับ และคนเฮอเรี ยน (ฮอไรท์) แต่
ในเมโสโปเตเมีย นั้นมันไม่ได้เป็ นธรรมเนี ยม ต่อมาคนเอโดม คนโมอับ และคนอาโมไรต์
ได้ป ฏิ บ ตั ิ ม นั แต่ ค น ฟี ลิ ส เตี ย ไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ ม นั 606 โดยการบัญ ชามัน แก่ อ ับ ราฮัม และ

ครอบครั วของเขานั้น พระเจ้า ได้ให้หลักฐานอี กว่า พระองค์จะอวยพรบรรพบุ รุษคนนี้
การเข้าสุ หนัตมีคุณค่าทางอนามัย หลักฐานหนึ่งของสิ่ งนี้ก็คือ มะเร็ งที่อวัยเพศมีอตั ราการ
เกิดสู งขึ้นในบรรดาผูช้ ายที่ไม่ได้เข้า สุ หนัต607 การเข้าสุ หนัตเป็ นพิธีของการไปสู่ การเป็ น
ผู ้ใ หญ่ ใ นวัฒ นธรรมเหล่ า นี้ 608 ตามปกติ แล้ ว มัน ได้ ถู ก ปฏิ บ ัติ ก ั บ ผู ้ใ หญ่ ต อนต้ น
(เปรี ยบเทียบ บทที่ 34) การเข้าสุ หนัตทารกเป็ นบางสิ่ ง ที่ใหม่
“การค้นคว้าบ่งบอกว่าวัฒนธรรมทางตะวันออกกลางอื่นๆ ได้ปฏิบตั ิการเข้าสุ หนัต. . .อย่างไรก็ตาม
คนฮีบรู น้ นั ก็พิเศษที่วา่ พวกเขาได้ปฏิบตั ิการเข้าสุ หนัตทารก ซึ่ งแม้วา่ มี ความเสี่ ยงทางการแพทย์ถา้
ไม่ได้กระทาอย่างเหมาะสม นั้นก็เจ็บปวดทางกายและทางจิตใจน้อยกว่าการเข้าสุ หนัตที่ได้ปฏิบตั ิ
ตอนอายุแก่กว่า”609
“การกาหนดวันที่ แปดหลังจากการเกิ ดให้เป็ นวันของการเข้า สุ หนัตนั้นเป็ นหนึ่ งของการระบุ ที่
อัศจรรย์ในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็ นไปตามจุดยืนทางการแพทย์ ทาไมต้องวันที่แปด?
“ณ การเกิดนั้น ทารกมีสารอาหาร โปรตีนต่อต้านเชื้ อโรคในร่ างกาย และสารอื่นๆ จากโลหิ ตของ
แม่ ข องเขา ซึ่ งรวมถึ ง องค์ป ระกอบในการแข็ ง ตัว ของโลหิ ต ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้น คื อ โปรทรอมบิ น
โปรทรอมบินนั้นขึ้นอยูก่ บั วิตามินเคสาหรับการผลิตของมัน วิตามินเคถูก ผลิตขึ้นโดยแบคทีเรี ย
ในลาไส้ ซึ่ งไม่ได้ปรากฎในทารกแรกเกิด หลังจากการเกิดแล้ว โปรทรอมบินก็ลดลงจนกระทัง่ ใน
วันที่สามนั้น มันก็เป็ น 30 % ของปกติ การเข้าสุ หนัตใน วันที่สามอาจส่ งผลต่อการตกเลื อดซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากมายได้ “สุ ดท้ายแล้ว แบคทีเรี ยในลาไส้เริ่ มต้นงานของพวกมันใน
การผลิ ตวิตามินเค และต่อมาโปรทรอมบิน เริ่ มต้นเพิ่มขึ้น ในวันที่แปดนั้น มันก็เลยไปสู่ 110 %
ของปกติ และเข้าสู่ ระดับปกติ 100 % ในวันที่เก้าและก็คงอยูท่ ี่นนั่ ตลอดชี วิตที่มีสุขภาพดีของบุคคล
หนึ่ ง เพราะฉะนั้น วัน ที่ แ ปด เป็ นวัน ที่ ป ลอดภัย ที่ สุ ด ส าหรั บ การเข้า สุ ห นัต ในวัน เดี ย วนั้น
องค์ประกอบในการแข็งตัว ของโลหิ ตของบุคคลหนึ่ งก็อยูท่ ี่ 110 % ซึ่ งเป็ นระดับที่สูงที่สุดและนัน่
คือวันที่พระเจ้าได้ กาหนดเพื่อขบวนการผ่าตัดของการเข้าสุ หนัต
“ทุกวันนี้ วิตามินเค (อะควา มีไฟตอน) ถูกบารุ งแก่ทารกหลังจากการเกิ ดของพวกเขา เป็ นประจา
และสิ่ งนี้ ก็ขจัดปั ญหาการแข็งตัวของโลหิ ต อย่างไรก็ตาม ก่อนวันต่างๆ ของ การฉี ดของวิตามินเค
ตารากุมารเวชศาสตร์ ปี 1953 ได้แนะนาว่าวันดีที่สุดที่จะเข้าสุ หนัต ทารกแรกเกิดคือวันที่แปดของ
ชีวติ 610

นักเขียนอี กคนหนึ่ งได้เห็ นว่าวันที่แปดเป็ นสัญลักษณ์ ของวัฏจักรที่สมบูรณ์ ของเวลาที่สอดคล้อง
กับการทรงสร้าง611
17:15-21 การหัวเราะของอับราฮัม (ข้อ 17) อาจได้แสดงออกถึงความไม่เชื่ อของเขา แต่อาจได้เป็ นการตอบ
สนองที่ยินดีต่อพระสัญญาของพระเจ้า612 การหัวเราะของซาราห์ (18:15) ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจาก
วิญญาณของความไม่เชื่อ พระเจ้าไม่ได้วจิ ารณ์อบั ราฮัมสาหรับการหัวเราะ แต่พระองค์ได้วิจารณ์
ซาราห์เมื่อเธอได้หวั เราะ
17:22-27 การใช้วลี “ในวันนั้นทีเดียว” ของผูเ้ ขียน (ข้อ 26) ก็ช้ ี ไปยังวันที่สาคัญซึ่ งก็คือหนึ่ งในวันที่สาคัญ
ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ (เปรี ยบเทียบ การเข้าไปในนาวาของโนอาห์ 7:13 และการอพยพ อพย.
12:17, 41, 51)
การเปิ ดเผยครั้งที่หา้ ของพระเจ้านี้ได้ทาให้พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าคืบหน้าไปใน 6 สิ่ งที่เฉพาะเจาะจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่ วนหนึ่ งของพระพรของพระเจ้าจะขึ้นอยูก่ บั การถือรักษาพันธสัญญาแห่ งการเข้าสุ หนัตของอับรา
ฮัม แม้วา่ พันธสัญญาแบบอับราฮัมในฐานะทั้งหมดนั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งนี้ (ข้อ 1-2)
ประชาชาติมากมายจะมาจากอับราฮัม (ข้อ 4-6)
พันธสัญญาแบบอับราฮัมนั้นจะเป็ นนิรันดร์ (ข้อ 7-8)
พระเจ้าจะเป็ นพระเจ้าของเชื้อสายของอับราฮัมในความสัมพันธ์ที่พิเศษ (ข้อ 7-8)
ซาราห์เองจะให้กาเนิดทายาทตามพระสัญญา (ข้อ 16)
นี่ยงั เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ระบุถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาว่าเป็ นคานาอันตามชื่ออีกด้วย (ข้อ 8)

“ประสบการณ์ต่างๆ ของอับราฮัมควรสอนเราว่ากฎตามธรรมชาติ [การเป็ นหมัน] ไม่ได้เป็ นสิ่ งกีดขวางต่อ
จุดประสงค์ต่างๆ และแผนการต่างๆ ของพระเจ้า”613
“ดังนั้นอับราฮัมและโนอาห์ ได้แสดงว่าเป็ นตัวอย่างของผูท้ ี่ได้ดาเนิ นชี วิตในการเชื่ อฟั งต่อพันธสัญญา และ
ดังนั้นก็ ‘ปราศจาก’ ตาหนิ ต่อหน้าพระเจ้า เพราะว่าทั้งสองคนได้เชื่ อฟั งพระเจ้า ‘ดังที่ พระเจ้าตรัส
ไว้กบั ท่าน’ (17:23; เปรี ยบเทียบ 6:22; 7:5, 9, 16)” 614
ปราศจากตาหนิไม่ได้หมายถึงปราศจากบาป แต่มีความสัตย์สุจริ ต ความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์
(เปรี ยบ เทียบ 6:9) พระเจ้าเรี ยกร้องชี วิตที่ได้รับการชาระของผูท้ ี่คาดหวังพระพรต่างๆ ที่ได้สัญญาไว้ของ
พระองค์

8. พระยาเวห์เยีย่ มเยียนอับราฮัม 18:1-15
บทที่ 18 และ 19 ก่อตั้งเรื่ องราวที่รวมกันเรื่ องหนึ่ ง แต่เราควรพิจารณาถึ งตอนนี้ ในเรื่ องเล่าของอับ
ราฮัม ที ละส่ วน เหมื อนกับเรื่ องราวน้ าท่วมโลกนั้น มันมี โครงร่ างที่ แนวคิ ดถู กวางไว้ในรู ปสมมาตร ซึ่ ง
ตอนนี้จดจ่อที่การ ประกาศถึงการทาลายเมืองโสโดม (19:12-13) 615 อีกครั้งหนึ่ งนัน่ มีการทาลายใหญ่ซ่ ึ งชาย
คนหนึ่งและครอบครัวของ เขาเท่านั้นที่รอดพ้น สองเรื่ องราวจบลงด้วยการมึนเมาและการปฏิบตั ิที่น่าอับอาย
โดยลูกๆ ซึ่ งมีผลลัพธ์ต่างๆ สาหรับ หลายชนรุ่ นในอนาคต616
เรารับรู ้ ถึงการริ เริ่ มที่มีพระคุ ณของพระเจ้าต่ออับราฮัมในการเยี่ยมเยียนของพระองค์ เพื่อจะทาน
อาหารกับ บรรพบุรุษคนนี้ในเต๊นท์ของเขา นี่ เป็ นเครื่ องหมายของการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดในวัฒนธรรม
ของอับราฮัมบน พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนั้น พระเจ้าได้รับรองถึงการมาถึงในไม่ชา้ ของทายาท
ตามพระสัญญาในการตอบ สนองต่อการหัวเราะแห่ งความไม่เชื่ อของซาราห์น้ นั พระเจ้าได้ประกาศว่าไม่มี
อะไรที่จะยากเกินไปสาหรับพระองค์
ตอนแรกนั้น ดูเหมือนบทนี้และบทถัดไปจะไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของเรื่ องเล่าของอับราฮัม ซึ่ ง
ที่จะแสดงถึ งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อบรรพรุ ษคนนี้ แต่พวกมัน
ไม่ได้เป็ นเช่นนั้น บทที่ 18 ให้สิ่งดังต่อไปนี้
1.

2.
3.

4.
5.

สิ่ งนั้นบันทึกการเปิ ดเผยอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่หก) ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ระบุเป็ นครั้งแรกว่าเมื่อไหร่ ที่ทายาท
จะปรากฎ (ข้อ 10, 14) ด้วยการเปิ ดเผยนี้ พระเจ้าได้เสริ มกาลังความเชื่ อของอับราฮัม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความเชื่อของซาราห์
มัน สนับ สนุ น การเน้น ของโมเสสที่ อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ ข องพระเจ้า ที่ ท าการเพื่ อ จะบรรลุ
พระสัญญา ต่างๆ ของพระองค์ท้ งั ๆ ที่มีสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็ นไปไม่ได้ (ข้อ 9-15)
ในฐานะกลไกทางวรรณกรรมนั้น มันก็จดั เตรี ยมการแสดงสลับฉากในแนวของเรื่ อง และเพิ่มความ
ใจจด ใจจ่อโดยการยืดจุดสาคัญสู งสุ ดของเหตุการณ์ เราคาดหวังการมาถึ งของทายาทด้วยความ
สนใจที่มากขึ้น
สิ่ งนั้นนาเสนออับราฮัมว่าเป็ นนักวิงวอนเผือ่ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบทบาทของผูเ้ ผยพระวจนะซึ่ ง อับราฮัม
เป็ นคน แรก (เปรี ยบเทียบ 20:7)
สิ่ งนั้นบันทึกการประกาศถึงการพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ของพระเจ้า (ข้อ 16-33)
ซึ่งติดตาม มาในบทที่ 19

“การเผชิ ญหน้า ในตอนเที่ ย งในบทนี้ และฉากกลางคื น ณ เมื องโสโดมในบทถัดไปนั้นเป็ นการ
เปรี ยบเทียบ ถึงความสว่างและความมืดในทุกลักษณะ ฉากแรกซึ่ งสนิ ทสนมอย่างเงี ยบๆ และเต็ม
ไปด้วยพระสัญญาก็ ถูกปกคลุมด้วยการวิงวอนเผื่อซึ่ งความเชื่ อ และความรักของอับราฮัมแสดงถึ ง
ความกว้างใหญ่ของความ ห่ วงใย ฉากที่สองนั้นเป็ นความสับสนและความเสี ยหายทางศีลธรรม
และทางกายภาพที่จบลงด้วยความ เสื่ อมทรามที่ไร้ความรัก ซึ่ งแม้กระทัง่ น่ าเกลียดกว่าการทาลาย
อย่างยิง่ ใหญ่ของสองเมืองนี้”617
“ยังมีการเปรี ยบเทียบอย่างชัดเจนระหว่างวิธีที่อบั ราฮัมได้ตอ้ นรั บผูเ้ ยี่ยมเยียนของเขา (บทที่ 18)
และวิธีที่ คนโสโดมได้ตอ้ นรับคณะผูแ้ ทนกลุ่มเดียวกันอีกด้วย (บทที่ 19)” 618
18:1

อับราฮัมได้อาศัยอยูใ่ กล้เฮโบรน ณ เวลานี้ (เปรี ยบเทียบ 13:18)

18:2

“ชายสามคน” เป็ น “พระเจ้า” (ทูตของพระยาเวห์, ข้อ 13, 17, 20, 33) และ “ทูตสวรรค์สอง
องค์”(19:1; 18:22) ผูซ้ ่ ึ งได้เยี่ยมโลทในภายหลัง ถ้าอับราฮัมได้พบทูตของพระยาเวห์ก่อนหน้านั้น
นัน่ ก็ดูเหมือนเป็ นไปได้วา่ เขาจะได้ตระหนักถึงพระองค์ทนั ที (เปรี ยบเทียบ 17:1, 22) ถ้าเขาไม่ได้
พบมาก่อนนั้น อับราฮัมก็ได้ตระหนักว่าทูตนี้เป็ นใครระหว่างการสัมภาษณ์น้ ี (เปรี ยบ เทียบ ข้อ 25)

18:3-11 ความใจกว้างของอับราฮัม สะท้อนถึงธรรมเนี ยมทางตะวันออกอย่างที่ ได้ปฏิ บตั ิ ในสมัยของเขา
และในบางที่ในตะวัน ออกกลางแม้กระทัง่ ในทุกวันนี้ เขาได้ปฏิ บตั ิ อย่างฉลาดมากกว่าที่ เขาได้
ตระหนักเนื่ องจากว่าเขายังไม่รู้วา่ แขกของเขานั้นเป็ นผูเ้ ยี่ยมเยียนที่เป็ นพระเจ้า (ข้อ 8) “ซาราห์
ภรรยาของเจ้าอยูท่ ี่ไหน?” (ข้อ 9) ทาให้นึกถึงคาถามของพระเจ้าก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับอาดัม (3:9)
และอาแบล (4:9)
18:12 การหัวเราะของซาราห์ ได้พรวดมาจากวิญญาณแห่ งความไม่เชื่ อ เนื่องจากความผิดหวังอันยาวนาน
อย่างที่มนั ชัดเจนจากการตอบสนองของพระเจ้าต่อมัน (ข้อ 14) การหัวเราะของ อับราฮัม (17:7)
ไม่ได้ดึงการตอบสนองเช่นนั้น
18:13 ข้อเท็จจริ งที่ว่า พระเจ้าได้รู้ว่าซาราห์หัวเราะและรู ้ ถึงความคิดของเธอ ได้แสดงถึงความรู้ที่เหนื อ
ธรรมชาติของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและซาราห์ สิ่ งนี้ คงได้เสริ มสร้างความเชื่ อของพวกเขาใน
สิ่ งที่พระองค์ได้บอกพวกเขา

18:14 คาถามเชิ งโวหารของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในถ้อยแถลงที่ยิ่งใหญ่ของพระคัมภี ร์น้ นั ได้ย้ าเตือนคู่
สมรสที่ชรานี้ ถึงอานาจเหนื อธรรมชาติของพระองค์และได้เสริ มกาลังความเชื่ อของพวกเขาต่อไป
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 32:17, 27)
18:15 เป็ นที่ ชดั เจนว่า ซาราห์ได้ปฏิ เสธว่าเธอได้หัวเราะเนื่ องจากความกลัวต่ออานาจของพระเจ้า หรื อ
เนื่ องจากความกลัวต่อการทาผิดต่อพระองค์ อีกครั้งหนึ่ ง พระเจ้าได้สร้างความมัน่ ใจในพระวจนะ
ของพระองค์ ถ้าพระเจ้าสามารถอ่านความคิดของซาราห์ได้ พระองค์ไม่สามารถเบิกครรภ์ของเธอ
ได้เช่นกันหรื อ?
บรรดาผูเ้ ชื่ อไม่ควรสงสัยพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ เป็ นไปไม่ได้สาหรั บ
พระองค์
9. อับราฮัมวิงวอนเผือ่ โลท 18:16-33
หลังจากที่พระเจ้าได้ทบทวนเหตุผลต่างๆ สาหรับการแบ่งปั นถึงแผนการต่างๆ ของพระองค์สาหรับ
การ ทาลายเมืองโสโดมกับอับราฮัมแล้ว พระองค์ได้บอกบรรพบุรุษคนนี้ วา่ พระองค์กาลังจะสื บสวนสภาพ
ที่ชวั่ ร้ายของ เมืองนั้น ข่าวนี้ได้กระตุน้ ให้อบั ราฮัมที่จะขอให้พระเจ้าที่จะยุติธรรมในการจัดการของพระองค์
กับคนชอบธรรมที่ อยูท่ ี่นนั่
“คาถามเชิ งโวหารในแต่ละส่ วน ‘มีสิ่งใดที่อศั จรรย์เกิ นฤทธิ์ พระเจ้าจะทาได้หรื อ?’ [ข้อ14]; ‘พระองค์ผู้
พิพากษาสากลโลกจะไม่กระทาสิ่ งที่ยตุ ิธรรมหรื อ’” [ข้อ 25] ประกาศถึงลักษณะเด่นหลักของแต่ละ
หน่วย [ข้อ 1-15 และ ข้อ 16-33] . . . . ในทั้งสองหน่วยนั้น มันคือเสี ยงบางประเภทที่กระตุน้ พระยาเวห์
นัน่ คือ การหัวเราะของซาราห์และเสี ยงร้องกล่าวโทษของเมืองโสโดม”619
18:16-21พระเจ้าได้เลือกที่จะเปิ ดเผยถึงความตั้งใจของพระองค์ที่จะทาลายเมืองโสโดม และเมืองโกโมราห์
แก่อบั ราฮัม พระองค์ได้ทาอย่างนั้นเนื่ องจากแผนการต่างๆ ของพระองค์สาหรับอับราฮัม พระองค์
ต้องการที่จะท้าทายอับราฮัมที่จะกระทาอย่างฉลาดและอย่างประเสริ ฐสาหรับความยุติธรรม
“ในส่ วนนี้ [ข้อ 1-21] เรามีตวั อย่างประกอบของการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแลลักษณะต่างๆ ที่
สาคัญของมัน การสามัคคีธรรมเป็ นจุดประสงค์สูงสุ ดของการเปิ ดเผยของพระเจ้า (1 ย น. 1:3)
ไม่มีสิ่งใดที่สูงกว่านี้ เพราะว่าชีวติ ของมนุษย์พบความสาเร็ จที่สมบูรณ์ของ มั น ใ นก ารรวมกั น
และการมีส่วนร่ วมกับพระเจ้า จงสังเกตองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.

ความสนิทสนมที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ความถ่อมใจที่แท้จริ ง
การเปิ ดเผยที่พิเศษ — การสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นเกี่ ยวข้องกับความรู ้ ถึงน้ าพระทัยของ
พระองค์ พวกทาสไม่รู้จุดประสงค์ต่างๆ ของนายของพวกเขาแต่เพื่อนๆ และคนที่ใกล้ชิดรู้. . . .
การสมาคมที่พิเศษ — คนที่อยูใ่ นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า
เท่านั้น แต่ได้สมาคมกับพระเจ้าในการดาเนินการน้ าพระทัยนั้นอีกด้วย. . . .” 620
พระเจ้าสื บสวนสถานการณ์อย่างละเอียดถี่ ถว้ นอยู่เสมอ ก่อนที่ได้ปล่อยการพิพากษาและส่ งความ
หายนะมา (ข้อ 21)
“พระเจ้าจะไม่ทาลายพวกเขา [ผูค้ นแห่ งเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ] ตามอาเภอใจในฐานะผู้
พิพากษาที่ยตุ ิธรรมและชอบธรรมนั้น พระองค์จะตรวจสอบหลักฐานและจากนั้น ก็ ตอบสนอง
ต่อการกระทาของพวกเขาอย่างเหมาะสม ภาษาแบบถือเอาลักษณะของคนก็ ปกคลุมความเป็ นจริ ง
ทางการดารงอยูข่ องการรู ้ทุกสิ่ งของพระเจ้า แต่ในบริ บทนี้ดูเหมือน พระเจ้า จะเป็ นห่ วงอย่า งมาก
เกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยพระองค์เอง ในฐานะผูพ้ ิ พากษาที่ ยุติธ รรมซึ่ งเน้นถึ งความสาคัญของความ
รับผิดชอบของมนุษย์ และการเชื้อเชิญให้อบั ราฮัมที่จะรับบทบาทของผูว้ งิ วอนเผือ่ ”621

18:22-33 นี่เป็ นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่มนุษย์ได้ริเริ่ มการสนทนากับพระเจ้า เขาได้อธิ ษฐานเพื่อผูค้ นแห่ ง
เมื องโสโดม ไม่ใช่ โลทเท่านั้น การวิงวอนเผื่อของอับราฮัมได้ต้ งั หลายคาถามในความคิดของ
บรรดานักศึกษาพระคัมภีร์ที่ไตร่ ตรอง อับราฮัมได้สาเร็ จในการวิงวอนเผื่อของเขาไหมเนื่ องจากว่า
พระเจ้าได้ทาลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ? นักตีความบางคนเชื่ อว่าเขาไม่สาเร็ จเพราะว่า
เขาล้มเลิกเร็ วเกินไป
“. . . อับราฮัมได้เลิกขอก่อนที่พระเจ้าได้เลิกให้”622
ข้อสรุ ปนี้ทึกทักเอาว่าจุดประสงค์หลักของอับราฮัมก็คือที่จะให้พระเจ้าสาแดงความเมตตาและที่จะ
สงวนเมืองเหล่านี้ ไว้เพื่อเห็นแก่ผอู ้ าศัยที่ชอบธรรมไม่กี่คน (ข้อ 24)
ในขณะที่แนวคิดนี้ อยูใ่ น
ความคิ ดของอับราฮัมอย่างชัดเจน ดู เหมื อนว่าจุ ดประสงค์หลักของเขาจะเป็ นการรั บประกันถึ ง
ความยุติธรรม (นัน่ คือ การช่วยให้พน้ ) สาหรับชนหมู่นอ้ ยที่ชอบธรรมในเมืองที่ชวั่ ช้าของพวกเขา
(ข้อ 23, 24) ลาดับที่สอง เขาต้องการให้พระเจ้าสงวนเมืองเหล่านี้ ไว้ การตีความนี้ พบการสนับสนุ น
ในการร้องขอของอับราฮัมต่อความยุติธรรมของพระเจ้าแทนที่จะเป็ นความเมตตาของพระองค์ (ข้อ

25) การร้ องขอนี้ เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิงวอนเผื่อของเขา อับราฮัมได้หวงแหนชื่อเสี ยงของ
พระยาเวห์ ท่ า มกลางพวกเพื่ อนบ้านของเขา ถ้า สิ่ ง นี้ เ ป็ นจุ ดประสงค์ห ลัก ของเขาอย่า งแท้จริ ง
อับ ราฮัม ก็ ไ ด้ ส าเร็ จ ในการได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมส าหรั บ คนชอบธรรมในเมื อ งโสโดมและ
เมืองโกโมราห์
คาถามที่สองเกิดขึ้นจากวิธีการวิงวอนเผื่อของอับราฮัม การต่อรองของเขากับพระเจ้าเป็ นตัวอย่าง
ที่เราควรทาตามไหม? เป็ นที่ชดั เจนว่าอับราฮัมไม่ได้พยายามที่จะทาให้พระเจ้าเหน็ดเหนื่ อยโดย
การกดดัน พระองค์ ตรงกัน ข้า ม เขาได้แ สวงหาความชัด เจนจากพระเจ้า เกี่ ย วกับ ขอบเขตของ
ความเมตตาของพระองค์ เขาต้องการที่จะค้นพบว่าพระเจ้าจะมี เมตตาเพียงไรในการตัดสิ นเมือง
เหล่านี้
ทาไมอับราฮัมได้หยุดที่คนชอบธรรม 10 คน (ข้อ 32)? บางทีเขาได้เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าจะมีเมตตาโดย
ไม่คานึงถึงตัวเลข623 บางทีเขาได้คิดว่า มันคงจะมีคนชอบธรรมอย่างน้อย 10 คนในสองเมืองนี้ ถ้า
เป็ นอย่างนั้น เขาได้ประเมินค่าความชัว่ ช้าของคนโสโดมต่าไป และบางทีเขาได้ประเมินค่า อิทธิ พล
ของโลทผูช้ อบธรรมเหนือพวกเพื่อนบ้านของเขาสู งไป
พระเจ้าจะสงวนเมืองหรื อประเทศเนื่ องจากมีคริ สเตียนในนั้นในทุกวันนี้ ไหม? ตอนพระคัมภีร์น้ ี มี
ประโยชน์ในการตอบคาถามนี้ เพราะว่าในมันนั้นเราสามารถเห็นได้วา่ ชนหมู่นอ้ ยที่ชอบธรรมก็เล่น
บทบาทในการส่ งอิทธิ พลต่อการพิพากษาของพระเจ้า มันสามารถทาให้การพิพากษาล่าช้าโดยการ
ส่ งเสริ มการอยู่ในทางธรรม อย่างไรก็ตาม ชนหมู่นอ้ ยที่ชอบธรรมอาจไม่ได้ป้องกันการพิพากษา
ของพระเจ้าถ้า “บาปนั้นหนักมาก” (ข้อ 20) พระเจ้าไม่ได้เลือกที่จะเอาคนชอบธรรมออกไปจาก คน
อธรรมก่อนที่พระองค์พิพากษาคนอธรรม อย่างที่พระองค์ได้กระทาในกรณี ของโลทอยู่เสมอไป
อย่างไรก็ตาม พระองค์ผพู ้ ิพากษาโลกก็จดั การอย่างยุติธรรม เราสามารถเห็นสิ่ งนี้ ได้เมื่อเราพิจารณา
ในมุ มมองระยะยาว ผูค้ นที่ มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ ยงั ไม่ได้รับการพิพากษาสุ ดท้ายของพวกเขาจากผู ้
พิพากษาที่เป็ นพระเจ้า
การยืนหยัดที่ไม่อบั อาย และกล้าหาญของอับราฮัมกับพระเจ้านั้นอธิ บายถึงสิ่ งที่พระเยซู ได้มีใน ความคิดเมื่อ
พระองค์ได้สอนถึงความสาคัญของคุณสมบัติเหล่านี้ในการอธิ ษฐาน (เช่น ลก. 11:5-10; 18:1-8) การกล่าวซ้ า
สามครั้งเป็ นเรื่ องปกติในพระคัมภีร์ แต่การทาสองเท่าของอับราฮัมก็ให้ความ จริ งจังและน้ าหนักที่มากขึ้น
แก่คาขอร้องของเขา

บทนี้ อธิ บ ายถึ ง การก้า วหน้าในความสั มพันธ์ ของอับ ราฮัม กับ พระเจ้า ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติ สาหรั บ
บรรดาผูท้ ี่มี ความสัมพันธ์กบั พระองค์
1.
พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่อบั ราฮัม (ข้อ 1)
2.
อับราฮัมได้ตอ้ นรับการเปิ ดเผยของพระเจ้า (ข้อ 2-3)
3.
การสามัคคีธรรมเป็ นผลที่ตามมา (ข้อ 4-8) พวกเขาได้ทานอาหารด้วยกัน
4.
การสามัคคีธรรมนี้ ได้นาไปสู่ การเปิ ดเผยมากขึ้น และความเข้าใจถึงน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น
(ข้อ 9-22)
5. จากการที่ได้เรี ยนรู ้จากจุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะพิพากษาคนบาปนั้นการตอบสนองของอับราฮัมก็คือ
ที่จะ วิงวอนเผือ่ บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ ต้การพิพากษาของพระเจ้า (ข้อ 23-33)
“ถ้ามันเป็ นไปไม่ได้ มันก็ยงุ่ ยากอย่างมากที่จะอธิ ฐานเพื่อวิญญาณที่หลงหายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ถ้าผูน้ ้ นั ไม่ได้เชื่อมัน่ ว่าในที่สุดแล้วการสู ญหายนั้นจะส่ งผลต่อการพิพากษาแท้จริ งและนิรันดร์ ”624
บางทีบทเรี ยนที่โดดเด่นของส่ วนนี้ ก็คือว่า เนื่ องจากว่าพระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษาที่ชอบธรรมพระองค์
จะไม่ ทาลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม625
10. การทาลายเมืองโสโดม บทที่ 19
บทที่ 18 และ 19 “พรรณนาถึ งความตรงกันข้ามที่ ชัดเจนระหว่างพวกบรรพบุ รุษตามลาดับคื อ
อับราฮัมและโลทด้วยความตั้งใจทางศีลธรรมที่ชดั เจน (นัน่ คือ การแสดงว่า การริ เริ่ มของมนุ ษย์ ซึ่ งก็คือการ
เลือกของโลทนั้นนา ไปสู่ ความหายนะอยูเ่ สมอ)”626
“ในพัฒนาการของเรื่ องราวนี้ สองในหัวข้อต่างๆ ในศิ ลปะการประสานเนื้ อหากับอับราฮัมและ
พระสัญญานั้น หัวข้อของโลท ซึ่ งเป็ นคนชอบธรรมที่ปราศจากวิญญาณของนักเดินทางและหัวข้อ
ของเมืองโสโดม ซึ่งเป็ นตัวอย่างเด่นชัดของคาสัญญาของโลกนัน่ คือ ความไม่มนั่ คง (บทที่ 14) และ
ความเสื่ อมลง ตอนนี้ ได้มาสู่ บทสรุ ปของพวกมัน โดยการดาเนิ นการที่เชี่ ยวชาญของเรื่ องราวนั้น
อับราฮัมผูซ้ ่ ึ งจะมีชีวติ นานกว่าคนถือโอกาสทั้งหมดเช่นนั้น ก็ปรากฎว่ายืนอยู่ ณ จุดแห่ งการวิงวอน
เผื่อของเขา (ข้อ 27) ซึ่ งเป็ นพยานที่เงี ยบของความหายนะที่เขาได้พยายามที่จะปั ดออกนั่น เป็ น
การศึ ก ษาที่ สุ ดยอดของสอง ลักษณะของการพิ พ ากษา นั่นคื อ ความหายนะ เมื่ อเมื องทั้งสองนี้
หายไปด้วยกามะถันและไฟ และการค่อยๆ เกิ ดขึ้น เมื่อโลทและครอบครัวของเขาไปถึ งสถานะ
สุ ดท้ายๆ ของการแยกออกซึ่ งเกิดขึ้นโดยมือของผูช้ ่วยกู้ ของพวกเขา”627

“การเคลื่อนที่ของโลทจากเต็นท์ที่ได้ต้ งั ไว้ใกล้เมืองโสโดม (13:12, 13) ไปสู่ ที่พกั อาศัยอันถาวรใน
เมืองได้ แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของเขาที่จะมีชีวติ อยูก่ บั ความชัว่ ช้าที่ไม่ได้ควบคุม”628
สถานที่ต้ งั ตามธรรมเนียมของเมืองโสโดมก็อยูใ่ กล้กบั อ่าวทางใต้ของทะเลตาย นักวิชาการหลายคน
ยังคง สนับสนุนสถานที่ต้ งั นี้629
19:1-11 บรรดาผูช้ ายแห่ งเมืองโสโดม ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์แบบรักร่ วมเพศกับผูเ้ ยี่ยมเยียนของโลท
(ข้อ 5) ภายหลังธรรมบัญญัติของโมเสสได้ถือว่า พฤติกรรมแบบรักร่ วมเพศทั้งสิ้ นเป็ นความผิด
ที่มีโทษถึงตาย (ลนต. 18:22; 20:12; เปรี ยบเทียบ รม. 1:26-27) 630 การขาดความใจกว้างของพวก
เขาก็ตรงข้ามกับความใจกว้างของอับราฮัม (18:1-8) และสะท้อนถึงสภาพทางศีลธรรมของพวกเขา
ตามลาดับ ความใจกว้างนั้นศักดิ์สิทธิ์ กว่าศีลธรรมทางเพศสาหรับโลท (ข้อ 8; เปรี ยบเทียบ วนฉ.
19:23-25) การประนี ประนอมก็บิดเบียนค่านิ ยม โลทได้ถือว่าหน้าที่ของเขาที่มีต่อแขกนั้นใหญ่
กว่าหน้าที่ของเขาที่มีต่อลูกๆ ของเขา
“เมื่ อ ผู ้ช ายได้พ าคนแปลกหน้ า เข้า ไป เขาก็ มี พ ัน ธะที่ จ ะปกป้ องเขา แม้ก ระทั่ง ด้ ว ยการสู ญ
เสี ยชีวติ ของเจ้าบ้าน”631
ความบอดด้านจริ ยธรรมของชาวโสโดมนาพวกเขาสู่ ความบอดด้านจิ ตวิญญาณ (ข้อ 11; เปรี ยบ
เทียบ 2 พกศ. 6:18)
19:12-22 “ในการที่จะแสดงให้เห็นว่า การช่วยกูโ้ ลทเป็ นการตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของอับราฮัมนั้น
เรื่ องราวก็บอกว่าเพื่อว่าถ้อยคาของผูส้ ื่ อสาร [“จะเสี ยชีวิตไป” ข้อ 15, 17] จะหวนคิดถึงถ้อยคา
ของคาอธิ ษฐานของอับราฮัมเพื่อเห็ นแก่ประโยชน์ของคนชอบธรรมในบทก่อนหน้านี้ [“ทาลาย”
18:23]” 632
“นี่ เป็ นประเด็นทั้งหมดของเรื่ องราว พระเจ้าทรงที่จะทาลายเมืองโสโดมโดยไม่ได้บอก อะไรกับ
โลทและอับราฮัมก็ได้ (18: 17) แต่โดยพระเมตตาของพระองค์ ฑูตสวรรค์ได้จบั โลทและครอบครัว
ของเขา และโดยการบังคับได้นาพวกเขาออกมาอย่างปลอดภัย”633
“โศอาร์ ” (ข้อ 22) หมายถึง “ไม่มีความสาคัญ (เรื่ องของขนาด)” (เปรี ยบเทียบข้อ 20)

12:23-26 โจเซฟั สได้เขียนว่าพระเจ้าได้ส่งฟ้ าผ่ามาทาให้เมืองลุกเป็ นไฟ (ข้อ 24) 634 บางทีไฟกามะถันที่
ได้ตกลงมาก็ได้ปกคลุมภรรยาของโลทขณะที่เธอได้เหลียวกลับไปมองดู (ข้อ 26) 635
“ฝนจากฟ้ าไม่สามารถถูกอธิ บายว่าเป็ นปรากฎการณ์ ตามธรรมชาติอย่างเดี ยวได้ เช่น แผ่นดินไหว
มันเป็ นข้อยกเว้นและจะไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก ซึ่ งเป็ นการจัดเตรี ยมตัวอย่างประกอบ แบบขบวนของการ
พิพากษาในยุคสุ ดท้ายที่เป็ นไฟซึ่ งมีต่อคนอธรรม (ตัวอย่างเช่น 2 ปต.2:6-9) ความหายนะที่เป็ นคู่
ของโนอาห์และโลทก็พรรณนาถึงคาสอนของพระเยซู ในเรื่ องความฉับพลันของการเสด็จมาของ
บุตรของมนุษย์ (ลก. 17:26-30)” 636
สิ่ งทั้งหมดที่โลทได้มาโดยการอาศัยอยูใ่ นเมืองโสโดมก็ได้ถูกเผาไปเหมือนไม้ หญ้าแห้ง และฟาง
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:10-15) อัครทูตเปโตรได้อา้ งว่าโลทเป็ นตัวอย่างของการช่วยให้พน้ ของคน
ชอบธรรมโดยพระเจ้าจากการทนมานที่พระเจ้าใช้เพื่อลงโทษคนอธรรม (2 ปต. 2:6-10) ยอห์น
ได้เรี ยกให้บรรดาผูเ้ ชื่ อที่จะไม่รักโลกหรื อสิ่ งต่างๆ ในโลกเพราะว่าพวกมันจะล่วงไป (1 ยน. 2:1517)
19:27-29อย่างเช่ นในเรื่ องราวของน้ าท่วมโลกนั้น ผูเ้ ขี ยนได้มุ่งความสนใจของผูอ้ ่านไปที่การตอบสนอง
ของแต่ละบุคคลต่อการพิพากษาแทนที่จะเป็ นการทาลายเอง ที่นี่บุคคลเหล่านั้นคือภรรยาของโลท
และอับราฮัม ภายหลังพวกเขาจะเป็ นโลทและลูกสาวของเขา ภาพของอับราฮัมในข้อที่ 27-28
นั้นคล้ายกับภาพของโมเสสที่วิงวอนเผื่ออิสราเอลในสงครามกับคนอามาเลข (อพย. 17:11-12) 637
การอธิ ษฐานของโลทเกี่ยวกับเมืองโศอาร์ (ข้อ 18-20) ตรงข้ามกับการอธิ ษฐานของอับราฮัมที่มีต่อ
เมืองโสโดม (18:23-32)
“การแทนที่โลทโดยอับราฮัมในประโยคนี้ [“พระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัม” ข้อ 29; เปรี ย บเที ย บ
8:1] ก็ต้ งั ประเด็นทางศาสนศาสตร์ ที่สาคัญ โลทไม่ได้รับความรอดโดย ความดีของเขาเองแต่โดยทางการ
วิงวอนเผื่อของอับราฮัม”638 อับราฮัมได้ช่วยกูโ้ ลทสอง ครั้ง คือจากพวกกษัตริ ยแ์ ห่ งเมโสโปเตเมีย (บทที่
14) และจากเมืองโสโดม
19:30-38 เป็ นที่ ชดั เจนว่าโมเสสได้รวมเรื่ องราวของการร่ วมประเวณี ระหว่างผูใ้ กล้ชิดทางพันธุ กรรม
อย่างมากของโลทด้วยอย่างน้อยสองจุดประสงค์
1.
สิ่ ง นั้นให้ที่ ม าของชนชาติโมอับ และอัมโมน ที่ ได้เ ล่ นบทบาทหลัก ในฐานะพวกศัตรู เก่ า แก่ ใ น
ประวัติศาสตร์ ภายหลังของอิ สราเอล โมอับฟั งดู เหมื อนคาที่ แปลว่า “จากบิดา” และอัมโมน
หมายถึง “บุตรชายแห่งญาติของข้าพเจ้า” “มรดกของเขาซึ่ งก็คือ โมอับและ อัม โมน (ข้อ 37 เป็ น

ต้นไป) ได้ถูกกาหนดให้จดั เตรี ยมการล่อลวงของเนื้ อหนังที่แย่ ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
(คือการล่อลวงของพระบาอัลเปโอร์ , กดว. 25) และการบิดเบือนทางศาสนาที่รุนแรงที่สุด (คือการ
บิดเบือนของพระโมเลค, ลนต. 18:21)” 639
2.

เรื่ องราวนี้ ยังอธิ บายถึ งผลกระทบที่เลวทราม ซึ่ งการมีชีวิตอยู่ในเมืองโสโดมได้มีต่อลูกสาวของ
โลทอีกด้วย ผูเ้ ขียนได้ประณามลูกสาวของโลทโดยไม่ได้เอ่ยชื่ อของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ นรธ.
4:1) ลูกสาวคนโตของเขาปรารถนาที่จะแต่งงานอย่างมากจนเธอ ได้กล่าวเกิ นจริ งถึงผลกระทบ
ต่างๆ ของความหายนะเมื่อเร็ วๆ นี้ (ข้อ 31)
“โลทสามารถที่จะนาลูกสาวของเขาออกจากเมืองโสโดม แต่เขาไม่สามารถนาเมืองโสโดมออกจาก
ลูกสาวของเขาได้”640
“ตลอดทัว่ โลกตะวันออกใกล้โบราณนั้น การร่ วมประเวณี ระหว่างพ่อและลูกสาวนั้นได้ ถูกถือว่า
ผิด และกฎหมายของพันธสัญญาเดิมก็ลงโทษรู ปแบบของการร่ วมประเวณี ระหว่างผูใ้ กล้ชิดทาง
พันธุ กรรมที่ไกลออกไปมากขึ้นด้วยความตาย (ลนต. 20:12) . . . ข้อเท็จจริ งที่วา่ ลูกสาวของเขา
จาต้องทาให้เขาเมาเหล้า ก็แสดงให้เห็นว่า พวกเขาได้ดูถูก ธรรมเนี ยมโดยทั่ ว ไปอย่ า งตั้ งใจ
เนื่ องจากการทึ กทัก เอาทางศี ล ธรรมของผูอ้ ่ า นของเขา นั้น ผูบ้ รรยายไม่ รู้สึ กว่า มันจาเป็ นที่ จะ
ประณามพฤติ กรรมของลู กสาวของโลทอย่างรุ นแรง ข้อเท็จจริ งต่างๆ ก็ได้กล่ าวแทนพวกมัน
เอง”641
“เรื่ องราวของโลทและครอบครัวของเขาควรจัดเตรี ยมการย้ าเตือนที่จริ งจังว่า การตัดสิ นใจของเรา
ทั้งสิ้ นนั้นสาคัญ แม้กระทัง่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับที่ที่เราอยู่ สภาพแวดล้อมทางศีลธรรมของเรามี
อิทธิ พลต่อชี วิตของเราอย่างสาคัญ ด้วยเหตุผลนี้ และเหตุผลอื่นๆ หลาย เหตุผลนั้น พันธสัญญา
ใหม่ก็วงิ วอนผูเ้ ชื่อที่จะสามัคคีธรรมกับบรรดาผูท้ ี่มีความเชื่ออย่าง มีค่าเหมือนกัน”642
“มี ห ลายชี วิต ที่ ไ ด้ถู ก บัน ทึ ก ไว้ใ นพระคัม ภี ร์ ที่ ไ ด้ถู ก เรี ย กว่า ดวงประที ป มี บ รรดาผูช้ าย เช่ น
บาลาอัม ซาอูล และซาโลมอน ผูไ้ ด้เริ่ มต้นอย่างดี พร้ อมกับโอกาสที่ เป็ นไปได้ทุกๆ อย่าง และ
จากนั้นก็ได้จบอาชีพของพวกเขาด้วยความล้มเหลวและความหายนะ ชีวติ เช่นนั้นก็ เป็ นชี วิตของ
โลท. . . . มันแทบจะไม่มีชีวติ ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ซ่ ึงเต็มไปด้วย ค าแนะน าที่ จ ริ งจั ง
และเคร่ งครัดสาหรับผูเ้ ชื่อทุกคน”643

“ผลกระทบของหน่วยนี้ก็จดจ่อโดยตรงมากขึ้นที่การอธิ บายลักษณะของบิดา ผูห้ นึ่ งที่ได้ เสนอลูก
สาวของเขา สาหรับความพึงพอใจทางเพศของพวกเพื่อนบ้านที่ชวั่ ช้าของเขา ตอนนี้ ก็ ก ลายมาเป็ น
เป้ าหมายของความสัมพันธ์ทางเพศของลูกสาวของเขา. . . . ที่จะถูก ล่อลวงไปสู่ ความสัมพันธ์ทาง
เพศโดยลูกสาวของคนๆ นั้นพร้อมกับการตั้งครรภ์ที่ติดตาม มาก็แย่พอแล้ว การไม่รู้ว่าการล่ อลวง
ได้เกิดขึ้นนั้นก็แย่กว่าที่จะตกเป็ นเหยือ่ ของแผนการ ทั้งหมดเป็ นครั้งที่สองนั้นก็แย่กว่าอีก”644
“ในถ้ อ ยค าถากถางที่ น่ า สลดใจแล้ ว โลทที่ เ มาเหล้ า ได้ ด าเนิ น การการกระท าที่ เ ขาเองได้
แนะนาแก่บรรดาผูช้ ายของเมืองโสโดม (19:8) นัน่ คือเขาได้นอนกับลูกสาวของเขาเอง
“เรื่ องราวนี้ ก็คล้ายกับเรื่ องราวของวันสุ ดท้ายๆ ของโนอาห์หลังจากการช่วยกูจ้ ากน้ าท่วมโลกของ
เขาอย่างน่าสังเกต (9:20-27) ที่นนั่ อย่างที่เป็ นที่นี่ บรรพบุรุษนั้นได้เมาเหล้า องุ่นและได้เปลือย
ตนเองต่อหน้าลูกๆ ของเขา ในสองเรื่ องราวนั้น การกระทาก็มีผลลัพธ์ต่างๆ ที่หนักหนา ดังนั้น ณ
ตอนจบของสองเรื่ องราวที่ยงิ่ ใหญ่ของการพิพากษาของ พระเจ้า ซึ่ งก็คือน้ าท่วมโลกและการทาลาย
เมื องโสโดมนั้น บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้รับการช่ วยให้พ น้ จากพระพิ โรธของพระเจ้า ต่อมาได้ล้ม ลงไปสู่
รู ปแบบของบาปซึ่งเตือนให้นึกถึงบรรดา ผูท้ ี่ได้ตายไปในการพิพากษา นี่ เป็ นหัวข้อธรรมดาใน
วรรณกรรมเชิงเผยพระวจนะ (ตัวอย่าง อสย. 56-66; มลค. 1)” 645
จาก 2 เปโตร 2:6-9 นั้น เรารู ้ วา่ โลทเป็ นคนชอบธรรม แม้วา่ จากการบันทึกถึ งเขาในปฐมกาลนั้น
เราอาจสงสัยสิ่ งนั้น เขาได้เลือกที่จะดาเนิ นชี วิตอย่างที่สิ่งที่พนั ธสัญญาใหม่เรี ยกว่า ผูเ้ ชื่ อแบบ “เนื้ อหนัง”
(1 คร. 3:3) แรกสุ ด เขาได้เงยหน้าและได้เห็นเมืองโสโดม (13:10) จากนั้นเขาได้เลือกเพื่อตัวเขาเอง (13:11)
ต่อจากนั้น เขาได้ยา้ ยเต็นท์ของเขาไปไกลถึงเมืองโสโดม (13:12) จากนั้นเขาได้นงั่ อยูท่ ี่ประตูของเมืองโส
โดมในฐานะหนึ่ ง ในผูต้ ดั สิ นของเมืองนั้น (19:1, 9) ต่อจากนั้นเขาได้ลงั เลใจขณะที่การทาลายเมืองโสโดม
ใกล้จะมาถึง (19:16) ในที่ สุ ดเขาได้ลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์กบั ลูกสาวของเขาในถ้ า (19:30-38) มัน
ไกลแค่ ไหนส าหรั บ ผูเ้ ชื่ อที่ จะออกห่ า ง จากน้ าพระทัยของพระเจ้า เมื่ อเราทาการตัดสิ นใจแบบเนื้ อหนัง
เรื่ อยไป! การเปิ ดเผยหลักของบทนี้ ก็คือว่า มันโง่เขลา สาหรับผูเ้ ชื่ อที่จะติดพันกับสิ่ งต่างๆ ของโลกนี้ พวก
มันจะทาให้เขาเสื่ อมทราม และพระเจ้าจะทาลายพวกมัน อย่างรวดเร็ วและทันทีทนั ใด
11. อับราฮัมพักแรมที่เกราห์ บทที่ 20
“เรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับภัยอันตรายของบรรพบุรุษหญิงในวังของพวกกษัตริ ยต์ ่างชาติก็ก่อรู ปแบบ
กรอบภายในรอบๆ วัฏ จัก รของอับราฮัม ก่ อนการเปลี่ ย นผ่านไปสู่ วฏั จัก รถัดไปใน 22:20-25:11
หลังจากการทรงเรี ยกแรกเริ่ มของอับราฮัมไปยังแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาที่จะกลายมาเป็ นชนชาติ

ใหญ่น้ นั เขาได้ทาให้ซาราห์อยูใ่ นอันตรายในวังของฟาโรห์ทนั ที ตอนนี้ ก่อนการเกิดของบุตรตาม
พระสัญญาอย่างทันทีน้ นั เขาก็ทาให้ ซาราห์อยูใ่ นอันตรายในวังของอาบีเมเลค”646
ผูเ้ ขียนได้เรี ยบเรี ยงบทที่ 20 ในฐานะโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรอีกโครงร่ างหนึ่ ง
พร้อมกับ จุดรวมอยูท่ ี่อาบีเมเลคเตือนบรรดาข้าราชการของเขา (ข้อ 8) การสนทนาสองครั้งก่อให้เกิดส่ วน
หลักของเรื่ องราว คือ การสนทนาระหว่างพระเจ้ากับอาบีเมเลค (ข้อ 3-7) และ การสนทนาระหว่างอาบีเมเลคกับอับราฮัม (ข้อ 9-13)
“จุดรวมของเรื่ องราวของบทที่ 20 และ 21 อยู่ที่ ความสัม พันธ์ ระหว่างอับ ราฮัมกับ ชนชาติ ต่างๆ
บทบาทของอับราฮัมคือบทบาทของผูว้ ิงวอนเผื่อแบบผูเ้ ผยพระวจนะ อย่างเช่ นในพระสัญญาที่ว่า
‘บรรดาเผ่าพันธุ์ ทัว่ โลกจะได้พรเพราะเจ้า’ (12:3) เขาได้อธิ ษฐานเพื่อคนฟี ลิสเตีย (20:7) และ
พระเจ้าได้รักษาพวกเขา (ข้อ 17) ในเรื่ องราวนั้น อาบีเมเลคก็เล่นบทบาทของ ‘คนต่างชาติที่ชอบ
ธรรม’ ผูซ้ ่ ึ งอับราฮัมสามารถดาเนินชี วิตด้วยสันติสุขและพระพรได้ จากนั้น ก็มีการเปรี ยบเทียบที่
ได้บ่งบอกไว้ในเรื่ องราวเหล่านั้นระหว่าง บทที่ 19 (โลท ผูห้ นึ่ งซึ่ งพรรณนาถึ งฝูงชนที่ปนเปกัน)
และบทที่ 20 (อาบีเมเลค ผูเ้ ป็ นผูพ้ กั แรมที่ ชอบธรรม)”647
อับราฮัมได้บิดเบือนความจริ งเกี่ ยวกับความสัมพันธ์กบั ซาราห์อีกครั้งหนึ่ ง(เปรี ยบเทียบบทที่ 12)
อาบีเมเลค ได้นาเธอไปยังวังของเขาในฐานะผลลัพธ์ของการหลอกลวงของบรรพบุรุษคนนี้ อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าได้แทรกแซง เพื่อที่จะสงวนความบริ สุทธิ์ ของซาราห์ พระองค์ได้เตือนอาบีเมเลคที่จะคืนซาราห์
ให้แก่สามีของเธอที่จะทาการ ชดใช้ให้แก่อบั ราฮัม และที่จะขอให้อบั ราอัมผูเ้ ผยพระวจนะที่จะวิงวอนต่อ
พระเจ้าเพื่อเขา
บทนี้ก็บนั ทึกวิกฤตอีกหนึ่งอย่างในเรื่ องราวของการจัดเตรี ยมทายาทสาหรับอับราฮัมโดยพระเจ้า
“เป็ นที่ชดั เจนว่า อีกไม่นานหลังจากการประกาศถึงการเกิด 1 ปี จากนี้ ไปนั้น ซาราห์ได้ถูกนาไปยัง
วังของผูช้ ายอีกคนหนึ่งอีก ผูอ้ ่านต้องอนุ มานว่าถ้ามันมีทายาท เขาก็อยูใ่ นอันตรายของการถูกถือ
ว่าเป็ นทายาทของอาบีเมเลค ไม่ใช่ของอับราฮัม แต่พระยาเวห์ก็แทรกแซงอีกครั้งหนึ่ งและสงวน
ซาราห์ไว้ (20:6ข) และคืนเธอให้แก่อบั ราฮัม”648
“. . .ฉากนั้นก็เป็ นฉากแห่ งความใจจดใจจ่อมากที่สุด ในระยะใกล้ของเรื่ องราวการเกิดของอิสอัค
นั้น ที่นี่พระสัญญาก็ถูกตั้งไว้ในภัยอันตราย ซึ่ งมันเป็ นการจัดการสาหรับความปลอดภัยส่ วนตัว

ถ้ามันจะบรรลุผลนั้น มันจะเป็ นหนี้ตอ่ มนุษย์นอ้ ยมากในเชิงศีลธรรมเช่นเดียวกับในเชิ งร่ างกายนั้น
แน่นอนว่ามันจะบรรลุโดยพระคุณของพระเจ้า”649
ตามธรรมดาแล้ว อับราอัมได้ยา้ ยอยูบ่ ่อยๆ เนื่ องจากว่าเขาจาต้องหาทุ่งหญ้าสาหรับฝูงสัตว์ของเขา
(ข้อ 1) เขาได้ดาเนินชีวติ แบบคนกึ่งเร่ ร่อน
“. . . ครอบครัวของเขาได้พกั อยูท่ ี่เกราร์ ในขณะที่เขาได้ลงไปยังซี นาย. . .” 650
“อาบีเมเลค” เป็ นคานาหน้าชื่ อแทนที่จะเป็ นชื่ อเฉพาะ (เปรี ยบเทียบ 26:1; วนฉ. 8:31; 2 ซมอ.
11:21; สดด. 34 ชื่อเรื่ อง) มันหมายถึง “บิดาที่จงรักภักดี ” หรื อ “กษัตริ ย ์ [มิลคู ซึ่ งเป็ นพระของคนคานาอัน
ที่ได้ถูกอ้างอิงใน เอกสารของอามาร์นา] เป็ นบิดาของข้าพเจ้า”651
ความฝันเป็ นหนึ่งในวิธีหลักๆ ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่บุคคลต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม
พร้อม กับนิ มิตและการเผชิ ญหน้าส่ วนตัว (เปรี ยบเทียบ 15:1; กดว. 12:6-8) ตามธรรมดาแล้ว การล่วง
ประเวณี ได้รับ โทษประหารชีวิตในโลกตะวันออกใกล้โบราณ ซึ่ ง ธรรมบัญญัติของโมเสสได้ระบุภายหลัง
(ลนต. 20:10; ฉธบ. 22:22) อาบีเมเลคได้อา้ งว่าได้นาประเทศที่ไร้ตาหนิ (ข้อ 4) ดังนั้นเราคาดหวังให้
พระเจ้าที่จะกรุ ณา เนื่ องจากว่า อับราฮัมได้อธิ ษฐานที่พระเจ้าจะไม่ทาลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม
(18:23-32) พระเจ้าได้กรุ ณาต่อ อาบีเมเลคและประชากรของเขา (ข้อ 6; เปรี ยบเทียบ ข้อ 17) ในความ
ตรงกันข้ามกับชาวเมืองโสโดมนั้น พวกเขาได้ตอบสนองต่อคาเตือนของพระเจ้า
โมเสสได้ระบุวา่ อับราฮัมเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” ที่นี่ (ข้อ 7) นี่ เป็ นการอ้างอิงที่ชดั เจนครั้งแรกถึงผู ้
เผย พระวจนะในพันธสัญญาเดิม พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้รับการเปิ ดเผยโดยตรงจากพระเจ้ า ได้กล่าวต่อ
คนอื่นๆ เพื่อพระเจ้าและได้สรรเสริ ญพระเจ้า (1 พศด. 25:1)
ที่นี่บทบาทของผูเ้ ผยพระวจนะก็รวมถึ ง
บทบาทของผูว้ งิ วอนเผือ่ อย่างที่ได้กล่าวถึงที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์
“คานี้ หมายถึ งความสัมพันธ์กบั พระเจ้ามากกว่าความสามารถที่จะพูดเพื่อพระองค์ ความสัมพันธ์
ของอับราฮัม กับพระเจ้า เป็ นพื้นฐานของคาสั่ งของพระเจ้าที่ จะให้ซาราห์ น้ นั กลับ คื นสู่ สามี ของ
นาง”652
ตัวบทต่างๆ ของโลกโบราณใกล้ตะวันออกอื่ นๆ ก็อา้ งอิงถึ งการล่ วงประเวณี ว่าเป็ น “บาปใหญ่”
และ “อาชญากรรมใหญ่” ซึ่ งสะท้อนถึงความรุ นแรงของความผิดนี้ในสายตาของสังคม653

“ในกษัตริ ยอ์ าบีเมเลคนั้น เราก็พบคุ ณลักษณะที่ แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งจากคุ ณลักษณะของฟาโรห์
[บทที่ 12] ในเขานั้นเราก็เห็ นถึง คนนอกศาสนาที่เต็มไปด้วยจิตสานึ กแห่ งศีลธรรมของความ
ถูกต้องและก็ เปิ ดใจที่จะ รับเอาการเปิ ดเผยของพระเจ้า ซึ่ งมันไม่มีร่องรอยสักเล็กน้อยในกษัตริ ย ์
แห่งอียปิ ต์”654
“เหมือนกับบรรดาลูกเรื อและกษัตริ ยแ์ ห่ งนี นะเวห์ในพระธรรมโยนาห์ (1:16; 3:6-9) คนฟี ลิสเตีย
ได้ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างเด็ดเดี่ ยวต่อคาเตื อนของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เหมื อนกับ
โยนาห์น้ นั ในเรื่ องราวนี้อบั ราฮัมก็เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ลงั เลใจ”655
เป็ นที่ชดั เจนว่า ความกลัวสาหรับความปลอดภัยของเขาได้นาอับราฮัมที่จะกระทาอย่างที่เขาได้ทา
แม้วา่ การหลอกลวงก่อนหน้านั้นของเขาในอียิปต์น้ นั ไม่สาเร็ จ แม้กระทัง่ พระสัญญาต่างๆ ที่ได้กล่าวซ้ าๆ
ของพระเจ้า ก็ไม่ได้ขบั ไล่ความกลัวต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ออกไปจากใจของอับราฮัม พระเจ้าได้ใช้
กษัตริ ยต์ ่างชาติที่จะ ว่ากล่าวผูเ้ ผยพระวจนะที่ชอบธรรม ผูซ้ ่ ึ งได้วิงวอนเพื่อเมืองโสโดมอย่างกล้าหาญเมื่อ
ความเชื่อของอับราฮัมได้ ล้มเหลว
เหตุการณ์ น้ ี แสดงให้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม เมื่อเปรี ยบเทียบกับความสัตย์
ซื่ อของ อับราฮัมที่มีต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:13) บรรดาผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของพระเจ้าไม่สามารถ
ทาลายแผนการ สู งสุ ดของพระองค์ที่มีสาหรับพวกเขาโดยการล้มเหลวได้ อับราฮัมได้เรี ยนรู ้วา่ พระยาเวห์
จะรั ก ษาพันธสั ญญาของ พระองค์และจะบรรลุ พ ระสั ญญาต่า งๆ ของพระองค์ท้ งั ๆ ที่ มีก ารต่ อต้า นและ
การเข้าแทรกแซงของแต่ละบุคคลที่มี อิทธิ พลและอานาจ
พระเจ้าเรี ยกร้ องให้ประชากรของพระองค์ที่จะรั กษาความบริ สุทธิ์ ในชี วิตสมรสและที่จะพึ่งพา
พระองค์ที่จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญาไว้
12. การเกิดของอิสอัค 21:1-21
พระเจ้าได้พิสูจน์ว่าได้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์โดยการจัดเตรี ยมอิ สอัค อับราฮัมและ
ซาราห์ได้ ตอบสนองด้วยการเชื่ อฟั งและการสรรเสริ ญ อย่างไรก็ตามอิชมาเอลได้กลายมาเป็ นสิ่ งคุกคามต่อ
ทายาทของฮับราฮัม ดังนั้นบิดาของเขาได้ส่งเขาไปยังถิ่ นทุรกันดารที่ที่พระเจ้าได้ดาเนิ นที่จะจัดเตรี ยมเพื่อ
เขาและมารดาของเขาต่อไป
การจัดเตรี ยมของพระเจ้าและการตอบสนองของอับราฮัมและซาราห์ 21:1-7

การเน้นในส่ วนที่ ส้ ันๆ นี้ อยู่ที่ ความสั ตย์ซื่อและอานาจของพระเจ้าในการรักษาพระสัญญาของ
พระองค์ และการจัดเตรี ยมทายาทผ่านทางซาราห์อย่างอัศจรรย์ (17:16; 18:14) จงสังเกตถึงการย้ าสามครั้ง
ของ “ตามที่พระ องค์ตรัสไว้” “ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้” “ซึ่ งพระเจ้าได้ตรัสกับท่าน” (ข้อ 1-2) ในที่สุด
แล้ว ความตึงเครี ยดของ ความคาดหวังก็ลดลง แต่เพียงชัว่ คราวเท่านั้น
พระเจ้าได้ “เยี่ยมเยี่ยน” ซาราห์ (ข้อ 1) เป็ นการเปรี ยบเทียบตามธรรมดาที่อธิ บายถึงการแทรกแซง
ของ พระเจ้าในธรรมชาติและเรื่ องราวของมนุ ษย์ คาฮี บรู ที่แปลว่า “เยี่ยมเยียน” (พาคัด) ก็ปรากฎเมื่ อ
พระเจ้าได้แทรก แซงที่จะช่ วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากการเป็ นทาสของอียิปต์ (50:24-25; อพย. 4:31)
และเมื่อพระองค์ได้ สิ้ นสุ ดการกันดารอาหาร (นรธ. 1:6) อีกด้วย มันก็ปรากฎเมื่อพระองค์ได้ทาให้ฮนั นาห์
ตั้งครรภ์ (1 ซมอ. 2:21) และเมื่อพระองค์ได้นาคนยิวที่อยูใ่ นการเนรเทศจากการเป็ นเชลยของบาบิโลนกลับ
บ้านอีกด้วย (ยรม. 29:10) ดังนั้นการปรากฎของมันที่นี่ก็เน้นถึงความสาคัญหลักของการเกิดของอิสอัค
การเชื่ อฟั งของอับราฮัมในการตั้งชื่ อบุตรชายว่า “อิสอัค” (17:19) และการให้เขาเข้าสุ หนัตในวันที่
แปด (17:12) นั้นเป็ นการแสดงออกถึงการนมัสการ
ชื่ออิสอัค (“การหัวเราะ”) ก็เหมาะสมด้วยสองเหตุผล
1.
2.

อิสอัคจะเป็ นแหล่งแห่ งความยินดีต่อพ่อแม่ของเขา ในฐานะความสาเร็ จแห่ งเชื้ อสายที่ได้สัญญาไว้
ของพระเจ้า
ทั้งอับราฮัมและซาราห์ได้หัวเราะด้วยความประหลาดใจ และความไม่เชื่ อตามลาดับ เมื่อพวกเขา
ได้รับการบอกกล่าวว่า พระเจ้าได้เลือกที่จะอวยพรพวกเขา โดยการให้บุตรชายแก่พวกเขาเมื่อชรา
อย่างมาก (17:17; 18:12) 656

การขับไล่อิชมาเอลและการดูแลของพระเจ้าที่มีต่อเขาและฮาการ์ 21:8-21
ทุกอย่างไม่ได้ดาเนิ นไปด้วยดี ในครอบครัวของอับราฮัมแม้ว่าพระเจ้าได้จดั เตรี ยมทายาทให้แล้ว
อิชมาเอล เป็ นคู่แข่งที่เป็ นไปได้ต่อมรดกของอิสอัค ส่ วนนี้ บนั ทึกวิกฤตอีกอันหนึ่ งในเรื่ องราวของทายาท
ของอับราฮัม วอลท์เคได้ช้ ีถึงการเปรี ยบเทียบหกอย่างระหว่างการเดินทางของฮาการ์ และอิชมาเอลกับการ
เดินทางของ อับราฮัม และอิสอัค (บทที่ 22) 657

ตามปกติแล้ว ในวัฒนธรรมตะวันออกใกล้สมัยโบราณนั้น บุตรชายของภรรยาน้อยได้กลายมาเป็ น
ทายาท ของมารดาของเขาแต่ไม่ใช่ทายาทของบิดาของเขา (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 9:1-3) ตอนนี้ อบั ราฮัมได้มี
บุตรชายโดย ภรรยาของเขา ซาราห์ไม่ตอ้ งการให้อิชมาเอลที่จะมีส่วนในมรดกของอิสอัค ตามปกติแล้ว
การหย่านมได้เกิดขึ้น ตอนอายุ 2 หรื อ 3 ขวบ (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 1:11-22; ฮชย.1:8) คาฮีบรู ที่แปลว่า
“เยาะเย้ย” (ข้อ 9) มาจากรากศัพท์เดียวกันของชื่ ออิสอัคและหมายถึง “หัวเราะ” อย่างไรก็ตาม รู ปแบบ
คากริ ยาที่เติม ing นี้ อยู่ใน รู ปแบบที่เข้มข้นในคาฮีบรู ซ่ ึ งบ่งบอกว่า อิชมาเอลไม่ใช่ แค่หวั เราะเท่านั้นแต่ได้
เยาะเย้ยอิสอัคอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ กท. 4:29) อิชมาเอลได้ดูถูกอิสอัคอย่างที่ฮาการ์ ได้ดูถูกซาราย (16:4)
อับราฮัมได้รู้สึกเป็ นทุกข์โดยสถานการณ์น้ ี อย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากเขาได้รักอิชมาเอลเช่นเดียวกับอิสอัค
(เปรี ยบเทียบ 17:18)
“แม้แต่ในวัฒนธรรมนั้น เป็ นเรื่ องที่น่าตาหนิ ที่ได้ขบั ไล่อิชมาเอลออกไป เมื่อหญิงที่ อุม้ ท้องแทน
ภรรยาได้คลอดบุตรชายให้กบั สามี หญิงนั้นและลูกจะไม่ถูกขับไล่ได้ถึงแม้ว่าภรรยาอาจจะมีลูก
ตามมาอีก ตรงนี้เป็ น ส่ วนหนึ่ งที่อธิ บายถึ งความลังเลใจของอับราฮัมในการที่จะทาตามคาสั่ง
ของซาราห์ (ข้อ 11)” 658
พระเจ้าได้ปรากฎแก่ เขาอี กครั้งหนึ่ ง (การเปิ ดเผยครั้ งที่ 7) เพื่อจะรับรองว่าความปรารถนาของ
ซาราห์น้ นั สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 17:19-21) พระองค์ได้หนุนใจให้อบั ราฮัมที่จะ
หย่ากับฮาการ์
“แต่พระเจ้าขอให้อบั ราฮัมที่จะทาสิ่ งชัว่ ร้ายได้อย่างไรถ้าการหย่าเป็ นบาปอยูเ่ สมอ? คาตอบต้อง
เป็ นว่าการหย่าในกรณี น้ ีไม่ใช่บาปหรื อไม่ก็เป็ นสิ่ งที่นอ้ ยกว่าของความชัว่ ร้ายสองอย่าง”659
สาหรั บตัวอย่างอื่ นๆ ที่เป็ นที่ ชดั เจนว่าพระเจ้าได้บญั ชาให้มีการหย่านั้น จงดู เฉลยธรรมบัญญัติ
21:10-14 และ เอษรา 9—10 เนื่ อ งจากว่า พระเจ้า สร้ า งกฎเกณฑ์ต่ า งๆ พระองค์ส ามารถเปลี่ ย นพวกมัน
ให้เป็ นตามน้ าพระทัย สิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ได้
“กุญแจสู่ คาเรี ยกร้องของซาราห์อยูใ่ นมาตราในกฎหมายของลิพิท-อิชทาร์ ที่ที่มนั ได้กาหนดว่าบิดา
อาจให้เสรี ภาพแก่ผหู ้ ญิงที่เป็ นทาสและลูกๆ ที่เธอได้ให้กาเนิ ดแก่เขา ในกรณี ที่วา่ พวกเขาเสี ยส่ วน
แบ่งของพวกเขาในทรัพย์สมบัติของบิดา”660
กฎหมายของลิพิท-อิชทาร์ เป็ นกฎหมายที่ได้ปกครองชี วิตในเมเสโปเตเมียที่ได้มาก่อนธรรมบัญญัติ
ของโมเสส

จุดจดจ่อของการเปิ ดเผยนี้ ก็คือ การอธิ บายถึ งจุ ดประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าสาหรับแต่ละคนของ
บุตรชาย ทั้งสอง พระเจ้าจะอวยพรอับราฮัมผ่านทางอิชมาเอลและผ่านทางอิสอัคเช่นกัน
“อย่างที่คาอินได้ประสบกับทั้งการเนรเทศจากพระเจ้าและการปกป้ องโดยพระเจ้านั้น อิชมาเอลก็
เป็ นทั้งผูพ้ า่ ยแพ้และผูช้ นะ ซึ่ งได้ถูกตัดออกจากสิ่ งที่ควรเป็ นของเขา แต่ได้รับการสัญญาถึงเชื้ อสาย
ที่สาคัญ”661
การอธิ บายเชิ งสรุ ปของประสบการณ์ต่างๆ ของอิชมาเอล (ข้อ 14-21) ก็จดั เตรี ยมข้อมูลที่สาคัญต่อ
การเข้าใจ และการชื่ นชมการอ้างอิงต่างๆ ถึ งเขาและพงศ์พนั ธุ์ของเขาในตัวบทในภายหลัง อิชมาเอลได้
กลายมาเป็ นบิดาของบุตรชาย 12 คน (25:13-16) อย่างที่ยาโคบได้เป็ น จากบรรดาบุตรชายของเขานั้นก็ได้
เกิดชนชาติอาหรับ ซึ่ งได้ เป็ นปรปั กษ์หลักของคนอิสราเอลมาตั้งแต่เวลานั้น คาว่า “อาหรับ” (บางคนที่มา
จากอาระเบีย) ได้มาสู่ การใช้เป็ น ครั้งแรกในศตวรรษที่ 9 กคศ.662 ฮาการ์ ได้เลือกภรรยาให้บุตรชายของ
เธอจากบ้านเกิดของเธอคือ อียปิ ต์
“ในแง่น้ ี เธอไม่ได้แสดงออกถึงปั ญญาที่ถูกใช้โดยอับราอัมในการเลือกภรรยาที่ยาเกรงพระเจ้าเพื่อ
บุตรชายของเขา อย่างที่เขาได้เลือกนั้น”663
“ภาพของอิชมาเอลในฐานะบุตรชายที่ถูกปฏิเสธนั้นก็สมบูรณ์ เขาเป็ นบุตรชายของหญิงทาส ได้
แต่งงานกับชาวอียปิ ต์ ดาเนินชีวติ อยูน่ อกขอบเขตของสังคมตามปกติ และถูกจดจาสาหรับความเป็ น
ศัตรู ของเขา”664
พระเจ้าไม่เพียงแต่ทาสัญญาเท่านั้นแต่ทาการจัดเตรี ยมอีกด้วย การจัดเตรี ยมของพระองค์ถึงสิ่ งที่
พระองค์ ได้สัญญา ก็ส่งผลให้เกิ ดความยินดี อย่างมาก และควรนาไปสู่ การแยกออกจากอะไรก็ตามที่อาจ
ขัดขวางแผนการแห่ง การอวยพรของพระองค์ โปรดดูการใช้เรื่ องราวนี้ของเปาโลในกาลาเทีย 4:21-31
13. ข้อตกลงของอาบีเมเลคกับอับราฮัม 21:22-34
“ฉากนี้ ปรากฎขึ้น ณ เวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ของฉากที่ 6 [21:1-21] แต่จดจ่อที่บุคคลที่แตกต่าง
กันและความตึ งเครี ยดที่ แตกต่างกัน ความขัดแย้งครั้ งที่ สองกับอาบี เมเลคนี้ ก็สร้ างวงเล็บรอบ
เรื่ องราวการเกิดของอิสอัค ในขณะที่ความขัดแย้งครั้งแรก คือฉากที่ 5 (20:1-18) เกี่ยวข้องกับการ

เสี่ ยงอันตรายของเชื้ อสาย ความขัดแย้งครั้งที่สอง คือฉากที่ 7 (21;22-34) เกี่ ยวข้องกับการเสี่ ยง
อันตรายของดินแดน (นัน่ คือ สิ ทธิ การครอบครอง บ่อน้ า)”665
การอวยพรอับราฮัมของพระเจ้านั้นได้ส่งผลให้เกิดความมัง่ คัง่ ทางวัตถุของเขาในการตอบสนองต่อ
การริ เริ่ มของอาบีเมเลคนั้น อับราฮัมได้ตกลงที่จะทาพันธสัญญาแห่ งการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข ข้อตกลงนี้
ได้ช่วยให้ อับราฮัมที่จะปรนนิบตั ิและนมัสการพระเจ้าอย่างอิสระในแผ่นดินแห่งพระสัญญา
ผูเ้ ขียนอาจได้รวมเหตุการณ์ น้ ี ไว้ในตัวบทนี้ เป็ นบางส่ วน เพราะว่ามันบันทึกคาพยานของกษัตริ ย ์
ต่างชาติถึง ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า (ข้อ 22) และคาพยานที่หนักแน่ นของอับราฮัมถึ งความสัตย์ซื่อของ
พระเจ้า (ข้อ 32-33) มันยังจัดตั้งเวทีสาหรับการกระทาของอิสอัคกับอาบีเมเลคอีกด้วย (บทที่ 26)
เนื่ องจากว่าอับราฮัม ได้กลายมาเป็ นบุ คคลที่ มี อานาจในแผ่นดิ นโดยการอวยพรของพระเจ้านั้น
อาบีเมเลค ได้ริ่เริ่ มข้อตกลงทั้งสองฝ่ ายกับเขาเพื่อการปกป้ องตัวเขาเอง เป็ นที่แน่ชดั ว่านี่ เป็ นอาบีเมเลคคน
เดี ย วกัน ที่ อ ับ ราฮัม ได้รั บ มื อด้ว ยก่ อ นหน้า นั้น (บทที่ 20) พวกเขาได้ท าพัน ธสั ญ ญาแบบเสมอภาค
(คือระหว่างคนที่เท่าเทียมกัน ข้อ 31-32) นี่ เป็ นการประกาศยอมรับที่น่าสังเกตถึงสถานะของอับราฮัมและ
พระพรของพระเจ้า และการแสดงออกถึ ง ความมัน่ ใจของอาบี เ มเลคในการมี ชี วิ ต อยู่ใ นอนาคตของ
ครอบครัวของบรรพบุรุษคนนี้
ดูเหมือนการเกิดของอิสอัคจะได้ผลิ ตความเชื่ อที่เข็มแข็งมากขึ้นในอับราฮัม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14)
จง สังเกตถึงการตอบสนองทันที ทนั ใดของเขาต่อคาแนะนาของพระเจ้าที่มีต่อเขาจากเวลานั้นเป็ นต้นไป
(เปรี ยบเทียบ 22:3) ดูเหมือน “ฟี โคล์” (ข้อ 22) นั้นอาจเป็ นชื่ อเรี ยกมากกว่าชื่ อเฉพาะ บางทีจากที่มาของ
อนะโทเลี่ยน666 บ่อน้ านั้นสาคัญอย่างมากในชีวติ ของคนกึ่งเร่ ร่อนเช่นอับราฮัม (ข้อ 25) 667
เบเออเชบา หนึ่งในสถานที่ต้ งั ที่สาคัญมากตลอดสมัยพันธสัญญาเดิม หมายถึง “คาสาบานแห่ งเจ็ด”
หรื อ “คาสาบานแห่ งบ่อน้ า” ได้กลายมาเป็ นสมบัติของอับราฮัมด้วยการจ่ายลูกแกะตัวเมีย 7 ตัว (ข้อ 28;
เปรี ยบเทียบ 26:33) 668
พวกนักวิจารณ์ของความเป็ นประวัติศาสตร์ ของเรื่ องราวของบรรบุรุษคนนี้ ได้ช้ ี ถึงการอ้างอิงต่างๆ
ที่มีต่อ คนฟี ลิสเตียในปฐมกาล (ข้อ 32, 34; 26:1) ว่าเป็ นหลักฐานที่วา่ พระคัมภีร์ประกอบด้วยความผิดพลาด
มันเป็ น ความรู ้โดยทัว่ ไปว่าคนฟี ลิสเตียไม่ได้บุกรุ กปาเลสไตน์จนกระทัง่ ประมาณ 1200 กคศ. ในขณะที่อบั
รามได้มีชีวิต อยู่ประมาณ 800 ปี ก่อนหน้านั้น การอธิ บายอย่างหนึ่ งก็คือว่า เนื่ องจากว่าคนฟี ลิ สเตียแห่ ง
ปฐมกาลนั้นสงบสุ ข และ บรรดาคนฟี ลิ สเตียในผูว้ ินิจฉัยและต่อมานั้นชอบทาสงครามนั้น บางทีชื่ออย่าง

เดียวกันก็อธิ บายถึงกลุ่มผูค้ นก่อน หน้านั้น พวกเขาอาจได้คล้ายคลึงกับคนฟี ลิสเตียต่อมาในศตวรรษที่ 13 ผู้
ซึ่งได้อพยพมาจากบริ เวณอาจีนไปยัง ปาเลสไตน์669 ในอีกด้านหนึ่ง บางทีคนฟี ลิสเตียแห่ ง 2000 กคศ. เป็ น
มิโนอัน และสงบสุ ข ในขณะที่บรรดา คนฟี ลิสเตียแห่ง 1200 นั้นเป็ นมายซี เนียนและชอบทาสงคราม670
“ข้าพเจ้าแนะนาว่าคนฟี ลิ สเตียนแห่ งปฐมกาลนั้นแสดงถึงคลื่นแรกของคนทะเลจากอาจีน และคน
ฟี ลิสเตียภายหลังนั้นแสดงถึงคลื่นสุ ดท้าย (เปรี ยบเทียบ 1200)” 671
โดยการปลูกต้นไม้น้ นั อับราฮัมได้บ่งบอกถึ งความตั้งใจของเขาที่จะอยูใ่ นบริ เวณนั้น ต้นแทมริ สก์
(ข้อ 33) นั้นมีอายุยืนยาวและเขียวอยู่เสมอ672 ต้นไม้น้ ี เป็ นสัญลักษณ์ ที่เหมาะสมของพระคุ ณที่ยืนยงแห่ ง
พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ผูซ้ ่ ึ งอับราฮัมได้ตระหนักว่าเป็ น “พระเจ้านิรันดร์ ” (เอล โอลาม) ตอนนี้ อบั ราฮัมได้เป็ น
เจ้าของส่ วนที่เล็กน้อยของแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาให้แก่เขา
“โดยการให้สิทธิ ในการครอบครองบ่อน้ าแก่อบั ราฮัมนั้น อาบีเมเลคได้ทาให้มนั เป็ นไปได้สาหรับ
อับราฮัม ที่จะอาศัยอยูท่ ี่นนั่ อย่างถาวรและได้ยอมรับถึงสิ ทธิ ทางกฎหมายของเขาเกี่ยวกับบ่อน้ าเป็ น
อย่างน้อย ในอีก นัยหนึ่ ง อย่างน้อยแล้วหลังจากการล่าช้าต่างๆ มากมายนั้น พระสัญญาต่างๆ แห่ ง
แผ่นดินและพงศ์พนั ธุ์ ดูเหมือนจะมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จของพวกมัน”673
ในความตรงกันข้ามกับความกลัวของอับราฮัมที่มีต่ออาบีเมเลคนั้น (บทที่ 20) ตอนนี้ เราเห็ นเขา
เผชิ ญหน้า กับกษัตริ ยท์ ี่มีอานาจนี้ อย่างกล้าหาญ เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่าทีที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของเขานั้น
เป็ นผลจากพระคุณ ของพระเจ้าในการอวยพรบรรพบุรุษคนนี้อย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้
“ผูอ้ ่านก็ถูกบังคับให้ถามว่า ทาไมผูเ้ ขียนดึงความสนใจอย่างต่อเนื่ องไปยังข้อเท็จจริ งที่ว่าอับราฮัม
ได้อาศัย อยู่กบั คนฟี ลิสเตียระหว่างเวลานี้ [เปรี ยบเทียบ ข้อ 34]
จุดประสงค์ของการย้ าเตือน
เช่นนั้นอาจจะเป็ นการ พรรณนาถึงอับราฮัมว่าเป็ นผูห้ นึ่งที่ยงั ไม่ได้ประสบกับความสาเร็ จที่สมบูรณ์
ของพระสัญญาต่างๆ ของ พระเจ้า”674
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สงบสุ ขกับบรรดาผูท้ ี่ยอมรับพระเจ้าก็ช่วยให้ผเู้ ชื่อที่จะประกาศความ
เชื่อของเขาหรื อของเธอได้อย่างอิสระ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 2:1-4)
14. การถวายบูชาอิสอัค 22:1-19

ในการเชื่ อฟั งต่อคาสั่งของพระเจ้านั้น อับราฮัมได้นาทายาทตามพระสัญญาไปยังภูเขาโมริ ยาห์เพื่อ
จะถวาย บูชาเขาแด่พระเจ้า เพราะว่าอับราอัมได้เต็มใจที่จะฆ่าบุตรชายคนเดียวของเขา พระเจ้าได้ยบั ยั้งเขา
จากการฆ่าอิสอัค และได้สัญญาที่จะอวยพรเขามากขึ้น เนื่องจากการเชื่อฟังของเขา อับราฮัมได้ทาให้สถานที่
เพื่อเป็ นอนุสรณ์วา่ “พระเจ้าจะจัดเตรี ยม”
พระเจ้า ได้เ รี ย กให้ อ ับ ราฮัม ที่ จ ะท าการเสี ย สละที่ ยิ่ ง ใหญ่ ห้ า อย่ า ง: ประเทศบ้า นเกิ ด ของเขา
ครอบครัวขยาย ของเขา โลทหลานชายของเขา อิชมาเอลบุตรชายของเขา และอิสอัคบุตรชายของเขา การ
เสี ยสละแต่ละอย่างนั้น ได้เกี่ยวข้องบางสิ่ งที่ใกล้ชิดต่ออับราอัม แต่ละอย่างได้ส่งผลให้เกิดพระพรต่างๆ จาก
พระเจ้าที่มากขึ้น
เหตุการณ์ ก็แสดงถึ งความมัน่ ใจที่หนักแน่ นที่อบั ราฮัมมีในพระเจ้า ณ เวลานี้ อีกด้วย เขาได้เชื่ อว่า
พระเจ้าสามารถแม้กระทัง่ ชุ บอิสอัคให้เป็ นขึ้นจากตายได้ (ฮบ. 11:19) นี่ คือเหตุที่เขาได้เต็มใจที่จะฆ่าเขา
ธรรมเนียมยิวนั้นอ้างอิงถึงบทนี้วา่ เป็ น อัคเคดาห์ ซึ่งมาจากคาฮีบรู เวยาอาโคด แปลว่า “ผูกมัด” ในข้อที่ 9675
“ด้วยบทนี้ เราก็ไปถึงจุดสู งสุ ดของชีวติ แห่งความเชื่อของอับราฮัม ซึ่ งก็คือ การทดสอบที่สูงสุ ดและ
ชัยชนะที่สูงสุ ด”676
“วิกฤตครั้งที่ 7 [ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามันเป็ นครั้งที่ 11] ก็มายังจุดเวลาในเรื่ องราวเมื่อเราคาดหวังมันน้อย
ที่สุดและโดยปราศจากข้อสงสัยว่ามันเป็ นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุด ดูเหมือนว่า หลังจากอุปสรรคทั้งหมด
ได้ถูกพิชิตและคู่แข่งที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดได้ถูกขจัดไปนั้น ตอนนี้ พระเจ้าขอบุตรชายคนเดียวของ
อับราฮัมผูซ้ ่ ึงเขารัก การแทรกแซงที่มีพระคุณของพระเจ้าและการยืนยันถึงพระสัญญาแบบพื้นฐาน
ของ 12:1-3 ใน 22:15-18 ดูเหมือนจะสรุ ปวัฏจักรของอับราฮัม ณ เวลานั้นเมื่อความเชื่ อมีชยั เหนื อ
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ งก็คือ ความตาย”677
22:1-8 เหตุการณ์ น้ ี ได้เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลาหนึ่ งหลังจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหลายบทที่มา
ก่อนบทนี้ ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่า เป็ นเวลาหลายปี ต่อมา
การเปิ ดเผยของพระเจ้าที่มีแก่อบั ราฮัม (ครั้งที่แปดของพระองค์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์) ได้
มาเพื่อที่จะทดสอบความเชื่ อของอับราฮัม (นั่นคื อ เพื่อจะพิสูจน์ถึงคุ ณลักษณะและกาลังของมัน
เปรี ยบเทียบ ยก. 2:21-23)

“ชี วิตเป็ นลักษณะที่ต่อเนื่ องกันของการทดสอบต่างๆ เพราะว่าคุ ณลักษณะสามารถเป็ นไปได้โดย
ผ่านทางวินยั เท่านั้น”678
พระเจ้าได้ทดสอบความรักของอับราฮัมเพื่อพระองค์เองเช่นเดียวกับความเชื่ อของเขา (ข้อ 2) การ
ทดสอบเช่นนั้น (คาฮีบรู นิชชาห์) แสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่ใครคนหนึ่งเป็ นเหมือนอย่างแท้จริ ง และ
ตามปกติแล้วมันเกี่ยวข้องกับความยุง่ ยากหรื อความลาบาก (เปรี ยบเทียบ อพย. 15:25; 16:4; 20:20;
ฉธบ. 8:2, 16; 13:3; วนฉ. 2:22; 3:1, 4; 1 พกษ. 10:1; ดนล. 1:12, 14)
“ฉากนี้ นาเสนอธรรมชาติที่สุดขีดของความเชื่ อแท้ ซึ่ งก็คือการเรี ยกร้ องที่ใหญ่โตและพระพรที่ไม่
น่าเชื่อ”679
“. . . แนวทางเข้าหาที่ ดีที่สุดต่อตอนพระคัมภี ร์น้ ี ก็คือว่า พระเจ้าได้บญ
ั ชาการถวายบูชา
680
มนุษย์อย่างแท้จริ ง และอับราฮัมได้ต้ งั ใจที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างสิ้ นเชิง”
แผ่ น ดิ น แห่ ง โมริ ยาห์ เ ป็ นชนบทซึ่ งเป็ นภู เ ขาที่ อ ยู่ ร อบเยรู ซาเล็ ม มัน ตั้ง อยู่ ท างเหนื อ ของ
เบอร์ เออเชบา 45 ไมล์ บนภูเขาเหล่ านี้ ต่อมาพระเจ้าได้ป รากฎแก่ ดาวิดผูไ้ ด้สร้ างแท่นบูชาแด่
พระเจ้า (2 ซมอ. 24:16-25) ที่นี่เช่นกันที่ ซาโลมอนได้สร้างพระวิหารของเขา (2 พศด. 3:1) และ
พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์ ภูเขาเป็ นที่เหมาะสมสาหรับอับราฮัมที่จะพบปะกับพระเจ้า (เปรี ยบ
เทียบ ข้อ 14) 681
ข้อที่ 1 และ 2 เกี่ยวข้องกับการทรงเรี ยกอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าได้ให้แก่อบั ราฮัมที่คล้ายกันกับการทรง
เรี ยกใน 12:1-3 ที่ที่พระเจ้าได้บอกให้เขาที่จะออกจากที่ที่เขาอยูแ่ ละไปยังอีกดินแดนหนึ่ง
“การกล่ าวซ้ าของลักษณะเด่ นเหล่ านี้ ก็ก่อการผนวกในโครงสร้ างทางเรื่ องราวของเรื่ องราวของ
อับราฮัม ซึ่ งชี้ ให้เห็นถึงวัฏจักรที่สมบูรณ์ในประสบการณ์ของบรรพบุรุษคนนี้ การพาดพิงถึงการ
ทรงเรี ยกก่อนหน้านั้นคงได้กระตุน้ การเชื่อฟังต่อการทรงเรี ยก ณ เวลานี้ ซ่ ึ งในหลายแง่น้ นั ก็เป็ นการ
เดินทางที่ยงุ่ ยากมากขึ้นในเส้นทางของพระเจ้า”682
พระเจ้าไม่ได้ขอให้อบั ราฮัมที่จะทาการบูชาใดๆ ที่ใหญ่ข้ ึนต่อพระองค์ซ่ ึ งเป็ นพระเจ้าแท้มากกว่า
พวกเพื่อนบ้านต่างชาติของเขาได้เต็มใจที่จะทาการบูชาต่อบรรดาพระเทียมเท็จของพวกเขา ศาสนา
คานาอันได้เกี่ ยวข้องกับการถวายบูช าเด็ ก แต่เราไม่ รู้อย่างแน่ นอนว่า คนคานาอันได้ปฏิ บ ตั ิ ม นั
ตั้งแต่แรกเริ่ มในสมัยของอับราฮัมหรื อไม่683

“ข้อเรี ย กร้ อง [ที่ ใ ห้ถ วายบู ช าอิ ส อัค ] นั้นได้ถู กท าขึ้ นเพื่ อจะพิ สู จน์ ว่า อับ ราฮัม ไม่ ได้ล้า หลัง คน
ต่างชาติ ในการยอมจานน ที่ปฏิเสธตนเองของคนอันเป็ นที่รักที่สุดของเขาต่อพระเจ้า และที่ ว่า เมื่ อ
ข้อเรี ยกร้องนั้นได้ถูกรวมในวิญญาณแล้ว ความสาเร็ จภายนอกอาจถูกปฏิเสธ”684
ถ้อยคาที่ถูกใช้ที่จะอธิ บายถึงอิสอัคในบทนี้ เช่นเดียวกันกับสิ่ งที่โมเสสได้กล่าวถึงเขานั้น ก็บ่งบอก
ว่าบางทีเขาเป็ นชายหนุ่ม ณ เวลานี้ (ข้อ 6) โจเฟฟัสได้กล่าวว่าเขาอายุได้ 25 ปี 685
“มันมีขอ้ บ่งชี้ ต่างๆ ที่แนะนาว่าความหมายขอ อับบา ใน มาระโก 14:36 จะต้องถูกพบในรู ปของ
บริ บ ททั้ง สิ้ นของมันและปฐมกาล 22 การทดสอบครั้ งสุ ดท้า ยของพระเยซู ใ นสวนเกทเสมนี
ดูเหมือนจะเป็ นตัวอย่างในการทดสอบครั้งสุ ดท้ายของอับราฮัมและอิสอัค แม้จะมีความหวาดกลัว
และความทุกข์ทรมานของเขาก่อนการคาดหวังถึงความตายแบบ ถวายบูชาซึ่ งใกล้จะเกิดขึ้นนั้น
อิสอัคก็เรี ยกอับราฮัมว่าเป็ นอับบาของเขาและในฐานะบุตรชายที่สัตย์ซื่อ ก็เชื่ อฟั งพระสุ รเสี ยงของ
พระเจ้าที่ตรัสผ่านบิดาของเขา ในความคล้ายคลึงกันกับสิ่ งนี้ พระเยซู กล่าวต่อพระเจ้าในทานอง
เดียวกันที่อิสอัคกล่าวต่ออับราฮัมในบริ บทนี้ อับบา มีความหมายถึง ‘บิดา’ ในแง่ของความสัมพันธ์
ต่อบุตรชายที่ อุทิศตนและเชื่ อฟั ง ในชัว่ โมงสู งสุ ดของการทดสอบของพระเยซู น้ นั มันคื อการ
วางใจ และการเชื่อฟังของพระองค์ต่อพระเจ้าในฐานะ อับบา ที่ช่วยให้พระองค์ผา่ นพ้น แม้กระทัง่
ที่กางเขน ความหมายนี้ของ อับบา อาจกระตุน้ การศึกษาต่อไปถึงความสาคัญ ของบุตรชายในตัวบท
อื่ นๆ พันธสั ญญาใหม่ เพื่ อที่ จ ะค้นพบว่า ลัก ษณะแบบเชื่ อฟั ง อาจ เป็ นที่ เด่ นชัดกว่า ที่ ม นั ได้ถู ก
คาดหวังไว้หรื อไม่ ความสัมพันธ์แบบบิดา-บุตรชายใน ปฐมกาล 22 อาจเป็ นรู ปแบบทางพันธสัญญาใหม่ที่ขยายไปทัว่ ของความสัมพันธ์แบบ บิดา-บุตรชายระหว่างพระเยซูและพระบิดา”686
อับราฮัมได้อา้ งอิ งถึ งเครื่ องบูชาที่ เขาจะถวาย ซึ่ งเข้าใจว่าเป็ นอิ สอัค แต่เป็ นตัวแทนของพระเจ้า
สาหรับอิสอัคอย่างแท้จริ งว่า “ลูกแกะ” แน่นอนว่า ประโยคนี้ (ข้อ 8) ได้พิสูจน์เชิงพยากรณ์ถึง
พระเยซูคริ สต์เช่นกัน (ยน. 1:29) อับราฮัมได้กล่าวดีกว่าที่เขาได้รู้
22:9-19 อิสอัคได้แสดงออกถึงความเชื่ อของเขาเองอย่างชัดเจนในเหตุการณ์น้ ี เขาคงได้รู้ถึงสิ่ งที่บิดาของ
เขาได้ต้ งั ใจที่จะทากับเขา กระนั้นเขาได้ยอมจานนอย่างเต็มใจ (ข้อ 9) โจเซฟัสได้บนั ทึกการ
สนทนาระหว่างอับราฮัมและอิสอัค ณ จุดนี้ ที่ซ่ ึ งอับราฮัมได้อธิ บายแก่บุตรชายของเขาถึ งสิ่ งที่
เขาจะกระทาและทาไม และอิสอัคได้กล่าวถึงความเต็มใจของเขาที่จะตาย687

“ถ้า อับ ราฮัม แสดงถึ ง ความเชื่ อที่ เ ชื่ อฟั ง จากนั้น อิ ส อัค ก็ แสดงถึ ง ความเชื่ อที่ ร่วมมื อ ถ้า อิ ส อัค
แข็งแรงและใหญ่พอที่จะแบกฟื นสาหรับการถวายบูชา บางทีเขาก็แข็งแรงและใหญ่พอ ที่จะต่อต้าน
หรื อปราบบิดาของเขาได้”688
ความเป็ นไปได้ของอิสอัคที่จะต่อต้านอาจจะเป็ นเหตุที่วา่ อับราฮัมได้มดั เขาไว้บนแท่นบูชา
“เครื่ องบูชาได้ถูกบรรลุเรี ยบร้อยแล้วในใจของเขา[อับราฮัม] และเขาได้ตอบสนองข้อ เรี ยกร้องของ
พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง”689
“การทดสอบ แทนที่ จะทาลายเขา ก็ นาเขาไปสู่ จุดสุ ดยอดของการดาเนิ นตลอดชี วิตของเขากับ
พระเจ้า”690
อับราฮัมได้รับการชื่ นชมที่มากขึ้น พระเจ้าในฐานะผูห้ นึ่ งที่จะจัดเตรี ยมหรื อเฝ้ าดูเขา (ยาเวห์ยิเรห์
ตามตัวอักษรแล้วหมายถึง “พระเจ้าทรงเห็น”) ในฐานะผลลัพธ์ของเหตุการณ์น้ ี (ข้อ 14) พระเจ้า
ได้ยืนยันถึงความรู ้ของพระองค์เกี่ยวกับอับราฮัมอีกด้วย (ข้อ 12; เปรี ยบเทียบ 18:21; โยบ 1:1, 8;
2:3)
“เรื่ องราวไปถึงจุดสู งสุ ดของมัน เมื่ออับราฮัมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีของเขา (22:12, 15-18)
ด้วยการเชื่ อฟั งคาสั่งของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 26:5) จากนั้นพระเจ้า ได้ยกระดับบรรพบุรุษคนนี้
ไปสู่ สถานะของขุนนางอันเป็ นที่โปรดปรานผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ ได้ ครอบครองพระสัญญาที่ได้อนุ มตั ิแล้ว
ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับการให้ของกษัตริ ยท์ ี่ได้ลงนาม เป็ นพยานในโลกตะวันออกใกล้โบราณ พระเจ้า
ได้ทาให้การเปิ ดเผยส่ วนตัวของพระองค์ ต่ออับราฮัมนั้นเป็ นบริ บท (และต่อผูอ้ ่านของเรื่ องราวนี้ )
ภายในกรอบทางความสัมพันธ์ ทางการเปรี ยบเทียบของเจ้านายแบบพันธสัญญา ดังนั้นบุคคลหนึ่ ง
ไม่ควรแปลกใจที่จะ ได้ยินเขากล่าวในแนวทางต่างๆ ที่สะท้อนถึงบทบาทเชิงสัมพันธ์ที่เขาได้เป็ น
ภายในกรอบ ทางการเปรี ยบเทียบนี้”691
การถวายบูชาแกะผูข้ องอับราฮัม (ข้อ 13) อย่างเช่น การถวายบูชาของโนอาห์หลังจาก ที่เขาได้ออก
จากนาวานั้น (8:18—9:17) ได้แสดงออกถึ งการขอบคุณและการอุทิศต่อพระเจ้าและ คาดหวังคุ ณ
งามความดี ของพระองค์ที่มีต่อชนรุ่ นต่างๆ ในอนาคตนี่ เป็ นการอ้างอิงที่ชดั เจนครั้ ง แรกของการ
ถวายบูชาแทนของชี วิตหนึ่ งเพื่ออีกชี วิตหนึ่ งในพระคัมภีร์ พระเจ้าได้ปรากฎแก่ อับราฮัมอีกครั้ง
หนึ่ ง (การเปิ ดเผยครั้งที่ 9) ณ ตอนปลายของการทดสอบของพระองค์ (ข้อ 15)
พระเจ้าได้
ปฏิญาณโดยพระองค์เองที่จะยืนยันพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ต่อ อับราฮัม (ข้อ 16) พระเจ้าได้

ปฏิญาณในที่นี่เท่านั้นในการจัดการของพระองค์กบั พวกบรรพบุรุษ ต่อมาโมเสสได้ อ้างอิงถึงคา
ปฏิญาณนี้ ในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล (24:7; 26:3; 50:24; อพย. 13:5, 11; 33:1; และข้ออื่นๆ
เปรี ยบเทียบ ฮบ. 6:13-14)
“. . . ประเด็นหลักของปฐมกาล 22:9-14 ไม่ใช่หลักคาสอนของการไถ่โทษ มันกาลังพรรณนาถึง
ผูร้ ับใช้ที่เชื่ อฟั งซึ่ งกาลังนมัสการพระเจ้าโดยความเชื่ อด้วยราคาสู งและในตอนปลายก็ได้รับการ
จัดเตรี ยมของพระเจ้า”692
นักเขียนคนหนึ่ งก็แนะนาว่า 22:15-18 “. . . อธิ บายถึงการก่อตั้งพันธสัญญาของการเข้าสุ หนัตที่
ได้ถูกอ้างอิงเป็ นครั้งแรกในปฐมกาล 17 อย่างแท้จริ ง”693 อย่างไรก็ตาม การขาดการอ้างอิงถึงการ
เข้าสุ หนัตในบริ บทโดยตรงก็ทาให้การตีความหมายนี้ไม่มีสาระ
เป็ นครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายในปฐมกาลที่พระเจ้าได้ปฏิญาณโดยพระนามของพระองค์ที่รับรองถึง
พระสัญญาของพระองค์ (ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 6:13-14) ดังนั้นพระเจ้าได้สนันสนุ นเน้นย้ า
และขยายพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ก่อนหน้านั้น (12:1-3) เพราะว่า อับราฮัมได้วางใจและเชื่ อฟั ง
พระองค์ (ข้อ 17-18)
“ที่นี่อีกครั้งหนึ่ งที่พระเจ้าได้สัญญาแก่อบั ราฮัมว่าเขาจะมาเป็ นผูร้ ับพระพรต่างๆ แห่ งพันธสัญญา
พันธสัญญาไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่ อฟั ง และความยัง่ ยืนของพันธสัญญาก็ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั การเชื่ อฟั ง
เช่ นกัน แต่ การรั บ เอาพระพรต่า งๆ แห่ ง พันธสั ญญานั้นก็ ข้ ึ นอยู่กบั การเชื่ อฟั ง จงจดจาไว้ว่า
พันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขอาจมีพระพรต่างๆ ที่มีเงื่อนไข”694
“เชื้ อสาย” ของอับราฮัม (ข้อ 18) อ้างอิ งถึ งไม่ใช่ แค่อิสอัคเท่านั้นแต่ถึงพระเมสสิ ยาห์ อีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ กท. 3:16)

เชื้อสายทั้งสี่ ของอับราฮัมในพระคัมภีร์
เชื้อสายตามธรรมชาติ
ลูกหลานทางกายภาพทั้งสิ้ นของอับราอัม
(ปฐมกาล 12:1-3, 7 และข้ออื่นๆ)
เชื้อสายตามธรรมชาติและฝ่ ายวิญญาณ
ลูกหลานทางกายภาพที่เชื่อของอับราฮัม
(โรม 9:6, 8; กาลาเทีย 6:16)
เชื้อสายฝ่ ายวิญญาณ
ลูกหลานที่ไม่ใช่ทางกายภาพที่เชื่อของอับราฮัม
(กาลาเทีย 3:6-9, 29)
(เชื้อสายสู งสุ ด)
พระเยซูคริ สต์
(กาลาเทีย 3:16)
จากนั้นอับราอัมได้กลับไปยังบ่อน้ าที่เขาได้ซ้ื อ ณ เบเออร์ เชบาและได้อาศัยอยูท่ ี่นนั่ (ข้อ 19)
บางทีโมเสสได้สงวนรายละเอียดของเรื่ องราวนี้ ไว้ ก็เพราะว่าการทดสอบนี้ ได้เกี่ยวข้องกับอนาคต
ของเชื้อ สายที่ได้สัญญาไว้ของพระเจ้า ซึ่ งก็คืออิสอัค และความสัตย์ซื่อของพระเจ้า บางทีเขาได้ทาอย่างนั้น
ก็เพราะว่า เหตุการณ์น้ ีอธิ บายถึงความรู ้สึกของพระเจ้า ในการให้พระบุตรของพระองค์มาเป็ นพระเมษโปดก
ของพระเจ้า (เปรี ยบ เทียบ ยน. 1:29; 3:16)
หัวข้ออื่นๆ ในบทนี้ ก็รวมถึงการทดสอบและการเชื่อฟั ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง พระเจ้าและมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรชาย695
ทุกครั้งที่อบั ราฮัมได้ทาการเสี ยสละเพื่อพระเจ้านั้น พระเจ้าได้ตอบสนองโดยการให้อบั ราฮัมมาก
ขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.

อับราฮัมได้จากบ้านเกิดของเขา พระเจ้าได้ให้บา้ นเกิดใหม่แก่เขา
อับราฮัมได้จากครอบครัวขยายของเขา พระเจ้าได้ให้ครอบครัวที่ใหญ่ข้ ึนอย่างมาก
อับราฮัมได้เสนอส่ วนดีที่สุดของแผ่นดินให้แก่โลท พระเจ้าได้ให้แผ่นดินแก่เขามากขึ้น
อับราฮัมได้สละรางวัลของกษัตริ ยแ์ ห่งเมืองโสโดม พระเจ้าได้ให้สมบัติแก่อบั ราฮัมมากขึ้น
อับราฮัมได้สละอิชมาเอล พระเจ้าได้ทาให้อิชมาเอลเป็ นบิดาของฝูงชนของลูกหลานของอับราฮัม

6.

อับราฮัมได้เต็มใจที่จะถวายอิสอัค พระเจ้าได้ยอมให้เขาที่จะมีชีวิตอยูแ่ ละได้ให้เชื้ อสายที่มากมาย
แก่อบั ราฮัมผ่านทางเขา

ในแต่ละกรณี น้ นั พระเจ้าได้ให้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งมากขึ้นกับพระองค์แก่อบั ราฮัมเช่ นเดี ยวกับ
ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ ที่มากขึ้ น จงสังเกตถึ งความใกล้ชิดของการสามัคคี ธรรมนี้ ในการตอบสนองของ
อับราฮัมต่อการเปิ ดเผย ของพระเจ้า คือ “พระเจ้าข้า” (ข้อ 1, 11)
พระเจ้าไม่ได้สัญญาพระพรต่างๆ ทางกายภาพที่ยิ่งใหญ่แก่คริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:2) แต่
เมื่อใดก็ ตามที่เราทาการเสี ยสละเพื่อพระองค์น้ นั พระองค์ก็ให้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งมากขึ้นกับพระองค์แก่
เราเป็ นอย่างน้อย (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:14) ด้วยเหตุผลนี้ เราไม่ควรกลัวการทาการเสี ยสละต่างๆ ส่ วนตัว
เพื่อพระเจ้าเลย
จงสังเกตอีกด้วยว่า สิ่ งที่พระเจ้าได้เรี ยกให้อบั ราอัมที่จะให้คืนแด่พระองค์ก็เป็ นบางสิ่ งที่พระองค์ได้
จัด เตรี ยมให้แก่อบั ราฮัมอย่างเหนื อธรรมชาติในความสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ บางครั้งพระเจ้า
ทดสอบ ความเชื่อของเรา โดยการขอให้เราที่จะให้สิ่งที่พระองค์ได้จดั เตรี ยมอย่างเหนื อธรรมชาติ และอย่าง
สัตย์ซื่อคืนแด่ พระองค์ ไม่ใช่แค่สิ่งที่พระองค์ได้จดั เตรี ยมผ่านทางช่องทางตามปกติเท่านั้น
การทดสอบความเชื่ อ ของอับ ราฮัม นี้ เป็ นจุ ด สู ง สุ ด ของประวัติ ศ าสตร์ ส่ ว นตัว ของเขานั่น เป็ น
เหตุการณ์หลัก อันสุ ดท้ายในการบันทึกถึงชีวติ ของเขา
“. . .พระเจ้าไม่ได้เรี ยกร้องการถวายบูชามนุ ษย์อย่างแท้จริ งจากผูน้ มัสการของพระองค์ แต่เป็ นการ
ถวายบูชาฝ่ ายวิญญาณของการปฏิ เสธที่ไม่มีเงื่ อนไขต่อชี วิตตามธรรมชาติ แม้กระทัง่ ต่อการยอม
จานนต่อความตายเอง”696
ผูเ้ ชื่ อที่ สัตย์ซื่ อจะยอมจานนต่ อพระเจ้า ในอะไรก็ ตามที่ พระองค์อาจขอและจากนั้นก็ วางใจใน
พระสัญญาของการจัดเตรี ยมและพระพรของพระเจ้า
15. เชื้อสายของนาโฮร์ 22:20-24
การทดสอบความเชื่ อ ของอับ ราฮัม ได้ส มบู ร ณ์ ด้ว ยการถวายบู ช าอิ ส อัค ดัง นั้น ผู ้เ ขี ย นได้น า
ประวัติศาสตร์ ของชี วิตของเขาไปสู่ การจบและได้เริ่ มต้นที่จะตั้งฉากสาหรับเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องใน
ชีวติ ของอิสอัค

ส่ วนนี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของเรื่ องราว มันเคลื่อนจากอับราฮัมไปยังชนรุ่ น
ถัดไป และการเชื่ อมโยงของมันกับโลกตะวันออก การบันทึกถึงบุตรชายทั้ง 12 คนของนาโฮร์ ก็จดั เตรี ยม
ทางสาหรับ เรื่ องราวการแต่งงานของอิ สอัค สิ่ งนั้นยังแสดงให้เห็ นว่าเรเบคาห์ (“วัวสาว” หรื อ “อ่อน”
“คล้อยตาม”) เป็ นลูก สาวของภรรยาของเบธู เอล (ข้อ 23) ไม่ใ ช่ ลูก สาวของภรรยาน้อยของเบธู เอล
(ข้อ 24) การแต่งงานของอิสอัค นั้นสาคัญมากเพราะว่าอิสอัคเป็ นทายาทของพระสัญญาต่างๆ (บทที่ 24)
มีเพียงไม่กี่บุคคลที่ ได้ชื่อว่าเป็ นลู กหลานของนาโฮร์ น้องชายของอับราฮัมในที่อื่นในพระคัมภี ร์
บุคคลที่ สาคัญที่สุดคือเรเบคาห์และเบธู เอลบิดาของเธอ นี่ เป็ นการลาดับพงศ์บางส่ วนที่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อที่จะก่อตั้งความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่ใช่ลาดับพงศ์เป็ นแนวยาว ซึ่ งระบุถึงลูกหลานคนสุ ดท้ายใน
ฐานะผูส้ ื บทอดตาม กฎหมายของคนแรก (เปรี ยบเทียบ นรธ. 4:18-22)
16. การซื้ อหลุมฝังศพสาหรับซาราห์ บทที่ 23
การซื้ อสุ สานในแผ่นดินแห่ งพระสัญญาของอับราฮัมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาที่จะ
คงอยูใ่ นคานาอันแทนที่จะกลับไปยังบ้านเกิดของเขา เนื่ องจากว่าเขาเป็ นคนพักแรมในคานาอันนั้น บางที
พวกเพื่อนๆ ของ เขาได้คาดหวังให้เขาที่จะฝังซาราห์ในบริ เวณบ้านของพวกเขา นัน่ คือ เมโสโปเตเมีย
สองเหตุการณ์หลักที่มีในบทนี้ก็ดาเนิ นการเน้นของโมเสสที่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อไป พวก
มันทา อย่างนั้นโดยการบันทึกถึงการตายของภรรยาของอับราฮัม ซึ่ งเป็ นมารดาของทายาทของเขา และโดย
การแสดงให้ เห็นถึงการเริ่ มต้นของความสาเร็ จของแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้แก่อบั ราฮัม
23:1-2 ซาราห์เป็ นเพียงผูห้ ญิงคนเดียวที่พระคัม ภีร์บนั ทึกถึงอายุ ณ การตาย (ข้อ 1) เธอยังเป็ นผูห้ ญิงคน
เดียวที่ชื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าอีกด้วย (17:15) การบันทึกถึงอายุของเธอนี้ ก็อธิ บาย
ถึงความสาคัญของเธอ อิสอัคอายุได้ 37 ปี เมื่อมารดาของเขาได้ตายไปอับราฮัมได้ตายไปตอนอายุ
175 ปี (25:8) ซึ่ งก็คือ 38 ปี หลังจากซาราห์ อับราฮัมและซาราห์ได้ยา้ ยกลับไปใกล้กบั เมืองเฮโบรน
หลังจากที่ได้อาศัยอยู่ ณ เบเออร์ เชบาเป็ นเวลาระยะหนึ่ง (ข้อ 2; เปรี ยบเทียบ 22:19)
“มันควรถูกเน้นที่นี่วา่ โลกของพวกบรรพบุรุษนั้นเป็ นโลกของสังคมที่ได้ถูกพัฒนาและถูกจัดระบบ
ระเบียบ และไม่ใช่สิ่งที่ตามปกติแล้วถูกถือว่าเป็ นการเป็ นอยูแ่ บบชาวอาหรับ ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ป ใ น
ทะเลทรายแบบเรี ยบง่าย ตลอดปฐมกาล 12-50 นั้น มันก็มีการเชื่ อมโยงต่างๆ ต่อเมโสโปเตเมีย

และต่ออียปิ ต์เช่นเดียวกับการเจรจากับศูนย์กลางทางการเมือง ท้องถิ่น (เชเคม ซาเลม และเฮโบรน)
เช่นเดียวกับเกราร์ในเนเกบตะวันตกบนทางแยกของทางสายใหญ่ตามชายฝั่ง
“ส่ วนใหญ่ของการเข้าประเด็นทางศาสนศาสตร์ ของพวกบรรพบุรุษ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งที่วา่ มัน
มีวิถีชีวิตอื่นๆ ที่น่าดึ งดูดใจมากขึ้นที่มีไว้สาหรับบุคคลในพระคัมภีร์แรกเริ่ มเหล่านี้ ทางเลือกที่
พวกเขาได้เลือกนั้นก็ให้ผลประโยชน์จานวนน้อยที่พวกเขาอาจได้ชื่น ชมในที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ในเมโสโปเตเมี ย ที่ ที่ ค รอบครั ว ของพวกเขาได้ถู ก สถาปนาขึ้ น ในรู ป ของข้อ เท็ จ จริ ง นี้ และ
พระสัญญาต่างๆ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่ได้ทาแก่อบั ราฮัมในตลอด ชัว่ ชี วิตของเขานั้น ความเห็นของเขาที่มีต่อ
พวกผูน้ าของเฮโบรนหลังจากการตายของ ซาราห์ภรรยาของเขานั้นก็รับเอาความหมายใหม่”697
23:3-16 ตามปกติแล้ว พวกตะวันออกใกล้โบราณได้ฝังสมาชิ กในครอบครัวในแผ่นดิ นเกิ ดของพวกเขา698
ความปรารถนาของอับราฮัมที่จะฝังซาราห์ในแผ่นดินแห่ งพระสัญญาแสดงให้เห็นว่าเขา ได้ให้หัน
หลังให้แก่เมโสโปเตเมียตลอดไป (ข้อ 4) คานาอันเป็ นบ้านเกิดที่รับเอามาของเขาพระเจ้าได้ทา
ให้อบั ราฮัมเป็ นบุคคลที่มีอานาจ ซึ่งพวกเพื่อนบ้านของเขาได้ยอมรับ (ข้อ 6) 699
“อับ ราฮัม ได้ว างตัว ของเขาเอง ณ ส่ ว นล่ า งของบัน ไดทางสั ง คม และพวกเขาได้ว างเขาไว้
ณ ส่ วนบน”700
“การตอบสนองที่ อ บอุ่ นและใจกว้า งของพวกเขาได้ใ ห้สิ่ ง ทั้ง หมดที่ อบั ราฮัม ต้องการ แต่ การ
อนุ ญาตให้ฝังซาราห์ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของสิ่ งที่เขาได้ร้องของ เขาได้ร้องขอที่ดิน แปลงเล็กเพื่อ
เป็ นสุ สาน ไม่ใช่ แค่หนึ่ งในหลุ มฝั งศพของพวกเขาเท่านั้น โดยไม่คานึ งถึ ง ความอบอุ่นของการ
ตอบสนองของพวกเขา โดยการละเลยการอ้างอิงใดๆ ณ จุดนี้ น้ นั บางทีคนฮิตไทต์บ่งบอกถึงความ
ลังเลใจของพวกเขาที่จะโอนที่ดินให้แก่อบั ราฮัมเพราะ ว่าเขาจะไม่ได้เป็ นคนพักแรมที่ไร้ที่ดินอีก
ต่อไป”701
คนฮิตไทต์เหล่านี้เป็ นผูอ้ าศัยของคานาอัน ไม่ใช่สมาชิ กของจักรวรรดิฮิตไทต์ที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ ึ งภายหลัง
ได้รุ่งเรื องขึ้นในซี เรี ยทางเหนือของแผ่นดินแห่งพระสัญญา702
ทาไมเอโฟรนต้องการที่จะขายที่ดินแปลงเล็กทั้งผืนที่ซ่ ึ งถ้ าอยู่ที่นนั่ ไม่ใช่ แค่ถ้ าที่อบั ราฮัมได้ร้อง
ขอเท่านั้น (ข้อ 8-11)? กฎหมายของคนฮิตไทต์ได้ระบุวา่ เมื่อเจ้าของที่ดินได้ขายส่ วนหนึ่ งของ
ที่ดินของเขาให้แก่ใครคนหนึ่ งนั้น เจ้าของดั้งเดิ มจาต้องเสี ยภาษีท้ งั สิ้ นของที่ดินนั้นต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ถ้าเขาได้ขายที่ดินทั้งผืนนั้น เจ้าของใหม่จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี (เปรี ยบเทียบ 1

พศด. 21:24) ดังนั้น เอโฟรนได้ยืนกรานสาหรับพื้นที่ท้ งั หมด ซึ่ งรู ้วา่ อับราฮัมจาเป็ นต้องทาการ
ซื้ อของเขาอย่างรวดเร็ วเพื่อว่าเขาสามารถฝังซาราห์ได้703
ความเต็มใจของอับราฮัมที่จะจ่ายกับสิ่ งที่ดูเหมือนจะมีราคาสู งผิดปกติสาหรับที่ดินนั้น ก็แสดงถึง
ความเชื่ อของเขาต่อไป (ข้อ 15-16) ทุ่งนาโดยทัว่ ไปมีราคา 4 เชเขลต่อ 1 เอเคอร์ และที่ดินที่เป็ น
สวนก็มีราคา 40 เชเขลต่อ 1 เอเคอร์ 704 อับราอัมได้เต็มใจที่ จะจ่าย 400 เชเขลแน่ นอนว่าตัวบท
ไม่ได้ให้บริ เวณที่เจาะจงของที่ดิน แต่ดูเหมือนว่ามันค่อนข้างเล็ก
“ที่ดินไม่ได้เป็ นการต่อรองสาหรับอับราฮัม 400 เชเขลจะมากกว่า เงิน 100 ปอนด์ ดาวิด ได้จ่ายแค่
1 ใน 8 ของจานวนนั้น นัน่ คือ เงิน 50 เชเขล สาหรับการซื้ อที่สาหรับพระวิหาร จากอาราวนาห์ (2
ซมอ. 24:24) 705
การตอบสนองของเอโฟรนต่อการร้องขอของอับราฮัม ดูเหมือนจะใจกว้างอย่างมาก แต่เขาได้ทาให้
มันยุง่ ยากสาหรับอับราอัมที่จะจ่ายน้อยกว่าราคาเรี ยกร้องของเขา เป้ าหมายของเอโฟรนคง จะเป็ นการที่จะ
ได้รับของขวัญจากอับราฮัมสาหรั บการให้ทุ่งนาแก่ เขา และถ้ านั้นจะเป็ นการชดเชย สาหรั บค่าของที่ ดิน
ของขวัญเช่นนั้นก็เป็ นธรรมเนี ยม ในอีกด้านหนึ่งเขาอาจได้ตอ้ งการที่จะขัดขวางการเสนอของอับราฮัมที่จะ
จ่ายให้เขาน้อยกว่าราคาเรี ยกร้องของเขา (ข้อ 15) 706
“พวกบรรพบุ รุษผูซ้ ่ ึ งได้ละทิ้งทุ ก สิ่ งเพื่อเห็ นแก่ พระสั ญญาต่างๆ นั้นก็ปราศจากรางวัลใช่ ไหม?
ไม่ใช่ เรื่ องราวของเราก็ตอบไว้ ในความตายนั้น พวกเขาก็เป็ นทายาทและไม่ใช่ ‘คนแปลกหน้า’ อีก
ต่อไป ส่ วนเล็ กอย่างมากของแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาคื อสุ ส านได้เป็ นของพวกเขา พวกเขาไม่
จาเป็ นต้องพักใน ‘โลกของคนฮิตไทต์’ หรื อในสุ สานของคนฮิตไทต์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6) ซึ่ ง
อิสราเอลจะได้ถือว่าเป็ นความยุง่ ยากลาบากที่จะแบกรับ”707
“ณ เวลาที่คนอิสราเอลได้อยูบ่ นเส้นทางของพวกเขาที่จะยึดครองแผ่นดินนั้น โมเสสได้ทาอย่าง
ดี ที่จะย้ าเตื อนพวกเขา ถึ งการที่ โดยความเชื่ อนั้น บรรพบุ รุษของพวกเขาได้รับรองอย่างน้อยคื อ
‘สุ สานที่ซ่ ึ งเป็ นสมบัติของเขาเอง’ และที่จะกระตุน้ ความปรารถนาในพวกเขา ที่จะทาให้งานของ
การนาสิ่ งที่ได้สัญญาไว้แก่พวกเขาเมื่อนานมาแล้วนั้นไปสู่ ครอบครองอย่างสมบูรณ์”708
23:17-18 การซื้ อถ้ ามัคเป-ลาห์ของอับราฮัม (ตามตัวอักษรหมายถึง ถ้ าสองแห่ ง หรื อถ้ าที่แยกกัน) ก็บ่งบอก
ถึ ง ความเชื่ อที่ ต่อเนื่ องของเขาในพระสัญญาของพระเจ้า ที่ จะให้แผ่นดิ นคานาอันแก่ เขาและลู ก
หลานของเขา ในท านองเดี ย วกัน เยเรมี ย ์ไ ด้ซ้ื อ ที่ ดิ น ในแผ่ น ดิ น แห่ ง พระสั ญ ญาก่ อ นการเป็ น

เชลยที่บาบิโลน เพื่อแสดงออกถึ งความเชื่ อที่วา่ พระเจ้าจะนาคนอิสราเอลกลับมายังที่นนั่ ในที่สุด
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 32:6-15) ตามปกติแล้ว บุคคลหนึ่ งไม่ได้ฝังครอบครัวของเขาไว้ในที่นนั่ นอก
จากว่าเขาถือว่ามันเป็ นบ้านของเขาและวางแผนที่จะอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลานาน
23:19-20 ผูเ้ ขียนได้บนั ทึกถึงสองครั้งว่า เฮโบรนก็อยูภ่ ายในแผ่นดินคานาอัน (ข้อ 2, 10) และได้เน้นอย่าง
ซ้ าๆ ว่าการเจรจาสาหรับที่ดินนั้นเป็ นทางการ (ข้อ 10, 13, 16, 18) มันไม่มีขอ้ สงสัยที่วา่ ส่ วนนี้
ของที่ดินตอนนี้ได้เป็ นของอับราฮัมและทายาทของเขา
“ข้อนี้ [ข้อ 20] เป็ นการสรุ ปของ ข้อ 2- 19 มันดูเหมือนแปลกที่ปรากฎหลังจากข้อที่ 19 ซึ่ งได้เป็ น
ข้อสังเกตที่มีเหตุผลว่าจะสรุ ปอะไร ที่ของมันที่นี่ก็ช้ ี ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่สาคัญในบทนี้ ไม่ใช่
การตายของซาราห์ แต่เป็ นการได้มาซึ่ งที่ดินจากคนนอกของอับราฮัมในฐานะเช่นนั้น มันเป็ นการ
แสดงว่าสิ่ งต่างๆ จะเกิดขึ้น”709
“ข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า อับ ราฮัม ได้ฝั ง ซาราห์ ไ ว้ใ นแผ่นดิ นคานาอันก็ เป็ นหลัก ฐานของความเชื่ อที่ ไ ม่
หวัน่ ไหวของเขา จากการที่รู้วา่ ลูกหลานของเขาจะเผชิญกับความเป็ นทาสที่ขมขื่น เป็ นเวลา 400
ปี ในต่างประเทศ (15:13) นั้น เขาได้มองไกลออกไปเหนื อสิ่ งนั้นไปยังความสาเร็ จสู งสุ ดของพระ
สัญญาต่างๆ ของพระเจ้า”710
อิ สอัค และยาโคบเช่ นเดี ยวกับอับราฮัมได้ใช้สุ สานแห่ งนี้ อับราฮัม ซาราห์ อิ สอัค เรเบคาห์
ยาโคบ และเลอาห์ต่างก็ได้ถูกฝังไว้ที่นี่ หลุมฝังศพของราเชลอยูใ่ กล้กบั เบธเลเฮม (ตามตัวอักษร
หมายถึง บ้านแห่งขนมปั ง นัน่ คือ ยุง้ ฉาง)
เวลาแห่ งความตายควรเป็ นเวลาที่ คนในทางธรรมประกาศถึ งความเชื่ อของพวกเขาอย่างเสี ยงดัง
ที่สุดในแง่ของความหวังของเราในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า
17. การเลือกเจ้าสาวให้อิสอัค บทที่ 24
คนใช้ของอับราฮัมได้กลับไปยังปั ดดานอารัม ซึ่ งถูกกาชับด้วยหน้าที่ของการหาเจ้าสาวที่เหมาะสม
สาหรับอิสอัคเขาได้บรรลุงานของเขาอย่างสัตย์ซื่อและอย่างตั้งใจโดยการพึ่งพาความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่
จะอานวยการเดินทางของเขาและการจัดเตรี ยมของพระเจ้าที่จะนาพาเขา พระเจ้าได้นาเขาไปยังเรเบคาห์

ความยาวของเรื่ องราวนี้ และจานวนของรายละเอียดที่ได้ถูกรวมเข้าไปก็แนะนาว่า เหตุการณ์ น้ ี ได้
เล่ น ส่ ว น ที่ ส าคัญ ในความส าเร็ จ ของจุ ด ประสงค์ ข องผู ้เ ขี ย น นี่ เ ป็ นบทที่ ย าวที่ สุ ด ในปฐมกาล 711
รายละเอียดก็แสดงถึงวิธีที่ พระเจ้าได้จดั เตรี ยมภรรยาและผูใ้ ห้กาเนิ ดทายาทสาหรับอิสอัค และยังได้สัตย์ซื่อ
ต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ ที่มีต่ออับราฮัม การทางานของพระเจ้าผ่านทางวิถีทางตามธรรมชาติของ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างจัดเตรี ยมไว้เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ก็อธิ บายถึ งวิถีทางต่างๆ ของ
พระองค์กบั มนุษยชาติ
“แนวคิ ดหลัก ในพระคัม ภี ร์ตอนนี้ อยู่ใ นค าว่า เฮเสด ‘ความรั ก ที่ จงรั ก ภัก ดี ’ หรื อ ‘หรื อความ
จงรักภักดีต่อพันธสัญญา’ จากทั้งมุมมองของพระเจ้าและมุมมองของมนุษย์”712
“เรื่ องราวนี้เป็ นที่ชื่นใจมากที่สุดและมีเสน่ห์มากที่สุดของเรื่ องราวต่างๆ ของบรรพบุรุษ”713
อีกครั้งหนึ่ ง โครงสร้างของสี่ ส่วน (1-9, 10-28, 29-61, 62-67) เป็ นโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ใน
รู ปสมมาตร ส่ วนที่หนึ่งและส่ วนที่สี่เกิดขึ้นในครอบครัวของอับราฮัมในคานาอัน และส่ วนที่สองและส่ วนที่
สาม บันทึกเหตุการณ์ในครอบครัวของเรเบคาห์ในอารัม
24:1-9 ขาอ่อนอาจเป็ นการใช้ถอ้ ยคาที่นุ่มนวลสาหรับอวัยวะสื บพันธุ์ (ข้อ 2) 714 คนโบราณได้ถือว่า
“ขาอ่อน” เป็ นที่มาของคนรุ่ นลูกรุ่ นหลานและที่นงั่ แห่งอานาจ เปรี ยบเทียบ 47:29)
“โดยการวางมือของเขาไว้ใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนั้น คนใช้ได้แตะต้องอวัยวะสื บพันธุ์ ของเขาและ
ดังนั้นก็ให้ความจริ งจังที่พิเศษแก่คาสาบาน ในโลกตะวันออกโบราณนั้นคาสาบานที่จริ งจังอาจทา
ขึ้นได้โดยการถื อสิ่ งของที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ในมื อของคนหนึ่ ง อย่างที่มนั ยังคงเป็ นธรรมเนี ยมที่จ ะให้คา
สาบานโดยใช้พระคัมภีร์ก่อนที่จะให้หลักฐานในศาล เนื่องจากพันธสัญญาเดิมเชื่ อมโยงพระเจ้ากับ
ชีวติ อย่างเฉพาะเจาะจง (ดูสัญลักษณ์ของกฎของการถวายบูชา) และอับราฮัมได้เข้าสุ หนัตในฐานะ
เครื่ องหมายของพันธสัญญานั้น การวางมือของเขาไว้ใต้ขาอ่อนของอับราฮัมได้ทาการเชื่ อมโยงที่
ใกล้ชิดกับแนวคิดทางศาสนาที่เป็ นพื้นฐานบางอย่าง คาสาบานโดย ตาแหน่ งของการให้กาเนิ ด
นั้นเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงในกรณี น้ ี เมื่อมันเกี่ยวข้องกับการหาภรรยาให้แก่อิสอัค”715
“การกระทานั้นจะเป็ นสัญลักษณ์อย่างสาคัญในกรณี น้ ี เพราะว่าความสาเร็ จของภารกิจจะทาให้การ
แพร่ พนั ธุ์ของคนรุ่ นลูกรุ่ นหลานและความสาเร็ จแห่งพันธสัญญาแบบอับราอัม เป็ นไปได้”716

“อิ สอัคไม่ไ ด้ถู กถื อว่าเป็ นแค่ผูส้ มัครที่ มี ศรั ทธาส าหรั บการแต่ งงานเท่ านั้น แต่ เป็ นทายาทแห่ ง
พระสัญญา ผูซ้ ่ ึ งต้องถูกกันไว้จากการผูกพันใดๆ กับเผ่าพันธุ์ผซู ้ ่ ึ งสมบัติของพวกเขา จะต้องมาสู่
พงศ์พ ัน ธุ์ ข องเขา และที่ ซ่ ึ งถึ ง ก าหนดส าหรั บ การพิ พ ากษาที่ จ ะถู ก ด าเนิ น การ โดยลู ก หลาน
เหล่านั้น”717
24:10-28 อูฐค่อนข้างหายากในบริ เวณนี้ ดังนั้นข้อเท็จจริ งที่วา่ อับราฮัมเป็ นเจ้าของอูฐ 10 ตัวก็สะท้อนถึ ง
สมบัติที่มากมายของเขา (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ โยบ 1:3) 718 “เมโสโปเตเมีย” หมายถึง “เอแรม
ของแม่น้ าทั้งสอง” และอ้างถึ งบริ เวณระหว่างและรอบๆ แม่น้ าไทกริ สและยูเฟติส ข้อ 12 เป็ น
กรณี แรกของคาอธิ ษฐานที่ได้ถูกบันทึกไว้สาหรับการนาพาที่เจาะจงในพระคัมภี ร์ เนื่ องจากว่า
พวกอูฐสามารถดื่ มน้ าได้ 25 แกลลอน เครื่ องหมายของคนใช้ก็หลักแหลม (ข้อ 14)
มันได้
ทดสอบถึ งความกรุ ณา ความใจกว้าง ความพยายาม และความเต็มใจ ของเรเบคาห์ที่จะช่ วยคน
แปลกหน้า
“แม้ว่าพระเจ้าเลื อกทั้งอับราฮัมและเรเบคาห์ วิธีข องการเปิ ดเผยของพระองค์ต่อพวกเขา นั้นก็
แตกต่างอย่างประหลาด สาหรับอับราฮัมนั้น พระองค์ก็ตรัส (12:7) ในนิมิตและเสี ยง สาหรับ
เรเบคาห์ น้ ัน พระองค์ก็ สื่ อสารผ่า นทางการอธิ ษ ฐานที่ ไ ด้รับ ค าตอบและการกระท าที่ เป็ นการ
จัดเตรี ยม (24:27, 48, 50)” 719
24:29-61 “ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรื่ องราวนี้ก็คือว่า หลังจากที่ได้แนะนาถึงบุคคลใหม่คือลาบันและ
ครอบครัวของเขาแล้ว อีกครั้งหนึ่งผูเ้ ขียนยอมให้คนใช้ที่จะเล่าเรื่ องอีก (ข้อ 34-39) แต่เหมือนกับ
การกล่าวซ้ าส่ วนใหญ่ในเรื่ องราวตามพระคัมภีร์น้ นั การเล่าเรื่ องซ้ า ไม่ใช่ แค่การกล่าวซ้ าเท่านั้น
ตรงกันข้าม มันเป็ นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ งของหลายประเด็นหลักของเรื่ องราวครั้งแรก. . . . ขณะที่
เราได้ยนิ คนใช้เล่าในรายละเอียดมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง เราก็เห็นว่าการอัศจรรย์แห่ งการจัดเตรี ยมของ
พระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่กว่าสิ่ งที่ได้แนะนาไว้ในเรื่ องราวเอง”720
การกล่าวซ้ าเหตุการณ์ก็ได้ยนื ยันถึงความสัตย์จริ งของมันในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ 41:32)
มันเป็ นธรรมเนียมในสังคมเฮอเรี ยนที่จะปรึ กษาเจ้าสาวก่อนที่จะทาให้แผนการแต่งงานสาเร็ จ (ข้อ
58-60) พี่ชายก็เป็ นผูน้ าในการให้นอ้ งสาวของเขาที่จะแต่งงานอีกด้วย จงสังเกตว่า ลาบัน พี่ชายของ
เรเบคาห์ ได้เ ป็ นผูเ้ จรจาหลัก ผูซ้ ่ ึ งได้เ ป็ นตัว แทนของครอบครั ว แทนที่ จ ะเป็ นเบธู เ อล บิ ด าของเธอ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 50) หรื อมารดาของเธอ (ข้อ 53, 55, เปรี ยบเทียบ 34:11-17; 42:1-3) อีกมุมมองหนึ่ งก็คือ
ว่า เบธู เอลนั้นก็แก่เกินไปหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุ มของภรรยาของเขา อย่างที่ ต่อมาเรเบคาห์ได้ “จัดการ”

อิ ส อัค 721 การอธิ บ ายถึ ง การลาครอบครั วก็ ส ะท้อ นถึ ง การเป็ นผูน้ า ของลาบัน อี ก ด้ว ย (ข้อ 59-60) 722
เรเบคาห์ ไ ด้แสดงถึ ง ความเชื่ อของเธอในพระเจ้า ของอับ ราฮัม โดยการตัดสิ นใจอย่า งเด็ ด เดี่ ย วที่ จะละ
ครอบครัวของเธอเพื่อไปแต่งงานกับอิสอัค (เปรี ยบเทียบ การเลื อกที่คล้ายกันของอับราฮัมและรู ธ นางรู ธ
1:6)
24:62-67 เบเออลาไฮรอย ที่ที่อิสอัคได้อาศัยอยูแ่ ละภาวนา (ข้อ 62) เป็ นที่ที่พระเจ้าได้ตอบคาอธิ ษฐานก่อน
หน้านี้ (เปรี ยบเทียบ 16:14) นี่ แนะนาว่าอิสอัคอาจได้อธิ ษฐานเพื่อให้น้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะ
สาเร็ จในการเลือกภรรยาของเขา เรบาคาห์ได้ลงจากหลังอูฐเพื่อเป็ นการให้เกียรติแด่สามีที่ต้ งั ใจ
ของเธอ (เปรี ยบเทียบ ยชว. 15:18; 1 ซมอ. 25:23) การคลุมตนเองของเธอ ได้พูดเป็ นนัยใน
เรื่ องการที่เธอจะกลายมาเป็ นเจ้าสาวของเขา เนื่ องจากว่ามันเป็ นธรรมเนียมที่จะคลุมเจ้าสาวในพิธี
สมรส ตามปกติแล้วผูห้ ญิงอิสราเอลจะไม่สวมที่คลุม (เปรี ยบเทียบ 12:14; 38:14)
“อีกครั้งหนึ่ ง ข้อคิดเห็นสุ ดท้าย (ข้อ 67) แสดงให้เห็นว่าการนาพาของพระเจ้าในด้านต่างๆแบบ
ธรรมดาของชีวติ นั้นก็ดีสาหรับผูท้ ี่วางใจในพระองค์ เมื่ออิสอัคได้รับเรเบคาห์ มาเป็ นภรรยาของเขา
นั้น เขาได้รักเธอและได้รับการปลอบโยนกับเธอหลังจากการตายของมารดาของเขา ในอีกนัย
หนึ่ง เรเบคาห์ได้มาแทนที่ซาราห์ในเชื้อสายของลูกหลานของอับราฮัม”723
ความสาคัญของเรื่ องราวที่ยาวนี้ ในบริ บทที่ใหญ่ข้ ึนของการเปิ ดเผยที่พิเศษนั้นมี สี่อย่างเป็ นอย่าง
น้อย
1.

2.
3.
4.

โดยพื้นฐานแล้ว มันแสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพระสัญญาของพระองค์ที่จะจัดเตรี ยม
ลูกหลานสาหรับอับราฮัม เพราะฉะนั้นมันจึงเป็ นความน่าไว้วางใจของพระองค์ สิ่ งที่มาพร้อมกับ
สิ่ งนี้ ก็คือความแน่ใจที่วา่ แม้ว่าในไม่ช้าอับราฮัมจะตายไป พระเจ้าจะบรรลุ พระสัญญาต่างๆ ของ
พระองค์ในอนาคต
นัน่ เปิ ดเผยว่าพระเจ้านาพาผูค้ นที่กาลังแสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะค้นพบมัน
นัน่ อธิ บายถึงการเลือกเจ้าสาวของพระเจ้า เพื่อพระบุตรของพระองค์จากโลกนี้ โดยทางตัวแทนของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระสัญญาใหม่สอนไว้
ในคนใช้น้ นั มันก็จดั เตรี ยมต้นแบบที่ดีของใครคนหนึ่ งที่ได้ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่องานของ
พระเจ้า คนใช้ของอับราฮัมได้อธิ ษฐานก่ อนที่เขาได้กระทา ได้สรรเสริ ญเมื่ อพระเจ้าได้ตอบคา
อธิ ษฐานของเขา และได้ดาเนินชีวติ โดยเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมเรื่ องราวทั้งหมดของชีวติ

“มีสองหัวข้อที่ได้ถูกเน้นโดยเรื่ องราวที่เป็ นตัวอย่าง [ในปฐมกาล 24] ซึ่ งหัวข้อหนึ่ งนั้นเป็ นหลัก
มากกว่า และอีกหนึ่ งหัวข้อเป็ นการเสริ มมากกว่า คนใช้ที่ไม่เห็ นแก่ตวั สุ ขุม และสัตย์ซื่อก็กระทา
ในนามของเจ้านาย ของเขาในฐานะผูส้ ื่ อสาร และภรรยาที่ดีในฐานะของขวัญจากพระเจ้า หัวข้อก็
เน้นที่การกระทาของคนใช้ อย่างมาก”724
18. การตายของอับราฮัม 25:1-11
ก่ อนที่ อบั ราฮัมได้ตายไป เขาได้ทาให้แน่ ใจว่าพระพรแบบพันธสัญญาของพระเจ้าจะเป็ นของ
อิสอัคโดย การส่ งบุตรชายคนอื่นๆ ของเขาออกไป หลังจากที่เขาได้ตายไป พระเจ้าได้ยืนยันการตัดสิ นใของ
เขาโดยการอวยพร อิสอัค
“ในตอนที่ส้ นั ของบทหนึ่งนี้ ผูเ้ ขียนก็แสดงถึงการที่ชีวิตทั้งหมดของอิสอัคได้เป็ นการเกิดซ้ าของสิ่ ง
ที่ได้เกิดขึ้นกับอับราฮัมอย่างไร ดังนั้นบทเรี ยนก็คือว่า ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีตสามารถเป็ น
ที่พ่ ึงพาได้ในปั จจุบนั และอนาคตได้ สิ่ งที่ พระองค์ได้ทาเพื่อพวกบิดา พระองค์จะทาเพื่อพวก
บุตรชายเช่นเดียวกัน”725
“มันได้กล่าวถึงอิสอัคท่ามกลางลูกๆ ของอับราฮัมว่า “พระเจ้า [‘เอลโลฮิม] ได้อวยพร” เขา (ข้อ 11;
เปรี ยบเทียบ 24:1, 35) ภาษานี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ไม่บ่อย ซึ่ งปรากฎในเรื่ องราวการทรงสร้าง (1:22,
28; 2:3; 9:1)” 726

พวกบุตรชายของอับราฮัมโดยนางเคทูราห์ 25:1-6
เคทู ร าห์ (ตามตัว อัก ษรแล้ว หมายถึ ง ถู ก ห่ อหุ ้ ม ไว้ใ นควัน ที่ ห อมหวน) อาจได้เป็ นภรรยาน้อ ย
เหมือนกับ ฮาการ์ (ข้อ 6; 1 พศด. 1:32) ธรรมเนี ยมของคนยิวได้ระบุวา่ เคทูราห์เป็ นฮาการ์ 727 มันเป็ นไป
ไม่ได้ที่จะพิสูจน์ ว่าอับราฮัมได้แต่งงานกับเคทูราห์และที่วา่ เธอได้ให้กาเนิ นบุตรชาย 6 คนหลังจากการตาย
ของซาราห์ แม้วา่ บางที นี่ เป็ นกรณี 728 เขาคงได้แต่งงานกับเธอก่อนหน้านั้นในชี วิตของเขาขณะที่ซาราห์ยงั
มีชีวติ อยู่
ข้อมูลที่ได้ถูกเปิ ดเผยในข้อเหล่านี้อาจปรากฎ ณ จุดนี้ในเรื่ องราวนั้น ก็เพื่อที่จะแนะนาถึงคนมีเดียน
ผูซ้ ่ ึ งต่อมาเกิ ดมี ชื่อเสี ยงในปฐมกาล พวกเขาเป็ นกลุ่มของเผ่าต่างๆ ที่ ได้อาศัยในทะเลทรายที่ อยู่รอบๆ
อิสราเอล บางทีโมเสสได้รวมข้อมูลนี้ ไว้เพราะว่า ตอนพระคัมภีร์น้ ี ยืนยันถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าใน
การให้ลูกหลานหลาย คนแก่อบั ราฮัม แม้วา่ อิสอัคและกิ่งก้านของครอบครัวของเขาจะเป็ นผูร้ ับพระพรต่างๆ
ที่พิเศษของพระเจ้าก็ตาม

“มันเกี่ยวข้องกับโอเฟรน [แปลว่า “เอเฟอร์ ” ข้อ 4] ว่าเขาได้ทาสงครามกับลิบยา และได้พิชิตมัน
และที่ ว่าลูกหลานของเขา เมื่ อพวกเขาได้อาศัยอยู่ในมัน ได้เรี ยกมัน (จากชื่ อของเขา) ว่า อัฟริ กา
และอเล็ก ซานเดอร์ โพลีฮิสเทอร์ ก็ให้การเป็ นพยานของเขาต่อสิ่ งที่ขา้ พเจ้ากล่าวที่นี่. . .” 729
ในส่ วนนี้และสองส่ วนที่ตามมา (ข้อ 7-11 และ 12-19) บุคคลเหล่านั้นที่เล่นบทบาทเล็กๆ ในละคร
ก็ ปรากฎตัว ณ ตอนสุ ดท้ายของการแสดงของพวกเขาและก็ทาหนทางสาหรับผูแ้ สดงหลักที่ตามมา
พระสัญญาของพระเจ้าที่วา่ “ชื่ อของเจ้าจะสื บต่อไปทางเชื้ อสายของอิสอัค” (21:12) ได้นาอับราฮัม
ไปสู่ การกระทาอย่างที่เขาได้ทา ตามที่โมเสสได้บนั ทึกไว้ที่นี่
“ดินแดนทางตะวันออก” (ข้อ 6) ที่ซ่ ึ งอับราฮัมได้ส่งพวกบุตรชายของเขาไปนั้นแทนที่จะเป็ นอิสอัค
ก็เป็ น อารเบียอย่างชัดเจน มันอยูท่ างตะวันออกและทางทิศใต้ของคานาอัน
“ในกรณี น้ ี การส่ งพวกบุตรชายออกไปก็เพื่อที่จะทาให้ตาแหน่งของอิสอัคนั้นมัน่ คงยิง่ ขึ้น”730
การตายของอับราฮัมและพระพรของอิสอัค 25:7-11
อิสอัคคงจะอายุได้ 75 ปี และยาโคบอายุได้ 15 ปี เมื่ออับราฮัมได้ตายไป (ข้อ 7; เปรี ยบเทียบ 21:5;
25:26) อับราฮัมได้มีชีวติ อยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระสัญญา 100 ปี (เปรี ยบเทียบ 12:4)
731

“มันเป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะดาเนินชีวติ ที่ยนื ยาว มันเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่จะดาเนิ นชีวิตที่ยืนยาวซึ่ งเป็ นชีวิตที่
มี ค วามสุ ขอี ก ด้วย ข้อสัง เกตการมรณกรรมของอับราฮัม ก็ ดึงความสนใจไปที่ ขอ้ เท็จจริ ง ที่ ว่า
อับราฮัมได้ตาย ไปไม่ใช่ เมื่ อแก่ หง่ อมแล้วเท่านั้น แต่ในกรอบความคิดนั้นก็เต็มไปด้วยสันติสุข
ภายในและความอิ่มเอมใจ นัน่ เป็ นแรงผลักของวลี ชรามีอายุมากหรื อ ‘อิ่มเอมใจ’” 732
วลี “รวมอยู่กบั บรรพบุรุษของท่าน” (ข้อ 8) บ่งบอกถึ งการรวมกันใหม่ในแดนคนตาย ซึ่ งเป็ น
สถานที่ ของวิญญาณที่ได้จากไป พร้ อมกับบรรพบุรุษผูซ้ ่ ึ งได้ตายไปก่อนหน้านั้น มันสันนิ ษฐานถึ งการ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว ต่อไปหลังจากการตายทางฝ่ ายร่ างกาย (เปรี ยบเทียบ 15:15; ฮบ. 11:13) อับราฮัมได้ถูกฝังไว้
ในถ้ ามัคเปลาห์ใกล้ กับมัมเร สถานที่เก่าแก่ซ่ ึ งต่อมาได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งของเฮโบรน (ข้อ 9)

ตอนนี้ การจัดการของพระเจ้าก็จดจ่อที่อิสอัค ผูซ้ ่ ึ งได้อาศัยอยูใ่ กล้บ่อน้ าของฮาการ์ ที่เบเออลาไฮรอย
(ข้อ 11; เปรี ยบเทียบ 16:14; 24:62) พวกนักโบราณคดียงั ไม่ได้คน้ พบสถานที่น้ ี เป็ นที่ชดั เจนว่า มันอยูท่ ี่
ใดที่หนึ่ง ทางทิศใต้ของเบเออเชบาในเนเกบ
ผูร้ ั บ ใช้ข องพระเจ้า ควรท าทุ ก สิ่ ง ด้ว ยอ านาจของพวกเขาที่ จะค้ า ประกัน การด าเนิ น ต่ อ ไปของ
โปรแกรมของพระเจ้าที่จะอวยพรจากชนรุ่ นหนึ่งไปยังชนรุ่ นถัดไป

ข. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากอิชมาเอล 25:12-18
“ส่ วนของเชื้อสายสี่ ส่วนสุ ดท้ายของพระธรรมปฐมกาลก็ตามรู ปแบบที่เจาะจง เชื้ อสายในแต่ละชน
รุ่ นที่ไม่ได้เป็ นเชื้ อสายที่ถูกเลือกสรรไว้ก็ถูกสื บเสาะก่อนเรื่ องราวกลับไปสู่ เชื้ อสายที่ถูกเลือกสรร
ไว้”733
ส่ วนนี้ บ ันทึ ก ความสั ตย์ซื่ อของพระเจ้า ที่ มี ต่ อพระสั ญญาต่ า งๆ ของพระองค์ใ นการที่ จ ะท าให้
อิชมาเอลเป็ น ชนชาติใหญ่และให้ลูกหลานที่มากมายแก่เขา (16:10; 21:18)
นี่ เป็ นประวัติศาสตร์ 10
ครอบครัวอีกที่หนึ่ งที่ ปฐมกาลบันทึก (ดู โคร่ งร่ างในบทนาสู่ การอรรถาธิ บายเหล่ านี้ ) บางทีนี่เป็ นการ
เปรี ยบเทียบอย่างตั้งใจกับ 10 ชนชาติที่ได้ถูกอ้างอิงไว้ในตารางประชาชาติต่างๆ (บทที่ 10) ซึ่ งบ่งบอกว่า
พระเจ้าจะอวยพรครอบครัวทั้งสิ้ น ของโลกผ่านทางครอบครัวอื่นๆ ที่พิเศษ
ข้อเหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่า พระเจ้าได้บรรลุ พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับอิชมาเอล
(16:10-12; 17:20) เหมือนกับนาโฮร์ และยาโคบนั้น อิชมาเอลได้บิดาของบุตรชาย 12 คน โมเสสได้ดึง
ประวัติศาสตร์ ส่ วนตัวของเขาไปสู่ บทสรุ ปก่อนที่เขาได้เคลื่อนไปสู่ การจดจ่อที่อิสอัคน้องชายของเขา
“การอ้างอิงถึง ‘เจ้านายสิ บสองคนตามเผ่า’. . . ทาให้นึกถึงถ้อยคาของพระเจ้าเกี่ยวกับอนาคตของ
เชื้อสาย ของอิชมาเอลจาก 17:20 ที่ซ่ ึ งมันได้ถูกสัญญาว่าเขาเองก็จะได้รับการอวยพร และ ‘เจ้านาย
สิ บสองคน’ . . . ก็จะบังเกิดแก่เขาและกลายมาเป็ นชนชาติใหญ่”734
คนอิชมาเอลได้อาศัยอยู่ในอารเบีย อารเบียตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของคานาอันและแผ่
กว้างจาก แม่น้ ายูเฟรติสไปยังทะเลแดง735 บางทีครั้งหนึ่งคนอิชมาเอลเคยเป็ นการรวมกลุ่มกันของเผ่าต่างๆ
เหมือนกับคน อิสราเอล

“ชื่ อต่างๆ ของเจ้านายสิ บสองคนที่สืบเชื้ อสายจากอิชมาเอลก็ถูกนาไปใช้ไม่ใช่แค่กบั การแบ่งตาม
เผ่าเท่านั้น แต่กบั สถานที่ทางภูมิศาสตร์ อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16)” 736
อิชมาเอลได้ตายไปตอนอายุได้ 137 ปี ซึ่ งได้มีชีวิตอยูห่ ลังจากการตายของอับราฮัม 48 ปี บางที
ผูเ้ ขียนได้ รวมถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ อิชมาเอลได้อาศัยอยู่ “ตรงหน้าประชาชนของเขา” (ข้อ 18) เพื่อที่จะแสดง
ให้เห็นถึงความ สาเร็ จแห่งการทานายของพระเจ้าที่มีต่อฮาการ์ (เปรี ยบเทียบ 16:12) ต่อมาคนอิชมาเอลที่เป็ น
ชาวอาหรับที่ท่องเที่ยว ไปตามทะเลทรายก็มีความขัดแย้งอย่างมากมายกับญาติพี่นอ้ งคนอิสราเอลที่ได้ต้ งั ถิ่น
ฐานมากกว่าของพวกเขา
พระเจ้านั้นสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่จะอวยพรผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้สัญญาว่าจะอวยพร
ค. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากอิสอัค 25:19 — 35:29
การกาเนิ ดใหม่เริ่ มต้นด้วย 25:19 หัวข้อของมันคือ “การได้มาซึ่ งพระพรและพัฒนาการและการ
ปกป้ อง ของมันโดยพระเจ้า”737 โมเสสได้จดั ตั้งเรื่ องราวของยาโคบทั้งหมดในโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้
ในรู ปสมมาตรที่ เน้นถึงความสาเร็ จแห่งพระสัญญาของพงศ์พนั ธุ์และความมัง่ คัง่ ของพงศ์พนั ธุ์
“A

คาทานายถูกค้นหาเรเบคาห์ดิ้นรนในการคลอดบุตร สิ ทธิ บุตรหัวปี การเกิด หัวข้อของ
ความขัดแย้ง การหลอกลวง ความอุดมสมบูรณ์ (25:19-34)
B
ระหว่างปิ ดฉาก: ความขัดแย้ง การหลอกลวง พระพร พันธสัญญากับคนต่างชาติ (26)
C
การหลอกลวง พระพรถูกขโมยไป การกลัวเอซาว การหนีไปจากแผ่นดิน (27:1-28:9)
D
การเผชิญหน้า (พากา’) กับพระเจ้า ณ สถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ใกล้พรมแดนพระพร (28:10-22)
E
แวดวงภายในเปิ ดออก: การมาถึง ลาบัน ณ พรมแดน การหลอกลวง ค่าจ้าง ราเชลเป็ นหมัน
เลอาห์มีลูกได้ (29:1- 30:21)
F
ราเชลมีลูกได้ ยาโคบเพิม่ พูนฝูงสัตว์ (30:22-43)
E’
แวดวงภายในปิ ด: การจากไป ลาบัน ณ พรมแดน การหลอกลวงค่าจ้าง (31)
D’
การเผชิญหน้า (พากา’) กับพระเจ้า ณ สถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ใกล้พรมแดนพระพร (32)
C’
การหลอกลวงได้ถูกวางแผนไว้ การกลัวเอซาว พระพรได้กลับคืน การกลับไปสู่ แผ่นดิ(33)
B’
ระหว่างปิ ดฉาก: ความขัดแย้ง การหลอกลวง พันธสัญญากับคนต่างชาติ (34)
A’ คาทานายได้สาเร็ จ ราเชลดิ้นรนในการคลอดบุตร พระพร การแก้ปัญหาการตาย(35:1-22)” 738

เรื่ องราวของน้ าท่วมโลกก็มีโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรเช่นกัน และทั้งสองเรื่ องราว
ก็มี ประโยคที่คล้ายกัน ณ ตอนกลาง (จุดผกผัน): พระเจ้าได้ระลึกถึงโนอาห์ (8:1) และพระเจ้าได้ระลึกถึง
ราเชล (30:22) สิ่ งนี้เน้นว่าพระเจ้าควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด
“. . .ผูเ้ ขียนปฐมกาล ได้แยกเรื่ องราวของยาโคบและโยเซฟไปสู่ สองส่ วนอย่างเจตนา โดยการใส่
ประวัติศาสตร์ครอบครัวของเอซาว 36:1 — 37:1 ในตรงกลาง สิ่ งนี้ยอมให้เขาที่จะสลับลาดับพงศ์
ของเชื้ อสายที่ไม่ได้ถูกเลือกของอิชมาเอล (25:12-18) และ เอซาว (36:1 — 37:1) กับประวัติศาสตร์
ต่างๆ ของครอบครัวที่เต็มที่ของเชื้อสายที่ได้ถูกเลือกของเทราห์ (อับราฮัม) (11:27— 25:11), อิสอัค
(ยาโคบ) (25:19 — 35:29), และยาโคบ (โยเซฟ) (37:2 — 50:26) เพื่อที่จะผลิตผลรวมของ 5
ประวัติศ าสตร์ ต่า งๆ ของครอบครั วบรรพบุ รุษ สิ่ ง นี้ เข้า กันกับ 5 ประวัติศ าสตร์ ต่า งๆ ของ
ครอบครัวก่อนเวลาของพวกบรรพ บุรุษ. . .” 739
1. บุตรชายฝาแฝดของอิสอัค 25:19-26
ข้อ 19-34 แนะนาถึงการผจญภัยและความกล้าหาญของยาโคบและเอซาวทั้งสิ้ น
ในส่ วนแรก (25:19-26) เรามีการบันทึกถึงการที่พระเจ้า ตอบคาอธิ ษฐานของอิสอัคโดยการทาให้
เรเบคาห์ มีลูกได้ (พระพร) พระองค์ให้บุตรชายสองคนแก่เธอ คือ เอซาวและยาโคบ และได้ทานายว่าสอง
ชนชาติจะมาจาก พวกเขา ซึ่งพี่จะรับใช้นอ้ ง
การเน้นของส่ วนนี้ อยู่ที่คาทานายของพระเจ้า (ข้อ 23) อย่างที่มนั ชัดเจนจากโครงร่ างที่แนวคิดถูก
วางไว้ ในรู ปสมมาตรของเรื่ องราว
“A
B
C
D
D’
C’
B’
A’

อิสอัคอายุได้ 40 ปี เมื่อเขาได้รับเรเบคาห์มาเป็ นภรรยา (20)
เรเบคาห์เป็ นหมัน; การอธิษฐานขอลูกได้รับคาตอบ (21ก)
เรเบคาห์ภรรยาของเขาได้ต้ งั ครรภ์ (21ข) เด็กๆได้เบียดเสี ยดกันภายในครรภ์ของเธอ (22ก)
เรเบคาห์ขอคาทานาย (22ข)
พระยาเวห์ให้คาทานายแก่เธอ (23)
กาหนดคลอดของเธอได้มาถึง (24ก) และดูเถิดมีเด็กฝาแฝดในครรภ์ของเธอ (24ข)
ยาโคบและเอซาวตรงกันข้ามกันในการเกิดและรู ปร่ างหน้าตา (25-26ก)
อิสอัคอายุได้ 60 ปี เมื่อเรเบคาห์ได้ให้กาเนิดฝาแฝด (26ข)”740

คาถามของทายาทก็ดาเนิ นอย่างเป็ นหลักในส่ วนนี้ ใครจะเป็ นทายาทของอิสอัคผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าจะ
บรรลุพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์? เหมือนกับซาราห์น้ นั เรเบคาห์ก็เป็ นหมัน (ข้อ 21) หลังจาก 20 ปี
แห่งการรอคอย และอธิ ษฐาน (ข้อ 21-22) พระเจ้าได้ให้ลูกๆ แก่เธอ ใครในสองคนนี้ จะเป็ นทายาทที่ได้รับ
พร? พระเจ้าแทรกแซง เพื่อจะประกาศถึงการเลือกไว้ล่วงหน้าของพระองค์ (ข้อ 23) การตอบสนองของ
ยาโคบต่อการเลือกของเขาเหนื อ เอซาวนั้น ค่อนข้างแตกต่างจากการตอบสนองของอิสอัคต่อการเลือกเขา
โดยพระเจ้า เพื่อให้เป็ นทายาทของอับราฮัม ขณะที่ส่วนนี้เริ่ มต้นที่จะอธิบาย
พระคัมภีร์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทาไมพระเจ้าได้เลือกยาโคบเหนื อเอซาว สิ่ งที่เรารู ้ก็คือว่า การเลือก
ของ พระองค์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความดีที่เหนือกว่าของยาโคบ แต่ข้ ึนอยูก่ บั อภิสิทธิ์ เด็ดขาดของพระยาเวห์ (รม.
9:10-13) ในวัฒนธรรมของโลกตะวันออกใกล้โบราณนั้น ตามปกติแล้วบุตรหัวปี ได้กลายมาเป็ นทายาท
ของบิดาของเขา ดังนั้นในการกาหนดให้ยาโคบเป็ นทายาทของอิสอัคนั้น พระเจ้าได้ใช้อานาจเหนื อธรรม
เนี ยมตามปกติอย่างเด็ด ขาดโดยการเปิ ดเผยที่ เหนื อธรรมชาติ การตอบสนองของสมาชิ กครอบครั วของ
อิสอัคที่มีต่อการเปิ ดเผยนี้ ก็แสดงถึ ง ความเชื่ อของพวกเขา หรื อการขาดความเชื่ อ อย่างไรก็ตาม ประเด็น
หลักของเรื่ องราวก็เพื่อที่จะสื บเสาะความสัตย์ ซื่ อและอานาจของพระเจ้าในการนาสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญา
ไปสู่ ความสาเร็ จ
“การเปิ ดเผยถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับสองพี่นอ้ ง (ข้อ 23) เป็ นที่ชดั เจนว่าไม่ใช่ความลับ
มัน ชัดเจนที่ ว่าทั้ง เอซาวและยาโคบก็รู้เกี่ ยวกับ มัน ในบางแง่ แล้ว ข้อเท็จจริ งนี้ เป็ นกุญแจสู่ การ
ตีความที่แท้จริ ง ของเหตุการณ์น้ ี [นัน่ คือ ข้อ 29-34]” 741
25:19-20 ปั ดดานอารัมหมายถึง “(แผ่นดิน) ที่ราบแห่ งอารัม” อารัมเป็ นบริ เวณที่ใกล้ฮาราน ผูค้ นจาก
ภูมิภาคนี้ก็เป็ นที่รู้จกั กันว่าอาราเมียน และต่อมาคนกรี กเรี ยกพวกเขาว่า ซี เรี ยน เบธู เอล เป็ นคน เลี้ยง
สัตว์แบบกึ่งเร่ ร่อน และบางทีเขาได้อาศัยอยูใ่ นทุ่งโล่งแจ้งอย่างน้อยส่ วนหนึ่งของปี
25:21 เรเบคาห์ได้เป็ นหมันถึง 20 ปี หลังจากที่เธอได้แต่งงานกับอิสอัค (ข้อ 20, 26) พระเจ้าได้ปิด ครรภ์
ของเธอเพื่อว่าครอบครัวที่ถูกเลือกสรรจะตระหนักว่าลูกๆ ของเธอเป็ นผลของพระคุณของ พระองค์
แทนที่ จะเป็ นผลตามธรรมชาติ เป็ นที่ชัดเจนว่าอิสอัคเป็ นบรรพบุรุษที่มีภรรยาคนเดี ยวท่ามกลาง
บรรพบุรุษทั้งสามคน คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
25:22-23การตั้งครรภ์ของเรเบคาห์น้ นั เจ็บปวดอย่างมากจนเธอได้ฉงนใจว่า มันมีเหตุผลอะไรที่จะดาเนิ น
ชีวติ ต่อไปอีกไหม เธอได้แสดงออกถึงความคิดอย่างเดียวกันเมื่อบุตรทั้งสองของเธอได้เติบโตขึ้น
(27:46) การเลือกน้องเหนือพี่โดยพระเจ้านั้น “ก็ตรงกันข้ามกับธรรมเนียมของโลกตะวันออก ใกล้

โบราณ แต่จุดประสงค์ต่างๆ แห่ งการเลือกของพระเจ้าได้อยูเ่ หนื อธรรมเนี ยม”742 คาทานายของ
พระเจ้าก็สรุ ปถึงอาชี พของยาโคบและเอซาวและก็คล้ายคลึงกับ 12:1-3 ในแง่ที่วา่ ทั้งสอง ประโยค
นั้นก็เป็ นแผนการ ทั้งหมดของการวางอุ บายภายหลังของยาโคบเพื่อที่ จะได้รับสิ ทธิ บุตร หัวปี
และพระพรนั้นก็ไม่จาเป็ นเนื่องจากว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้วา่ เขาจะกลายมาเป็ นชนชาติที่ ปกครอง
25:24-26 “มีสีแดง” (คาฮีบรู ‘แอดโมนี ) เป็ นการเล่นคากับ “เอโดมไมท์” ซึ่ งเป็ นลูกหลานของเอซาว
เอซาวหมายถึง “ผูท้ ี่มีขนดก” (คาฮีบรู ซาอาร์ ซึ่ งคล้ายคลึงกับ “เสอีร์” ที่ต่อมา [บางที] เป็ น บ้านเกิด
ที่ปกคลุมไปได้ดว้ ยไม้ของคนเอโดม ยาโคบหมายถึง “พระเจ้าจะปกป้ อง”743 ดูเหมือน ความมี
ขนดกได้เป็ นเครื่ องหมายของความไม่สุภาพในโลกโบราณ ซึ่ งบ่งบอกถึ งธรรมชาติที่เป็ น เหมือน
สัตว์744 คาฮีบรู ยาอาโคบ (“ยาโคบ”) นั้นคล้ายคลึงกับ ‘อาเควบ’ (“ส้นเท้า”) จากการจับ ส้นเท้า
ของเอซาวของยาโคบ ณ ตอนเกิดนั้นก็เป็ นที่มาของชื่ อเล่นว่า “ผูจ้ บั ส้นเท้า” (นัน่ คือ ผูห้ นึ่ ง ที่ชนะ
โดยอุบาย) “อย่างเช่นในมวยปล้ านั้น คือการพยายามที่จะโยนคู่ต่อสู ้โดยการจับส้นเท้า”745
บทเรี ยนที่จะต้องเรี ยนรู ้ก็คือว่า บรรดาผูท้ ี่เป็ นหนี้ การมีชีวิตอยูข่ องพวกเขาต่อการทรงสร้างและการ
เลือกสรรของพระเจ้าก็สามารถยอมรับถึ งพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ ทาการในเรื่ องราวของชี วิตของ
พวกเขาได้
2. การขายสิ ทธิบุตรหัวปี 25:27-34
25:27-28 อับราฮัมได้ตายไปเมื่อฝาแฝดนั้นอายุได้ 15 ปี (25:7) ดังนั้นพวกเขาได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการ
รู ้จกั ปู่ ของพวกเขาและบางทีก็ได้ยินเรื่ องราวต่างๆ ของเขาเกี่ยวกับพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มี
ต่อครอบครัวของพวกเขา เอซาวได้กลายมาเป็ นนักล่าที่เร่ ร่อน แต่ยาโคบได้พกั อยูใ่ นเต็นท์ของเขา
“. . . พวกเขาได้กลายมาเป็ นตัวอย่างของสองแนวทางแห่ งชี วิตที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นแบบอย่าง
สาหรั บปาเลสไตน์ ณ ช่ วงเวลานี้ ของประวัติศาสตร์ นั่นคือ แนวทางแห่ งชี วิตของนักล่าและคน
เร่ ร่อน (เอซาว) และแนวทางแห่งชีวติ ของผูเ้ ลี้ยงแกะและนักกึ่งเร่ ร่อน (ยาโคบ). . . เอซาวถูกอธิ บาย
ว่าเป็ น ‘พรานมือแม่น’ ‘ชาวทุ่ง’ ในอีกด้านหนึ่งนั้น ยาโคบถูกพรรณนาว่าเป็ น ‘คนเงียบๆ’ ผูห้ นึ่งที่
‘อยู่กบั เต็นท์ข องเขา’ นั่นคื อ คนแห่ งชี วิตที่ มนั่ คงในความตรงกันข้า มกับชี วิตที่ ไ ร้ รากของคน
เร่ ร่อน”746
“สองคุณลักษณะก็เป็ นความตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิง อย่างที่สองชนชาติจะเป็ นในที่สุด”747

คาฮีบรู แทม ที่แปลว่า “เรี ยบๆ” บางทีหมายถึง มีอารยธรรมและว่าง่าย ซึ่ งก็คือ คนที่ชอบอยูบ่ า้ น748
บรรดาผูแ้ ปลได้แปลว่า “สมบูรณ์” และ “ไร้ตาหนิ ” ในที่อื่น (โยบ 1:1, 8; 8:20; สดด. 37:37; สภษ.
29:10) บางทีมนั บ่งบอกถึงบุคคลที่สันโดษ ไม่สุงสิ งกับใคร เงียบ ซึ่ งสมบูรณ์ในตัวของเขาเอง749
บรรดาผูแ้ ปลของเนทไบเบิล้ ได้แปลว่า “ใจเย็น”
“คาอธิ บายถึ งชี วิตแรกเริ่ มของยาโคบในพระคัมภีร์ ก็วาดภาพลักษณะระหว่างบุคคลของ บุคคลที่
หลงตัวเองอย่างมาก ผูซ้ ่ ึ งได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวดั้งเดิมที่ถึงเวลาที่จะผลิตโรควิทยาเช่นนั้น”750
อาดัมได้ลม้ เหลวในการกิน โนอาห์ได้ลม้ เหลวในการดื่ ม และอิสอัคได้ลม้ เหลวในการชิ ม อิสอัค
ได้กลายมาเป็ นนักชิมอาหารซึ่งเป็ นผูห้ นึ่งที่รักอาหารบางชนิด
“การแต่งงานที่ได้ถูกทาขึ้นในสวรรค์ (ดู 24:1-67) สามารถลงเอยด้วยการทาหน้าที่ผิด ปรกติเมื่อคู่
สมรสให้ลาดับความสาคัญแก่การชิมในปากเหนือเสี ยงในหัวใจ (ดู 26:35)” 751
25:29-30 คาฮีบรู ที่แปลว่า “ของตุ๋น” หมายถึงตามตัวอักษรว่า “ถัว่ แดง” เอซาวได้ตอ้ งการที่จะ “กลืนมัน
ลงไป” (คาฮีบรู ลาอัท)
25:31-34 แนวทางที่ยาโคบได้กล่าวถึ งข้อเรี ยกร้ องของเขาก็บ่งบอกว่า เขาได้ไตร่ ตรองล่วงหน้าถึ งการ
กระทาของเขามายาวนาน และได้เสาะแสวงหาความอ่อนแอของพี่ชายของเขาอย่างไร้ ความปราณี
การยืนกรานของเขาที่วา่ เอซาวต้องสาบานต่อเขานั้นก็เสริ มความพึงพอใจนี้ การขาดความเมตตา
สงสารและความใจกว้างของยาโคบ ก็ตรงกันข้ามกับการมีความเมตตาสงสารและความใจกว้าง
ของอับราฮัม (18:1-8) และโลท (19:1-8) เป็ นสิ่ งถูกต้องที่เขาได้เห็นคุณค่าของสิ ทธิ บุตรหัวปี แต่
เป็ นสิ่ ง ที่ ผิดที่ เขาได้รับมันอย่างที่ เขาได้รับนั้น เนื่ องจากว่าเอซาวได้ดูถูก สิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขา
ยาโคบได้รับมันและได้กลายมาเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้สัญญาว่าเขาจะเป็ น นัน่ คือ บุตรชายที่แข็งแรง
กว่า ผูซ้ ่ ึ งจะนา (ข้อ 23) การอธิ บายถึงศีลธรรมที่ชดั เจนนั้นหายากในพระคัมภีร์ ดังนั้นการรวม
มันเข้าไว้ที่นี่ของผูเ้ ขียนก็แสดงให้เห็นบางสิ่ งเกี่ยวกับเอซาวที่เขาไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านพลาด
“นั ก ล่ า ที่ ฉ ลาดได้ ต กไปสู่ ก ั บ ดั ก ของนั ก ล่ า ที่ เ ก่ ง กว่ า และได้ ก ลายมาเป็ นเหยื่ อ ของความ
อยากของเขาเอง”752
ผูเ้ ขียนได้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของบุตรชายสองคนนั้นแตกต่างกันอย่างมากพวกเขาไม่ได้เป็ น
ฝาแฝดที่เหมือนกัน เอซาวได้เอาใจใส่ เฉพาะสิ่ งต่างๆ ทางกายภาพและทางวัตถุเท่านั้นในขณะที่ยาโคบได้

เห็นคุณค่าสิ่ งต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณ เอซาวได้ให้ลาดับความสาคัญแก่ความพึงพอใจแบบทันทีทนั ใดของความ
ปรารถนาต่างๆ ทางความรู ้สึก แต่ยาโคบได้เต็มใจที่จะรอคอยบางสิ่ งที่ดีกว่าซึ่ งพระเจ้าได้สัญญาในอนาคต
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:16)
“ความไม่เอาจริ งเอาจังที่เขา [เอซาว] ได้ขายสิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขา. . . ได้ทาให้เขาไม่เหมาะสมที่จะ
เป็ นทายาทและผูค้ รอบครองพระคุณที่ได้สัญญาไว้”753
“จากมุมมองของมนุษย์คนหนึ่งนั้น เอซาว ผูซ้ ่ ึ งทาหน้าเป็ นผูท้ ี่มีความขัดแย้งต่อยาโคบนั้น ก็น่าชื่ น
ชอบมากกว่ายาโคบ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของพระเจ้านั้น เขาถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาปฏิเสธ
สิ ทธิของเขาที่จะรับนิมิตของบิดาของเขาที่พระเจ้าได้ให้มา”754
สิ ทธิ บุตรหัวปี เป็ นสิ ทธิ พิเศษของการเป็ นหัวหน้าเผ่าและหัวหน้าครอบครัว (27:29) ในครอบครัว
ของอิสอัค นั้น มันให้สิทธิ ที่จะได้รับพระพรของพระสัญญาของพระยาเวห์แก่ผรู ้ ับ (27:4, 27-29) ซึ่ งได้
รวมถึงการครอบครอง คานาอันและการสามัคคีธรรมแบบพันธสัญญากับพระเจ้า (28:4) นัน่ ได้รวมถึ ง
มรดกสองเท่า (ฉธบ. 21:17) และ สิ ทธิของการเป็ นปุโรหิต (ผูน้ าฝ่ ายวิญญาณ) ของครอบครัว755
ภายหลัง ยูดาห์ โยเซฟ และเลวีได้รับสิ ทธิ พิเศษต่างๆ บุตรหัวปี ยูดาห์ได้รับการเป็ นผูน้ าท่ามกลาง
เผ่า ทั้งหลาย สุ ดท้ายแล้วโดยทางดาวิดและพระเมสสิ ยาห์ โยเซฟได้รับส่ วนแบ่งสองเท่าผ่านทางบุตรชาย
สองคนของเขา คือ เอฟราอิมและมนัสเสห์ เลวีได้กลายมาเป็ นเผ่าที่เป็ นปุโรหิ ต ในพันธสัญญาใหม่น้ นั
เราเรี ยนรู ้วา่ พระคริ สต์เป็ นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่นอ้ งเป็ นอันมาก (รม. 8:29; คส. 1:15, 18; ฮบ. 12:23)
พระองค์เป็ นผูร้ ับสิ ทธิ บุตร หัวปี ที่ยงิ่ ใหญ่
“เป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างจะชัดเจนจากแผ่นจารึ กของนูซิที่วา่ กรณี ของการโยกย้ายสิ ทธิ บุตรหัวปี อย่างเช่น
ที่ได้เกิ ดขึ้นในเรื่ องราวของบรรพบุรุษนั้น ก็ไม่ใช่ เป็ นเรื่ องที่ไม่ปกติในสังคมเฮอเรี ยน ตัวอย่าง
หนึ่งนั้นก็เกี่ยวข้องกับ เซอร์ เทชัพ ผูซ้ ่ ึ งบิดาได้ปฏิเสธเขา แต่ภายหลังได้คืนสถานะให้แก่เขา. . . อีก
กรณี หนึ่งของการโยกย้ายสิ ทธิ บุตรหัวปี จากแผ่นจารึ กของนูซิ คือการแลกเปลี่ยนสิ ทธิ บุตรหัวปี ของ
เคอร์ ปาซาห์กบั แกะสาม ตัวที่ให้แก่เขาโดยทัพคิทิลลา น้องชายของเขา ตามความจริ งของตัวอย่าง
นี้ ความเต็มใจของเอซาวที่ จะแลกเปลี่ ยนสิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขากับซุ ปที่เคี่ยวในหม้อของยาโคบ
(ปฐก. 25:29-34) นั้นบางทีก็เป็ นที่เข้าใจด้มากขึ้น”756

แม้วา่ เอซาวเป็ นนักล่าที่ฉลาด แต่เขาได้วางคุณค่าอันเล็กน้อยที่สิทธิ พิเศษของเขาในฐานะบุตรหัวปี
เขาได้ เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนมันกับอาหาร “ของแดง” ของน้องชายที่หลักแหลมของเขา ซึ่ งสิ่ งนั้นเป็ นการ
อธิบายที่เหมาะสมสาหรับธรรมชาติของเขาเอง757
อีกครั้งหนึ่ ง ในตอนนี้ โครงร่ างของเรื่ องราวก็ระบุถึงการเน้นของผูเ้ ขียนที่ การดูถูกสิ ทธิ บุตรหัวปี
ของเอซาวโดยเขาตัวเอง(ข้อ 32)
“A
B
C
D
E
D’
C’
B’
A’

ยาโคบกาลังต้มอาหารอยู่ (29ก)
เอซาวได้กลับมาจากท้องทุ่ง เขาได้เหน็ดเหนื่อย (29ข)
ขอให้ขา้ กินของแดงนั้นบ้าง. . . ข้าเหน็ดเหนื่อยมาก! (30)
ขายสิ ทธิบุตรหัวปี ของพี่ให้ฉนั ก่อนซิ (31)
ดูซิ ข้ากาลังจะตายอยูแ่ ล้วสิ ทธิ บุตรหัวปี จะเป็ นประโยชน์อะไร แก่ขา้ ? (32)
สาบานให้ฉนั ก่อน เอซาวจึงสาบานให้และขายสิ ทธิ บุตรหัวปี ของตนแก่ยาโคบ (33)
ยาโคบจึงให้ขนมปั งและถัว่ แดงต้มแก่เอซาว เขาก็กินและดื่ม (34 กก)
เขาได้ลุกไปตามทางของเขา (34ขข)
ดังนี้เองเอซาวก็ดูหมิ่นสิ ทธิ บุตรหัวปี ของตน (34ข)”758

มีสองกรณี ที่สาคัญของบุตรชายหัวปี ที่สละสิ ทธิ ของการเป็ นบุตรหัวปี ในปฐมกาล คือ เอซาวและ
รู เบน เอซาวได้เห็ นว่าสิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขานั้นมีค่าน้อยมากจนเขาได้ขายสิ ทธิ ท้ งั หมดของเขาในฐานะ
บุตรหัวปี แก่ยาโคบเพื่อที่จะสมปรารถนาต่อความพึงพอใจทางร่ างกายแบบทันทีทนั ใด รู เบนได้สูญเสี ย
สิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขาโดยทาง ความสาส่ อนทางเพศ (ปฐก. 35:22; 49:3-4) ในกรณี ของเอซาวนั้น สิ ทธิ
บุตรหัวปี ทั้งหมดได้ตกเป็ นของยาโคบ ในกรณี ของรู เบนนั้น สิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขาได้ตกเป็ นของน้องชาย
สามคนของเขา ยูดาห์ได้รับสิ ทธิ เกี่ยวกับ กษัตริ ย ์ สุ ดท้ายแล้วเลวีได้รับสิ ทธิ การเป็ นปุโรหิ ต และพระพร
ของส่ วนแบ่งสองเท่าได้ตกเป็ นของโยเซฟ ผูซ้ ่ ึ ง ได้รับมันผ่านทางบุตรชายสองคนของเขา คือ เอฟราอิมและ
มนัสเสห์759
ในการอ่านส่ วนนี้ น้ นั หลายคนได้สรุ ปว่าพระเจ้าได้เลื อกยาโคบเหนื อเอซาวเพราะว่าพระองค์ได้
เห็นล่วง หน้าว่ายาโคบจะเห็นคุณค่าของพระสัญญาต่างๆ และสิ ทธิ บุตรหัวปี ในขณะที่เอซาวจะไม่เห็นอย่าง
นั้นนี่ ไม่ใช่ ถูกต้อง ยาโคบได้เห็นคุ ณค่าสิ่ งต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณเพราะว่าพระเจ้าได้ให้พระคุ ณแก่เขาที่จะทา
อย่างนั้น ในชนรุ่ น ก่อนหน้านั้น อิสอัคเป็ นผูร้ ับพระคุณของพระเจ้า ในขณะที่โลทและอิชมาเอลไม่ได้เป็ น
อับราฮัมก็เป็ นผูร้ ับพระคุณ ของพระเจ้าเช่นกัน แต่พี่นอ้ งของเขาไม่ได้เป็ น

ในเหตุการณ์ น้ ี ยาโคบได้แสดงออกถึ งการรับรู ้ ฝ่ายวิญญาณ นักเขี ยนบางคนได้แนะนาว่าเขาไม่
อดทนและได้ทาการริ เริ่ มแบบเนื้ อหนังเหมือนกับปู่ ของเขา (เปรี ยบเทียบ 12:10-20; 16; 20) อย่างไรก็ตาม
จงสังเกตว่าในเหตุการณ์น้ ีโมเสสได้ตาหนิเอซาว ไม่ใช่ยาโคบ (ข้อ 34)
“บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราตั้งคาถามต่อตัวของเราเองว่า ‘อะไรคือถัว่ แดงต้มของข้าพเจ้า?’ เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะถามคาถามนั้นออกมา เราอยูใ่ นอันตรายที่ต่อเนื่ องของการถูกทดลองให้สละบางสิ่ งที่มี
ค่าอย่างมากในการที่จะหมกมุ่นกับความปรารถนาอันแรงกล้าแบบทันทีทนั ใด ความปรารถนานั้น
อาจเกี่ยวข้องกับการกินและการดื่มอย่างโลภ การมีตณ
ั หาต่อเงิ นหรื อสิ่ งต่างๆ ทางวัตถุ การปล่อย
อารมณ์โกรธของเราออกมาโดยไร้ เหตุผล การพ่ายแพ้ต่อความกดดันโดยปราศจาการตรวจสอบ
การสาปแช่งพระเจ้าในความหมดหวัง หรื อความผิดหวังโดยปราศจากแม้กระทัง่ การคิดถึงกับดักที่
ซาตานได้วางไว้สาหรับโยบ และกาลังวางไว้ สาหรับเรา การยอมแพ้ต่อความปรารถนาทางเพศ
แบบท่วมท้นโดยปราศจากการรอคอยขอบข่ายที่ถูกต้อง ถัว่ แดงต้มที่เป็ นอันตรายต่อคุ ณและต่อ
ข้าพเจ้าก็คือ การทดลองใดๆ ที่จะทาตาม ‘ความรู้สึก’ ของชัว่ ขณะ แบบทันทีทนั ใดในแนวทางที่
แสดงให้เห็ นว่าเรา ‘ดูหมิ่น’ พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ สาหรับอนาคตของ
เรา”760
พระเจ้าได้ให้พระสัญญาต่างๆ ที่พิเศษแก่คริ สเตียนเช่นกัน (เช่น การทรงสถิ ตของพระองค์ กาลัง
การจัด เตรี ยมการเกิดผล การได้รับเกียรติ รางวัล) เราสามารถดูหมิ่นสิ่ งเหล่านี้ ได้อย่างไร? โดยการดาเนิน
ชีวติ เพื่อปัจจุบนั เป็ นหลักแทนที่จะเป็ นอนาคต
ส่ วนนี้เป็ นคาเตือนว่า คนที่ไม่นบั ถือพระเจ้า (อยูใ่ นทางโลก) ผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นชี วิตเพื่อที่จะตอบสนองต่อ
ความอยากต่างๆ แบบเนื้ อหนังของพวกเขาจะสู ญเสี ยสิ่ งต่างๆ ที่มีค่ามากขึ้นของคุ ณค่าฝ่ ายวิญญาณที่ยงั่ ยืน
คริ ส- เตียนผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นชี วิตเพื่อปั จจุ บนั จะไม่สูญเสี ยความรอดของพวกเขา แต่พวกเขาจะสู ญเสี ยรางวัลนิ
รันดร์ บางอย่าง ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:10-15)
3. อิสอัคและอาบีเมเลค 26:12-33
พระเจ้าได้ป้องกันอิสอัคไว้จากการจากแผ่นดินแห่ งพระสัญญาไป และได้ร้ื อฟื้ นพันธสัญญากับเขา
แต่จาก นั้นพระองค์จาต้องปกป้ องเรเบคาห์เมื่ออิสอัคได้โกหกต่ออาบีเมเลคเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับ
เธอ

“ในตอนที่ส้ นั ของบทหนึ่งนี้ ผูเ้ ขียนก็แสดงถึงการที่ชีวติ ทั้งหมดของอิสอัคได้เป็ นการเกิดซ้ าของสิ่ ง
ที่ได้เกิดขึ้นกับอับราฮัมอย่างไร ดังนั้นบทเรี ยนก็คือว่า ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดี ตสามารถ
เป็ นที่พ่ ึงพาได้ ในปั จจุบนั และอนาคตได้ สิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อพวกบิดา พระองค์จะทาเพื่อพวก
บุตรชายเช่นเดียวกัน”761
ในขณะที่เหตุ การณ์ ต่างๆ ของชี วิตของอิ สอัคได้ซ้ าเหตุ การณ์ เหล่ านั้นของอับราฮัมในหลายครั้ ง
ด้วยกันนั้น พระเจ้าได้จดั การกับอิสอัคแตกต่างออกไปและในความสอดคล้องกับคุณลักษณะส่ วนตัวของเขา
การเปรี ยบเทียบ หลายอย่างระหว่างบทนี้ และเรื่ องราวของอับราฮัมนั้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่ 12—14
และ 20—21) แสดงให้ เห็นว่าผูเ้ ขียนได้ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านที่จะเปรี ยบเทียบและชี้ ความแตกต่างของชายสอง
คน762
“ตัวเลขของจานวนเท่ากันที่ชายผูย้ ิ่งใหญ่อาจถูกทาให้ดูเล็กลง โดยการเทียบกับตัวเลขของจานวน
เท่ากันของบิ ดาที่ โดดเด่ นหรื อบุ ตรชายที่ มีชื่อเสี ยง ดังนั้นคุ ณลักษณะของอิ สอัคถูกบดบังโดย
ความสง่าผ่าเผยของอับราฮัมและความสนใจที่น่าทึ่งใจของยาโคบ มีองค์ประกอบอันที่สามที่ได้
ลดความสาคัญของอิสอัค คือ เขาเป็ นสามีของภรรยาที่ฉลาดและที่ใช้อานาจไม่ว่าฉากที่ เขาอาจ
ปรากฎนั้นจะตื่นเต้นแค่ไหนก็ตาม เขาก็ถูกกาหนดให้เป็ นส่ วนเล็กน้อย อย่างน้อยแล้วโดยการ
เปรี ยบเทียบกับบรรดานักแสดงคนอื่นเหล่านี้ แล้วบทบาทของเขาในชี วิตนั้นก็ธรรมดา ไม่น่าสนใจ
และคลุมเครื อ”763
“บทต่อหน้าเรานี้ เต็มไปด้วยตัวอย่า งประกอบของการที่ ค วามยุ่ง
ยากต่างๆ ควรถูกตอบสนองและไม่ควรถูกตอบสนองอย่างไร”764
26:1-6 เป็ นที่ชดั เจนว่า อิสอัคได้พิจารณาที่จะไปยังอียปิ ต์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กันดารอาหาร เขาได้อยูใ่ นเกราห์เมื่อพระเจ้าได้ตรัสแก่เขา นี่ เป็ น
การเปิ ดเผยครั้งแรกของพระเจ้าที่มีต่ออิสอัค (เปรี ยบ เทียบ 25:23)
เพราะฉะนั้นก็เป็ นสิ่ งที่ชดั เจนที่วา่ อิสอัคอาจได้ยา้ ยจากเบเออลาไฮ
รอยไปทางเหนื อก่อนหน้านั้นแล้ว แน่ นอนว่าการย้ายที่ใหม่อย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นเรื่ องธรรมดาสาหรับบรรพบุรุษที่ เร่ ร่อนและสถานที่
เหล่านี้ก็ไม่ได้ไกลจากซึ่ งกันและกัน

การอพยพใหญ่ของคนฟี ลิสเตียไปยังคานาอันนั้นได้เกิ ดขึ้นในศตวรรษที่ 12 กคศ. อย่างไรก็ตาม
ก็มีคนฟี ลิ สเตียบางคนที่อยู่ในคานาอัน ณ เวลานี้ แล้ว อย่างที่มนั ชัดเจนจากการอ้างอิงนี้ และการ
อ้างอิงอื่นๆ ในปฐมกาล (เปรี ยบเทียบ 21:32, 34)
การกันการอาหารในคานาอันนั้นได้ก่อให้เกิดวิกฤตต่ออิสอัค น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับ อิสอัค
ที่ จะคงอยู่ใ นแผ่นดิ นนั้นต่ อไปก็ แน่ นอน และพระองค์ ได้สื่ อสารมันแก่ บรรพบุ รุษ คนนี้ อย่า ง
ชัดเจน บางที พระเจ้าได้ตอ้ งการให้อิสอัค ที่ จะคงอยู่ในแผ่นดิ นนั้นต่อไปเพื่ อว่า เขาจะเรี ยนรู ้ ว่า
พระเจ้าจะ “อยูก่ บั เจ้าและอวยพรเจ้า” (ข้อ 3) พระเจ้าได้ย้ าพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัม
เพื่อที่จะให้พระสัญญาแก่อิสอัค ที่จะเชื่อและการหนุ นใจที่จะเชื่ อฟั งพระองค์ พระสัญญาต่างๆ ของ
การ ปกป้ องก็โดดเด่นในเรื่ องราวของยาโคบอีกด้วย (เปรี ยบ เทียบ 26:24; 28:15, 20; 31:3, 5, 42;
32:10)
อย่างไรก็ตาม พระสัญญาก็คือว่า พระเจ้าจะปกป้ องและอวยพรอิสอัค ทวีคูณลูกหลานของเขาและ
ให้ “ดิ นแดนทั้งหมดนี้ ” แก่ พวกเขา (ข้อ 4 นัน่ คื อ ดิ นแดนต่างๆ ที่ ถูกครอบครองโดยเผ่าต่างๆ
ของคนคานาอัน) เหตุผลหนึ่ งสาหรับการอวยพรของพระเจ้าที่มีต่ออิสอัคก็เนื่ องจากการเชื่ อฟั ง
ของอับราฮัมที่มีต่อพระเจ้า (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ 22:18)
อิสอัคได้กลายมาเป็ นผูร้ ับมรดกฝ่ าย
วิญญาณของพ่อแม่ในทางธรรม แต่เขาจาต้องมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนพระพรของพระเจ้าที่มีต่อเขาโดย
ทางการเชื่อฟังพระเจ้าของเขาเอง (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:14)
“พระพรแบบอับ ราฮัมจะผ่า นไปยัง อิ สอัค ตอนนี้ ทุก สิ่ งที่ ไ ด้รวมอยู่ใ นพระพรนั้นจะเป็ นของ
บุตรชายและจะถูกส่ งต่อไปยังพวกบุตรชายของเขาตามลาดับ แต่มนั มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ที่มา
เกี่ ยวข้อง ถ้าพวกเขาจะชื่ นชมกับพระพรต่างๆ อย่างเต็มที่ พวกเขาจะต้องเชื่ อฟั งพระวจนะของ
พระเจ้า ดังนั้นการเชื่ อฟั งก็ถูกกาหนดให้มีที่นนั่ พร้ อมกับตัวอย่างของการที่อบั ราฮัมได้เชื่ อฟั งดี
อย่างไร”765
ดูเหมือนข้อ 5 กล่ าวว่า อับ ราฮัมได้ถื อรั ก ษาคาสั่ง ข้อบัง คับ และธรรมบัญญัติต่า งๆ ของพันธสัญญาแบบโมเสสก่อนที่สิ่งเหล่านั้นได้ปรากฎขึ้น ดูเหมือนมันขัดแย้งกับ 15:6 ที่กล่าวว่าพระเจ้า
ถือว่าอับราฮัมชอบธรรมเนื่องจากความเชื่อของเขา
“สุ ดท้ายแล้ว เราควรพยายามที่จะค้นพบถึงความหมายของข้อ นี้ ในยุทธิ วิธีและจุดประสงค์ที่ใหญ่
กว่าของหมวดเพ็นทาทูค ผูเ้ ขียนหมวดเพ็นทาทูคได้ต้ งั ใจที่จะพรรณนาถึงอับราฮัมว่าเป็ นต้นแบบ
แห่งความเชื่อหรื อเป็ นต้นแบบแห่ งการเชื่ อฟั งต่อธรรมบัญญัติ? อย่างอยากรู ้อยากเห็นอย่างเพียงพอ

แล้วนั้น คนส่ วนใหญ่ของนักวิชาการทางพระคัมภีร์ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ ราวกับว่าข้อนี้ ได้ถูก
ตั้ง ใจเพื่ อ จะแสดงให้เ ห็ นว่า ชี วิ ตของอับ ราฮัม นั้นเป็ นตัวอย่า งของการเชื่ อฟั ง ต่ อธรรมบัญญัติ
“ดูเหมือนจะมีเหตุผลที่จะสรุ ป. . . ว่า ความสาคัญของปฐมกาล 26:5 อยูใ่ นสิ่ งที่มนั บอกเราเกี่ยวกับ
ความหมายของคาศัพท์แบบเฉลยธรรมบัญญัติที่มนั ใช้ นี่ เป็ นราวกับว่าผูเ้ ขียนหมวดเพ็นทาทูคได้
ฉวยเรื่ องราวของอับราฮัมที่จะมาเป็ นวิธีที่จะอธิ บายถึ งแนวคิดรวบยอดของ ‘การถื อรักษาธรรม
บัญญัติ’ ผูเ้ ขียนใช้ชีวิตของอับราฮัมไม่ใช่โมเสส ที่จะอธิ บายว่าคนหนึ่งสามารถบรรลุขอ้ เรี ยกร้อง
อันชอบธรรมของธรรมบัญญัติได้ ในการเลือกอับราฮัม และไม่ใช่ โมเสสนั้นผูเ้ ขียนแสดงให้เห็น
ว่า ‘การถือรักษาธรรมบัญญัติ’ หมายถึง ‘การเชื่อในพระเจ้า’ อย่างที่อบั ราฮัมได้เชื่ อพระเจ้าและได้
ถูกนับว่าชอบธรรม (ปฐก. 15:6) แท้ที่จริ งแล้ว ผูเ้ ขียนหมวดเพ็นทาทูค กล่าวว่า ‘จงเป็ นเหมือนอับ
ราฮัม จงดาเนินชีวติ แห่งความเชื่อและมันสามารถกล่าวได้วา่ คุณกาลังรักษาพระบัญญัติ”766
“อิสราเอลจะเห็นคาศัพท์ของโทราห์ (ธรรมบัญญัติ) ในการบันทึกถึงอับราฮัมแบบทันที ทันใดและ
จะถูกกระตุน้ ให้ถือรักษาธรรมบัญญัติ”767
26:7-11

สาหรับการอธิ บายถึ งเหตุการที่แปลกนี้ โปรดดูคาอธิ บายในบทที่ 20 เมื่อตกอยูใ่ นอันตราย
เหมือนกับอับราฮัมนั้น อิสอัคได้ใช้มาตรการของจริ ยธรรมที่ ซ่ ึ งเป้ าหมายแก้ต่างให้วิธี “พ่อเป็ น
อย่างไร ลูกก็เป็ นอย่างนั้น” อิสอัคและเรเบคาห์ยงั ไม่มีลูก ณ เวลานี้
ระยะเวลาระหว่าง 70 ปี และ 97 ปี ได้เหลื่อมล้ าระหว่างการพักแรมของอับราฮัมในเกราห์และการ
พักแรมของอิสอัค อาบีเมเลคคงเป็ นชายคนเดี ยวกันในสองกรณี เนื่ องจากว่าช่ วงชี วิตของ 150 ปี
ก็เป็ นสิ่ งปกติ ณ เวลานั้น อาบีเมเลคได้แสดงออกถึงการกระทาที่มีศีลธรรมในสองกรณี อย่างไร
ก็ตาม ในกรณี แรกนั้น อาบีเมเลคได้นาซาราห์ไปยังสถานที่ที่นางสนมอยูร่ วมกัน แต่ในกรณี ที่สอง
เขาได้ตอ้ งการที่จะปกป้ องเรเบคาห์ไว้จากประชากรของเขา อาบีเมเลคนั้นเป็ นชื่ อเรี ยกมากกว่าที่
จะเป็ นชื่ อส่ วนตัวและหมายถึง “บิดาที่เป็ นกษัตริ ย”์ ดังนั้น นี่ คงเป็ นผูป้ กครองอีกผูห้ นึ่ งที่ไม่ใช่
ผูท้ ี่อบั ราฮัมได้รับมือด้วย
4. บ่อน้ าของอิสอัค 26:12-33

26:12-17 ส่ วนนี้ ของข้อต่างๆ ก็แสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการอวยพรอิสอัคอย่างที่พระองค์ได้
สัญญาไว้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3; 24:1; 25:11) อิสอัคได้ชื่นชมกับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ (ข้อ
12) อาบีเมเลคได้เป็ นพยานถึงอานาจของอิสอัค (ข้อ 16) ซึ่ งเป็ นอีกคาพยานหนึ่งถึงความสัตย์ซื่อ
ของพระเจ้า

26:18-22 อิสอัคได้เปิ ดบ่อน้ าที่อบั ราฮัมได้ขุดแต่ภายหลังคนท้องถิ่นนั้นได้ถมด้วยดิน เขายังได้ขุดบ่อน้ า
ใหม่ อีก 3 บ่อ ในความตรงข้ามกับอับราฮัมนั้น อิสอัค “ไม่ได้ถูกเรี ยกที่จะบุกเบิกมากสักเท่าไหร่
แต่ที่จะทาให้มนั่ คงขึ้น”768
เหตุ ก ารณ์ น้ ี แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การอวยพรอิ ส อัค ของพระเจ้า เช่ น กัน น้ า ในถิ่ น ทุ ร กัน ดารเป็ น
สัญลักษณ์ที่หนักแน่นของการอวยพรที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าโดยไม่คานึงถึงธรรมชาติ
เหตุ การณ์ น้ ี ยงั เปิ ดเผยถึ งคุ ณลักษณะที่ รักสงบของบรรพบุ รุษคนนี้ ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ต่อสู ้ กบั พวกเพื่อน
บ้านของเขาในเรื่ องของบ่อน้ า แม้วา่ เขาแข็งแรงกว่าพวกเขาอีกด้วย (ข้อ 16) การกระทาของเขาได้
แสดงออกถึงการวางใจของเขาในพระยาเวห์769
การตัดสิ นใจของอิสอัคที่จะพักแรมในเกราห์และในเขตแดนของคนฟี ลิสเตีย (ข้อ 1-22) ดูเหมือน
จะไม่ฉลาดแต่ก็ไม่บาปแม้ว่าเขาได้ทาบาปในการบิดเบือนความจริ งเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของเขา
กับ เรเบคาห์ เ นื่ อ งจากความกลัว (ข้อ 7) นั้น การเลื อ กของเขาที่ จ ะอยู่ใ นเกราห์ น้ ัน ไม่ บ าป
อย่างไรก็ตาม สิ่ งนั้นได้เปิ ดเขาไปสู่ การทดลองและความทุ กข์ยากลาบากต่างๆที่เขาอาจได้หลี ก
เลี่ยงถ้าเขาได้อยูห่ ่างจากเกราห์
26:23-25 อิสอัคได้กลับไปยังเบเออร์ เชบาที่ที่อบั ราฮัมได้อาศัยอยูเ่ ป็ นบางครั้ง พระเจ้าได้ปรากฎแก่เขาที่นนั่
(การเปิ ดเผยครั้งที่สองของพระองค์) พระองค์ได้ระงับความกลัวของเขาและได้ทบทวนถึง พระสัญญาต่างๆ
ที่พระองค์ได้ให้ก่อนหน้านั้น (ข้อ 2-5) การตอบสนองของอิสอัคก็คือที่จะสร้างแท่นบูชานมัสการพระ
ยาเวห์และตั้งถิ่นฐานที่นนั่
ผูต้ ้ งั ถิ่ นฐานสามารถดาเนิ นชี วิตต่อไปในบริ เวณที่ที่มีบ่อน้ าเท่านั้น บ่อน้ านั้นสาคัญต่อชี วิตของ
ผูเ้ ลี้ ย งสั ต ว์ที่ เร่ ร่อน ในขณะที่ บ างที ม ันก็ มี บ่ อน้ า หนึ่ ง บ่ อเป็ นอย่า งน้อย ณ เบเออร์ เชบาแล้ว
อิสอัคก็ได้ขุดบ่อน้ าอี กบ่อหนึ่ งเพื่อการใช้ของเขาเอง หรื อบางที เนื่ องจากเขาต้องการน้ ามากขึ้ น
ความสามารถของเขาที่จะขุดบ่อน้ าบ่งบอกถึงความมัง่ คัง่ ของเขาและความตั้งใจของเขาที่จะก่อตั้งที่
พักอาศัยถาวรในแผ่นดินนั้น
ดูเหมือนข้อเหล่านี้ จะยืนยันถึงข้อเท็จจริ งที่ว่าการตัดสิ นใจของอิสอัคที่จะย้ายออกไปจากเขตแดน
ของคนฟี ลิสเตียนั้นเป็ นที่โปรดปรานแด่พระเจ้า

26:26-33 อีกครั้งหนึ่ ง อาบีเมเลคได้เป็ นพยานถึงการอวยพรอิสอัคของพระเจ้าและได้ให้พระสิ ริแด่พระเจ้า
(ข้อ 28-29)
อิสอัคและอาบีเมเลคได้ทาพันสัญญาแบบเสมอภาคกันของการไม่รุกรานซึ่ งกันและกันพวกเขาได้
ประทับตรามันโดยการทานอาหารร่ วมกัน บ่อยครั้งแล้ว การทานอาหารร่ วมกันเป็ นพิธีศกั ดิ์สิทธิ์
ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ พันธสัญญานี้ ได้ร้ื อฟื้ นพันธสัญญาก่อนหน้านั้นที่ได้ทาขึ้นระหว่าง
อาบีเมเลคและอับราฮัม (21:31) การแลกเปลี่ ยนคาสาบานและการเรี ยกชื่ อเมืองเบเออเชบาโดย
อิสอัคอีกครั้งหนึ่งนั้น (เปรี ยบเทียบ 21:31) ได้สนับสนุนข้อตกลงนี้
“. . .เรื่ องราวของการรับมือของอิสอัคกับคนฟี ลิสเตียก็พรรณนาว่าอิสอัคได้เจริ ญรอยตามบิดาของ
เขาอย่า งมาก เขารั บ พระสั ญ ญาต่ า งๆ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน เผชิ ญ กับ การทดสอบที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน
ล้มเหลวอย่างคล้ายคลึ งกัน แต่ในที่ สุดแล้วก็มีชัยในทานองเดี ยวกัน ที่ จริ งแล้วในบางแง่ น้ นั เขา
ได้รับพระสัญญาและความสาเร็ จมากกว่า เขาได้ รับสัญญาถึง ‘ดินแดนเหล่านี้ ท้ งั หมด [ข้อ 4]’ และ
ณ ตอนจบของเรื่ องราวนี้ เขาก็ได้ต้ งั ถิ่นฐานอย่างมัน่ คงในเบเออเชบาและมีขอ้ ตกลงกับคนฟี ลิสเตีย
ที่ซ่ ึ งพวกเขาได้ยอมรับถึงความเหนือกว่าของเขา”770
ประชากรของพระเจ้าต้องรักษาความวางใจที่มนั่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้าถึงการทรงสถิตและ
การจัดเตรี ยมของพระองค์ท้ งั ๆ ที่ มีค วามอิ จฉาและความเป็ นศัตรู ของผูไ้ ม่เชื่ อที่ ซ่ ึ งบางครั้ งพระพรของ
พระองค์กระตุน้ ขึ้นมา
5. การหลอกลวงของยาโคบเพื่อจะได้พรของอิสอัค 26:34 — 28:9
โดยการตอบสนองต่อแผนการที่ไม่เชื่ อฟั งที่จะอวยพรเอซาวของอิสอัคนั้น ยาโคบและเรเบคาห์ได้
ขโมยพระพรไปโดยการหลอกลวง เอซาวได้โกรธต่อยาโคบอย่างมากถึงกลอุบายของเขาจนยาโคบจาต้อง
หนีเอาชีวติ รอด
การรายงานสองครั้งถึ งการแต่งงานของเอซาว (26:34-35 และ 28:6-9) ก็วางกรอบเรื่ องราวหลัก
(27:1-28:5) ที่จดั เตรี ยมอารัมภบทและบทส่ งท้าย การแต่งงานของเอซาวนั้นสาคัญเพราะว่าเรเบคาห์ได้ใช้
พวกมันเพื่อที่จะชักชวนให้อิสอัคที่จะส่ งยาโคบออกไปเพื่อที่จะหาภรรยา (27:4ข) และพวกมันก็เป็ นเหตุผล
ที่อิสอัคได้ทาอย่างนั้น (28:1)

เรื่ องราวหลักก็มุ่งไปที่การอวยพรของอิสอัค
“A

A’

อิสอัคและบุตรชายแห่งพระพร (=เอซาว) (27:1-5)
B
เรเบคาห์ส่งยาโคบเข้าฉาก (27:6-17)
C
ยาโคบปรากฎตัวต่อหน้าอิสอัคและรับพระพร (27:18-29)
C’
เอซาวปรากฎตัวต่ออิสอัคและรับคาสาปแช่ง (27:30-40)
B
เรเบคาห์ส่งยาโคบออกไปจากฉาก (27:41-45)
อิสอัคและบุตรชายแห่งพระพร (=ยาโคบ!) (27:46-28:5)” 771

การแต่ งงานของเอซาว 26:34-35

1.
2.
3.

เราสามารถระบุถึงสามจุดประสงค์สาหรับส่ วนที่ส้ นั ๆ นี้
โมเสได้อธิบายและให้เหตุผลสาหรับการจากไปยังปัดดารอารัมในภายหลังของยาโคบ (27:46-28:2)
โมเสสได้ระบุ ถึ งบรรพบุ รุษของคนเอโดม ผูซ้ ่ ึ งต่อมาได้เล่ นบทบาทหลักในประวัติศาสตร์ ของ
อิสราเอล
โมเสสได้เปิ ดเผยถึงคุณลักษณะแบบเนื้อหนังของเอซาวอีกครั้งหนึ่ง

เอซาวไม่ไ ด้แสดงถึ ง ความสนใจในการเรี ย กที่ พิ เศษของครอบครั วของเขา แต่ ได้แสวงหาที่ จะ
สถาปนาตัว เขาเองให้เป็ นคนที่ ยิ่งใหญ่ในโลกโดยการแต่งงานกับหญิ งชาวคานาอัน (เปรี ยบเทียบ 11:4)
เป็ นที่ชดั เจนว่าหญิง เหล่านี้ เป็ นลู กสาวของบรรดาเจ้านายแห่ งคานาอัน772 แน่ นอนว่า คนคานาอันได้อยู่
ภายใต้การสาปแช่งของพระเจ้า (9:25-27) จงเปรี ยบเทียบวิธีของเอซาวในการหาภรรยากับแผนการของอับ
ราฮัมที่จะระบุถึงการเลือกภรรยาเพื่อ อิสอัคโดยพระเจ้า
“ข้อสังเกตเบื้องต้นเหล่านี้ [ในข้อ 34 และ 35] ก็ได้ทาให้การกระทาที่ฉลาดแกมโกงของยาโคบ
และเรเบคาห์อยูใ่ นมุมมองที่มีเหตุผล ข้อสังเกตเหล่านั้นแสดงให้เห็ นว่าเอซาวไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับพระพร”773
การอวยพรของอิสอัค 27:1 —28:2
ที่นี่เรามียกที่สามของการต่อสู ้ของยาโคบกับเอซาว ยกแรกอยูท่ ี่การเกิด (25:21-28) และยกที่สองอยู่
ที่เรื่ อง สิ ทธิบุตรหัวปี (25:29-34)774 ในมุมมองของพระสัญญาของพระเจ้าแล้ว (25:23) ในเหตุการณ์ท้ งั สาม
นั้นยาโคบ ได้บงการพี่ชายของเขาอย่างไม่จาเป็ นเลย

“บทนี้ [27] นาเสนอหนึ่ งในตัวอย่างที่ประหลาดที่สุดของการจัดเตรี ยมแบบใช้อานาจเหนื อของ
พระเจ้าที่ควบคุ มเรื่ องราวต่างๆ ของมนุ ษย์บาปและที่โน้มน้าวพวกเขาว่าความสนใจถึ งอาณาจักร
ของพระเจ้านั้น ได้รับการปกป้ องไว้ ตามปกติ แล้ว ความผิดของยาโคบนั้นถู ก เน้นเกิ นไป และ
เอซาวนั้นถู กถื อว่าเป็ นฝ่ าย ที่ค่อนข้างไร้ เดี ยงสาหรื อไร้ เดี ยงสาอย่างสิ้ นเชิ งในการดาเนิ นการนั้น
มุมมองตามธรรมเนียมนี้เรี ยกร้อง การปรับปรุ งและการแก้ไข”775
“บทนี้ พ รรณนาถึ ง ครอบครั วทั้ง หมดซึ่ ง พยายามที่ จะท าหน้า ที่ ต่า งๆ ของพวกเขาให้สาเร็ จโดย
ความรู้สึกทาง กายภาพของพวกเขาโดยปราศจากความเชื่อ. . . .
“ความรู ้ สึกตามธรรมชาติท้ งั หมดก็เล่นส่ วนที่เห็ นได้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู ้ สึกแห่ งการ
ลิ้มรส ที่ซ่ ึ งอิสอัคได้ภูมิใจในตัวเขาเองแต่ได้ให้คาตอบที่ผิดแก่เขา การพึ่งพาที่ความรู้สึกของคน
หนึ่งเพื่อการหยัง่ รู ้ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่พิสูจน์วา่ ล้มเหลวเท่านั้น แต่บ่อยครั้งแล้วก็ทาให้ชีวิตวุน่ วาย
อย่างเกินควร
“อย่างไรก็ตาม ที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องราวนั้นเกี่ยวกับการหลอกลวง”776
พระพรปากเปล่ าเป็ นการผูกมัดทางกฎหมายเช่ นพินัยกรรมที่ ถูกเขี ยนขึ้นในโลกใกล้ตะวันออก
โบราณ777 มันได้บรรลุหรื อบางทีได้เปลี่ยนเงื่อนไขของสิ ทธิ บุตรหัวปี ในกรณี ของครอบครัวของฮับราฮัม
นั้น นัน่ เป็ นคาพยากรณ์เกี่ยวกับผูท้ ี่และวิธีที่พระเจ้าจะอวยพรผ่าน เมื่อยาโคบได้อวยพรพวกบุตรชายของ
เขา (49:1-28) บุตรชายแต่ละคนก็ได้รับส่ วนของพระพรของเขา
“อย่างเช่ นในสังคมสมัยใหม่น้ นั มรดกภายใต้กฎหมายของนู ซิได้ถูกกระทบโดยการจัดการที่เป็ น
พินยั กรรม แม้ว่าแผ่นจารึ กของนู ซิบ่งบอกว่าพินยั กรรมเช่ นนั้นบ่อยครั้ งแล้วได้ถูกกล่าวโดยปาก
เปล่า หนึ่ งในแผ่น จารึ กบอกถึงคดีความระหว่างพี่น้องเกี่ยวกับการครอบครองทาสสาวของบิดาที่
ได้ตายไปของพวกเขา ชื่ อ ซู ลู ลิ –อิ ช ทาร์ ทาร์ มิยา คนหนุ่ ม ที่ สุดของสามพี่น้องได้กล่ า วแย้งการ
อ้างอิงของพี่ชายที่แก่กว่าของเขาถึงซูลูลิ –อิชทาร์ และแผ่นจารึ กก็กล่าวถึงคาพยานของเขา
‘ฮูยา บิดาของข้าพเจ้า ได้ป่วยและนอนอยู่บนเตียง จากนั้นบิดาของข้าพเจ้าได้จบั มือของข้าพเจ้า
และได้กล่าวต่อข้าพเจ้าว่า “บุตรชายคนอื่นๆ ของข้าพเจ้า ที่มีอายุมากกว่านั้นอยากได้ภรรยา ดังนั้น
ข้าพเจ้าขอมอบซูลูลิ –อิชทาร์ให้เป็ นภรรยาของเจ้า’” “ในผลลัพธ์สุดท้ายนั้น ศาลได้เห็นชอบในทาร์
มิยา ผูซ้ ่ ึ งสนับสนุนการจัดการที่เป็ นพินยั กรรมโดยปากเปล่าของบิดาของเขา

“มันปรากฎจากแผ่นจารึ กของนูซิอีกแผ่นหนึ่ งว่า แม้กระทัง่ พินยั กรรมโดยปากเปล่าได้เริ่ มต้นด้วย
ประโยค แบบอารัมภบทอย่างเช่น: ‘เอาล่ะ ข้าพเจ้าก็ชราแล้ว. . . .’ ซึ่งเป็ นการใช้ถอ้ ยคาทางกฎหมาย
เพื่อจะบ่งบอกว่าสิ่ งที่ จะตามมานั้นได้สถาปนาการจัดการที่เป็ นพินัยกรรม ในทานองเดี ยวกัน
อิสอัคได้บ่งบอกเอซาวบุตรชายคนโต ของเขาว่า เขาปรารถนาที่จะให้พระพรที่เป็ นพินยั กรรมแก่
เขาว่า ‘ดูเถิด พ่อแก่แล้ว พ่อไม่รู้วนั ตายของพ่อ’ (ปฐก. 27:2)” 778
27:1-4 ชีวติ ของอับราฮัมได้จบลงด้วยความสุ ข ความสาเร็ จ และคุณลักษณะที่เข้มแข็ง ในทางตรงกันข้าม
การเสื่ อมลงทางกายภาพและฝ่ ายวิญญาณได้แสดงถึงวัยชราของอิสอัค779
“ในสิ่ งนี้ ความบกพร่ องของเนื้ อหนังของเขา [อิสอัค] ก็ชดั เจน ในเวลาเดี ยวกันนั้นมันไม่ใช่ แค่
เนื่องจากความลาเอียงของเขาที่ มีต่อเอซาวเท่านั้นแต่เนื่ องจากสิ ทธิ ตามธรรมชาติของบุตรหัวปี อีก
ด้วยว่าเขาปรารถนาที่จะให้พระพรแก่เขาอย่างที่ความปรารถนาที่จะทาสิ่ งนี้ ก่อนการตายของเขาได้
เกิดขึ้นจากจิตสานึกของการเรี ยกแบบบรรพบุรุษของเขา”780
“. . . ความรู ้สึกของอิสอัคนั้นมีพลังมากกว่าศาสนศาสตร์ ของเขา”781
27:5-17 ดู เหมื อนมันสอดคล้องกับคุ ณลัก ษณะของเรเบคาห์ อย่างที่ได้นาเสนอในที่ อื่นในปฐมกาลที่จะ
ตีความการกระทาของเธอที่นี่ว่าพอที่จะทานายได้ ถ้าไม่ใช่ จะเป็ นที่ควรยกย่อง เป็ นที่ชดั เจนว่า
ความต้องการที่จริ งใจที่จะทาให้แน่ใจว่าพรของอิสอัคได้ไปยังบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรโดยพระ
เจ้านั้นได้จูงใจเธอ ในขณะที่แรงจูงใจของเธอนั้นดูเหมือนจะดี แต่วิธีของเธอนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่า
ขาดความเชื่อในพระเจ้า782 เธอได้พยายามที่จะ “หลอกลวง” อิสอัค
“เป็ นที่ชดั เจนว่า ยาโคบเป็ นห่ วงเกี่ยวกับความชอบธรรม ศีลธรรมของการแนะนาของ มารดาของ
เขาน้อยกว่าที่เขาเป็ นห่ วงกับสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นกับเขา ถ้าการหลอกลวงและการ ปลอมตัวของเขาถู ก
เปิ ดเผย”783
ผูค้ นใช้หนังแพะแห่ งตะวันออกที่ มีขนดุ จเส้ นไหมสี ดา (ข้อ 16) มาเป็ นสิ่ งแทนสาหรับขนของ
มนุษย์จนกระทัง่ เมื่อสมัยของโรมัน784
27:18-29 การตอบสนองต่อคาอวยพรของอิสอัคในข้อที่ 23 นั้นเกิดก่อนเวลา มันอ้างอิงถึงคาอวยพรในข้อ
ที่ 27-29 ไม่ใช่คาอวยพรอีกอันหนึ่งที่มาก่อนคาอวยพรนั้น

การจุบของยาโคบทาให้นึกถึงการแสดงออกถึ งความรักที่หลอกลวงอีกอย่างหนึ่ ง นัน่ คื อ การจูบ
พระเยซูของยูดาส (มธ. 26:48-49)
อิ ส อัค ได้ก ล่ า วค าอวยพรของเขา (ข้อ 27-29) ด้ว ยภาษาบทกลอนและอย่า งไม่ มี ข ้อสงสั ย ว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าได้ดลใจเนื่องจากว่ามันเป็ นการเผยพระวจนะ (เปรี ยบเทียบ 49:1-27; ฉธบ.
33; และข้ออื่นๆ) มันเป็ นคาพยากรณ์
ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงถึงองค์ประกอบสองอย่างในพระสัญญาแบบอับราฮัมอย่างเจาะจงที่นี่ นัน่ คือการ
ครอบครองแผ่นดินและลูกหลานที่นบั ไม่ถว้ น เขาได้กล่าวถึงองค์ประกอบอันที่สามโดยทัว่ ไปนัน่
คือพรของชนชาติท้ งั หลายในข้อที่ 29
“เนื่ อ งจากว่า ความตั้ง ใจที่ จะให้ พ รแก่ เ อซาวบุ ต รหัว ปี ไม่ ไ ด้เ กิ ด จากความรู ้ สึ ก ที่ เ หมาะสมต่ อ
พระยาเวห์และพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ อย่างที่การใช้คาว่า เอลโลฮิม แทนที่ จ ะเป็ นยาเวห์
หรื อ เอล ชัดดัย (เปรี ยบเทียบ 28:3) แสดงอย่างชัดเจนนั้น พระพรเองก็ ไ ม่ ไ ด้ข้ ึ น ไปถึ ง ความสู ง
อย่างเต็มที่ของพระพรเกี่ ยวกับความรอดของพระเจ้า แต่ส่วนใหญ่ได้อา้ งอิงถึงความสัมพันธ์ที่ซ่ ึ ง
สองพี่น้องและลูกหลานของพวกเขาจะมีต่อซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่จิตใจของอิสอัคนั้นได้
เติมเต็มอย่างเต็มที่นนั่ เป็ นการค้นพบที่เจ็บปวดเท่านั้นในการให้พรต่อต้านความตั้งใจของเขานั้น
เขาได้ถูกบังคับให้ทาตามคาปรึ กษาที่ช่วยให้รอดของพระเจ้า ที่ได้ปลุ กจิตสานึกของการทรงเรี ยก
แบบบรรพบุรุษในเขาและให้อานาจฝ่ ายวิญญาณแก่เขาที่จะมอบ ‘พรของอับราฮัม’ ให้แก่บุตรชาย
ผูซ้ ่ ึ งเขาได้ยบั ยั้งไว้แต่เป็ นผูท้ ี่พระยาเวห์ได้เลือกสรรเมื่อเขากาลังจะส่ งเขาไปยังฮาราน (28:3, 4)” 785
27:30-45 เป็ นที่ชดั เจนว่า อิสอัครู ้วา่ เขาได้ต่อต้านน้ าพระทัยของพระเจ้าและในที่สุดก็ได้ยอมรับความพ่าย
แพ้อย่างยอมจานน (ข้อ 33) นอกจากนั้น ในวัฒนธรรมนั้นการให้พรของบิดาซึ่ งเป็ นคาพยากรณ์
ของพระเจ้า อย่างเช่นพรที่อิสอัคได้ให้น้ นั ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้786
“โดยการแสดงให้ เห็ น ว่า พรนั้นเปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้ แม้ก ระทั่ง บิ ดาผูใ้ ห้พ รนั้น ผูเ้ ขี ย นก็ เน้น ถึ ง
ลักษณะที่สาคัญของพร นัน่ คือ ความสาเร็ จของมันนั้นอยูน่ อกเหนือมือของมนุษย์”787
บางทีอิสอัคไม่ได้ถอนพรที่เขาได้ให้แก่ยาโคบเพราะว่าเขาได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ใช้อานาจเหนือ

ความชอบทางเนื้ อหนังของเขาที่มีต่อเอซาว (ข้อ 39-40) การเผยพระวจนะของอิสอัคต่อเอซาวนั้น
ไม่ใช่ เป็ นพรที่แท้จริ ง อย่างดี ที่สุดแล้วเขาได้แนะนาองค์ประกอบที่วุ่นวายต่อพรที่เขาได้ให้แก่
ยาโคบเพราะว่ายาโคบได้ใช้การหลอกลวงที่จะได้มนั มา
ภูเขาของเอโดมเป็ นที่อา้ งว้างและแห้งแล้งที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลกทุกวันนี้ ภูเขาเหล่านั้นอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของทะเลตาย ลูกหลานของเอซาวจะยังชี พด้ วยการไล่ล่าผูค้ นอย่างที่เอซาวได้
ยังชีพโดยไล่ล่าสัตว์
คนเอโดมได้ปรนนิ บตั ิคนอิส ราเอลได้ปฏิ วตั ิคนอิสราเอล
และได้ถู ก พิ ชิ ต โดยคนอิ ส ราเอลอย่า งซ้ า ซากตลอดเวลา
ประวัติศาสตร์ ของพวกเขาซาอูลได้พิชิตพวกเขาหลังจากที่
พวกเขาได้ชื่ น ชมกับ ระยะเวลาที่ ย าวนานของการเป็ น
เอกเทศ (1 ซมอ. 14:47) จากนั้นดาวิดได้ทาให้พวกเขาเป็ น
ทาสของเขา (2 ซมอ. 8:14) พวกเขาได้พยายามที่จะปฏิวตั ิ
ภายใต้ก ารปกครองของซาโลมอนแต่ ไม่ ส าเร็ จ (1 พกษ.
9:14) คนเอโดมได้อยูภ่ ายใต้บงั คับของยูดาห์จนกระทัง่
รัชกาลของกษัตริ ยโ์ ยรัม เมื่ อพวกเขาได้กบฎอย่างประสบ
ผลส าเร็ จ ในรั ช กาลของอามาซิ ยาห์ น้ ั น ยู ด าห์ ไ ด้
ปราบปราม พวก เขาอีกครั้งหนึ่ ง (2 พกษ. 14:7) ในที่สุด
แล้ว พวกเขาได้รับเสรี ภาพอย่างถาวรจากยูดาห์ใน ระหว่าง
รัชกาลของอาหัส (2 พกษ. 16:6) ยอห์น เฮอร์ คานัสได้
พิชิตเอโดมประมาณ 129 กคศ. และได้บงั คับให้คนเอโดม
ที่จะยอมต่อการเข้าสุ หนัต และได้รวมพวกเขาเข้าไว้เป็ นชนชาติฮีบรู ภายหลัง โดย ทางแอนทิพา
เทอร์ และเฮโรดนั้น พวกเขาได้ส ถาปนา ราชวงศ์อิ ดู เ มี ย นเหนื อ ยูด าห์ แ ละยัง คงด าเนิ น ต่ อ ไป
จนกระทัง่ การทาลายเยรู ซาเล็มใน ค.ศ. 70 บรรดา ผูเ้ ผยพระวจนะที่เป็ นผูเ้ ขียน บางครั้งได้ใช้คนเอ
โดม เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของศัตรู ของอิสราเอล
เรเบคาห์กลัวถึงการสู ญเสี ยบุตรชายทั้งสองคนของเธอในฐานะผลลัพธ์ของอุบายของเธอ (ข้อ 45)
เอซาว อาจได้ฆ่ายาโคบ และจากนั้นเอซาวอาจได้หนี ไป หรื อ ผูล้ า้ งแค้นแห่ งโลหิ ตอาจได้ฆ่าเขา
(เปรี ยบเทียบ 9:6)

27:46—28:5เรเบคาห์ไ ด้ใช้ค วามไม่ ช อบของเธอที่ มี ต่อภรรยาของเอซาวมาเป็ นข้อแก้ตวั ที่ จะได้รับการ
อนุญาตจากอิสอัคที่จะให้ยาโคบไปยังปั ดดานอารัม ปั ดดานอารัมเป็ นพื้นที่ที่อยูร่ อบๆ ฮาราน788
เป็ นที่ชดั เจนว่า เรเบคาห์ ได้ปิดบังความเกลียดชังของเอซาวที่มีต่อยาโคบไว้จากบิดาที่ชราของเขา
เพราะ เธอได้เชื่ อว่าอิสอัคนั้นใกล้ตายแล้ว (ข้อ 41) การหลอกลวงของเรเบคาห์ทาให้ได้มาซึ่ งพระ
พรสาหรับยาโคบแต่มนั จบด้วยการที่ เขาจะต้องหนี ไปจากบ้านของเขาตราบเท่าที่ปฐมกาลบันทึก
นั้น เรเบคาห์ไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกเลย
“. . . การเริ่ มหัวข้อของการแต่งงานของยาโคบของเธอนั้นเป็ นไม้เด็ดมันได้ทาหน้าที่ อย่างเท่าเทียม
กับความสนใจตนเองของอิสอัคและหลักการต่างๆ ของเขา ผูท้ ี่หวังได้เป็ นลูกสะใภ้คนที่สามซึ่ งเป็ น
คนฮิตไทต์และภรรยาที่กลุม้ ใจนั้นคงได้ทาให้หมดกาลังใจ”789
“ภาษาแบบบงการของเรเบคาห์ ที่ จ ะสงวนยาโคบไว้ก็ แ สดงถึ ง ความค่ น แค้น ของอิ ส อัค และ
ความสัมพันธ์ ของเรเบคาห์ อย่า งที่ ได้แสดงออกโดยการหลอกลวงก่ อนหน้านั้นดู เหมื อนอิ สอัค
และเรเบคาห์ไม่สามารถสื่ อสารกับซึ่ งกันและกันในเรื่ องฝ่ ายวิญญาณที่สาคัญได้ อย่างจริ งใจได้”790
เป็ นที่ชดั เจนว่าอิสอัคได้ตระหนักว่าความปรารถนาของเขาที่จะให้พรแก่เอซาวนั้นไม่ใช่น้ าพระทัย
ของพระเจ้า ดังนั้นหลังจากที่ได้ให้พรแก่ยาโคบแล้ว (27:27-29) เขาได้อวยพรเขามากขึ้น(28:1-4)791
เรื่ องราวนี้ ก็เป็ นการแสดงที่ไม่ธรรมดาของความสามารถของพระเจ้าที่จะใช้ความบาปของผูช้ าย
และผูห้ ญิงที่จะบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ และในเวลาเดี ยวกันก็ลงโทษคนบาปสาหรับ
ความบาปของพวกเขา
“สิ่ งที่มนุษย์ต้ งั ใจเพื่อความชัว่ พระเจ้าก็ใช้เพื่อความดีได้”792
หลายปี ต่อมา ยาโคบผูช้ ราได้อวยพรเอฟราอิมบุตรคนรองของโยเซฟแทนที่จะเป็ นมนัสเสห์บุตรคน
โตของ เขา (48:14-19) เขาคงได้จดจาถึงการที่เขาได้หลอกลวงอิสอัคบิดาของเขาเพื่อที่จะได้รับพร
ของเขา การเข้าหายาโคบของโยเซฟ ณ โอกาสนั้นก็มีเกียรติโดยความแตกต่างและชี วิตของเขาก็
ปราศจากผลลัพธ์ต่างๆ ของการหลอกลวง สิ่ งนี้ไม่ได้เป็ นจริ งกับชีวติ ของยาโคบ
ยาโคบได้เก็บเกี่ ยวสิ่ งที่ เขาได้หว่านไป (กท. 6:7) ต่อมาลาบันได้หลอกลวงเขา และต่อมาพวก
บุตรชายของเขาเอง (ในกรณี ของการขายโยเซฟ) ได้หลอกลวงอย่างโหดร้ายกว่าที่เขาได้หลอกลวง
อิสอัคด้วยซ้ าไป793

การแต่ งงานอีกครั้งของเอซาว 28:6-9
เอซาวได้แสวงหาที่จะได้รับความพอใจจากพ่อแม่ของเขาโดยการแต่งงานกับหนึ่ งในลูกหลานของ
อับราฮัม บรรดาภรรยาของพวกบรรพบุรุษเป็ นกุญแจสู่ พระสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับลูกหลาน
อย่างไรก็ ตาม “เขาได้ล้มเหลวที่ จะพิ จารณาว่าอิ ช มาเอลได้แยกจากครอบครั วของอับ ราฮัมและ
ครอบครัว แห่งพระสัญญาโดยการแต่งตั้งของพระเจ้า ดังนั้นมันแค่ให้อีกหนึ่ งหลักฐานที่วา่ เขาไม่ได้คิดถึง
ความสนใจทาง ศาสนาของครอบครั วที่ ไ ด้รับ เลื อกสรรและไม่ เหมาะสมที่ จะเป็ นผูร้ ั บ การเปิ ดเผยของ
พระเจ้า”794
เรื่ องราวที่ยิ่งใหญ่น้ ี สอนว่า เมื่อประชากรของพระเจ้ารู ้ จกั น้ าพระทัยของพระองค์ พวกเขาก็ไม่ควร
หันไปพึ่ง อุบายที่หลอกลวง ที่บงการเพื่อที่จะได้รับความสาเร็ จฝ่ ายวิญญาณ แต่ตอ้ งดาเนิ นตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้าอย่างชอบธรรม สมาชิกทุกคนในครอบครัวของอิสอัคได้ประพฤติในลักษณะที่เอาตนเองเป็ นจุด
ศูนย์กลางและไม่มีหลักการ กระนั้นพระเจ้าได้พิชิตความบาปของพวกเขาอย่างมีพระคุณ สิ่ งนี้ ย้ าเตือนเราว่า
ความเมตตาของพระองค์น้ นั เป็ นพื้นฐานสู งสุ ดของความรอด
6. นิมิตของยาโคบที่เบธเอล 28:10-22
“จาก ‘หมอนหิ น’ สู่ ‘เสาหิ น’ นั้น เรื่ องราวนี้ บอกถึงการที่สถานที่พกั ของยาโคบ ณ เบธเอลนั้นได้
กลายมาเป็ นสถานที่ที่ได้รับการเฉลิมฉลองมากที่ สุดแห่ งการนมัสการท่ามกลางเรื่ องราวของพวก
บรรพบุรุษ”795
พระยาเวห์ได้ปรากฎ ณ ยอดของบันไดที่ทูตสวรรค์ข้ ึนลงก็กล่าวย้ าพระสัญญาต่ออับราฮัมและเพิ่ม
พระสัญญาต่างๆ แห่ งการอวยพรและการปกป้ องสาหรับยาโคบมากขึ้น บรรพบุรุษคนนี้ ได้ยอมรับถึงการ
ทรงสถิต อยูข่ องพระเจ้าได้ทาให้สถานที่น้ นั เป็ นอนุ สรณ์ดว้ ยก้อนหิ นและชื่ อและได้ปฏิญาณว่าจะนมัสการ
พระเจ้าถ้าพระองค์ได้อวยพรและปกป้ องเขา
“สองเหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในชี วิต ของยาโคบเป็ นการปรากฎของพระเจ้า ในตอนกลางคื น
เหตุการณ์แรกก็คือความฝันนี้ ณ เบธเอลเมื่อเขากาลังหนี จากแผ่นดินคานาอัน ซึ่ งในแง่ถากถางแล้ว
ก็ เป็ นของเขาเนื่ องมาจากพระพรอี ก เหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง ก็ คื อ การต่ อสู ้ ข องเขา ณ เปนี เ อลเมื่ อเขาได้

พยายามที่ จ ะกลับ ไปสู่ แ ผ่ น ดิ น นั้น การเผชิ ญ หน้ า กับ พระเจ้า แต่ ล ะอย่ า งก็ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงชีวติ ”796
เบธเอลได้รับการอ้างอิ งถึ งมากกว่าเมืองใดๆ ในพันธสัญญาเดิ มยกเว้นเยรู ซาเล็มสิ่ งนี้ บ่งบอกถึ ง
ความสาคัญ ของมันในประวัติศาสตร์ตามพระคัมภีร์
28:10-17 เป็ นที่ชดั เจนว่า “บันได” (ข้อ 12 คาฮีบรู ซุลลัม) ได้คล้ายคลึงกับทางบันไดหรื อทางลาด
นักตีความ บางคนถือว่ามันเป็ นการพาดพิงถึงซิ กกูแรท (หอคอยที่เป็ นขั้นบันไดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า)
ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่ามันอ้างอิงถึงพื้นที่ลาดเอียงหรื อทางชันของภูเขาแห่งเบธเอล797
“บันไดเป็ นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของการสามัคคีธรรมที่แท้จริ งและไม่ถูกรบกวนระหว่างพระเจ้า
ในสวรรค์และประชากรของพระองค์บนโลก บรรดาทูตสวรรค์ที่อยู่เหนื อก็นาความต้องการของ
มนุษย์ไปยังพระเจ้า และนาการช่วยเหลือและการปกป้ องจากพระเจ้ามายังมนุษย์ บันได้ได้ต้ งั ขึ้นบน
โลกตรงที่ที่ยาโคบนอนลงที่นนั่ ด้วยความโดดเดี่ ยวที่น่าสงสาร ไร้ ความหวัง และถูกทอดทิ้งโดย
ผูค้ นในบนสวรรค์น้ นั พระยาเวห์ได้ยืนอยู่ และได้อธิ บายถึ งสัญลักษณ์ที่เขาได้เห็นด้วยคาพูด จาก
การที่ได้ประกาศพระองค์เองแก่ยาโคบว่าเป็ นพระเจ้าของบรรพบุ รุษของเขานั้น พระองค์ไม่ได้
เพียงแต่ยืนยันกับเขาถึง พระสัญญาทั้งหมดของบรรพบุรุษในขอบเขตเต็มที่ของสิ่ งเหล่านั้น แต่ยงั
ได้สัญญาแก่เขา ถึงการปกป้ องในการเดินทางของเขาและการกลับมาถึงบ้านของเขาอย่างปลอดภัย
(ข้อ 13-15) แต่ขณะที่ความสาเร็ จของพระสัญญาแก่ยาโคบนี้ ยงั ห่ างไกลอยู่ พระเจ้าได้เพิ่มความ
แน่ ใจที่แน่นอนว่า ‘เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเราจะได้ทา (ได้ดาเนิ นการ) สิ่ งซึ่ งเราพูดกับเจ้าไว้
นั้นแล้ว’” 798
นิมิตอื่นๆ ของห้องพระที่นงั่ ในสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฎใน 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 22:19-22; โยบ 1:6-8;
อิสยาห์ 6; เอเศเคียล 1; เศคาริ ยาห์ 1:10; 6:5; วิวรณ์ 4—5 และตอนอื่นๆ นี่เป็ นการเปิ ดเผยครั้งแรก
ของพระเจ้าต่อยาโคบ และมันได้มาในความฝัน (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:51) พระคัมภีร์ตอนอื่นๆ ก็
ประกอบไปด้วยพระสัญญาต่างๆ แห่ งแผ่นดิน (12:7; 13:14-16; 15:18; 17:8; 24:7) แต่ตอนนี้ (ข้อ
13-14) ก็ใกล้เคียงที่สุดกับตอนหนึ่ งในบทที่ 13 ในแง่ของคาศัพท์ ซึ่ งทาให้บริ บทของ เบธเอลเด่น
ชัดอีกด้วย
ยาโคบเป็ นบุคคลที่สองในพระคัมภี ร์ที่จะได้ยินถึงความแน่ใจที่วา่ “เราอยูก่ บั เจ้า” (ข้อ 15) อิสอัค
เป็ นบุคคลแรก (เปรี ยบเทียบ 26:3, 24) นี่เป็ นพระสัญญาที่ต่อมาพระเจ้าได้กล่าวซ้ าต่อโมเสส(อพย.

3:12); ต่อโยชูวา (ยชว. 1:5); ต่อกิเดโอน (วนฉ. 6:16); เกี่ยวกับอิมมานูเอล (อสย. 7:14; มธ. 1:23)
และ ต่อคริ สเตียนทุกคน (มธ. 28:20; ฮบ. 13:5)
บางที การเปิ ดเผยของพระเจ้า ได้ทาให้ย าโคบประหลาดใจเพราะว่าเขาก าลัง เตรี ย มตัวที่ จะจาก
แผ่นดินแห่ งพระสัญญาไป (ข้อ 16-17) เขาอาจได้รู้สึกว่าพระเจ้าคงจะละทิ้งเขาเนื่ องจากว่าเขา
กาลังจาก แผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาให้แก่บรรพบุรุษของเขาไป
“นิเวศของพระเจ้า” (ข้อ 17 เบธเอล) คือที่ที่พระเจ้าประทับ “ประตูฟ้าสวรรค์” คือที่ที่ยาโคบได้ เข้า
ไปในสวรรค์ (ในความฝันของเขา)
“คาว่า ‘กลัว’ ถูกใช้ในพระคัมภีร์เพื่อจะอธิบายถึงการรวมกันของความหวาดกลัวและการยกย่องซึ่ ง
เป็ นความกลัวเชิงนมัสการ (เปรี ยบเทียบ อพย. 19:16)” 799
“อย่างที่นิมิตของอับราฮัมได้คอยท่าเรื่ องราวต่างๆ จากส่ วนต่อมาของหมวดเพ็นทาทูค ดังนั้นนิ มิต
ของยาโคบได้คอยท่าเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ งจะเกิดขึ้นในบทถัดไปหลายบท”800
28:18-22 ยาโคบได้ต้ งั ก้อนหิ นขึ้นเป็ นอนุสรณ์ต่อการเปิ ดเผยนี้และพระสัญญาของพระเจ้า (ข้อ 18)
การเทน้ ามันบนมันก็ได้ก่อตั้งการกระทาแห่ งความศักดิ์ สิ ทธิ์ ยาโคบไม่ได้สร้ างแท่นบูชาในการ
ตอบสนองต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้า อย่างที่บรรพบุรุษของเขาได้ทา
ยาโคบได้ปฏิ ญาณว่าเขาจะเปลี่ ยนเสาของเขาให้เป็ นแท่นบูชาถ้าพระเจ้าจะทาให้พระสัญญาของ
พระองค์สาเร็ จ (ข้อ 15) นี่ เป็ นครั้งเดี ยวที่ได้ถูกบันทึ กไว้ที่บรรพบุ รุษได้เสนอคาปฏิ ญาณกับ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 31:13) เขาได้ปฏิญาณว่าพระยาเวห์จะเป็ นพระเจ้าของเขาถ้าพระเจ้าได้พิสูจน์
ว่าสัตย์ซื่อต่อเขา คาปฏิญาณของยาโคบ (ข้อ 20-21; เปรี ยบเทียบ 31:13; 35:1-3, 7) สามารถแปลได้
ว่า “เนื่องจาก. . .” แทนที่จะเป็ น “ถ้า. . .” บางทีนี่ไม่ใช่การต่อรองที่ไร้สมองอย่างที่มนั ดู เหมือน
จะเป็ นนั้น แม้วา่ ประวัติของชี วิตของยาโคบแสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้วเขานั้นหลักแหลมในเรื่ อง
การเจรจา เป็ นที่ ชัดเจนว่ายาโคบเป็ นผูเ้ ชื่ อในพระยาเวห์แล้ว แต่การอุ ทิศตนของเขาต่อพระเจ้า
ณ เวลานี้ น้ นั เหมือนจะค่อนข้างเห็ นแก่ ตวั และมีเงื่ อนไข เขายังไม่ได้ยอมจานนและอุ ทิศตนต่อ
พระเจ้าอย่างเต็มที่801
“ความแน่ ใจถึ งการสถิ ตอยู่ของพระเจ้าควรก่อให้เกิ ดการตอบสนองแบบเดี ยวกันถึ งการนมัสการ
และความมัน่ ใจในผูเ้ ชื่ อทุกคนอย่างที่มนั ได้ก่อให้เกิ ดในยาโคบ นี่ เป็ นเนื้ อหาตั้งแต่ตอนเริ่ มแรก

โดยพระคุณนั้น พระเจ้าก็เยีย่ มเยียนประชากรของพระองค์และสัญญาแก่พวกเขาถึงการปกป้ องและ
การจัดเตรี ยม เพื่อว่าพวกเขาจะเป็ นพรแก่คนอื่นๆ ส่ วนพวก เขานั้นจะต้องตอบสนองด้วยความเชื่ อ
ยาเกรงพระองค์ นมัสการพระองค์ ถวายแด่พระองค์ ปฏิญาณต่อพระองค์ และทาอนุ สรณ์สาหรับผู้
นมัสการในอนาคต ณ สถานที่ ต่างๆ เช่นนั้น”802
ความสั ม พัน ธ์ ข องยาโคบกับ พระยาเวห์ ค่ อนข้า งแตกต่ า งจากความสั ม พันธ์ ข องอับ ราฮัม หรื อ
ความสั ม พันธ์ ของอิ ส อัค พระเจ้าได้ท ดสอบอับ ราฮัม แต่ ยาโคบได้ทดสอบพระเจ้า พระเจ้าได้บอกให้
อับราฮัมที่จะละประเทศของ เขาก่อนที่เขาจะได้เข้าไปสู่ พระพร แต่ยาโคบได้เรี ยกร้องเงื่อนไขที่พระเจ้าก่อน
เขาได้ปฏิญาณที่จะอวยพรพระเจ้า ”803 เขาได้เต็มใจที่จะยอมรับพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า แต่เขาไม่ได้
อุทิศตัวเขาเองต่อพระเจ้า จนกว่าพระเจ้าได้พิสูจน์ ว่าสัตย์ซื่อต่อเขาเป็ นการส่ วนตัว พระเจ้าได้อวยพร
ยาโคบเนื่ องจากการเลือกสรรของพระเจ้าและความเชื่ อของ อับราฮัมและของอิสอัคมากกว่าเนื่ องจากความ
เชื่อของยาโคบ ณ เวลานี้
ผูเ้ ชื่อหลายคนได้ต่อรองกับพระเจ้าอย่างที่ยาโคบได้ทาที่นี่ พวกเขาตกลงที่จะนมัสการพระองค์ใน
เงื่อนไข ของพวกเขาแทนที่จะเป็ นเพราะว่าพระเจ้าได้พิสูจน์วา่ พระองค์สัตย์ซื่อในอดีต บ่อยครั้งแล้วพระเจ้า
ได้ปรับเข้ากับ ความเชื่อที่อ่อนแอเช่นนั้น แต่ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ พระองค์ทาเช่นนั้นก็ไม่ได้ชมเชยการกระทาแห่ ง
การต่อรองกับพระเจ้า
การเปิ ดเผยถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและพระพรที่ได้สัญญาไว้ก็ดลใจการนมัสการที่แท้จริ ง การ
นมัสการนี้เป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการเปิ ดเผยเช่นนั้น
7. การแต่งงานของยาโคบและการหลอกลวงของลาบัน 29:1-30
เรื่ องราวที่ยาวของความสัมพันธ์ของยาโคบกับลาบัน (บทที่ 29—31) เป็ นลักษณะที่สาคัญที่สุดของ
เรื่ อง ราวของยาโคบ (บทที่ 25—35) มันเป็ นเรื่ องราวภายในเรื่ องราว และมันมีโครงสร้างแนวคิดที่ถูกวางไว้
ในรู ป สมมาตรอีกด้วย ณ ศูนย์กลางของมันก็คือเรื่ องราวของการเกิดของบรรดาบุตรชายของยาโคบ ซึ่ งเป็ น
บรรพบุรุษของเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล (29:31-35)
ยาโคบได้พบกับราเชลที่บ่อน้ าและได้เอาน้ าให้ฝูงแพะแกะทั้งๆ ที่มีการต่อต้านในการทาอย่างนั้น
ความรัก ของเขาสาหรับเธอนั้นได้นาเขาไปสู่ การรับใช้ลาบันเป็ นเวลา 7 ปี เพื่อจะได้รับเธอมาเป็ นภรรยาของ
เขา ลาบันได้หลอกลวง ยาโคบให้แต่งงานกับเลอาห์ ซึ่ งเป็ นลูกหัวปี ดังนั้นยาโคบจาต้องทางานอีก 7 ปี เพื่อ
จะได้ราเชล

“ในลาบันนั้น ยาโคบได้พบกับคู่ปรับของเขาและวิธีแห่งการมีวนิ ยั ของเขา”804
“ตอนนี้ ยาโคบอยู่ใ นโรงเรี ย นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด นั่นคื อโรงเรี ย นแห่ ง ประสบการณ์ และก็ มี หลาย
บทเรี ยนที่จะต้องเรี ยนรู ้ สามบทเหล่านี้ (29-31) ก็ครอบคลุม 40 ปี [บางที 20 ปี ] แห่ งชีวิตของเขา
และเป็ นการบันทึกถึงส่ วนที่ใหญ่ของการฝึ กอบรมของเขา”805
29:1-12 ปฐมกาลเน้นถึงทิศตะวันออกมากกว่าพระธรรมเล่มใดๆ ในพันธสัญญาเดิม (ดู 3:24; 4:16; 10:30;
11:2; 13:11; 25:6 [และ 29:1]) ในฐานะการบ่งชี้ถึงความสาคัญบางอย่าง”806
ยาโคบได้เดินทางประมาณ 450 ไมล์จากเบเออร์ เชบาไปยังฮาราน (ข้อ 4) จงสังเกตถึงการขาด
หายไปของการอธิ ษฐานเพื่อการนาพาของพระเจ้าถึงผูห้ ญิงที่เป็ นการเลือกของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นส่ วน
สาคัญของการเยีย่ มเยียนของคนใช้ของอับราฮัมที่มายังบริ เวณเดียวกันเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกัน
(บทที่ 22) ยิง่ ไปกว่านั้น ยาโคบได้ไปถึงตามลาพังด้วยการเดินเท้า ในขณะที่คนใช้ของอับราฮัม
ได้นงั่ บนหลังอูฐมา
“จริ งตามคุณลักษณะของเขานั้น ยาโคบก็ดาเนิ นการอย่างจองหองซึ่ งได้ซักถามอุปนิสัย ที่ไร้กงั วล
ของพวกผูเ้ ลี้ ยงแกะ (ข้อ 7)
สาหรับการวิพากวิจารณ์ ท้ งั หมดนั้น คนหนึ่ งอาจมองไปที่ความ
ประพฤติของเขา นัน่ คือเขาไม่ได้เป็ นผูข้ ้ ีเกียจในจริ ยธรรมการทางานของ เขา (31:6, 38-41)” 807
บางทีบ่อน้ าเป็ นที่เก็บน้ าซึ่ งมีปากพร้อมกับเส้นรอบวงขนาดใหญ่ (ข้อ 8) หิ นขนาดใหญ่ที่เรี ยกร้อง
ชายหลายคนที่จะเคลื่ อนมันก็เป็ นที่ชดั เจนว่าได้ปกปิ ดมันไว้ หลังจากที่ใครคนหนึ่ งได้เคลื่ อนหิ น
นั้นแล้ว ฝูงแพะแกะก็จะรวมตัวกันรอบๆ ขอบของบ่อน้ าเพื่อจะดื่มบ่อน้ าที่ราเชลได้ตกั น้ า สาหรับ
เอลีเยเซอร์ น้ นั (24:16) อาจเป็ นชนิดที่แตกต่างกัน
คนเลี้ ยงแกะที่เป็ นผูช้ ายเหล่านั้นคงไม่สามารถเคลื่อนหิ นออกได้เพราะว่าบ่อน้ านั้นเป็ นของลาบัน
การไร้ความสามารถของพวกเขานั้นคงเป็ นเรื่ องศีลธรรมมากกว่าเรื่ องร่ างกาย808
ยาโคบได้ร้องไห้ดว้ ยความยินดี (ข้อ 11) แต่เขาไม่ได้สรรเสริ ญพระเจ้า เขาได้คิดว่าเขาได้สิ้นสุ ด
การเดิ นทางของเขา ตอนนี้ ก็อยูใ่ นที่ที่ถูกต้อง และได้พบกับบุคคลที่ถูกต้อง นี่ เป็ นหนึ่งในบางที่
ในพระคัมภี ร์ที่เราพบว่าผูช้ ายได้จุบผูห้ ญิ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่ายาโคบได้กระทาบนพื้นฐานของการ
ดึงดูดทางร่ างกายของราเชลเท่านั้น

“เมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้คน้ พบถึงเอกลักษณ์ของเรเบคาห์ เขาได้นมัสการพระเจ้า (24:24, 26)
แต่ที่นี่ยาโคบได้เกร็ งกล้ามเนื้อของเขา ซึ่ งพิสูจน์ถึงความสามารถของเขาที่จะ รั บ ใช้ครอบครั วของ
ลาบัน”809
“ส่ วนใหญ่แล้ว ฉากนี้ [29:1-14] เกี่ยวข้องกับการจัดเตรี ยมของพระเจ้ากับการไร้การ อธิษฐานของ
ยาโคบ. . .”7810
คาแนะนาของนักตีความบางคนที่วา่ ลาบันได้รับยาโคบมาเป็ นบุตรของเขานั้นก็เป็ นที่สงสัย811
29:13-20 ตาเชื่อมซึ มนั้นไม่สดใสและขาดความเป็ นเงาแทนที่จะเป็ นความสว่าง (ข้อ 17) ตาที่สดใสนั้นได้
ถือว่าเป็ นและยังเป็ นจุดสุ ดยอดของความงามท่ามกลางผูค้ นในโลกตะวันออกใกล้812
“เกี่ยวกับการแต่งงานโดยทัว่ ไปนั้น แผ่นจารึ กของนูซิได้บนั ทึกว่า ถ้าชายคนหนึ่งได้ทา งานเพื่อบิดา
ของผูห้ ญิงผูซ้ ่ ึ งเขาปรารถนาจะแต่งงานด้วยนั้นเป็ นระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเขา ก็ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ เ อ า
ผูห้ ญิงคนนั้นมาเป็ นภรรยาของเขา”813
“7 ปี เป็ นข้อเสนอที่ ดูดี เป็ นที่ ชัดเจนว่ายาโคบไม่ได้เสี่ ยงในการปฏิ เสธ คื อข้อเท็จจริ งที่ ลาบัน
ไม่ได้ลม้ เหลวที่ จะสังเกต และหาประโยชน์ใส่ ตวั อย่างที่ยาโคบได้หาประโยชน์ใส่ ตัวจากความ
อยากได้ของเอซาว (25:32)” 814
ลูกจ้างโดยทัว่ ไปได้รับค่าจ้างระหว่าง 1 ถึง 1 เชเขลครึ่ งต่อเดือนในสมัยนั้น ซึ่ งเป็ นของขวัญงาน
แต่งงานขนาดใหญ่ในการแลกเปลี่ยนกับมือของราเชล815
โครงสร้างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรของข้อ 20-30 นั้นจดจ่อความสนใจไปที่ความซับซ้อน
ที่ก่อให้ เกิดขึ้นโดยการหลอกลวง
“A
B
C
C’
B’

ค่าจ้างของยาโคบสาหรับภรรยาของเขา (20)
การบรรลุจุดมุ่งหมายของการแต่งงานกับเลอาห์โดยการหลอกลวง (21-24)
การกล่าวหาของยาโคบที่มีต่อลาบัน (25)
การแก้ต่างของลาบัน (26)
การบรรลุจุดมุ่งหมายของการแต่งงานกับราเชลโดยการเจรจา (27-30ก)

A’

ค่าจ้างของยาโคบสาหรับภรรยาของเขา (30ข)”816

29:21-30 “นี่เป็ นหนึ่งในการเล่นพิเรนท์ที่เลวทรามที่สุดซึ่ งได้เล่นกับมนุษย์”817 ยาโคบได้แสร้งเป็ นพี่ชาย คน
โตของเขา และตอนนี้ เลอาห์ได้แสร้ งเป็ นน้องสาวคนเล็กของเขา ลาบันและเลอาห์ได้หลอกลวง
ยาโคบอย่างเช่ นที่ ยาโคบและเรเบคาห์ได้หลอกลวงอิ สอัค บางทีการกิ นและการดื่ มของยาโคบ
ณ งานเลี้ยงนั้นได้ปกคลุมความคิดของเขา (ข้อ 22) ความมืดของเต็นท์ของเขาในตอนกลางคืนนั้น
อาจได้ทาให้มนั ยากสาหรับเขาที่จะมองเห็นเช่นกัน818 ยิ่งไปกว่านั้นอีก ในวัฒนธรรมนั้น ตามธรรม
เนียมแล้วเจ้าสาวจะเข้าไปอยูต่ ่อหน้าของสามีของเธอพร้อมกับคลุมหน้าไว้819 วอน แรด ได้เขียนว่า
“ปกคลุ มอย่างหนักหนา” และ อัลเดอร์ ได้เขี ยนว่า “ปกคลุ มอย่างสิ้ นเชิ ง”820 มีอยู่ปีหนึ่ ง นักศึกษา
ชาวอินเดี ยของข้าพเจ้า ได้บอกข้าพเจ้าว่า บิ ดาของเขาไม่ได้เห็ นหน้าของมารดาของเขาเป็ นเวลา
3 วันหลังจากการแต่งงานของพวกเขา มันยังคงเป็ นธรรมเนี ยมท่ามกลางคนอินเดี ยบางคนสาหรับ
เจ้าสาวที่จะถูกปกคลุมหน้าไว้แม้กระทัง่ หลังจากความสาเร็ จของการแต่งงาน821
เป็ นธรรมเนียมสาหรับบิดาของเจ้าสาวที่จะให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่เธอเมื่อเธอได้แต่งงานซึ่ งก็คือสิ น
เดิ มของฝ่ ายหญิ ง ในโลกสมัยโบราณนั้น ตามปกติ แล้วของขวัญก็ประกอบไปด้วยเสื้ อผ้า เครื่ อง
เรื อน และเงิน และมันได้กลายมาเป็ นจานวนเงินที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตสาหรับภรรยาในกรณี ที่ สามี
ของเธอได้ตายไปหรื อได้หย่าเธอ สิ นเดิมของฝ่ ายหญิงบางอย่างนั้นก็มีคุณค่าเป็ นพิเศษ เช่น สาว
ใช้ (24:61; 29:29) หรื อเมือง (1 พกษ. 9:16) ลาบันนั้นใจกว้างขวาง822
อย่างที่ยาโคบได้หลอกลวงอิสอัค โดยการใช้ประโยชน์ของการไร้ความสามารถของเขาที่จะมอง
เห็นเนื่ องจากสายตาไม่ดี (27:36) ดังนั้นลาบันได้หลอกลวงยาโคบโดยการใช้ประโยชน์ของการไร้
ความสามารถของเขาที่จะมองในเต็นท์ที่มืด (29:25) ก่อนหน้านั้นยาโคบได้แสร้งเป็ นพี่ชายคนโต
(บทที่ 27) และตอนนี้ ลาบันได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเขาโดยการแทนที่ลูกสาวคนเล็กด้วยลูกสาวคนโต
ลาบันก็เป็ นคนที่หลอกลวงเช่นเดียวกับยาโคบ (ข้อ 26)
“สาหรับความเลวทรามนั้น ลาบันก็ได้รับรางวัลในพันธสัญญาเดิม”823
เขาควรได้บอกยาโคบล่วงหน้าเกี่ยวกับธรรมเนี ยมนี้ ถ้ามันเป็ นธรรมเนี ยมอย่างแท้จริ ง ซึ่ งดูเหมือน
จะเป็ นที่สงสัย
“สัปดาห์ของเจ้าสาว” เป็ นสัปดาห์หลังจากงานเลี้ยงที่มาทีหลังการแต่งงาน (ข้อ 27; เปรี ยบเทียบ
วนฉ. 14:12, 17) ยาโคบได้รับราเชลมาหลังจากเจ็ดวันที่เขาได้บรรลุงานแต่งงานของเขากับเลอาห์

(เปรี ยบเทียบ ข้อ 28, 30) (โจเฟซัสได้เขียนว่าเจ็ดปี ที่สองนั้น ยาโคบได้เอาราเชลมาเป็ นภรรยา ของ
เขา824) คาฮีบรู “ราเชล” หมายถึง “แกะตัวเมีย” และ “เลอาห์” หมายถึง “วัว” ในเชิงเหน็บ แนม
แล้ว ลาบันได้ปฏิ บตั ิ ต่อพวกเขาดัง เช่ นปศุ สัตว์และได้ใ ช้พ วกเขาสาหรั บการต่ อรองและการค้า
“ศิลปาห์” หมายถึง “จมูกอันเล็กน้อย” และ “บิลฮาห์” หมายถึง “ปราศจากกังวล” ยาโคบได้
แต่งงานกับผูห้ ญิงสองคนในแปดวัน จงสังเกตว่ายาโคบได้ประพฤติเหมือนกับบิดามารดาของเขา
ซึ่ งแต่ละคนนั้นก็โปรดปรานบุตรคนหนึ่ งเหนื ออีกคนหนึ่ ง ส่ วนยาโคบก็ได้โปรดปรานภรรยาคน
หนึ่ งเหนื ออี กคนหนึ่ ง ในสองกรณี น้ นั ปั ญหาต่างๆ ทางครอบครั วได้ติดตามมา ภายหลังธรรม
บัญญัติของโมเสสได้ห้ามการแต่งงานกับสองพี่นอ้ ง ณ เวลาเดียวกัน (ลนต. 18:18) อย่างไรก็ตาม
การมีภรรยาหรื อสามีสองคนในขณะเดี ยวกัน และการมีสามีหรื อภรรยาหลายคนในขณะเดี ยวกัน
ไม่เคยเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าเลย (2:24) 825
“ยาโคบได้วางแผนที่จะเอาราเชลมาเป็ นภรรยาของเขา แต่พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้เขาที่จะได้ เลอาห์”826
หลักฐานจะติดตามมาที่วา่ เลอาห์น้ นั อยูใ่ น “ฝ่ ายวิญญาณ” มากกว่าราเชล
พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่จะอวยพรประชากรของพระองค์ แต่ใน
ขบวนการ นั้น พระองค์อาจลงวินยั พวกเขาสาหรับบาปที่ไม่ได้แก้ไขก่อนหน้านั้นของพวกเขาและบ่อยครั้งก็
ทาด้วยความกรุ ณา (นัน่ คือ ด้วยการลงโทษที่สอดคล้องกับการกระทาผิด; เปรี ยบเทียบ สภษ. 3:12; กท. 6:7;
ฮบ. 12:5-6) 827
“ยาโคบกาลังได้รับสิ่ งที่เขาสมควรได้รับ ในแง่น้ ี เจ็ดปี ที่พิเศษที่ยาโคบจาต้องรับใช้ลาบันนั้นดู
เหมือนจะ เป็ นการชดใช้สาหรับการปฏิบตั ิของเขาที่มีต่อเอซาว โดยการเรี ยกสถานการณ์เช่นนั้น
ให้มาสู่ ความสนใจ ของผูอ้ ่าน ผูเ้ ขียนก็เริ่ มต้นที่จะดึงบทเรี ยนที่สาคัญจากเรื่ องราวเหล่านี้ อุบายที่
หลอกลวงของยาโคบสาหรับ การได้ม าซึ่ ง พระพรนั้นไม่ไ ด้รับ การรั บรองจากพระเจ้า โดยทาง
แผนการของพระเจ้านั้น น้ าพระทัยของ พระเจ้าก็ได้สาเร็ จ แต่ผเู ้ ขียนตั้งใจที่จะชี้ ให้เห็ นเช่ นกันว่า
อุบายและเล่ห์เหลี่ยมไม่ใช่การออกแบบของ พระเจ้า”828
8. ยาโคบจัดการกับพระพรของพระเจ้าอย่างผิดๆ 29:31-30:24
พระเจ้าได้สร้างครอบครัวของยาโคบซึ่ งเป็ นบรรพบุรุษของเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลอย่างที่พระองค์
ได้สัญญา แก่ยาโคบ ณ เบธเอล น่ าเสี ยดายที่ยาโคบและพวกภรรยาของเขาได้ดาเนิ นชี วิตด้วยความอิจฉา
และความขัดแย้ง ในเรื่ องวิธีที่พระเจ้าได้เลือกที่จะอวยพรพวกเขา ปั ญหาแท้ของความขั ดแย้งของสองพี่

น้องในส่ วนนี้ก็เป็ นปั ญหา อย่างเดียวกันของการต่อสู ้ของสองพี่นอ้ งเอซาวและยาโคบ ใครจะเป็ นผูน้ าและ
เป็ นที่หนึ่ง และใครจะต้องรับใช้?
“ยาโคบได้วางแผนที่จะเอาราเชลมาเป็ นภรรยาของเขา แต่พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้เขาได้เลอาห์ ดังนั้น
ในการ พลิ กกลับหลักสองอย่างในชี วิตของยาโคบนั้น เราสามารถเริ่ มต้นที่ จะเห็ นถึ งหัวข้อของ
ผูเ้ ขียนที่กาลังก่อตัวขึ้น ยาโคบได้แสวงหาที่จะแต่งงานกับราเอชล แต่ลาบันได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับ
เขา จากนั้นยาโคบได้แสวงหาที่จะสร้าง ครอบครัวของเขาผ่านทางราเชล แต่เธอก็เป็ นหมัน และ
พระเจ้าได้เบิกครรภ์ของเลอาห์”829 การบันทึกถึงลูกๆ ของ ยาโคบนี้ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของเรื่ องราว
ของยาโคบโดยโครงสร้างนั้น ก็สาคัญด้วยอย่างน้อยสามเหตุผล
1.

มันแสดงถึ งความสัตย์ซื่อพระเจ้าในการจัดเตรี ยมลู กหลานอย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้ “ตอนนี้
เรื่ องราวนั้นมุ่งไปที่ความสาเร็ จของพระสัญญาของพระยาเวห์ ที่จะอยู่กบั ยาโคบและที่จะอวยพร
เขา”830

2.

มันให้ที่มาและสถานการณ์ต่างๆ ที่ลอ้ มรอบการกาเนิ ดของบรรดาหัวหน้าเผ่าของอิสราเอล “หัวข้อ
ของหมวดเพ็นทาทูคไม่ยากที่จะมองเห็ น มันเป็ นเรื่ องราวของการกาเนิ ดและช่ วงวัยรุ่ นของชน
ชาติหนึ่ง”831

3.

มันอธิ บายถึงการแข่งขันกันของเผ่าที่ติดตามมาในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลอย่างมากมาย

ส่ วนนี้ ไปถึ งจุดสุ ดยอดด้วยการเกิดของโยเซฟ (30:24) ซึ่ งได้ยืนยันว่าเป็ นเวลาสาหรับยาโคบที่จะ
กลับบ้าน (30:25)
29:31-35 โมเสสได้บนั ทึกการเกิดของบุตรชายสี่ คนแรกของเอลาห์ คือ รู เบน สิ เมโอน เลวี และยูดาห์ เมื่อ
อนุประโยค “พระเจ้าทรงเห็น” ปรากฎ (ข้อ 31) นั้น การกระทาอย่างเด็ดขาดของพระองค์ ก็ติดตาม
มาในไม่ชา้ บ่อยครั้งก็เพื่อคนอ่อนแอและคนถูกข่มเหง (เปรี ยบเทียบ 6:5; 7:1; 18:21; 31:12; อพย.
2:25; 4:31)
30:1-8 การตอบสนองของราเชลต่อการเป็ นหมันของเธอและการตอบสนองของยาโคบตรงข้ามกับการที่
เรเบคาห์กบั อิสอัค และซาราห์กบั อับราฮัมได้ประพฤติในสถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายกันซาราห์ได้ใช้
ธรรมเนียมอันเป็ นที่ยอมรับได้ในวัฒนธรรมของเธอ แม้วา่ ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า ที่
จะประกันถึงทายาทสาหรับอับราฮัม (เปรี ยบเทียบ 16:1-2) อิสอัคได้อธิษฐานที่พระเจ้าจะเบิกครรภ์

ของเรเบคาห์และได้รอคอย (25:21) ราเชลและยาโคบได้ทาตามตัวอย่างของซาราห์และอับราฮัม
ความขัดแย้งระหว่างราเชลและเลอาห์ จดจ่อที่ ความรั กและความเป็ นแม่ ราเชลมี ความรั กของ
ยาโคบ แต่เธอไม่สามารถเป็ นแม่ได้ ในทางตรงกันข้ามนั้น เลอาห์เป็ นแม่ของลูกๆ ของยาโคบ แต่
เธอไม่สามารถพิชิตความรักของเขาได้832
เรื่ องราวของการเกิดของบุตรชายของบิลฮาห์ ซึ่ งก็คือดาน และนัฟทาลีก็ติดตามมา (ข้อ 5-8)
30:9-13 ศิลปาห์ ซึ่ งเป็ นสาวใช้ของเลอาห์ ก็ได้ให้กาเนิดบุตรชายสองคนแก่ยาโคบ คือ กาดและอาเชอร์
“คาว่าภรรยาและภรรยาน้อยถูกใช้อย่างไม่เคร่ งครัดมากขึ้นในสมัยของบรรพบุรุษ ผูห้ ญิงสามคน
ในสมัยของบรรพบุรุษนั้นถูกเรี ยกว่าเป็ นทั้งภรรยาและภรรยาน้อย คือ ฮาการ์ (ปฐก.16:3;25:6 อย่าง
อ้อมๆ) เคทูราห์ (25:1; เปรี ยบเทียบ 1 พงศาวดาร 1:32) และบิลฮาห์ (ปฐก. 30:4; 35:22) ภรรยา
น้อยแต่ละคนเหล่านี้ก็เป็ นภรรยาสารองสาหรับ บรรพบุรุษ ไม่ใช่ทาส แต่เป็ นรองต่อภรรยาผูซ้ ่ ึ ง
เป็ นนายหญิงของเธอ หลังจากสมัยของ บรรพบุรุษนั้น คาว่าภรรยาไม่เคยถูกใช้วา่ เป็ นคาเหมือน
สาหรับภรรยาน้อย ศิลปาห์ แม้วา่ จะไม่เคยถูกเรี ยกว่าภรรยาน้อย (เปรี ยบเทียบ 30:9) ก็มีตาแหน่ง
ทางสังคม อย่างเช่น บิลฮาห์ (เปรี ยบเทียบ 37:2)” 833
30:14-20 มะเขือดูดาอิม เป็ นพืชในตระกูลของมันฝรั่งและมะเขือเทศ ซึ่ งเป็ นพืชที่ออกดอกในฤดูหนาว และ
ออกผลขนาดลูกไหนในฤดูร้อน ผลนั้นมีกลิ่ นหอมจัดและน่ ากิ น และถูกคิดว่าจะช่วยหญิงที่เป็ น
หมันตั้งครรภ์ได้ คนอาหรับบางคนยังใช้มนั เป็ นยากระตุน้ ความต้องการทางเพศและเรี ยกมันว่า
“แอปเปิ้ ลของมาร” (เปรี ยบเทียบ พซม. 7:13) 834
“ผลลัพธ์ น้ นั ก็เป็ นที่ เหน็ บแนม มะเขือดู ดาอิ มไม่ได้ทาสิ่ งใดเพื่อราเชลเลย ในขณะที่ เลอาห์ก็ได้
บุตรชายอีกคนหนึ่งด้วยการให้พวกมัน”835
“อย่างที่ยาโคบได้ซ้ื อสิ ทธิ บุตรหัวปี ด้วยถัว่ แดงต้มหนึ่ งหม้อ (25:29-34) ดังนั้นเลอาห์ก็ได้ซ้ื อสิ ทธิ์
ที่จะมีลูกมากขึ้นกับยาโคบด้วยมะเขือดูดาอิมของรู เบนบุตรชายของเธอ (30:14-16)” 836
“‘นอน’ ในฐานะที่ เป็ นภาษาที่สุ ภาพส าหรั บการมี เพศสัมพัน ธ์ น้ ัน ไม่ เคยถู ก ใช้ส าหรั บ การมี
เพศสั ม พันธ์ ฉันสามี ภรรยาที่ มี ค วามรั ก ในพระธรรมนี้ แต่ ถู ก ใช้ส าหรั บ การมี เพศสัม พัน ธ์ ซึ่ ง
ต้องห้ามหรื อถูกบังคับเท่านั้น เช่ น ลูกสาวของโลทกับโลท (19:32-35); คนฟี ลิ สเตียกับเรเบคาห์

(26:10); เชเคมกับดีนาห์ (34:2, 7); รู เบนกับบิลฮาห์ (35:22); ภรรยาของ
(39:7, 10, 12, 14)” 837

โปทิ ฟ าห์ ก ับ โยเซฟ

เลอาห์ได้รับลูกคนอื่นๆ ของเธอ คือ อิสสาคาร์ เศบูลุน และดีนาห์ เพราะว่า “พระเจ้าทรงสดับฟั ง
นางเลอาห์” (ข้อ 17) ไม่ใช่เนื่องจากอานาจวิเศษบางอย่างที่ได้เชื่อมโยงกับมะเขือดูดาอิมนั้น
ยาโคบอาจมีลูกสาวคนอื่นๆ นอกเหนือจากดีนาห์ (เปรี ยบเทียบ 37:35 และ 46:7) เธออาจเป็ นเพียง
แค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ถูกเอ่ยถึงโดยชื่อ เพราะว่าเธอเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นซึ่ งประสบการณ์ของเธอนั้น
ต่อมาโมเสสได้บนั ทึกไว้ในปฐมกาล (บทที่ 34)
30:22-24 ในที่สุดแล้ว พระเจ้าก็ได้ให้บุตรชายแก่ราเชล ซึ่ งก็คือโยเซฟ เขาได้เกิดมา ณ ตอนปลายของปี ที่
14 ของยาโคบในการรับใช้ลาบัน
ความริ ษ ยา การทะเลาะวิวาท ความเชื่ องมงาย และความเชื่ อที่ อ่อนแอซึ่ งถู กแสดงออกมาโดย
ยาโคบและ ภรรยาของเขานั้นก็เป็ นจุดเด่นในตอนนี้ ของขวัญแห่ งการให้ลูกๆ ของพระเจ้านั้นก็เป็ น
ความกรุ ณา พระองค์ให้ พวกเขาโดยไม่คานึ งถึงความประพฤติของบิดาและมารดา ในที่สุดแล้วรา
เชลได้ยอมรับสิ่ งนี้ (ข้อ 23-24) และยาโคบ ก็เช่นกัน การใช้ชื่อ “เอลโลฮิม” และ “ยาเวห์” สะท้อน
ถึงท่าทีของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อพระเจ้าและแสดงถึง ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์
“ในระดับของมนุ ษย์น้ นั เรื่ องราวก็แสดงถึ งความปรารถนาของมนุ ษย์สาหรับความรั กและการ
ยอมรับ และราคาของการกีดกั้นมัน ในระดับของพระเจ้านั้น นัน่ ก็แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าอีก
ครั้งหนึ่งในการเลือกสาระที่ยงุ่ ยากและไม่มีท่าว่าจะดี”838
“ความลาเอียงของยาโคบและการรับมือกับครอบครัวของเขาโดยทัว่ ไปนั้นได้นาไปสู่ การต่อสู ้และ
การแบ่งแม่ออกเป็ นกลุ่มที่ได้ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลเป็ นเวลาหลายศตวรรษ
หลังจากนั้น”839
ผูเ้ ชื่อไม่ควรอิจฉาและต่อสู ้ ซึ่ งนาไปสู่ ความขัดแย้งที่ขมขื่น แต่ควรเชื่ อฟั งพระเจ้าโดยการวางใจให้
พระองค์ ที่จะให้พระพรของพระองค์อย่างฉลาด อย่างยุติธรรม และอย่างเมตตาสงสาร
การกระทาต่างๆ ของยาโคบ ของราเชลและของเลอาห์ และการกระทาเหล่านั้นของอับราฮัมและซา
ราห์ ใน บทที่ 16 ก็ ต้ งั ค าถามต่า งๆ เกี่ ย วกับ การเป็ นพ่อแม่แทน ทุ กวันนี้ สามี และภรรยา ผูซ้ ่ ึ งไม่

สามารถมีบุตรตามธรรมชาติ ได้ บางครั้งก็เลื อกที่จะใช้การบริ การของบุคคลที่สาม ผูซ้ ่ ึ งสามารถ
จัดเตรี ยมหน้าที่ที่จาเป็ นและก็ช่วยให้พวกเขา ที่จะมีลูกได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าภรรยาไม่สามารถอุม้
ทารกในครรภ์ของเธอในระยะเวลาของการตั้งครรภ์แบบเต็ม ที่ ไ ด้ หมอบางคนได้แนะนาให้คู่
สมรสนั้นใช้การบริ การของผูห้ ญิงอีกคนหนึ่ง ถ้าเป็ นที่ยอมรับแล้ว พวกเขาก็ใส่ ไข่ที่ได้ ผสมพันธ์
ของคู่ ส มรสในครรภ์ข องเธอ ซึ่ งเธอตกลงที่ จ ะ “ให้ เ ช่ า ” เป็ นระยะเวลาตั้ง ครรภ์ 9 เดื อ น
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือการใช้ตวั อสุ จิของผูบ้ ริ จาค ถ้าสามีเป็ นหมัน ตอนนี้มีหลายวิธีที่คู่สมรสที่ไม่มีลูก
สามารถกลายมาเป็ นพ่ อ แม่ ด้ ว ย การช่ ว ยเหลื อ แบบนี้ จากฝ่ ายที่ ส ามหรื อบางครั้ งฝ่ ายที่ สี่
สถานการณ์เหล่านี้ ก็คล้ายกันกับสิ่ งที่เราพบในปฐมกาล บทที่ 16 ถึง 30 การเชื่ อมโยงโดยทัว่ ไปก็
คือว่า กรณี เหล่านี้ท้ งั หมดนั้น ใครคนหนึ่ งที่ไม่ใช่สามีและภรรยานั้นสาคัญ ต่อการตั้งครรภ์ของเด็ก
ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าการรับเป็ นบุตรนั้นคล้ายกัน เพราะว่าในการรับเป็ นบุตรนั้น สามีและ ภรรรยาเพียง
แค่ตกลงที่จะเลี้ยงดูเด็กนั้นที่ได้เกิดมาหรื อจะเกิดมา พวกเขาไม่ได้เรี ยกร้องฝ่ ายที่สามสาหรับการ
ตั้งครรภ์ของเด็กอย่างเช่นในการเป็ นพ่อแม่แทน
9. สัญญาใหม่ของยาโคบกับลาบัน 30:25-43
ยาโคบและลาบัน (“ขาว”) ได้ทาสัญญาว่า แต่ละคนได้รู้สึกว่าเขาสามารถบงการไปสู่ ประโยชน์ของ
ตัว ของเขาเองได้ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ใช้อานาจเหนื อแบบสิ ทธิ์ ขาดที่จะอวยพรยาโคบอย่างที่พระองค์
ได้สัญญา ไว้ท้ งั ๆ ที่มีการหลอกลวงของลาบันและความไม่จริ งใจของยาโคบ (เปรี ยบเทียบ โยบ 5:13; สดด.
7:15; 1 คร. 3:19)
อย่า งที่ ช่ ว งก่ อ นหน้า นั้น แสดงถึ ง วิ ธี ที่ พ ระยาเวห์ ไ ด้จ ัด เตรี ย มลู ก หลานส าหรั บ ยาโคบ ตามที่
พระองค์ได้ สัญญาไว้ ช่วงนี้ ก็แสดงถึงวิธีที่พระองค์ได้ทาให้ยาโคบมัง่ คัง่ (พระพร) ในสองกรณี น้ นั พระ
เจ้าได้กระทาทั้งๆ ที่มี การทะเลาะวิวาท ความเชื่ องมงาย การหลอกลวง และการไม่เชื่ อฟั งของยาโคบและ
ภรรยาของเขา
“โดยการผสมยีนที่มีแอลลีต่างกันท่ามกลางพวกมันนั้น ตามกฎของการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแล้ว
ยาโคบ จะผลิต 25 % ของแกะที่มีจุด ดังนั้นเขาก็ทวีคูณฝูงสัตว์ของเขา ยาโคบได้แสดงออกถึง
ความเฉลียวฉลาดของเขา เขาไม่ได้ปฏิบตั ิการหลอกลวง
“ความรู ้ของยาโคบเกี่ยวกับสัตววิทยานั้นไกลจากยุคโบราณ แต่บางทีความรู ้ เช่นนั้นอาจได้ให้มา
แก่เขาโดยพระเจ้า อย่างที่ความสามารถของบุตรชายของเขาที่จะแก้ความฝันนั้นเป็ นของประทาน
จากพระเจ้า”840

เป็ นที่ชัดเจนว่ายาโคบได้พ่ ึงพาที่ ความเชื่ องมงายอันเป็ นที่ นิยม นั่นคื อ ประสบการณ์ บางอย่างที่
เจาะจงของ แม่ระหว่างการตั้งครรภ์น้ นั ได้มีอิทธิ พลต่อสภาพของลูกๆ ของมัน เพื่อที่จะทาให้ลาบัน
เข้าใจผิด (ข้อ 37-39)
อย่างน้อยนักเขี ยนคนหนึ่ งได้คิดว่ายาโคบได้พ่ ึงพาธรรมเนี ยมนี้ อย่าง
ผิดพลาดในการที่จะรับรองถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝูงแพะแกะของเขา
“การท าให้ลู ก ทั้ง หมดมี ล ายเช่ นนั้นที่ ย าโคบคิ ดว่า เขาได้ท าส าเร็ จในฝูง แพะแกะของลาบันนั้น
เป็ นไปไม่ได้อย่างสิ้ นเชิง. . . . ในรกในครรภ์และสายสะดือ ซึ่ งก่อตั้งการเชื่ อมโยงระหว่างแม่กบั ลูก
อ่อนในครรภ์เท่านั้น มันก็ไม่มีเส้นประสาท. . . . ดังนั้น ไม่มีกลไกที่เกิดขึ้นที่ที่แม่สามารถทาให้ลูก
มีลายได้ ในแนวทางที่ยาโคบได้คิดว่าเขาได้สาเร็ จในการทาให้มีลาย”841
ไม่วา่ ยาโคบนั้นเก่งอย่างมากหรื องมงายอย่างมากก็ตาม ในที่สุดแล้วความสาเร็ จของแผนการของยา
โคบ นั้นเป็ นเพราะพระคุณของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 31:10-12)
“เช่ นเดี ยวกันกับอุ บายหลายอย่างที่ ยาโคบพยายามทาในเรื่ องราวเหล่านี้ น้ นั พระเจ้าก็ได้อวยพร
ยาโคบโดยไม่คานึงถึงพวกมัน ไม่ใช่เนื่องจากพวกมันหรื อผ่านทางพวกมัน”842
คนเลี้ยงสัตว์ได้เชื่ อว่าตัวที่แข็งแรงกว่าในฝูงนั้นได้จบั คู่ผสมพันธุ์ในฤดูร้อน และตัวที่อ่อนแอกว่าก็
ได้จบั คู่ ผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ร่วง (ข้อ 41-42) 843 การเป็ นเจ้าของอูฐของยาโคบนั้น (ข้อ 43 ) แสดงให้เห็น
ว่าเขาร่ ารวย อย่างมากเนื่องจากว่า สัตว์เหล่านี้หายากและราคาแพง844
ความประพฤติ ข องยาโคบนั้นไม่ จริ ง ใจในแง่ ที่ ว่า เขาได้แสวงหาที่ จะมัง่ คัง่ ขึ้ นด้วยการสู ญเสี ย
บางอย่างของ นายจ้างของเขา ตัวบทบันทึกว่ายาโคบได้มงั่ คัง่ อย่างมาก (ข้อ 43) แต่ไม่ได้กล่าวว่าความมัง่ คัง่
ของเขาเป็ น พระพรจากพระเจ้า พระเจ้าได้อวยพรยาโคบโดยไม่คานึ งถึ งการกระทาต่างๆ ของเขา ไม่ใช่
เนื่องจากการกระทา เหล่านั้น คริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังหลายคนก็มงั่ คัง่ ทางวัตถุดว้ ยเหตุผลอย่างเดียวกัน ความ
มัง่ คัง่ ทางวัตถุ ไม่จาเป็ น จะต้องเป็ นรางวัลสาหรับการอยูใ่ นทางธรรม ยาโคบได้หาทรัพย์สมบัติดว้ ยตัวเขา
เอง แต่ตวั บทกล่าวว่าพระเจ้า ได้ทาให้อบั ราฮัมมัง่ คัง่ พระเจ้าได้อนุ ญาตให้ยาโคบมัง่ คัง่ ผ่านทางการทางาน
และการหลอกลวงของเขาเอง บางที พระเจ้าคงได้ทาเพื่อยาโคบมากกว่าที่เขาได้ทาเพื่อตัวเขาเอง ถ้ายาโคบ
ได้วางตัวเขาเองให้อยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจของ พระเจ้า นี่คือสิ่ งที่พระเจ้าทาโดยปกติ
บทเรี ยนของส่ วนนี้ ก็คือว่า ผูค้ นที่ประสบกับการอวยพรทางวัตถุจากพระเจ้านั้นต้องยอมรับว่า มัน
มาจาก พระองค์แทนที่จะมาจากความสามารถของพวกเขาเอง

10. ยาโคบหนีไปจากฮาราน บทที่ 31
ความเป็ นศัตรู ของลาบันและการหนุ นใจของพวกภรรยาของเขานั้น ได้จูงใจให้ยาโคบที่จะกลับไป
ยัง คานาอัน เมื่ อลาบันได้ตามยาโคบทันในกิ เลอาดนั้น ยาโคบได้ปกป้ องการกระทาของเขาเอง และได้
กล่าวหาลาบัน ถึงการหลอกลวงสิ่ งนี้ ได้ทาให้ลาบันเงียบและได้นาเขาไปสู่ การร้องขอสนธิ สัญญาสันติภาพ
กับยาโคบ
การออกเดินทางไปยังคานาอันของยาโคบ 31:1-21
พระเจ้าได้สัตย์ซื่อในการอวยพรยาโคบ อย่างที่พระองค์ได้สัญญาแก่อบั ราอัมและอิสอัค โมเสสได้
บันทึก คาพยานถึงข้อเท็จจริ งในส่ วนนี้ ยาโคยได้ยอมรับว่าพระเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความมัง่ คัง่ ของเขา
ความดี งามและ คาสั่งของพระเจ้าที่จะให้กลับไปยังแผ่นดินแห่ งพระสัญญา (ข้อ 3) เช่ นเดี ยวกับความเป็ น
ศัตรู ที่เพิ่มขึ้นของลาบันนั้น (ข้อ 5) ได้จูงใจให้ยาโคบที่จะจากปัดดานอารัมไป
มันไม่ชดั เจนจากสิ่ งที่ยาโคบได้รายงานแก่พวกภรรยาของเขาเมื่อทูตของพระเจ้าได้ปรากฎแก่เขาใน
ความ ฝัน (ข้อ 10-13) สิ่ งนี้อาจได้เกิดขึ้นก่อนหรื อ ณ เวลาเดียวกันขณะที่การเปิ ดเผยนี้ ได้ถูกอ้างอิงถึงก่อน
หน้านี้ ใน พระคัมภีร์ตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่านี่ เป็ นการเปิ ดเผยอันเดี ยวกัน นัน่ คือการเปิ ดเผยครั้งที่
สองของพระเจ้า ที่มีต่อยาโคบ
ในการเปิ ดเผยนี้ ยาโคบได้เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าได้มีความรับผิดชอบสาหรับการที่เขากลายมาเป็ นผูท้ ี่มงั่
คัง่ ขึ้น (ข้อ 12) ยาโคบได้ถือว่าสิ่ งนี้และการอยูร่ อดของเขาเองนั้นเป็ นการกระทาของพระเจ้า (ข้อ 5, 7) นี่
เป็ นครั้งแรก ในเรื่ องราวที่ยาโคบเป็ นที่รู้จกั ว่าคนแห่งความเชื่อที่รู้กนั โดยทัว่ ไป ในที่สุดแล้ว เขาก็ถือเอาการ
เป็ นผูน้ าใน ครอบครัวของเขา และพวกภรรยาของเขาก็ติดตามการนาของเขาเป็ นครั้งแรก
“นี่เป็ นอีกกรณี หนึ่งของ ‘ผลกระทบแบบรู ธ’ ที่ซ่ ึงภรรยาคนต่างประเทศจานนตัวเธอเองและอนาคต
ต่อพระเจ้าของครอบครัวที่รับเอามาของเธอ”845
31:1-16 ความเป็ นปรปั กษ์ที่เพิ่มขึ้ นของครอบครั วของลาบัน ได้หนุ นใจให้ยาโคบที่ จะเชื่ อฟั งคาสั่งของ
พระเจ้าที่จะให้กลับไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ข้อ 1-2)

“คุณลักษณะที่แท้จริ งของลาบันเป็ นที่เห็นได้ชดั เจนจากข้อเท็จจริ งที่วา่ ลูกสาวทั้งสองของเขาได้เข้า
ข้างยาโคบในการต่อต้า นบิ ดาของพวกเขาเอง. . .พวกเขาเองได้ประสบกับความเห็ นแก่ ตวั และ
ความโลภของบิดาของพวกเขา และพร้ อมที่จะเห็ นด้วยกับแผนงานของสามีของพวกเขาและที่จะ
ไปกับเขา”846
31:17-21 “การขโมยรู ปเคารพ (เทราฟิ ม) ของบิดาของราเชลนั้น. . .สะท้อนถึงธรรมเนียมของเฮอเรี ยน
ในการเก็บรักษารู ปเคารพประจาบ้านไว้. . . อย่างไรก็ตาม ความสาคัญแท้ของสิ่ งที่เธอได้ทา และ
บางทีเหตุผลสาหรับการขโมยนั้นก็อยูใ่ นข้อเท็จจริ งตามแผ่นจารึ กของนูซิที่วา่ ใครที่ได้ครอบครอง
รู ปเคารพประจาบ้านก็เป็ นทายาทตามกฎหมาย”847
อย่างไรก็ตาม นักเขียนคนอื่นๆ คัดค้านความสาคัญนี้ของรู ปเคารพประจาบ้าน ณ เวลานี้เช่นเดียวกับ
แรงจูงใจของราเชล
“บทบาทซึ่ งทึกทักว่าเป็ นจริ งของเทราฟิ ม . . . ว่าจัดตั้งพินัยกรรมต่อมรดกต่างๆ . . . ดู เหมือนจะ
ผิดพลาดอีกด้วย . . . ราเชลเพียงแค่ได้เอาพวกมันไปเพื่อการปกป้ องและพรของเธอเอง”848
ตามปกติแล้วพระเหล่านี้ ก็รูปแกะสลักขนาดเล็ก (ยาว 2 – 3 นิ้ว) บางครั้งก็ถูกนาติดตัวไปเพื่อเป็ น
เสน่ ห์ซ่ ึ งพวกนักโบราณคดีได้คน้ พบจานวนมาก พวกมันอาจเป็ นตัวแทนของบรรพบุรุษที่ได้ ตายไปหรื อ
พวกพระที่บรรดาผูท้ าพวกมันได้นบั ถือ849 ราเชลอาจได้หวังว่าพวกมันจะทาให้เธอเป็ น
มารดาที่เกิดผล850
“มันน่ า ประหลาด ที่ ราเชลไม่ ใ ช่ เลอาห์ ซึ่ ง เกื อบจะกลายมาเป็ นอุ ป สรรคที่ ยิ่ง ใหญ่ ใ นชี วิตของ
ยาโคบ”851
ผูเ้ ขียนได้ระบุถึงการหลอกลวงของยาโคบเช่นนั้นเมื่อเขาได้หนีไปจากปั ดดานอารัม (ข้อ 20)
การเผชิญหน้ าของลาบันกับยาโคบ 31:22-55
พระเจ้าได้สัญญาที่จะอยูก่ บั ยาโคบและที่จะให้เขากลับไปยังคานาอัน (28:15) เราเห็นว่าพระเจ้า
กาลังทาสิ่ งนี้อยูท่ ้ งั ๆ ที่มีการต่อต้านของลาบันในส่ วนนี้

“โดยการทาให้มงั่ คัง่ และการปกป้ องของพระเจ้าเท่านั้น ที่ยาโคบได้นาสิ่ งใดก็ตาม แม้กระทัง่ ชี วิต
ของเขากลับมาจากการเนรเทศ”852
“สมบัติอะไรก็ตามที่อบั ราฮัมได้สูญเสี ยไปขณะที่ได้ออกจากครอบครัวของเทราห์ในฮารานนั้น ก็
มาสู่ ทายาทของเขาในวิธีที่เป็ นไปไม่ได้มากที่สุด”853
31:22-42 พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองต่อผูค้ นนอกเหนือไปจากพวกบรรพบุรุษในสมัยนั้น (ข้อ 29; เปรี ยบ
เทียบ อาบีเมเลค ใน 20:3) นักวิชาการหลายคนเชื่ อว่ายาโคบมีชีวิตอยูใ่ นสมัยของพวกบรรพบุรุษ
เช่นกัน
“อี ก ครั้ งหนึ่ งยาโคบและราเชลก็ เ ป็ นสองประเภท เวลานี้ ทั้ง สองเกื อ บน าความเสี ย หายมา
สู่ ครอบครัวโดยการเสี่ ยงของพวกเขา สาหรับราเชลนั้นก็โดยการขโมยของเธอ และสาหรับยาโคบ
นั้นก็โดยการสาบานแบบหุ นหันพลันแล่นของเขา ( [ข้อ 32] ) เปรี ยบเที ยบกับคาสาบานแบบ
หุ นหันพลันแล่นของพวกบุตรชายของเขาใน 44:6-12)” 854
เทราฟิ มนั้นก็ “ไม่ได้เป็ นพระอะไร” เลยแต่พวกมันนั้นมีมลทินและได้ประสบกับความขายหน้าเมื่อ
ราเชล ผู ้ซ่ ึ งได้อ้า งว่ า เป็ นมลทิ น นั้น ได้นั่ง บนพวกมัน ในขณะที่ มี ป ระจ าเดื อ นอยู่ (ข้อ 34-35;
เปรี ยบเทียบ ลนต. 15:20)
ภายใต้กฎหมายตามธรรมเนียมของโลกตะวันออกโบราณนั้น ผูเ้ ลี้ยงไม่ได้รับผิดชอบต่อการสู ญเสี ย
ของฝูง สั ต ว์ข องเจ้า นายของเขาเนื่ อ งจากการโจมตี ข องสั ต ว์ป่ า และการขโมยในบางกรณี 855
กระนั้นยาโคบได้รับผิดชอบต่อการสู ญเสี ยเหล่านี้ (ข้อ 39) ลาบันได้โกงยาโคบ
“พระเจ้าได้เปิ ดโปงความก้าวร้าวของเขา (ของลาบัน)”856
“บรรพบุรุษสามคนนี้แต่ละคนก็ได้ถูกทาให้หลุดพ้นจากการผจญภัยบางอย่างอย่างน่า อับอาย”857
จงสังเกตความเหมือนกันระหว่างการหนี จากลาบันของยาโคบและการหนีจากอียิปต์ของลูกหลาน
ของเขาในการอพยพ

ยาโคบได้เชื่ อว่า เขาไม่ มี ค วามผิดจนกระทัง่ ได้ถู ก พิ สู จน์ ว่า มี ค วามผิด แต่ ล าบันได้รู้สึ ก ว่า เขามี
ความผิดจนกระทัง่ ได้ถูกพิสูจน์ว่าเขาไม่มีความผิด “ความยาเกรงของอิสอัค ” (ข้อ 42, 53) คือ
พระเจ้าผูท้ ี่อิสอัคได้ยาเกรง ถ้อยคาของยาโคบในข้อ 42 ก็สรุ ปชีวติ ทั้งสิ้ นของเขาในฮาราน
31:43-55 ยาโคบและลาบันได้ทาพันธสัญญาแบบความเสมอภาค โดยได้ต้ งั เสาหิ น (คาฮีบรู มิสบาห์ คือ หิ น
ที่ต้ งั อยู่) เพื่อจะทาเครื่ องหมายของจุ ดนั้น และได้ทานอาหารด้วยกันในฐานะส่ วนหนึ่ งของ พิธีที่
เกี่ยวข้องในการจัดตั้งพันธสัญญา (ข้อ 44-48) พวกเขาได้อาจได้ต้ งั กองหิ น (คาฮีบรู แกล คือ กอง
หิ นที่ทาไว้เพื่อเป็ นเครื่ องหมาย) เพื่อเป็ นทั้งโต๊ะสาหรับอาหารและอนุ สรณ์ สาหรับเหตุการณ์ นั้น
บางครั้ งกองหิ นที่ต้ งั ขึ้ นก็เป็ นเครื่ องหมายของที่อยู่อาศัยของบรรดาพระ (เปรี ยบเทียบ 28:17-18)
และบ่อยครั้งแล้ว กองหิ นที่ทาไว้เพื่อเป็ นเครื่ องหมายก็ได้เป็ นเครื่ องหมายของสุ สาน (เปรี ยบเทียบ
ยชว. 7:26; 8:29; 2 ซมอ. 18:17)
กาเลเอด (“กองพยาน” ข้อ 47) เป็ นชื่ อที่เป็ นที่มาของคาว่ากิเลอาด กิเลอาดได้กลายเป็ นชื่ อโดย
ทัว่ ไปสาหรับบริ เวณที่เป็ นภูเขาทางตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดนระหว่างทะเลกาลิ ลี (คินเนเรท
คาฮีบรู สาหรับคาว่า “พิณ” บ่งบอกถึงรู ปร่ างของทะเลสาป) และทะเลตาย (เกลือ) (เปรี ยบเทียบ ข้อ
21, 23, 25)
สิ่ งที่เรี ยกกันว่า “พรแบบมิสปาห์ [ตามตัวอักษรหมายถึง หอคอย]” ก็ไม่ใช่สัญญาระหว่างเพื่อนๆ
อย่างแท้จริ ง แต่เป็ นคาเตือนระหว่างปรปั กษ์ผไู ้ ม่ได้วางใจซึ่ งกันและกัน (ข้อ 49) พวกเขาได้ใช้
พระเจ้าที่จะรักษาซึ่ งกันและกันที่จะรักษาเงื่ อนไขต่างๆ ของพันธสัญญาที่พวกเขาเพิ่งได้ทาไปนั้น
พวกเขาไม่สามารถตรวจสอบซึ่ งกันและกันด้วยตัวของพวกเขาเองได้
“พันธสัญญานี้อาจถูกเรี ยกว่าข้อตกลงที่ไม่กา้ วร้าวอีกด้วย”858
“มันเป็ นไปไม่ได้ ที่จะหลี กเลี่ ยงการสังเกตความเข้าใจผิดที่น่าประหลาด ของคาว่า ‘มิสปาห์’ ซึ่ ง
อธิบายลักษณะของการใช้ของมันในทุกวันนี้อย่างที่ถูกใช้สาหรับคาขวัญบนแหวน การ์ ดคริ สตมาส
และแม้กระทัง่ ชื่อเรี ยกขององค์การนั้น มันก็ถูกตีความเพื่อจะหมายถึง การรวมกัน การวางใจ การ
สามัคคีธรรม ในขณะที่ความหมายดั้งเดิมหมายถึง การแยกกัน ความไม่วางใจ และคาเตือน ชายสอง
คนนี้ ไม่มีใครที่วางใจอี กคนหนึ่ งกล่ าวโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ‘ข้าพเจ้าไม่สามารถวางใจคุ ณนอกเหนื อ
สายตาของข้าพเจ้าได้ พระเจ้าจะต้องเป็ นผูเ้ ฝ้ าดูระหว่างเราถ้าเราและสมบัติของเราจะถูกรักษาไว้
ให้ปลอดภัยจากซึ่ งกันและกัน’” 859

ลาบันมีพระสององค์ในความคิดเมื่อได้กล่าวว่า “พระเจ้าของอับราฮัมและพระของนาโฮร์ ” (ข้อ 53)
อย่างที่คากริ ยาพหูพจน์ของคาฮีบรู ที่แปลว่า “ตัดสิ น” บ่งบอกไว้ ยาโคบได้สาบานโดย “ผูย้ ิ่งใหญ่
ของอิสอัค” ซึ่ งบ่งบอกว่าเขากาลังนมัสการพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาอยู่ ลาบันได้สาบานโดย
พระต่างชาติที่บรรพบุรุษของเขาได้นบั ถืออีกด้วย
บรรดาผูต้ ิดตามการทรงเรี ยกของพระเจ้าอย่างเชื่ อฟั ง และกาลังประสบกับพระพรของพระองค์อยู่
สามารถ มัน่ ใจว่าพระองค์จะปกป้ องพวกเขาไว้
11. ความพยายามของยาโคบที่จะระงับโทสะของเอซาว 32:1-21
บทที่ 32 และ 33 สามารถถู ก มองว่าเป็ นตอนเดี ยวในชี วิตของยาโคบ สองบทนี้ อธิ บ ายถึ งการ
กลับไปยัง แผ่นดินแห่งพระสัญญาของเขารวมทั้งการพบปะกับเอซาวของเขา มีการเปรี ยบเทียบเชิงหัวข้อ
ระหว่างบทเหล่านี้ และบทที่ 31
แม้วา่ จะมีนิมิตของทูตสวรรค์ที่ช่วยเหลื อของพระเจ้า ยาโคบได้แบ่งคนของเขาออกเป็ นสองกลุ่ม
เพื่อเป็ นการระมัดระวังไว้ก่อนเมื่อเขาได้ยินว่าเอซาวกาลังมาพร้อมกับคน 400 คน ยิ่งไปกว่านั้นอีกเขาได้
แสวงหาที่จะทาให้ความโกรธของเอซาวสงบลงด้วยของขวัญราคาแพงนอกเหนือไปจากการอธิ ษฐานขอการ
ช่วยกูจ้ ากพระเจ้า
ยาโคบสามารถที่ จะรั บ มื อกับ ปั ญหาต่ า งๆ ของเขาด้วยทุ ก วิถี ทางจนกระทัง่ เวลานี้ ณ จุ ดนี้ ใ น
ประสบการณ์ ของเขานั้น พระเจ้าได้นาเขาไปสู่ จุดจบของความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ ตาม
ธรรมชาติของเขา
“ขณะที่ยาโคบอยู่ ณ หน้าผาของการรับเอาพระสัญญาแห่ งคานาอัน แต่เขายังไม่พร้ อมทางด้าน
ศีลธรรมที่ จะดาเนิ นการพระพรนั้น ยาโคบต้องครอบครองความเชื่ อของเขาเอง โดยการรับเอา
พระพรผ่านทางการเผชิญหน้าส่ วนตัว ไม่ใช่โดยมรดกเท่านั้น”860
“เหตุการณ์ ต่างๆ ของบทนี้ ถูกวางไว้ระหว่างสองเรื่ องราวของการเผชิ ญหน้ากับทูตสวรรค์ของยา
โคบ (ข้อ 1, 25) ผลกระทบของสองภาพที่ส้ นั ๆ เหล่านี้ของการพบกับทูตสวรรค์ของยาโคบในการ
กลับไปยังแผ่นดินของเขานั้น ก็เพื่อที่จะปรับเรื่ องราวปั จจุบนั เข้ากับภาพที่คล้ายกันของแผ่นดินแห่ ง
พระสัญญาในบทต้นๆ ของปฐมกาล แผ่นดินถูกปกป้ องบนพรมแดนของมันโดยทูตสวรรค์ ภาพ
อย่างเดียวกันนั้นได้ถูกแนะนาก่อนหน้านี้ ในพระธรรมปฐมกาลเมื่ออาดัมและเอวาได้ถูกขับไล่ออก

จากสวนเอเดนและ ‘เชรู บิม’ ได้ถูกตั้งไว้ทางตะวันออกของสวนเพื่อจะปกป้ องทางเข้าไปสู่ ตน้ ไม้
แห่ งชี วิต มันไม่สามารถเป็ นเรื่ องบังเอิญได้ ขณะที่ยาโคบได้กลับมาจากทางตะวันออก เขาได้พบ
กับทูตสวรรค์ ณ พรมแดนของแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา ข้อสังเกตสั้นๆ นี้ อาจถูกตั้งใจที่จะทาให้
ผูอ้ ่านตื่นตัวถึงความหมายของการปล้ าสู ้ของยาโคบกับ ‘บุรุษ’ คนหนึ่ง . . . ณ เปนีเอลในภายหลัง
(ข้อ 25-30) ข้อเท็จจริ งที่วา่ ยาโคบได้พบกับทูตสวรรค์ ที่นี่ก็แนะนาว่าบุรุษนั้น ณ ตอนปลายของ
บทก็เป็ นทูตสวรรค์เช่นเดียวกัน”861
32:1-2 ทูตสวรรค์เหล่ านี้ (บรรดาผูส้ ื่ อสาร) ต้องคล้ายคลึ งกับเหล่าทูตสวรรค์ที่ยาโคบได้เห็ น ณ เบธเอล
(28:12) เพื่อเขาจะได้ตระหนักว่าพวกเขาเป็ นทูตสวรรค์ พวกเขาได้ร่วมกับกลุ่มคนเดิ นทางของ
เขาเองเพื่อการปกป้ องยาโคบ (เปรี ยบเทียบ สดด. 34:7) นี่เป็ นเหตุผลสาหรับชื่อ “มาหะนาอิม”
(นัน่ คือ กองทัพสองกองทัพ หรื อค่ายสองค่าย) บางทียาโคบได้เห็ นค่ายของเหล่าทูตสวรรค์ว่า
เป็ นที่มาของการปลอบโยนสาหรับค่ายของเขาเองขณะที่เขาได้เตรี ยมตัวที่จะเข้าไปในแผ่นดินแห่ ง
พระสัญญา
“แม้วา่ เขาอยูน่ อกแผ่นดินแห่งพระสัญญา เขาก็ไม่ได้อยูน่ อกพระหัตถ์แห่งพระสัญญา”862
32:3-12 ทาไมยาโคบได้ริเริ่ มการติดต่อกับเอซาว (ข้อ 3)?
“เขารู ้ ว่ามันไม่ สามารถมี สั นติ ภาพและความสงบได้จนกว่า ความสั ม พันธ์ ข องเขากับ เอซาวนั้น
เชื่อมัน่ และถูกวางไว้ฐานะที่เหมาะสม เมื่อประเด็นนั้นได้ถูกยุติลงแล้ว ยาโคบก็สามารถรู ้สึกแน่ใจ
ถึงอนาคตของเขาได้”863
เอซาวอาจมีกองทัพใหญ่เพราะว่าเขาจาต้องปราบปรามประชากรของคนฮอไรท์ (เฮอเรี ยน) แห่ ง เส
อีร์ (ข้อ 6) บางทีพวกทหารของเขาประกอบไปด้วยคนใช้ของเขาเองรวมทั้งคนคานาอัน และคน
อิชมาเอลทางสายสัมพันธ์ของพวกภรรยาของเขา
การตอบสนองของยาโคบต่ อการรุ ดหน้า มาแบบเป็ นศัตรู อย่า งชัดเจนของเอซาวมายัง เขานั้นก็
เพื่อที่จะพยายามปกป้ องตัวเขาเอง (ข้อ 7-8) นี่ เป็ นการตอบสนองแบบมาตรฐานต่อปั ญหาของยา
โคบ กระนั้นตอนนี้เขารู ้วา่ มันจะไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาได้เรี ยกหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ข้อ
9-12) เราต้องถูกต้องกับพระเจ้าก่อนที่เราสามารถถูกต้องกับพี่นอ้ งเราได้

คาอธิ ษฐานของยาโคบ (คาอธิ ษฐานที่ถูกบันทึกไว้ครั้งแรกของเขา) สะท้อนถึงความจาเป็ นของเขา
อย่างลึกซึ้ งถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าและความถ่อมใจของเขาเอง (ข้อ 9-12) นักเขียนคนหนึ่งได้
เปรี ยบเทียบรู ปแบบของมันกับสดุ ดีแบบสานึ กผิด864 เขาได้ย้ าเตือนพระเจ้าถึ งการปฏิ บตั ิในอดี ต
พระองค์ที่มีต่อพวกบรรพบุรุษของเขาและกับตัวเขาเอง (ข้อ 9) เขาได้สารภาพถึ งความไม่คู่ควร
ส่ วนตัวของเขาและการขาดการอ้างเอาถึงความโปรดปรานของพระเจ้า (ข้อ 10) โดยการเรี ยกตัวเขา
เองว่า “ผูร้ ับใช้ของพระองค์” นั้น เขาก็พร้อมที่จะรับใช้คนอื่นๆ เขาได้ร้องขอการช่วยให้พน้ ของ
พระเจ้าและได้ยอมรับถึงความกลัวของเขาเอง (ข้อ 11) ในที่สุดแล้ว เขาได้อา้ งเอาพระสัญญาของ
พระเจ้าถึงเชื้อสายที่ดาเนินต่อไปของลูกหลาน (ข้อ 12) นี่เป็ นต้นแบบคาอธิษฐานที่ยอดเยีย่ ม
32:13-21 แม้วา่ เขาได้หวังถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าเขาก็ไม่ได้ลม้ เหลวที่จะทาทุกสิ่ งที่เขาสามารถทาได้
ในการที่จะระงับโทสะของพี่ชายของเขา (ข้อ 13-15) เขาได้เสนอของขวัญอย่างใจกว้างในทางทูต
เพื่อที่จะทาให้พี่ชายที่เขาได้ทาผิดต่อสงบลง
“อย่างไรก็ตาม อย่างที่เรื่ องราวเปิ ดเผยนั้น ไม่ใช่ แผนการของยาโคบที่ สาเร็ จ แต่เป็ นคาอธิ ษฐาน
ของเขาเมื่ อเขาได้พบกับเอซาวนั้น เขาได้พบว่าใจของเอซาวได้เปลี่ ยนแปลงแล้ว เมื่ อวิ่ง ไปหา
ยาโคบนั้นเอซาวได้สวมกอดจูบเขาและร้องไห้ (33:4) แผนการและอุบายทั้งหมดของยาโคบก็ไร้ค่า
โดยไม่คานึงถึงสิ่ งเหล่านั้นทั้งหมด พระเจ้าได้จดั เตรี ยมหนทางของยาโคบ” 865
ความสามารถของยาโคบที่ จะให้สัตว์ 580 ตัวแก่ เอซาวนั้นก็ ยืนยันว่าพระเจ้าได้ท าให้เขามัง่ คัง่
อย่างมาก
“การตอบสนองเชิงพฤติกรรมของยาโคบนั้นเป็ นการหลงตัวเองอย่างที่เป็ นแบบดั้งเดิม”866
เมื่อพิจารณาถึ งพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้านั้น บรรดาผูเ้ ชื่ อสามารถอธิ ษฐานด้วยความมัน่ ใจถึ ง
การช่วยให้พน้ ของพระองค์และไม่จาเป็ นที่จะต้องให้การจัดเตรี ยมพระองค์ออกไปเพื่อจะระงับโทสะของ
พวกศัตรู ของพวกเขา
12. ยาโคบ ณ แม่น้ ายับบอก 32:22-32
“บ่อยครั้ ง แล้ว รู ป แบบเรื่ องราวฮี บ รู น้ ันก็ รวมถึ ง ประโยคสรุ ป ของเนื้ อหาทั้ง หมดที่ ติดตามด้วย
รายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นของเหตุการณ์น้ นั ที่นี่ ข้อที่ 22 เป็ นประโยคสรุ ปในขณะที่ ขอ้ ที่ 23
เริ่ มต้นเรื่ องราวในรายละเอียด”867

บางทีสถานที่ต้ งั นี้ก็อยูห่ ่างไปทางทิศตะวันออกของหุ บเขาจอร์ แดนสักสองสามไมล์ (ข้อ 22) แม่น้ า
ยับบอกก็รวมกับแม่น้ าจอร์ แดน ณ ประมาณกึ่งกลางระหว่างทะเลคินเนเรท (กาลิลี) และทะเลเกลือ (ตาย)868
เมื่อยาโคบได้อยูต่ ามลาพัง หลังจากที่ได้ทาทุกสิ่ งที่เขาสามารถทาได้เพื่อจะรับรองถึงความปลอดภัย
ของ เขาเองนั้น นัน่ เป็ นเวลาที่พระเจ้าได้มาหาเขา (ข้อ 24) บุรุษผูล้ ึกลับได้โจมตียาโคบ และเขาจาต้องต่อสู ้
เพื่อชีวติ ของเขา “บุรุษ” นั้นเป็ นทูตของพระเจ้า (ข้อ 28-30; เปรี ยบเทียบ ฮชย. 12:4) จงสังเกตว่าพระเจ้าได้
ทาการริ เริ่ ม ในการปล้ าสู ้กบั ยาโคบไม่ใช่ในทางกลับกัน พระเจ้ากาลังนายาโคบไปสู่ จุดสิ้ นสุ ดของตัวเขา
เอง พระองค์กาลังนาเขาไปสู่ ความเชื่ อมัน่ ที่แน่ วแน่ ว่าพระเจ้านั้นเหนื อกว่าเขาและเขาต้องยอมจานนต่อ
การเป็ นผูน้ าของพระเจ้าในชีวติ ของเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 12:1-2)
“การเผชิ ญหน้าที่ยิ่งใหญ่กบั พระเจ้านั้นได้เกิ ดขึ้นเมื่ อยาโคบได้ว่ารู ้ ตวั เขาเองนั้นจะถู กเปิ ดเผยต่อ
สถานการณ์ที่เหนือกว่าเขาทั้งสิ้ น”869
นี่ ไม่ใช่ นิมิตหรื อความฝั นแต่เป็ นเหตุ การณ์ จริ ง การบาดเจ็บที่ เกิ ดขึ้นกับสะโพกของยาโคบนั้นก็
ยืนยันถึงสิ่ งนี้ นี่เป็ นการเปิ ดเผยครั้งที่สามของพระเจ้าที่มีต่อยาโคบ
การปฏิเสธของยาโคบที่จะปล่อยบุรุษนั้นไป ก็บ่งบอกถึงความจริ งใจของความจาเป็ นของเขาถึงการ
ช่วย เหลือของพระเจ้า (ข้อ 26; เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5) อีกครั้งหนึ่ ง ยาโคบได้แสดงออกถึงความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะได้รับพระพร
“ยาโคบได้บรรลุผลสิ่ งที่เขาได้เกี่ยวข้องแม้กระทัง่ ในครรภ์มารดาของเขา กล่าวคือ การพยายามที่จะ
ได้มาซึ่ งสิ ทธิ บุตรหัวปี ในอีกนัยหนึ่ งคือ การครอบครองพระสัญญาแบบพันธสัญญาและพระพร
แบบพันธสัญญาโดยการปล้ าสู ้ของเขากับพระเจ้า. . . . ในการช่ วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้ อมมือของ
พี่ชายของเขานั้น มันก็จาเป็ นที่วา่ พระเจ้าควรพบกับเขาในฐานะศัตรู ก่อนและแสดงให้เขาเห็นว่าคู่
ต่อสู ้แท้จริ งของเขาเป็ นพระเจ้าเองและก่อนอื่นเขาต้องพิชิตพระองค์ก่อนที่เขาหวังว่าจะพิชิตพี่ชาย
ของเขาได้ และยาโคบได้พิชิ ตพระเจ้าไม่ ใช่ ด้วยอานาจของเนื้ อหนังที่ ซ่ ึ งจนบัดนี้ เขาได้ปล้ า สู ้
มนุษย์เพื่อพระเจ้า (พระเจ้าได้ทาให้เขาตระหนักอย่างนั้นโดยการถูกต้องที่ตะโพกของเขา เพื่อว่ามัน
จะหลุ ดออกจากข้อต่อ) แต่โดยอานาจของความเชื่ อและการอธิ ษฐานซึ่ งยื่นออกไปถือพระเจ้าไว้
แน่นจนถึ งจุดแห่ งการได้รับพรที่ซ่ ึ งเขาได้พิสูจน์วา่ ตัวเขาเองเป็ นผูป้ ล้ าสู ้กบั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง ผู ้
ซึ่ งได้ต่ อ สู ้ ก ับ พระเจ้า และกับ มนุ ษ ย์ นั่น คื อ โดยการปล้ า สู ้ ก ับ พระเจ้า นั้น เขาก็ ไ ด้พิ ชิ ต มนุ ษ ย์
เช่นกัน”870

ด้วยการปล้ าสู ้กบั พระเจ้าของเขานั้น ยาโคบก็ได้เริ่ มต้นระยะใหม่ในชี วิตของเขา (ข้อ 28) เขาเป็ น
คนใหม่ เพราะว่า ตอนนี้ เขาได้เ ริ่ ม ต้น ที่ จ ะสั ม พัน ธ์ ก ับ พระเจ้า ในแนวทางที่ ใ หม่ ส าหรั บ เขา ในฐานะ
เครื่ องหมายของสิ่ ง นี้ พ ระเจ้า ได้ใ ห้ชื่ อ ใหม่ แก่ เ ขาที่ ไ ด้บ่ ง บอกถึ ง ความสั ม พันธ์ ใ หม่ ข องเขากับ พระเจ้า
“อิสราเอล” หมายถึง “นักรบของ พระเจ้า ” ชื่ อใหม่ของยาโคบได้แนะนาถึ งระยะใหม่ของชี วิตของเขา
หลังจากนั้นเขาได้ประพฤติตามเนื้อหนังหรื อ ไม่ก็ในฝ่ ายวิญญาณ จงสังเกตถึงชื่ อไหนของเขาที่โมเสสได้ใช้
ตั้งแต่เวลานี้เป็ นต้นไป เมื่อยาโคบได้ประพฤติเหมือน “ยาโคบคนเดิม” โมเสสได้อา้ งอิงถึงเขาว่า “ยาโคบ”
แต่เมื่อเขาได้ประพฤติเหมือนอิสราเอล (นักรบของพระเจ้า) โมเสสได้อา้ งอิงถึงเขาว่า “อิสราเอล”
“การยอมรั บชื่ อเดิ ม และความเหมาะสมที่ ไม่ดีข องมัน [ยาโคบ ข้อ 27] ก็ปู ทางสาหรั บชื่ อใหม่
[อิสราเอล ข้อ 28]” 871
“. . . ชื่ ออิสราเอลแสดงถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณที่ถูกกาหนดโดยความเชื่ อ และในชี วิตของยาโคบนั้น
สภาพตามธรรมชาติ ที่ ถู ก ก าหนดโดยเนื้ อหนัง และเลื อ ดนั้น ก็ ย งั คงยืน เคี ย งข้า งสภาพนี้ ต่ อไป
อย่างไร ก็ตาม ชื่ อใหม่ของยาโคบได้ถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเขา ผูซ้ ่ ึ งได้ถูกเรี ยกว่าอิสราเอล
ในฐานะที่เป็ น ชนชาติแห่งพันธสัญญา เพราะว่าอย่างที่พระพรของความขัดแย้งของบรรพบุรุษของ
พวกเขาได้มายังพวก เขาในฐานะที่เป็ นมรดกฝ่ ายวิญญาณนั้น พวกเขาก็เข้าไปสู่ งานของการรักษา
มรดกนี้ไว้โดยการดาเนิน ต่อไปในความขัดแย้งที่คล้ายกัน”872
“เอลโลฮิม” (ผูห้ นึ่ งที่แข็งแรงอย่างมาก) ปรากฎที่นี่เพื่อจะแสดงให้เ ห็นถึ งความแตกต่างระหว่าง
พระเจ้าและสิ่ งทรงสร้างของพระองค์ ยาโคบได้ชนะในแง่ของการได้รับคาร้องขอของเขา โดยการยอมรับ
ถึงการพึ่งพาและการยึดมัน่ ของเขาที่พระเจ้าในฐานะผูช้ ่วยให้พน้ ของเขา
“การเปลี่ ยนแปลงเป็ นของแนวทางที่ซ่ ึ งยาโคบได้ชนะ ก่อนหน้านี้ เขาได้ชนะเหนือผูค้ นโดยการ
ใช้กลอุ บาย ตอนนี้ เอาได้ชนะพระเจ้าและมนุ ษย์โดยถ้อยคาของเขา ไม่ใช่ โดยของประทานทาง
กายภาพที่ได้ให้แก่เขา ณ ตอนเกิดหรื อได้มาโดยทางความพยายามของมนุษย์”873
“คนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่า ‘เหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา?’ [ข้อ 29 ] นั้นเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งของการถามว่า
‘ยาโคบ เอ๋ ย เจ้าไม่รู้หรื อว่าเราเป็ นใคร?’” 874
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า พระเจ้าได้ยบั ยั้งพระนามของพระองค์ไว้ก็เพื่อที่จะเพิ่มความเกรงกลัวของ
ยาโคบ ณ เหตุการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่น้ ีและเพื่อทาให้ยาโคบประทับใจเกี่ยวกับความสาคัญของเหตุการณ์มากขึ้น

ยาโคบได้เชื่ อว่าเขาได้เห็นพระพักตร์ ของพระเจ้า (ข้อ 30) คนสมัยโบราณได้เชื่ อว่าใครก็ตามที่ได้
เห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าจะตาย (เปรี ยบเทียบ 16:13; อพย. 33:20; วนฉ. 13:21-22) บางทีเขารู้สึกขอบคุณที่
ทูตสวรรค์ ไม่ได้กระทากับเขารุ นแรงมากขึ้ นอย่างที่ เขาสมควรได้รับอี กด้วย “เปนี เอล” ฟั งดูเหมือน
“พระพักตร์ของพระเจ้า” ในคาฮีบรู มากกว่า “เปนูเอล” ที่ใช้โดยทัว่ ไปซึ่ งก็หมายถึงสิ่ งเดียวกัน บางทีเปนีเอล
เป็ นรู ปแบบเก่าของชื่ อสถานที่ และเปนูเอลเป็ นรู ปแบบใหม่ของชื่ อสถานที่ ดูเหมือนว่า “เปนูเอล” จะถูกใช้
โดยทัว่ ไปมากกว่า (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 8:8) หรื อบางทีสองชื่อนี้ก็อธิ บายถึงสองสถานที่ที่อยูใ่ กล้กนั แม้วา่ นี่ ดู
เหมือนจะเป็ นไปได้น้อยกว่า ผลลัพธ์ของวิกฤตฝ่ ายวิญญาณในชี วิตของยาโคบนั้นก็เป็ นที่ชดั เจนต่อคน
ทั้งหมดที่ได้สังเกตเขาตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นไป (ข้อ 31) ตามตัวอักษรแล้ว มันได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในการเดินของเขา875
“เมื่อพระเจ้าได้แตะต้องเส้ นเอ็นที่แข็งแรงที่ สุดของยาโคบผูป้ ล้ าสู ้ มันได้หดและความมัน่ ใจใน
ตนเองที่ยนื กรานของยาโคบก็หดไปเช่นกัน”876
คริ ส เตี ย นทุ ก คนไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ป ระสบการณ์ ที่ ดุ เดื อ ดแบบนี้ อับ ราฮัม และอิ ส อัค ก็ ไ ม่ ไ ด้มี
ประสบการณ์ แบบนี้ พระเจ้าได้บอกเราว่า เราไม่สามารถทาสิ่ งใดได้ถา้ ปราศจากพระองค์ (ยน. 15:5) และ
เราควรเชื่ อพระองค์ เมื่อเราไม่เชื่ อพระองค์น้ นั พระองค์ตอ้ งสอนเราถึงบทเรี ยนนี้ บางครั้งพระองค์ก็ทา
ให้เราตกต่าอย่างมากเพื่อจะสอนบทเรี ยนแก่เรา คริ สเตียนทุกคนควรยอมจานนตัวเขาเองหรื อตัวเธอเองต่อ
ความเป็ นเจ้านายของพระเจ้า (รม. 6:13, 19; 12:1-2)
“ถ้านักว่ายน้ ายอมจานนต่อน้ า น้ าก็ทาให้เขาลอยอยูไ่ ด้ แต่ถา้ เขาดิ้นรนเรื่ อยไปผลลัพธ์น้ นั ก็ร้ายแรง
ขอให้เราเรี ยนรู้ที่จะวางใจอย่างที่เราเรี ยนรู ้ที่จะลอยบนผิวน้ า”877
ที่จะเข้มแข็งในความเชื่อนั้น ผูเ้ ชื่อต้องละทิ้งความเพียงพอด้วยตนเอง
“เรื่ องราวได้ถูกนาเสนอในแนวทางที่ลึกลับอย่างตั้งใจเพื่อที่จะนาพาการจินตนาการของผูอ้ ่านไปยัง
เส้นทางที่เฉพาะเจาะจง”878
13. การพบปะกับเอซาวของยาโคบและการกลับไปที่คานาอันของเขา บทที่ 33
ยาโคบก็พร้อมที่จะเสี ยสละส่ วนหนึ่ งของครอบครัวของเขา ซึ่ งได้คาดหวังให้เอซาวที่จะโจมตีเขา
และเขา ได้เข้าหาพี่ชายของเขาราวกับว่าเอซาวเป็ นเจ้านาย ในทางตรงกันข้าม เอซาวได้ตอ้ นรับยาโคบอย่าง

ใจกว้างรับของขวัญของเขาอย่างลังเลใจ และได้เสนอที่จะให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านแก่ เขาในเสอีร์
ยาโคบได้ปฏิเสธข้อเสนอของเอซาวและได้เดินทางไปยังสุ คคท ซึ่ งอยูห่ ่ างจากเปนี เอลไปทางทิศตะวันตก 4
ไมล์ ซึ่ งเป็ นที่ที่เขาได้ต้ งั ถิ่นฐานถัดไป
“อย่างที่ยาโคบได้พระพรของพระเจ้าโดยการยอมจานนต่อพระองค์ ดังนั้นตอนนี้ เขาก็ได้รับการ
กลับคืนดีกนั เอซาวโดยการยอมจานนต่อเขา. . .” 879
33:1-17 ยาโคบได้จดั ครอบครัวของเขาไว้เป็ นพวกๆ เพื่อที่จะปกปั กรักษาบรรดาผูท้ ี่มีค่ามากที่สุดต่อเขาไว้
ถ้าพี่ชายของเขาได้พิสูจน์วา่ เป็ นปรปั กษ์อย่างรุ นแรง (ข้อ 1-3)
“การจัดลาดับตามความลาเอียงนั้น ไม่เป็ นที่ สงสัยเลยว่าได้หล่ อเลี้ ยงความริ ษยาที่มีต่อโยเซฟซึ่ ง
ต่อมาก็กลายมาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในเรื่ องราว มันคงจะเป็ นที่เจ็บปวดต่อครอบครัวที่จะ
เห็นว่าพวกเขาไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้”880
การเดินออกหน้าของเขา เพื่อจะพบปะกับเอซาว ก็แสดงถึ งอิสราเอลคนใหม่ที่พิชิตความกลัวที่ได้
ครอบงายาโคบคนเดิม สาหรับข้าพเจ้าแล้ว ดูเหมือนว่าแผนการของเขาไม่ได้สะท้อนถึงการขาด
ความวางใจในพระเจ้ามากเท่ากับความระมัดระวังและความรั บผิดชอบส่ วนตัว อย่างไรก็ตาม
เป็ นที่ชดั เจนว่า ยาโคบก็กลัวและอ่อนแอขณะที่เขารอคอยที่จะพบปะกับพี่ชายของเขา ความเชื่ อ
ไม่ได้หมายถึงการวางใจให้พระเจ้าที่จะทาการเพื่อเราโดยไม่คานึ งถึงการไร้ความรับผิดชอบของเรา
นัน่ เป็ นการทึกทักเอาเอง ความเชื่ อหมายถึ ง การวางใจให้พระเจ้าทาการเพื่อเรา เมื่อเราได้กระทา
อย่างมีความรับผิดชอบซึ่ งตระหนักว่าถ้าปราศจากการช่ วยเหลื อของพระองค์แล้ว เราจะล้มเหลว
การยืนกรานของเขาที่จะให้ของขวัญแก่เอซาวอาจเป็ นความพยายามที่จะคืนพระพรที่ควรเป็ นของ
เขาให้แก่เขา เพื่อจะลบล้างบาปของเขาในหลายปี ก่อนหน้านั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11) 881
ยาโคบได้ถวายพระสิ ริแด่พระเจ้าในการให้ครอบครัวแก่เขา เขาได้กล่าวยอมรับว่าครอบครัวของ
เขาเป็ นของขวัญจากพระเจ้า (ข้อ 4-5) ท่าทีน้ ี เป็ นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการเข้า
หาชีวิตของยาโคบ882 ในขณะที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ซื่อสัตย์และก็คดโกง ตอนนี้ เขาซื่ อสัตย์และ
ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความตั้งใจของเขา (ข้อ 10)
“ตอนนี้พวกเขาก็รวมกันใหม่ เอซาวปรารถนาความสัมพันธ์แบบฉันพี่นอ้ ง แต่ยาโคบไม่สามารถไป
ไกลเกินกว่าความสัมพันธ์แบบเป็ นทางการได้

“การแทรกแซงที่ยบั ยั้งของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้กนั ลาบันไว้จากการแก้แค้นยาโคบ (31:24, 29) เป็ น
ที่ชดั เจนว่า เอซาวไม่ได้มีความจาเป็ นถึงการตรวจสอบของพระเจ้าที่คล้ายกัน ธรรมชาติที่ดีของเขา
เองก็กระทาหน้าที่ในการตรวจสอบเขา ตั้งแต่ความโกรธและความเกลียดของเขาในบทที่ 27 นั้น
เอซาวเองได้ป ระสบกับ การเปลี่ ย นแปลงตนเองของเขา เขาไม่ ไ ด้ถู ก ควบคุ ม โดยความโกรธที่
เลวทรามอีกต่อไป”883
“เมื่อข้าพเจ้าเห็ นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักตร์ ของพระเจ้า” หมายถึง “ในใบหน้าของท่านนั้น
ข้า พเจ้า เห็ นการแสดงออกของท่ า ที ท้ งั สิ้ นของท่ า นที่ มี ต่อข้า พเจ้า ซึ่ งเป็ นมิ ตรภาพของพระเจ้า
ข้าพเจ้าเห็ นมิตรภาพนี้ ถูกแสดงออกมาในการทาให้ท่านเป็ นมิตรต่อข้าพเจ้าของพระองค์” (ข้อ 10
เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 29:9; 2 ซมอ. 14:17) ยาโคบได้เห็นพระพักตร์ที่มีพระคุณของพระเจ้าและได้
ถูกสงวนไว้ ณ เปนีเอล และตอนนี้เขาได้เห็นใบหน้าที่กรุ ณาของเอซาวและได้ถูกสงวนไว้
“ภาษาของยาโคบแสดงให้เห็ นว่าเขาได้เห็ นการเผชิ ญหน้ากับพระเจ้าและพี่ชายของเขา เป็ นสอง
ระดับของเหตุการณ์อนั เดียวกัน: เปรี ยบเทียบ 10ข กับ 32:30” 884
เหตุผลของยาโคบสาหรับการปฏิเสธการเสนอของเอซาวถึ งการคุ ม้ กันนั้น ก็เป็ นที่ชดั เจนว่าไม่ได้
เกิดจากความกลัว (ข้อ 14-15) เขาได้ให้เหตุผลที่แท้จริ งของการที่ทาไมมันดีกว่าสาหรับเขาที่จะ
เดิ นทางอย่างแยกกัน นั่นคื อ สภาพของฝูงสัตว์ข องเขา บางที ยาโคบได้พ่ ึงพาการปกป้ องของ
พระเจ้าและก็ไม่รู้สึกถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีบรรดาคนของเอซาวที่ จะคุม้ กัน มุมมองหนึ่ งกล่าวว่า
บางทียาโคบไม่ไว้ใจเอซาว จากการที่เขาเองได้ถูกหลอกและได้หลอกลวง885 อีกมุมมองหนึ่ งก็คือ
ว่ายาโคบกาลังกลับไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาตามคาสั่งของพระเจ้า และนัน่ ไม่ได้รวมถึงการไป
ยังเสอีร์886
การอ้างถึงของเขาในการไปเยีย่ มเยือนเอซาวในเสอีร์ (ข้อ 14) ไม่ได้หมายถึงว่า ยาโคบได้วางแผนที่
จะไปยังเสอีร์โดยตรง ในขณะที่เขาไม่ได้ไปทันทีทนั ใด เขาคงได้หลอกลวงพี่ชายของเขาอีกครั้ง
หนึ่ ง บางที ยาโคบได้หมายถึ งว่า เขาจะเยี่ยมเยียนพี่ชายของเขาในแผ่นดิ นของเขาเองในอนาคต
พระคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกว่ายาโคบได้ทาการเดินทางเช่นนั้นหรื อไม่
ยาโคบและครอบครัวของเขาได้ต้ งั ถิ่นฐานครั้งแรก ณ สุ คคท (“เพิง”) ซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออก ของ
แม่น้ าจอร์ แดน (ข้อ 17) เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาได้อาศัยอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลาช่วงหนึ่ ง เนื่ องจากว่าเขาได้
สร้างบ้านและเพิงสาหรับฝูงสัตว์ของเขา

เหตุการณ์น้ ี ก็อธิ บายถึงความจริ งของสุ ภาษิต 16:7 “เมื่อทางของมนุ ษย์เป็ นที่โปรดปรานแก่พระเจ้า
แม้ศตั รู ของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทาให้คืนดีกบั เขาได้”
“ณ เกือบทุกจุดในเรื่ องราวนี้ เอซาวก็ปรากฎว่าเป็ นคนที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าเป็ นคนที่มีเมตตา
กรุ ณามากกว่า และเป็ นคนที่มีคุณความดีมากกว่าของพี่นอ้ งสองคนนี้”887
“นี่ เป็ นการสนทนาครั้งที่สองและครั้งสุ ดท้ายระหว่างเอซาวและยาโคบที่ได้อา้ งอิงในปฐมกาลใน
โอกาสแรกนั้น (25:29-34) เอซาวได้ลม้ เหลวที่จะรับรู้ถึงความสามารถของยาโคบในการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ในโอกาสที่สอง เขาก็ลม้ เหลวที่จะรับรู้ถึงความลังใจ และการขาดความตื่นเต้น
เกี่ยวกับการไปยังเสอีร์ของยาโคบ ในสองกรณี น้ นั ยาโคบก็สาเร็ จในการหลอกลวงเอซาว”888
33:18-20 จากนั้นยาโคบได้ขา้ มแม่น้ าจอร์ แดนและย้ายครอบครัวของเขาไปยังแผ่นดินคานาอัน เขาได้เลือก
เมืองเชเคม (“สันติสุข”) เป็ นบ้านของเขาโดยการซื้ อที่ดินที่นนั่ เขาได้แสดงให้เห็ นว่าเขาได้ถือว่า
คานาอันเป็ นบ้านถาวรของเขาและบ้านของเชื้ อสายของเขา ในที่สุดแล้ว คนอิสราเอลได้ฝังโยเซฟ
ไว้ที่เมืองเชเคม (ยชว. 24:32) เมืองเชเคมอยูห่ ่ างจากเมืองสิ คาร์ ในสมัยของพระเยซู ประมาณ 1 ไมล์
เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:5, 12)
พระเจ้า ได้ใ ห้ต ามค าร้ อ งขอของยาโคบโดยการนาเขากลับ ไปสู่ แผ่น ดิ น แห่ ง พระสั ญญาอย่า ง
ปลอดภัย (เปรี ยบเทียบ 28:20-21) อย่างที่เขาได้สาบานไว้น้ นั ยาโคบได้นมัสการพระเจ้าของบิดา
ของเขาในฐานะพระเจ้าของเขา เขาได้เรี ยกพระยาเวห์ ว่า “เอลเอโลเฮอิสราเอล” ซึ่ งหมายถึ ง
“พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ คือพระเจ้าของอิสราเอล”
ยาโคบได้ใช้ชื่อใหม่ของเขาเอง นัน่ คือ
อิสราเอล (32:29) เขาได้สร้างแท่นบูชาแท่นแรกเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้า อย่างที่อบั ราฮัมได้ทา ณ
เมืองเชเคมเมื่อเขาได้เข้าไปสู่ คานาอันในครั้งแรก (12:6-7) แท่นบูชาคงได้ทาหน้าที่สองอย่าง คือ
เป็ นการจัดเตรี ยมโต๊ะสาหรับเครื่ องบูชาของยาโคบ และเป็ นอนุสรณ์สาหรับลูกหลานของยาโคบใน
หลายๆ ปี ต่อมา
อะไรเป็ นแรงจูงใจและความสัมพันธ์ของยาโคบกับพระเจ้าเมื่อเขาได้พบกับเอซาว? คาถามนี้ เกิดขึ้น
บ่อยครั้งในการศึกษาบทนี้ คาตอบก็ไม่ชดั เจน นักอรรถาธิ บายบางคนได้รู้สึกว่ายาโคบได้เสื่ อมถอยอย่าง
สิ้ นเชิง และได้หนั กลับไปสู่ วถิ ีชีวติ แต่ก่อนของการพึ่งพาตนเองและการหลอกลวง889 นักตีความส่ วนใหญ่
ก็ถือว่าแรงจูงใจที่ดีเป็ นของยาโคบ890 ข้าพเจ้าเชื่ อว่าบางทีความจริ งนั้นก็อยู่ที่ใดที่ หนึ่ งระหว่างสองขั้วนี้
สาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าประสบการณ์ของยาโคบ ณ เปนี เอลนั้น ได้มีผลกระทบแห่ งการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเขา ดูเหมือนยาโคบอ้างอิงถึงมันใน 33:10 อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ ยาโคบก็อายุมากว่า 90 ปี และวิถีชีวิต

แต่ก่อนของเขาได้ฝังแน่นอย่างมากจนเขาได้ไถลกลับไปสู่ นิสัยแต่ก่อนของเขาได้อย่างง่ายดาย ข้าพเจ้าเชื่ อว่า
เรามีร่องรอยไปสู่ สิ่งนี้ ในการใช้ชื่อของเขาคือ “ยาโคบ” ในตัวบทแทนที่จะเป็ น “อิสราเอล” กล่าวอย่างย่อ
แล้ว ดูเหมือนยาโคบได้มีประสบการณ์ที่ แท้จริ งของการมาสู่ การเข้าใจถึ งตัวเขาเองและได้ยอมจานนชี วิต
ของเขาต่อพระเจ้า ณ เปนี เอล อย่างไรก็ตาม จากเวลานั้นเป็ นต้นไปแรงจูงใจและท่าทีต่างๆ ของเขาได้
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางครั้งเขาได้วางใจพระเจ้าอย่างที่เขาควรได้วางใจ แต่หลายครั้งเขาก็ได้ลม้ เหลวที่จะ
วางใจพระเจ้า
ความห่ วงใยหลัก ของผูเ้ ขี ย นที่ เป็ นพระเจ้า ในส่ วนนี้ ไ ม่ใ ช่ แรงจู ง ใจของยาโคบ ถ้า เป็ นเช่ นนั้น
พระองค์คงได้ทาให้สิ่งนั้นชัดเจนสาหรับเราแล้ว ตรงกันข้าม ดูเหมือนมันจะเป็ นความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
ในการสงวนชี วิต ของยาโคบไว้และได้ทาให้เขากลับไปสู่ แผ่นดินแห่ งพระสัญญาอย่างที่พระองค์ได้สัญญา
ไว้ (28:13-15) เรื่ องราว ของยาโคบก็ประกอบด้วยหลักฐานที่วา่ พระเจ้านั้นสัตย์ซื่อที่จะอวยพรคนอื่นๆ
ผ่านทางลูกหลานของอับราฮัม (12:3) ซึ่งรวมถึงลาบัน (เปรี ยบเทียบ 30:27) และเอซาว (เปรี ยบเทียบ 33:11)
บทเรี ยนหลักของบทนี้ก็คือว่า บรรดาผูท้ ี่ได้รับพระคุณของพระเจ้านั้น ควรวางใจในพระสัญญาแห่ ง
การปกป้ องของพระเจ้าเมื่อพวกเขาแสวงหาการกลับคืนดีกนั กับคนอื่นๆ
14. การข่มขืนดีนาห์และการแก้แค้นของสิ เมโอนและเลวี บทที่ 34
หลังจากที่ เชเคมคนคานาอันได้ข่ มชื นดี นาห์ สิ เมโอนและเลวีก็ไ ด้โอกาสที่ จะแก้แค้นโดยการ
หลอกลวงให้ชาวเมืองเชเคมที่จะเข้าสุ หนัตในฐานะที่เป็ นเงื่อ นไขสาหรับการแต่งงานของดี นาห์ จากนั้น
พวกเขาได้ฆ่าบรรดาผูช้ ายที่ได้ถูกทาให้ไร้ความสามารถของเมืองนั้นเสี ย
“อีกครั้งหนึ่ง อย่างเช่นในการเกิดของบรรดาบุตรของเขานั้น (29:31—30:24) ครอบครัวของยาโคบ
ก็ทาหน้าที่บกพร่ องเนื่ องจากการอยู่เฉยๆ ของเขา บุ ตรของเขานั้นใจร้ อนและไม่ได้ระงับอารมณ์
และเขา ก็อยูเ่ ฉยๆ ไม่มีใครในเรื่ องราวนี้ที่หลีกหนีการตาหนิได้”891
จงเปรี ยบเทียบความเสี ยใจอย่างมากของยาโคบจากการที่ได้ยินว่าโยเซฟได้ถูกฆ่า (37:34-35) กับ
การขาดการตอบสนองของเขาต่อการได้ยินว่าดีนาห์ได้ถูกข่มขืน เขาได้โปรดปรานลูกๆ ของราเชลอย่าง
สุ ดประมาณ
“เรื่ อ งราวเป็ นความยุ่ง เหยิ ง ของความดี แ ละความชั่ว อย่ า งเช่ น เรื่ อ งราวของพวกบรรพบุ รุ ษ
ทั้งหมด”892

ดีนาห์คงเป็ นวัยรุ่ น ณ เวลานี้ คีลและเดลลิทซ์ได้คานวณจากการอ้างอิงอื่นๆ ในปฐมกาลว่าเธอนั้น
อายุระหว่าง 13 ถึง 15 ปี และเดวิสได้เขียนว่าเธออายุได้ 15 หรื อ 16 ปี 893
34:1-17 นี่คืออีกกรณี หนึ่งของผูช้ ายที่เห็นผูห้ ญิงและก็เอาเธอมาเป็ นภรรยา (เปรี ยบเทียบ 6:2)
โมเสสได้ใช้ชื่อ “อิสราเอล” เป็ นครั้งแรกที่นี่ในฐานะการอ้างอิงถึ งประชากรที่ถูกเลือกสรรของ
พระเจ้า (ข้อ 7)
ครอบครัวของยาโคบมีความสัมพันธ์ที่พิ เศษกับพระเจ้าโดยการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าที่แสดงให้เห็นจากชื่ อ “อิสราเอล” (เจ้าชายกับพระเจ้า) ดังนั้นการกระทาของเชเคมเป็ น
“สิ่ งที่เลวทราม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กระทาต่อสมาชิ กของครอบครัวที่มีการทรงเรี ยกที่พิเศษ
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 22:21; ยชว. 7:15; วนฉ. 20:10; 2 ซมอ. 13:12; และข้ออื่นๆ)
“สิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นกับดี นาห์น้ นั ครอบครัวของยาโคบถื อว่าเป็ นลักษณะอย่างเดี ยวกันกับสิ่ งที่ เป็ นที่
รู ้จกั กันต่อมาว่า ‘สิ่ งเลวทรามในอิสราเอล’ [นัน่ คือ การข่มขืน]”894
อย่างที่เป็ นธรรมเนี ยมในวัฒนธรรมของพวกเขานั้นบรรดาบุตรชายของยาโคบได้จดั การในการรับ
รองถึงการแต่งงานของน้องสาวของพวกเขา (ข้อ 13; เปรี ยบเทียบ 24:50) พวกเขาถูกต้องในการ
ต่อต้า น เป้ าหมาย นั่นคื อ การปะปนกันของเชื้ อสายที่ ถู ก เลื อกสรรกับ เชื้ อสายของคนคานาอัน
กระนั้น พวกเขาก็ผิดในการใช้วิธีที่พวกเขาได้เลื อกที่จะบรรลุ ผลเป้ าหมายของพวกเขา ในการ
หลอกลวงของพวกเขานั้น ก็แสดงว่าพวกเขาเองเป็ น “บุคคลที่ประพฤติในแนวทางเดียวกันกับพ่อ
ของพวกเขา” ซึ่ ง ก็คื อ ยาโคบ คนฮี ไ วท์ไ ด้เจรจาด้วยความศรั ท ธาที่ ดี แต่ ค นยาโคบได้เจรจา
อย่างทรยศ (ข้อ 13-17; เปรี ยบเทียบ สภษ. 3:29; อมส. 1:9)
“การแต่งงานได้ถูกนาหน้าด้วยการหมั้นเสมอ ที่ซ่ ึ งครอบครัวของเจ้าบ่าวได้จ่าย ‘ของขวัญ แต่งงาน’
แก่ครอบครัวของเจ้าสาว (1 ซมอ. 18:25) ในกรณี ของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้น ก็ยงั คงมี
การจ่ายเพื่อที่จะทาให้ความสัมพันธ์น้ นั ถูกต้องตามกฎหมาย และบิดาของฝ่ ายหญิงได้รับอนุญาตที่
จะกาหนดขนาดของของขวัญของการแต่งงาน (อพย. 22:15- 16 [16-17]; ฉธบ. 22:29 จากัดจนถึงค่า
มากที่สุดคือ 50 เชเขล). . . . ดูเหมือนว่าที่นี่เชเคมกาลังเสนอให้ท้ งั ‘ของขวัญแต่งงาน’ แก่ยาโคบ
และ ‘ของขวัญ’ แก่ดีนาห์”895
34:18-31 เราสามารถอธิ บายถึงการเห็นด้วยของบรรดาผูช้ ายของเมืองนั้น ซึ่ งรวมถึงฮาโมร์ (หมายถึง “ลา”
ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่มีคุณค่าและเป็ นที่ยกย่อง) และเชเคม (ข้อ 18) ที่จะเข้าสุ หนัต ชนชาติอื่นๆ นอกเหนื อ

จากครอบครั วของยาโคบก็ได้ปฏิ บตั ิ พิธีน้ ี ณ เวลานี้ ในฐานะที่เป็ นการกระทาแห่ งการชาระให้
บริ สุท ธิ์ 896 ยาโคบไม่ไ ด้บ่ง บอกว่าบรรดาผูช้ ายเหล่ า นี้ ได้เปลี่ ย นจากศาสนาหนึ่ งไปสู่ อีกศาสนา
หนึ่ ง897 โดยปกติ แล้ว การเข้าสุ หนัตได้ถูก ปฏิ บ ตั ิ กบั ผูใ้ หญ่ แทนที่ จะเป็ นทารกก่ อนที่พ ระเจ้าได้
บอกให้อบั ราฮัมที่จะให้มีการเข้าสุ หนัตทารกที่ได้เกิดในครอบครัวของเขา (17:12-14)
“บางครั้งมันเป็ นการริ เริ่ มสู่ สถานภาพที่จะแต่งงานได้”898
ดีนาห์ สิ เมโอน และเลวีเป็ นลูกๆ ของยาโคบและเลอาห์ ซึ่ งเป็ นภรรยาที่ไม่ได้รับความรัก (ข้อ 25)
อย่างไม่สงสัยเลยว่า สิ เมโอนและเลวีได้รู้สึกใกล้ชิดกับดี นาห์มากกว่าพี่ชายต่างมารดาบางคนของ
เธอสาหรับเหตุผลนี้ แต่รูเบน ยูดาห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุนก็เป็ นลูกๆ ของเลอาห์และพี่ชายแท้ๆ
ของดีนาห์ ข้อเท็จจริ งที่วา่ สิ เมโอนและเลวีได้ตอบสนองอย่างที่พวกเขาได้ทาต่อบรรดาผูช้ าย ของ
เมืองเชเคมนั้นก็บ่งบอกว่า พวกเขาได้ตอบสนองด้วยการไม่ย้ งั คิดที่เลยเถิ ด899 บางทีการไม่สนใจ
ของยาโคบที่มีต่อสถานการณ์ เลวร้ ายของดี นาห์ ซึ่ งชัดเจนโดยการขาดการกระทาของเขานั้นได้
ส่ งเสริ มการมีปฏิกิริยารุ นแรงเกิ นไปของพวกพี่ชายของเธอ900 ในขณะที่สิเมโอนและเลวีได้นาใน
การร้ายกาจนี้น้ นั ก็เป็ นที่ชดั เจนว่าบุตรชายทั้งหมดของยาโคบได้มีส่วนร่ วมกับพวกเขาในการปล้น
เมืองนี้ (ข้อ 27; เปรี ยบเทียบ 28-29) นี่เป็ นเพียงแค่หนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่มีชื่อเสี ยงในทางที่ไม่ดี
ซึ่ งได้เกิดขึ้น ณ เมืองเชเคม (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 9:30-49; ยรม. 41:4-8; ฮชย. 6:9)
ความกังวลใจของยาโคบได้เกิดขึ้นเนื่ องจากข้อเท็จจริ งสองประการ (ข้อ 30) บรรดาบุตรชายของ
เขาได้ทาการฆาตกรรมและทาการปล้น และครอบครัวของเขาได้ทาลายพันธสัญญาซึ่ งเป็ นการ
กระทาที่รุนแรงอย่างมากในสังคมของพวกเขา
“การตาหนิของเขา [ของยาโคบ] ก็เป็ นการบ่นแบบฉุ นเฉี ยวมากกว่า”901
“มันประหลาด และน่าขันที่จะได้ยนิ ยาโคบระบายความไม่สบอารมณ์ต่อความล้มเหลวของสิ เมโอน
และเลวีที่จะให้เกียรติถอ้ ยคาของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแง่ของผลลัพธ์ต่างๆ ของมันที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ต่อยาโคบ เพราะว่าเขาได้ทาอย่างเดียวกันนั้น มากกว่าหนึ่งครั้ง”902
การหลอกลวงได้ดาเนินการไปสู่ การฆาตกรรมและการปล้น ในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ของบาปนี้น้ นั
ยาโคบได้ผา่ นเว้นสิ เมโอนและเลวีเมื่อเขาได้ให้พระพรแรกเริ่ มของเขา (49:5-7) มันได้ไปยังยูดาห์
แทน

“คุณลักษณะที่เจ้าเล่ห์ของยาโคบได้เสื่ อมลงไปสู่ ความเจ้าเล่ห์ที่มุ่งร้ายในสิ เมโอนและเลวี และความ
ริ ษยาสาหรับการทรงเรี ยกที่ถูกยกย่องของครอบครัวของพวกเขาได้เสื่ อมลงไปสู่ บาปที่แท้จริ ง”903
“แน่ นอนว่า ความกลัวนั้นเป็ นตามธรรมชาติในสถานการณ์ เช่ นนั้น แต่เหตุ ผลต่างๆที่ ยาโคบให้
สาหรับการประณามบรรดาบุตรชายของเขาก็ทรยศเขา เขาไม่ได้ประณามพวกเขาสาหรับการฆ่า
หมู่ สาหรับการละเมิดพิธีการเข้าสุ หนัต หรื อแม้กระทัง่ สาหรับการฝ่ าฝื นสัญญา ตรงกันข้าม เขาก็
คัดค้านว่าผลลัพธ์ต่างๆ ของการกระทาของพวกเขาได้ทาให้เขาไม่เป็ นที่นิยม ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้
กังวลเกี่ยวกับการข่มขืนของลูกสาวของเขาหรื อข้อเสนอของการแต่งงานกับผูม้ ีเชื้ อชาติต่างกัน ซึ่ งก็
คือคนคานาอัน เขาเพียงแค่เป็ นห่วงเกี่ยวกับชีวติ ของเขาเอง”904
มันน่าสนใจที่วา่ สิ เมโอนและเลวีได้อา้ งอิงถึ งดี นาห์วา่ “น้องสาวของเรา” (ข้อ 31) แทนที่จะเป็ น
บุตรี ของยาโคบ ซึ่ งคงจะเหมาะสมในการกล่าวถึ งยาโคบ นี่ บ่งบอกว่าเนื่ องจากยาโคบไม่ได้แสดง
ถึงความห่ วงใยเพียงพอสาหรับดีนาห์ พวกพี่ชายร่ วมสายโลหิ ตของเธอได้รู้สึกถูกบังคับให้กระทา
ในการปกป้ องของเธอ นี่เป็ นตัวบ่งชี้แรกเริ่ มว่า ครอบครัวของยาโคบได้แตกสลายอย่างบกพร่ อง ใน
หน้าที่อยู่แล้ว ซึ่ งเป็ นสิ่ งชัดเจนเมื่อพวกพี่ๆ ของโยเซฟจู่โจมเขา ขายเขาให้เป็ นทาสและโกหกต่อ
บิดาของพวกเขา (37:12-36)
ความสาคัญของบทนี้ก็มีสี่ประการเป็ นอย่างน้อย
1.
2.

มันอธิ บายถึงเหตุผลที่ยาโคบได้ผา่ นเว้นสิ เมโอนและเลวีสาหรับพระพรที่พิเศษ
มันแสดงถึงความสาคัญของการรักษาเชื้อชายที่ถูกเลือกสรรให้แยกจากคนคานาอัน905
“ธรรมบัญญัติ [ของโมเสส] ได้กล่าวว่า อิสราเอลต้องไม่แต่งงานกับคนคานาอันหรื อทาข้อตกลงกับ
พวกเขา แต่ที่จะทาลายพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้วางตัวดังเช่ นการคุ กคาม พระคัมภี ร์ตอนนี้ ก็
จัดเตรี ยมส่ วนหนึ่งของเหตุผลสาหรับธรรมบัญญัติเช่นนั้น เพราะว่ามันอธิ บายถึงวิธีที่คนคานาอันที่
ไร้ศีลธรรมได้ทาให้อิสราเอลเป็ นมลมิน โดยการสัมพันธ์ทางเพศและความพยายามที่จะแต่งงาน
เพื่อจุดประสงค์ของการทาให้อิสราเอลหายไปเสี ย”906
การสาปแช่งของโนอาห์ที่มีต่อคานาอันและเชื้ อสายของเขานั้นได้เตือนส่ วนที่เหลือของมนุ ษยชาติ
ว่าสิ่ งต่างๆ ที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับผูค้ นที่ปะปนกับคนคานาอัน (เปรี ยบเทียบ 9:25-27)
“ผูค้ นที่อาศัยอยูบ่ นพรมแดนระหว่างคริ สตจักรและโลกก็เป็ นเหมือนบรรดาผูท้ ี่ได้อาศัยอยู่

บนพรมแดนระหว่างอังกฤษและสก๊อตแลนด์ในสมัยโบราณ นัน่ คือพวกเขาไม่เคยปลอดภัยเลย”907
3.
4.

มันให้เหตุผลสาหรับการชาระให้บริ สุทธิ์ ของครอบครัวของยาโคบที่ติดตามมา (35:2-4)
มันแสดงถึงการควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
“ในขณะที่เรื่ องราวในบทนี้ ดาเนิ นการ ณ ระดับของเกียรติของครอบครัวและความห่ วงใยของพวก
พี่ชายที่มีต่อน้องสาวที่ได้รับความเสี ยหายของพวกเขานั้น อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวนี้ ก็กล่าวถึงหัวข้อ
ที่ดาเนินไปตลอดเรื่ องราวของยาโคบอย่างชัดเจนอย่างมาก นัน่ คือ พระเจ้าทางานผ่านและบ่อยครั้ง
โดยไม่คานึ งถึ งแผนการบริ การตนเองแบบจากัดของมนุ ษย์ จุ ดประสงค์ของผูเ้ ขี ยนไม่ใช่ ที่จะ
รับรองแผนการและอุบายเหล่านี้ของมนุษย์ แต่เพื่อจะแสดงว่าพระเจ้าสามารถบรรลุจุดประสงค์ของ
พระองค์ผา่ นทางพวกเขาได้โดยพระคุณอันสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์”908
“ตอนที่เลวทรามเช่นนั้นมีเนื้ อหาอะไรในเรื่ องราวของยาโคบและโยเซฟ? ณ จุดนี้ เป็ นต้นไปนั้น
ปฐมกาลก็หันความสนใจของมันไปสู่ บรรดาบุ ตรชายของยาโคบ ซึ่ งก็คือบรรพบุ รุษของ 12 เผ่า
ของอิสราเอลหลังจากความตึงเครี ยดของการดิ้นรนของยาโคบและเอซาวได้ลดลงในเรื่ องราวของ
ความสงบของฝาแฝดของบทที่ 33 นั้น ผูเ้ ขียนก็เริ่ มที่จะแสดงถึงคุณลักษณะที่เสื่ อมของลูกหลาน
ของยาโคบ ซึ่ งก่อให้เกิดภาพที่น่าขนพองสยองเกล้าว่าพระสัญญาต่างๆ นั้นก็อยูใ่ นอันตรายอีกครั้ง
หนึ่ง”909
อับราฮัมได้ปฏิ บตั ิต่อคนฮิตไทต์อย่างมีเกียรติ (บทที่ 23) และอิสอัคได้วางตัวต่อคนฟี ลิ สเตียอย่าง
สันติ (26:12-33) แต่ตอนนี้บรรดาบุตรชายของยาโคบได้กลายมาเป็ นผูร้ ุ กรานในความขัดแย้งกับ
คนฮีไวต์ การทรยศที่ไม่ได้กลับใจของสิ เมโอนและเลวีก็อยูใ่ นความตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับการ
เปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมเมื่อไม่นานมานี้ ของเอซาวและยาโคบ ในความตรงกันข้ามกับเหตุการณ์
ของอิสอัคในบทที่ 27 นั้นบทนี้ ก็ไม่มีการอธิ ษฐาน ไม่มีการเปิ ดเผยของพระเจ้า ไม่มีพระพรที่ได้
สัญญาไว้ และไม่มีการอ้างอิงถึงพระเจ้าอย่างชัดเจน910
ผูก้ ระตื อ รื อ ร้ น เกิ นไปที่ เ ป็ นคนหนุ่ ม กว่า อย่า งเช่ น สิ เ มโอนและเลวี อ าจน ามาซึ่ งการต าหนิ ต่ อ
พันธสัญญาของพระเจ้าผ่านทางความกระตือรื อร้นที่ถูกนาแบบผิดๆ ของพวกเขา นี่ อาจเกิดขึ้นเมื่อ
ผูน้ าอย่างเช่ นยาโคบ ไม่ได้สนใจต่อความเป็ นมลทินของคนต่างชาติและล้มเหลวที่จะต่อต้านมัน
อย่างเด็ดเดี่ยว911

“. . . เรื่ องราวนี้ แสดงถึงธรรมชาติเก่าของยาโคบที่อา้ งสิ ทธิ์ ของมันเองอีก เขาเป็ นผูช้ ายที่หลักการ
ต่างๆ ทางศีลธรรมของเขานั้นอ่อนแอ ผูซ้ ่ ึ งกลัวการยืนหยัดเพื่อสิ่ งที่ถูกต้องเมื่อมันอาจทาให้เขา
ต้องจ่ายราคาอย่างสู ง ผูซ้ ่ ึ งสงสัยอานาจของพระเจ้าที่จะปกป้ อง และผูย้ อมให้ความเกลียดชังที่จะ
แยกเขาจากลูกๆ ของเขาอย่างที่มนั ได้แยกเขาจากพี่ชายของเขานั้น”912
ผูเ้ ชื่อหลายคนก็นาความโกรธเคืองของผูไ้ ม่เชื่ อมายังพวกเขาเองและผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆ โดยพฤติกรรมที่
ไม่อยูใ่ นทางธรรมของพวกเขาอย่างที่ยาโคบ สิ เมโอน และเลวีได้ทา
15. ยาโคบกลับไปที่เบธเอล บทที่ 35
หลัง จากที่ พระเจ้า ได้ย้ า เตื อนยาโคบถึ งการอุ ทิศ ตนต่อพระองค์ก่อนหน้า นั้นของเขา (28:20-22)
บรรพบุ รุษ คนนี้ ได้กลับไปยังเบลเอลเพื่อจะนมัสการพระยาเวห์ ซึ่ งนาการยุติไปสู่ อดี ต ที่ นั่นพระเจ้าได้
ยืนยันถึงพระสัญญา ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อเขาและได้ทาให้ครอบครัวสมบูรณ์โดยการเกิดของเบนยามิน
อย่างไรก็ตาม ยาโคบก็ได้ ประสบกับการตายทั้งสามและการกบฎต่อเขาเองโดยรู เบน การตายของเดโบราห์
ราเชล และอิสอัคส่ งสัญญาณถึงจุดสิ้ นสุ ดของยุค
การอุทิศตนต่อพระยาเวห์ที่ได้รับการรื้ อฟื้ นของยาโคบ 35:1-8
ประมาณ 10 ปี ได้ผ่า นไปตั้ง แต่ ที่ ย าโคบได้ก ลับ มาจากปั ดดานอารั ม และเขายัง ไม่ไ ด้ก ลับ ไปที่
เบธเอล เพื่อที่จะทาตามคาปฏิ ญาณของเขาที่นนั่ (28:20-22) เขาควรที่จะได้มุ่งหน้าไปยังที่นนั่ ทันทีทนั ใด
แทนที่จะตั้งถิ่นฐานใกล้กบั เชเคม เป็ นที่ชดั เจนว่าการละเลยของเขาส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการมีอยู่ของรู ป
เคารพที่ราเชลและบางทีคนอื่ นๆ ได้นามาจากฮาราน บางทีความจงรักภักดี ของพวกเขาต่อพระเหล่ านี้ ได้
ยับยั้งการอุทิศตนต่อพระยาเวห์อย่างสิ้ นเชิงของยาโคบ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 11:3-4)
พระเจ้า ปรากฎแก่ ย าโคบ (ครั้ งที่ สี่) และได้บญ
ั ชาให้เขาที่ จะท าตามค าปฏิ ญาณของเขา (ข้อ 1)
การเปิ ดเผย นี้ ได้หนุ นใจให้ยาโคบที่จะหยุดการผัดวันประกันพรุ่ ง นี่ เป็ นครั้งแรกและครั้งเดี ยวเท่านั้นที่
พระเจ้าได้บญั ชาให้บรรพบุรุษที่จะสร้างแท่นบูชา คาบัญชาได้จดั ตั้งการทดสอบถึงการเชื่อฟั งของยาโคบที่
คล้ายกันกับการทดสอบของอับราฮัม เมื่อพระเจ้าได้สั่งให้เขาที่จะถวาย “เครื่ องเผาบูชา” บนภูเขาโมริ ยาห์
นั้น (22:2) ในการเตรี ยมการ สาหรับการเดินทางไปยังเบธเอลของเขานั้น ยาโคบได้ชาระครอบครัวของ
เขาจากการนับถื อรู ปเคารพโดยการฝังรู ป เคารพของราเชลกับวัตถุ อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการนมัสการพระ
เหล่านี้ เขายังได้ชาระตัวเขาเองจากความเป็ นมลทิน จากโลหิ ตที่ครอบครัวของพวกเขาได้หลัง่ ในเชเคมอีก
ด้วย (บทที่ 34)

“มันสาคัญที่ว่ายาโคบได้เรี ยกพระเจ้าว่า ‘ผูท้ รงตอบข้าในวันที่ขา้ มีความทุกข์ใจ และทรงอยูก่ บั ข้า
ในสถานที่ทุกแห่งที่ขา้ ไปนั้น’ (ข้อ 3) คาแสดงลักษณะอย่างนั้นก็ทาหน้าที่เป็ นการสรุ ปที่เหมาะสม
ถึงภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ได้ปรากฎออกมาจากเรื่ องราวของยาโคบ ยาโคบได้อยูใ่ นความยุง่ ยาก
อย่างต่อเนื่องกระนั้น ในแต่ละกรณี น้ นั พระเจ้าก็ได้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์และได้ช่วยกู้
เขา”913
ต้นก่อที่ถูกอ้างอิงถึงที่นี่ (ข้อ 4) ดูเหมือนจะเป็ นต้นก่อแห่ งโมเรห์ (ตามตัวอักษรหมายถึง “ครู ”) ที่ที่
พระเจ้าได้ปรากฎแก่อบั ราฮัมหลังจากที่เขาได้เข้าไปในในแผ่นดินนั้นได้ไม่นาน (12:6)
“ณ จุดเดี ยวกัน บางทีได้รับการกระตุน้ โดยตัวอย่างของยาโคบนั้น วันหนึ่ งโยชูวาได้ประกาศการ
เรี ยกที่คล้ายกันอย่างมากแก่อิสราเอล (ยชว. 24:23-28)” 914
พระเจ้าได้อวยพรยาโคบสาหรับการอุทิศตนของเขา ซึ่งได้แสดงออกมาในการฝังรู ปเคารพและตุม้ หู
(บางที ได้นามาจากคนเชเคม) นั้น โดยการใส่ ความกลัวต่อครอบครัวของยาโคบในใจของคนคานาอัน ผูซ้ ่ ึ ง
พวกเขาได้เดินทางผ่านไปยังเบธเอล (ข้อ 5-8; เปรี ยบเทียบ สภษ. 16:7) บางทีพระเจ้าได้ใช้ความทรงจา
ของการกระทาที่โหดเหี้ ยมของสิ เมโอนและเลวีที่มีต่อคนเชเคมเพื่อจะบรรลุผลสิ่ งนี้
“ตลอดชี วิตของเขานั้น ยาโคบจะต้องต่อสู ้ กบั ความกลัวต่างๆ ส่ วนตัวของเขา คื อ การเกรงกลัว
พระเจ้า (28:17) การกลัวลาบัน ( 31:31) การกลัวเอซาว (32:7, 11) ไม่มีใครกลัวเขาเลย”915
ยาโคบได้ทาตามคาปฏิญาณของเขาต่อพระเจ้าที่ตาบลลูส ซึ่ งเขาได้ต้ งั ชื่ อเบธเอล (นิเวศของพระเจ้า
ข้อ 15) ใหม่ เขาได้ต้ งั ชื่ อสถานที่แห่ งแท่นบูชาของเขาว่า เอลเบธเอล (พระเจ้าแห่ งเบธเอล ข้อ 7) ในการ
ระลึ ก ถึ ง การเปิ ดเผยครั้ งแรกของพระเจ้า ที่ มี ต่ อ เขาที่ นั่น นี่ เ ป็ นการฟื้ นฟู ค รั้ งแรกที่ ถู ก บัน ทึ ก ไว้ใ น
พระคัมภีร์
เดโบราห์ พี่เลี้ยงของเรเบคาห์ (เปรี ยบเทียบ 24:59) ต้องเป็ นสมาชิ กที่สาคัญของครอบครัวของยา
โคบ ซึ่ งควรได้รับการจดจาโดยผูเ้ ขี ยน เธออาจได้ละเบเออเชบาพร้ อมกับยาโคบหรื ออาจได้ร่วมกับเขา
ภายหลัง หลังจากการตายของเรเบคาห์ การอ้า งอิ ง ถึ ง เดโบราห์ บางที เป็ นวิธี ของการย้ าเตื อนผูอ้ ่า นถึ ง
เรเบคาห์และการพาดพิงถึงการตายของเธอโดยลักษณะที่ปกปิ ดไว้916 นี่ คงเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงการ
หลอกลวงอิสอัคของเรเบคาห์ (บทที่ 27) 917

การยืนยันถึงพันธสั ญญาของพระยาเวห์ 35:9-15
จากนั้นพระเจ้าได้ปรากฎแก่ยาโคบที่เบธเอลอีกครั้งหนึ่ ง (การเปิ ดเผยครั้งที่ห้า) หลังจากที่เขาได้ทา
ตามคาปฏิ ญาณของเขาที่มีต่อพระเจ้าและได้สร้างแท่นบูชาที่นนั่ (ข้อ 9-12) การเปิ ดเผยนี้ ได้เกิดขึ้น 30 ปี
หลังจากการเปิ ดเผยครั้งแรกที่เบธเอล ในกรณี น้ ี พระเจ้าได้ปรากฎในรู ปแบบ (ร่ างกาย?) ที่มองเห็นได้ (ข้อ
13) ในคราวก่อนนั้นยาโคบได้เห็นนิ มิต พระเจ้าได้รับรองถึงการเปลี่ยนชื่อของยาโคบ (เปรี ยบเทียบ 32:28)
ชื่อใหม่น้ ีคือ อิสราเอล ก็เป็ นคาปฏิญาณที่วา่ พระเจ้าจะทาสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญาแก่ยาโคบในตอนนี้ คือให้
ลูกหลานจานวนมากมายและแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้ น918 ที่นี่พระเจ้าได้สรุ ปพระสัญญาต่างๆ ที่มุ่งผลระยะ
ยาวทั้งสิ้ นที่พระองค์ได้ทาแก่ยาโคบ ณ เวลาที่หลากหลายในชีวติ ของเขา
“จุดประสงค์ของการตั้งชื่ อครั้ งที่สอง . . . ก็คือที่จะลบล้างการแสดงถึ งความหมายโดยนัยเชิ งลบ
แบบดั้งเดิมและที่จะให้การแสดงถึงความหมายโดยนัยแบบธรรมชาติมากขึ้นหรื อแม้กระทัง่ เชิ งบวก
แก่ชื่ออิสราเอล ซึ่ ง การแสดงถึ งความหมายโดยนัย ที่มนั จะต้องมีส าหรับการย้ าเตื อนถึ งโทราห์
มันทาอย่างนั้นโดยการขจัดแนวคิดของการดิ้นรนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นคาใน 23:28 ออกไป . . . .
และยอมให้มนั ที่จะอยูใ่ นแง่คิดแบบเชิงบวก. . .” 919
การใช้ชื่อของพระองค์ “พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ” ของพระเจ้า (เอลชัดดัย) นั้นสาคัญเมื่อพิจารณา
ถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้สัญญาแก่ยาโคบ มันจะต้องใช้พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ที่จะบรรลุผลพระสัญญาเหล่านี้
(เปรี ยบเทียบ 17:1-2) พระเจ้าได้ขยายพระสัญญาต่างๆ เก่าก่อนและได้เพิ่มความสาคัญแก่ชื่อ “อิสราเอล”
(ข้อ 10-11; เปรี ยบเทียบ 28:4, 13-15; 31:3, 13; 32:12, 18)
ยาโคบได้ทาให้โอกาสนี้ จริ งจังโดยการตั้งแท่นบูชาอันที่สอง (เปรี ยบเทียบ 28:18) ที่ได้ทาให้ความ
ทรงจาเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกหลานของเขานั้นถาวร เขาไม่ได้เพียงแต่ได้
ตั้งก้อนหิ นไว้ต่างหากโดยการเทน้ ามันลงบนมันเท่านั้นอย่างที่ เขาได้ทาไป 30 ปี ก่ อนหน้านั้น แต่เขาได้
ถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้าที่นนั่ และได้ต้ งั ชื่อสถานที่ “เบธเอล” ใหม่อีกด้วย
“เบธเอลก็ครอบครองบางสิ่ งของสถานที่ที่สาคัญมากอย่างเดี ยวกันในอาชี พของยาโคบอย่างที่การ
เกิดของอิสอัคได้ครอบครองสาหรับอับราอัมซึ่ งทดสอบการเชื่ อฟั งที่ผนั แปรของเขาและการยืดถือ
พระสัญญาของเขาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี ”920
การอวยพรยาโคบของพระเจ้าเมื่อการอุทิศตนของเขานั้นได้สมบูรณ์ก็แสดงถึ งการตอบสนองของ
พระเจ้าต่อบรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มที่

“ความสาคัญของถ้อยคาของพระเจ้าที่มีต่อยาโคบใน ข้อที่ 11-12 ไม่สามารถถูกเน้นมากเกินไปได้
แรกสุ ด ถ้อยคาของพระเจ้า ‘จงเกิดผูค้ นทวีมากขึ้น’ ก็ได้ระลึกถึงพระพรแรกเริ่ มแห่ งการทรงสร้าง
อย่างชัดเจน (1:28) และดังนั้นก็ได้แสดงให้เห็ นว่าพระเจ้ายังคง ‘ทาการ’ ในการนาพระพรไปสู่
มนุษย์ทุกคนผ่านทางยาโคบ ประการที่สองเป็ นเวลาครั้งแรกนับตั้งแต่ 17:16 (‘กษัตริ ยข์ องชนหลาย
ชาติจะมาจากนาง’) นั้นก็มีการอ้างอิ งถึ งตาแหน่ งราชวงศ์ (‘กษัตริ ย’์ ข้อ 11) ในเชื้ อสายแห่ ง
พระสัญญา ประการที่สามพระสัญญาแห่งแผ่นดินซึ่ งครั้งแรกได้ถูกมอบให้แก่อบั ราอัมและจากนั้น
ได้ถูกมอบแก่อิสอัคก็ได้ถูกรื้ อฟื้ นกับยาโคบ ที่นี่ (ข้อ 12) ดังนั้นภายในถ้อยคาที่ส้ ันๆ เหล่านี้ น้ นั
หัวข้อหลักหลายหัวข้อของพระธรรมนี้ ก็ได้มารวมกัน พระพรแรกเริ่ มของมนุ ษยชาติได้ถูกรื้ อฟื้ น
ผ่านทางพระสัญญาแห่งลูกหลานที่เป็ นกษัตริ ยแ์ ละของประทานแห่งแผ่นดิน”921
เราสามารถชื่นชมการสามัคคี ธรรมกับพระเจ้าที่พระองค์ได้สร้างเราที่จะประสบได้ เมื่อเรามอบตัว
เราเองต่อพระองค์อย่างเต็มที่และเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เท่านั้น
“มันน่าสังเกตว่า มีบางสิ่ งในการเชื่ อมโยงกับชี วิตฝ่ ายวิญญาณที่ตอ้ งถูกทิ้งและทาลายอย่างสิ้ นเชิ ง
เพราะว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะชาระหรื อทาให้สิ่งเหล่านั้นบริ สุทธิ์ สิ่ งเหล่านั้นต้องถูกฝังและทิ้งไว้
ข้างหลังเพราะว่าพวกมันไม่สามารถถูกอุทิศแด่การปรนนิบตั ิพระเจ้าได้. . . . มีบางอย่างที่ตอ้ งถูกตัด
ออกและไม่สามารถถูกทาให้บริ สุทธิ์ ได้ หนังสื อต่างๆ ต้องถูกเผา (ดู 19:19) นิ สัยต่างๆ ที่ชวั่ ต้อง
ถูกทาให้แตกสลาย ความบาปต้องถูกกาจัดออกไป มีบางสิ่ งที่อยูเ่ หนือการปรับปรุ ง. . .
“. . .ถ้าเรายอมจานนตัวเราเองทั้งสิ้ นและอย่างเต็มที่ต่อพระหัตถ์ของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ว่าอดี ตจะ
เป็ นอย่างไร ชี วิตของเราควรก็จะเป็ นสิ่ งเตื อนความทรงจา การอัศจรรย์และสิ่ งที่ น่า พิศ วงแห่ ง
พระคุณของพระเจ้า”922
ปั ญหาทั้งหมดของยาโคบก็ยงั ไม่ได้อยูข่ า้ งหลังเขา
“อย่างที่อบั ราฮัมมีบุตรชายสองคนและคนเดียวเท่านั้นที่เป็ นบุตรแห่ งพระสัญญา และอย่างที่อิสอัค
มีบุตรชายสองคนและคนเดียวเท่านั้นที่เป็ นบุตรแห่ งพระพร ดังนั้นตอนนี้ ยาโคบ แม้ว่ามีบุตรชาย
12 คนแต่ ก็มีภรรยาสองคน (เลอาห์และราเชล) และแต่ละคนก็มีบุตรชาย (ยูดาห์และโยเซฟ) ที่
สามารถต่อสู ้เพื่อพระพรอย่างถูกต้องได้ ในเรื่ องราวต่างๆ ที่ตามมานั้น ผูเ้ ขียนก็ถือว่าบุตรทั้งสอง
คื อ โยเซฟและยูดาห์ ก็เป็ นทายาทที่ ถูก ต้องของพระสัญญาต่ อหน้าผูอ้ ่า น อย่างที่ เรื่ องราวของ

ยาโคบได้คาดหมายไว้แล้ว ในตอนปลายนั้น ยูดาห์บุตรชายของเลอาห์ ไม่ใช่ โยเซฟบุตรชายของ
ราเชลที่ได้รับพระพร (49:8-12)” 923
การเกิดของเบนยามิน การตายของราเชลและ บาปของรู เบน 35:16-29
ยาโคบไม่ได้เชื่ อฟั งพระเจ้าเมื่อเขาได้จากเบธเอลไปใช่ไหม?
พระเจ้าได้บอกให้เขาที่จะไปยัง
เบธเอลและ “อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ” (ข้อ 1) นี่ คงเป็ นคาสั่งที่จะให้อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ในขณะที่เขาได้ทาตามคาปฏิญาณ
ของเขา ในอี ก ด้า นหนึ่ ง พระเจ้า อาจได้ต้องการให้ย าโคบที่ จะตั้ง ที่ พ กั อาศัย ถาวรที่ นั่น อย่า งไรก็ ตาม
ดูเหมือนสิ่ งนี้เป็ นไปไม่ได้ เนื่อง จากว่ายาโคบยังเป็ นคนกึ่งเร่ ร่อนอยู่
35:16-22ก เบนโอนีหมายถึง “บุตรชายแห่ งความระทมของข้าพเจ้า” (ข้อ 18) สาหรับราเชลแล้ว การเกิด
ของ เบนยามินเป็ นประสบการณ์ที่เจ็บปวดอย่างปางตาย อย่างไรก็ตาม การเกิดของบุตรชายคนที่
สิ บสองของเขาได้ปลอบการโศกเศร้ าของยาโคบที่มีต่อการตายของราเชล เขาได้ต้ งั ชื่ อบุตรชาย
ของเขาว่าเบนยามินซึ่ งหมายถึ ง “บุตรชายแห่ งความมัง่ คัง่ ของข้าพเจ้า”924 โอนี ในคาฮีบรู สามารถ
หมายถึงทั้ง “ความทุกข์ยาก” หรื อ “ทรัพย์สมบัติ” นี่เป็ นบุตรชายคนเดียวที่ยาโคบได้ต้ งั ชื่ อซึ่ ง
บ่งบอกถึ งการเป็ นผูน้ าครอบครัวที่ได้รับการรื้ อฟื้ นของเขา อย่างน้อยก็เหนื อบุตรชายของราเชล
เบนยามินได้เกิดมาบนแผ่นดินซึ่ งต่อมาได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนแบ่งของเผ่าของเขา
ยาโคบได้ฝังราเชลไว้ที่ใดที่ หนึ่ งระหว่างเบธเอลและเอฟราธาห์ ซึ่ งเป็ นชื่ อเก่ าสาหรั บเบธเลเฮม
(บ้ า นแห่ ง ขนมปั ง ข้ อ 19-20)ทั้ง เบธเลเฮมและคี ริ ยาทเยอาริ มได้ ก ลายมาเป็ นที่ รู้ จ ัก กั น ว่ า
เอฟราธาห์ เพราะว่า ตระกูล ของเอฟราธาห์ ไ ด้ต้ งั ถิ่ น ฐานในสองที่ (เปรี ย บเที ย บ 1 พศด. 2:50)
การอ้างอิงต่างๆ ภายหลังก็แนะนาว่า ยาโคบได้ฝังราเชลไว้ ณ รามาห์หรื อใกล้รามาห์ซ่ ึ งอยูท่ างทิศ
ใต้ของเบธเอลและทางทิศเหนื อของเยรู ซาเล็มและเบธเลเฮม (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 10:2-3; ยรม.
31:15) 925 ตั้งแต่ศตวรรษที่สี่ กคศ. นั้น อี กที่หนึ่ ง ซึ่ งถูกปกคลุ มด้วยสุ สานที่อยู่ทางทิ ศเหนื อของ
เบธเลเฮม 1 ไมล์น้ นั ได้ถูกนับถือว่าเป็ นสถานที่ฝังของราเชล การบันทึกถึงการเกิดของเบนยามิน
และการตายของราเชลแสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการจัดเตรี ยมเชื้ อสายให้ ยังมีตน้ กาเนิ ด
(การศึกษาทางปรัชญาที่เกี่ยวกับสาเหตุและต้นกาเนิ ด) ของเผ่าเบนยามินอีกด้วย และมันแสดงถึงที่
สาคัญของราเชลในการเติบโตของครอบครัวที่ถูกเลือกสรรไว้
ส่ วนเริ่ มต้นของเชื้ อสายของอิสอัค (25:19-26) ประกอบไปด้วยการบันทึกถึงการเกิดสองครั้ง คือ
การเกิดของเอซาวและการเกิ ดของยาโคบ ส่ วนปิ ดท้ายของมัน (35:16-29) ได้บนั ทึกถึงการตาย
สองครั้ ง คื อ การตายของเดโบราห์ และการตายของราเชล อย่างถากถางแล้ว ราเชลผูซ้ ่ ึ ง ได้ร้อง

ออกมาด้วยความสิ้ นหวังต่อยาโคบว่า “ขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตาย” (30:1) ก็ได้ตายใน
ขณะที่ให้กาเนิดบุตร
หอคอยแห่ งเอเดอร์ (“มิกดาล-เอเดอร์ ”) ก็เป็ นหอคอยที่ได้ถูกสร้ างขึ้นเพื่อที่จะช่ วยบรรดาผูเ้ ลี้ ยง
แกะปกป้ องฝูงสัตว์ของเขาจากพวกปล้น (ข้อ 21; เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 18:8; 2 พศด. 26:10; 27:4)
ตั้งแต่สมัยของเจอโรม บิดาแห่ งคริ สตจักรแรกเริ่ มผูซ้ ่ ึ งได้อาศัยอยูใ่ นเบธเลเฮมนั้น ธรรมเนี ยมได้
ถือว่า เอเดอร์ นี้อยูใ่ กล้กบั เบธเลเฮมอย่างมาก
ภรรยาน้อยบางครั้งก็เป็ นทาสที่เจ้าของของเธอได้มีความสัมพันธ์ ทางเพศด้วย เธอได้ชื่นชมกับ
สิ ทธิ พิเศษบางอย่างของภรรยา และบางครั้งผูค้ นได้เรี ยกเธอว่าภรรยาในสมัยของบรรพบุรุษ แต่
เธอไม่ได้เป็ นภรรยาในแง่เต็มที่ของคานั้น รู เบนอาจได้ตอ้ งการที่จะป้ องกันสาวใช้ของราเชลไว้
จากการสื บทอดราเชลในฐานะภรรยาคนโปรดปรานของบิดาของเขา บางทีเขาไม่ได้พอใจข้อเท็จ
จริ งที่ว่า ยาโคบไม่ได้ให้เกียรติมารดาของเขา926 การกระทาของรู เบนก่อให้เกิ ดการท้าทายต่อบิดา
ของเขาเช่นเดียวกับการเป็ นการกระทาที่ผดิ ศีลธรรม (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 22:30; 2 ซมอ. 16:21-22; 1
พกษ. 2:13-25) ในโลกตะวันออกใกล้สมัยโบราณนั้น ชายคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งต้องการที่จะยืนกรานถึ ง
ความเหนื อกว่าของเขาต่อชายอีกคนหนึ่ งอาจทาอย่างนั้นโดยการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยา
หรื อภรรยาน้อยของชายคนนั้น (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 16:21-22) คนตะวันออกใกล้สมัยโบราณได้
ถือว่าการกระทาแห่งการมีอานาจเหนือกว่าทางร่ างกายนี้เป็ นหลักฐานของความเหนือกว่าส่ วนตัว
“การเอาภรรยาน้อ ยของผูม้ าก่ อ นนั้น เป็ นวิ ธี ที่ ผิ ด ของการอ้า งถึ ง การเป็ นเจ้า นายคนใหม่ ข อง
เจ้าสาว”927
เพราะฉะนั้นการกระทาของรู เบนได้แสดงออกถึงการกบฎต่อสิ ทธิ อานาจของยาโคบเช่ นเดี ยวกับ
ตัณหาที่ ไม่ได้ควบคุ ม มันได้ส่งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยสิ ทธิ บุตรหัวปี ของเขา ในที่สุดแล้วยูดาห์
ได้รับสิ ทธิ ที่จะปกครองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว และเลวีได้รับสิ ทธิ ที่จะเป็ นปุโรหิ ตของ
ครอบครัว มรดกสองเท่าของบิ ดาของเขาได้ไปสู่ โยเซฟ ผูซ้ ่ ึ งได้รับมันผ่านทางบุ ตรชายสองคน
ของเขา คือ เอฟราอิมและมนัสเสห์ (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 5:1-2)
“ณ ระยะแรกๆ ของเรื่ องราวนั้น รู เบนได้เล่นบทบาทบางส่ วนเล็กๆ ในการรื้ อฟื้ น ระยะสั้นๆ ต่อ
สิ ทธิ์ เกี่ ยวกับการสมรสของมารดาของเขา (ปฐก. 30:14-21) แต่ตอนนี้ ณ ตอนปลายของเรื่ องราว
ของยาโคบนี้ โดยการกระทาของเขานั้นผูเ้ ข้าไปแทนที่ก็ได้เข้า แทนที่อย่างดีและอย่างแท้จริ ง”928

ณ เชเคมนั้น ดูเหมือนว่ายาโคบได้ตอบสนองอย่างเฉื่ อยๆ โมเสสได้เขียนว่าเขาได้ยนิ เกี่ยวกับการ
กระทาของเขา แต่เขาก็ไม่ได้ทาอะไรเกี่ยวกับมัน
35:22ข-27 ย่อหน้านี้สาคัญเพราะว่า มันบันทึกการเข้าไปของยาโคบยังมรดกของบิดาของเขาอย่างน่าเป็ นไป
ได้น้ นั ยาโคบได้เยีย่ มเยียนอิสอัคในเฮโบรนหลายครั้งหลังจากการกลับมาจากปั ดดานอารัมของเขา
อย่างไรก็ตามครั้งนี้เขาได้ยา้ ยครอบครัวของเขาไปยังที่พกั ของบิดาของเขาและเป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้
คงอยูท่ ี่นนั่ ในฐานะทายาทของอิสอัค
ยาโคบได้จากเบเออร์ เชบาได้พร้อมกับไม้เท้าในมือของเขาเท่านั้น ตอนนี้ เขาได้กลับมาพร้ อมกับ
บุตรชาย 12 คน ครอบครัวใหญ่ และฝูงสัตว์จานวนมาก ลักษณะที่สาคัญที่สุดของพระพรของ
พระเจ้า คื อบุ ตรชาย 12 คนของเขา ซึ่ ง ได้รวมกลุ่ มกันที่ นี่พร้ อมกับพวกมารดาของพวกเขาผูซ้ ่ ึ ง
พระเจ้าจะบรรลุผลพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์แก่พวกบรรพบุรุษผ่านทางพวกเขา
เบนยามินไม่ได้เกิดในปั ดดานอารัม แต่ใกล้กบั เบธเลเฮม (ข้อ 16-18) เพราะฉะนั้นประโยคที่วา่
บุตรชายสิ บสองคนของยาโคบได้เกิดในปั ดดานอารัมนั้น (ข้อ 26) ต้องเป็ นที่เข้าใจว่าเป็ นประโยค
โดยทัว่ ไป บางทีเป็ นคาเปรี ยบเทียบ
35:28-29 ด้วยการบันทึกถึงยาโคบที่เข้าไปสู่ มรดกของบิดาของเขานั้น ประวัติศาสตร์ ของชี วิตของอิสอัคก็
สิ้ นสุ ดลง เขาได้ถูกฝังไว้ในถ้ ามัคเป-ลาห์ใกล้กบั เฮโบรน (49:29-31) อย่างไรก็ตาม อิสอัคได้มี
ชีวิตอีก 12 ปี หลังจากการตั้งถิ่นฐานใหม่ในเฮโบรนของยาโคบบางทีเขาได้แบ่งปั นความโศกเศร้ า
ของยาโคบที่มีต่อการตายที่ ดูเหมือนชัดเจนของโยเซฟ แต่ได้ตายไปหลังจากนั้นไม่นานก่ อนการ
เลื่อนขั้นของโยเซฟในประเทศอียปิ ต์929
“ตอนจบของเรื่ องราวของยาโคบนั้นถูกบ่งบอกด้วยการตายของอิสอัคบิดาของเขา จุดประสงค์ของ
การข้อ สังเกตนี้ไม่ใช่จะบันทึกการตายของอิสอัค แต่ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จที่สมบูรณ์ของ
พระสัญญาของ พระเจ้าที่มีต่อยาโคบ (28:21) ตามคาปฏิญาณของยาโคบนั้น เขาได้ขอให้พระเจ้า
ที่ จะปกป้ องเขาระหว่า ง การเดิ นทางของเขาและท าให้เขากลับไปยัง บ้านของบิ ดาของเขาอย่า ง
ปลอดภัย ดังนั้นการสรุ ปของเรื่ อง ราวนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จสุ ดท้ายของถ้อยคาเหล่านี้ ใน
ขณะที่ยาโคบได้กลับไปยังบ้านของบิดาของเขาซึ่ งก็คือ อิสอัค ก่อนที่เขาได้ตายไป”930

มันสาคัญอย่างมากที่วา่ ประชากรของพระเจ้าเชื่ อฟั งและรักษาการอุทิศตนที่พวกเขาได้ทาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วมในแผนการของพระองค์ เมื่อพวกเขาอุทิศพวกเขาเองต่อพระองค์ในความบริ สุทธิ์ และการ
นมัสการนั้น พระองค์ก็อุทิศพระองค์เองที่จะอวยพรพวกเขา
ง. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากเอซาว 36:1— 37:1
โมเสสได้รวมการลาดับพงศ์ที่เป็ นส่ วนที่ค่อนข้างสั้นนี้ ในการบันทึกอันศักดิ์ สิทธิ์ เพื่อจะแสดงถึ ง
ความสัตย์ซื่อของ พระเจ้าในการทวีคูณเชื้ อสายของอับราฮัมอย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้ มันยังจัดเตีรยม
การเชื่ อมโยงกับ ลู ก หลานของเอซาวซึ่ ง ต่อมาได้ถูก อ้า งอิ งถึ งในประวัติศาสตร์ ข องอิ ส ราเอล ท่ามกลาง
ลูกหลานของเขานั้นก็มีคนเอโดม (ข้อ 8) และคนอามาเลข (ข้อ 12) โลท อิชมาเอล และเอซาวได้ออกไป
จากเชื้ อสายแห่ งพระสัญญา รายชื่ อนี้ ก็รวมถึงผูอ้ าศัยก่อนหน้านั้น ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ต่อมาเป็ นที่รู้จกั กันในนาม
ของเอโดม ผูซ้ ่ ึ งเอซาวได้นามาอยูภ่ ายใต้การควบคุมของเขา931
เราสามารถแบ่งบทนี้ออกเป็ น
ภรรยาสามคนและบุตรชายห้าคนของเอซาว (ข้อ 1-8)
บุตรชายห้าคนและหลานสิ บคนของเอซาว (ข้อ 9-14)
พวกเจ้านาย (พวกผูน้ าทางการเมืองหรื อทางทหาร) ได้สืบเชื้อสายมาจากเอซาว (ข้อ 15-19)
พวกเจ้านายของคนโฮรี (ผูซ้ ่ ึ งคนเอโดมได้แต่งงานด้วย และผูซ้ ่ ึงพวกเขาได้ริบเอา) (ข้อ 20-30)
บรรดากษัตริ ยแ์ ห่งเอโดม (ข้อ 31-39)
รายชื่อสุ ดท้ายของพวกเจ้านาย (ข้อ 40-43)
ชื่อที่แตกต่างของภรรยาของเอซาวปรากฎที่นี่ก็เป็ นการเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่โมเสสได้บนั ทึกไว้ก่อน
หน้านั้น (ข้อ 2; เปรี ยบเทียบ 26:34; 28:9) 932 ผูค้ นได้เพิ่มสกุลแก่ชื่อหลายหลังในชี วิต บ่อยครั้งแล้วผูห้ ญิง
ได้รับชื่ อใหม่เมื่อพวกเขาได้แต่งงาน เอซาวได้แต่งงานกับคนฮิตไทต์ (ข้อ 2) คนฮีไวต์ (ข้อ 2) ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
ลูกหลานของคนโฮรี (เฮอเรี ยน ข้อ 20) และคนอิชมาเอล (ข้อ 3) นักอรรถาธิ บายบางคนได้เชื่อมโยงคนโฮรี
กับผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นถ้ า เนื่องจากว่าคาฮีบรู สาหรับคาว่าถ้ าคือโฮ933
พวกบุตรชายของเอซาวได้เกิดในคานาอัน และจากนั้นได้ยา้ ยออกจากแผ่นดินแห่ งพระสัญญาไปยัง
เสอีร์ พวกบุตรชายของยาโคบ ยกเว้นเบนยามิน ได้เกิดนอกคานาอันในปั ดดานอารัมและต่อมาได้ยา้ ยเข้า
ไปสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญา

“การที่มีสองหัวข้อเกี่ยวกับเชื้อสายของเอซาวนั้น ก็ทาให้การปฏิบตั ิของเขาในสองส่ วนที่ตามกันมา
นั้นเป็ นที่พิเศษในพระธรรมนี้ ส่ วนแรก [36:1-8] จดจ่อที่ครอบครัวและบ้านเกิ ดและส่ วนที่สอง
[36:9 — 37:1] จดจ่อที่ลูกหลานของเขาในฐานะที่เป็ นชนชาติที่กาลังพัฒนาสองส่ วนนี้ ถูกขนาบ
ข้างโดยส่ วนลาดับพงศ์หลักของอิสอัค (25:19—35:29) และยาโคบ (37:2—50:26)” 934
คนเคนัส (ข้อ 11, 15) ต่อมาได้เข้าร่ วมกับเผ่ายูดาห์935 คนอามาเลขได้แยกตัวจากคนเอโดมอื่นๆ
และได้กลายมาเป็ นผูค้ นที่เป็ นเอกเทศตั้งแต่แรกในประวัติศาสตร์ ของพวกเขา (ข้อ 12) 936 กลุ่มของพวกเขา
ได้ต้ งั ถิ่นฐานในที่ที่ต่อมาได้กลายมาเป็ นยูดาห์ตอนใต้ไกลไปจนถึงคาเดชบารเนี ยและพรมแดนของประเทศ
อียิปต์ (14:7; กดว. 13:29; 14:43, 45) อีกกลุ่มหนึ่ งของเผ่านั้นได้ต้ งั ถิ่นฐานในเมืองที่เป็ นเนิ นของเขาแห่ ง
เอฟราอิมที่อยูใ่ นคานาอัน ตอนกลาง (วนฉ. 12:15) กลุ่มใหญ่ที่สุดของคนอามาเลขได้อาศัยอยูใ่ นอารเบียถึง
ทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ของคานาอัน และเอโดม พวกเขาได้เข้าร่ วมกับพวกเพื่อนบ้า นของพวกเขาเป็ น
บางครั้ง ซึ่ งก็คือคนมีเดียน (วนฉ. 6:3; 7:12) และ คนอัมโมน (วนฉ. 3:13) ซาอูลได้พิชิตคนอามาเลข (1
ซมอ. 14:48; 15:2) อย่างที่ดาวิดได้ทา (1 ซมอ. 27:8; 30:1; 2 ซมอ. 8:12) ในที่สุดแล้ว คนสิ เมโอนบางคนได้
ทาลายพวกเขาในระหว่างรัชกาลของเฮเซคียาห์ (1 พศด. 4:42-43)
“สิ่ งที่น่าสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับรายชื่อของกษัตริ ย ์ [ข้อ 31-39] ก็คือว่า มันสะท้อนการเป็ นกษัตริ ยท์ ี่
เป็ นการเลือกตั้งแทนที่จะเป็ นการเป็ นกษัตริ ยท์ ี่เป็ นราชวงศ์. . . .
“แท้จริ งแล้ว บรรดา ‘กษัตริ ย’์ เหล่านี้ ก็เป็ นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอย่างเช่ นพวกผูว้ ินิจฉัย
ผูซ้ ่ ึ งได้รับตาแหน่งของพวกเขาโดยปราศจากการเกี่ยวข้องกับมรดก”937
รายชื่อของบรรดากษัตริ ย แ์ ห่ งเอโดมนี้ ก็แสดงถึ งความสาเร็ จส่ วนหนึ่ งของพระสัญญาของพระเจ้า
ที่วา่ บรรดากษัตริ ยจ์ ะมาจากภรรยาของอับราฮัม (17:16)
“ดูเหมือนมันจะผิดปกติที่วา่ รายละเอียดเกี่ยวกับลูกหลานของเอซาวเช่นนั้นก็ได้รวมเข้าไปด้วย แต่
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอซาวกับยาโคบ และจากนั้นระหว่างชนชาติเอโดมและชนชาติเอสราเอล
ก็เป็ นหัวข้อของพันธสัญญาเดิมทั้งสิ้ น”938
“สิ่ งที่อิสราเอลได้ทาต่อคนคานาอัน คนเอซาวก็ได้ทาต่อคนโฮรี ดังนั้นปฐมกาล 36 กาลังเคลื่อน
ถอยหลังจากพวกผูพ้ ิชิต (ข้อ 9-19) ไปสู่ พวกถูกพิชิต (ข้อ 20-30)” 939

บางทีขอ้ ที่ 31 เป็ นการอธิ บายหลังจากโมเสสซึ่ งได้ถูกเขียนขึ้นหลังจากอิสราเอลได้มีบรรดากษัตริ ย ์
เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคนเอโดมก็เป็ นประชากรที่มีอานาจพร้อมกับบรรดากษัตริ ย ์ แม้กระทัง่ ก่อนที่มีบรรดา
กษัตริ ยใ์ นอิสราเอล940 นี่เป็ นหลักฐานที่เพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าที่มีเหนือเอซาวซึ่ งเป็ นหนึ่งใน
ลูกหลานของอับราฮัม
ยาโคบได้อาศัยอยู่ ณ เฮโบรนเมื่อพวกพี่ชายของโยเฟซได้ขายเขา และเขาคงได้อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ต่อไป
จนกระทัง่ เขาได้ยา้ ยไปยังอียปิ ต์ (37:1; เปรี ยบเทียบ 35:27)
“ในเชิ งโครงสร้างนั้น ข้อที่ 1 [ของบทที่ 37] เป็ นของเรื่ องราวที่มาก่อนในฐานะเป็ นการสรุ ปต่อ
เรื่ องราวของยาโคบ มันแสดงว่ายาโคบกลับไปที่แผ่นดินแห่ งพระสัญญา แต่ยงั คงอาศัยอยูท่ ี่นนั่ ใน
ฐานะผู ้พ กั แรมเหมื อ นกับ บิ ด าของเขาก่ อ นหน้ า เขานั้น ประเด็ น ของผูเ้ ขี ย นก็ เ พื่ อ จะแสดงว่ า
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้ายังไม่ได้สาเร็ จอย่างสมบูรณ์ และยาโคบก็กาลังรอคอยความสาเร็ จ
อย่างที่พวกบรรพบุรุษของเขาก่อนหน้าเขานั้น”941
บางทีบทเรี ยนหลักของลาดับพงศ์น้ ีก็คือว่า ความยิง่ ใหญ่ทางโลกนั้นพัฒนาเร็ วกว่าความยิ่งใหญ่ทาง
วิญญาณ เพราะฉะนั้นคนในทางธรรมต้องรอคอยความสาเร็ จแห่งพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าอย่างอดทน
จ. สิ่ งทีเ่ ป็ นผลจากยาโคบ 37:2 — 50:26
นี่ ก็เป็ นการลาดับพงศ์ที่สิบและสุ ดท้ายในปฐมกาล ยาโคบยังคงเป็ นบุคคลหลักตลอดปฐมกาล
โมเสสได้บนั ทึกการตายของเขาในบทที่ 49 อย่างไรก็ตามโยเซฟก็แทนที่เขาในฐานะจุดจดจ่อของความ
สนใจของผูเ้ ขียน ณ จุดนี้942 อย่างไรก็ตาม บทเหล่านี้ ก็ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับโยเซฟทั้งหมด ผูเ้ ขียนได้แสดงถึง
ความสนใจในบุตรทั้งสิ้ นของยาโคบและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ยูดาห์943
“ตอนนี้ การเน้นเปลี่ ยนจากการดิ้นรนส่ วนตัวของยาโคบไปสู่ การรับพระพรที่ได้สัญญาไว้แก่อบั
ราฮัม และอิ ส อัค ไปยัง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ในชี วิ ต ของยาโคบที่ น าไปสู่ ก ารจัด ตั้ง อิ ส ราเอลเป็ น
ประเทศ”944
เรื่ องราวของยาโคบยังเชื่อมประวัติศาสตร์ ของพวกบรรพบุรุษ พร้ อมกับการตั้งถิ่นฐานของพวกเขา
ใน ประเทศอียิปต์อีกด้วย “เรื่ องราวของโยเซฟ. . . ก็พฒั นาหัวข้อของหมวดเพ็นทาทูคโดยการแสดงถึ ง
ความสาเร็ จทีละน้อยของพระสัญญาต่างๆ ที่ได้ทาแก่อบั ราฮัมใน 12:1-3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว มันแสดง
ถึงวิธีที่พระเจ้าอวยพรชนชาติต่างๆ ทางลูกหลานของอับราฮัม [เปรี ยบเทียบ 50:20]” 945

“หัวข้อของเรื่ องราวของโยเซฟก็เกี่ยวกับอานาจที่ซ่อนเร้นและเด็ดขาดของพระเจ้าที่ทาการในผ่าน
ทางและต่อต้านรู ปแบบต่างๆ ของอานาจมนุษย์อีกด้วย ถ้อยคาที่ ‘อ่อน’ สาหรับความเป็ นจริ งนั้นก็
คือ การจัดเตรี ยม คาที่ยากกว่าสาหรับความเป็ นจริ งอย่างเดียวกันคือ การกาหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่า
ทางไหนก็ตาม พระเจ้ากาลังดาเนินการจุดประสงค์ของพระองค์ผา่ นอียิปต์และไม่คานึ งอียิปต์ ผ่าน
โยเซฟและพวกพี่ชายของเขา และไม่คานึงถึงโยเซฟและพวกพี่ชายของเขา”946
นักเขียนคนหนึ่ งได้สรุ ปว่า ประเภทของเรื่ องราวของโยเซฟในบทที่ 37— 50 คือเรื่ องราวแบบศาล
เขาได้ จัดเตรี ยมข้อสังเกตหลายอย่างเกี่ยวกับลักษณะแบบเรื่ องเล่าของเรื่ องราว947
“เรื่ องราวของโยเซฟ แม้ว่าแตกต่างในรู ปแบบจากเรื่ องราวของพวกบรรพบุรุษ ดาเนิ นหัวข้อของ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ บรรพบุ รุษ ต่ อ ไป นั่น คื อ พระเจ้า พิ ชิ ต อุ ป สรรคเพื่ อ บรรลุ ผ ลพระสั ญ ญาของ
พระองค์”948
“แทบจะไม่มีที่ การจัดเตรี ยมของพระเจ้านั้นชัดเจนอย่างมากในเนื้อหาที่ยดื ออกไปนั้น”949
หนังสื อนางรู ธและหนังสื อเอสเธอร์ ก็เน้นการจัดเตรี ยมของพระเจ้าอีกด้วย ตามการเปิ ดเผยของ
ส่ วนนี้น้ นั ความรับผิดชอบของมนุษย์ก็มากเท่ากับอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
1. พระเจ้ าทรงเลือกโยเซฟ 37:2-11
โยเซฟได้รับใช้บิดาของเขาอย่างสัตย์ซื่อแม้กระทัง่ ได้นาการรายงานถึ งพฤติกรรมที่ไม่ดีของพวก
พี่ชายของเขาไปสู่ ยาโคบ ซึ่ งเขาได้แสดงออกถึงความรักของเขาโดยการให้การปฏิ บตั ิแบบพิเศษแก่โยเซฟ
อย่างไรก็ตาม พวกพี่ชายของเขาได้อิจฉาและเกลียดชังเขา พระเจ้าได้ยืนยันถึงการเลือกโยเซฟมาเป็ นผูน้ า
ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ทา ให้ยาโคบงุนงงและได้ทาให้พวกพี่ชายของเขาขุ่นเคือง
37:2-4 โยเซฟได้ดูแลฝูงสัตว์ของบิดาของเขาพร้ อมกับพวกพี่ชายของเขา ซึ่ งเป็ นบุตรของบิลฮาห์และ
ศิลปาห์ การอธิ บายนี้ก็คาดการณ์ถึงบทบาทแบบผูเ้ ลี้ยงแกะของโยเซฟในภายหลังในความสัมพันธ์
กับพวกพี่ชายของเขา หลังจากที่พวกเขาได้พ่ งึ พาเขา ดาวิดก็ได้ดูแลแกะในการตระเตรี ยมสาหรับ
บทบาทของเขาในฐานะผูน้ าของประชาชน

“การรายงานความผิด” ของโยเซฟก็บ่งบอกว่า พวกพี่ชายของเขาได้ร่วมกระทาในอุปนิ สัยที่ชวั่ ร้าย
อย่างมาก นี่ ก็ไม่ยากที่จะเชื่ อเมื่ อพิจารณาถึ งการปฏิ บตั ิก่อนหน้านี้ ของพวกเขาที่มีต่อคนเชเคม
และการปฏิบตั ิของพวกเขาที่มีต่อโยเซฟและยาโคบในภายหลัง
การใช้ชื่ออิสราเอล (ข้อ 3) บ่งบอกว่าความรักพิเศษของยาโคบสาหรับโยเซฟนั้นก็มีที่มาจากพระเจ้า
และก็เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการของพระจ้าสาหรับครอบครัวที่ถูกเลือกสรรไว้ อย่างไรก็ตาม ความ
ลาเอียงของยาโคบที่มีต่อโยเซฟเหนือบุตรชายคนอื่นๆ ของเขานั้นก็ผิด และได้ ส่ งเสริ มความเกลียด
ชังของพวกพี่นอ้ งที่มีต่อโยเซฟ ความลาเอียงนั้นมีประวัติศาสตร์ ยาวนานในครอบครัวของยาโคบ
(ความพึงใจของอิ สอัค ที่ มีต่อเอซาว ความพึ งใจของเรเบคาห์ ที่มีต่อยาโคบและความพึงใจของ
ยาโคบที่ มีต่อราเชล) ในทุ กกรณี น้ ัน มันได้สร้ า งปั ญหาต่างๆ ที่ ใหญ่ เลอาห์ถู กเกลี ย ดชัง และ
บรรดาบุตรของเธอได้เกลียดชัง (เปรี ยบเทียบ 29:31, 33)
“บุตรชายแห่ งอายุแก่ของเขา” หมายถึง บุตรชายที่ฉลาดหรื อบุตรชายแห่ งปั ญญา โยเซฟมีปัญญา
ของคนแก่ในวัยหนุ่มของเขา โยเซฟได้เกิดมาเมื่อเขาอายุได้ 91 ปี แต่เขาไม่ใช่บุตรชายสุ ดท้องของ
ยาโคบ หนึ่งในพวกพี่น้องของโยเซฟนั้นหนุ่มกว่าเขานัน่ คือ เบนยามิน “เสื้ อหลากสี ” บางที
เป็ นเสื้ อคลุ ม ยาว พวกบุ ต รชายของคนชั้น สู ง ได้ส วมใส่ เ สื้ อคลุ ม ยาว พร้ อ มกับ แขนยาวและ
เครื่ องประดับเหมือนของโยเซฟ อย่างที่ทามาร์ ธิดาของกษัตริ ยด์ าวิดได้สวมใส่ (2 ซมอ. 13:18)
“มันเป็ นเครื่ องหมายของความแตกต่างที่บอกถึ งความหมายของมันเอง เพราะว่ามันได้บ่งบอกถึ ง
ข้อยกเว้นนั้นจากการงาน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ พิเศษของทายาทหรื อเจ้าชายของตระกูลทางตะวันออก”950
ระหว่างการเยีย่ มเยียนเลบานอนนั้น ข้าพเจ้าได้สังเกตสุ ภาพบุรุษคนหนึ่ งที่มีเล็บที่ยาวมากที่นิ้วที่ห้า
ของเขา ต่อมาข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้วา่ มันได้ระบุวา่ เขาเป็ นผูช้ ายผูซ้ ่ ึ งไม่ตอ้ งทางานด้วยมือของเขา ซึ่ ง
มันเป็ นไปไม่ ไ ด้ส าหรั บ เล็ บ ที่ ย าวเช่ นนั้น นี่ ก็ค ล้า ยกันกับ เสื้ อคลุ ม ยาวของโยเซฟได้ก ล่ า วถึ ง
สถานะของเขา แม้วา่ แน่นอนว่า โยเซฟได้ทางานโดยใช้มือ
เสื้ อผ้าเช่ นนั้นที่โยเซฟได้สวมใส่ ก็ได้ระบุถึงผูค้ รอบครองสิ ทธิ บุตรหัวปี เครื่ องหมายแห่ งความรัก
ของยาโคบที่มีต่อโยเซฟนั้นก็ได้รบกวนพวกพี่ชายที่ริษยาของเขาอยู่เรื่ อยไป การแข่งขันกันของ
พี่นอ้ งก็เป็ นลักษณะของปฐมกาล จากคาอินและอาแบล ไปยังโยเซฟและพวกพี่ชายของเขา
“ความลาเอียงของยาโคบที่มีต่อราเชลและบุตรชายสองคนของเธอก็ได้กาหนดครอบครัว ของเขา
ไปสู่ ความขัดแย้งอย่างเดียวกันที่เขาได้ประสบในครอบครัวของบิดาของเขา”951

เรื่ องราวของยาโคบแสดงให้เห็นถึงก้อนหิ น เรื่ องราวของโยเซฟแสดงถึงเสื้ อคลุม (37:3, 23; 39:12;
41:14) วัตถุที่ชดั เจนเหล่านี้ ก็เป็ นสัญลักษณ์ของบางสิ่ งเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางสังคมและ/หรื อ
ทางฝ่ ายวิญญาณของคุณลักษณะ”952
37:5-11 ความฝันต่างๆ ของโยเซฟเป็ นการเปิ ดเผยจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 40:8; 41:16, 25, 28) โยเซฟ
พวกพี่นอ้ งของเขา และบิดาของเขาไม่ได้รับรู ้ ถึงความสาคัญของสิ่ งเหล่านั้นจนกว่า พระเจ้าได้ทา
ให้พวกมันเกิ ดขึ้นเป็ นจริ ง อย่างไรก็ตาม โยเซฟได้ถือว่าความฝั นต่างๆ ของเขานั้นสาคัญ และก็
ไม่ลงั เลใจที่จะทาให้ความฝันเป็ นที่รู้จกั แก่ครอบครัวของเขา
“นี่เป็ นความฝันแรกในพระคัมภี ร์ที่ซ่ ึ งพระเจ้าไม่ได้ตรัส (เปรี ยบเทียบ 20:3; 28:12-15; 31:11, 24)
มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในวิธีที่เด่นแห่งการเปิ ดเผยของพระเจ้าจากการ ปรากฎของพระเจ้า
ในปฐมกาล 1—11 ไปสู่ ความฝั นและนิ มิตในปฐมกาล 12—35 และตอนนี้ ไปสู่ การจัดเตรี ยมใน
ปฐมกาล 36—50 สามระยะเหล่านี้คล้ายคลึงกับสามส่ วน ของทานัค (นั่ น คื อ พัน ธสั ญ ญาเดิ ม )
ในโทราห์ (‘ธรรมบัญญัติ’) นั้น พระเจ้าก็ตรัสต่อโมเสสในการปรากฎตัวของพระองค์ ในเนบิม (‘ผู้
เผยพระวจนะ’) พระองค์ก็ตรัสใน ความฝันและนิมิต และในเคทูบิม (‘บทกวี’) พระองค์ทาการผ่าน
ทางการจัดเตรี ยมเป็ นส่ วนใหญ่”953
ในความฝั นครั้งแรก (ข้อ 7) พระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าพวกพี่ชายของโยเซฟจะมาหาเขาในเรื่ องอาหาร
จงสังเกตถึงลักษณะเด่นทางเกษตรกรรมในความฝันและความสาเร็ จของมัน พวกพี่ชายของโยเซฟ
ไม่ได้ลม้ เหลวที่จะสังเกตถึงตาแหน่งแห่งความเหนือกว่าพวกเขาของโยเซฟ (ข้อ 8) และ พวกเขาได้
ขุ่นเคืองเนื่องจากความขายหน้าจากเขามากขึ้น
ในความฝั นครั้ งที่ ส อง (ข้อ 9) ซึ่ ง ใหญ่ ก ว่า นั้น โยเซฟเองก็ เหนื อกว่า ครอบครั วทั้ง หมดของ
อิ สราเอล การกล่ าวซ้ า ของประเด็นหลักของความฝั นได้ยืนยันว่า สิ่ งที่ พระเจ้าได้ทานายไว้จะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (เปรี ยบเทียบ 41:32) ยาโคบได้สังเกตถึงการเปิ ดเผยเหล่านี้ แต่ได้ข่นุ เคือง ถึง
ความเป็ นไปได้ที่ ว่ า บุ ต รชายของเขาจะอยู่ใ นต าแหน่ ง แห่ ง สิ ท ธิ อ านาจเหนื อ เขา (ข้อ 10-11)
ทุกวันนี้ หลายคนก็ข่นุ เคืองต่อการเลื อกของพระเจ้า ที่มีต่อบางคนไปสู่ ความโดดเด่นที่พิเศษและ
ความเป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด

“โยเซฟถูกพรรณนาว่าดีในทางศีลธรรม แต่ไม่ได้เป็ นผูใ้ หญ่และเป็ นเด็กที่ชอบทาเสี ยงอึกทึก การ
เปิ ดเผยความลับ การโอ้อวด และเสื้ อคลุมของเขากาลังเร้าความโกรธของพวกพี่ชายที่มีต่อเขาอย่าง
มาก”954
ตัว แทนในอนาคตและผู ้เ ป็ นกระบอกเสี ย งแทนของพระเจ้า ในอี ยิ ป ต์ น้ ั น ไม่ น่ า สร้ า งความ
ประทับใจที่แย่ในการปรากฎครั้งแรกของเขานัน่ คือ เด็กที่ถูกตามใจ ผูน้ ินทา คนคุยโม้”955
การอ้างอิงต่างๆ ตามบทนั้นก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า ณ เวลานี้ ไม่วา่ โยเซฟได้ตระหนักว่าความ
ฝันต่างๆ ของเขาเป็ นการพยากรณ์ ของพระเจ้าหรื อไม่ บ่อยครั้งผูค้ นได้ถือว่าความฝันต่างๆ เป็ น
การเปิ ดเผยของพระเจ้าในโลกตะวันออกโบราณ 956 ถ้าโยเซฟได้ถืออย่างนั้น ข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาได้
เชื่อมโยงสิ่ งเหล่านั้นกับครอบครัวของเขาอย่างกล้าหาญก็อาจบ่งบอกถึงความเชื่อของเขา957
“น่ าจะเป็ นไปได้มากกว่าที่ว่า ความฝั นและการเล่าความฝันควรจะเป็ นที่เข้าใจว่าเป็ นคาพยากรณ์
ที่ ไม่น่าสงสัยที่ กล่ าวออกมาโดยโยเซฟ พระเจ้ามีแผนการสาหรับชี วิตของเขาซึ่ งเป็ นจุดหมาย
ปลายทางในอนาคตของเขาและทันทีทนั ใดนั้นโยเซฟก็แบ่งปั นถึงความกระตือรื นร้นที่การเปิ ดเผย
นั้นก่อให้เกิด”958
พระเจ้าเลือกบุคคลต่างๆ ที่สัตย์ซื่อและชอบธรรมเพื่อตาแหน่งของการเป็ นผูน้ า แต่บรรดาผูท้ ี่ได้รับ
เลือกเหล่านั้นอาจประสบกับความเกลียดชังที่ริษยาของพี่นอ้ งของพวกเขา
“อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าไม่ใช่ พิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดที่ตายตัวซึ่ งบงการและทาให้อุปนิ สัย
ของมนุษย์ขยับเขยื้อนไม่ได้”959
2. การขายโยเซฟไปยังอียปิ ต์ 37:12-36
พวกพี่ชายของโยเซฟได้ตอบสนองต่อการเยี่ยมเยียนพวกเขา ที่ถูกบันทึกไว้ครั้งที่สองของเขาด้วย
ความเป็ นศัตรู กนั อย่างยิง่ พวกเขาได้วางแผนที่จะฆ่าเขาและทาให้ความฝันต่างๆ ของเขานั้นเป็ นไปไม่ได้ที่
จะบรรลุผล สาหรับเหตุผลเชิงปฏิบตั ิแล้ว พวกเขาได้ตดั สิ นใจที่จะขายเขาและหลอกลวงให้ยาโคบคิดว่าสัตว์
ป่ าได้ฆ่าเขา ทั้งๆ ที่มีแผนการของพวกเขานั้น พระเจ้าได้ทาให้โยเซฟมีชีวติ อยูแ่ ละปลอดภัยในอียิปต์ อย่าง
ถากถางแล้ว โดยการขายโยเซฟไปยังอี ยิป ต์น้ นั พวกพี่ช ายของเขาได้ทาให้ค วามฝั นต่า งๆ ที่ พ วกเขาได้
แสวงหาที่จะทาลายล้างนั้นเป็ นจริ งขึ้นมา จุดจดจ่อของส่ วนนี้ก็คือการหลอกลวง ซึ่ งเป็ นลักษณะที่เกิดขึ้นอีก
ของเรื่ องราวของยาโคบและเรื่ องราวของโยเซฟ

37:12-17 เป็ นเรื่ องปกติสาหรับผูเ้ ลี้ยงแกะที่จะนาฝูงแกะของพวกเขาจากบ้านไปในระยะทางหลายไมล์เพื่อ
แสวงหาทุ่ง หญ้า เมื องเชเคมอยู่ท างทิ ศ เหนื อของเมื องเฮโบรนประมาณ 60 ไมล์ ยาโคบได้เป็ น
เจ้าของที่ดินที่นนั่ (33:19) เมืองโดธานก็อยูห่ ่างไปทางทิศเหนืออีก 17 ไมล์
37:18-24 มาตรการที่ร้ายแรงมากซึ่ งพวกพี่ชายของโยเซฟได้พิจารณาจะฆ่าเขานั้น ได้นานักอรรถาธิ บาย
บางคนที่ จะสรุ ป ว่า มัน ไม่ ใ ช่ แค่ ค วามเกลี ย ดชัง ส่ ว นตัวที่ เกิ ด จากความริ ษ ยาที่ ไ ด้จูง ใจพวกเขา
เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ คาอิน, 4:9) พวกเขาคงได้ตอ้ งการที่จะเปลี่ยนแปลงน้ าพระทัยของพระเจ้า
อย่างที่ได้เปิ ดเผยในความฝันต่างๆ ของยาโคบอีกด้วย
“เพราะฉะนั้นความเกลียดชังของพวกพี่ๆ ก็เป็ นการกบฎต่อเรื่ องราวที่อยูใ่ นความฝั นต่างๆ ซึ่ งเป็ น
การกบฎต่ออานาจของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังสิ่ งเหล่านั้นเอง ผูซ้ ่ ึ งได้ให้ความฝันต่างๆ มา ถ้อยคาที่
ตามปกติแล้วแปลว่า ‘คนช่างฝัน’ [ข้อ 19] นั้น มีความหมายมากกว่าคาภาษาอังกฤษของเรา นัน่ คือ
ผูห้ นึ่งที่ได้รับฤทธิ์ เดชไปสู่ ความฝันต่างๆ แบบเผยพระวจนะ”960
รู เบน ในฐานะบุตรหัวปี ได้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ของบิดาของเขา และรู ้ ถึงความโศกเศร้ าแบบ
ไหนที่การตายของโยเซฟจะนามาสู่ ยาโคบ ก็ได้แสวงหาที่จะไว้ชีวิตของโยเซฟและปลดปล่อยเขา
จากบ่อในภายหลัง บางที รูเบนได้ตอ้ งการที่ จะกลับไปสู่ การทาดี ต่อบิ ดาของเขา (เปรี ยบเทียบ
35:22) เป็ นที่ชดั เจนว่า ที่แห่งการกักตัวโยเซฟนั้นเป็ นบ่อแห้งหรื อที่เก็บน้ าขนาดใหญ่
37:25-28 เมืองโดธานเป็ นเส้นทางของกองคาราวานที่เริ่ มต้นจากเมืองดามัสกัสไปยังอียิปต์961 ครั้งถัดไป
พวกพี่ชายจะทานอาหารต่อหน้าโยเซฟ และเขาจะนัง่ ที่หวั โต๊ะ (43:32-34)
โมเสสได้อา้ งอิงถึ งพวกพ่อค้าที่ได้ซ้ื อโยเซฟว่าเป็ นคนอิชมาเอล (ข้อ 25, 27, 28) และคนมีเดียน
(ข้อ 28) บางทีกองคาราวานก็ประกอบไปด้วยการรวมกันของสองกลุ่มเหล่านี้ ของลูกหลานของ
อับราฮัมผูซ้ ่ ึ งเป็ นกองคาราวานพ่อค้าแบบเร่ ร่อน (เปรี ยบเทียบ 39:1; วนฉ. 8:24) ชางเมืองบริ เวณ
นี้ บางครั้งได้ใช้ชื่อเหล่านี้ อย่างสลับกันได้ “คนอิชมาเอล” เป็ นคาโดยทัว่ ไปมากกว่าสาหรับคน
เร่ ร่ อนชาวอาหรั บ มัน ได้ ก ลายมาเป็ นชื่ อ เรี ยกโดยทั่ว ไปส าหรั บ เผ่ า ต่ า งๆ ในทะเลทราย
“คนมีเดียน” เป็ นคาเกี่ ยวกับเชื้ อชาติที่เจาะจงมากกว่า962 อีกทางหนึ่ง “คนอิชมาเอล” อาจระบุถึง
สหพันธ์ของเผ่าต่างๆ กับคนมี เดี ยนซึ่ งก่ อให้เกิ ดองค์ประกอบหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 25:13-17) 963
แทนที่จะเป็ นตัวแทนแห่ งความตาย พวกพ่อค้าได้พิสูจน์ว่าเป็ นเครื่ องมือแห่ งการช่ วยให้พน้ ของ
พระเจ้า

เหมือนกับรู เบน ยูดาห์กไ็ ม่รู้สึกอยากฆ่าโยเซฟ กระนั้นเขาก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยเขาให้เป็ นอิสระ
เช่นกัน บางทีเขากลัวถึงการคาดหวังที่วา่ โยเซฟจะได้รับสิ ทธิ บุตรหัวปี เนื่ องจากว่าเขา (ยูดาห์) อยู่
ในลาดับของการที่จะรับพรของยาโคบ การแนะนาของเขาที่ให้พวกพี่ๆ ขายโยเซฟนั้นก็บ่งบอกว่า
เขารู ้วา่ การค้าทาสเป็ นเรื่ องปกติในอียปิ ต์ ราคาสาหรับการขายโยเซฟนั้นก็เป็ นราคาเดียวกันที่ต่อมา
พระเจ้าได้ระบุให้คนอิสราเอลที่จะจ่ายสาหรับทาสที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 20 ภายใต้ธรรมบัญญัติของ
โมเสส (ลนต. 27:5) เป็ นที่ชดั เจนว่าราคาเหล่านี้ ก็เป็ นมาตรฐานในโลกตะวันออกใกล้สมัยโบราณ
ณ เวลานี้ผเู ้ ลี้ยงแกะที่ถูกจ้างโดยคนอื่นๆ ก็ได้รับค่าจ้างประมาณ 8 เชเขล ต่อปี 964
“ถ้าโยเซฟก้าวไปสู่ หน้าต่างๆ ของประวัติศาสตร์ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในฐานะผูท้ าดีที่สารเลว ยูดาห์กา้ วไปสู่
ในฐานะผูค้ า้ ทาสผูซ้ ่ ึ งได้หนั หลังให้กบั นิ มิตที่พระเจ้าได้ให้แก่อบั ราฮัม เขานั้นแข็งกระด้างต่อบิดา
ของเขาและเยาะเย้ยครอบครัวแห่งพันธสัญญา”965
ความสาคัญของการกระทาของพวกพี่ชายของโยเซฟนั้นก็ยงิ่ ใหญ่กว่าการปรากฎในตอนแรก “พวก
เขาไม่ได้เพียงแต่ขายน้องชายของพวกเขาเท่านั้น แต่ในน้องชายของพวกเขานั้น พวกเขาได้ทิ้ง
สมาชิกของเชื้ อสายตามที่ได้สัญญาไว้และมอบให้แด่อบั ราฮัม อิสอัค และยาโคบจากการสามัคคีธรรมของครอบครัวที่ถูกเลือกสรรไว้ และได้ทาบาปต่อพระเจ้าแห่ งความรอดและพระสัญญาต่างๆ
ของพระองค์”966
37:29-36 รู เบนไม่ได้อยูร่ ะหว่างการขายโยเซฟ เมื่อเขาได้กลับมาและพบว่าโยเซฟหายไป เขาได้รู้สึกเป็ น
ทุกข์อย่างยิ่ง ยาโคบคงจะให้เขารับผิดชอบสาหรับความปลอดภัยของโยเซฟ เนื่ องจากว่ารู เบนเป็ น
บุตรคนโตของพวกพี่นอ้ ง พวกพี่ชายของโยเซฟได้ปกปิ ดบาปหนึ่งด้วยบาปอีกอย่างหนึ่ง
“เนื้ อ หาที่ ค วบคู่ ม ากับ เสื้ อคลุ ม [ข้อ 32] ก็ มี ค วามเหี้ ยวโหดตรงๆ ที่ แ น่ น อนเกี่ ย วกับ มัน
พวกเขาไม่ได้พยายามที่จะทาให้เรื่ องเคราะห์ร้ายนั้นเบาลง”967
ยาโคบได้หลอกลวงบิดาของเขาด้วยหนังแพะ (27:16) ตอนนี้พวกบุตรชายของเขากาลังหลอกลวง
เขาด้วยเลือดแพะ (ข้อ 31)
ถ้ายาโคบได้เชื่ ออย่างหนักแน่นมากขึ้นในการเปิ ดเผยของพระเจ้าในความฝันต่างๆ ของโยเซฟนั้น
เขาคงไม่ ไ ด้ด่ ว นลงความเห็ น ว่า โยเซฟได้ต ายแล้ว และความโศกเศร้ า ของเขาก็ ค งจะไม่ ม าก

(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 18:33) ความกลัวต่างๆ ของยาโคบนั้นไม่มีเหตุผล แต่เขาไม่ได้ตระหนักถึง
สิ่ งนี้ในกรณี น้ ีเพราะว่าเขาได้เลือกที่จะดาเนินชีวติ ตามที่ตามองเห็น ไม่ใช่โดยความเชื่อ
ฟาโรห์ที่ถูกอ้างอิงถึง (ข้อ 36) บางทีเป็ นอเมเนมเฮตที่ 2 (1929 –1895 กคศ.) และเมืองหลวงของ
อียิปต์ระหว่างสมัยนี้ (ราชวงศ์ที่ 12) คือเมมฟิ ส นี่ คือที่ที่โยเซฟถูกนาไป โปทิฟาร์ ในฐานะผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของฟาโรห์ คงได้อยูใ่ นบทบาทของเพชรฆาตของกษัตริ ยผ์ ซู้ ่ ึ งทาการ
ประหารชี วิตตามคาสั่งของฟาโรห์ “โปทิฟาร์ ” เป็ นรู ปแบบย่อของโปทิเฟรา (41:45) ซึ่ งหมายถึง
“เขาผูซ้ ่ ึง รา [พระอาทิตย์] ได้ให้มา” ความหมายของคาฮีบรู ซารี ส ที่แปลในข้อที่ 36 ว่า “ขุนนาง”
หรื อ “เจ้าหน้าที่” ได้เปลี่ยนความหมายไปสู่ “ขันที” ในสหัสวรรษแรก กคศ.”968 โจเซฟัสได้เรี ยก
โปทิฟาร์ วา่ พ่อครัวใหญ่ของฟาโรห์ซ่ ึ งอาจถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง969
บทนี้ เป็ นหนึ่ ง ในหลายบทในการบันทึ ก ประสบการณ์ ของโยเซฟที่ แสดงถึ งความสามารถของ
พระเจ้า ซึ่ ง เป็ นเหตุให้ความโกรธของมนุษย์ที่จะสรรเสริ ญพระองค์ (สดด. 76:10)
พระองค์
สามารถทาให้สถานการณ์ต่างๆ ที่ แย่ทาการเพื่อความสาเร็ จแห่ งพระประสงค์ต่างๆ ของพระองค์
และเพื่อพระพรของบรรดาผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของ พระองค์ได้ (รม. 8:28)
“ความอิจฉาเป็ นรากของบาปเกือบทุกอย่างที่มีต่อพี่นอ้ งของเรา และเมื่อใดก็ตามที่มนั ถูกเก็บไว้ใน
ใจ มันก็ มีการสิ้ นสุ ดของสันติสุข การพัก และความพึงพอใจทั้งสิ้ น ความอิจฉาเป็ น ‘ความเน่ า
เปื่ อยของกระดูก’ (สภษ. 14:30) และไม่มีใครที่สามารถคัดค้านมันได้ (สภษ. 27:4) ‘ที่ใดมีความ
ริ ษยาที่นนั่ ก็วนุ่ วายและมีการกระทาชัว่ ช้าลามกต่างๆ’ (ยก. 3:16)” 970
“เรื่ องราวของปฐมกาลน าเสนอโยเซฟในฐานะชายหนุ่ ม ที่ พิ เศษอย่า งมาก ผูซ้ ่ ึ งได้ค รอบครอง
คุณลักษณะที่เข้มแข็งและหนักแน่ น ผูซ้ ่ ึ งได้ครอบครองความมีศีลธรรมจรรยาที่สูงส่ งและความ
จงรักภักดีต่อพระเจ้าและผูท้ ี่เหนื อกว่าเขา เขาก็ถูกพรรณนาถึ งความสุ ภาพในความสัมพันธ์ของ
มนุ ษย์อีกด้วย อย่างน่ าสังเกตแล้ว กาลังฝ่ ายวิญญาณและทางศีลธรรมของโยเซฟดูเหมือนไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั หรื อเกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยโดย ตรงและบางครั้งบางคราวของพระเจ้า อย่างที่ เป็ นจริ ง
สาหรับยาโคบ อิสอัค และอับราฮัม จากนั้นอย่างที่น่าเป็ นไปได้ก็คือ ยาโคบต้องได้ใส่ ความจริ งที่
สร้างคุ ณลักษณะอย่างมากในชี วิตของชายหนุ่มคนนี้ ณ ตอนแรกๆ ดูเหมือนว่า เขาไม่ได้รับข้อมูล
เช่นนั้นจากแหล่งอื่นๆ เลย ถ้าสิ่ งนี้เป็ นกรณี ยาโคบก็ได้ ทางานที่ดีกว่าอย่างมากกับโยเซฟมากกว่า
กับบุตรชายคนอื่นๆ ของเขา”971

“พวกเขา [พวกพี่ๆ ของโยเซฟ] ได้ถูกเลี้ยงดูมาภายใต้อิทธิ พลของยาโคบคนเก่า ในขณะที่โยเซฟได้
เป็ น เพื่อนของยาโคบที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรื อ ‘อิสราเอล’” 972
แรงจูงใจของโยเซฟนั้นก็ไม่ชัดเจนอย่างแท้จริ งในตัวบท เพราะฉะนั้น บรรดานักศึ กษาแห่ งชี วิต
ของเขา ได้ทาการ ตัดสิ นเกี่ยวกับคุ ณลักษณะของเขาว่าเป็ นทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบ ส่ วนใหญ่ได้สรุ ปว่า เขา
เป็ นหนึ่ งในบรรดา ผูย้ ิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ”973 คนจานวนน้อยได้โต้แย้งมุมมองนี้ และได้เชื่ อว่าเขา
นั้นเห็ นแก่ ตวั และชอบบงการ974 ข้าพเจ้าเชื่ อหลักฐานตามตัวบทนั้นชอบมุ มมองแรกเป็ นหลัก แม้ว่าการ
กระทาบางอย่างในระยะแรกๆ ของเขานั้น ถ้ามองในแง่ดีที่สุดแล้ว ดูเหมือนจะไม่ฉลาด และถ้ามองในแง่ที่
แย่ที่สุดแล้ว ดูเหมือนจะเย่อหยิง่
บ่อยครั้งแล้ว ผูค้ นที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อก็ประสบกับการข่มเหงอย่างรุ นแรง แต่พระเจ้าจะ
สงวนพวก เขาไว้ เพื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุผลจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าให้มาได้
3. ยูดาห์ และทามาร์ บทที่ 38
ดูเหมือนว่าในตอนแรกนั้น บทนี้ อยูผ่ ิดที่ เนื่ องจากว่ามันขัดจังหวะเรื่ องราวของโยเซฟ แต่เราต้อง
จดจาไว้วา่ นี่เป็ นลาดับพงศ์ของยาโคบ นี่เป็ นเรื่ องราวของสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับทั้งครอบครัวของเขา ไม่ใช่แค่
โยเซฟเท่านั้น ปั ญหาหลักที่บทนี้ กล่าวถึ งก็คือการไม่มีลูก เหตุการณ์ต่างๆ ของบทนี้ ตอ้ งเป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 20 ปี ซึ่ งเป็ น หลายปี ที่โยเซฟได้สูญหายไปจากครอบครัวของเขา (เปรี ยบเทียบ 37:2; 41:46-47;
45:6)
ยูดาห์ไม่ประสบความสาเร็ จในการพยายามที่จะทาให้ทามาร์ ลูกสะใภ้ของเขา ที่จะแน่ ใจถึ งสิ ทธิ์
ของการที่ น้องชายแต่งงานกับภรรยาของพี่ชายผูซ้ ่ ึ งได้ตายไปนั้น ในฐานะที่เป็ นวิธีสุดท้ายนั้น ทามาร์ ได้
หลอกลวงให้เขาที่จะ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเธอโดยการปลอมเป็ นหญิงโสเภณี ด้วยวิธีน้ นั เธอได้รักษา
สิ ทธิ ของเธอที่จะกลายมาเป็ น มารดาของลูกๆ ของยูดาห์ ซึ่ งน้องชายได้แทนที่พี่ชายฝาแฝดของเขาในการ
เกิดที่พิเศษ
“เรื่ องราวสั้นๆ จากชี วิตของยูดาห์ที่ติดตามมานั้นก็ถูกตั้งใจให้ช้ ี ให้เห็นถึงที่มาของสามครอบครัวที่
เป็ นผู้น าของเผ่ า ที่ เ ป็ นกษัต ริ ย ์ใ นอนาคตในอิ ส ราเอล [เช-ลาห์ เปเรส และเศ-ราห์ ] และใน
ขณะเดียวกันก็เพื่อแสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง ในอัน ตรายอะไรที่ พ วกบุ ต รชายของยาโคบได้อยู่ เกี่ ย วกับ
การลืมการทรงเรี ยกที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของเชื้อชายของพวกเขา โดยทางการแต่งงานกับผูห้ ญิงคานาอันและ
การพินาศไปในบาปของคานาอัน ถ้าความ เมตตาของพระเจ้าไม่ได้แทรกแซง และการนาโยเซฟไป

ยังอียปิ ต์ก็ได้เตรี ยมหนทางสาหรับการย้ายทั้งครอบครัวของยาโคบไปยังแผ่นดินนั้น และได้ปกป้ อง
ครอบครั ว นั้น ไว้จ ากอิ ท ธิ พ ลที่ เ สื่ อ มทรามของธรรมเนี ย มและประเพณี ข องคานาอัน ขณะที่
ครอบครัวนั้นกาลังขยายไปเป็ นประเทศ”975
บทนี้บนั ทึกถึงการประนีประนอมของคนอิสราเอลกับคนคานาอัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูดาห์กบั ชูอา
และทามาร์ ซ่ ึ งได้ส่งผลต่อความสับสนของเชื้ อสาย นัน่ คือ เชื้ อสายที่ถูกเลือกสรรกับเชื้ อสายที่ถูกกล่าวโทษ
นี่เป็ นครั้ง แรกที่หนึ่งในผูท้ ี่ถูกเลือกสรรไว้ ได้เลือกภรรยาที่อยูน่ อกครอบครัวอันเป็ นที่โปรดปรานของพวก
บรรพบุ รุษ เหมื อน กับเอซาว ยูดาห์ ได้เลื อกภรรยาจากแผ่นดิ นนั้น แม้กระทัง่ หนึ่ งในคนคานาอันที่ ถู ก
สาปแช่งไว้ (เปรี ยบเทียบ 24:3-4; 27:46—28:2) บางทีมนั เป็ นพื้นฐานสาหรับการห้ามต่อการรวมเมล็ดหลาย
ชนิ ดเข้าด้วยกัน การเทียมแอกสัตว์สอง ชนิ ดที่แตกต่างกัน การทอเส้นด้ายสองชนิ ดไปเป็ นเสื้ อผ้า และสิ่ ง
อื่นๆ ในธรรมบัญญัติของโมเสส976
“บุคคลหนึ่งก็ได้รับความประทับใจที่ชดั เจนที่วา่ ตั้งแต่เหตุการณ์ของดีนาห์น้ นั (บทที่ 34) ยาโคบก็
มีการควบคุมเหนือพฤติกรรมของครอบครัวของเขาน้อยลงไปทุกที”977
38:1-11 การที่นอ้ งชายแต่งงานกับภรรยาของพี่ชายผูซ้ ่ ึ งได้ตายไปนั้นเป็ นธรรมเนี ยมตามปกติในโลกตะวัน
ออกใกล้โบราณ ณ เวลานี้ (ข้อ 8-10) 978 มันยังเป็ นเรื่ องปกติในเอเชีย อัฟริ กา และบริ เวณอื่นๆ อีก
ด้วย แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า มันได้เริ่ มต้นขึ้นในเมโสโปเตเมีย ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้ลบล้างมัน
แต่ได้จากัดมันในอิ สราเอลเพื่อที่ จะสงวนความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของชี วิตสมรสไว้ (เปรี ยบเที ยบ ฉธบ.
25:5-10)
“ความมหันต์ของบาปของโอนันนั้นอยูใ่ นการฝ่ าฝื นโดยเจตนาที่มีต่อครอบครัว ต่อภรรยา ม่ายของ
พี่ชายของเขาและต่อร่ างกายของเขาเอง พระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษแบบมาตร- ฐานก็ลม้ เหลวที่
จะทาให้มนั ชัดเจนว่า นี่เป็ นการปฏิบตั ิที่ด้ือรั้นของเขา เมื่อ (ข้อ 9) ควรถูกแปลว่า ‘เมื่อใดก็ตาม’” 979
การปฏิเสธของโอนันที่จะให้ลูกแก่ทามาร์ ไม่ได้เพียงแต่แสดงถึงการขาดความรักสาหรับพี่ชายที่ได้
ตายไปของเขาเท่านั้น มันยังได้เปิ ดเผยถึงหัวใจที่เห็ นแก่ตวั ของโอนันที่ตอ้ งการสิ่ งที่จะตกไปเป็ น
ของทายาทของพี่ชายของเขามาเป็ นของเขาเองอีกด้วย ถ้าทามาร์ ได้ให้กาเนิ ดบุตรชายแก่เขา เด็กนั้น
จะได้เป็ นผูส้ ื บทอดนามของเอร์ เช่นเดียวกับนามของโอนัน (เปรี ยบเทียบ นรธ. 4:5, 21-22) พระเจ้า
ได้พิ พ ากษาบาปของโอนันอย่า งรุ นแรง เพราะว่า ลู ก หลานนั้นส าคัญในแผนการของพระองค์
สาหรับพวกบรรพบุรุษของอิสราเอล ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ปฏิบตั ิการคุมกาเนิ ด พระเจ้าละการเลือก
ว่าลูกกี่คนที่เราจะมีและจะมีเมื่อไหร่ น้ นั ไว้กบั เรา แม้วา่ พระองค์ควบคุ มสิ่ งนี้ อย่างสิ ทธิ์ ขาด โอนัน

กาลังทาให้ความสาเร็ จแห่ งพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม อิสอัคและยาโคบเสี ยไป
(เปรี ยบเทียบ 11:4) นี่เป็ นบทแรกที่กล่าวอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าได้ทาให้ใครคนหนึ่งตาย
ยูดาห์ได้ทาบาปต่อทามาร์ โดยการบังคับให้เธอที่จะดาเนิ นชี วิตในฐานะหญิงม่าย (ข้อ 11) เขาได้
ตาหนิ ทามาร์ อย่างผิดๆ สาหรับการตายของบุตรชายของเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 26) แทนที่จะตาหนิ
บุตรชายของเขา ทามาร์ มีสิทธิ์ ทุกอย่างในการที่จะมีบุตร ยิ่งไปกว่านั้นอีก ในฐานะสมาชิ ก ของ
ครอบครัวที่ถูกเลือกสรรไว้น้ นั ยูดาห์ควรทาให้แน่ ใจว่าเธอมีโอกาสที่ถูกต้องอีกโอกาสหนึ่ ง ที่จะ
ให้กาเนิดบุตร
ยูดาห์ผา่ นเข้ามา ณ ตอนต้นของเหตุการณ์น้ ี อีกครั้งในฐานะผูช้ ายที่ไร้เมตตาและแข็งกระด้าง ก่อน
หน้านั้นเขาได้แนะนาให้ขายโยเซฟไปสู่ ความเป็ นทาสเพื่อจะได้เงิ นจากเขาและหลอกลวงยาโคบ
ทั้งๆ ที่มีการคัดค้านของรู เบน (37:26-27, 29-30)
ตอนนี้ ผเู ้ ขียนได้พรรณนาว่าเขาไม่ได้แสดง
ความโศกเศร้ าต่อการตายของลูกทั้งสองคนของเขา ซึ่ งตรงกันข้ามกับยาโคบผูซ้ ่ ึ งได้โศกเศร้ าต่อ
การตายที่ดูเหมือนเป็ นจริ งของโยเซฟจนไม่สามารถปลอบใจได้ (37:34-35) ยูดาห์ยงั ได้สั่งให้มี
การเผาบุตรสะใภ้ของเขาอีกด้วย (38:24)
38:12-30 เมื่อยูดาห์ได้หลอกลวงยาโคบนั้น (37:31-32) แพะและเสื้ อผ้าได้เป็ นลักษณะสาคัญในอุบาย และ
อีกครั้งหนึ่ง ที่นี่แพะและเสื้ อผ้าก็เป็ นลักษณะที่สาคัญในการหลอกลวงยูดาห์ของทามาร์ ยุทธวิธีของ
ทามาร์ สาหรับการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ของเธอนั้นไม่เป็ นที่น่ายกย่อง เธอได้เล่นบทบาทของหญิงโสเภณี
โดยทัว่ ไป (คาฮีบรู โซนา) ภายหลังเพื่อนคนคานาอันของยูดาห์ได้อธิ บายว่าเธอเป็ นหญิงโสเภณี
ที่อยูต่ ามปูชนียสถาน (ข้อ 21 คาฮีบรู คีดีซา) แต่บางทีเขาได้กล่าวสิ่ งนี้เพื่อที่จะยกสถานะ ทางสังคม
ของเธอในสายตาของผูช้ ายคนอื่นๆ ที่เขาได้กล่าวถึง แม้วา่ สังคมทางโลกตะวันออก ใกล้โบราณ
ได้ประณามการล่ วงประเวณี แต่ก็อนุ ญาตให้มีการเป็ นโสเภณี 980 โดยการเอาผ้าคลุ ม หน้าไว้น้ นั
ทามาร์ ได้ปิดบังเอกลักษณ์ ของเธอจากยูดาห์ แต่ได้นาเสนอตัวเธอเองว่าเป็ นผูห้ ญิง ที่ ถูกหมั้นไว้
(กับเช-ลาห์) เนื่ องจากว่า หญิงที่ถูกหมั้นไว้ได้เอาผ้าคลุมหน้าไว้ (เปรี ยบเทียบ 24:65; 29:21-25)
อย่า งไรก็ ตาม ข้อเท็จจริ งที่ ว่า เธอได้แสวงหาที่ จะได้รับเชื้ อสายโดยยูดาห์ น้ ัน ก็ แสดงถึ งความ
ปรารถนาที่ถูกต้องของเธอสาหรั บการมี บุตรเป็ นอย่างน้อย บางทีมนั เปิ ดเผยถึงความปรารถนา
ของเธอที่จะเข้าไปสู่ พระสัญญาต่างๆ ของอับราฮัมโดยการให้กาเนิ ดบุตรแก่ยดู าห์และบุตรชายของ
เขาอีกด้วย ครอบครัวของยาโคบได้ประสบกับการหลอกลวงอีกครั้งหนึ่ ง “ทามาร์ ก็มี คุณสมบัติใน
ฐานะวีรสตรี ในเรื่ องราวนี้ เพราะว่าเธอได้เสี่ ยงทุกสิ่ งเพื่อสิ ทธิ ของเธอที่จะเป็ นมารดา ในครอบครัว
ของยูดาห์และที่จะปกป้ องครอบครัวนั้น”981

“แม้ว่ า การกระท าของทามาร์ ใ นเรื่ อ งนี้ อาจดู เ หมื อ นแปลกต่ อ เรา ก็ มี ห ลัก ฐานที่ ว่ า ท่ า มกลาง
คนอัสซี เรี ยและฮิตไทต์โบราณนั้น ส่ วนหนึ่ งของธรรมเนี ยมก็คือว่า ความรับผิดชอบที่จะสื บสกุล
โดยการแต่งงานกับภรรยาม่ายของพี่นอ้ ง สามารถส่ งต่อไปยังบิดาของสามี คนที่ได้ตายไปนั้นได้ ถ้า
ไม่ มี พี่ น้อ งที่ จะท าหน้า ที่ น้ ี ดัง นั้นทามาร์ ก าลัง พยายามที่ จะได้มาซึ่ งสิ่ ง นั้นซึ่ ง เธอก็ มี สิ ท ธิ ท าง
กฎหมาย”982
โมเสสไม่ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของเธออย่างชัดเจน ไม่วา่ เธอได้เข้าใจและเชื่ อพระสัญญาต่างๆ ที่มี
ต่อพวกบรรพบุรุษเกี่ ยวกับการทรงเรี ยกที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ของพวกเขาหรื อไม่ก็ตาม เธอได้กลายมาเป็ น
บรรพบุรุษของพระเมสสิ ยาห์ (นรธ. 4:18-22; มธ. 1:3, 16)
“อย่างที่ในบทที่ 20 ที่ที่เชื้ อสายของอับราฮัมได้ถูกปกป้ องโดยอาบีเมเลคที่ ‘ชอบธรรม’ (ซัดดิ ก
20:4; NIV ‘ไร้เดียงสา’) (เปรี ยบเทียบ 26:9-11 อีกด้วย) มันคือผูห้ ญิงที่ชื่อทามาร์ ไม่ใช่ยดู าห์บรรพบุรุษผูซ้ ่ ึงในที่สุดแล้วรับผิดชอบต่อการอยูร่ อดของลูกหลานของครอบครัวของยูดาห์”983
การตอบสนองของยูดาห์ต่อบาปของเขาที่ทาต่อพระเจ้าและทามาร์ น้ นั ดูเหมือนจะเป็ นการกลับใจที่
แท้จริ ง (ข้อ 26) เขาได้สารภาพความผิดของเขาและได้กลับใจโดยการหยุดการมีความสัมพันธ์
ทางเพศกับเธอ ซึ่ งเป็ นลูกสะใภ้ของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า มันเป็ นเพราะว่าการกลับใจของเขานั้น
แท้จริ งจนยาโคบไม่ได้กนั เขาไว้จากการรับพระพรพิเศษอย่างที่เขาได้กนั รู เบน สิ เมโอน และเลวี
ออกไปนั้น เพราะว่าเขาได้ถ่อมตัวลง พระเจ้าได้ยกชูเขาให้เป็ นหัวหน้าของครอบครัวของ อิสราเอล
และได้ อ วยพรลู ก ๆ ที่ เ ขาได้ เ ลี้ ยงดู แ ม้ ว่ า พวกเขาเป็ นผลลั พ ธ์ ข องบาปของเขาก็ ต าม
จง เปรี ยบเทียบพระพรของพระเจ้าที่มีต่อซาโลมอน แม้วา่ เขาเป็ นผลลัพธ์ของการสมรสกันที่ไม่ถูก
กฎหมายของดาวิดกับบัทเชบาก็ตาม
“ฉากนี้ ก็กาหนดการเริ่ มต้นของการเปลี่ยนแปลงของยูดาห์ เมื่อเขาประกาศว่าทามาร์ น้ นั ‘เธอชอบ
ธรรม ข้าพเจ้าไม่ชอบธรรม’ (ความหมายตามตัวอักษร 38:26)” 984
“. . . ในเรื่ องสั้นๆ ที่เป็ นประวัติบุคคลนี้ การเปลี่ยนคุ ณลักษณะคือสิ่ งที่ปฐมกาลกล่าวถึ ง เช่ น
อับรามก็กลายมาเป็ น อับราฮัม ยาโคบก็กลายมาเป็ นอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของ
ยาโคบนั้น เราก็เห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนคุณลักษณะ เช่น รู เบน ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นผูล้ ะเมิดต่อภรรยาน้อย
ของบิดาของเขา ภายหลังก็แสดงความห่วงใยอย่างใหญ่หลวง ต่อโยเซฟและบิดาของเขา ในขณะที่
โยเซฟที่ทะลึ่งและอวดดีก็กลายมาเป็ นรัฐบุรุษผูซ้ ่ ึ ง ยกโทษให้แก่พวกพี่ชายของเขา ดังนั้น บทนี้ ก็มี

บทบาทที่สาคัญที่สุดในการทาให้เ ส้นทาง ของเรื่ องราวที่ตามมานั้นชัดเจน ถ้าปราศจากบทนี้ แล้ว
เราก็จะพบว่าการพัฒนาของมัน นั้นก็อธิ บายไม่ได้”985
เปเรศ (หมายถึง รอยแตก หรื อผูห้ นึ่งซึ่ งตีฝ่า) เป็ นคนที่ออกมาคนแรกของฝาแฝด (ข้อ 27-30) เขา
ได้กลายมาเป็ นบรรพบุรุษของดาวิดและพระเมสสิ ยาห์ (นรธ. 4:18-22; มธ. 1:3, 16) โมเสสคงได้
รวมสถานการณ์ ต่างๆ ที่ ไม่ธรรมดารอบๆ การเกิ ดของฝาแฝดนี้ ไว้ในการบันทึ กเพื่อที่ จะเน้นถึ ง
การเลือกของพระเจ้าที่มีต่อบุตรชาย ผูซ้ ่ ึ งเชื้อสายแห่งพระพรจะมาทางเขาได้
“เขา [ยูดาห์ ] และพวกพี่ น้องของเขาได้ขายน้องชายของพวกเขาไปยังอี ยิป ต์ ซึ่ ง คิ ดว่า พวกเขา
สามารถขัดขวางการออกแบบของพระเจ้าที่วา่ พวกพี่ชายจะรับใช้นอ้ งชาย ซึ่ งก็คือ โยเซฟ กระนั้น
ในครอบครั วของยูดาห์ เ องแม้จ ะมี ค วามพยายามของเขาที่ จะขัดขวางการ แต่ ง งานของทามาร์
น้ าพระทัยของพระเจ้าก็ได้ทาการในการยืนยันที่เข้มข้นถึงหลักการ ที่วา่ พี่จะรับใช้นอ้ ง”986
ด้ายแดงได้ทาเครื่ องหมายคนที่เกิ ดมาอันดับสอง ซึ่ งก็คือเศ-ราห์ (รุ่ งอรุ ณ นัน่ คือ แดงหรื อแดงสด)
มันไม่ได้บ่งบอกถึ งเชื้ อสายของพระเมสสิ ยาห์ เชื้ อสายนั้นได้มาทางบุตรชายอีกคนหนึ่ ง ซึ่ งก็คือ
เปเรศ บางทีดา้ ยก็เป็ นแค่รายละเอียดของเรื่ องราวที่อธิบายถึงชื่อที่ได้ให้มา
“กุญแจสู่ เรื่ องราวนี้ ก็คือ ความคล้ายคลึ งกันที่น่าสังเกต ระหว่างการเกิ ดของเปเรศและเศราห์และ
การเกิ ดของยาโคบและเอซาว การเกิดทั้งสองนี้ ก็เกี่ ยวข้องกับฝาแฝด ในการเกิดทั้งสองนี้ คนที่
หนุ่ ม กว่า ก็ ผ ลัก ดันคนที่ แ ก่ ก ว่า และแทนที่ เ ขา และในการเกิ ดทั้ง สองนี้ คนที่ ถู ก คาดหวังตาม
ธรรมชาติที่จะได้รับสิ ทธิ บุตรหัวปี แต่ก็สูญเสี ยมันนั้น ก็เกี่ยวข้องกับสี แดง เช่น ถัว่ แดงในกรณี ของ
เอซาว และด้ายแดงในกรณี ของเศราห์”987
แม่ในพระคัมภีร์ที่ได้ให้กาเนิดฝาแฝด คือเรเบคาห์และทามาร์ เท่านั้น
“อย่างที่เรื่ องราวของยาโคบได้เริ่ มต้นด้วยเรื่ องราวของการดิ้นรนของฝาแฝด ยาโคบและ เอซาวนั้น
(25:22) ดังนั้นตอนนี้ บทสรุ ปของเรื่ องราวของยาโคบก็บ่งบอกโดยการดิ้นรน ที่คล้ายกันของฝา
แฝด ในทั้งสองกรณี น้ นั การดิ้นรนได้ส่งผลต่อการพลิ กกลับของสิ ทธิ บุตรหัวปี และสิ ทธิ แห่ ง
พระพร. . . . การรวบรั ดและความเคร่ ง ครั ดที่ ซ่ ึ ง เรื่ องราว ถู ก เล่ า นั้นก็ ทิ้ ง ความประทับ ใจไว้ว่า
ความหมายของเนื้ อหานั้นก็ชดั เจนในตัวของมันเอง ต่อผูอ้ ่าน ที่จริ งมันได้เกิดขึ้นหลังจากชุ ดที่ยืด
ยาวของการพลิกกลับที่ซ่ ึ งน้องมีความ ได้เปรี ยบพี่ชาย และความหมายของมันก็ชดั เจน”988

ความตั้งใจแบบคนเจ้าสาราญของยูดาห์ในบทนี้ ก็ตรงข้ามกับการควบคุ มตนเองของโยเซฟในการ
ทดลอง ทางเพศในบทถัดไป ที่นี่ยดู าห์ที่มีพฤติกรรมสาส่ อนทางเพศก็รับเอาการเสนอที่ล่อลวงของทามาร์
และก็ขยายครอบ ครัวของเขา ต่อมาโยเซฟที่บริ สุทธิ์ ก็ต่อต้านการเสนอที่ล่อลวงของภรรยาของโปทิฟาร์
และสิ้ นสุ ดอาชีพของเขา (อย่างชัว่ คราว) ในคุก บทนี้ ยงั จัดเตรี ยมการศึกษาถึงต้นกาเนิ ดของเผ่ายูดาห์อีกด้วย
และช่วยผูอ้ ่านให้ชื่นชมกับการคุกคามของคนคานาอันที่มีต่อความบริ สุทธิ์ ของอิสราเอล และช่วยให้เราที่
จะชื่นชมกับความเต็มใจของยาโคบในภายหลังที่จะละคานาอันและไปร่ วมกับโยเซฟในอียปิ ต์
พระเจ้าก็แก้ไขบรรดาผูท้ ี่ไม่คานึงถึงแผนการของพระองค์ และติดตามชี วิตแห่ งการทาให้ตนเองพึง
พอใจบ่อยครั้งโดยการใช้ความยุติธรรมแบบแก้เผ็ด (นัน่ คือ เก็บเกี่ยวการลงโทษประเภทเดียวกันกับบาปที่
พวกเขาหว่าน) ในการลงวินยั ของพระองค์
4. โยเซฟในบ้ านของโปทิฟาร์ บทที่ 39
โยเซฟได้ประสบกับการอวยพรของพระเจ้าขณะที่เขาได้รับใช้ในบ้านของโปทิฟาร์ อย่างสัตย์ซื่อ
ภรรยาของเจ้านายของเขาได้ล่อลวงเขาหลายครั้ง แต่เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของเธอเพราะว่าเขาไม่ตอ้ งการที่
จะทาบาปต่อพระเจ้าและทรยศต่อความวางใจของโปทิฟาร์ โยเซฟได้ชื่นชมกับพระพรที่อุดมสมบูรณ์ ของ
พระเจ้าต่อไปแม้กระทัง่ เขาถูกจาจองไว้ในคุกเนื่องจากการกล่าวหาผิดๆ
“แต่ละฉากในการบันทึกของชีวติ ของโยเซฟนั้นก็เปิ ดเผยถึงลักษณะที่แตกต่างของคุณลักษณะที่ถูก
กระตุน้ โดยทางวิกฤต”989
“ในเชิงโวหารแล้ว เรื่ องราวของโยเซฟบ่อยครั้งก็ทาให้เหตุการณ์ต่างๆ เป็ นคู่กนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความ ฝั นสองครั้งของโยเซฟ (บทที่ 37) คู่ของหัวหน้าพนักงานขนมและหัวหน้าพนักงานน้ าองุ่น
(บทที่ 40) และความฝันสองครั้งของฟาโรห์ (บทที่ 41) หลังจากเหตุการณ์ของยูดาห์และทามาร์
นั้น บทที่ 39 ก็ จดั เตรี ย มเรื่ องราวที่ ส องของการทดลองของบรรพบุ รุษ โดยหญิ ง ที่ ไ ด้แต่ ง งาน
แล้ว”990
หญิงที่ล่อลวงทั้งสองคนไม่ใช่คนอิสราเอล
39:1-6 อนุประโยค “พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั โยเซฟ” ก็ปรากฎสี่ ครั้งในบทนี้ (ข้อ 2, 3, 21, และ 23) และ
อธิ บายถึงเหตุผลสาหรับความสาเร็ จ ของเขา พระนามของพระเจ้า “พระเจ้า” ซึ่ งก็คือ พระยาเวห์
ปรากฎเจ็ดครั้งในบทนี้ (ข้อ 2, 3 [2 ครั้ง], 5 [2 ครั้ง], 21, และ 23) แต่ปรากฎครั้งเดียวในลาดับพงศ์

ของยาโคบ (37:2—50:26) ใน 49:18 ก่ อนหน้านั้นพระเจ้าได้สัญญาที่จะอยู่กบั อิสอัคและยาโคบ
(26:3, 24, 28; 28:15, 20; 31:3) พระยาเวห์เป็ นพระนามที่พระเจ้าใช้ พระเจ้าที่รักษาพันธสัญญา
แห่ งพวกบรรพบุรุษได้อยู่กบั บุ ตรชายคนนี้ ของยาโคบซึ่ งอยู่ไกลจากบ้าน โยเซฟนั้นมี รูปร่ างที่ ดี
และใบหน้าที่ หล่ อเหลาซึ่ ง เป็ นลักษณะที่ ดูเหมื อนว่าเขาได้รับมรดกมาจากราเชลมารดาของเขา
(เปรี ยบเทียบ 29:17) เขาได้พิสูจน์วา่ สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยและดังนั้นพระเจ้าได้วางเขาไว้ในการ
ดูแลของมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ ลก. 16:10) จงสังเกตว่าพระเจ้าได้อวยพรโปทิฟาร์ เนื่องจากโยเซฟ
(เปรี ยบเทียบ 12:3ก)
“ลาดับ เหตุ ก ารณ์ ท้ งั หมดของ 39:2-6 เป็ นตัวอย่า งที่ เหมาะสมและชัดเจนอย่า งเฉพาะเจาะจงถึ ง
ความหมายของพระพรในพันธสัญญาเดิม การช่วยเหลือและพระพรนั้นเป็ นของร่ วมกัน แม้วา่ ทั้ง
สองอย่างนี้แตกต่างกัน พระพรรวบรวมทั้งผูค้ นและส่ วนที่เหลือ ของการทรงสร้าง ผูบ้ รรยายเพียง
แค่สันนิษฐานว่าพระพรสามารถไหลจากผูห้ นึ่งซึ่ ง พระยาเวห์ ช่ ว ยเหลื อ ไปยัง คนต่ า งชาติ แ ละ
ผูต้ ิดตามของศาสนาต่างชาติอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่ องจากผูห้ นึ่ งที่พระยาเวห์ช่วยเหลือ อานาจโดย
ธรรมชาติในพระพรนั้นก็ขยายตัว. . .” 991
39:7-23 เป็ นที่ชดั เจนว่า โยเซฟมีอายุระหว่าง 24-26 ปี ณ เวลานี้ เขาอยูใ่ นสภาพที่ “ไม่มีชยั ชนะ” ต่อ
ภรรยาของโปทิฟาร์ ในฐานะทาสนั้น เขาต้องเชื่ อฟั งเธอ แต่ในฐานะคนใช้ที่น่าไว้วางใจและมี
ศีลธรรมของโปทิฟาร์ น้ นั เขาต้องปฏิเสธเธอ เสื้ อผ้าของผูช้ ายโดยทัว่ ไปในสมัยของพวกบรรพบุรุษ
นั้นก็ประกอบไปด้วยกางเขนขาสั้นที่ยาวครึ่ งแข้งและเสื้ อคลุมที่คล้ายคลึงกับเสื้ อยืดคอคลมที่ยาวๆ
(เปรี ยบเทียบ 3:21; 37:3) 992 โยเซฟได้ถือว่าการเชื่ อฟั งต่อพระเจ้าเป็ นความรับผิดชอบอันดับแรก
ของเขา (ข้อ 9) และดังนั้นได้เลือกอย่างที่เขาได้เลือกนั้น (เปรี ยบเทียบ สดด. 51:4)
จงสังเกตว่า การเชื้ อเชิ ญของภรรยาของโปทิฟาร์ ที่จะให้โยเซฟนอน “ข้าง” (คาฮีบรู อีเซล) เธอ (ข้อ
10; เปรี ยบเทียบ ข้อ 15, 16, 18; 41:3) ไม่ใช่ที่จะนอน “กับ” เธอ ซึ่ งเป็ นวลีโดยทัว่ ไปมากกว่าที่
อธิ บายถึงความสัมพันธ์ทางเพศ (เปรี ยบเทียบ 34:7; 39:14) เป็ นที่ชดั เจนว่า เธอได้เชื้ อเชิ ญความ
คุน้ เคยทางร่ างกายของเขา ซึ่ งเธอได้หวังว่าจะนาไปสู่ ความสัมพันธ์ทางเพศ จากการตระหนักว่า
ก้าวแรกนี้ อาจนาไปที่ไหนนั้น โยเซฟได้ต้ งั ขอบเขตสาหรับเขาเองอย่างชาญฉลาด และปฏิเสธที่จะ
อยูต่ ามลาพังกับเธอ (ข้อ 10) 993
“เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ โยเซฟก็ พ ลิ ก กลับ เค้า โครงเรื่ อ งอัน เป็ นที่ รู้ จ ัก ดี ใ นเรื่ อ งราวของบรรพบุ รุ ษ
ในขณะที่ ก่ อ นหน้ า นั้ น มัน เป็ นภรรยาที่ ส วยงาม . . . ของบรรพบุ รุ ษ ผู้ซ่ ึ งได้ถู ก แสวงหา
โดยผูป้ กครองต่างชาติ ตอนนี้ เป็ นโยเซฟ ซึ่ งเป็ นบรรพบุรุษที่หล่อเหลา . . .เอง ผูซ้ ่ ึ งได้ถูกแสวงหา

โดยภรรยาของผูป้ กครองต่างชาติ ในขณะที่ในเรื่ องราวก่อนหน้านั้น เป็ นพระเจ้า 12:17;20:3หรื อ
ความบริ สุทธิ์ ทางศีลธรรมของผูป้ กครองต่างชาติ (26:10) ที่ได้ช่วยกู้ ภรรยาแทนที่ จ ะเป็ นบรรพบุ รุษ ที่ นี่ เป็ นความกล้า หาญทางศี ล ธรรมของโยเซฟเองที่ ไ ด้ ช่ วยกู้ส ถานการณ์ . . . ในขณะที่
เรื่ องราวก่อนหน้านั้น จุดจอจ่อของผูเ้ ขียนอยูท่ ี่ความสัตย์ซื่อของ พระเจ้าในการบรรลุผลพระสัญญา
ต่างๆ แบบพันธสัญญาของพระองค์ในเรื่ องราวของโยเซฟนั้น ความสนใจของผูเ้ ขียนก็หนั ไปที่การ
ตอบสนองของมนุษย์
“ดังนั้น เรื่ องราวของโยเซฟก็ถูกตั้งใจที่จะให้ความสมดุลแก่เรื่ องราวของอับราฮัม ของ อิสอัคและ
ของยาโคบ สองส่ วนร่ วมกันนี้ ก็แสดงถึ งทั้งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าทั้งๆ ที่มี ความล้มเหลวของ
มนุษย์ เช่นเดียวกับความจาเป็ นของการตอบสนองที่เชื่อฟังและ สัตย์ซื่อ”994
ความสาเร็ จในการทดลองนั้นขึ้นอยู่กบั คุณลักษณะมากกว่าสถานการณ์ คุ ณลักษณะนั้นมุ่งไปที่
การอุทิศ ตนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า เราสามารถเห็นถึงคุณลักษณะของโยเซฟในความจงรักภักดีของเขา
ที่มีต่อโปทิ ฟาร์ เกี่ ยวกับสิ่ งที่เจ้านายของเขาได้มอบหมายไว้ในการดูแลของเขา (ข้อ 9)
เรายังเห็ น
คุณลักษณะของโยเซฟในความ รับผิดชอบของเขาที่มีต่อพระเจ้าสาหรับสิ่ งที่เป็ นของคนอื่นอีกด้วย (ข้อ 9)
มันชัดเจนยิ่งขึ้นในความรับผิดชอบ ของเขาที่มีต่อพระเจ้าที่จะนับถื อการทรงเรี ยกส่ วนตัวที่พิเศษของเขา
(37:5-9; 45:5-9)
นอกจากนั้นแล้ว เราก็เห็น คุ ณลักษณะของโยเซฟในความรับผิดชอบของเขาที่มีต่อ
พระเจ้าเกี่ยวกับ การทรงเรี ยกที่พิเศษของเขาในฐานะ สมาชิกของครอบครัวอิสราเอล
“มันถูกสังเกตน้อยเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยบรรดาชายหนุ่มผูซ้ ่ ึ งต้องจาเป็ นที่สุดที่จะสังเกตมัน
ว่า ใน การทดลองเช่นนั้น มันไม่ใช่แค่ความรู ้สึกในทางกามที่ตอ้ งถูกป้ องกันไว้ แต่ความโน้มเอียงที่
ฝังลึกกว่าสอง อย่างอีกด้วย ซึ่ งก็คือ การกระหายหาการยอมรับที่มีความรัก และความปรารถนาที่จะ
ตอบสนองต่อความรัก ของผูห้ ญิงสาหรับการยกย่องและการอุทิศตน . . . สัดส่ วนที่ใหญ่ของความ
เดือดร้อนนั้นก็เนื่องจากประเภทของความกล้าหาญที่ไม่ได้ควบคุมและไม่เหมาะสม”995
การลงโทษของโยเซฟนั้นเบาเมื่อพิจารณาถึงข้อกล่าวหาที่มีต่อเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าความสัตย์สุจริ ต
ของโยเซฟได้ท าให้ โ ปทิ ฟ าร์ ป ระทับ ใจ แต่ เ ขาคงมี ค าถามเกี่ ย วกับ ความบริ สุ ท ธิ์ ของภรรยาของเขา
(เปรี ยบเทียบ สดด. 105:18) ดูเหมือนว่า เขาได้เชื่ อเรื่ องราวของภรรยาของเขา (ข้อ 19)996 การเป็ นทาสของ
โยเซฟในบ้านของโปทิฟาร์ นั้นก็คาดการณ์ถึงความเป็ นทาสของอียปิ ต์ของอิสราเอล
เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั โยเซฟ (ข้อ 21, 23) และเนื่ องจากว่าคุณลักษณะของเขานั้นไม่ได้
เปลี่ ยนไป โยเซฟก็ได้ประสบกับความโปรดปรานประเภทเดี ยวกันที่เขาได้รับจากโปทิฟาร์ จากน้ ามือของ

พัสดี พระเจ้าได้ให้เกียรติโยเซฟในฐานะผูห้ นึ่ งที่ได้ให้เกียรติพระองค์ (1 ซมอ. 2:30) มันง่ายกว่าที่จะออก
จากน้ าพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอยูต่ ามลาพังและเมื่อมันไม่มีความหวังมากสาหรับอนาคตแบบทันทีทนั ใด
“แอกที่ เกิ ดขึ้ นในวัยหนุ่ ม ก็มี ผลลัพ ธ์ อย่า งน้อยสามอย่า ง สิ่ งเหล่ านั้นพิ สูจน์ถึ งความสัต ย์สุจริ ต
ส่ วนตัวสิ่ งเหล่านั้นส่ งเสริ มการเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ และสิ่ งเหล่านั้นตระเตรี ยมสาหรับโอกาส
เต็มที่ ในธรรมชาติและในชีวติ มนุษย์น้ นั สิ่ งต่างๆ ที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดแต่เป็ นสิ่ งที่ยากที่สุด
ที่จะได้มา. . .
“โยเซฟได้วางตัวของเขาเองอย่างเหมาะสมท่ามกลางการทดลอง และความทุกย์ยากเหล่านี้ ท้ งั สิ้ น
อย่างมี เกียรติจริ งๆ! เขาอาจได้โกรธไม่พูดไม่จาและก็ขมขื่น แต่ตรงกันข้ามกับสิ่ งนี้ น้ นั วิญญาณ
ของเขาก็ไม่มีใครเอาชนะได้เนื่ องด้วยเหตุผลของการวางใจในพระเจ้า เขาได้ปฏิ เสธอย่างหนัก
แน่ นที่ จะไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าของเขา ซึ่ งผลลัพธ์จะเป็ นอะไรก็ตามที ในงานนั้นเขาก็จงรั กภักดี
ในการทดลองนั้น เขาก็ เข้ม แข็ง และในคุ ก นั้น เขาก็ สั ต ย์ซื่ อ เมื่ อวิ ญญาณนี้ ก ระตุ ้น ชี วิ ตของเรา
ความทุกข์ยากต่างๆ ก็กลายมาเป็ นเครื่ องมือของพระคุณและขั้นที่จะก้าวไปสู่ สิ่งต่างๆ ที่สูงกว่า ใน
อีกด้านหนึ่ งถ้าความทุกข์ยากต่างๆ ได้ถูกตอบสนองด้วยวิญญาณแห่ งความกลัว บ่นพึมพา แสดง
ความข้องใจ ท้อแท้น้ นั เราไม่เพียงแต่สูญเสี ยพระพรต่างๆ ที่จะมาทางสิ่ งเหล่านั้นเท่านั้น แต่ชีวิต
ฝ่ ายวิญญาณของเราก็ประสบกับการบาดเจ็บที่เหลือพรรณนา และเราก็อ่อนแอสาหรับการเผชิ ญกับ
การทดลองครั้ งถัด ไปเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ม ัน มาอี ก ด้ว ย แทบจะไม่ มี สิ่ ง ใดก็ ต ามในชี วิต คริ ส เตี ย น
ที่เปิ ดเผยถึ งสิ่ งที่คริ สตศาสนาของเรานั้นมีค่าอย่างตลอดทัว่ ถึ งไปมากกว่าแนวทางที่เราเผชิ ญกับ
ความทุกข์ยากต่างๆ โดยการใช้พระคุณของพระเจ้า”997
บทนี้ เปิ ดเผยว่า การอุทิศตนต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้าก็ช่วยให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ที่จะต่อต้าน
การทดลองได้998
5. ความฝันของนักโทษและการแก้ความฝันของโยเซฟ บทที่ 40
เมื่อพนักงานเชิญถ้วยน้ าองุ่นและพนักงานขนมของฟาโรห์ได้มีความฝันที่ปั่นป่ วนในคุกนั้น โยเซฟ
ได้ทานายถึงการกลับสู่ สภาพเดิมของพนักงานน้ าองุ่น และการถูกประหารของพนักงานขนม แต่โยเซฟคง
อยูใ่ นคุกต่อไปเพราะว่าพนักงานน้ าองุ่นได้ลืมเขา
พนักงานน้ าองุ่นและพนักงานขนมมีความรับผิดชอบต่อเครื่ องดื่มและอาหารของฟาโรห์ (ข้อ 1-4)
เนหะมี ย ์ไ ด้ค รอบครองตาแหน่ ง ที่ เหมื อนกันกับ พนัก งานน้ า องุ่ นนี้ ภายหลัง ในราชส านัก แห่ ง เปอร์ เซี ย

(เปรี ยบเทียบ นหม. 1:11—2:8) บางทีท้ งั สองได้อยูใ่ นคุกเพราะว่าบางคนได้พยายามที่จะวางยาพิษฟาโรห์
และดูเหมือนว่าฟาโรห์ไม่สามารถตัดสิ นได้อย่างทันทีทนั ใดว่าคนไหนในสองคนนี้ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
สถานที่แห่งการกักตัวก็เป็ นคุกแห่งรัฐ ซึ่ งเป็ นตึกที่รอบล้อมไปด้วยกาแพงที่บางทีติดอยูก่ บั บ้านของ
โปทิฟาร์ ซึ่ งเป็ นตามธรรมเนียมในอียิปต์ (ข้อ 3, 7) เป็ นที่ชดั เจนว่า พัสดี (39:21-23) ก็ควบคุมคุกนี้ ภายใต้
สิ ทธิ อานาจของโปทิฟาร์ โปทิฟาร์ ได้ให้งานแก่โยเซฟในการรับใช้นกั โทษสองคนที่สาคัญของฟาโรห์
“ความจงรักภักดีอย่างแท้จริ งต่อพระเจ้าจะแสดงตัวของมันเองในความสัตย์ซื่ออย่างแท้จริ งในงาน
ประจาวัน”999
คนอียปิ ต์และคนบาบิโลนได้ถือว่าความฝันนั้นเป็ นการทานายที่สาคัญอย่างมาก (ข้อ 5-8) 1000
“มีบรรดาผูค้ นที่ได้เรี ยนรู ้เทคนิคของการแก้ความฝัน และก็มีวรรณกรรมที่สาคัญในหัวข้อนี้”1001
ความฝั น ของพนัก งานน้ า องุ่ น และพนัก งานขนมนั้น เป็ นการเปิ ดเผยจากพระเจ้า จากการที่
ตระหนักว่าพระเจ้าได้ให้ความสามารถแก่เขาที่จะแก้การเปิ ดเผยของพระเจ้าของพวกเขานั้น โยเซฟได้เชื้ อ
เชิญให้นกั โทษสองคนที่จะเชื่ อมโยงความฝันของพวกเขาเข้ากับเขา อย่างไรก็ตาม เขาก็ระมัดระวังที่จะให้
พระสิ ริแด่พระเจ้าสาหรับของประทานแห่ งการแปลความหมายของเขา (ข้อ 8; เปรี ยบเทียบ 41:16, 25, 28,
39) ดาเนียลก็มีความสามารถนี้เช่นกันและก็ได้ให้ชื่อเสี ยงแด่พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ดนล. 2:28) 1002
พนักงานขนมจะไม่เพียงแค่ประสบกับการประหารเท่านั้น แต่ศพของเขาจะถูกเสี ยบประจานและ
ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ (โจเซฟั สได้เรี ยกสิ่ งนี้ วา่ “การตรึ ง” การเสี ยบประจานเป็ นรู ปแบบแรกเริ่ มของการ
ตรึ ง1003) คนอียปิ ต์ได้ทาเช่นนี้เพื่อป้ องกันวิญญาณของบุคคลหนึ่งจากการพักในชีวติ หลังจากความตาย1004
ความสาคัญของบทนี้อยูท่ ี่ความสามารถที่จะแก้ความฝันที่พระเจ้าได้ให้มาของโยเซฟ ของประทาน
นี้และการใช้มนั ของโยเซฟ ในโอกาสนี้ก็ได้ตระเตรี ยมหนทางสาหรับฟาโรห์ที่จะเรี ยกโยเซฟให้มาแก้ความ
ฝันของเขาในสองปี ต่อมาและได้ยกระดับเขาไปสู่ การปกครอง (บทที่ 41)
“การทดลองอาจถู ก มองจากจุ ด ยื น สองอย่า ง และมุ ม มองไหนจากสองมุ ม มองที่ เ ราถื อ นี้ ก็ จ ะ
ก่อให้เกิ ดความ แตกต่างทั้งสิ้ นต่อชี วิตฝ่ ายวิญญาณและสันติ สุขของเรา จากด้านของมนุ ษย์น้ นั
ความทุ ก ข์ย ากของโยเซฟ ก็ เนื่ องจากความอยุติธ รรมในส่ วนของโปทิ ฟ าร์ และเนื่ องจากความ
อกตัญ ญู ใ นส่ ว นของพนัก งานขนม จากด้า นของพระเจ้า นั้ น ปี เหล่ า นี้ ได้ ถู ก อนุ ญ าตส าหรั บ

จุดประสงค์ของการฝึ กฝนและตระเตรี ยมโยเซฟสาหรับ งานใหญ่ที่อยูต่ ่อหน้าเขา ถ้าเรามองดูแค่
ด้านของมนุษย์เกี่ยวกับการทดลองเท่านั้น เราก็ทอ้ ใจและรู ้สึกราคาญและโกรธ แต่ขณะที่เรามองดู
มันจากด้านของพระเจ้า นั้น เราควรเห็นพระเจ้าในทุกสิ่ งและทุกสิ่ งก็ทาการด้วยกันเพื่อประโยชน์
ของเรา”1005
บรรดาผูท้ ี่ ใช้ความสามารถต่างๆ ที่พระเจ้าได้ให้พวกเขาอย่างสัตย์ซื่อ แม้กระทัง่ ในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ทอ้ ใจนั้น ก็แสดงถึงความเชื่อที่ไม่หวัน่ ไหวในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา
6. ความฝันของฟาโรห์ และการแก้ความฝันของโยเซฟ บทที่ 41
โยเซฟได้แก้ความฝันสองอย่างของฟาโรห์อย่างสัตย์ซื่อ สิ่ งนี้ ได้นาไปสู่ การที่พระเจ้าได้ยกระดับ
โยเซฟไปสู่ การปกครองและก็แสดงถึ งการควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์เหนื อชี วิตทางเศรษฐกิ จในอียิปต์
ในขณะที่พระองค์ได้ตระเตรี ยมที่จะสงวนอิสราเอลและอียปิ ต์ไว้จากการกันดารอาหารที่จะมาถึง
41:1-8 “พวกนักวิทยากล” เป็ น “ผูค้ นแห่งชนชั้นปุโรหิ ต ผูซ้ ่ ึ งได้ครอบงาพวกเขาเองด้วยศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์
และวิทยาศาสตร์ ของคนอียปิ ต์ งานเขียนเกี่ยวกับอักษรอียปิ ต์โบราณ โหราศาสตร์ การแก้ความฝัน
การท านายเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ศิ ล ปะการเล่ นกลและการร่ า ยเวทมนต์แ ละผูซ้ ่ ึ ง ได้ถู ก ถื อ ว่า เป็ นผู ้
ครอบครองศิลปะอันลี้ลบั (อพย. 7:11) และพวกนักปราชญ์ของประเทศ”1006
การทานายโชคชะตาพยายามที่จะเข้าใจถึงอนาคต และศิลปะการเล่นกลก็แสวงหาที่จะควบคุมมัน
พระเจ้าได้ยบั ยั้งผูท้ านายโชคชะตาของคนอียิปต์จากการเข้าใจความหมายของความฝันของฟาโรห์
แม้ร่องรอยสู่ การตีความหมายของพวกเขานั้นก็อยูใ่ นสัญลักษณ์ต่างๆ ทางศาสนาของอียปิ ต์ก็ตาม
“เพราะว่าโคเป็ นสัญลักษณ์ ของไอซิ ซ ซึ่ งเป็ นเทพธิ ดาของการค้ าจุนโลกและในงานเขียนเกี่ยวกับ
อักษรอียิปต์โบราณนั้น มันเป็ นตัวแทนของโลก เกษตรกรรม และอาหาร และโดยการไหลล้น
ของมันนั้น แม่น้ าไนล์ก็เป็ นแหล่งของความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดิน”1007
กระนั้นสัญลักษณ์ เหล่านี้ ก็มีความหมายหลายอย่างต่อคนอียิปต์ ซึ่ งบางทีก็ให้เหตุผลสาหรับความ
ยุง่ ยากของการตีความ1008
“การกันดารอาหารเจ็ดปี ก็เป็ นลักษณะที่คุน้ เคยของชีวติ ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ”1009

41:9-24 โยเซฟได้ให้พระสิ ริแด่พระเจ้าสาหรับของประทานแห่ งการตีความของเขาอย่างระมัดระวังในการ
ตอบสนองของเขาต่อฟาโรห์ (ข้อ 16) “ตราบเท่าที่โยเซฟเกี่ยวข้องนั้น ความสัตย์จริ งอย่างแท้จริ ง
ในการปกป้ องเกียรติของพระเจ้าก็สาคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างมาก”1010
“เหมือนกับดาเนี ยลที่อยูต่ ่อหน้าเนบูคดั เนสซาร์ น้ นั เขาก็ปฏิเสธว่าความสามารถทั้งสิ้ นเป็ นของเขา
เอง เพื่อที่จะเปิ ดเผยถึงคาปรึ กษาที่ล้ ีลบั แห่ งสวรรค์อย่างเปิ ดเผย หรื อใช้สติปัญญานั้นที่ดูเหมือนว่า
ฟาโรห์เต็มใจอย่างมากที่จะให้ชื่อเสี ยงแก่เขา ความถ่อมใจอย่างเดียวกันได้เป็ นเครื่ องเชิ ดชูที่โดด
เด่นของผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าทุกคนในทุกๆ ยุค”1011
41:25-36 โยเซฟยังได้นาเสนอพระเจ้าในฐานะผูม้ ีอานาจสิ ทธิ์ ขาดเหนื อฟาโรห์อีกด้วย (ข้อ 25, 28) คน
อียิปต์ได้ถือว่าฟาโรห์ เป็ นการสาแดงของพระในรู ปแบบของมนุ ษย์ โดยการยอมรั บการแก้ความ
ฝันขของเขาโดยโยเซฟนั้น ฟาโรห์ได้เลือกที่จะวางตัวเขาเองภายใต้พระเจ้าของโยเซฟ พระเจ้าได้
ให้ รางวัลสาหรับความถ่อมใจของเขา โดยการสงวนแผ่นดิ นอียิปต์ไว้จากการกันดารอาหารที่จะ
มาถึง
“. . . ผูเ้ ขียนได้ออกไปจากเส้นทางของเขาเพื่อที่จะนาเสนอเรื่ องราวทั้งสิ้ นในชุ ดคู่ ซึ่ งทั้งหมดนั้นก็
เหมาะสมภายในแนวคิ ดของการเน้นที่ ได้ใ ห้ม าโดยวิธี ข องการกล่ า วซ้ า ‘เรื่ องนั้นแน่ นอนและ
รวดเร็ ว’(ข้อ 32) ดังนั้นการกล่าวซ้ าถึงความฝันก็เหมาะสมกับรู ปแบบ นี้”1012
“ความตั้ง ใจของการพยากรณ์ เ กี่ ย วกับ การพิ พ ากษาต่ า งๆ ที่ จะมาถึ ง นั้น ก็ เพื่ อที่ จ ะกระตุ ้น การ
พิพากษาเหล่านั้นที่ได้คุกคามกับพวกมัน เพื่อที่จะใช้การวัดอย่างเหมาะสมสาหรับการป้ องกันไม่ให้
พวกมันเกิดขึ้น”1013
“การเน้นของผูเ้ ขียนที่ ‘ดี’ และ ‘ชัว่ ’ ก็แสดงถึงปั ญญาและการหยัง่ รู ้ของโยเซฟว่าเป็ น ความสามารถ
ที่จะแยกแยะระหว่าง ‘ความดี’ (โทบ) และ ‘ความชัว่ ’ (รา) ภาพเช่นนั้นก็ บ่งบอกว่า ในเรื่ องราว
ของโยเซฟนั้น ผูเ้ ขียนกาลังกลับไปสู่ หนึ่ งในหัวข้อหลักของการเริ่ มต้นของพระธรรมนี้ ซึ่ งก็คือ
ความรู้ถึง ‘ดี’ (โทบ) และ ‘ชัว่ ’ (รา) ในขณะที่โยเซฟสามารถที่จะแยกแยะระหว่าง ‘ดีและชัว่ ’ ได้
นั้นมันก็ชดั เจนจากเรื่ องราวนี้ที่วา่ ในที่สุดแล้วความรู ้เช่นนั้นมาจากพระเจ้าเท่านั้น (ข้อ 39) โยเซฟ
เป็ นการแปลงรู ปของอุดมการณ์ ที่ว่า ปั ญญาแท้ ซึ่ งก็คือ ความสามารถที่จะแยกแยะระว่าง ‘ดีและ
ชัว่ ’ ได้น้ นั ก็มาจากพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นบทเรี ยนของบทแรกๆ ของปฐมกาลก็ถูกกล่าวซ้ าอย่างมี
ศิลปะในบทท้ายๆ เหล่านี้”1014

“โยเซฟได้คาดการณ์ ถึงโมเสสและดาเนี ยลผูพ้ ิชิต ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของช่ วงเวลาของการเป็ น เชลยของ
อิสราเอล ผูซ้ ่ ึ งปั ญญาของพวกเขานั้นก็ได้มีชยั เหนือคนต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.1:18—2:16)” 1015
41:37-45
ฟาโรห์ ไ ด้ต ระหนัก ว่า โยเซฟเป็ นผูห้ นึ่ ง ที่ มี อานาจที่ เ หนื อธรรมชาติ อย่า งพิ เศษ (ข้อ 38;
เปรี ยบเทียบ ดนล. 5:14) บางทีเขาไม่ได้ระบุถึง “วิญญาณ” ในโยเซฟว่าเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ซึ่ ง เป็ นบุ คคลที่ส ามของตรี เอกภาพ ไม่ มี หลัก ฐานที่ ว่า ฟาโรห์ ไ ด้เข้า ใจหรื อเชื่ อในพระเจ้าของ
อิสราเอล น้อยกว่าอย่างมากที่ได้เข้าใจถึงตรี เอกภาพของพระองค์ อย่างที่เป็ นไปได้ที่สุดก็คือว่าเขา
ได้คิดว่าพระเจ้าบางองค์ได้สาแดงพระองค์เองผ่านทางโยเซฟ
มันไม่เป็ นที่รู้จกั ในอียิปต์สาหรับฟาโรห์ที่จะแต่งตั้งบุคคลผูซ้ ่ ึ งได้ขาดสถานะทางสังคมก่อนหน้า
นั้นหรื อตาแหน่งทางการเมืองไปสู่ ตาแหน่งของสิ ทธิ อานาจในการปกครอง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือน
ว่าฟาโรห์องค์น้ ีก็ถ่อมใจ ใจกว้าง และมัน่ คงอย่างผิดปกติ
“ณ เวลาใดก็ได้ กษัตริ ยจ์ ะแต่งตั้งและได้แต่งตั้งคนนอก ที่จริ ง อาชี พที่สู งส่ ง อย่างที่ ถูกสงวนไว้
สาหรับเราในคาจารึ กหน้าหลุมฝังศพนั้น ก็ได้ฝ่าฟั นความจากัดทางแผนกทั้งหมด บรรดาผูค้ นแห่ ง
ที่มาที่ถ่อมใจนั้นสามารถขึ้นไปสู่ จุดสู งสุ ดเมื่อของประทานต่างๆของพวกเขาเป็ นที่ประจักษ์ และ
เราพบว่าพวกเขาได้ถูกเรี ยกไปสู่ ความสาเร็ จแห่ งอาชี พ ซึ่ งสาหรับเราแล้วนั้นก็ตอ้ งเรี ยกร้ องการ
ฝึ กฝนที่มีการตระเตรี ยมที่แตกต่างออกไป”1016
ที่จะทาให้โยเซฟเป็ นแบบธรรมดานั้น ฟาโรห์ได้ให้ชื่อของอียปิ ต์แก่เขา (ข้อ 45; เปรี ยบเทียบ ดนล.
1:7) และภรรยาคนอียิ ปต์จากระดับที่เหมาะสมของสังคม เป็ นที่ ชดั เจนว่าพ่อตาของโยเซฟเป็ น
ปุโรหิ ตที่มีตาแหน่งสู งในพระวิหารแห่ งการเฉลิมฉลองของพระอาทิตย์ซ่ ึ งได้ต้ งั อยูท่ ี่เมืองโอน (คา
กรี ก เฮลิโอโพลิส) ที่อยูห่ ่างจากเมืองไคโรสมัยใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ 10 ไมล์
“ปุ โรหิ ตหลวง ณ เมื องโอนได้ถือชื่ อเรี ยกอันเป็ นยกย่องว่า ‘ผูย้ ิ่งใหญ่ ที่สุดแห่ งผูท้ านาย’ ดังนั้น
โยเซฟได้แต่งงานกับพวกผูด้ ีช้ นั สู งของคนชั้นสู งของอียปิ ต์”1017
การแต่งงานกับคนอียิปต์ของโยเซฟนั้นดูเหมือนว่าได้เป็ นคาสั่งของฟาโรห์ และพระเจ้าได้อนุ ญาต
โดยทัว่ ไปแล้ว พวกบรรพบุรุษได้หลี กเลี่ ยงการแต่งงานกับคนคานาอัน เนื่ องจากคาสาปแช่ งของ
พระเจ้าที่มีเหนือคานาอัน (9:25) แต่การแต่งงานกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนคานาอันนั้นรุ นแรงน้อย
กว่า ภรรยาของโยเซฟและบรรดาญาติ ท างภรรยาก็ ไ ม่ ไ ด้หัน เขาไปจากความเชื่ อ ของเขาใน

พระยาเวห์หรื อการนับถือที่สูงส่ งของเขาที่มีต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มีต่อบรรพบุรุษของ
เขา (เปรี ยบเทียบ โมเสส)
“แม้ว่าโยเซฟได้แต่ งงานกับลู กสาวปุ โรหิ ตที่ ไม่ มีความเชื่ อ แต่ เขาได้ฝึกสอนลู กชายของตนให้
นมัสการพระเจ้าผูท้ รงพระชนอยู่ อาจเป็ นไปได้ที่อาเสนัทก็ได้มาเป็ นผูน้ มัสการพระผูเ้ ป็ นเจ้า”1018
41:46-57 แน่ นอนว่า การหมายเหตุ ถึงการเกิ ดของบุ ตรชายของโยเซฟนั้นก็สาคัญอย่างมากในแง่ ของ
จุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าเกี่ ยวกับครอบครัวของอับราฮัม (ข้อ 50-52) โยเซฟได้ยอมรับความดี
ของพระเจ้าที่มีต่อเขาด้วยการตั้งชื่ อบุตรชายสองคนของเขา การพาดพึงถึงด้านที่เป็ นพระพรของ
พระสัญญาต่างๆ ของบรรพบุรุษนั้นก็ปรากฎในข้อที่ 49
“ถ้าชื่อของบุตรชายคนแรกของโยเซฟ (มนัสเสห์) จดจ่อที่พระเจ้าผูค้ ุม้ ครองนั้น ชื่ อของบุตรชายคน
ที่สองของโยเซฟ (เอฟราอิม) จดจ่อที่พระเจ้าผูอ้ วยพร”1019
ผูอ้ ่านปฐมกาลบางคนได้แปลกใจว่า ทาไมโยเซฟไม่ได้แจ้งให้ยาโคบทราบถึ งสวัสดิ ภาพของเขา
อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากว่าเขาต้องได้ตระหนักว่ายาโคบคงจะกังวลเกี่ ยวกับการหายตัวไปของเขา
ในการตั้งชื่ อมนัสเสห์ น้ นั โยเซฟได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ช่วยให้เขาที่จะลื มสิ่ งทั้งหมด (ความทุกข์
ต่างๆ ของเขา) ในบ้านของบิดาของเขา (ข้อ 51)
บางทีโยเซฟไม่ได้พยายามที่จะติดต่อยาโคบ เนื่ องจากว่าเขาได้คิดว่าบิดาของเขาได้วางแผนสาหรับ
สิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นกับเขาที่เมืองโดธาน1020 นี่ ดูเหมือนจะเป็ นไปไม่ได้อย่างยิ่ง เนื่ องจากความโศกเศร้ า
ของยาโคบเหนื อการตายที่ ดูเหมือนเป็ นจริ งของโยเซฟนั้ก็ดูเหมื อนเป็ นจริ ง บางทีโยเซฟไม่ได้
พยายามที่จะติดต่อยาโคบ เนื่ องจากว่าโดยทางเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ไม่ธรรมดาที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ยกย่อง
เขานั้น เขาได้ม าสู่ ก ารตระหนัก ว่า พระเจ้า จะบรรลุ ผ ลส่ วนที่ เหลื อของพระสั ญญาต่ า งๆ ของ
พระองค์ในความฝันของเขา 1021 เขาอาจได้สรุ ปว่า แนวทางที่ดีที่สุดของการกระทาของเขาก็คงจะ
เป็ นการยอมให้พระเจ้าที่จะทาการริ่ เริ่ ม อย่างที่พระองค์ได้ทาอย่างต่อเนื่ องในชี วิตของเขาไปจน
ถึ งเวลานั้น เป็ นที่ชดั เจนว่า โยเซฟได้มาสู่ การวางใจพระเจ้าในเรื่ องบิดาของเขา ในแง่น้ ี เขาได้ลืม
บ้านของบิดาของเขา
“‘ลืม’ ในที่นี่ไม่ได้หมายถึง ‘ไม่จดจา’ แต่จะไม่มีบางสิ่ งอีกต่อไป (เปรี ยบเทียบ โยบ 39:17; 11:16
ดูสุภาษิตของอาหรับด้วย คือ ‘ใครก็ตามที่ดื่มน้ าจากแม่น้ าไนล์ก็ลืมบ้าน เกิดเมืองนอนของเขาถ้าเขา

เป็ นชาวต่างประเทศ’)
จิตใจภายใน”1022

ดังนั้น วลีน้ นั ก็อา้ งอิงถึง ข้อเท็จจริ ง ภายนอกมากกว่าขบวนการทางด้าน

คนหนึ่งอาจกล่าวว่าสาหรับโยเซฟนั้น ชีวติ ในคานาอันเป็ นบทปิ ดแห่งชีวติ ของเขา1023
“อย่างที่อาดัมถูกพิจารณาในเรื่ องราวการทรงสร้ างว่าได้พ่ ึงพาพระเจ้าสาหรับความรู ้แห่ ง ‘ความดี
และความชัว่ ’ ของเขานั้น ที่นี่โยเซฟก็ถูกพรรณนาถึงในแง่อย่างเดียวกัน. . . อย่างที่อาดัมถูกสร้าง
ให้เป็ น ‘ผูแ้ ทน’ ของพระเจ้าที่จะปกครองเหนื อแผ่นดินทั้งสิ้ นนั้น ในทานองเดียวกันที่นี่โยเซฟก็
ถูกพรรณนาว่าเป็ น ‘ผูแ้ ทน’ ของฟาโรห์เหนื อแผ่นดินของเขา (ข้อ 40-43) อย่างที่อาดัมได้ถูกสร้าง
ตามฉายาของพระเจ้า ที่จะปกครองเหนื อแผ่นดิ นทั้งสิ้ นนั้น ที่นี่กษัตริ ยไ์ ด้ให้ ‘ธามารงค์ตรา’ แก่
โยเซฟและได้ให้เขาแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าของกษัตริ ย ์ (ข้อ 42) ภาพของโยเซฟก็คล้ายคลึงกับความ
เข้า ใจปฐมกาลของผูเ้ ขี ยนสดุ ดีเกี่ ยวกับพระคัม ภี ร์ตอนนั้น เมื่ อเขาเขี ย นว่า ‘[พระองค์ไ ด้] สวม
ศักดิ์ ศรี ก ับเกี ยรติ ให้เขา/ พระองค์ทรงมอบอานาจครอบครองบรรดาพระหัตถกิ จของพระองค์/
พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยูใ่ ต้ฝ่าเท้าของเขา’ (สดด. 8:5-7) อย่างที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมภรรยาให้
อาดัมในสวนนั้นและได้ให้แผ่นดินทั้งสิ้ นเพื่อเป็ นการชื่ นชมของเขานั้น กษัตริ ยก์ ็ได้ให้ภรรยาแก่
โยเซฟและวางเขาไว้เหนือแผ่นดินทั้งสิ้ น (ข้อ 45) . . . .
“ดังนั้น ภาพของโยเซฟก็มองย้อนกลับไปยังอาดัม แต่ยิ่งกว่านั้น มันมองไปข้างหน้ายังผูห้ นึ่ งที่ยงั
ไม่ ไ ด้มา มันคาดหวัง ถึ งการมาของผูห้ นึ่ งจากตระกูลของยูดาห์ ผูซ้ ่ ึ ง อาณาจัก รจะเป็ นของท่ า น
(เปรี ยบเทียบ 49:10) ดังนั้น ในรู ปแบบสุ ดท้ายของเรื่ องราวนั้น ความตึงเครี ยดระหว่างตระกูลของ
โยเซฟและตระกูลของยูดาห์ ซึ่ งอยูภ่ ายในบทต่างๆ เหล่านี้ น้ นั ก็ถูกยุติโดยการทาให้ชีวิตของโยเซฟ
ไปสู่ ภาพของผูห้ นึ่งที่จะปกครองจาก ตระกูลของยูดาห์”1024
จงสังเกตถึงการเปรี ยบเทียบบางอย่างระหว่างโยเซฟและดาเนียล เหมือนกับโยเซฟนั้นดาเนี ยลก็เป็ น
ทาสฮีบรู ซ่ ึ งได้ถูกเรี ยกให้มาอยูต่ ่อหน้ากษัตริ ยต์ ่างชาติเพื่อจะแก้ความฝัน เหมือนกับโยเซฟนั้นดาเนี ยลได้
แก้ค วามฝั น ของกษัต ริ ย ์ซ่ ึ งนัก ปราชญ์ ค นอื่ น ๆ ในราชวัง ของกษัต ริ ย ์ไ ม่ ส ามารถแปลความหมายได้
เหมือนกับโยเซฟนั้นดาเนี ยลก็ชื่นชมกับการเลื่ อนขั้นจากสถานะของทาสไปสู่ เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสู งใน
ฐานะที่เป็ นรางวัลสาหรับการให้การบริ การที่สัตย์ซื่อ พระเจ้าควบคุมความเป็ นไปของประเทศต่างๆ เพื่อจะ
ปกป้ องและจัดเตรี ยมเพื่อประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์

7. การเดินทางไปยังอียปิ ต์ ครั้งแรกของพวกพีช่ ายของโยเซฟ บทที่ 42
โยเซฟได้กระตุน้ จิตสานึกที่ผิดของพวกพี่ชายของเขา เมื่อได้เอาพวกเขาไปขังคุกไว้ในฐานะผูส้ อด
แนม หลังจากที่พวกเขาได้มาที่อียิปต์เพื่อซื้ อข้าว โดยการเอาสิ เมโอนเป็ นตัวประกันในขณะที่ยอมให้คน
อื่นๆ ที่จะไปนา เบนยามิน กลับมานั้น โยเซฟก็ได้แหย่จิตสานึกของพวกเขามากยิง่ ขึ้น
โยเซฟได้ปฏิ บตั ิ ต่อพวกพี่ชายของเขาอย่างที่เขาได้ทาเพื่อจะค้นพบว่าพวกเขาได้รู้สึกอย่างไรต่อ
ยาโคบและเบนยามิน ผูซ้ ่ ึ งได้แทนที่โยเซฟในเรื่ องความรักใคร่ ของยาโคบ เขาได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะดูวา่ พวก
เขาได้กลับใจจากบาปของพวกเขาที่ได้ทากับเขาอย่างแท้จริ งหรื อยัง เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาไม่ได้กระทาเนื่ อง
ด้วยการล้างแค้นและเขาก็ ไม่ได้แก้แค้น โยเซฟเพียงแค่ตอ้ งการที่จะเปิ ดเผยใจของพวกพี่ชายของเขา
“การทดสอบพวกพี่ชายโดยโยเซฟนั้นก็สาคัญในแผนการของพระเจ้าที่จะให้พรของพระองค์ผา่ น
ทางลูกหลานของอับราฮัม พระเจ้าได้วางแผนที่จะนาครอบครัวนี้ ไปยังอียิปต์ เพื่อว่าพวกเขาจะ
ขยายตัวเป็ นชนชาติใหญ่ [15:13] แต่วา่ ผูค้ นที่จะก่อชนชาติน้ นั จะต้องสัตย์ซื่อ พวกพี่ชายจะต้อง
ได้รับการทดสอบ ก่อนที่พวกเขาจะแบ่งปั นในพระพรได้ การกระตุน้ ของโยเซฟนั้นก็ตอ้ งแยบยล
พวกพี่ชายจะต้องรับรู ้วา่ พระเจ้ากาลังเผชิ ญหน้ากับพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะยอมรับถึ งความผิดที่
พวกเขาได้ทาต่อโยเซฟ และได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ถ้าพวกเขาได้ลม้ เหลว
ในการทดสอบนั้น พระเจ้าคงได้เริ่ มต้นใหม่กบั โยเซฟ อย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทากับ
โมเสสในอพยพ 32:10 เมื่อพระพิโรธของพระองค์ได้พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล”1025
42:1-7 21 ปี หลังจากที่ พวกพี่ชายของโยเซฟได้ขายเขาให้ไปเป็ นทาสนั้น พวกเขาก็ได้ก้มกราบเขาตาม
ความสาเร็ จแห่ งความฝันต่างๆ ในวัยรุ่ นของเขา (ข้อ 6-7; เปรี ยบเทียบ 37:5-9) โรนัลด์ ฮีแมนได้
วิเคราะห์ทกั ษะการใช้คาถามต่างๆ ของโยเซฟเพื่อจะเปิ ดเผยท่าทีและความตั้งใจต่างๆ ของพวก
พี่ชายของเขาเช่ นเดี ยวกับบทบาทหลักของคาถามต่างๆ ในเรื่ องราวทั้งหมดของโยเซฟ ซึ่ งก็มี 30
ถึง 40 คาถาม1026
“เวลาที่พวกพี่ชายของโยเซฟได้เป็ นผูท้ ี่มีความมี หน้ามีตาในแผ่นดิ นคานาอันนั้น โยเซฟก็ได้เป็ น
ทาสหรื อผูต้ อ้ งขังในแผ่นดินอียิปต์ ตอนนี้ โดยสัญญาณด้านกลับนั้น โยเซฟก็เป็ นผูว้ า่ ราชการเหนือ
แผ่นดิ นทั้งสิ้ นของอียิปต์ในขณะที่พวกเขาได้ปรากฎต่อหน้าเขาในฐานะผูอ้ อ้ นวอนที่ถ่อมใจและ
เกื อบเป็ นผูข้ อบริ จาคที่กระหายเสบียงอาหารที่ซ่ ึ งพวกเขาสามารถและเต็มใจที่ จะจ่ายราคาตามที่
เรี ยกร้อง”1027

“เอกลัษ ณ์ ส องอย่า งของโยเซฟในฐานะ แฮสซัล ลิ ท [ผูบ้ ริ ห ารจัดการ] และ แฮมมาสเบอร์ [ผู้
แจกจ่าย] ก็ ทาให้นึกถึ ง ความฝั นสองเรื่ องในตอนต้นของโยเซฟ ความฝั นแรกที่ ซ่ ึ ง ดวงอาทิ ตย์
ดวงจันทร์ และดวงดาวสิ บเอ็ดดวงได้กม้ กราบเขา (ตาแหน่งแห่ งสิ ทธิ อานาจ ของเขา) และอีกความ
ฝั นหนึ่ ง ที่ ซ่ ึ ง ฟ่ อนข้า วของพวกพี่ น้องของเขาได้ก้ม กราบต่ อฟ่ อนข้าวของเขา (ตาแหน่ ง แห่ ง ผู ้
จัดเตรี ยมของเขา)”1028
บุคคลที่ขายน้องของพวกเขาไปสู่ การเป็ นทาสก็ไม่น่าไว้วางใจ ดังนั้นโยเซฟได้สงวนอานาจเหนื อ
พวกพี่ชายของเขาไว้จนกว่าเขาสามารถวางใจพวกเขาได้
โครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรของข้อที่ 7-24 ก็มุ่งความสนใจไปที่การถูกจาคุกของพวกพี่ชาย
“A

A’

โยเซฟรู้จกั พวกพี่ชายของเขาและจดจาได้ (7-9ก)
B
โยเซฟได้ก ล่ า วหาพวกเขาถึ ง การเป็ นพวกสอดแนม แต่ พ วกเขาได้อ ธิ บ ายถึ ง
สถานการณ์ของพวกเขา (9ข-13)
C
โยเซฟได้ทาการทดสอบเพื่อว่าพวกเขาสามารถพิสูจน์วา่ พวกเขาเป็ นคนที่
ซื่อสัตย์ (14-16)
D
โยเซฟได้เอาพวกเขาไปขังไว้ในคุก (17)
C’
โยเซฟได้ทาการทดสอบใหม่เพื่อว่าพวกพี่ชายจะพิสูจน์วา่ พวกเขาซื่ อสัตย์
(18-20)
B’
พวกพี่ชายได้สารภาพความผิดของพวกเขาเกี่ยวกับน้องชายของพวกเขาและรู เบน
ได้กล่าวหาพวกเขาถึงความผิดของพวกเขา (21-22)
โยเซฟเข้าใจและได้ร้องไห้ (23-24)” 1029

42:8-17 โยเซฟได้จดจาถึงความฝันต่างๆ ของเขา (ข้อ 9) และอย่างไม่สงสัยเลยว่าหลักฐานของความสัตย์ซื่อ
ของพระเจ้าได้ส่งเสริ มความมัน่ ใจของเขาขณะที่เขาได้ดาเนิ นการที่จะจัดการกับพวกพี่ชายของเขา
ต่อไป เขาได้เล่นบทบาทต่อหน้าพวกเขาโดยการกล่าวหาพวกเขาด้วยความผิดที่สามารถถูกลงโทษ
ด้วยความตายในอียิปต์ การกล่ าวหาที่ จริ งจังเช่ นนั้นได้กระตุ น้ ให้พวกพี่ชายของเขาที่จะซื่ อสัตย์
เท่าที่จะเป็ นไปได้ซ่ ึ งก็คือสิ่ งที่โยเซฟต้องการ
ครอบครัวแทบจะไม่เสี่ ยงลูกทั้งหมดของครอบครัวในพันธกิ จการสอดแนมที่อนั ตราย ซึ่ งบางทีก็
อธิ บายถึงถ้อยคาของพวกพี่ชายที่วา่ พวกเขาเป็ นบุตรชายทั้งหมดของชายคนเดียว (ข้อ 11)

บางทีโยเซฟต้องการที่จะแน่ใจว่าพวกพี่ชายของเขาไม่ได้ฆ่าเบนยามิน เนื่ องจากว่าพวกเขาได้คิดที่
จะฆ่าเขาเอง (ข้อ 15)
การจาคุ ก 3 วันได้จดั เตรี ยมเวลาแก่ โยเซฟที่ จะวางแผนยุทธวิธีของเขา และมันได้ทาให้พวกเขา
ประทับใจด้วยความสาคัญของการร่ วมมือกับโยเซฟ (ข้อ 17) สามวันเหล่านี้ ยงั ได้ให้การลิ้มรสแก่
พวกพี่ชายถึ งสิ่ งที่โยเซฟได้เผชิ ญมาเป็ นเวลาสามปี โยเซฟอาจได้ต้ งั ใจว่าพวกเขาอยู่ในการคุมขัง
หนึ่งวันสาหรับแต่ละปี ที่เขาได้ประสบกับการคุมขังเนื่องจากความเกลียดชังของพวกเขา
“โยเซฟที่อาฆาตอาจได้ทาให้พวกพี่ชายตกใจกลัวด้วยกระสอบบรรทุกที่ไร้ค่าหรื อได้ทรมานพวก
เขา ณ งานเลี้ยงเขาอย่างที่เขาได้ทรมานเขา (37:24, 25) ของขวัญที่ลึกลับของเขาก็เป็ นการทดสอบ
ที่กรุ ณาและเสาะหามากกว่า นโยบายของเขาได้ถูกตัดสิ นอย่างดีเพียงไรนั้นก็เป็ นที่ประจักษ์ในการ
เติบโตของท่าทีค่อนข้างใหม่ในพวกพี่ชาย อย่างที่ดวงอาทิตย์และน้ าค้างแข็งที่เปลี่ยนแปลงได้ทาให้
พวกเขาเปิ ดออกต่อพระเจ้า”1030
42:18-24 การกล่าวยอมรับถึงความเชื่อในพระเจ้า (เอลโลฮิม) ของโยเซฟนั้นได้บอกพวกพี่ชายของเขาว่าเขา
ได้ ต ระหนั ก ว่ า เขาอยู่ ภ ายใต้ สิ ทธิ อ านาจของพระเจ้ า และดั ง นั้ น ก็ จ ะยุ ติ ธ รรมกั บ พวกเขา
การทดสอบของเขาได้รับรองถึงการเดินทางมายังอียิปต์อย่างปลอดภัยของเบนยามิน ซึ่ งเป็ นบางสิ่ ง
ที่ โ ยเซฟมี เ หตุ ผ ลอย่า งมากที่ จ ะกัง วล เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การปฏิ บ ัติ ข องพวกพี่ ช ายที่ มี ต่ อ เขาเอง
ก่อนหน้านั้น เมื่อเขาได้เห็นแค่พวกพี่ชาย 10 คนและไม่มีเบนยามินนั้น บางทีเขาได้สงสัยว่าพี่ชาย
10 คนนั้นคงได้จดั การกับเบนยามินแล้ว
พวกพี่ชายได้เห็นถึงการแก้แค้นของพระเจ้าในสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขา (ข้อ 21-23) พวกพี่ชาย
ได้สารภาพความผิดของพวกเขาในการจัดการกับโยเซฟ ขณะที่พวกเขาได้ทาในการได้ยินของเขา
อย่ า งไรก็ ต าม โยเซฟต้อ งการท าให้ เ ขาเองแน่ ใ จว่ า พวกเขาได้ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลของการกลับ ใจ
ที่แท้จริ ง (นัน่ คือ มีการปฏิบตั ิต่อเบนยามินและยาโคบด้วยแนวทางที่แตกต่างออกไป) ดังนั้นเขา
ไม่ได้เปิ ดเผยตัวเขาเองต่อพวกเขา ณ เวลานี้ ใจของโยเซฟไม่ได้แข็งกระด้างต่อพวกพี่ชายของเขา
เนื่องจากการกระทาของพวกเขาที่มีต่อเขานั้น เขาไม่ได้เกลียดชังพวกเขา (ข้อ 24)
“ไม่มีสิ่งใดที่น่าจับใจในคุณลักษณะของโยเซฟมากกว่าการขาดหายไปอย่างสิ้ นเชิ งของความรู ้สึก
แห่งการแก้แค้น ไม่วา่ จะมีต่อพวกพี่ชายของเขาหรื อต่อโปทิฟาร์ หรื อต่อหัวหน้าคนใช้”1031

ตรงกันข้า ม ใจของเขานั้นยัง คงนุ่ ม นวล และการสารภาพของพวกพี่ ช ายของเขาได้ก ระตุ ้นเขา
รู เบนในฐานะบุตรชายหัวปี และบุตรชายที่มีความรับผิดชอบมากที่ สุด น่ าจะเป็ นการเลื อกอย่างมี
เหตุผลที่จะคงอยู่ในฐานะตัวประกัน กระนั้น เนื่ องจากว่าโยเซฟบังเอิญได้ยินว่า รู เบนต่อว่าพวก
พี่ชายของเขาเกี่ยวกับการฆ่าโยเซฟ (ข้อ 22) นั้น โยเซฟก็ได้ผา่ นเว้นเขาไปและเลือกสิ เมโอน ผูซ้ ่ ึ ง
เป็ นคนที่มีอายุมากที่สุดถัดไป บางทีโยเซฟได้จดจาถึงความโหดร้ายของสิ เมโอนและความแข็ง
กระด้างของเขาที่มีต่อบิดาของเขา (34:25; เปรี ยบเทียบ 49:5-7)
42:25-28 โยเซฟได้คืนเงินของพวกพี่ชายให้แก่พวกเขาเนื่ องจากความดีแห่ งใจของเขา การกระทาที่กรุ ณา
ของเขานั้นคงจะตอบสนองต่อความจาเป็ นต่างๆ ของพวกเขา แต่ก็เป็ นเหตุให้พวกเขาที่จะเสาะหา
วิญญาณของพวกเขาต่อไป ขณะที่พวกเขาได้ตรึ กตรองถึ งความหมายโดยนัยของช่ วงเวลาที่ดีของ
พวกเขา เมื่อพวกเขาได้คน้ พบเงินในหนึ่ งในกระสอบของพวกเขาเป็ นครั้ งแรกนั้น พวกเขาได้
ถือว่าสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาต่อพวกเขานั้นเป็ นการลงโทษของพระเจ้า (ข้อ 28) นี่ เป็ นครั้งแรกในเรื่ อง
ราวที่พวกพี่ชายได้อา้ งอิงถึงพระเจ้า จิตสานึ กที่ถูกกระตุน้ ได้เห็น ว่าพระเจ้าทาการอยู่เบื้องหลัง
สิ่ งที่พวกเขากาลังประสบอยู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21-22)
“‘เงิน’ (เคเซฟ) ถูกอ้างอิงถึง 20 ครั้ง (42:25—45:22) ในฉากแรกของการกระทาครั้งที่ หนึ่ ง [37:236] นั้น พวกพี่ชายได้วางเงิ นจานวนยี่สิบเชเขลต่อหน้าน้องชาย (37:28) ตอนนี้ พวกเขาก็วาง
น้องชายของพวกเขาเหนื อช่วงเวลาที่ดีในเงินนั้น อย่างที่อาจถูกคาดหวังในการกระทาเกี่ยวกับการ
กลับคืนดี กนั ของครอบครัวนั้น [42:1—46:27] คาไขอื่นๆ ก็คือ‘พี่นอ้ ง’ (50 ครั้ง) และ ‘บิดา’ (40
ครั้ง)”1032
42:29-38 แต่ละครั้งที่พวกบุตรชายของยาโคบได้จากบ้านไปนั้น พวกเขาได้กลับมาพร้อมกับเงินที่มากขึ้น
แต่ขาดพี่นอ้ งไปหนึ่งคน (บทที่ 37, 42) 1033 ยาโคบได้คิดว่าพวกเขาได้ขายสิ เมโอนไหม?
“พวกพี่ชายของโยเซฟได้ทาให้ข่าวอ่อนลงอย่างตั้งใจ ซึ่ งทาให้มนั ดูเหมือนว่าสิ เมโอนเป็ น แขกของ
โยเซฟ . . . แทนที่จะถูกขังไว้ในคุก พวกเขาไม่อา้ งอิงถึงการคุกคามของความตาย และไม่กล่าวถึง
เงินในกระสอบหนึ่ง ณ เวลานี้”1034
เงินในกระสอบได้ทาให้ช่องโหว่ระหว่างยาโคบและพวกบุตรชายของเขากว้างขึ้น แต่ได้ดึงพวกพี่
น้องให้เข้าใกล้ชิดกันมากขึ้น ยาโคบได้หมดหวังเพราะว่าเขาไม่ได้วางใจพวกบุ ตรชายของเขา
และผูป้ กครองชาวอียิปต์น้ นั และเขาได้ลืมพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าไปเสี ย (ข้อ 36) ดังนั้น
เขาจึงได้สรุ ปว่า “เราต้องทนความทุกข์เหล่านี้ ท้ งั หมด” ในความเป็ นจริ งนั้น พระเจ้ากาลังทาให้

สิ่ งเหล่านั้นทั้งหมดทาการด้วยกันเพื่อประโยชน์ของยาโคบ (เปรี ยบเทียบ 45:5-7; รม. 8:28) ใน
ไม่ชา้ เขาจะตระหนักถึงพระพรของพระเจ้า
“ส่ วนที่ใหญ่ของปั ญหาในปั จจุบนั ของเราเกิ ดขึ้นจากการไม่รู้ถึงความจริ งถึ งหมดของเรา”1035 การ
ถวายบุตรชายสองคนของรู เบนนั้นก็อ่อนแออย่างน่าสงสาร (ข้อ 37) เขาได้อา้ งถึงความเต็มใจที่จะ
ทนทุกข์ในที่ของยาโคบแต่เขาจะวางบุตรชายของเขาเองต่อหน้าน้องชายของเขาหรื อ? และการฆ่า
หลานๆ ของยาโคบจะปลอบโยนยาโคบอย่างไร? จึงไม่แปลกใจที่วา่ ยาโคบได้ปฏิเสธการถวาย
ของรู เบน (ข้อ 38)
ตลอดบทนี้ เราสามารถสังเกตได้วา่ ท่าทีของพวกพี่ชายของโยเซฟได้เปลี่ยนไป จากการที่ได้เผชิ ญ
กับวิกฤต ส่ วนตัวนั้นพวกเขาได้ยอมรับถึงความผิดของพวกเขา พวกเขาได้ถือว่าการทนทุกข์ของพวกเขา
เป็ นการลงโทษที่ชอบธรรมของพระเจ้าและพวกเขาได้เริ่ มที่จะวางความสนใจของยาโคบเหนื อความสนใจ
ของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตามการกลับใจของพวกเขายังไม่ได้สมบูรณ์ ขบวนการของความสานึ กผิดต้อง
ดาเนินต่อไปก่อนที่การกลับคืนดี กันสามารถเป็ นไปได้1036
“แรงจูงใจและการกระทาของโยเซฟและสมาชิ กในครอบครัวของเขาไม่ใช่รูปแบบที่จะเลียนแบบ
หรื อหลีกเลี่ ยง เป้ าหมายของผูเ้ ขียนก็เพื่อจะแสดงว่าการออกแบบของพระเจ้าสาหรับพวกบรรพบุรุษของอิสราเอลนั้นกาลังทาการไปสู่ จุดสุ ดท้ายของการไถ่ครอบครัวแห่งความเชื่อ”1037
เมื่อผูเ้ ชื่ อมีความผิดที่ไม่ได้แก้ไขในใจของพวกเขานั้น บ่อยครั้งแล้วพระเจ้าก็ทาให้พวกเขาสานึ ก
ในจิตสานึกของพวกเขาเพื่อจะค้นพบว่า พวกเขาไวในฝ่ ายวิญญาณอย่างเพียงพอที่จะเข้าร่ วมในแผนการของ
พระองค์
8. การเดินทางไปยังอียปิ ต์ ครั้งทีส่ องของพวกพีช่ ายของโยเซฟ บทที่ 43
บทที่ 43-45 เป็ นหนึ่ งหน่วยที่อธิ บายถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟได้กลับไปยังอียิปต์
เหมือนกับบทที่ 42 ซึ่ งส่ วนนี้ สะท้อนถึ งนั้น มันก็ประกอบด้วยเจ็ดฉากที่ได้ถูกเรี ยบเรี ยงแบบโครงร่ างที่
แนวคิดถูกวางไว้ ในรู ปสมมาตรพร้อมกับฉากกลางที่เป็ นการจับกุมพวกพี่ชายของโยเซฟ (44:1-13)
A

ยาโคบส่ งพวกบุตรชายของเขาไปยังอียปิ ต์ (43:1-14)
B
การมาถึงอียปิ ต์; คนต้นเรื อนและพวกพี่นอ้ ง (43:15-25)
C
อาหารเที่ยงกับโยเซฟ (43:26-34)

A’

D
พวกพี่นอ้ งถูกจับกุม (44:1-13)
C’
การเปิ ดเผยตนเองของโยเซฟ (44:14-45:15)
B’
การออกจากอียปิ ต์; ฟาโรห์และพวกพี่นอ้ ง (45:16-24)
ยาโคบรับการรายงานของพวกบุตรชายของเขา (45:25-28) 1038

จากการกลับ ไปยัง คานาอันนั้น พวกพี่ ช ายจ าเป็ นต้อ งชัก ชวนให้ย าโคบที่ จ ะยอมให้ เบนยามิ น
เดิ นทางไปกับพวกเขาสาหรั บการเดิ นทางไปยังอียิปต์ครั้งถัดไปของพวกเขา ซึ่ งพวกเขาได้ทาด้วยความ
ยุง่ ยากมาก เมื่อพวกเขาได้กลับไปยังอียิปต์และพยายามที่จะคืนเงินนั้น พวกเขาก็ได้พบเงินในกระสอบของ
พวกเขา โยเซฟได้ตอ้ นรับพวก เขาอย่างกรุ ณาและได้จดั การกับพวกเขาอย่างสันติ เขายังได้ให้แก่เบนยามิน
อย่างมากมายด้วยความลาเอียงที่มากเกินไปเพื่อจะทดสอบพวกพี่ชายของเขาถึงความอิจฉา
43:1-15 เป็ นที่ ชัดเจนว่า ยูดาห์ ได้เริ่ ม ต้นการนาและพูดเพื่ อพวกพี่น้องของเขาเพราะว่ายาโคบได้ป ฏิ เสธ
รู เบนแล้ว (42:37-38) สิ เมโอนก็อยูใ่ นอียปิ ต์ และก่อนหน้าเลวีได้ทาลายความมัน่ ใจของบิดาของเขา
(บทที่ 34) อย่างที่รูเบนได้ทานั้น (42:37) ยูดาห์ได้เสนอที่จะรับความรับผิดชอบในที่ของยาโคบแต่
ในความตรงกันข้ามกับ รู เบนนั้น ยูดาห์ ไ ด้รับ เอารั บ ผิดชอบส่ วนตัวสาหรั บความปลอดภัย ของ
เบนยามิน (ข้อ 9)
จากจุดนี้ เป็ นต้นไป ยูดาห์กลายมาเป็ นผูน้ าของพวกบุตรชายของยาโคบ
(เปรี ยบเทียบ 49:8-10; มธ. 1:2, 17; ลก. 3:23, 33) การเผชิ ญหน้ากับวิกฤตอย่างเช่นการพบปะกับ
เอซาวของเขานั้น (บทที่ 32-33) อีกครั้งหนึ่ ง ยาโคบได้จดั เตรี ยมของขวัญที่ฟุ่มเฟื อยเพื่อจะเอาใจ
“เจ้านายท่าน” ซึ่ งก็คือโยเซฟ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 18:16)
“ยาโคบไม่ มี ก ารรั บ รองว่ า เอลชัด ดายจะท าสิ่ ง ใดก็ ต ามหากว่ า เราต้อ งเสี ย ใจเราก็ ต้อ งเสี ย ใจ
ของเขานั้นก็ เ ป็ นโครงสร้ า งอัน เดี ย วกันกับ ของเอสเธอร์ ที่ ว่า ‘ถ้า ฉันพิ น าศ ฉัน ก็ พิ นาศ’(อสธ.
4:16). . .” 1039
จงเปรี ย บเที ย บถึ ง การบ่ น ของเรเบคาห์ อี ก ด้ว ย เมื่ อ เธอได้คิ ด ว่า เธออาจสู ญ เสี ย ทั้ง ยาโคบและ
เอซาว (27:45)
“‘พร้ อมกับเบนยามิน ’ [ข้อ 15] ก็ ห้อยเหมื อนกับ การถอนหายใจแบบยอมของบิ ดาที่ ติดกับ
ระหว่ า งความจ าเป็ นที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต และความเป็ นไปได้ข องชี วิ ต ที่ ถู ก ท าให้ ว่ า งเปล่ า อย่ า ง
สิ้ นเชิงโดยทางการสู ญเสี ยอีกครั้งหนึ่ง”1040
43:16-25 การแปลที่ดีกว่าของ “ข้าพเจ้ามีเงินของท่าน” (ข้อ 23) คือ “เงินของท่านได้มาถึงข้าพเจ้า”

43:26-34 อี กครั้ งหนึ่ ง พวกพี่ชายได้บรรลุ คาพยากรณ์ ของพระเจ้าในความฝั นต่างๆ ของโยเซฟโดยการ
ก้มกราบต่อหน้าโยเซฟ (ข้อ 26-28; เปรี ยบเทียบ 37:5-9) เบนยามินอายุนอ้ ยกว่าโยเซฟ 16 ปี ดังนั้น
ตอนนี้เขาคงอายุ 23 ปี ณ เวลานี้ (ข้อ 29) โยเซฟอายุได้ 39 ปี (41:46; 45:6)
“. . . ตามธรรมเนี ยมที่แพร่ หลายของโลกตะวันออกนั้น ข้อเท็จจริ งที่วา่ พวกเขาได้ถูกเชิ ญให้ไปยัง
โต๊ะของโยเซฟก็เป็ นสถานการณ์ ที่หนุ นใจในตัวของมันเอง แม้วา่ ส่ วนใหญ่แล้วชาวตะวันออกจะ
เป็ นผูค้ นที่ชอบแก้แค้น กระนั้นถ้าคุณทานกับพวกเขา จากนั้นมาคุ ณก็แน่ ใจถึงการมีการปกป้ อง
ของพวกเขา แม้วา่ คุณได้ทาให้พวกเขาบาดเจ็บที่สุด กระนั้นคุณก็ไม่จาเป็ นต้องอยูภ่ ายใต้ความกลัว
จากความไม่พอใจของพวกเขา”1041
ระบบชนชั้นในอียปิ ต์ได้เรี ยกร้องว่าโยเซฟในฐานะสมาชิ กของคนชั้นสู งกว่าต้องทานที่โต๊ะซึ่ งแยก
จากเพื่อนชาวอียิปต์ของเขา คนฮีบรู ได้นงั่ ณ โต๊ะที่สามเนื่ องจากว่าพวกเขาเป็ นชาวต่างประเทศ
(ข้อ 32) คนฮีบรู และชาวต่างประเทศอื่นๆ ก็ทานสัตว์ที่คนอียิปต์ได้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 1042 คนอียิปต์
ได้ทาตามกฎที่ เคร่ งครั ดสาหรั บการชาระแบบพิธีกรรมที่ มีต่ออาหารของพวกเขาก่ อนที่พวกเขา
ทาน สิ่ งนี้ ทาให้คนฮีบรู เป็ นที่ “น่ารังเกียจ” ต่อคนอียิปต์1043 คนอียิปต์ได้โกนขนตามร่ างกายของ
พวกเขาออกหมดด้วย (เปรี ยบเทียบ 41:14) ดังนั้นคนฮีบรู ขนยาวๆ อาจเป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้
คนอียิปต์รังเกียจ1044 ต่อมาการแบ่งแยกนี้ ได้ยอมให้คนอิสราเอลที่จะพัฒนาไปสู่ ชนชาติที่มีจานวน
คนมากมายภายในพรมแดของอียปิ ต์ (เปรี ยบเทียบ 46:34)
โยเซฟได้เลี้ ยงอาหารสาหรับพวกพี่ชายของเขา ผูซ้ ่ ึ งหลายปี ก่อนหน้านั้นได้นงั่ ลงอย่างปราศจาก
ความกรุ ณาเพื่อจะทานในขณะที่เขาได้อิดโรยในบ่อ1045 โยเซฟได้แสดงการนับถือแก่เบนยามินใน
ฐานะแขกที่ พิ เศษของเขาโดยการให้อาหารแก่ เขามากกว่า และดี ก ว่า ที่ พ วกพี่ ช ายของเขาได้รับ
(ข้อ 34) บ่อยครั้งแล้ว ผูไ้ ด้รับเกียรติที่พิเศษได้รับสองเท่า แต่ห้าเท่านั้นเป็ นเครื่ องหมายของสิ ทธิ
พิเศษสู งที่สุด ด้วยความโปรดปรานนี้ โยเซฟไม่ได้แสวงหาที่จะให้เกียรติแก่เบนยามินเท่านั้น แต่
เพื่อที่จะทดสอบความรู ้สึกของพวกพี่ชายที่มีต่อเบนยามินอีกด้วย เขาต้องการรู ้วา่ พวกเขาจะเกลียด
เขาอย่างที่พวกเขาได้เกลี ยดเขาเอง ซึ่ งเป็ นคนโปรดปรานคนก่อนของบิ ดาของเขาหรื อไม่ เป็ นที่
ชัดเจนว่าพวกเขาได้ผา่ นการทดสอบนี้
“จากการออกมาจากเบ้า หลอมนี้ พวกพี่ ช ายที่ แ ข็ ง กระด้า งก่ อ นหน้า นั้น ก็ ป รากฎออกมาใน
ฐานะครอบครัวที่ผกู พันซึ่ งส่ องแสงด้วยความสัตย์สุจริ ตและความรักต่อซึ่ งกันและกัน” 1046

“บรรดาผูท้ ี่จะเข้าร่ วมในแผนการของพระเจ้านั้นต้องเต็มใจที่จะรับเอาความรับผิดชอบสาหรับการ
กระทา ของพวกเขา ที่จะทาการชดใช้เมื่อพวกเขาผิดและยอมรับส่ วนแบ่งของพวกเขาอย่างสานึ ก
คุณและปราศจาก ความริ ษยา”1047
9. การทดสอบครั้งสุ ดท้ ายของโยเซฟและผลลัพธ์ ของมัน บทที่ 44
ถัดไปโยเซฟได้ทดสอบความจงรักภักดีของพวกพี่ชายของเขาที่มี ต่อเบนยามิ น โดยการแกล้งใส่
ความเบนยามินและกล่าวหาเขาด้วยการขโมยจอกของโยเซฟ เหตุการณ์เหล่านี้ ได้กระตุน้ ให้พวกพี่ชายที่จะ
ยอมรับว่า พระเจ้ากาลังลงโทษพวกเขาสาหรับการกระทาของพวกเขาที่มีต่อโยเซฟหลายปี ก่อนหน้านั้น การ
วิงวอนเพื่อเบนยามิน ของยูดาห์ น้ นั ได้ประกาศถึ งความแท้จริ งของความจงรั กภักดี ของพวกพี่ชายที่ มีต่อ
เบนยามิน มันตรงกันข้ามกับความไม่จงรักภักดีก่อนหน้านั้นของพวกขาที่มีต่อโยเซฟ
โยเซฟต้องการที่จะค้นพบว่าพวกพี่ชายของเขาจะขายเบนยามินให้เป็ นทาสอย่างที่พวกเขาได้ขายเขา
และ บางทีก็ฆ่ายาโคบด้วยความโศกเศร้ าหรื อไม่ทางเลื อกของพวกเขาก็คือที่จะยอมจานนต่อการเป็ นทาส
เพื่อเห็นแก่ เบนยามิน ดูเหมือนว่าการค้นพบนี้จะได้เป็ นเป้ าหมายของการกระทาของโยเซฟอย่างที่โมเสสได้
เชื่ อมโยงการกระทาเหล่านั้นในบทนี้ อย่างที่พระเจ้าได้ทดสอบความแท้จริ งของความเชื่ อของอับราฮัมนั้น
(22:1) โยเซฟก็ได้ ทดสอบความแท้จริ งของการกลับใจของพวกพี่ชายของเขาเช่นกัน
44:1-5 การที่ โยเซฟได้ปฏิ บตั ิ การทานายก็ไม่ชัดเจนจากข้อที่ 5 หรื อข้อที่ 15 เขาอาจได้ปฏิ บตั ิ แต่สิ่งนี้
ดูเหมือนไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเขาในฐานะคนแห่ งความเชื่ อในพระยาเวห์ มันดูเหมือน
เป็ นไปไม่ได้อีกด้วย เนื่ องจากว่าโยเซฟมีของประทานในการแก้ความฝัน (การเปิ ดเผยของพระเจ้า )
จากพระเจ้า ถ้าใครก็ตามต้องการที่จะใช้การทานาย มันคงจะไม่ใช่โยเซฟ อย่างไรก็ตามนักตีความ
บางคนเชื่อว่าการอ้างของโยเซฟเป็ นแค่ส่วนหนึ่ งของอุบายของเขา1048 ถ้อยคาแรกที่กล่าวโดยคนใช้
ของโยเซฟนั้นอาจเป็ นการโกหก (ข้อ 5) ถ้อ ยค าที่ ส องที่ ก ล่ า วโดยโยเซฟนั้นก็ ไ ม่ ไ ด้อ้า งถึ ง
ปฏิบตั ิการทานาย (ข้อ 15) โยเซฟได้กล่าวว่าเขาสามารถทานายได้ ลีออน วูด ได้เชื่ อว่าโยเซฟได้
หมายถึงว่าเขามีขอ้ มูลที่ ไม่ได้มีไว้สาหรับผูค้ นธรรมดา คากริ ยาฮีบรู ในทั้งข้อที่ 5 และ ข้อที่ 15 คือ
นาฮาช (ที่ จ ะกระซิ บ การพู ด พึ ม พ า การพยากรณ์ ) ไม่ ใ ช่ คาซั ม ซึ่ งเป็ นค าที่ ป กติ แ ปลว่ า
“ที่ จ ะท านาย”1049 การอ้า งอิ ง เหล่ า นี้ ต่ อ การท านายนั้น ดู เ หมื อ นจะท าให้ พ วกพี่ ช ายของโยเซฟ
ประทับใจด้วยคุ ณค่าของจอกที่ได้หายไป คาฮีบรู ที่แปลว่า “จอก” ที่นี่คือ กาเบีย ซึ่ งอ้างอิงถึงถ้วย
เงิ นหรื อถ้วยแก้ว ไม่ใช่ จอกดื่ ม โคส โดยทัว่ ไป พวกพี่ชายได้ลงความเห็ นว่าโยเซฟได้ใช้มนั เพื่อ
จุดประสงค์ต่างๆ มากกว่าการแค่ดื่มเท่านั้น

44:6-13 คาสัญญาของพวกพี่ชายไม่เพียงแต่หุนหันพลันแล่นเท่านั้น แต่ยงั โง่เขลาอีกด้วย เนื่ องจากว่าของ
ในกระสอบของพวกเขานั้นได้ทาให้พวกเขาประหลาดใจก่อนหน้านั้น (ข้อ 9) หลายปี ก่อนหน้า
นั้น ลาบันได้ตรวจค้นสมบัติของยาโคบเพื่อหารู ปเคารพของเขาที่ได้ถูกซ่ อนไว้ในเต็นท์ของราเชล
ยาโคบได้ประกาศอย่างหุ นหันพลันแล่ นถึ งการลงโทษถึ งตายต่อคนที่มีความผิด (เปรี ยบเทียบ
31:23, 25, 33, 35) ตอนนี้ คนอียิปต์ได้ตรวจค้นเพื่อหาจอกแห่ งการทานายของโยเซฟและพบมัน
ในกระสอบของเบนยามิ น ซึ่ ง เป็ นบุ ตรชายของราเชล ที่ นี่พ วกพี่ ช ายก็ ไ ด้ป ระกาศอย่า งหุ นหัน
พลันแล่นถึงการลงโทษถึงตายต่อคนที่มีความผิดอีกด้วย
คนต้นเรื อนของโยเซฟไม่ ไ ด้ท าให้พ วกพี่ ช ายที่ จะท าตามค าสั ญญาของพวกเขา แต่ ไ ด้ก ล่ า วว่า
“ถ้าเราพบของนั้นที่ผใู ้ ด ผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นทาสของเรา” (ข้อ 10) โยเซฟได้จดั ตั้งพวกพี่ชายของเขา
ด้วยข้อแก้ตวั ที่เหมาะสมที่จะละทิง้ เบนยามินและทาให้พวกเขาเป็ นอิสระจากการเป็ นทาส
มีหลักฐานมากมายในตัวบทนี้ ที่ ว่าพวกพี่ชายของโยเซฟได้กลับใจและเปลี่ ย นท่าที ของพวกเขา
อย่า งแท้จริ ง พวกเขาไม่ ได้โลภ ริ ษยา หรื อไม่ ไ ด้จงรั กภัก ดี อีก ต่ อไป สิ่ งนี้ ท าให้พ วกเขาอยู่ใ น
ตาแหน่งที่จะชื่ นชมกับพระพรต่างๆ ของผูม้ ีอานาจสู งสุ ดของพวกเขาและที่จะมาเป็ นช่องทางแห่ ง
พระพรไปยังคนอื่นๆ ผูม้ ีอานาจสู งสุ ดของพวกเขาคือโยเซฟในระดับของมนุ ษย์ แต่โยเซฟก็เป็ น
ตัวแทนของพระเจ้าเช่ นกัน จงสังเกตว่าพวกเขาได้กระทาร่ วมกันแทนที่จะต่อสู ้ท่ามกลางพวกเขา
เองอย่างที่พวกเขาได้ทาก่อนหน้านั้น
การฉี กเสื้ อผ้าของใครคนหนึ่ งก็เป็ นสัญลักษณ์ ของความทุกข์ส่วนตัวอย่างมาก ในโลกตะวันออก
ใกล้โบราณ (ข้อ 13; เปรี ยบเทียบ 37:29) ที่นี่มนั ได้แสดงออกถึงความทรมานที่จริ งใจของพวก
พี่ชายต่อการคาดการณ์ถึงการที่จะมอบเบนยามินให้กบั คนอียิปต์และกลับไปหายาโคบเพื่อจะทาให้
ใจของเขาแตกสลายเท่านั้น พวกเขาได้ฉีกเสื้ อผ้าของพวกเขาด้วยความเจ็บปวดอย่างที่ยาโคบได้
ทาเมื่อเขาได้รับข่าวถึงการตายที่ดูเหมือนเป็ นจริ งของโยเซฟ (37:34) พวกพี่ชายไม่ได้สงสัยว่าพวก
เขาได้เป็ นเหยือ่ ของการหลอกลวงอีกต่อไปอย่างที่ยาโคบได้เป็ นเมื่อพวกบุตรชายของเขาได้ให้เสื้ อ
คลุมที่เปื้ อนเลือดของโยเซฟแก่เขา1050
“การที่พวกพี่ชายทั้งหมดได้ประสบกับความทุกข์เช่นนั้น ก็เป็ นเครื่ องหมายที่บอกถึงความรู ้สึกใหม่
ของความเป็ นเอกภาพที่พวกเขาได้พฒั นา พวกเขาได้รับการบอกกล่ าวว่าคนที่ ไร้ ความผิดจะถูก
ปลดปล่อย (ข้อ 10) ยิ่งไปกว่านั้นอีก การกลับไปยังอียิปต์ของพวกเขา นั้นก็เน้นถึงการอุทิศตน
ของพวกเขาที่มีต่อเบนยามิน พวกพี่ชายก็เป็ นหนึ่งเดียวโดยปราศจากการบ่นหรื อการไม่เห็นด้วย. . .

. พวกเขาได้มีค วามผิด [ก่อนหน้านั้น] แต่ไม่ได้แสดงถึ งความเสี ยใจ ตอนนี้ พวกเขาไม่มีความผิด
และแสดงออกถึงความทรมานอย่างสุ ดซึ้ งที่สุด”1051
44:14-17 ยูดาห์ได้กระทาในฐานะผูแ้ ทนเพราะว่าเขาได้สัญญาแก่ยาโคบว่าเขาจะรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของเบนยามิน (ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ 43:8-9) ยูดาห์ได้ถือว่าย้อนกลับของเหตุการณ์ต่างๆ
เป็ นการลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อการปฏิบตั ิของพวกพี่ชายต่อโยเซฟและยาโคบหลายปี ก่อนหน้า
นั้น1052 ที่จริ งแล้วมันเป็ นการลงวินยั ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ออกแบบมาเพื่อจะก่อให้เกิดการกลับใจ
ยูดาห์ไม่ได้พยายามที่จะขจัดบุตรชายที่มีสิทธิ พิเศษออกไป ณ เวลานี้ ตรงกันข้าม เขาได้อาสาสมัคร
ที่จะแบ่งปั นถึงชะตาของเขาด้วยการเสี ยสละส่ วนตัวอย่างมาก
โยเซฟได้อนุ ญาตให้ยูดาห์และพี่ชายคนอื่นๆ ที่ จะจากไปและกลับบ้านโดยปราศจากเบนยามิ น
(ข้อ 17) อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธของยูดาห์ที่จะทาอย่างนั้นก็ได้แสดงออกถึงความจริ งใจแห่ งการ
กลับใจของพวกพี่ชาย
44:18-34 ยูดาห์ได้อธิ บายถึงเรื่ องราวทั้งหมด เขาไม่ได้พยายามที่จะปิ ดซ่ อนหรื อแก้ตวั ถึงความผิดของพวก
พี่ชาย นี่เป็ นการพูดที่ยาวที่สุดในปฐมกาล คาไขต่างๆ คือ “ผูร้ ับใช้” (10 ครั้ง) “นาย” (7 ครั้ง) และ
“บิดา” (13 ครั้ง)
“ไม่เคยมีนกั พูดคนไหนที่ได้ประกาศคาพูดปราศรัยที่ดลใจมากกว่านี้”1053
“ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างมากในการสามารถที่ จะอธิ ษฐานต่อพระเจ้าของเราเช่ นเดี ยวกับ ยูดาห์
อธิ ษฐานต่อโยเซฟที่นี่เพราะว่านี่ เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ของการอธิ ษฐานของความ รู้สึกแท้จริ งที่
ควรมีในการอธิษฐาน”1054
ยาโคบยังไม่ได้เปลี่ยนเกี่ ยวกับการที่ว่าเขายังคงแสดงความรักต่อบุตรชายสุ ดท้องมากเกินไป อย่าง
ไรก็ตาม พวกพี่ชายได้เปลี่ ยนแปลง ตอนนี้ พวกเขาได้รักบิดาของพวกเขาและเบนยามิน จงสังเกต
ถึงการร้องขอของยูดาห์ที่มีต่ออายุมากของยาโคบและความหนุ่มของเบนยามิน (ข้อ 20) ซึ่ งเป็ น การ
อธิ บายที่ได้ออกแบบมาเพื่อจะเน้นถึงความไม่มนั่ คงของแต่ละคนและที่จะล้วงเอาความสงสารของ
โยเซฟ ยูดาห์ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อยาโคบและเบนยามิน (ข้อ 31) แทนที่จะเกลียดชังบิดา
ของพวกเขาสาหรับการโปรดปรานโยเซฟและเบนยามิ นนั้น ตอนนี้ พวกพี่ชายกาลังทาการเพื่อ
สวัสดิภาพของเขา หลักฐานสู งสุ ดของการกลับใจของยูดาห์และจุดสู งส่ งทางศีลธรรมของเขาคือ

ความเต็ม ใจของเขาที่ จะแลกเปลี่ ยนที่ ก ับเบนยามิ นและคงอยู่ในอี ยิปต์ในฐานะทาส (ข้อ 33-34;
เปรี ยบเทียบ ยน. 15:13) นี่เป็ นตัวอย่างแรกของตัวแทนมนุษย์ในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ 22:13)
“การเปลี่ ยนแปลงฝ่ ายวิญญาณสาหรับสิ่ งที่ดีกว่าได้เกิ ดขึ้นในยูดาห์อย่างแน่ นอน. . .ผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่ ง
ได้วางแผนอย่างปราศจากความเมตตาในการขายโยเซฟให้กบั คนแปลกหน้า เนื่ องด้วยความอิ จฉา
และความโกรธ ตอนนี้ ก็ เต็ม ใจที่ จะกลายมาเป็ นทาสของโยเซฟเพื่ อ ว่า พวกพี่ น้องที่ เหลื อและ
โดยเฉพาะเบนยามิน [ผูซ้ ่ ึ งยาโคบได้รักมากกว่ายูดาห์] อาจเป็ นอิสระและได้รับอนุญาตให้กลับไป
ยังคานาอันเพือ่ จะรวมกับบิดาของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง”1055
พระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเป็ นเชื้อสายของยูดาห์ก็ได้แสดงออกถึงท่าทีอย่างเดียวกัน
“ยาโคบจะสวมมงกฎให้ยดู าห์ดว้ ยความเป็ นกษัตริ ย ์ [49:10] เพราะว่าเขาแสดงออกว่าเขาก็เหมาะสม
ที่จะปกครองตามอุดมคติแห่งการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเจ้าที่วา่ กษัตริ ยก์ ็รับใช้ประชาชน ไม่ใช่ในทาง
กลับกัน ยูดาห์ได้เปลี่ยนแปลงจากผูห้ นึ่งที่ขายน้องชายของเขาให้เป็ นทาสไปเป็ นผูห้ นึ่งที่เต็มใจเป็ น
ทาสของน้องชายของเขาด้วยการเสนอเช่นนั้น เขาก็เป็ นตัวอย่างของการเป็ นกษัตริ ยแ์ บบอุดมคติ
ของอิสราเอล”1056
พระเจ้า สอนให้ป ระชากรของพระองค์ที่ จะจงรั ก ภัก ดี ต่อ ซึ่ ง กันและกัน โดยการท าให้พ วกเขา
ตระหนักถึง ความไม่จงรักภักดีก่อนหน้านั้นของพวกเขา เพื่อจะทาให้พวกเขารักซึ่ งกันและกันอย่างไม่เห็ น
แก่ตวั ความรักแบบเสี ยสละตนเองนั้นก็สาคัญสาหรับผูน้ าของประชากรของพระเจ้า
10. การคืนดีของโยเซฟกับพวกพีช่ ายของเขา 45:1-15
โยเซฟได้เปิ ดเผยตัวตนของเขาต่อพวกพี่น้องของเขาอย่างมีอารมณ์ เขาได้ทาให้พวกเขาแน่ใจถึ ง
การควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าเหนื อชี วิตของเขาและแนะนาให้พวกเขาที่จะพายาโคบมายังอียิปต์ จากนั้น
เขาได้แสดงออกถึงความรักของเขาต่อพวกพี่นอ้ งของเขาอย่างอบอุ่น นี่ เป็ นหนึ่ งในฉากแห่ งการแสดงว่ารู ้จกั
ที่ตื่นเต้นเร้าใจมากที่สุดในวรรณกรรมทั้งสิ้ น
ยูดาห์ ได้ทาให้โยเซฟประทับใจด้วยความจริ งใจของการกลับใจของเขาและความอ่อนโยนของ
ความรักของ เขาจนโยเซฟควบคุ มความรู ้ สึกไม่ได้อย่างสิ้ นเชิ ง เขาได้ร้องได้ดว้ ยความยินดี อย่างควบคุ ม
ไม่ได้ (ข้อ 1-2; เปรี ยบ เทียบ 2 ซมอ. 13:9) จากนั้นโยเซฟได้อธิ บายถึงมุมมองของเขาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ของพวกพี่ชายที่มีต่อเขา เขาได้หยัง่ รู ้ถึงการควบคุมแบบจัดเตรี ยมของพระเจ้าเหนื อเหตุการณ์ต่างๆ ของชี วิต

ของเขา สี่ ครั้งด้วยกันที่เขาได้กล่าวว่า พระเจ้า ไม่ใช่พวกพี่ชายของเขาที่ได้อยูเ่ บื้องหลังสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น (ข้อ 5,
7, 8, 9)
“ถ้อยคานี้. . .เป็ นหัวใจทางศาสนศาสตร์ ของเรื่ องราวของเชื้ อสายของยาโคบ (ดู 50:19-21; กจ. 7:910) พระเจ้าเปลี่ยนความยุง่ เหยิงของความผิดของมนุ ษย์เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ ที่ดีและตั้งไว้
ของพระองค์ (กจ. 2:23; 4:28) ความเชื่อเช่นนั้นก็ก่อตั้งอาณาจักรแห่งการไถ่ของพระเจ้า”1057
“มันคื ออานาจสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้า ที่ ส นับ สนุ นการมองในแง่ ดี ข องปฐมกาล โยเซฟกล่ า วว่า
‘พระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวติ ”1058
“ความสุ ข เป็ นของบุ ค คลผูซ้ ่ ึ งตาของเขานั้น เปิ ดออก เพื่ อ จะมองเห็ น พระหัต ถ์ ข องพระเจ้า ใน
สถานการณ์ต่างๆ ประจาวัน เพราะว่าสาหรับเขาแล้ว ชีวติ ก็ครอบครองความยินดีที่อศั จรรย์และจริ ง
และสง่าราศี”1059 ส่ วนหนึ่งของจุดประสงค์ของพระเจ้าก็คือ ที่จะใช้โยเซฟที่จะสงวนครอบครัวของ
อิสราเอลไว้จากการกันดารอาหาร (ข้อ 7)
“ในการใช้คาว่า คนที่เหลื อและผูร้ อดชี วิตนั้น โยเซฟกาลังใช้คาที่ถูกบรรทุกด้วยความสาคัญทาง
ศาสนศาสตร์ ในที่อื่นๆ ของพันธสัญญาเดิม มันอาจเป็ นได้วา่ ในการช่วยพวกพี่นอ้ งและบิดาของ
เขาให้พน้ นั้น โยเซฟก็รับรู ้ ว่ามันเป็ นมากกว่าการอยู่รอดทางกายภาพของคนสิ บสองคน สิ่ งที่อยู่
รอดอย่างแท้จริ งก็คือ แผนการแห่งการไถ่ซ่ ึ งได้ถูกประกาศต่อปู่ ทวดของเขาเป็ นครั้งแรกนั้น”1060
โยเซฟได้เรี ยกพระเจ้าว่า “ฮา เอลโลฮิม” ซึ่ งเป็ นพระเจ้าส่ วนตัว พระเจ้าแห่ งบรรพบุรุษของพวกเขา
(ข้อ 8) โยเซฟเป็ นเหมือน “พ่อให้กบั ฟาโรห์” ซึ่ งได้เป็ นที่ปรึ กษา เหมือนพ่ออาจเป็ นที่ปรึ กษาของ
ลูก (ข้อ 8)
“หัวข้อของการดูแลแบบจัดเตรี ยมของพระเจ้าก็ถูกกล่าวเป็ นถ้อยคาโดยโยเซฟเอง (45:7-8; 50:20)
ซึ่งสรุ ปเรื่ องราวของบรรพบุรุษทั้งสิ้ น”1061
การเล็ ง เห็ นถึ งการควบคุ ม สิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าได้ก่ อให้เกิ ดคุ ณลัก ษณะที่ แสดงถึ ง ความกรุ ณา
การยกโทษ และการยอมรับในโยเซฟ ไม่มีใครสามารถบังคับให้เราออกไปจากน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
ข้าพเจ้าได้รู้จกั ผูค้ นที่ได้ขมขื่นเพราะว่าพวกเขาได้สูญเสี ยงานที่ดีหรื อสมาชิ กครอบครัวที่ใกล้ชิดหรื อสมบัติ
ที่ เ ป็ นรางวัล แต่ เ หตุ ก ารณ์ เหล่ า นี้ ก็ เ ป็ นส่ ว นทั้ง หมดของแผนการสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้า ที่ จ ะน ามาซึ่ ง

พระพร แม้ว่าได้ประสบกับการปฏิ บตั ิต่อแบบผิดๆ ในอดี ต อย่างที่โยเซฟได้ประสบนั้น ก็ไม่ใช่ ขอ้ แก้ตวั
สาหรับการที่จะเก็บความขมขื่นไว้
เป็ นที่ชดั เจนว่าโยเซฟได้วางแผนสาหรับครอบครัวของบิดาของเขาที่จะย้ายลงไปยังอียิปต์เมื่อพวก
พี่ชายของเขาจะพิสูจน์วา่ ท่าทีของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้ว (ข้อ 10) โกเชน (ชื่อแบบอาหรับ-ฮีบรู แทนที่
จะเป็ นชื่ อแบบอียิป ต์) เป็ นส่ วนที่ อุดมสมบูรณ์ ที่ สุดของอี ยิปต์ (เปรี ยบเทีย บ ข้อ 18) มันตั้ง อยู่ในพื้นที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมมฟิ สซึ่งเป็ นเหมืองหลวงของอียปิ ต์
จากนั้นโยเซฟได้สวมกอดเบนยามินและพี่ชายทั้งหมดของเขาเพื่อจะแสดงออกถึงความรักของเขา
และเพื่อจะยืนยันถึงการยกโทษของเขา (ข้อ 14-15) ผูเ้ ขียนได้เน้นถึงการกลับคืนดีกทั ี่แท้จริ งระหว่างโยเซฟ
กับพวกพี่ชายของเขาโดยการบันทึกว่า พวกเขาได้สนทนากับเขา (ข้อ 15) ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่สามารถ
สนทนากับเขาได้ (37: 4) หลังจากการแสดงออกทั้งสามอย่างของความปรารถนาดีที่มีต่อพี่นอ้ งของเขานั้น
(การร้องไห้ การอธิบาย และการสวมกอด) พวกพี่นอ้ งที่ตกใจและกลัวก็มีความกล้าหาญที่จะพูด ตอนนี้ พวก
เขาได้ตระหนักว่าโยเซฟเป็ นผูท้ ี่ พวกเขาได้ปฏิ บตั ิต่อแบบผิดๆ อย่างโหดเหี้ ยม และตอนนี้ ก็สามารถที่จะ
กาจัดพวกเขาถ้าเขาเลือกที่จะทาอย่างนั้น
สิ่ งที่โดดเด่นในส่ วนนี้ก็คือแนวทางที่ซ่ ึ งการรับรู ้ถึงวิธีต่างๆ ของพระเจ้าของโยเซฟนั้นได้ทาให้เขา
ที่ จ ะกรุ ณ ายกโทษและยอมรั บ แทนที่ จ ะขมขื่ น และแก้แ ค้น เขาได้เ ห็ น ถึ ง พระหั ต ถ์ แ ห่ ง ความรั ก ของ
พระเจ้าของเขาอยู่ เบื้องหลังความโหดเหี้ ยมของพวกพี่ชายของเขา เขาได้ยอมรับว่าทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นกับเขานั้น
เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า และดังนั้นเขาก็ประสบกับพระพรของพระเจ้า การกลับคืนดีกนั นั้นเป็ นไปได้เมื่อ
มีการยกโทษ และการยกโทษนั้นเป็ นไปได้เมื่อมีการรับรู ้ถึงอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
“บางคนได้สงสัยถึ งศี ลธรรมของการกระทาของโยเซฟ ซึ่ งเห็ นว่ายาโคบที่ ชราอาจได้ตายไปใน
ขณะที่การทดสอบกาลังคืบหน้าไปโดยปราศจากการค้นพบว่าโยเซฟได้มีชีวิตรอด แต่นั่นไม่ใช่
ประเด็นของเรื่ องราว สิ่ งที่ เรื่ องราวพยายามที่ จะสอน (ท่ามกลางสิ่ งอื่ นๆ) ก็คือบทเรี ยนเกี่ ยวกับ
ความผิดและการกลับใจโดยการสร้างบางสิ่ งจากสถานการณ์ด้ งั เดิ มขึ้นใหม่นนั่ คือ พวกพี่ชายก็อยู่
ในการควบคุมของชีวิตแลความตายของบุตรชายของราเชลอีกครั้งหนึ่ งนั้น โยเซฟก็สามารถแน่ใจ
ว่าพวกเขาได้เปลี่ ยนแปลงแล้ว เมื่ อพวกพี่ชายผ่านการทดสอบ ชี วิตและพันธสัญญาก็สามารถ
ดาเนินต่อไปได้”1062
แม้วา่ พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุวา่ โยเซฟเป็ นสัญลักษณ์ของพระคริ สต์ การเปรี ยบเทียบหลายอย่างนั้นก็
สาคัญทั้งสองก็เป็ นเป้ าหมายพิเศษแห่ งความรักของบิดาของพวกเขา พวกพี่นอ้ งของพวกเขาได้เกลียดชัง

พวกเขาทั้งสองได้ปฏิเสธการอ้างที่เหนื อกว่าของพวกเขาและได้วางแผนที่จะฆ่าพวกเขา ทั้งสองได้กลายมา
เป็ นพระพรแก่คนต่าง ชาติ ทั้งสองได้รับเจ้าสาว โยเซฟได้กลับคืนดีกนั กับพวกพี่ชายของเขาและได้ยกย่อง
พวกเขาและพระคริ สต์ก็จะทาเช่นกัน
11. อิสราเอลย้ ายไปยังอียปิ ต์ 45:16-46:30
พวกพี่น้องของโยเซฟได้กลับไปหายาโคบพร้ อมกับข่าวของการมี ชีวิตรอดและความมัง่ คัง่ ของ
โยเซฟ จากนั้นอิสราเอล (ยาโคบ) ได้ยา้ ยไปยังอียิปต์ในการตอบสนองต่อการเชื้ อเชิ ญของโยเซฟและการ
หนุนใจของพระเจ้า การมีชีวิตรอดจากการกันดารอาหารของครอบครัวของยาโคบในอียิปต์น้ นั ทาให้ระลึ ก
ถึงการมีชีวติ รอดจากน้ าท่วมโลกของครอบครัวของโนอาห์ในนาวานั้น
การตัดสิ นใจทีจ่ ะย้ายไปยังอียปิ ต์ ของอิสราเอล 45:16-28
การเชื้ อเชิ ญของฟาโรห์ น้ นั ก็ใจกว้างอย่างที่ มนั เป็ น เพราะว่าฟาโรห์ ได้นับถื อโยเซฟอย่างสู งส่ ง
นี่เป็ นตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มอีกตัวอย่างหนึ่งของการรับรองแขก คือ การให้สิ่งดีที่สุดที่คนหนึ่ งมีแก่ครอบครัวที่
อดอยากและ ขัดสน การเชื้ อเชิ ญของฟาโรห์เป็ นการเชื้ อเชิ ญไม่ใช่ คาสั่ง ฟาโรห์ไม่มีสิทธิ อานาจที่จะสั่งให้
ยาโคบย้ายไปยัง อียิปต์ ยาโคบนั้นมีอิสระที่จะยอมรั บหรื อปฏิ เสธการเสนอนี้ ถ้ายาโคบเลื อกที่จะยอมรั บ
เขาก็จะมี อิสระที่ จะกลับ ไปยังคานาอันเมื่ อใดก็ตามที่เขาเลื อก ข้อเท็จจริ งที่ ว่า ครอบครั วของยาโคบไม่
สามารถจากอียปิ ต์ไปได้เมื่อพวกเขา ได้ต้ งั ถิ่นฐานที่นนั่ ก็เนื่ องจากนโยบายใหม่ของฟาโรห์องค์ใหม่เกี่ยวกับ
คนอิสราเอลในฐานะผูอ้ าศัยของอียปิ ต์ มัน ไม่ใช่เนื่องจากการกระทาของฟาโรห์องค์น้ ี (เซซอสทริ สที่ 3)
“. . . เมื่อฟาโรห์กล่าวซ้ าการเสนอของโยเซฟและให้ ‘ของดี’ ในแผ่นดินอียิปต์แก่พวกพี่นอ้ ง ‘สอง
ครั้ง’ (ข้อ 18, 20) นั้น มันก็ไม่ยากที่จะเห็นถึงการพาดพิงที่ตระหนักได้ถึงแผ่นดินที่ ‘ดี’ ที่ได้มอบ
ให้แก่อาดัมใน ปฐมกาล 1 ในจุดประสงค์ของเรื่ องราวนี้ ภาพของโยเซฟเป็ นภาพของการฟื้ นฟู
ซึ่ งไม่ใช่แค่การฟื้ นฟูของ ช่วงเวลาที่ดีของยาโคบ แต่ในฐานะภาพนั้น ก็เป็ นการฟื้ นฟูของพระพรที่
ได้สัญญาไว้ผ่านทางเชื้ อสายของ ยาโคบ ภาพนี้ ยงั เป็ นพิมพ์เขียวสาหรับความหวังที่ต้ งั ไว้เพื่อคน
อิสราเอล ณ ตอนปลายของเพ็นทาทูคอีกด้วย พวกเขาจะต้องเข้าไปในแผ่นดิ นนั้นและชื่ นชมกับ
มันในฐานะของขวัญที่ดีของพระเจ้า(เช่น ฉธบ. 30:5)” 1063
การตักเตือนของโยเซฟที่มีต่อพวกพี่นอ้ งของเขาที่จะไม่ทะเลาะกันในการเดินทางของพวกเขา (ข้อ
24) ก็ไม่ชดั เจน บางทีเขาได้หมายถึงอย่างนั้น คือที่จะไม่เกี่ยวข้องในการโต้เถียงและการกล่าวโทษเกี่ยวกับ
อดีต (เปรี ยบ เทียบ สภษ. 29:9) เนื่ องจากว่าโยเซฟได้ยกโทษให้พวกเขาแล้ว พวกเขาควรยกโทษให้ซ่ ึ งกัน

และกัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 18:21-35)
อย่างไรก็ตาม ความหมายโดยทัว่ ไปของคาฮี บรู คือที่ จะกลัว
(เปรี ยบเทียบ อพย. 15:14) ดังนั้น ส่ วนหนึ่ งของความหมายของเขาก็คือว่า พวกเขาไม่ควรกลัวพวกปล้น
ขณะที่พวกเขาได้กลับไปยังคานาอันหรื อกลัว ที่จะกลับไปยังอียปิ ต์ในอนาคต1064 ยาโคบได้ทนทุกข์ในฐานะ
เหยื่อของการหลอกลวงและการมุ่งร้ ายของพวกบุตรชายของเขา เขาได้ทนทุกข์เนื่ องจากความล้มเหลว
ส่ วนตัวของเขาที่ จะยืดมัน่ ในพระสัญญาต่างๆ ที่ พระเจ้าได้ใ ห้แก่ บรรพบุ รุษ ของเขาแก่ ตวั เขาเอ และแก่
โยเซฟในความฝันต่างๆ ของเขาอีกด้วย ยาโคบก็มีความยุง่ ยากที่จะเชื่ อโดย ปราศจากการมองเห็นอยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาได้เชื่อว่าโยเซฟยังมีชีวติ อยูแ่ ละปกครองเหนื ออียิปต์น้ นั วิญญาณของเขาได้ร้ื อฟื้ นและ
เขาได้กลับไปสู่ ตาแหน่งของการวางใจในพระเจ้า ด้วยเหตุผลนี้โมเสสได้เรี ยกเขาว่า “อิสราเอล” อีกครั้งหนึ่ ง
ในบทนี้ (ข้อ 28) บ่อยครั้งแล้วในปฐมกาลนั้น ความคิดเห็นสุ ดท้ายโดยนักแสดงหลักในละครก็คาดหวังฉาก
ถัดไปอย่างเช่นที่นี่
“ในเชิงเปรี ยบเทียบแล้ว ทั้งอับราฮัมและยาโคบก็ได้รับบุตรชายของพวกเขากลับคืนมาจากคนตาย
บุตรชายทั้งสองก็คาดการณ์ ถึงการสิ้ นพระชนม์และการเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระคริ สต์ แต่
โยเซฟมี ม ากกว่า ทั้ง สองไม่ เ พี ย งแต่ มี ชี วิ ตอยู่เท่ า นั้น แต่ ย งั เป็ นผูป้ กครองเหนื อ ทุ ก คนอี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ กจ.2:32-34; ฟป. 2:6-11)
การตอบสนองของยาโคบต่อการได้ยินข่าวดี ที่ไม่น่า
เป็ นไปได้ก็คาดการณ์ถึงการ ตอบสนองของพวกสาวกเมื่อพวกผูห้ ญิงบอกพวกเขาว่าพระคริ สต์ทรง
พระชนม์อยู่ หลังจากที่ได้เป็ นขึ้นมาจากความตาย พวกเขาต้อนรับข่าวด้วยความไม่เชื่ อที่งงงวยใน
ตอนแรกอี ก ด้ว ยและด้วยความยินดี เ หลื อ ที่ จ ะพรรณาได้ใ นตอนสุ ด ท้า ยเมื่ อ มัน ถู ก พิ สู จน์ ด้ว ย
หลักฐานที่ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหลายอย่าง (เปรี ยบเทียบ ลก. 24:9-49; ยน. 21:1-9, 24-25; กจ. 1:3)
เหมือนกับความเชื่อของยาโคบนั้น ความเชื่อของพวกเขาก็ฟ้ื นฟูพวกเขา เปลี่ยนแปลงชี วิตของพวก
เขาใหม่และทาให้พวกเขาเป็ นนักเดินทางที่เดินทางจากแผ่นดินที่หอ้ มล้อมไปด้วยการกันดารอาหาร
ไปยังแผ่นดินที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้”1065
การหนุนใจทีจ่ ะให้ ย้ายไปของพระเจ้ า 46:1-7
โครงร่ างของบทที่ 46 และ 47 ก็เป็ นโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรเช่นกัน1066
A

พระเจ้าปรากฎแก่ยาโคบ (46:1-4)
B
ยาโคบเดินทางไปยังอียปิ ต์ (46:5-27)
C
โยเซฟพบปะกับยาโคบ (46:28-34)
D
พวกพี่นอ้ งของโยเซฟพบปะกับฟาโรห์ (47:1-6)
C’
ยาโคบพะปะกับฟาโรห์ (47:7-10)

A’

B’
โยเซฟดูแลครอบครัวของเขาและอียปิ ต์ (47:11-26)
ยาโคบเตรี ยมตัวที่จะตาย (47:27-31)

เบเออร์ เชบาตั้งอยูบ่ นพรมแดนทางทิศตะวันตกของคานาอัน (ข้อ 1) ยาโคบและกองคาราวานของ
เขาได้ หยุดที่นนั่ เพื่อที่จะถวายเครื่ องบูชาแด่พระยาเวห์ ก่อนหน้านั้นอับราฮัมได้ปลูกต้นแทมริ สก์ไว้ที่นนั่
และออก พระนามของพระเจ้า (21:33)
อิสอัคได้สร้ างแท่นบูชาไว้ที่นนั่ เช่ นกันและร้ องเรี ยกพระเจ้า
หลังจากที่พระเจ้าได้ ปรากฎแก่เขา (26:24-25) บางที ณ แท่นบูชานี้ ที่ตอนนี้ ยาโคบได้ถวายเครื่ องบูชาของ
เขา ยาโคบต้องมีความ รู้สึกที่ผสมผสานขณะที่เขารอคอยที่จะพบกับโยเซฟอีกครั้งหนึ่ ง ในขณะเดียวกัน
นั้น เขาก็ได้ตระหนักว่าเขากาลัง จากแผ่นดินที่ได้สัญญาให้แก่ครอบครัวของเขาโดยพระเจ้าไป การย้ายนี้ ก็
สาคัญสาหรับยาโคบอย่างเช่นการเดิน ทางจากเมืองเออร์ ของอับราม (12:1-3) การหนีไปยังปั ดดานอารัม
ของยาโคบ (28:1-22) หรื อการกลับไปยัง คานาอันของเขา (31:3-54) ทั้งหมดนี้ พระเจ้าก็ได้หนุ นใจด้วยนิ มิต
ต่างๆ
“ในการกล่ า วถึ ง พระเจ้า ว่า เป็ นพระเจ้า แห่ ง บิ ด า
ของเขานั้น เขากาลังยอมรับถึ งการทรงเรี ยกของ
ครอบครัวของเขา และกาลังแสวงหาการที่จะย้าย
ออกจากคานาอันอย่า งแน่ นอน ท่ าที ข องเขาก็
แตกต่างจากท่าทีของอับรามใน 12:10-13” 1067

บางที ย าโคบได้ตระหนักถึ งคาพยากรณ์ ว่าพงศ์พนั ธุ์ ข องอับราฮัมจะประสบกับการเป็ นทาสใน
แผ่นดินต่าง ประเทศ ถึง 400 ปี (15:13) ดังนั้นเขาต้องได้พบว่ามันยากกว่าที่จะ ข้ามไปยังอียิปต์ (ข้อ 2-4)
พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่ ยาโคบ (ครั้งที่ 9) ที่นี่เพื่อจะทาให้ยาโคบแน่ใจว่าการย้ายนี้ ก็ สอดคล้องกับ
น้ าพระทัยของพระองค์ ที่มีสาหรับยาโคบและ ครอบครัว นี่ เป็ นหนึ่ งในการปลอบโยนทั้งสี่ ที่วา่ “อย่ากลัว”
ที่พระเจ้าได้ให้ในปฐมกาล (ข้อ 3; เปรี ยบเทียบ 15:1; 21:17; 26:24)
พระเจ้าได้สั ญญาที่ จะทาให้ครอบครั วของยาโคบเป็ นชนชาติ ใหญ่ ในอี ยิป ต์ (เปรี ยบเทียบ 12:2;
15:13-14; 17:6, 20; 18:18; 21:13-8) เนื่ องจากความรู ้สึกรังเกียจของคนอียิปต์ที่มีต่อการเป็ นคนเลี้ยงแกะ
ของคนฮี บรู น้ นั ครอบครั วของยาโคบ ก็ไม่ได้อยู่ในอันตรายของการประสบกับการผสมไปสู่ ชีวิตแบบ
อียปิ ต์อย่างที่พวกเขาได้อยูใ่ น อันตรายของการถูกซึ มซับไปสู่ ชีวติ แบบคานาอัน พวกเขายังได้รับแผ่นดินที่ดี
ที่ สุดในอี ยิปต์อีกด้วย การโยกย้ายของ คนอิ สราเอลไปยังอี ยิป ต์น้ นั ก็เป็ นการลงวินัยของพระเจ้าเช่ นกัน
พวกบุตรชายของยาโคบได้ลม้ เหลวที่จะแยกตัว จากคนคานาอัน ดังนั้นพระเจ้าจึงได้โยกย้ายพวกเขาจาก

แผ่นดินที่พระองค์ได้สัญญาให้แก่พวกเขาเป็ นการชัว่ คราว จงสังเกตถึงความเหมือนกันกับการอพยพไปยัง
เสอีร์ของเอซาว (เปรี ยบเทียบ 36:2-8 และ 46:8—47:27)
พระเจ้าได้สัญญาที่จะไปยังอียิปต์กบั ยาโคบ (ข้อ 4) อียิปต์เป็ นครรภ์ที่พระเจ้าได้ใช้เพื่อที่จะก่อตั้ง
ประเทศ ของพระองค์1068 แม้วา่ ยาโคบได้จากแผ่นดินของพระเจ้าไปแต่ก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไว้ขา้ งหลัง พระเจ้า
ได้สัญญาต่อไป อีกว่าจะนายาโคบกลับไปสู่ แผ่นดิ นนั้น พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้ โดยการนาพงศ์พนั ธุ์ของเขา
กลับไปใน 400 ปี ต่อมาและ โดยการนายาโคบกลับไปส่ วนตัวเพื่อการฝังในแผ่นดินนั้น (50:1-21) ยิ่งไปกว่า
นั้นอีก พระเจ้าได้สัญญาว่ายาโคบ จะไม่ตายจนกว่าเขาได้เห็ นโยเซฟ ซึ่ งบ่งบอกว่าโยเซฟจะอยู่ที่นนั่ เมื่ อ
ยาโคบได้ตายไป (49:29-33) “โยเซฟจะเอามือ ปิ ดตาเจ้า ” (ข้อ 4) อ้างอิงถึงธรรมเนี ยมที่คนยิวยังปฏิบตั ิอยู่
บุตรชายคนโตหรื อญาติสนิทที่สุดจะปิ ดตาของคน ที่ตายไปอย่างนุ่มนวล1069
“ครอบครัวที่บกพร่ องในหน้าที่อย่างตั้งใจของยาโคบก็อยู่ที่ขอบของการมารวมกับอีกครั้งหนึ่ งใน
ชุมชนที่แท้จริ ง”1070
การย้ายไปยังอียปิ ต์ ของครอบครัวของอิสราเอล 46:8-27
ส่ วนนี้ประกอบด้วยรายชื่อของแต่ละบุคคลในครอบครัวของยาโคบ ณ เวลาที่เขาได้ยา้ ยไปยังอียิปต์
อย่าง เช่นในบทที่ 31 เมื่อเขาได้จากปั ดดานอารัมนั้น การย้ายนี้ ก็ยงุ่ ยากสาหรับยาโคบ โมเสสได้บนั ทึกถึง
คนทั้งหมด 70 คน (ข้อ 27; เปรี ยบเทียบ อพย. 1:5) คน 66 คนที่ถูกอ้างอิงถึงในข้อที่ 26 ก็ไม่ได้รวมถึงยา
โคบ โยเซฟ เอฟราอิม และมนัสเสห์หรื อบางทีไม่ได้รวมถึงเอร์ และโอนัน (ข้อ 12) และเอฟราอิมและมนัส
เสห์ สเทเฟนได้กล่าวว่ามี 75 คน แต่เขาต้องได้เพิ่มหลานสามคนและเหลนสองคนของโยเซฟ (กจ. 7:14)
ในความเป็ นไปได้ท้ งั หมดนั้น คนทั้งห้า เหล่านี้ได้เกิดมาภายหลัง อย่างเช่นบางคนหรื อทั้งหมดของบุตรชาย
สิ บคนของเบนยามิน (ข้อ 21)
“. . . ตามมุมมองที่เราพบปะอยูบ่ ่อยๆ ในพันธสัญญาเดิมนั้น แม้วา่ แปลกต่อระบบความคิดของเรา
[พวก เขา] ได้มายังอียปิ ต์โดย ลัมบุส พาทรัม [นัน่ คือ โดยตะโพกของบิดาของพวกเขา]”1071
“มัน [ข้อ 8] หมายถึง หลังจากที่คนอิสราเอลได้มายังอียิปต์ไม่นานนั้น ที่นนั่ ก็มีพวกบิดา 70 คน ซึ่ ง
ก่อ ให้ เ กิ ด 70 ตระกู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ นตระกู ล ที่ แ พร่ หลายตลอดประวัติ ศ าสตร์ แ รกเริ่ มของ
อิสราเอล”1072
นี่เป็ นการเริ่ มต้นที่ต่าต้อยของชนชาติใหญ่แห่งอิสราเอล

“มันแทบจะไปไม่ได้ถา้ ปราศจากการสังเกตว่าจานวนของชนชาติในปฐมกาล 10 ก็เป็ น ‘เจ็ดสิ บ’ อีก
ด้วย อย่างที่ ‘เจ็ดสิ บชนชาติ’ แสดงถึ งพงศ์พนั ธุ์ท้ งั หมดของอาดัม ดังนั้นตอนนี้ ‘บุตรชายเจ็ด
สิ บคน’ ก็แสดง ถึงพงศ์พนั ธุ์ท้ งั หมดของอับราม อิสอัค และยาโคบ ซึ่ งก็คือคนอิสราเอล ที่นี่ใน
รู ปแบบเรื่ องราวนั้นก็ คือ การแสดงออกถึงหัวข้อในเฉลยธรรมบัญญัติ 32:8 ที่วา่ พระเจ้าได้แบ่งสรร
พรมแดนของชนชาติต่างๆ (ปฐก. 10) ตามจานวนของคนอิสราเอล ดังนั้นผูเ้ ขียนได้ไปสู่ ความยาว
อย่างมากเพื่อที่จะพรรณนาถึงชนชาติใหม่ แห่ งอิ สราเอลในฐานะมนุ ษยชาติ ใหม่และอับราอัมใน
ฐานะอาดัมคนที่สอง พระพรที่จะมาทางอับราฮัม และเชื้ อสายของเขา ก็คือการฟื้ นฟูของพระพร
ดั้งเดิมของอาดัมซึ่ งเป็ นพระพรที่ได้สูญหายไปในการล้มลง ในความบาปนั้น”1073
การรวมตัวกันใหม่ กบั โยเซฟของอิสราเอล 46:28-30
การรวมตัวกันใหม่น้ ี ทาให้ระลึกถึงการพบปะกับเอซาวก่อนหน้านั้น (32:3) ในทั้งสองสถานการณ์
นั้น หลัง จากระยะเวลาที่ ยาวนานของการแยกจากกันนั้น ยาโคบได้ส่งหมู่คณะล่วงหน้าไปเพื่อจะพบปะ
ญาติของเขา
“แผ่นดินแห่งโกเชน ที่ที่คนฮีบรู ได้อาศัยอยูน่ ้ นั ก็ติดกับเมืองอาวาริ ส ซึ่ งตอนนี่ เป็ นที่รู้จกั ว่าได้ต้ งั อยู่
ที่ แทล เอลดาบา (ไม่ใช่ ณ เมืองทานิส อย่างที่ตาราหลายเล่มได้ยนื ยันข้อเท็จจริ งอย่างผิดๆ)”1074
อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นก็ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่ อในวันเดือนปี ที่ล่าช้าสาหรับการอพยพใน ศตวรรษที่ 13
กคศ. และอาจไม่ถูกต้อง
ยาโคบได้กล่าวว่าการสู ญเสี ยบุตรชายของเขาจะนาเขาไปสู่ แดนคนตายด้วยความโศกเศร้ า (37:35;
42:38) “การเป็ นขึ้นมาจากความตาย” ของโยเซฟได้ทาให้บิดาของเขาที่จะตายด้วยความสงบสุ ข ในทานอง
เดียวกัน การเป็ น ขึ้นมาจากความตายของโยเซฟผูใ้ หญ่กว่า ก็ได้อนุ ญาตให้หลายคนที่จะเผชิ ญกับความตาย
ด้วยความกล้าหาญและ ความหวัง (เปรี ยบเทียบ ฟป. 1:21-26; 1 ปต. 1:3)
โยเซฟได้หนุ นใจให้ครอบครัวของเขาที่จะซื่ อสัตย์ต่อฟาโรห์อย่างเต็มที่ (ข้อ 34) ความไม่ซื่อสัตย์
ได้รัง- ควานครอบครัวของยาโคบมานาน แต่ตอนนี้โยเซฟได้นาพวกเขาออกจากอุปนิสัยที่ทาลายนี้
ผู ้เ ชื่ อ ควรตอบสนองต่ อ การจัด เตรี ย มของพระเจ้า โดยท าการตัด สิ น ใจต่ า งๆของพวกเขาใน
การตอบสนอง ต่ อการริ เริ่ ม ของผูน้ าที่ ฉ ลาดของพระองค์ พวกเขาควรท าอย่า งนั้นด้วยความมัน่ ใจใน

พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ และพึ่งพาการนาพาและการจัดเตรี ยมที่ต่อเนื่ องของพระองค์ การจัดเตรี ยม
คือการนาพาและการดูแลของพระเจ้าที่ พระองค์ปฏิบตั ิการผ่านทางสถานการณ์ต่างๆ
12. การเป็ นผู้นาทีฉ่ ลาดของโยเซฟ 46:31— 47:27
ในฐานะผลลัพธ์ของโยเซฟที่ ได้แนะนาสมาชิ กครอบครั วของเขาแก่ฟาโรห์ น้ นั พวกเขาก็ได้รับ
แผ่นดินที่ดี ที่สุดของอียปิ ต์ ยาโคบได้อวยพรฟาโรห์ในการแลกเปลี่ยนกับความดีของเขา ในหลายปี ที่ตามมา
นั้น โยเซฟได้ซ้ื อ สิ่ งของเกือบทั้งหมดของอียปิ ต์เพื่อฟาโรห์ ได้ช่วยชี วิตของคนอียิปต์ และได้ส่งเสริ มความ
มั่ง คั่ง และพรของอิ ส ราเอล ประเทศต่ า งๆ ทั้ง หมดที่ อ ยู่ ใ กล้ก ับ อี ยิ ป ต์ ไ ด้รั บ พรผ่ า นทางเขาเช่ น กัน
(เปรี ยบเทียบ 12:3)
การจัดเตรียมแผ่นดินและอาหารของพระเจ้ าสาหรับอิสราเอล 46:31— 47:12
บางทีจุดประสงค์หลักของส่ วนนี้ ก็เพื่อที่จะแสดงถึ งการที่พระเจ้าได้ค้ าจุนและอวยพรครอบครั ว
ของยาโคบในอียิปต์ระหว่างห้าปี ที่เหลื ออยู่ของการกันดารอาหารอย่างไร (เปรี ยบเทียบข้อ 12-13) มันยัง
แสดงถึงการที่พระเจ้า ได้บรรลุผลบางส่ วนของพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อบรรพบุรุษเพื่อที่จะทา
ให้พวกเขาเป็ นพรแก่ท้ งั โลก (ข้อ 25) เช่นเดียวกับการเกิดผลและมีคนจานวนมากอย่างไรอีกด้วย (ข้อ 27)
46:31-34 คนอียปิ ต์ได้เกลียดชังผูเ้ ลี้ยงแกะ เพราะว่าการเกษตรกรรมเป็ นพื้นฐานของสังคมอียิปต์ และแม่น้ า
ไนล์ได้ค้ าจุนมัน (ข้อ 34) คนอียิปต์ได้จดั การนาของพวกเขาอย่างระมัดระวังและควบคุมนาเหล่า
นั้นค่อนข้างง่ ายๆ ความยุ่งยากแบบเปรี ยบเทียบของการควบคุ มแกะ แพะ และวัวได้นาให้คน
อียปิ ต์ที่จะคิดว่าบรรดาผูท้ ี่ดูแลพวกสัตว์ของพวกเขานั้นก็โหดร้ายและป่ าเถื่อน1075 บางทีก็เป็ นไป
ได้อีกว่าคนอียิปต์ที่มีอารยะดีกว่านั้นก็ไม่วางใจผูค้ นแบบเร่ ร่อนใดๆ1076 สิ่ งนี้ ได้ส่งผลให้เกิดการ
ที่อิสราเอลดาเนิ นชี วิตแยกจากคนอียิปต์ ที่ที่พวกเขาได้เพิ่มพูนและพัฒนาเอกลักษณ์ และการ
ทรงเรี ยกแบบประเทศที่แตกต่างอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาไว้
“ราเมเสสที่ 3 ถูกกล่าวถึงว่าได้จา้ งชาย 3,264 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างประเทศที่จะ ดู แ ลฝู ง สั ต ว์
ของเขา”1077
47:1-12 การอวยพรฟาโรห์ของยาโคบนั้น (ข้อ 7, 10) ก็ผดิ ปกติเนื่องจากมันบ่งบอกว่าในแง่หนึ่งนั้น (นัน่ คือ
ในฐานะหนึ่งในผูถ้ ูกเลือกสรรของพระเจ้า) ยาโคบก็เหนือกว่าฟาโรห์ ฟาโรห์เป็ นชายแห่งอานาจ

และอิทธิ พลในทางโลกที่ใหญ่โต “ผูน้ อ้ ยเป็ นผูร้ ับพรและผูใ้ หญ่เป็ นผูใ้ ห้พร” (ฮบ. 7:7) ยาโคบ
ได้กลายมาเป็ นพรแก่ผปู ้ กครองโลกชาวต่างชาติ และก็บรรลุผลพระสัญญาของการกลายมาเป็ นพร
ของพระเจ้าบางส่ วน เหตุการณ์น้ ี ได้ส่อให้เห็ นถึงความสาเร็ จเต็มที่ในอนาคตของการเป็ นพรทัว่
โลกแก่ประเทศต่างๆ ของอิสราเอล
“การแกว่งไปแกว่งมาที่นอ้ ยที่สุดและมากที่สุดของประชากรของพระเจ้า ก็มีความเหนื อกว่า. . . ต่อ
หน้าบรรดาผูท้ ี่มีสถานะสู งที่สุดของโลก”1078
ดูเหมือนยาโคบได้อธิ บายถึงชี วิตของเขาว่าเป็ นการพักแรม (ข้อ 9) เป็ นหลักเพราะว่าเขายังไม่ได้
ไปสู่ การครอบครองสุ ดท้ายของแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา แน่ นอนว่าเขาได้อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ
อย่างกว้างขวางตลอดชีวติ ของเขา: ปัดดานอารัม คานาอัน และตอนนี้ อียิปต์ อายุของเขาก็นอ้ ย กว่า
บรรพบุรุษของเขา 130 ปี เมื่อเทียบกับ 175 ปี ของอับราฮัม และ 180 ปี ของอิสอัคการเปรี ยบ เทียบนี้
ยังบ่งบอกว่าทั้งอับราฮัมและอิสอัคก็ไม่ได้ประสบกับความยุง่ ยากและความทุกข์ต่างๆ ที่ ย าโคบได้
ประสบตลอดชีวติ ของเขา
“ครั้งแรกที่เราได้เผชิ ญหน้ากับยาโคบนั้น เขาก็ได้ดิ้นรนต่อสู ้กบั พี่ชายฝาแฝดของเขาภาย ในครรภ์
มารดาของเขา ขณะที่เรามาสู่ ตอนปลายของชี วิตของยาโคบนั้น เขาก็กาลังดิ้นรน ต่อสู ้เพื่อชี วิตของ
เขาในคานาอันที่ได้ถูกทาลายด้วยการกันดารอาหาร มีประสบการณ์ ต่างๆ ที่ลาบากมากมายสาหรับ
ยาโคบในระหว่า งชั่ว ขณะแรกและสุ ดท้า ยเหล่ า นี้ ข องการ ดิ้ น รนต่ อ สู ้ ชี วิตของเขานั้นมี ค วาม
โศกเศร้ามากกว่าความยินดี”1079
“ถ้อยคาเหล่านี้ [ข้อ 9] ดูเหมือนจะเป็ นความพยายามของผูเ้ ขียนในการเปรี ยบเทียบอย่าง จงใจกับ
พระสัญญาภายหลังที่วา่ บุคคลที่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาควร ‘มีชีวติ ยืนนานและไปดี มาดีใน
แผ่นดิน’ (ฉธบ. 5:16) เราเรี ยนรู ้ที่นี่วา่ ยาโคบผูซ้ ่ ึ งได้หลอกลวง บิดาของเขาก็ได้พระพรไปนั้น ไม่
เพียงแต่ตอ้ งตายนอกแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาเท่านั้น แต่ ชี วิตของเขานั้นก็ส้ ันและลาบากอี กด้วย
ดังนั้น จากถ้อยคาของเขาแล้ว เราก็สามารถเห็น ถึงการชดเชยสุ ดท้ายสาหรับการกระทาต่างๆ ของ
ยาโคบก่อนหน้านั้นในพระธรรม ปฐมกาล”1080
ที่นี่ ตัวบทก็อธิ บายถึงบริ เวณที่ครอบครัวของยาโคบได้ต้ งั ถิ่ นฐานใน “ดินแดนแห่ งเมืองราเมเสส”
แทนที่จะเป็ นเมืองโกเชน (ข้อ 11) “ดินแดนแห่ งเมืองราเมเสส” คงเป็ นอีกชื่อหนึ่งสาหรับเมือง โกเชน
หรื อบริ เวณที่ใหญ่กว่าที่ลอ้ มรอบเมืองโกเชน หรื อตาบลภายในเมืองโกเชน

การใช้ชื่อ “ราเมเสส” ที่นี่และที่อื่นๆ นั้น (อพย. 1:11; 12:37; กดว. 33:3, 5) ได้กลายมาเป็ น ประเภท
ของ “ข้อมู ล ที่ ท าให้เข้า ใจผิด ” ส าหรั บ นัก ตี ค วามหลายคน มันได้นาให้พ วกเขาที่ จะสรุ ป ว่า
เหตุการณ์เหล่านี้ ได้เกิดขึ้นหลังจากหนึ่ งในฟาโรห์ที่ชื่อราเมเสสได้มีชีวิตอยู่ ราเมเสสที่ 1 ได้ครองราชย์ประมาณ 1347-1320 กคศ. อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงต่างๆ ตามลาดับวันเดือนปี ของพระคัมภีร์
(1 พกษ. 6:1; อพย. 12:40; และข้ออื่นๆ) ชี้ ถึงวันสาหรับการย้ายไปยังอียิปต์ของอิสราเอลใกล้เคียง
1876 กคศ. แล้วเราสามารถให้เหตุผลสาหรับการใช้ชื่อราเมเสสที่นี่ได้อย่างไร?
มันเป็ นไปได้วา่ ชื่อราเมเสส (ซึ่ งสะกดว่า ราอัมเสส อีกด้วย) ได้ถูกใช้เมื่อยาโคบได้เข้าไปใน อียิปต์
แม้วา่ การอ้างอิงนอกพระคัมภีร์ไม่ได้ยนื ยันสิ่ งนี้1081 “ราอัมเสส” หมายถึง “รา [พระอาทิตย์] ได้สร้าง
มัน”1082 ประการที่สอง ในสมัยของโมเสสนั้น ราเมเสสอาจเป็ นชื่ อของตาบลนี้ ในภายหลัง เมื่อเขา
ได้เขียนปฐมกาล เขาอาจได้ใช้ชื่อสมัยใหม่เมื่อเขาได้เขียนปฐมกาลแทนที่จะเป็ นชื่ อเดิมที่ ได้ถูก
ใช้ใ นสมัยของยาโคบ ความเป็ นไปได้ป ระการที่ ส ามก็ คื อว่า ราเมสเสเป็ นชื่ อตาบล แม้ก ระทัง่
ภายหลังในประวัติศาสตร์ (เช่น หลังจากฟาโรห์ราเมเสส) ผูค้ ดั ลอกภายหลังอาจได้เอา “ราเมเสส”
มาแทนชื่อเดิมที่ได้ถูกใช้เมื่อโมเสสได้เขียนหรื อเมื่อยาโคบได้เข้าไปในอียปิ ต์
ชื่ อต่างๆ ที่มาภายหลังก็ปรากฎในปฐมกาล ตัวอย่างเช่ น เมืองดาน (14:14), ซึ่ งก่อนหน้านั้นคือ
ลาอิช (วนฉ. 18:29) ก็ได้รับชื่ อ “ดาน” ระหว่างช่วงเวลาของผูว้ ินิจฉัย (ราว 1350 –1050 กคศ.) เป็ น
ที่ชดั เจนว่าใครคนหนึ่ งหลังจากสมัยของโมเสสนั้นได้เอาชื่ อสมัยใหม่ “ดาน” มาแทนชื่ อเดิมใน
ปฐมกาล 14:14 นี่ก็ให้เหตุผลสาหรับการอ้างอิงต่างๆ ถึงคนฟี ลิสเตียในปฐมกาลเช่นกัน
“การลงไปยังอียิปต์ของยาโคบนั้น ก็แตกต่างจากการลงไปยังอียิปต์ของปู่ ของเขาจริ งๆ (บทที่ 12)!
ทั้งสองก็แสวงหาความปลอดภัยของอี ยิปต์เนื่ องจากการกันดารอาหารที่จะช่ วยตัวเองให้รอดนั้น
อับราฮัมก็พวั พันในการหลอกลวง ที่จะช่วยครอบครัวของเขาให้รอดนั้น ยาโคบก็พวั กันในการอวย
พร ฟาโรห์ ณ การเยี่ยมเยียนของอับราฮัมนั้นก็ดีใจที่จะเห็นอับราฮัมกลับไปยังประเทศของเขาเอง
ฟาโรห์ ณ การเยี่ยมเยียนของยาโคบนั้นก็ยืนกรานว่ายาโคบต้องอยู่และตั้งถิ่ นฐานในแผ่นดิ นที่ ดี
ที่สุด อับราฮัมก็กลับไปจากอียิปต์ สาหรับยาโคบนั้น อียิปต์เป็ นบ้านใหม่ของเขา อับราฮัมได้จาก
อียปิ ต์ไปแบบมีชีวติ อยู่ (และดีใจที่จะเป็ นอย่างนั้น!) ยาโคบจะจากอียปิ ต์ไปเมื่อตายไป”1083
การจัดเตรียมแผ่นดินและอาหารของพระเจ้ าสาหรับฟาโรห์ 47:13-27
ส่ วนนี้ก็แสดงถึงความสาเร็ จของการอวยพรฟาโรห์ของยาโคบ (46:31—47:6 และ 47:7-10) โยเซฟ
สามารถที่จะช่วยอียิปต์และบรรดาเพื่อนบ้านของอียิปต์ให้รอดพ้นจากการกันดารอาหารที่รุนแรงอย่างมาก

และที่จะ บรรเทาสภาพเลวร้ายอย่างยิง่ ของคนอียปิ ต์ เขาได้บรรลุผลพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่จะอวย
พรผ่านทาง โยเซฟและที่จะอวยพรทั้งโลกผ่านทางลูกหลานของอับราฮัม ฟาโรห์ได้รับเงินจากอียิปต์และ
คานาอัน (ข้อ 13-14) ฝูงสัตว์ (ข้อ 15-17) แผ่นดินและพวกทาส (ข้อ 18-21, 23, 25) และ 20 % ของการเก็บ
เกี่ยวในอนาคต (ข้อ 23-26) ภาษีเช่นนั้นก็ไม่ได้ไม่เข้าที่กบั สิ่ งที่เป็ นธรรมดาในสมัยนั้นในโลกตะวันออก
ใกล้โบราณ แท้จริ งแล้วมันเป็ นจานวน น้อยเนื่ องจากว่าค่าเฉลี่ยคือ 33 และ 1 ใน 3 เปอร์ เซนต์1084 พระเจ้าได้
อวยพรฟาโรห์เพราะว่าเขาได้อวยพร คนอิสราเอลด้วยสิ่ งที่ดีที่สุดของอียิปต์ ภายหลังในสมัยของโมเสสนั้น
พระเจ้าได้สาปแช่งฟาโรห์อีกองค์หนึ่งเพราะ ว่าเขาได้ปฏิบตั ิต่อคนอิสราเอลอย่างรุ นแรง (เปรี ยบเทียบ 12:3)
“สถานการณ์ท้ งั หมดนี้ ก็บ่งบอกถึงความหมายของอพยพ 1:8-11 ซึ่ งกล่าวว่ากษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ได้ข้ ึน
ครองราชย์ ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้รู้จกั กับโยเซฟ ดังนั้นและอย่างเหน็บแนมก็คือว่า กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ได้เริ่ มต้นที่
จะทา ให้คนอิสราเอลเป็ นทาสที่จ ะทางานในโครงการต่างๆ ของเขา ถ้าเขาได้จดจาถึงโยเซฟ
เขาคงได้ตระหนักว่าคนอิสราเอลนั้นจงรักภักดี และสัตย์ซื่อแค่ไหนในการพักแรมของพวกเขาใน
แผ่นดินนั้น เนื่องจากว่า ฟาโรห์องค์น้ ีได้ปฏิบตั ิต่ออิสราเอลอย่างดี พวกเขาก็เจริ ญรุ่ งเรื องและเขา
ก็มีอานาจและมัง่ คัง่ แต่เนื่ องจาก ว่ากษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ได้ปฏิ บตั ิต่ออิสราเอลอย่างรุ นแรง เขาจะไม่มี
พรอันใดจากพระเจ้าเลย หรื อเขาจะไม่ สามารถที่จะขัดขวางความมัง่ คัง่ ของประชากรของพระเจ้า
ได้ จากการเริ่ มต้นและการสิ้ นสุ ดของการพักแรม ในอียิปต์น้ นั ความมัง่ คัง่ และการเติบโตได้มาจาก
พระพรของพระเจ้า บรรดาผูท้ ี่ได้ยอมรับมันก็ได้มีส่วน ร่ วมในมัน”1085
47:13-19 “มันเป็ นสิ่ งที่เห็นได้โดยง่ายในโลกสมัยโบราณว่า คนหนึ่งได้จ่ายเงินในการแลกเปลี่ยน กับบางสิ่ ง
ซึ่งรวมถึงเสรี ภาพของตนเองในฐานะที่เป็ นทางเลือกสุ ดท้าย”1086
“การเป็ นทาสของอียิปต์และการเป็ นทาสของเมโสโปเตเมียนั้น ก็แตกต่างโดยทัว่ ไประหว่างผูค้ นที่
เคยเป็ นอิ ส ระมาก่ อน ผูซ้ ่ ึ ง ได้ก ลายมาเป็ นทาสหนี้ สิ้ นและคนต่ า งประเทศ (ตามปกติ คื อ เชลย
สงคราม) ผูซ้ ่ ึ งได้ถูกซื้ อและขายไปในฐานะทรั พย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้กฎหมายและสัญญาของ
เมโสโปเตเมียบ่งบอกว่า เจ้าหนี้ ได้รับการบริ การจากทาสหนี้ จนกระทัง่ หนี้ ได้รับการชาระ แต่ทาส
แบบทรั พ ย์ส มบัติที่ เ คลื่ อนย้า ยได้ก็ เป็ นของเจ้า ของ ของพวกเขาโดยปราศจากโอกาสแห่ ง การ
ปลดปล่อยอย่างมาก แม้ว่าเราไม่สามารถรู ้ จากปฐมกาลนั้น มันก็มีเหตุผลที่ จะเชื่ อว่า การยอม
จานนอย่างสมัครใจของผูค้ นก็ทึกทักเอาว่า การเป็ นทาสก็ไม่ใช่ถาวร (เปรี ยบเทียบกฎหมายที่ถูกตั้ง
โดยโยเซฟใน 47:26)” 1087
“แนวคิดของการเป็ นทาสก็ไม่เป็ นที่ดึงดูดใจต่อความคิดสมัยใหม่ แต่ในโลกสมัยโบราณ นั้น มัน
เป็ นวิธีหลักของการจัดการกับคนจนและคนสิ้ นเนื้ อประดาตัว ถ้าผูค้ นได้กลายมา เป็ นทาสของ

ฟาโรห์ มันก็เป็ นความรั บผิดชอบของฟาโรห์ที่จะเลี้ ยงดูพวกเขาและดูแล พวกเขา มันเป็ นวิธีที่ดี
ที่สุดสาหรับพวกเขาที่จะอยูร่ อดจากการกันดารอาหาร”1088
นี่ เป็ นการอ้างอิงถึงม้าในพระคัมภีร์เป็ นครั้งแรก ซึ่ งเป็ นสัตว์พ้ืนฐานของเครื่ องมือทางการบรรทุก
และทางกองทัพ ณ เวลานี้ (ข้อ 17) อียิปต์เป็ นแหล่งที่สาคัญของม้าในสมัยของซาโลมอน (เปรี ยบ
เทียบ 1 พกษ. 10:28-29)
47:20-26บรรดานักเขียนชาวกรี กแรกเริ่ ม เช่ นเดี ยวกับหลักฐานทางอนุ สาวรี ย ์ ดูเหมือนจะยืนยันการปฏิรูป
ทางการเมืองของโยเซฟและการจัดสรรปั นส่ วนที่ดินใหม่ในอียปิ ต์1089 ในแง่อย่างแท้จริ งอย่างมาก
นั้น โยเซฟได้กลายมาเป็ นผูช้ ่ วยให้รอดของคนต่างชาติเช่ นเดี ยวกับคนยิว1090 ภาษี 20 เปอร์ เซนต์
ของเขาก็เกินพอเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั ในที่อื่นๆ ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ1091
“เราอาจเพิ่มเติมอีกว่าข้อยกเว้นที่มีต่อที่ดินของวิหาร (ข้อ 22, 26) ก็แสดงให้เห็นว่าการ กระทาของ
โยเซฟไม่ใช่การยึดที่ดินแบบหยาบคาย โดยปราศจากการคานึงถึงธรรมเนียม ของอียิปต์และสวัสดิ
ภาพของสังคม”1092
47:27 ภายใต้การบริ การจัดการของโยเซฟนั้น อิสราเอลก็มงั่ คัง่ ซึ่ งตรงข้ามกับอียิปต์ และได้เพิ่มพูนขึ้ น
ในด้านจานวนคน โดยปราศจากการประสบกับการถูกถอดถอน หรื อการสู ญเสี ยความเป็ นเอกเทศ
ความสาเร็ จของพระสัญญาของพระเจ้า ที่จะเพิ่มพูนเชื้ อสายของบรรพบุรุษก็คืบหน้าไปภายใต้การ
ปกครองของโยเซฟ
ผูน้ าที่ฉลาดรู ้ ว่าความมัง่ คัง่ มาจากพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นเขาก็ทาการตัดสิ นใจที่สอดคล้องกับสิ่ งที่
พระเจ้าได้ เปิ ดเผยเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ได้สัญญาว่าจะอวยพร
13. การนมัสการของยาโคบในอียปิ ต์ 47:28 — 48:22
ยาโคบได้แสดงออกถึงความเชื่ อของเขาในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าโดยการเรี ยกร้ องให้พวก
บุตรชาย ของเขาที่จะฝังเขาไว้ในแผ่นดินแห่ งพระสัญญา เขายังได้แสดงให้เห็นอีกว่าเขาได้เรี ยนรู ้ว่าพระ
เจ้าจะอวยพร บรรดาผูท้ ี่พระองค์เลือกที่จะอวยพรโดยการอวยพรเอฟราอิมซึ่ งเป็ นน้องชายเหนือมนัสเสห์ซ่ ึ ง
เป็ นพี่ชาย
การขอร้ องของยาโคบทีจ่ ะถูกฝังไว้ ในคานาอัน 47:28-31

ยาโคบได้ดาเนิ นชี วิต 17 ปี ในการดูแลของโยเซฟ ผูซ้ ่ ึ งในเชิ งเหน็บแนมแล้วได้ใช้เวลา 17 ปี แรก
ของ ชีวิตของเขาในการดูแลของยาโคบ (37:2) ขณะที่การตายของยาโคบดูเหมือนจะใกล้เข้ามานั้น เขาได้
เรี ย กหาโยเซฟ และท าให้ เ ขาสาบานที่ จ ะฝั ง เขาไว้ใ นแผ่น ดิ น แห่ ง พระสั ญ ญาแทนที่ จ ะเป็ นในอี ยิ ป ต์
(เปรี ยบเทียบ 24:2-3) ในฐานะ บิดาของบุคคลเช่นโยเซฟนั้น ยาโคบคงได้มีหลุมฝังศพที่ดีอย่างมากใน
อียิปต์ อย่างไรก็ตาม การขอร้องของเขา ได้แสดงออกถึ งความชอบของเขาที่มีต่อพระสัญญาของพระเจ้า
แทนที่จะเป็ นเสี ยงแซ่ซอ้ งของโลก (เปรี ยบเทียบ โมเสสในฮีบรู 11:24-25)
การวางมือไว้ใต้ “ขาอ่อน” เป็ นพิธีกรรมที่เชื่ อมโยงกับการทาสัญญาที่จริ งจัง (เปรี ยบเทียบ 24:2-3)
ยาโคบ ได้นมัสการพระเจ้าสาหรับการให้ตามความปรารถนาของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้หมอบราบบน
เตียงของเขาใน การขอบคุณแด่พระยาเวห์และหรื อด้วยการนับถือที่มีต่อโยเซฟ (เปรี ยบเทียบ 37:9-10) เขา
อาจอ่อนแอเกินไปที่จะ คุกเข่าบนพื้นได้ (เปรี ยบเทียบ 48:12; 1 พกษ. 1:47)
“ในชี วิตนั้น บ่อยครั้ งแล้วที่ยาโคบผูซ้ ่ ึ งเป็ นนักวางอุบายที่ ฉลาดแกมโกงได้วางใจในความมี เล่ ห์
เหลี่ยมของเขาเองที่จะบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ของเขา ตอนนี้ ในการเวลาใกล้ตายนี้ เขาก็แสดงให้เห็น
ว่าความหวังสุ ดท้ายของเขาก็คือพระสัญญาของพระเจ้า”1093
การรับเอาบุตรชายของโยเซฟมาเป็ นบุตรของยาโคบ 48:1-11
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในสามบทสุ ดท้ายของปฐมกาลก็กล่าวถึงบรรดาวันสุ ดท้ายของยา
โคบ และโยเซฟ ในบทสุ ดท้ายเหล่านี้ ก็มีการอ้างอิงอื่นๆ อย่างมากมายถึ งฉากต่างๆ ก่อนหน้านั้นในพระ
ธรรมนี้
“การย้อนกลับไปอย่างต่อเนื่ องยังฉากต่างๆ และพระสัญญาต่างๆ ก่อนหน้านั้นก็อยูใ่ นที่อย่างเต็มที่
ใน พระธรรมนี้ ซ่ ึ งหัวข้อก็คือ ความสาเร็ จแห่ งพระสัญญาต่างๆ ซึ่ งเป็ นพระธรรมที่ตามปกติแล้วก็
ใช้การเปรี ยบ เทียบระหว่างฉากต่างๆ ในฐานะที่เป็ นเทคนิ คทางการเล่าเรื่ อง และ ณ ตอนจบของ
หนังสื อนี้น้ นั มันก็ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเสาะแสวงการเชื่ อมต่อแบบผสมผสานเหล่านี้ จนถึงความ
สมบู รณ์ มันส่ ง เสริ ม ความ รู ้ สึ กของความสมบู รณ์ และแนะนาว่า เรื่ องราวได้ไปถึ ง จุ ดหยุดตาม
ธรรมชาติแล้ว”1094
“มันเหมาะสมที่ตอนจบของปฐมกาลควรดึงไปสู่ การปิ ดด้วยการอ้างอิงแบบซ้ าๆ ถึงคาที่เป็ นหัวข้อ
ของ พระธรรมนี้ (‘อวยพร’)” 1095

ส่ วนที่สาคัญอย่างมากนี้ ก็อธิ บายการที่เอฟราอิมและมนัสเสห์ได้มาสู่ สถานะที่เท่าเทียมกับพวกพี่
น้องของ โยเซฟและเหตุที่โยเซฟไม่ได้กลายมาเป็ นหัวหน้าเผ่า มนัสเสห์น้ นั คงอายุระหว่าง 20 ถึง 26 ปี ณ
เวลานี้ (41:50; 47:28) แน่ นอนว่า เอฟาราอิ มก็หนุ่ มกว่ามนัสเสห์ ดังนั้นเราก็มีการศึ กษาทางปรั ชญาที่
เกี่ยวกับสาเหตุและต้นกาเนิด อีกอันหนึ่ง
ในฐานะอิสราเอล เจ้าชายกับพระเจ้าที่ยาโคบได้ปฏิ บตั ิ การกระทาที่สาคัญและเป็ นทางการนี้ (ข้อ
2-4; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 11:21) การกระทาของเขานั้นก็สอดคล้องกับน้ าพระทัยและจุดประสงค์ของพระเจ้า
สาหรับ ครอบครัวที่ถูกเลือกสรร และมันได้เกี่ ยวข้องกับพระสัญญาต่างๆ ทางบรรพบุรุษที่เขาได้อา้ งอิงถึ ง
(เปรี ยบเทียบ 35:10-12)
“ยาโคบอาจจะสู ญเสี ยสุ ขภาพของเขา แต่เขาไม่ได้สูญเสี ยความทรงจาของเขา เขาสามารถระลึ ก
ถึง เหตุการณ์ของหลายปี ก่อนหน้านั้นเมื่อพระเจ้าได้ปรากฎแก่เขา ณ ลูส [เบธเอล] (35:9-15) เขา
กล่าวซ้ า พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าเกี่ ยวกับความอุดมสมบูรณ์ การทวีคูณว่าเชื้ อสายของเขาจะ
เป็ นการรวมกลุ่ม ของชนชาติต่างๆ และสุ ดท้ายพระสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดิน องค์ประกอบที่สาคัญ
ของการปรากฎนั้นที่เขา ไม่ได้กล่าวซ้ าก็คือการเปลี่ ยนชื่ อจากยาโคบไปเป็ นอิสราเอล โดยวิธีน้ ี
ยาโคบก็ลดบทบาทของเขาลงและก็เพิ่มบทบาทของพระเจ้าขึ้นในเหตุการณ์น้ นั ”1096
โดยการรับเอาบุตรชายสองคนแรกของโยเซฟมาเป็ นบุตรของเขาเองและให้สถานะเท่าเทียมกับพวก
พี่นอ้ ง ของโยเซฟแก่พวกเขานั้น ยาโคบก็ให้พรสองเท่าแห่งสิ ทธิ บุตรหัวปี แก่โยเซฟ (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ ข้อ
22; 1 พศด. 5:1-2) แท้ที่จริ งแล้วเขากาลังยกระดับโยเซฟไปสู่ ระดับของเขาเอง โยเซฟเป็ นบุตรชายคนแรก
ของภรรยาคนแรก ที่ต้ งั ใจของเขา การอ้างอิงถึ งราเชลของยาโคบ (ข้อ 7) แสดงให้เห็ นว่า เธอในฐานะ
มารดาของโยเซฟก็ได้อยูใ่ น ความคิดของเขาในการกระทานี้ การกระทานี้ ได้ให้เกียรติแก่เธอ บุตรชาย
คนอื่นๆ ของโยเซฟก็ได้รับมรดกต่างๆ ของพวกเขาเอง
“ข้อ 7 ก็ได้ทาให้นกั ตีความสงสัยมาเป็ นเวลานาน ทาไมมีการอ้างอิงถึงราเชล ณ จุดนี้ในเรื่ องราวนี้
และ ทาไมมีการอ้างอิงถึงสถานที่ฝังศพของเธอ? ถ้าเราเชื่ อมโยงข้อนี้ กบั สิ่ งที่มาก่อนนั้น จากนั้น
การอ้างอิงถึง ราเชลที่นี่คงถูกกระตุน้ จากข้อเท็จจริ งที่ว่า อย่างที่เธอได้ให้กาเนิ ด ‘บุตรชายสองคน’
แก่ยาโคบ (44:27 คือ โยเซฟและเบนยามิน) ณ เวลาที่เขากาลังจะได้เข้าไปสู่ แผ่นดิน (48:7) ดังนั้น
โยเซฟก็ได้ให้ ‘บุตรชาย สองคน’ แก่ยาโคบ (ข้อ 5) ณ เวลาที่เขากาลังจะได้เข้าไปในอียิปต์อีก
ด้วย”1097

ตาของยาโคบก็มืดมัวในวัยชราของเขา (ข้อ 10) ดังนั้นเขาอาจไม่ได้รู้ถึงเอฟาราอิมและมนัสเสห์
(เปรี ยบ เทียบ 27:1) อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นไปได้วา่ โดยการถาม “นี่โคร?” นั้น (ข้อ 8) ยาโคบก็
ก าลัง ระบุ ถึ ง ผูร้ ั บ มรดกในฐานะส่ วนหนึ่ ง ของพิ ธี ท างกฎหมายแห่ ง การรั บ เอาเป็ นบุ ตรหรื อ การให้พ ร
(เปรี ยบเทียบ 27:18) สายตาของทั้งอิสอัคและยาโคบก็มืดมัวในวัยชราของพวกเขา
“มีการแตะต้องแบบเบาๆ ของการเหน็บแนมที่นี่ นัน่ คือ ยาโคบได้เอาพรของอิสอัคมาโดยกลโกง
และการหลอกหลวง ในขณะที่โยเซฟกาลังเอาพรมาเพื่อบุตรชายของเขาโดยความจริ งใจและความ
ซื่ อตรง”1098ยาโคบได้ให้ชื่อเสี ยงเกียรติยศแด่พระเจ้าว่า เขาสามารถที่จะเห็นบุตรชายของโยเซฟได้
(ข้อ 11) เขาได้มาสู่ การยอมรับถึงการทางานแบบจัดเตรี ยมและพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเขา
ขณะที่เขาได้ตระหนักว่า พระเจ้าได้สัตย์ซื่อต่อเขาเพียงไรโดยไม่คานึงถึงความไม่สัตย์ซื่อของเขา
การอวยพรเอฟราอิมและมนัสเสห์ ของยาโคบ 48:12-20
เอฟราอิมและมนัสเสห์ได้ยืนใกล้กบั ยาโคบ ระหว่างขาของเขา ดังนั้นเขาสามารถเห็ นและสัมผัส
พวกเขาได้ (ข้อ 12) พิธีรับเป็ นบุตรของโลกตะวันออกใกล้โบราณได้รวมถึงการวางบุตรที่จะรับมาเป็ น
บุตรนั้นบนหัวเข่าของ บิดาหรื อมารดาที่จะรับบุตรนั้น เพื่อจะเป็ นสัญลักษณ์ของการให้กาเนิ ดแก่เขาแทนที่
มารดาผูใ้ ห้ ก าเนิ ด 1099 ตอนนี้ โยเซฟได้น าพวกเขากลับ ไปยัง ที่ ที่ เ ขาได้อ ยู่ นั่น คื อ ต่ อ หน้า บิ ด าของเขา
จากนั้นเขาได้กม้ กราบต่อยาโคบ
“โยเซฟอาจเป็ นบุคคลที่มีอานาจมากที่สุดเป็ นอันดับสองในอียปิ ต์ แต่เขาไม่เคยสู ญเสี ยการนับถือที่
มีต่อ บิดาของเขา และเขาไม่เคยหยุดที่จะมีความกรุ ณาต่อเขา”1100
จากการที่ได้จดั การให้มนัสเสห์และเอฟราอิมอยู่ในลาดับตามปกติตามอายุของพวกเขาสาหรับการ
อวยพร ของยาโคบนั้น จากนั้นโยเซฟก็ได้นาพวกเขามาอีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 13)
นี่ เป็ นครั้งแรกของตัวอย่างต่างๆ ตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับการวางมือ (ข้อ 14) โดยการกระทาเชิง
สัญลักษณ์ นี้ บุคคลหนึ่ งก็ได้โยกย้ายอานาจฝ่ ายวิญญาณหรื อของประทานไปยังอีกผูห้ นึ่ ง พิธีน้ ี เป็ นส่ วน
หนึ่ งของพิธีของการ แต่งตั้งบุคคลหรื อกลุ่มไปสู่ หน้าที่ (กดว. 27:18, 23; ฉธบ. 34:9; มธ. 19:13; กจ. 6:6;
8:17 และข้ออื่นๆ) การถวาย เครื่ องบูชา และการรักษาที่พระเยซู คริ สต์และพวกอัครทูตได้กระทาในกรณี น้ ี
ในเชิ งสัญลักษณ์แล้ว ยาโคบได้ โยกย้ายพระพรจากตัวเขาเองไปสู่ บุตรชายของโยเซฟ เมื่อได้กล่าวออกไป
แล้วพระพรนั้นก็กลับไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ กดว. 23:20; รม. 11:29)

การอวยพรเอฟราอิ มและมนัสเสห์ ของยาโคบนั้นก็ได้นามาซึ่ งความสาคัญทางการเผยพระวจนะ
และอานาจอีกด้วย (ข้อ 19-20) ภายใต้การดลใจของพระเจ้านั้น ยาโคบได้จงใจให้พระพรสิ ทธิ บุตรหัวปี แก่
เอฟราอิมและได้ ทานายถึงความเป็ นเอกของเขา นี่ เป็ นชนรุ่ นที่สี่ที่ติดต่อกันของลูกหลานของอับราอัมที่
ซึ่ งรู ปแบบตามปกติของ บุ ตรหัวปี ที่ทึกทักเอาความเป็ นเอกเหนื อบุตรคนที่สองได้ถูกกลับกัน เช่ น อิสอัค
เหนื ออิชมาเอล ยาโคบเหนื อเอซาว โยเซฟเหนื อรู เบน และเอฟราอิมเหนื อมนัสเสห์ เราสามารถเห็ น
พระพรนี้ ในขบวนการของความสาเร็ จในระหว่าง สมัยของผูว้ ินิจฉัยเมื่อเผ่าเอฟราอิมได้ขยายตัวอย่างมาก
และมี อิทธิ พล เผ่าที่ รวมกันของเอฟราอิมและมสัสเสห์ได้ เพิ่มขึ้นจาก 72, 700 คนในปี ที่สองหลังจาก
การอพยพ (กดว. 1:32-35) ไปสู่ 85,200 คนในสี่ สิบปี ต่อมา (กดว. 26:28-37) ในทางตรงกันข้ามนั้น เผ่าของ
รู เบนและสิ เมโอนได้ลดลงจาก 105,800 คนไปสู่ 65,930 คนในระหว่าง สมัยเดียวกัน คนเอฟราอิมได้เป็ น
ผูน้ าท่ามกลางเผ่าทางเหนื อสิ บเผ่าและได้รุ่งเรื องจนถึงขนาดที่วา่ คนยิวได้ใช้ชื่อ เอฟราอิมอย่างเท่าเทียมกับ
ชื่ ออิสราเอล บ่อยครั้งแล้ว คนเอฟราอิมได้แสดงออกถึ งท่าที ของความเหนื อกว่าท่ามกลาง เผ่าต่างๆ ที่เรา
สามารถย้อนรอยไปสู่ พระพรนี้ได้ (เช่น วนฉ. 12:1; และข้ออื่นๆ) วลีฮีบรู ที่แปลว่า “คนหลาย ประชาชาติ ”
(ข้อ 19) ก็ป รากฎเพี ย งที่ นี่ใ นพันธสั ญญาเดิ ม และบางที หมายถึ ง กลุ่ มของผูค้ น นั่นคื อ มี จานวนมาก
จากมุมมองของยาโคบนั้น การอ้างอิงถึงอิสราเอลในข้อที่ 20 ก็ประยุกต์ใช้กบั ชนชาติในอนาคต
การประกาศถึงสิ ทธิบุตรหัวปี ของโยเซฟของยาโคบ 48:21-22
ยาโคบ (อิสราเอล นัน่ คือ เจ้าชายกับพระเจ้า) ได้เชื่ ออย่างมัน่ คงถึ งพระสัญญาของพระเจ้าที่จะนา
ลูกหลาน ของเขากลับไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญา (เปรี ยบเทียบ 46:4) พระสัญญาแบบการเผยพระวจนะ
ที่มีต่อโยเซฟของ ยาโคบ (ข้อ 22) ก็เป็ นการเล่นคา คาสาหรับ “ส่ วน” หมายถึง สันเขา หรื อ ไหล่ (ของ
แผ่นดิน) และเป็ นสิ่ งเดียวกัน กับ “เชเคม” เชเคมอยูใ่ นพรมแดนทางเผ่าของมนัสเสห์ ต่อมาคนอิสราเอล
ได้แบ่งดินแดนท่ามกลางเผ่าต่างๆ (ยชว. 24:1) และได้ฝังโยเซฟไว้ที่เชเคม (ยชว. 24:32) ยาโคบได้ถือว่า
ที่ ดินที่ เขาได้ซ้ื อที่ นั่น (33:18-20) เป็ นหลัก ประกันถึ ง การครอบครองแผ่นดิ นทั้ง หมดในอนาคตของ
ลูกหลานของเขา ในสมัยของพระเยซู น้ นั ผูค้ นได้กล่าว ถึ งเชเคม (ใกล้เมืองสิ คาร์ ) ว่าเป็ นสิ่ งที่ยาโคบได้
ให้แก่โยเซฟ (ยน. 4:5)
ยาโคบได้กล่าวราวกับว่าเขาได้เอาเชเคมมาจากคนอาโมไรต์โดยการบังคับ (ข้อ 22) บางทียาโคบ
ได้มองว่า การฆ่าคนเชเคมของสิ เมโอนและเลวีน้ นั เป็ นการเอาเมืองนั้นของเขาเอง (34:27-29) 1101 อีกมุมมอง
หนึ่งก็คือว่า โมเสส ได้ใช้กริ ยาสมบูรณ์ในภาษาฮีบรู ซึ่งแปลเป็ นกริ ยาอดีตในภาษาอังกฤษ (“ได้เอา”) ในเชิง
การพยากรณ์ ในการใช้ แบบนี้ ซึ่ งก็เป็ นเรื่ องปกติในพันธสัญญาเดิมนั้น ผูเ้ ขียนก็ได้กล่าวถึ งอนาคตว่า
เป็ นเช่นอดีต แนวคิดก็คือว่า เนื่อง จากว่าพระเจ้าได้ทานายถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยการดลใจของพระเจ้านั้น
สิ่ งเหล่านั้นที่อยูใ่ นอนาคตก็มีความ แน่นอนในเรื่ องความสาเร็ จจนบุคคลหนึ่งสามารถกล่าวถึงสิ่ งเหล่านั้นว่า

ได้เกิดขึ้นแล้ว ที่นี่ความคิดก็คือว่าอิสราเอล (ยาโคบ) จะเอาคานาอันจากคนอาโมไรต์ ซึ่ งเป็ นเผ่าที่มีอานาจ
มากที่สุดของเผ่าต่างๆ ของคนคานาอัน ไม่ใช่ โดย ทางส่ วนตัวแต่โดยทางลูกหลานของเขา (เปรี ยบเทียบ
15:16) 1102 นักวิชาการคนอื่นๆ ยังได้แนะนาการอธิ บาย อีกอย่างหนึ่ง
“มันไม่ใช่เป็ นไปไม่ได้ที่วา่ ที่ดินซึ่ งยาโคบได้เป็ นเจ้าของ ณ เชเคมนั้นได้ถูกเอาไปโดยคนอาโมไรต์
หลังจากที่เขาได้จากดินแดนนั้น (เปรี ยบเทียบ 35:4, 5) และที่ว่าในที่สุดแล้วเขาได้กลับไปและ
ครอบครองมัน อีกครั้งหนึ่งโดยการใช้อานาจบังคับหรื อ?”1103
เป็ นที่ ชัดเจนว่า ยาโคบได้ใ ห้เชเคมแก่ โยเซฟ ซึ่ ง เขาได้ถื อว่า เป็ นการวางมัดจาส าหรั บ ทุ ก สิ่ ง ที่
พระเจ้าจะให้ แก่ลูกหลานของเขาขณะที่พวกเขาได้ต่อสู ้คนคานาอันในอนาคต
“สาหรับโยเซฟแล้ว มันเป็ นเกียรติที่วา่ บิดาของเขาได้มอบการฝังศพของเขาในปาเลสไตน์ไว้กบั เขา
(47:30-31) ใน 48:21-22 นั้น ในที่สุดแล้ว ความหมายโดยนัยในครอบครัวนั้นก็ดึงออกมา นัน่ คือ
โยเซฟ แทนที่จะเป็ นรู เบนก็รับมรดกสองเท่าในฐานะเครื่ องหมายของสิ ทธิ ที่ได้จากการเป็ นบุตร
หัวปี (48:22ก) อย่ า งที่ บุ ต รชายได้ รั บ บัญ ชาให้ ฝั ง บิ ด าในปาเลสไตน์ น้ ั น ดั ง นั้ น มัน อยู่ ใ น
ปาเลสไตน์ น้ นั ที่ ลาดับ ของความส าคัญของโยเซฟภายในครอบครั วก็ บงั เกิ ดผล ดัง นั้นสองฉาก
เหล่านี้ก็รวมถึงพรในรายละเอียดสาหรับโยเซฟและบุตรชายของเขา ซึ่งเป็ นการบรรลุผลพระสัญญา
ของความเหนือกว่าของเขาในปาเลสไตน์ (48:22ก)”1104
บรรดาผูเ้ ชื่อผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ดูแลตลอดชี วิตก็สามารถเห็นถึงจุดประสงค์และแผนการต่างๆ ของพระ
เจ้า สาหรับอนาคตอย่างชัดเจนมากขึ้น แม้วา่ ขบวนการของการทาให้เติบโตนั้นก็ยุง่ ยากลาบากสาหรับพวก
เขา1105
14. ยาโคบอวยพรบรรดาบุตรชายของเขา 49:1-28
หลังจากที่ได้อวยพรฟาโรห์ (47:7-10) และเอฟราอิมและมนัสเสห์แล้ว (48:15-20) ถัดไปยาโคบได้
อวยพร บุ ตรชายทั้ง 12 คนของเขาและได้ทานายถึ งสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้นกับแต่ละคนและลู กหลานของพวกเขา
เขาได้ตดั สิ ทธิ์ รู เบน สิ เมโอน และเลวีจากการเป็ นผูน้ าและให้พรนั้นแก่ยดู าห์ เขาได้ให้สองส่ วนแก่โยเซฟ
บทนี้ เป็ นบท สุ ดท้ายในปฐมกาล ที่ให้จุดหมายปลายทางของสมาชิ กครอบครัวของเชื้ อสายที่ถูกเลือกสรร
ของอับราฮัม มันประ-กอบด้วยพระพร คาสาปแช่ง การพิพากษา และพระสัญญา ซึ่ งทั้งหมดนี้ ก็โดดเด่นใน
ปฐมกาล

“ดัง นั้นบทเหล่ านี้ ก็ นาเรื่ องราวจากการอ้า งอิ งถึ งอับ ราฮัม ครั้ ง แรกใน 11:26 ไปยังการอ้างอิงถึ ง
อิสราเอล ครั้งแรกในฐานะผูค้ น คือผูค้ นที่ได้รับการอวยพรด้วยพระพรที่พิเศษโดยพระเจ้า”1106
ผูเ้ ขียนปฐมกาลได้เรี ยกส่ วนนี้ วา่ การอวยพรของยาโคบ (ข้อ 28) อิสอัคได้สรุ ปความถึงอนาคต
ของครอบ ครัวของบุตรชายสองคนของเขาในเชิงพยากรณ์ (บทที่ 27) ก่อนหน้านั้น โนอาห์ได้พยากรณ์ถึง
อนาคตของลูกหลาน ของคานาอัน (9:25-27) ในทานองเดียวกัน โดยการดลใจของพระเจ้านั้น ยาโคบได้
ทานายถึงคุณลักษณะหลัก ต่างๆ ของแต่ละเผ่าจากสิ บสองเผ่าที่จะไหลออกมาจากบุตรชายสิ บสองคนของ
เขา (ข้อ 1) แต่ละพรนั้นอย่างน้อย ก็ประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ 1) สาระสาคัญของบุคลิกภาพของ
บุตรชาย 2) การพูดเป็ นนัยเกี่ยวกับศักยภาพ ของเขา และ 3) คาพยากรณ์ถึงอนาคตของเขา
“ยาโคบได้ทานายถึงการที่สิ่งต่างๆ จะปรากฎผลต่อบุตรชายแต่ละคนของเขาและลูกหลานของพวก
เขา ถ้าพวกเขาดาเนิ นการต่อไปที่จะสาแดงออกถึงคุณลักษณะที่พวกเขาได้แสดงออกมาจนกระทัง่
บัดนี้”1107
นี่เป็ นบทกวีแรกที่ยาวในพระคัมภีร์
“ในการที่ว่ามันเป็ นบทกวีน้ นั บทนี้ ดูเหมือนจะถูกตั้งใจให้เป็ นจุดสู งของเรื่ องราวของยาโคบ (นัน่
คือ บทที่ 37-50) ถ้าไม่ใช่ปฐมกาลทั้งเล่ม”1108
การอวยพรนี้ได้ข้ ึนอยูก่ บั พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ บุตรแต่
ละคน ได้เรี ยนรู ้ถึงการที่ตระกูลของเขาจะได้รับประโยชน์ และเป็ นช่องทางของพระพรที่เกี่ยวข้องกับพระ
สัญญาต่างๆ ทาง บรรพบุรุษอย่างไร คุณลักษณะโดยธรรมชาติของบุตรชายแต่ละคนและผลลัพธ์ต่างๆ ของ
คุณลักษณะจะมีผลลัพธ์ ของพวกมันในอนาคตของคนอิสราเอล ดังนั้นการเลือกต่างๆ และคุณลักษณะต่างๆ
ของบรรพบุ รุษได้ก ระทบต่อ ลู กหลานของพวกเขาเป็ นเวลาหลายชนรุ่ นที่ จะเกิ ดขึ้ น อย่างที่มนั เป็ นจริ ง
ตามปกติ
“พระวิญญาณของพระเจ้าได้เปิ ดเผยถึงประวัติศาสตร์ ในอนาคตของเชื้ อสายของเขาแก่บรรพบุรุษที่
ก าลัง จะตายไป จนเขาได้ค ้น พบถึ ง การพัฒ นาในอนาคตของเผ่า ต่ า งๆ ที่ เ ริ่ ม จากพวกเขาใน
คุณลักษณะของ บรรดาบุตรชายของเขา และด้วยความชัดเจนทางการพยากรณ์ที่ได้มอบหมายให้
พวกเขาแต่ละคนนั้น มัน ก็มีตาแหน่ งและความสาคัญในชนชาติ ที่พวกเขาจะขยายไปสู่ ในมรดก
ตามที่ได้สัญญาไว้”1109

“มันเหมาะสมที่พระธรรมปฐมกาล ซึ่ งได้เริ่ มต้นด้วยอานาจที่สร้างสรรค์แห่ งถ้อยคาของพระเจ้าก็
สิ้ นสุ ดลง ด้วยแนวคิดของอานาจที่มีประสิ ทธิ ภาพของถ้อยคาทานายที่ได้รับการดลใจของบรรพ
บุรุษ”1110
ในการอวยพรของเขานั้น ยาโคบได้ทึ กทักเอาว่า ครอบครั วของเขาจะเพิ่ม พูนและครอบครอง
แผ่นดิน คานาอัน การมองในแง่ดีน้ ีก็เปิ ดเผยถึงความเชื่อของเขา
“พระเจ้าได้ให้คาพยากรณ์น้ ีแก่ประชากรของพระองค์ เพื่อที่จะนาสิ่ งนี้ไปผ่านทางความขาดแคลนที่
สิ้ นหวัง ของประสบการณ์ ต่า งๆ ของพวกเขาและเพื่ อที่ จะแสดงให้พ วกเขาเห็ นว่า พระองค์ไ ด้
วางแผนอนาคตทั้งหมดแล้ว สาหรับครอบครัวของยาโคบแล้ว อนาคตก็อยู่ไกลเกิ นกว่าความเป็ น
ทาสของอียิตป์ ในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา แต่การชื่ นชมกับพระพรต่างๆ ของความหวังนั้นจะ
ขึ้ นอยู่กบั ความสัตย์ซื่อของผูเ้ ข้าร่ วม ดังนั้นจากความจริ งจังของขณะที่ จวนจะตายของเขานั้น
ยาโคบได้ประเมินผลบรรดาบุตรชายของเขาทีละคนและได้นาการประเมินผลของเขาไปยังเผ่าต่างๆ
ในอนาคต”1111
ขอบเขตของคาพยากรณ์ของเขาก็ขยายไปจนถึงยุคพันปี พระเจ้าไม่ได้บรรลุผลคาพยากรณ์เหล่านี้
อย่าง สมบูรณ์ ในระหว่างช่ วงชี วิตของบรรดาบุตรชายของยาโคบ พระองค์ไม่ได้ทาอย่างนั้นในระหว่างปี
ทั้งหลายของ อิสราเอลในแผ่นดินนั้นซึ่ งเริ่ มต้นด้วยการพิชิตของโยชูวาและการจบลงด้วยการเป็ นเชลยต่างๆ
เช่นกันยิง่ ไปกว่านั้น อีก พระองค์ยงั ไม่ได้ทาสาเร็ จตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นมา
“บรรดาถ้อยคาสุ ดท้ายของยาโคบที่มีต่อบรรดาบุตรชายของเขานั้นก็ได้กลายมาเป็ นโอกาสสาหรับ
ข้อแถลงสุ ดท้ายของหัวข้อหลักของพระธรรมนี้ นัน่ คือ แผนการของพระเจ้าที่จะรื้ อฟื้ นพระพรที่
สู ญหายไป [ได้ สู ญหายไปในการล้มลงในความบาป] ผ่านทางลูกหลานของอับราฮัม
“โดยการเรี ยงบรรดาถ้อยคาสุ ดท้ายของยาโคบระหว่างข้อที่ 1 และ ข้อที่ 28 นั้น ผูเ้ ขียนก็แสดงถึ ง
จุดที่ ความสนใจของเขาอยู่ บรรดาถ้อยคาของยาโคบมองไปยังอนาคต ‘ในวันต่างๆ ที่จะมาถึ ง’
และกล่าวถึง อดีต นัน่ คือ การอวยพรของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษยชาติ มันอยูภ่ ายในบริ บทนั้นที่วา่ เรา
จะต้องอ่านและเข้าใจ บรรดาถ้อยคาของยาโคบในบทนี้”1112
49:1-4 รู เบน ในฐานะบุตรคนแรก รู เบนคงได้คาดหวังถึงความโดดเด่นท่ามกลางพวกน้องๆ ของเขา
การเป็ นผูน้ าของเผ่าต่ า งๆ ความเป็ นปุ โรหิ ตภายในครอบครั ว และสองเท่ า ของสิ ท ธิ บุตรหัวปี
อย่างไรก็ตาม เขาได้เสี ยพระพรเหล่านี้ ไปเนื่ องจากการชอบที่จะให้การปกครองที่อิสระแก่ตณ
ั หา

ของเขา (35:22; เปรี ยบเทียบ เอซาว) ดังนั้น การเป็ นผูน้ าของเผ่าต่างๆ ก็ได้ไปสู่ ยดู าห์ ส่ วนความ
เป็ นปุโรหิ ตก็ได้ไปสู่ เลวีในที่สุด (เปรี ยบเทียบ อพย. 32:25-29; กดว. 3:12-13) และมรดกสองส่ วน
ได้ไปสู่ โยเซฟ โยเซฟเป็ นบุตรหัวปี ของราเชลผูเ้ ป็ นที่โปรดปรานในขณะที่รูเบนเป็ นบุตรหัวปี ของ
เลอาห์ อย่างไรก็ตาม ลาดับความสาคัญของโยเซฟไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความชอบของยาโคบเท่านั้น
แต่ข้ ึนอยูก่ บั น้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างที่ได้เปิ ดเผยไว้ในความฝันต่างๆ ของโยเซฟ
“ไม่มีเผ่าอื่นใดที่เรารู ้จกั อย่างเล็กน้อยอย่างเช่น รู เบน. . . .เผ่านี้ ไม่ได้สร้างบุคคลที่สาคัญ ไม่ได้สร้าง
ผูว้ นิ ิจฉัย ไม่ได้สร้างกษัตริ ย ์ ไม่ได้สร้างผูเ้ ผยพระวจนะ”1113
ไม่มีปุโรหิ ตที่ได้มาจากรู เบนเช่ นกัน ความลังเลใจได้ช้ ี ให้เห็ นถึ งคนรู เบนในสมัยของผูว้ ินิจฉัย
ของอิสราเอล (วนฉ. 5:15-16)
“โทษแห่งการกระทาผิดนี้ก็บรรลุผลทางประวัติศาสตร์ ในหลายๆ ปี ต่อมาเมื่อคนรู เบนผูซ้ ่ ึ งได้อาศัย
อยูใ่ นทางฝากตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดนก็ถูกรวมเข้ากับเผ่ากาด
“จากคาพยากรณ์ แรกนี้ การสอนก็ชดั เจนว่า อุปนิ สัยของบุคคลหนึ่ งก็กระทบจุดหมาย ปลายทาง
ของลูกหลานของเขา”1114
49:5-7 สิ เมโอนและเลวี สองคนนี้ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่พี่นอ้ งกันทางสายโลหิ ตเท่านั้น แต่ในอุปนิ สัยอีกด้วย
พวกเขาเป็ นบุคคลที่โหดร้ ายและชัว่ ร้ าย (34:25-31)
เนื่ องจากความชัว่ ร้ ายของพวกเขานั้น
พวก เขาจะไม่มี พ รมแดนทางเผ่าที่ เป็ นอิ สระ แต่ ลูก หลานของพวกเขาจะอาศัย อยู่แบบกระจัด
กระจายไป ท่ามกลางเผ่าอื่นๆ โดยการสารวจประชากรครั้งที่สอง ก่อนที่คนอิสราเอลได้เข้าไปสู่
คานาอันนั้น คนสิ เมโอนได้กลายมาเป็ นเผ่าที่เล็กที่สุด (กดว. 26) โมเสสได้ผา่ นเว้นคนสิ เมโอน
ในกาอวยพรคนอิสราเอลของเขา (ฉธบ. 33) เผ่านี้ ได้รับไม่กี่หวั เมืองเท่านั้นภายในส่ วนแบ่งของ
เผ่ายูดาห์ แทนที่จะเป็ นพรมแดนทางภูมิศาสตร์ ที่แยกกันต่างหาก (ยชว. 19:1-9) ในที่สุดแล้ว
คนสิ เมโอนได้สูญเสี ยเอกลักษณ์ ทางเผ่าของพวกเขาและได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเผ่าอื่นๆ โดยเฉพาะ
เผ่ายูดาห์ (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 4:27, 38-43)
คนเลวีก็ไม่ได้รับดิ นแดนขนาดใหญ่เช่ นกัน แต่โยชูวาได้ให้หลายหัวเมืองแก่พวกเขาที่ซ่ ึ งพวกเขา
ได้อาศัยอยูท่ ่ามกลางเผ่าอื่นๆ (ยชว. 21:1-42) คนเลวีได้รับพระพรที่พิเศษ ณ ภูเขาซี นายโดยการ
อยูฝ่ ่ ายโมเสส เมื่อคนอิสราเอลคนอื่นๆ ได้เลิ กเชื่ อ (อพย. 32:26-28; กดว. 3:5-13; 18:6-32) นี่ได้
ส่ งผลต่อการที่พวกเขาได้กลายมาเป็ นเผ่าแห่งปุโรหิ ตในอิสราเอล

แม้วา่ สามเผ่าแรกเหล่านี้ ได้ประสบกับการลงโทษสาหรับบาปต่างๆ ของพวกเขา คาพยากรณ์ต่างๆ
ของยาโคบเกี่ยวกับพวกเขานั้นก็ยงั เป็ นพระพรอยู่ พวกเขาได้สงวนที่ไว้ในครอบครัวที่ถูกเลือกสรร
และได้ชื่นชมกับผลประโยชน์ต่างๆ ของพระสัญญาต่างๆ ทางบรรพบุ รุษในฐานะทายาทของยา
โคบ
“โดยการลดตาแหน่ งของรู เบนลง เนื่ องจากความวุ่นวายและแรกผลักทางเพศที่ควบคุ มไม่ได้ของ
เขานั้น ยาโคบก็ช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากการเป็ นผูน้ าที่ สะเพร่ า ในทานองเดี ยวกัน โดยการ
สาปแช่งความโหดร้ายของสิ เมโอนและเลวีน้ นั เขาก็ยบั ยั้งความหุ นหันพลันแล่นที่โหดร้ายของพวก
เขาจากการ ปกครอง”1115
49:8-12 ยูดาห์ ยูดาห์ ได้ครอบครองธรรมชาติ แบบสิ งห์ เช่ นนั้นแหละ เขาได้กลายมาเป็ นผูน้ าของเผ่า
อื่นๆ (43:3-10; วนฉ. 1:1-2; 3:9; 20:18; และข้ออื่นๆ) ดาวิดและจากนั้นพระเมสสิ ยาห์ “สิ งห์แห่ ง
เผ่ายูดาห์” (วว. 5:5) ก็ได้มาทางเขา ยูดาห์ได้นาเผ่าอื่นๆ ในการเดิ นทางไปตลอดถิ่ นทุรกันดาร
(กดว. 2:1-3) และในระบอบกษัตริ ย ์
คทา (ข้อ 10) ได้เป็ นและเป็ นสัญลักษณ์ ของคาสั่งของกษัตริ ย ์ ซึ่ งก็คือ สิ ทธ์ที่จะปกครอง ยูดาห์
จะต้องปฏิบตั ิการเป็ นผูน้ าท่ามกลางเผ่าต่างๆ จนกว่าชี โลห์ได้มา ซึ่ งเป็ นเวลาที่ชีโลห์จะขยายการ
ปกครองของยูดาห์ไปสู่ การปกครองทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม การเป็ นผูน้ าของยูดาห์ก็ไม่โดดเด่น
อย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
ชีโลห์ (หมายถึงตามตัวอักษรว่า “ผูถ้ ือการพักมา”) นั้นเป็ นชื่อเฉพาะ ที่นี่มนั ไม่ได้อา้ งอิงถึงเมือง
ในคานาอันของชื่ อนั้น แต่อา้ งอิงถึ งบุคคล ผูซ้ ่ ึ งจะเกิ ดขึ้นในเผ่ายูดาห์และนาสันติสุขไปสู่ โลก นัน่
คือ พระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 3:15; กดว. 24:17)
บางทีเราควรแปลมันว่า “มัน (คทาของ
ผูป้ กครอง) เป็ นของใคร” หรื อ “มันเป็ นของใคร” แทนที่จะการทับศัพท์มนั ว่า “ชีโลห์” (เปรี ยบ
เทียบ อสค. 21:26-27) 1116 ทางเลื อกการแปลที่มีอยูอ่ ีกอย่างหนึ่ งคือ “จนกว่าเครื่ องบรรณาการ ถูก
นาไปยังเขา”1117
“ไม่วา่ อันไหนก็ตามของการแปลเหล่านี้ที่ถูกลงมติยอมรับ. . . . อย่างน้อยทั้งหมดก็เห็นว่า เชื้ อสายนี้
กาลังทานายถึ งการเกิ ดขึ้นของระบอบกษัตริ ยข์ องดาวิด และการสถาปนาจักร-วรรดิอิสราเอล ถ้า
ไม่ใช่การมาของดาวิดผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่กว่า และถ้าการอ้างอิงพื้นฐานนั้น มุ่งไปที่ดาวิด บรรดานักตีความ

แบบตามธรรมเนียมยิวและคริ สเตียนจะเห็นด้วยว่าเหมือน กับพระสัญญาต่างๆ แบบดาวิดนั้น มันก็
มีความสาเร็ จที่ใหญ่กว่าในพระเมสสิ ยาห์”1118
เพราะว่ารู เบน สิ เมโอน และเลวีได้ตดั สิ ทธิ์ พวกเขาเอง ยูดาห์กไ็ ด้รับการเป็ นผูน้ าของเผ่าต่างๆ และ
พระพรที่ตามปกติแล้วได้ไปสู่ บุตรหัวปี นี่ คือการที่การเป็ นผูน้ าของเผ่าต่างๆ และเชื้ อสาย ของ
พระเมสสิ ยาห์ได้ตกไปสู่ ยดู าห์ เป็ นที่ชดั เจนว่า ยาโคบได้ยกโทษให้แก่บาปต่างๆ ก่อนหน้า นั้น
ของยูดาห์ เพราะว่าเขาได้กลับใจและต่อมาได้เสี ยสละตนเองเพื่อสวัสดิภาพของยาโคบ
ทุกสิ่ งหลังจากคาว่า “จนกว่า” (ข้อ 10 ) ก็อธิ บายถึงสภาพของยุคพันปี
“ไม่มีคนยูดาห์คนไหนที่จะผูกลาของเขาไว้กบั เถาองุ่น [ข้อ 11] เพราะแน่นอนว่า มันจะถูกกินเสี ย
ใครก็ตามที่สามารถไม่กงั วลได้อย่างมาก และใครที่สามารถซักเสื้ อผ้าของเขา ด้วยน้ าองุ่นได้ ก็อาศัย
อยูใ่ นความอุดสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยความสุ ข”1119
“แง่ ข องมโนภาพก็ คื อว่า เหล้า องุ่ น ซึ่ ง เป็ นสั ญลัก ษณ์ ข องความมัง่ คัง่ และพระพร จะมี ม ากมาย
แม้กระทัง่ เถาองุ่นที่ดีที่สุดจะถูกนามาเป็ นการใช้ประจาวันในฐานะเชือกผูกสัตว์ที่ใช้ แรงงานและ
เหล้าองุ่นคุณภาพดีก็จะเป็ นธรรมดาอย่างเช่นน้ าชาระ ข้อที่ 12 ก็กลับไปสู่ ภาพของกษัตริ ยแ์ ห่ งยู
ดาห์ ตาของเขานั้นก็เข้มข้นกว่าเหล้าองุ่นและฟันของเขาก็ขาวกว่า น้ านมของเขาเป็ นภาพของ
กาลังและอานาจ”1120
คาพยากรณ์น้ ี เป็ นคาพยากรณ์ แรกของคาพยากรณ์ต่างๆ ที่ติดตามมาในพันธสัญญาเดิ มที่เชื่ อมโยง
พืชผลที่ลน้ หลามกับยุคทองของพระพรในอนาคต
49:13-21 ข้อเหล่านี้ ประกอบด้วยการอวยพรที่ส้ ันกว่าของยาโคบที่มีเหนื อบุตรชายคนอื่นๆ ยกเว้นโยเซฟ
และเบนยามิน ผูซ้ ่ ึ งพระพรต่างๆ ของพวกเขานั้นก็ตามหลังสิ่ งเหล่านี้
“จริ งตามคุณสมบัติทางบทกวีของตัวบทนั้น โดยส่ วนใหญ่แล้ว ภาพต่างๆ ของจุดหมาย ปลายทาง
ของบรรดาบุตรชายที่เหลืออยู่ก็ข้ ึนอยูก่ บั การเล่นคาของชื่อของเขา หัวข้อหลัก ที่รวมแต่ละภาพก็
คือหัวข้อความมัง่ คัง่ ”1121
เศบู ลุน (ข้อ 13) ภายหลังได้รับพรมแดนระหว่างทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนและทะเลกาลิลี นี่ เป็ น
บริ เวณพานิ ชย์ที่เจริ ญรุ่ งเรื อง แม้วา่ เศบูลุนอาจจะไม่เคยมี “ท่าจอดเรื อ” แบบถาวร อย่างไรก็ตาม

มันเป็ นไปได้วา่ เศบูลุนและอิสาคาร์ ได้แบ่งปั นบางพรมแดน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 33:18-19) ดังนั้น
เศบูลุนสามารถมีพรมแดนติดกับทะเลกาลิลีได้ บางทีบรรดาคนของเศบูลุนได้ทางานเพื่อคนฟี นิ เชี ย
ในการค้าทางทะเลของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 33:19) เศบูลุนจะขยายออกไปถึงทะเลในพันปี
เมื่อพรมแดนของมันจะยืน่ ไปไกลเท่ากับเมืองไซดอนบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน (เปรี ยบเทียบ
อสค. 48:1-8, 23-27) เส้ นทางกองคาราวานที่ สาคัญจากเมโสโปเตเมี ยไปยังอี ยิปต์น้ นั ได้ผ่า น
พรมแดนของเขา
อิสสาคาร์ (ข้อ 14-15) จะชอบแนวทางชี วิตแบบเกษตรกรรมและสิ่ งที่มนั ได้ผลิ ตมากกว่า ความ
ยิง่ ใหญ่ทางการเมืองท่ามกลางเผ่าต่างๆ ที่ราบลุ่มกาลิลี ที่รวมถึงหุ บเขายิสเรเอล ซึ่ งอิสสาคาร์ ได้รับ
ก็เป็ นบริ เวณการเพาะปลูกที่ดีและเกิดผล1122
ดาน (ข้อ 16-18) จะเป็ นผูว้ ินิจฉัยในอิ สราเอล คาพยากรณ์ น้ ี ได้มาสู่ ความเป็ นจริ งบางส่ วนใน
ระหว่างการเป็ นผูว้ ินิจฉัยของแซมสัน ชัยชนะต่างๆ ของดานนั้นก็ได้ให้ผลประโยชน์แก่อิสราเอล
ทั้งหมด กระนั้นเผ่านี้ได้นาอิสราเอลไปสู่ การนับถือรู ปเคารพ (วนฉ. 18) และดังนั้นก็คล้ายคลึงกับงู
(ข้อ 17; เปรี ยบเทียบ 3:1) ยาโคบได้ขอให้พระยาเวห์ที่จะช่วยลูกหลานอื่นๆ ของเขาให้พน้ จาก
อิทธิพลในอนาคตของดาน (ข้อ 18)
“การพูดป้ องอย่างน้ าใสใจจริ งของยาโคบในข้อที่ 18 ก็ยากที่จะเข้าใจ นัน่ คือ มันสามารถ เกิ ดขึ้น
จากคาอธิ ษฐานของบิ ดาเช่ น คาอธิ ษฐานของอับราฮัมสาหรับอิ ชมาเอล (17:18) หรื อ บางทีจาก
ความทรงจาทันทีทนั ใดของการทรยศของเขาเอง ซึ่ งได้เลิกมานานแล้ว ที่ ถูกเรี ยกขึ้นมาโดยการ
กระทาและคาพูด (ส้นเท้า ข้อ 17, 19) ซึ่ งเชื่อมโยงกับชื่อของเขาเอง”1123
กาด (ข้อ 19) จะมีประสิ ทธิ ภาพในสงครามเช่นกัน
อาเชอร์ (ข้อ 20) จะชื่ นชมกับดินที่เกิดผลอย่างมาก นัน่ คือ ที่ราบลุ่มแห่ งคารเมล (ความหมายตาม
ตัวอักษรคือ สวนองุ่น) เรี ยงไปทางเหนื อตามชายฝั่ งทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน บริ เวณนี้ ได้ประกอบ
ไปด้วยแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในคานาอัน
นัฟทาลี (ข้อ 21) เป็ นที่ชดั เจนว่าจะชื่ นชมกับการยกย่องและการขอบคุ ณของเผ่าอื่นๆ ในหนทาง
ที่พิเศษ (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 4 และ 5 ) ยาโคบคงได้หมายถึงนัฟทาลีจะแลกเปลี่ยนเสรี ภาพของเขา
กับวิถีชีวติ แบบพื้นบ้านที่อยูก่ บั ที่มากกว่าในแผ่นดินนั้นหรื อเขาจะปรับให้เข้ากับคนคานาอัน1124

49:22-26 พรของโยเซฟนั้นก็อุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างยิง่ สองเผ่าที่มีชื่อของบุตรชายของเขาจะเห็นความสาเร็ จ
ของมันแม้วา่ ในระยะเวลาตลอดชีวติ ของเขานั้น โยเซฟได้เผชิ ญกับการต่อต้านอย่างมากมาย ยูดาห์
ได้รับ การเป็ นผูน้ าของเผ่า ต่างๆ แต่โยเซฟได้รับมรดกสองเท่า ของสิ ทธิ บุตรหัวปี (เปรี ยบเทีย บ
1 พศด. 5:2)
ชื่ อต่างๆ สาหรั บพระเจ้าของยาโคบในการอวยพรนี้ ก็ควรพิจารณา “พระผูท้ รงฤทธิ์ ของยาโคบ”
(เปรี ยบเทียบ อสย. 1:24; และข้ออื่นๆ) “พระเจ้าผูเ้ ลี้ ยง” (48:15) และ “ศิ ลาแห่ งอิ สราเอล”
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:4, 18 และข้ออื่นๆ) “พระเจ้าของบิดาเจ้า” และ “ผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ”1125
“พรเป็ นหนึ่ งในคาไขของปฐมกาล. . . ซึ่ งปรากฎประมาณ 88 ครั้งในพระธรรมนี้ ที่ นี่ในสองข้อ
[25 และ 26] เหมือนกับตอนสุ ดท้ายของการแสดงดอกไม้ไฟ รากศัพท์ก็ปรากฎ 6 ครั้ง (คากริ ยา 1
ครั้ ง และ ค านาม 5 ครั้ ง) ซึ่ ง ท าให้เ กิ ดจุ ดสุ ด ยอดที่ ง ดงามต่ อบรรดาถ้อยค าสุ ดท้า ยของยาโคบ
พระพรต่างๆ แห่ งอนาคตที่พระเจ้าได้ประทานให้จะบดบังรัศมี ของพระพรต่างๆ ที่ได้ประสบแล้ว
อย่างมาก”1126
49:27 เบนยามิน ได้สร้างนักรบมากมายในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล (เช่น เอฮูด ซาอูล โยนาธาน และ
คนอื่นๆ) และได้แสดงออกถึงคุณลักษณะที่ชอบทาสงครามท่ามกลางเผ่าต่างๆ (วนฉ. 5:14; 20:16;
1 พศด. 8:40; 12; 2 พศด. 14:8; 17:17; และข้ออื่นๆ)
49:28 ในบุตรสิ บสองคนของเขานี้ ยาโคบก็ได้อวยพรเผ่าต่างๆ ในอนาคตทั้งหมดของอิสราเอล1127 นี่ เป็ น
การอ้างอิงครั้งที่สองถึง 12 เผ่าในพระคัมภีร์ การอ้างอิงก่อนหน้านั้นก็อยูใ่ นข้อที่ 16 ที่ที่เราอ่านว่า
“เผ่าต่างๆ ของอิสราเอล”
“ภายในบรรดาถ้อยคาของยาโคบที่มีต่อบุตรแต่ละคน (หลังจากยูดาห์) นั้น หัวข้อของการอวยพรก็
ชัดเจน ในภาพหลัก สองภาพหนึ่ ง ด้านกลับของการอวยพรถู ก เน้น ในมโนภาพของนัก รบที่ มี
ชัยชนะ การพิชิตศัตรู คือการแสดงเบิกโรงสู่ สันติสุขของพระเมสสิ ยาห์ ประการที่สอง ด้านบวก
ของการอวยพรถูกเน้นในมโนภาพของความมัง่ คัง่ และความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก เบื้องหลังมโน
ภาพแห่งสันติสุขและความมัง่ คัง่ ก็คือภาพของสวนเอเดน ซึ่ งเป็ นแดนสุ ขาวดีที่ได้สูญหายไป จุดจด
จ่อของบรรดาถ้อยคาของยาโคบได้เป็ นสัญญาที่วา่ เมื่อผูห้ นึ่ งมา ผูซ้ ่ ึ งความเป็ นกษัตริ ยก์ ็เป็ นของเขา
อย่างแท้จริ งนั้น มันก็จะมีสันติสุขและความมัง่ คัง่ ที่พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้ทุกคนที่จะมีในสวนเอเดน
อีกครั้งหนึ่ง”1128

จอห์ น เซลแฮมเมอร์ ได้เสนอแนะอี กว่า ส่ วนที่ เป็ นบทกวีน้ ี ก็เล่ นบทบาทที่ สาคัญในโครงร่ างที่
ขนาด ใหญ่กว่าของเพ็นทาทูค
“ณ สามช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบโครงร่ างใหญ่ในเพ็นทาทูคนั้น ผูเ้ ขียนได้ประกบการอภิปรายหลัก
ทางบท กวีไปยังตอนปลายของหน่วยที่ใหญ่ของเรื่ องราว (ปฐก. 49; กดว. 24; ฉธบ. 31) การ
พิจารณาอย่า งใกล้ชิด ที่ เนื้ อหาที่ อยู่ระหว่า งและเชื่ อมโยงส่ วนต่ า งๆ ที่ เป็ นเรื่ องเล่ า และบทกวีก็
เปิ ดเผยถึงการปรากฎของชั้นการรวบรวมที่เป็ นเนื้ อเดียวกัน มันถูกแสดงออกอย่างน่าสังเกตที่สุด
โดยการกลับมาใหม่ของคาศัพท์อย่างเดียว กันและลัก ษณะเด่ นทางเรื่ องราว ในแต่ล ะสามส่ วนนี้
บุคคลตามเรื่ องราวที่เป็ นหลัก (ยาโคบ บาลาอัม โมเสส) ก็เรี ยกผูฟ้ ั งมาด้วยกัน (คาสั่ง: ปฐก. 49:1;
ฉธบ. 24;14; ฉธบ. 31:28) และประกาศ (การหนุนนา: ปฐก. 49:1; กดว. 24:14; ฉธบ. 31:28) สิ่ งที่
จะเกิดขึ้น (ปฐก. 49:1; กดว. 24:14; ฉธบ. 31:29) ใน ‘ตอนจบของวันทั้งหลาย’ (ปฐก. 49:1; กดว.
24:14; ฉธบ. 31:29) . . . .
“โดยสรุ ป แล้วยุทธวิธีโดยรวมที่ชดั เจนของผูเ้ ขียนในสามส่ วนเหล่านี้ ก็แนะนาว่าหนึ่ งในความเป็ น
ห่ ว งหลัก ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลัง ของรู ป แบบสุ ด ท้า ยของเพ็ น ทาทู ค ก็ คื อ ความพยายามที่ จ ะเปิ ดเผย
ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ ระหว่างอดี ตและอนาคต สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับประชากรของพระเจ้าใน
อดีตก็บอกเหตุล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ที่จะกล่าวในอีกแนวทางหนึ่ งก็คือ อดีตถูก
มองว่าเป็ นบทเรี ยนสาหรับอนาคต. . . .
“บรรดาตัวบทแบบเรื่ องราวของเหตุการณ์ ต่างๆ ในอดี ตก็ถูกนาเสนอว่าเป็ นตัวชี้ ไปยังเหตุการณ์
ต่างๆ ในอนาคต เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตก็บอกเหตุล่วงหน้าถึงอนาคต มันไม่ยากที่จะเห็นว่าการ
ตีความหมายเช่ นนั้นก็นาไปสู่ รูปแบบของการศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบและสัญลักษณ์ แบบเรื่ องราว
ดังนั้น เราควรมองหาสัญลักษณ์ ต่างๆ ของการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบและสัญลักษณ์ เช่ นนั้นในการ
รวบรวมของหน่ วยต่า งๆ ที่ เล็ก กว่า ของเรื่ องราวในเพ็นทาทู คเช่ นเดี ย วกับ ในการรวบรวมของ
เนื้อหาทางกฎหมาย”1129
งานของผูเ้ ชื่อตลอดชี วิตนี้ ก็กาหนดอย่างสาคัญถึงขอบเขตของการอวยพรของพระเจ้าที่เขาหรื อเธอ
และลูก หลานของพวกเขาจะได้รับในอนาคต
15. การตายและพระสั ญญาทีย่ งั ไม่ สาเร็จ 49:29 — 50:26

โยเซฟได้รับการอนุ ญาตจากฟาโรห์ที่จะฝังยาโคบไว้ในคานาอันอย่างที่เขาได้ขอร้อง จากนั้นเขา
ได้ทาให้ พวกพี่ชายของเขาแน่ ใจถึ งความโปรดปรานของเขาแม้ว่าพวกเขาได้กระทาต่อเขาอย่างไรก็ตาม
และได้เป็ นพยานว่า พระเจ้าจะทาตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์
แผนการทีจ่ ะฝังยาโคบไว้ในคานาอัน 49:29—50:14
อีกครั้งหนึ่ งที่ยาโคบได้แสดงออกถึงความเชื่ อของเขาในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าว่า คานาอัน
จะเป็ น บ้า นเกิ ด ของคนอิ ส ราเอลโดยการเรี ยกร้ อ งให้ มี ก ารฝั ง ศพในถ้ า มัค เป-ลาห์ ใ กล้ ก ับ เฮโบรน
(เปรี ยบเทียบ 47:29-32; 48:21-22)
“ฉากนี้ ก็สรุ ปชัว่ โมงที่ดีที่สุดของยาโคบ บนเตียงนอนขณะที่จวนจะตายของเขา ซึ่ งฉากก็ยื่นจาก
47:28 จน ถึง 49:32 นั้น ยาโคบได้รับผิดชอบการเป็ นผูน้ าอย่างเต็มที่และอย่างมีพลังของครอบครัว
แม้กระทัง่ โยเซฟก็กม้ กราบเขา”1130
ยาโคบได้ตายไปอย่างสงบและได้ถูก “รวบไปอยูก่ บั บรรพบุรุษของเขา” (นัน่ คือ ได้รวมตัวกันใหม่
กับ บรรพบุรุษของเขา ซึ่ งบ่งบอกถึงชี วิตหลังจากความตายในที่ของวิญญาณที่ได้จากไป เปรี ยบเทียบ 25:8)
ยาโคบอายุ ได้ 147 ปี เมื่อเขาได้ตายไป (47:28) เป็ นที่ชดั เจนว่าโยเซฟได้มีการรักษาร่ างกายของยาโคบไว้
แบบมัมมี่ (50:2) 1131
พิธีศพที่ประณี ตของยาโคบ บางทีก็เนื่ องจากการนับถืออย่างสู งส่ ง ที่ซ่ ึ งคนอียิปต์ได้ถือว่าเขาเป็ น
บิดาของ โยเซฟ และเนื่องจากความรักที่มีต่อพิธีศพแบบหรู หราของคนอียปิ ต์ (ข้อ 7-10) 1132 มันเป็ นพิธีศพ
แห่ ง รั ฐที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ซึ่ ง ได้ถู ก บันทึ ก ไว้ใ นพระคัม ภี ร์ ซึ่ ง ก็ เหมาะสมเนื่ องจากว่า เรื่ องราวของยาโคบก็ มี
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของปฐมกาล คนอียิปต์ได้ไว้ทุกข์ให้ยาโคบน้อยกว่าที่พวกเขาได้ไว้ทุกข์ให้แก่การตาย
ของฟาโรห์ตามปกติสองวัน1133“อาเบลมิสราอิม” (ข้อ 11) หมายถึง “การไว้ทุกข์ของอียปิ ต์”
“คนคานาอันนั้นประทับใจมากกับกลุ่มผูไ้ ว้ทุกข์ พวกเขาจึงได้ต้ งั ชื่อสถานที่น้ นั เพื่อพวกเขา”1134
“ขบวนการพิธิศพที่ยิ่งใหญ่น้ ี และการยกย่องยาโคบอย่างเป็ นกษัตริ ยโ์ ดยคนอียิปต์น้ นั ก็ส่อให้เห็น
ถึงการอพยพของอิสราเอลจากโลกและให้การคาดการณ์ ล่วงหน้าถึ งเวลาที่ประชาชาติต่างๆ ก็ยก
ย่องบุตรชายของยาโคบในฐานะกษัตริ ย”์ 1135

การบันทึกถึงการฝังศฟของยาโคบในแผ่นดินนั้นก็สาคัญต่อจุดประสงค์ต่างๆ ของปฐมกาล พระเจ้า
ได้ สัญญาแผ่นดินนั้นให้แก่อบั ราฮัมและได้ให้ส่วนที่เล็กๆ ของมันแก่บรรพบุรุษ ความเชื่ อของผูช้ ายเหล่านี้
ที่วา่ พระเจ้า จะทาตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์และทาสิ่ งทั้งหมดที่พระองค์ได้สัญญาเพื่อลูกหลานของ
พวกเขานั้นก็ชดั เจน ในมุมมองของพวกเขาที่มีต่อคานาอันว่าเป็ นบ้านเกิ ดของพวกเขา พวกเขาได้พ่ ึงพาที่
ความสัตย์ซื่อในอนาคตของ พระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งได้พิสูจน์ว่าพระองค์เองสัตย์ซื่อต่อพวกเขาเป็ นการส่ วนตัวตลอด
ชีวติ ของพวกเขา
สั นติสุขในครอบครัวของยาโคบ 50:15-21
บรรดาถ้อยคาของพวกพี่ชายของโยเซฟนั้นบางทีก็ไม่เป็ นจริ ง (ข้อ 16-17) ยาโคบอาจได้ละถ้อยคา
เช่นนั้น ไว้แม้วา่ โมเสสไม่ได้บนั ทึกไว้ในปฐมกาล เนื่ องจากว่าโมเสสไม่ได้บนั ทึกมันไว้ บางทีเขาได้ต้ งั ใจ
ให้ผูอ้ ่านสรุ ปว่า ยาโคบไม่ได้ละไว้ พวกพี่ชายได้กลัวเนื่ องจากจิ ตสานึ กที่ เป็ นกังวลของพวกเขามากกว่า
อุปนิสัยของโยเซฟ (เปรี ยบ เทียบ ข้อ 19)
การตอบสนองของโยเซฟต่อพวกพี่ชายที่กลัวของเขานั้นก็เปิ ดเผยถึงท่าทีต่างๆ ของเขาที่มีต่อพระ
เจ้าและ พวกเขา (ข้อ 18-21; 27:41) เขาได้ถ่อมตัวของเขาลงภายใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้า เขาได้ถือว่าพระ
เจ้านั้น มี อานาจ สิ ท ธิ์ ขาดเหนื อเขาและผูห้ นึ่ ง ที่ ไ ด้นาพาเหตุ ก ารณ์ ท้ งั สิ้ นของชี วิตของเขาอย่า งเป็ นการ
จัดเตรี ยม เขาได้รู้ว่าจุดประ- สงค์ต่างๆ ของพระเจ้าสาหรับเขา ครอบครัวของเขา และผูค้ นทั้งสิ้ นนั้นดี
(เปรี ยบเทียบ บทที่ 1—2) ดังนั้นเขาได้ ประพฤติดว้ ยความเมตตาสงสารแบบอ่อนโยนต่อพวกพี่ชายของ
เขา เขาได้พิสูจน์วา่ เป็ นผูด้ ูแลพี่นอ้ ง (เปรี ยบเทียบ 4:9) ปฐมกาลได้เริ่ มต้นด้วยคู่สามีภรรยา คืออาดัมและ
เอวาซึ่ งพยายามที่จะเป็ นเหมือนพระเจ้า มันจบลงด้วยผูช้ าย คือโยเซฟซึ่ งปฏิ เสธว่าเขาอยูใ่ นที่ของพระเจ้า
1136
ยูดาสได้เป็ นต่อพระเยซูในสิ่ งที่พวกพี่ชายของโยเซฟได้เป็ นต่อ โยเซฟ1137
“ผลลัพธ์ของการหลอกลวงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากมากต่อครอบครัวนี้ ในที่สุดก็มาสู่ จุดจบ
เมื่อ โยเซฟเลือกที่จะไม่แก้แค้นต่อพวกพี่ชายของเขา”1138
“แต่ละประโยคของการตอบสามครั้ งของเขานั้นเป็ นจุ ดสู งสุ ดของความเชื่ อของพันธสัญญาเดิ ม
(และ พันธ- สัญญาใหม่) ที่จะละการทาสิ่ งผิดของบุคคลหนึ่ งให้ถูกไว้กบั พระเจ้า (19; เปรี ยบเทียบ
รม. 12:19; 1 ธส. 5:15; 1 ปต. 4:9) ที่จะเห็นถึงการจัดเตรี ยมของพระองค์ในการมุ่งร้ายของมนุ ษย์
(20; เปรี ยบเทียบ 45:5) และ ที่จะตอบแทนการชัว่ ไม่ใช่ดว้ ยการยกโทษเท่านั้นแต่ดว้ ยความรักเชิ ง
ปฏิบตั ิอีกด้วย (21; เปรี ยบเทียบ ลก. 6:27-36) ก็เป็ นท่าทีต่างๆ ที่คาดหวัง ‘การเป็ นคริ สเตียน’ และ
แม้กระทัง่ ‘การเป็ นเหมือนพระคริ สต์’” 1139

“เบื้องหลังเหตุการณ์และแผนการของมนุ ษย์ท้ งั หมดที่ได้ถูกบรรยายไว้ในเรื่ องราวของโยเซฟก็คือ
แผนการที่ ไ ม่ เปลี่ ย นแปลงของพระเจ้า มันเป็ นแผนการอย่า งเดี ย วกันซึ่ ง ได้ถู กแนะนาไว้ต้ งั แต่
ตอนต้นของพระธรรม ที่ที่พระเจ้าเฝ้ าดูสิ่งที่พระองค์เพิ่งได้สร้างเพื่อมนุ ษย์และเห็นว่า ‘มันดี’ (โทบ
1:4-31)
โดยทางการจัดการ ของพระองค์กบั บรรพบุรุษและโยเซฟนั้น พระเจ้าก็ได้ก่อให้เกิ ด
แผนการที่ดีของพระองค์ต่อไป พระองค์ ได้สัตย์ซื่อต่อจุดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ และมันคือ
ประเด็นของเรื่ องราวนี้ ที่จะแสดงให้เห็ นว่า ประ- ชากรของพระองค์สามารถที่จะวางใจพระองค์
ต่อไปได้และที่จะเชื่ อว่า ‘เหตุการณ์ทุกอย่างร่ วมกนั ก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่
พระองค์ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์’ (รม. 8:28)” 1140
การตายของโยเซฟ 50:22-26
โยเซฟได้มีชีวติ อยูเ่ พื่อจะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่มีเหนื อลูกหลานเหลนของเขา เขาได้ตายไป
หลังจาก การตายของยาโคบ 54 ปี เมื่อเขาอายุได้ 110 ปี 1141 ตาราบางอย่างของอียิปต์อา้ งอิงถึง 110 เป็ นดังเช่น
อายุขยั แบบอุดมคติ1142 อับราฮัมได้มีชีวติ ถึง 175 ปี อิสอัค 180 ปี และยาโคบ 147 ปี
บางทีโยเซฟได้ประสบกับการฝังศพในพีระมิดหรื อที่ฝังศพใหญ่อื่นๆ ในอียิปต์ เหมือนกับโมเสส
นั้น โยเซฟได้เลื อกพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าเหนื อสิ ทธิ พิเศษต่างๆ ของโลก เขาเป็ นต้นแบบสาหรั บ
บรรดา ผูเ้ ชื่ อ ทั้งหมด คือคนอิสราเอลในอดีตและคริ สเตียนในปั จจุบนั เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เขาต้องการให้
ครอบครัวของเขาที่จะ ดองศพเขาและใส่ ร่างกายของเขาไว้ในโรงศพในอียิปต์ ภายหลังลูกหลานของเขา
สามารถฝังเขาไว้ในแผ่นดินแห่ง พระสัญญาที่อยูใ่ กล้กบั เชเคม พวกเขาได้ทาอย่างนั้นในผืนดินที่บิดาของ
เขาได้ซ้ื อและมอบให้แก่เขา เป็ นไปได้ที่อยู่ ใต้ตน้ ก่อหลวงของอับราฮัม 48:22; เปรี ยบเทียบ ยชว. 24:32)
การแสดงออกถึ ง ความเชื่ อ ของโยเซฟในพระสั ญ ญา ต่ า งๆ ของพระเจ้า ที่ มี ต่อบรรพบุ รุษ ของเขานั้น ก็
จัดเตรี ยมจุดสุ ดยอดที่เหมาะสมสาหรับพระธรรม ปฐมกาลและระยะ ก่อตัวของประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
ข้อที่ 24 ประกอบด้วยการอ้างอิงครั้งแรกถึงบรรพบุรุษสามคนด้วยกัน
“ลักษณะโดดเด่ นของชี วิตของโยเซฟคื อความจงรักภักดี ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าภายใต้สถานการณ์
ทั้งสิ้ น”1143
“เรื่ องราวของโยเซฟก็อธิ บายถึงความเชื่อที่อดทนและรางวัลของมัน มันทาให้พระธรรมปฐมกาล
จบลงและนาหัวข้อของมันไปสู่ จุดสุ ดยอดทางวรรณกรรม. . . . แต่เรื่ องราวของโยเซฟแสดงให้เรา
เห็นว่าถนนไปสู่ ชยั ชนะ การปกครอง ความเป็ นเจ้านาย และสิ ทธิ อานาจอย่างผูพ้ ิพากษาก็มาโดย

ทางการรับใช้ ซึ่งเป็ นการรับใช้ที่ถ่อมใจของทาส โดยทางการรับใช้และการทนทุกข์น้ นั พระเจ้าก็
ชาระและทาลายบาปที่อาศัยอยูใ่ นผูเ้ ชื่ อ (ไม่ใช่อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างเพียงพอ) สร้างคุณลักษณะใน
เขา และทาให้เขาเหมาะสมสาหรับความเป็ นเจ้านายของโลก”1144
“พระธรรมปฐมกาล เหมือนกับพันธสัญญาเดิมในพิภพเล็กๆ ก็จบลงโดยการชี้ ไปไกลกว่าเรื่ องราว
ของมัน เอง. . . .บรรดาถ้อยคาขณะที่จวนจะตายของโยเซซนั้นได้สรุ ปความหวังที่ซ่ ึ งพันธสัญญา
เดิม และพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ วว. 22:20) จะตกลงไปในความเงียบที่คอยอย่างใจจดใจจ่อ
นัน่ คือ พระเจ้าจะทรงเยีย่ มเยียนพวกท่านเป็ นแน่”1145
บรรดาผูเ้ ชื่ อที่วางใจว่าพระเจ้าจะทาตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์เพื่อที่จะอวยพรในวิธีต่างๆ
ไม่อาจหยัง่ รู ้ได้ของพระองค์เองนั้น จะแสดงออกถึงความเชื่อของพวกเขาในแนวทางที่พวกเขาตาย

สรุ ป
จากการเปิ ดเผยหลายอย่างที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในปฐมกาลนั้น บางทีพระลักษณะที่โดดเด่นที่สุด
ของพระองค์คือ อานาจและความสัตย์ซื่อของพระองค์ เกือบทุกส่ วนของพระธรรมนี้ ก็แสดงถึงข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ พระเจ้านั้น น่าไว้วางใจอย่างเต็มที่ ผูค้ นสามารถพึ่งพาพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความมัน่ ใจได้ บุคคล
หลักทั้งหมดในปฐมกาล นั้นได้มาสู่ การยอมรับถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้า แม้กระทัง่ ยาโคบ ผูซ้ ่ ึ งบางทีเป็ น
ผูท้ ี่สงสัยมากที่สุดก็ได้มาสู่ ความ วางใจที่หนักแน่ นในพระเจ้าในขณะที่พระเจ้าได้นาพาเขาตลอดชี วิตของ
เขา
การเปิ ดเผยหลักเกี่ ยวกับมนุ ษย์ในปฐมกาลก็คือ การทรงสร้ างของเขาตามพระฉายตามอย่างของ
พระเจ้าใน ฐานะผูม้ ีพระฉายของพระเจ้านั้น เขาก็มีความสัมพันธ์กบั พระผูส้ ร้ างของเขาเช่ นเดียวกับมนุ ษย์
ด้วยกันของเขา พระฉายของพระเจ้าในมนุ ษย์ก็ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณของเขาที่แยกแยะ
เขาจากสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ การล้มลงในบาปนั้นได้ทาให้ฉายานี้ มืดมนแต่ไม่ได้ลบล้างมัน มันได้ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายอีกด้วยแต่ไม่ได้ทาลาย ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้า
การเปิ ดเผยหลักในปฐมกาลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พระเจ้าและผูค้ นมีก็คือว่า พระเจ้าได้ริเริ่ มมัน
และพวก เขาสามารถชื่ นชมกับมัน เมื่อพวกเขาตอบสนองด้วยการวางใจและการเชื่ อฟั ง ผูค้ นสามารถและ
ต้องมีความเชื่อใน พระเจ้าเพื่อที่จะชื่ นชมกับความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ซึ่ งพระเจ้าได้สร้างให้เราที่จะประสบ
ขณะที่บรรดาชายและ หญิ งวางใจพระเจ้านั้น พวกเขาก็ประสบกับพระพรของพระเจ้าและกลายมาเป็ น
เครื่ องมือที่ซ่ ึ งพระเจ้าทางานผ่าน เพื่อจะนาพระพรไปยังคนอื่นๆ ได้
เราสามารถจู งใจให้ค นอื่ นๆ ที่ จะวางใจและเชื่ อฟั ง พระเจ้า ขณะที่ เรารั บใช้พวกเขาได้อย่า งไร?
เราสามารถ ทาในแนวทางเดี ยวกันที่โมเสสได้ทาในปฐมกาลนั้น เขาได้แสดงออกถึ งกาลังและความน่ า
ไว้วางใจของพระเจ้า พระเจ้าก็มีอานาจพอที่จะทาสิ่ งใดก็ได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่ 1—11) และพระองค์
สัตย์ซื่อที่จะทาตามพระสัญญา ต่างๆ ของพระองค์ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทที่ 12—50) เราจาเป็ นต้องชี้ ให้เห็น
ถึงสิ่ งเหล่านี้ ในพระคัมภีร์ในประ-วัติศาสตร์ และในชี วิตของเราเอง นี่ คือสิ่ งที่สร้างความเชื่ อที่เข้มแข็ง ที่จะ
วางใจและเชื่ อฟั งใครคนหนึ่ งนั้น เราต้อง เชื่ อว่า พวกเขาแข็งแรงพอที่ จะทาสิ่ งที่ จาเป็ น และสัตย์ซื่อต่ อ
ถ้อยคาของพวกเขา เราต้องเชื่ ออีกว่าพวกเขามีความ สนใจที่ดีที่สุดของเราในหัวใจของพวกเขา ซึ่ งปฐมกาล
ก็แสดงถึงตลอดเช่นกัน

ภาคผนวกที่ 1
ห้ ามุมมองเกีย่ วกับการทรงสร้ าง1146
วิวฒ
ั นาการทีไ่ ม่ เชื่อว่ามีพระเจ้ า
ถ้ อยแถลงของมุมมอง
ทุกสิ่ งในจักรวาลได้ปรากฎขึ้นและได้ววิ ฒั น์ไปสู่ รูปแบบปั จจุบนั ของมันในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ของ
ขบวน การต่างๆ ทางธรรมชาติที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยอานาจที่เหนือธรรมชาติใดๆ เลย
ลักษณะด้ านบวกของมุมมองนีจ้ ากทัศนคติของบรรดาผู้ทถี่ ือมุมมองนี้
1.
2.
3.
4.

ดูเหมือนมันจะอธิ บายถึงที่มาของทุกสิ่ ง
มันนาเสนอการอธิ บายอย่างเดียวสาหรับทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น นัน่ คือ มันได้ววิ ฒั น์
มันนาเสนอทางเลือกแท้จริ งเดียวต่อการทรงสร้างโดยพระเจ้า
มันขจัดพระเจ้าและยกย่องมนุษย์

ปัญหาเกีย่ วกับมุมมองนีแ้ ละคาตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี้
1.
2.
3.
4.

มันไม่สามารถอธิ บายถึงที่มาของสสารได้ คาตอบ: สสารนั้นอยูน่ ิรันดร์
มันไม่สามารถอธิ บายถึงความซับซ้อนของสสารได้ คาตอบ: หลายพันล้านปี แห่ งวิวฒั นาการก็รับ
ผิดต่อความซับซ้อนของสสาร
มันไม่สามารถอธิ บายถึงการปรากฎออกมาของชีวติ ได้ คาตอบ: ชีวติ ในขั้นเริ่ มต้นได้วิวฒั น์มาจาก
พอลิเมอร์ ชีวภาพที่ได้ววิ ฒั น์มาจากสารประกอบต่างๆ ที่ไร้รูปร่ าง
มันไม่สามารถอธิ บายถึ งการปรากฎของจิตสานึ กเกี่ ยวกับพระเจ้าในมนุ ษย์ได้ คาตอบ: นี่ ก็เป็ น
ผลผลิต ของวิวฒั นาการเช่นกัน

การประเมินผลมุมมองนี้
1.

มันขึ้ นอยู่ก ับ สมมุ ติ ฐานที่ ไ ม่ ส ามารถถู ก พิ สู จน์ ว่า เป็ นจริ ง ได้ แท้จ ริ ง แล้ว มันเป็ นสถานะของ
ความเชื่อ

2.
3.
4.
5.

การสนับสนุนของมันขึ้นอยูก่ บั หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เล็กน้อย (การบันทึกถึงซากพืชหรื อสัตว์
ที่เป็ นหิ นเท่านั้น) ซึ่ งมีช่องว่างมากมายในมันและก็เปิ ดต่อการตีความต่างๆ ที่แตกต่างกัน
มันพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในฐานะเครื่ องกลไกสาหรับการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างพันธุ์ใหม่
มันไม่น่าจะเป็ นไปได้ทางสถิติเป็ นอย่างยิง่
มันปฏิเสธการเปิ ดเผยพิเศษเกี่ยวกับการทรงสร้าง

บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ ของมุมมองนี้
บรรดานัก วิทยาศาสตร์ ที่ ไม่ ไ ด้เป็ นคริ ส เตี ย นเกื อบทั้ง หมดและนัก วิทยาศาสตร์ คริ ส เตี ย นหลายคนก็ ถื อ
มุมมองนี้
วิวฒ
ั นาการแบบเชื่อว่ามีพระเจ้ า
ถ้ อยแถลงของมุมมอง
ทุกสิ่ งในจักรวาลได้ปรากฎขึ้นและได้ววิ ฒั น์ไปสู่ รูปแบบปั จจุบนั ของมันในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ของ
ขบวน การต่างๆ ทางธรรมชาติที่ได้รับการนาพาโดยพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์
ลักษณะด้ านบวกของมุมมองนีจ้ ากทัศนคติของบรรดาผู้ทถี่ ือมุมมองนี้
1.
2.

มันรวมความจริ งซึ่ งเป็ นที่รู้จกั โดยการเปิ ดพิเศษกับความจริ งซึ่ งเป็ นที่รู้จกั โดยการเปิ ดเผยโดยทัว่ ไป
ในธรรมชาติและความจริ งที่ได้ถูกค้นพบโดยวิทยาศาสตร์
ดูเหมือนว่าพระเจ้าทาการตามรู ปแบบนี้ ในประวัติศาสตร์ ซึ่ งได้สอดแทรกและแทรกแซงเส้นทาง
ของเหตุการณ์ต่างๆ นานๆ ครั้งเท่านั้น

ปัญหาเกีย่ วกับมุมมองนีแ้ ละคาตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี้
1.

มันสันนิษฐานเกี่ยวกับความจริ งของวิวฒั นาการ ซึ่ งบรรดานักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถที่จะทาให้
มีเหตุผลอย่างไม่ตอ้ งสงสัยได้ คาตอบ: วิวฒั นาการเป็ นข้อเท็จจริ งหรื ออย่างน้อยก็เป็ นทฤษฎี ที่
ยอมรับได้

2.
3.
4.

พระเจ้าได้แทรกแซงในประวัติศาสตร์ หลายครั้งมากกว่าที่นกั วิวฒั นาการแบบเชื่อว่ามีพระเจ้าจัดวาง
คาตอบ: ในประวัติศาสตร์ แรกเริ่ มแห่งจักรวาลนั้น พระองค์ได้แทรกแซงไม่บ่อยนัก
การแทรกแซงของพระเจ้า ในขบวนการวิวฒั นาการ ก็ ต รงกันข้า มกับ ทฤษฎี พ้ื นฐานของความ
คืบหน้าแบบวิวฒั นาการ คาตอบ: ขบวนการวิวฒั นาการก็ไม่ได้ไม่ยอมรับการแทรกแซงของพระเจ้า
วิธีแห่ งการทรงสร้างนี้ ก็ไม่ได้ให้ความยุติธรรมต่อการบันทึกทางพระคัมภีร์เกี่ ยวกับการทรงสร้ าง
ค าตอบ: เราควรตี ค วามการบัน ทึ ก ตามพระคัม ภี ร์ แ บบไม่ ใ ช่ ต ามตัว อัก ษรเมื่ อ มัน ขัด แย้ง กับ
วิวฒั นาการ

การประเมินผลมุมมองนี้
1.
2.

มันไม่สามารถให้ความยุติธรรมต่อมุมมองของวิวฒั นาการและคาสอนของพระคัมภีร์
สุ ดท้ายแล้วมันก็ทาลายศาสนาตามพระคัมภีร์

บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ ของมุมมองนี้
นักวิทยาศาสตร์ บางคนและนักศาสตร์ บางคนผูซ้ ่ ึ งมี การนับถื อต่อมุ มมองที่ อ่อนแอกว่าของพระ
คัมภี ร์ก็ถือ มุ มมองนี้ ตัวอย่างเช่ น ไพรี เทลฮาร์ ด เดอ ชาร์ ดิน ในหนังสื อเรื่ อง ปรากฎการณ์ ของมนุ ษย์
(1959)
การทรงสร้ างแบบเป็ นลาดับ
ถ้ อยแถลงของมุมมอง
พระเจ้าได้สร้างโลกโดยตรงและอย่างตั้งใจ โดยปราศจากการละสิ่ งใดก็ตามไว้กบั ความบังเอิญ แต่
พระองค์ ได้สร้างมันในระยะเวลาที่ยาวนานที่สอดคล้องกับยุคต่างๆ ทางธรณี วทิ ยาอย่างคร่ าวๆ
ลักษณะด้ านบวกของมุมมองนีจ้ ากทัศนคติของบรรดาผู้ทถี่ ือมุมมองนี้
1.
2.

มัน จัด เตรี ย มความกลมกลื น ที่ มี เ หตุ ผ ลระหว่ า งการบัน ทึ ก ของปฐมกาลและข้อ เท็ จ จริ ง ของ
วิทยาศาสตร์
การแปลของ “วัน” ว่าเป็ น “ยุค” นั้นก็เป็ นการแปลที่ถูกต้องตามหลักการตีความ

3.

มันคือการสรุ ปที่เป็ นไปได้ และก็ยอมรับว่าไม่ใช่ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมดที่อยู่ในตัวบท
และความ เข้าใจของเราถึงตัวบทอาจเปลี่ยนไปขณะที่ความเป็ นนักวิชาการทางพระคัมภีร์คืบหน้า
ไป

ปัญหาเกีย่ วกับมุมมองนีแ้ ละคาตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี้
1.

2.
3.
4.

มี ข ้อแย้ง กันระหว่า งการบันทึ ก ถึ ง ซากพื ช หรื อ สั ตว์ที่ เป็ นหิ นและล าดับ ที่ ซ่ ึ ง ปฐมกาลบันทึ ก ว่า
พระเจ้าได้ สร้างพืช ปลา และสัตว์ คาตอบ: วิทยาศาสตร์ อาจผิดพลาด ณ จุดนี้ หรื อปฐมกาลอาจ
ละเว้นรู ปแบบแรกเริ่ มของชีวติ
การถื อว่า หกวันแห่ ง การทรงสร้ า งเป็ นยุ ค ต่ า งๆ นั้นก็ ผิด ปกติ ท างการตี ความหมาย ค าตอบ:
การตีความนี้กเ็ ป็ นไปได้และดีที่สุดที่นี่
“เวลาเย็น” และ “เวลาเช้า” ก็บ่งบอกถึงระยะเวลา 24 ชัว่ โมง คาตอบ: ดวงอาทิตย์ไม่ได้ปรากฎขึ้น
จนกระทัง่ วันที่สี่
ความตายได้เข้ามาในโลกก่อนการล้มลงในความบาป คาตอบ: มันได้รับเอาความน่ากลัวของมัน
ณ การล้มลงในความบาป แต่ได้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์น้ นั

การประเมินผลมุมมองนี้
มุมมองนี้ถือตัวบทตามพระคัมภีร์อย่างจริ งจัง แต่รับเอาการตีความที่ผิดปกติบางอย่างจากตัวบทนั้น
เพื่อที่ จะทาให้มนั เข้ากันได้กบั ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ ของมุมมองนี้
ผูเ้ ชื่ อถื อตามพระคัม ภี ร์ หลายคน ผูซ้ ่ ึ ง ได้รับ อิ ท ธิ พ ลอย่า งเต็ม ที่ โดยวิท ยาศาสตร์ ที่ ถื อมุ ม มองนี้
รวมถึง เดวิด เอ. ยัง ในหนังสื อเรื่ อง การทรงสร้ างและน้ าท่วมโลก (1977)
เจมส์ บ๊อยส์ เบอร์ นาร์ ด
แรมม์ โรเบิร์ต นิวแมน เฮอร์แมน เอกเคลแมนน์ และฮิวจ์ รอสส์ก็ได้ถือมุมมองนี้

การทรงสร้ างแบบหกวัน
ถ้ อยแถลงของมุมมอง
ปฐมกาลบทที่ 1 อธิ บ ายถึ ง ขบวนการการทรงสร้ า งเดี ย วที่ ไ ด้เกิ ดขึ้ นในระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่
ต่อเนื่องกัน หกวัน ไม่ใช่มากกว่า 6,000 ถึง 15,000 ปี ที่ผา่ นมาแล้ว
ลักษณะด้ านบวกของมุมมองนีจ้ ากทัศนคติของบรรดาผู้ทถี่ ือมุมมองนี้
1.
2.
3.

มันถือว่าคาสอนตามพระคัมภีร์เป็ นการชี้ขาด
มันขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานทางการตีความที่น่าเชื่อถือ
มันเป็ นผลมาจากความหมายตามตัวอักษร (ตามปกติ) มากที่สุดของตัวบท

ปัญหาเกีย่ วกับมุมมองนีแ้ ละคาตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี้
1.

2.
3.

4.

ข้อ มู ล จากกฎระเบี ย บทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ห ลากหลาย (นั่ น คื อ ดาราศาสตร์ ก าหนดวัน
เกี่ยวกับกัมมันตภาพ รั ง สี การตกตะกอนของคาร์ บ อน และอื่ น ๆ) บ่ ง บอกว่ า โลกมี อ ายุ
ประมาณ 5 พันล้านปี และจักรวาลนี้อายุ ประมาณ 15-20 พันล้านปี คาตอบ: พระเจ้าได้ส ร้ า ง
โลกด้วยการปราฎของยุค1147
น้ าท่วมโลกไม่สามารถอธิ บายถึ งชั้นทางธรณี วิทยาได้อย่างเต็มที่ คาตอบ: มันสามารถอธิ บายถึง
ส่ วนใหญ่ของมันแม้ไม่ใช่ท้ งั หมด และส่ วนที่เหลืออาจเป็ นผลลัพธ์ของการทรงสร้าง
การทรงสร้ า งพร้ อมกับการปรากฎของยุค นั้นก็ ทาให้ส งสั ย เกี่ ยวกับความน่ า เชื่ อถื อของพระเจ้า
คาตอบ: เนื่ องจากเป็ นที่ชัดเจนว่า พระเจ้าได้สร้ างอาดัม พืช และสัตว์ดว้ ยการปรากฎของยุคนั้น
พระองค์อาจได้ สร้างสิ่ งอื่นๆ ด้วยการปรากฎของยุคเช่นกัน
มัน ไม่ มี เ หตุ ผ ลที่ ว่า ท าไมพระเจ้า คงได้ส ร้ า งสิ่ ง ต่ า งๆ พร้ อ มกับ การปรากฎของยุ ค ค าตอบ:
พระองค์ได้ สร้างเพื่อพระสิ ริของพระองค์เอง แม้วา่ เรายังอาจไม่เข้าใจอย่างเต็มที่วา่ ทาไม

การประเมินผลมุมมองนี้
มุมมองนี้ข้ ึนอยูก่ บั การตีความที่ดีที่สุดของตัวบท แม้วา่ มันขัดแย้งกับการสรุ ปต่างๆ ของหลายแขนง
ของ วิทยาศาสตร์

บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ ของมุมมองนี้
ผูเ้ ชื่อถือตามพระคัมภีร์เชิงอนุ รักษ์หลายคนถือมุมมองนี้ ตัวอย่างเช่น โรเบิร์ต อี. โคฟาห์ล และ เคล
ลี่ เอล. ซีเกรฟส์ในหนังสื อเรื่ อง การอธิบายถึงการทรงสร้าง (1975)
ทฤษฎีแบบมีช่องว่าง
ถ้ อยแถลงของมุมมอง
ระหว่างปฐมกาล 1:1 และ 2 นั้นก็มีระยะเวลาที่ไม่แน่ชดั และยาวนานที่ซ่ ึ งเราสามารถชี้ ที่ต้ งั ของการ
ทาลายโลก ดั้งเดิมและการเปิ ดเผยของยุคต่างๆ ทางธรณี วทิ ยา
ลักษณะด้ านบวกของมุมมองนีจ้ ากทัศนคติของบรรดาผู้ทถี่ ือมุมมองนี้
1.
2.
3.
4.
5.

มันขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานทางการตีความที่น่าเชื่อถือ
มันสอดคล้องกับโครงร่ างของเรื่ องราวการทรงสร้างเอง
มันเป็ นไปได้ที่จะแปลคากริ ยาฮีบรู ที่แปลว่า “จะเป็ น” ในข้อ 2 เป็ น “กลายมาเป็ น”
“ไร้รูปร่ างและว่างเปล่า” ในข้อที่ 2 อาจเป็ นร่ องรอยสู่ การพิพากษาโลกก่อนอาดัมของพระเจ้า
มันจัดเตรี ยมบริ บทสาหรับการล้มลงของซาตาน

ปัญหาเกีย่ วกับมุมมองนีแ้ ละคาตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี้
1.
2.
3.

มันเป็ นการอธิ บายที่ผดิ ปกติเนื่องจากว่าตัวบทบ่งบอกถึงการทรงสร้างดั้งเดิมในปฐมกาล 1:2 และที่
ติดตามมาเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:11) คาตอบ: การตีความนี้เป็ นการสรุ ปแบบผิวเผิน
ข้อมูลการตีความที่สนับสนุนมุมมองนี้ ก็อยูห่ ่ างไกลจากความแน่นอน คาตอบ: การตีความเหล่านี้
เป็ นไปได้
ทฤษฎีน้ ี ไม่ได้ยุติปัญหาต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยธรณี วิทยา คาตอบ: น้ าท่วมโลกอาจได้ก่อให้เกิ ด
ปรากฎ การณ์ทางธรณี วทิ ยาบางอย่าง

การประเมินผลมุมมองนี้
ในขณะที่ มุ มมองนี้ พฒั นามาจากมุ มมองสู ง ส่ งของพระคัมภี ร์น้ นั การตี ความหลายอย่างที่ ได้ถู ก
เรี ยกร้องนั้น ก็พ่ งึ พาการตีความที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้
บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ ของมุมมองนี้
ผูเ้ ชื่อถือตามพระคัมภีร์เชิงอนุรักษ์หลายคน รวมถึง อาร์ เธอร์ พิง้ ค์ ซี . ไอ. สกอฟิ ลด์ ซี . เอส. ลูอิส
เอม อาร์ ดีฮานน์ และ ดี. จี. บาร์ นเฮ้าส์ ได้ถือมุมมองนี้ โปรดดู อาร์ เธอร์ ซี . คัสแทนซ์ ในหนังสื อเรื่ อง โดย
ปราศจาก รู ปร่ างและว่างเปล่า (1970)

ภาคผนวกที่ 3
การเปรียบเทียบเรื่องราวของนา้ ท่วมโลก1148
ตามพระคัมภีร์
วันของ
เรื่องราว

แรกเริ่ มที่เป็ นไปได้
มากที่สุด: ศตวรรษ
ที่ 15 กคศ.

ผู้ก่อให้ เกิด
นา้ ท่วม

พระยาเวห์

ผู้วงิ วอน
เผือ่

พระยาเวห์

สาเหตุ
ของ นา้
ท่วม

เบอรอสซุ ส
(กรีก)

อัทราเฮซิส กิลกาเมช
(อัค
(อัคเคเดียน)
เคเดียน)

สุ เมอเรียน

275 กคศ.

ศตวรรษที่ 16
1500 กคศ. (ฉบับ
(ฉบับ คัดลอก
คัดลอกต่างๆ ไม่ใช่
ของผลงาน
ต้นฉบับ)
ก่อนหน้านั้น)

ศตวรรษที่ 19 กคศ.
(ฉบับคัดลอกไม่ใช่
ต้นฉบับ)

โครนอส

โนอาห์ (พัก)

ได้ ต้งั ใจ
เพือ่ ใคร

มนุษยชาติ

“โนอาห์เป็ นที่โปรด
เหตุผลที่
ปรานในสาย พระ
วีรบุรุษ ได้
เนตรพระเจ้า” “โน
ถูก สงวน
อาห์เป็ นคนชอบธรรม
ไว้
ดีพร้อม”

สภาของพวกพระ

ที่ประชุมของ
พวกพระ

เอีย

เอีย

เอนคี (บางที)

ความอึกทึก
ไม่มีสาเหตุในตอน
ครึ กโครม
แรก ในตอนสุ ด
ของมนุษย์ก็
ท้ายนั้น “บาปของ
รบกวนการ
มนุษย์” ได้บ่งบอก
นอนหลับ
ว่าเป็ นสาเหตุ
ของเอนลิล

ความชัว่ ช้าของ
มนุษยชาติ
ความรุ นแรง
ความเสื่ อมทราม

วีรบุรุษ

เอนลิล

คีซูทรอส (คากรี ก
สาหรับ ซิวซูดรา)

ไม่มีเหตุผลอะไร

อัทราเฮซิส
อัทนาพิชทิม (ผูพ้ บ ซิวซูดรา (เขาได้เห็น
(ทุกคน
ชีวติ )
ชีวติ )
ฉลาด)
โดยเฉพาะเมือง ชู
มนุษยชาติ ริ บพัค แต่ก็เพื่อ
มนุษยชาติ
มนุษยชาติ
ซิวซูดราได้ “เชื่อฟัง
อย่างถ่อมใจ ให้การ
นับถือ” เป็ นผูห้ นึ่งซึ่ง
แสวง หาการเปิ ดเผย
ทาง ความฝันและการ
ใช้ เวทมนต์

วิธี
หลบหนี

นาวา

รายละเอียด: 3 ชั้น
ลักษณะ ประตู 1 บาน หน้าต่าง
1 บานเป็ นอย่างน้อย
โนอาห์ ภรรยา
บุตรชาย 3 คนและ
ภรรยาของพวก เขา
บรรดาสัตว์ที่สะอาด
ผู้ทอี่ าศัย
ทุกชนิดอย่างละเจ็ดคู่
อยู่
(ทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมีย)
และสัตว์ที่ไม่สะอาด
อย่างละคู่ (ทั้งตัวผูแ้ ละ
ตัวเมีย)
ระยะ เวลา
ของพายุ

40 วัน 40 คืน

ทีจ่ อด

เทือกเขาอารารัต

กา นกพิราบ
นกพิราบ นกพิราบ
วีรบุรุษก็ถวาย “พระ
เครื่อง บูชา เจ้าทรงได้กลิ่นที่พอ
พระทัย”
นกทีถ่ ูก
ปล่อยไป

การอวย
พร

พระเจ้าได้อวยพร โน
อาห์และได้กาชับ ให้
เขาที่จะมีลูกดก ทวี
มากขึ้นจนเต็ม
แผ่นดิน

เรื อ

เรื อขนาด
ใหญ่

เรื อ

เรื อขนาดใหญ่

รายละเอียด: 6 ชั้น
(ตัวบทได้
ประตู 1 บาน
ถูกทาลาย) หน้าต่าง 1 บานเป็ น
อย่างน้อย
อัทราเฮซิส
ภรรยา
ครอบครัว
อัทนาพิชทิม และ
คีซูทรอส
ญาติๆ
ครอบครัวและญาติ
ครอบครัว คน
ช่างฝี มือ
ของเขาทั้ง หมด
อื่นๆ และสัตว์ทุก เมล็ดพืช
ช่างฝี มือ สัตว์ และ
ประเภท
สมบัติต่างๆ
สัตว์แห่ง ท้องทุ่ง
อาหาร สัตว์
และสัตว์
แห่งท้องทุ่ง
7 วัน 7 คืน

6 วัน 6 คืน

(ตัวบทขาด ภูเขา นิเซอร์ (ภูเขา
หายไป)
แห่ง ความรอด)
(ตัวบทขาด
นกพิราบ นก
นกต่างๆ
หายไป)
นางแอ่น กา
วีรบุรุษก็ถวาย
(ตัวบทขาด
วีรบุรุษก็ถวาย
“พระเจ้าทรงได้
หายไป)
กลิ่นที่หอมหวล”
เอนลิลได้อวยพร
วีรบุรุษหายไป แต่
อัทนาพิชทิม
เสี ยงของเขา ก็
จากนั้นวีรบุรุษและ
แนะนาสัง่ สอน
ครอบครัวของเขาก็
คนอื่นๆ
กลายมาเป็ นพวก
พระ

7 วัน 7 คืน

เทือกเขา
อาร์ เมเนีย

วีรบุรุษก็ถวาย และ
ก้มกราบต่อ อูทู เอนู
และเอนลิล
ซิวซูดราได้ให้ “ชีวติ
ในฐานะพระ” และ
“ลมหายใจนิรันดร์ ”
ซึ่ งถูกเรี ยกว่า “ผู้
สงวนเชื้อสายของ
มนุษยชาติ”

ภาคผนวกที่ 4
ภูเขาพระวิหารของเยรู ซาเล็ม1149
มันครอบคลุมเนื้ อที่แค่ 140 ดูนมั (35 เอเคอร์ ) เท่านั้น กระนั้นบริ เวณที่เป็ นกาแพงรู ปสี่ เหลี่ยมคาง
หมู ที่อยู่ เหนือเยรู ซาเล็มเมืองเก่าก็แทบจะไม่ขาดจากการเป็ นข่าว ภูเขานั้นได้เป็ นสถานที่แห่ งความขัดแย้ง
เป็ นประจา
อะไรที่สาคัญอย่างมากเกี่ยวกับภูเขาพระวิหาร ที่กระตุน้ ให้เกิดความหลงใหลที่รุนแรงมากเช่นนั้น
ท่าม กลางคนยิวและคนมุสลิมเช่นเดียวกัน? ในภาษฮีบรู น้ นั มันเป็ นที่รู้จกั ว่า ฮาร์ ฮาบาเยท (ภูเขาแห่ ง
บ้าน) และในภาษาอาหรับ คือ ฮารัม อัล-ชาริ ฟ (สถานนมัสการที่สูงส่ ง) ภายในบริ เวณภูเขาพระวิหารนั้นก็
มีสิ่งก่ อสร้ างต่างๆ ประมาณ 100 อย่างจากหลายช่ วงเวลา คื องานที่ ยิ่งใหญ่ของศิ ลปะและฝี มื อซึ่ งรวมถึ ง
สถานที่ อธิ ษฐานของมุมลิ ม ที่ เป็ นหลังคารู ปทรงกลมแบบเปิ ด หน้ามุ ขต่างๆ ที่ โค้ง บรรดาโรงเรี ยนทาง
ศาสนาของมุสลิม หอสู งยอดแหลมบน สุ เหร่ า ใช้เป็ นที่เรี ยกคนมาสวดมนตร์ และน้ าพุ
ที่นี่ก็ยงั มีโดมออฟเดอะร็ อคที่งดงาม ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่ เป็ นศูนย์กลาง ที่ ได้เริ่ มต้นโดยอุมเมยัด
คาลิปห์ อับด-อัล-มาลิค ใน ค.ศ.684 และได้เสร็ จสิ้ นใน ค.ศ. 1033 ด้วยการพิชิตเยรู ซาเล็มแบบหลัง่ เลือด
โดยพวกครู เสด นั้น โดมออฟเดอะร็ อคได้ถูกเปลี่ ยนไปเป็ นโบสถ์และถูกเปลี่ ยนไปเป็ นสุ เหร่ าอีกครั้งหนึ่ ง
หลังจากการพิชิตเยรู ซาเล็ม ของซาลาดินใน ค.ศ. 1187 ด้วยกระเบื้องที่ใช้ประดับจานวน 45,000 แผ่นและ
โค้งซุ ้มประตูอนั งดงาม 8 ซุ ้ม ณ ส่ วนบนของขั้นบันไดที่นาไปสู่ สุเหร่ านั้น ผูส้ ังเกตบางคนถื อว่ามันเป็ น
หนึ่งในสิ่ งปลูกสร้างที่สวยงามที่สุดในโลก
ภูเขาพระวิหารมีสถานะที่พิเศษอย่างมากและความสาคัญอย่างยิ่งต่อคนยิว เพราะว่ามันเป็ นสถานที่
ของ พระวิหารที่ ได้อยู่ ณ ศู นย์กลางของมัน เยรู ซาเล็ ม เมื องบริ สุท ธิ์ ก็ ถูก ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ มี ค่า เท่ า กันกับ
“ค่ายของอิ ส ราเอล” ที่ไ ด้ล้อมรอบสถานนมัสการในถิ่ นทุ รกันดารนั้น และภูเขาพระวิหารก็ แสดงถึ ง
“ค่ายของการทรงสถิตของพระเจ้า” (Sif. Naso 1:Zev 116b)
ส่ วนที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดของมันคือ อภิสุทธิ สถาน มหาปุโรหิ ตเท่านั้นได้รับอนุ ญาตที่จะเข้าไปปี ละครั้ง
ในวัน แห่ งการไถ่บาปเพื่อการปรนนิ บตั ิ ซึ่ งอิสยาห์ (2:2-3) บอกเราว่า “ในยุคหลังจะเป็ นดังนี้ คือภูเขาแห่ ง
พระนิเวศ ของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจาพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนื อบรรดา

เนิ น เขา และประชาชาติ ท้ งั สิ้ น จะหลั่ง ไหลเข้า มาหา . . . เพราะว่า พระธรรมจะออกมาจากศิ โยน และ
พระวจนะของพระเจ้าจะออกมา จากเยรู ซาเล็ม”
สาหรั บคนมุ สลิ มนั้น ภูเขาพระวิหารก็เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ยิ่ง ใหญ่ พวกเขามี สุ เหร่ า สามแห่ งที่ ซ่ ึ ง
ความบริ สุทธิ์ พิเศษถูกแนบไว้ คือ คาบาในเมกกะ สุ เหร่ าของมูฮมั มัดในเมดินา และภูเขาพระวิหาร ซึ่ งเป็ น
สถานที่สามอันบริ สุทธิ์ ที่สุดในอิสลาม ความเคารพบูชาแห่ งสถานที่น้ ี ก็ข้ ึนอยู่กบั ข้อแรกของซู รา 17 แห่ ง
คัมภีร์โกราน ซึ่ งอธิ บายถึ ง การเดิ นทางในตอนกลางคืนของผูเ้ ผยพระวจนะ พวกเขาเชื่ อว่าเมื่อมูฮมั มัดได้
นอนหลับใกล้กบั คาบา ทูตสวรรค์ กาเบรี ยลได้นาสิ่ งมี ชีวิตที่ มีปีกมาให้เขา พวกเขาได้ขี่ไปด้วยกันยัง
สวรรค์และได้พบกับอับราฮัม โมเสส และ พระเยซู คนมุสลิ มบางคนเชื่ อว่ามูฮมั มัดได้ทาการเดิ นทาง
ขณะที่ ตื่ น อยู่แ ละได้ท่ อ งเที่ ย วทั่ว ไปบริ เ วณภู เ ขาพระวิ ห าร อย่า งแท้จ ริ ง ตามศาสนายิ ว นั้น เนื่ อ งจาก
ธรรมชาติที่พิเศษของภูเขาพระวิหาร มันดาเนิ นการที่ จะกระตุ น้ ความ หลงใหล ต่อไปจนกระทัง่ เวลาที่
พระเมสสิ ย าห์ เสด็ จมา จากนั้นตามความเชื่ อยิวนั้นพระองค์จะปกครองเหนื อ อาณาจัก รที่ ไ ด้ฟ้ื นฟู ข อง
อิสราเอลที่ซ่ ึ งคนยิวทั้งหมดจากการเนรเทศจะกลับมา มีการเชื่อว่ารากฐานของบัลลังก์ของ พระเมสสิ ยาห์จะ
เป็ นความยุติธรรมและด้วยพระลักษณะพิเศษของพระองค์ พระองค์จะแจกจ่ายความยุติธรรมแก่ อิสราเอล
และบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอล

