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ช่ือเร่ือง 
   

พระธรรมแต่ละเล่มของเพนทาทูค (หนงัสือ 5 เล่มแรกของพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงถูกเรียกว่า โทราห์ 
[ค าแนะ น า] โดยคนยิว) ดั้ งเดิมแล้วได้รับช่ือเรียกของมันในพระคัมภีร์ฮีบรูจากค าแรกหรือค าแรกๆ            
ในพระธรรมนั้นๆ พระคมัภีร์ ฮีบรูประกอบดว้ยสามส่วน คือ ธรรมบญัญติั (โทราห์) ผูเ้ผยพระวจนะ และ
บทประพนัธ์  ตามดั้งเดิมแลว้ โทราห์เป็นหน่ึงเล่ม แต่ฉบบัเซปทวัเจนท์ไดแ้บ่งมนัออกเป็นห้าเล่มอย่างท่ี           
เรามี  คนยวิไดถื้อวา่เร่ืองราวต่างๆ ในโทราห์เป็นค าแนะน าของพระเจา้ส าหรับพวกเขาเช่นเดียวกบัค าบญัชา
และค าเทศนเน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีก็สอนศาสนศาสตร์ และจริยธรรมดว้ย 
 

ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ในปฐมกาล” มาจากค าวา่ เบเรชีท อยา่งไรก็ตาม ช่ือเรียกองักฤษ “Genesis” ไดม้า
ยงั เราจากฉบบัแปลละตินวลัเกทตข์องเจอโรม (Liber Genesis)  ช่ือเรียกละตินไดม้าจากฉบบัแปล
เซปทวัเจนท์ (การ แปลฉบบักรีกของพนัธสัญญาเดิมซ่ึงไดเ้กิดข้ึน 300 ปี กคศ.) “Genesis” เป็น          
การถ่ายทอดตวัอกัษรของค ากรีก เจเนเซโอส ซ่ึงเป็นค ากรีกท่ีแปลเป็นค าฮีบรูวา่ โทเลดอท  ค าฮีบรู
น้ีเป็นค าไขในการระบุถึงโครงสร้างของพระธรรม ปฐมกาลและตามปกติแล้วบรรดาผูแ้ปลได้
แปลวา่ “เร่ืองราว” หรือ “การก าเนิด” (2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2)1 

 
วนัเวลาท่ีเขียน 
 
 เหตุการต่างๆ ไดบ้นัทึกวนัท่ียอ้นไปในการสร้างโลก 
 
 คริสเตียนหลายคนเช่ือว่าโลกมีอายุหลายล้านปี พวกเขาตั้ งความเช่ือถือน้ีบนถ้อยค าของ
นักวิทยาศาสตร์ และก็เขา้ใจพระคมัภีร์ตามถ้อยค าเหล่าน้ี  ในท านองเดียวกันคริสเตียนหลายคนเช่ือว่า
เผา่พนัธ์ุมนุษยไ์ดเ้ร่ิมตน้มา หลายแสนปีดว้ยเหตุผลอยา่งเดียวกนั 
 



 หลายคนท่ีถือตามพระคมัภีร์เช่ือวา่โลกไม่ไดมี้อายุมากกว่า 10,000 ปีมากนกั  พวกเขายึดส่ิงน้ีเป็น
หลกัตาม เช้ือสายในพระคมัภีร์ (ปฐก. 5; 10; 11 และอ่ืนๆ) ซ่ึงพวกเขาเขา้ใจวา่มนั “เปิด” (นัน่คือไม่สมบูรณ์)   
 
 ตามปกติแลว้ กลุ่มท่ีเช่ือตามพระคมัภีร์ยึดถือวนัท่ีไม่นานมาน้ีส าหรับการสร้างมนุษยด์ว้ยเหตุผล
อย่างเดียวกนัอีกดว้ย กลุ่มเล็กๆของผูถื้อตามพระคมัภีร์เช่ือว่าเช้ือสายเหล่าน้ีนั้น “ปิด” (นัน่คือ สมบูรณ์) 
หรือเกือบจะสมบูรณ์ อยา่งมาก  ส่ิงน้ีน าเราไปสู่การระบุวนัสร้างโลกและมนุษยคื์อประมาณ 6,000 ปีท่ีผา่น
มา ขา้พเจา้ควรอภิปรายค าถาม เก่ียวกบัวธีิท่ีเราควรตีความเช้ือสายต่างๆ ในการอธิบายถึงบทต่างๆ ท่ีปรากฎ 
 
 นกัตีความหลายคนไดร้ะบุวนัของการรวบรวมพระธรรมปฐมกาลวา่ไดเ้กิดข้ึนภายหลงัช่วงชีวิตของ
โมเสส หลายปี พวกเขาบางคนเช่ืออยา่งน้ีเพราะวา่พระธรรมปฐมกาลประกอบดว้ยบางช่ือท่ีกลายมาเป็นช่ือ
เรียกโดยทัว่ไป ของผูค้นและสถานท่ีต่างๆ ภายหลงัสมยัของโมเสส (ตวัอยา่งเช่น คนฟีลิสเตีย  ดาน และ
อ่ืนๆ)  ขา้พเจา้จะพูดถึง ความผิดปกติเหล่าน้ีเม่ือเราไปถึงตรงนั้น โปรดดูส่วนขา้งล่างดว้ย “ผูเ้ขียน”  ถา้ใคร
ยอมรับการท่ีโมเสสเป็น ผูเ้ขียนอยา่งท่ีบรรดาผูถื้อตามพระคมัภีร์แบบอนุรักษนิ์ยมยอมรับ  วนัเวลาของการ
รวบรวมพระธรรมปฐมกาลตอ้งอยู่ ภายในช่วงชีวิตของโมเสส (กคศ. 1525-1405) บางทีพระธรรมน้ีโดย
ดั้งเดิมแลว้ถูกมุ่งหมายท่ีจะหนุนใจคนอิสราเอล ใหว้างใจในพระเจา้ท่ีมีอ านาจทุกอยา่งและสัตยซ่ื์อ เม่ือพวก
เขาคาดหวงัท่ีจะเขา้ไปสู่แผน่ดินแห่งพนัธสัญญาจาก คาเดชบารเนียหรือจากท่ีราบโมอบั2  โมเสสอาจเขียน
มนัข้ึนก่อนหนา้นั้นเพื่อท่ีจะเตรียมพวกเขาส าหรับการอพยพ3 แต่น่ีดูเหมือนเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
 
ผูเ้ขียน 
 
 ผูเ้ขียนหมวดเพนทาทูค (ค ากรีก เพนทา หมายถึง “ห้า” และ ทูคโคส ซ่ึงเป็น “กล่องส าหรับ         
การบรรจุมว้นกระดาษพาไพรัสและภายหลงัก็เป็น “หนงัสือมว้น”) ไดเ้ป็นหวัขอ้ของการโตเ้ถียงอยา่งมาก
ท่ามกลางบรรดาผูท่ี้เป็น คริสเตียนตั้งแต่สปินโนซาร์ไดแ้นะน า “การวิจารณ์เชิงสูงกวา่” เก่ียวกบัพระคมัภีร์
ในศตวรรษท่ี 17  “ขอ้สมมุติฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสาร” ท่ีพฒันาจากงานของเขาก็คือวา่โมเสสไม่ไดเ้ขียน
หมวดเพนทาทูคอยา่งท่ีนกัวิชาการส่วน ใหญ่ในลทัธิยิวและคริสตจกัรไดเ้ช่ือจนกระทัง่วนันั้น  ตรงกนัขา้ม
มนัเป็นผลผลิตของผูเ้ขียนหลายคนท่ีไดมี้ชีวิต ภายหลงัโมเสสหลายปี  ผูร้วบรวมหรือบรรดาผูร้วบรวมได้
รวบรวมเอกสารหลายอยา่งเหล่าน้ีไปสู่รูปแบบท่ีเรามีใน ตอนน้ี  เอกสารเหล่าน้ี (J, E, D, P และอ่ืนๆ)         
เป็นสัญลกัษณ์ของ a Yahwistic tradition (ธรรม เนียมแบบยาเวห์), an Elohistic tradition (ธรรมเนียมแบบ        
เอโลฮิม), a Deuteronomic tradition (ธรรมเนียม แบบเฉลยธรรมบญัญติั)a Priestly tradition (ธรรมเนียม
แบบปุโรหิต) และอ่ืนๆ หัวขอ้ของการแนะน าพนัธสัญญาเดิม ก็เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว เหล่าน้ี4  ผูเ้ขียนคน
หน่ึงไดส้รุปสถานะปัจจุบนัของการโตเ้ถียงน้ีวา่ 
  



“. . . อยา่งดีท่ีสุดแลว้  ขอ้สมมุติฐานซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารนั้นก็โคลงเคลง  และในไม่ชา้คงถูก
ยกเลิกอยา่งส้ินเชิงโดยโลกทางวชิาการ” 5 

 
 หลกัฐานท่ีวา่โมเสสไดเ้ขียนหมวดเพนทาทูค ดูเหมือนจะลงความเห็นไดถ้า้คนหน่ึงเช่ือวา่พระเยซู
คริสต ์ไดก้ล่าวความจริงเม่ือพระองค์ถือว่าโมเสสเป็นผูเ้ขียน (มธ. 19:8; มก. 7:10; ลก. 16:29-31; 20:37; 
24:27; ยน. 7:19, 22 เปรียบเทียบ กจ. 15:1)  บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่อา้งอิงหรือพาดพิงถึงพระธรรม
ปฐมกาลมากกว่า 60 คร้ัง ในพระธรรม 17 เล่ม  พระเยซูคริสต์ไม่ได้กล่าวอย่างเจาะจงว่าโมเสสไดเ้ขียน          
พระธรรมปฐมกาลแต่ในสมยัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรานั้นคนยิวได้ถือว่าหมวดเพนทาทูค (โทราห์)          
เป็นชุดเดียว  พวกเขาไดต้ระหนกัว่าโมเสส เป็นผูเ้ขียนพระธรรมทั้งห้าเล่ม6  ดงันั้นพวกเขาคงไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ี
พระเยซูไดต้รัสเก่ียวกบัพระธรรมใดๆ ของพระธรรม ทั้งหา้ของโมเสสวา่เป็นการรับรองถึงการท่ีโมเสสเป็น
ผูเ้ขียนทั้งหมด7 
 

“ณ สถานท่ีตั้งแม่น ้าเอลโฮล ไดมี้การจารึกตวัอกัษรท่ีถูกแกะสลกัไวบ้นแนวหินท่ียื่นมาจากหนา้ผา  
ซ่ึงอยู่ ทางตะวนัตกของอะบีดอสในอียิปต์ตอนใต ้ ในเชิงงานเขียนในอดีตแลว้มนัคล้ายคลึงกบั
ตน้ฉบบัท่ีถูกพบ ณ เซราบิท อลัขาเดม ในคาบสมุทรซีนายจาก ปี กคศ. 1600  ซ่ึงจนกระทัง่ใน            
ปี กคศ. 1993 นั้นก็เป็น ตวัอกัษรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเคยถูกคน้พบ  แต่ตวัอยา่งของแม่น ้ าโฮลนั้นก็มีอายุ
กวา่ 200 ปีเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงนบั จากเวลาท่ียาโคบและพวกบุตรชายของเขาไดอ้าศยัในอียิปต ์ดงันั้น
ขอ้โตแ้ยง้ท่ีว่าโมเสสคงไม่ได้เขียน หมวดโทราห์ในรูปแบบตวัอกัษรราว ปี กคศ. 1400 ก็ไม่มี
หลกัฐาน”8 

 
 โมเสสไดรั้บขอ้มูลน้ีไดอ้ยา่งไร?  เขาคงไดก้ระท าโดยวิธีใดวิธีหน่ึงของสองวิธีน้ี  บางทีอาดมัและ 
เอวาได้ บอกเร่ืองราวการทรงสร้างแก่บรรพบุรุษของพวกเขา และพวกเขาไดส่้งต่อให้กบัชนรุ่นๆ ถดัไป           
โดยค าพดูหรือโดย รูปแบบการเขียน (นัน่คือ ธรรมเนียม)  มารดาของโมเสสคงไดบ้อกเขาถึงเร่ืองราวเหล่าน้ี
เม่ือตอนเป็นเด็ก  ถา้เป็น ดงันั้น  พระเจา้ไดป้กป้องเร่ืองราวท่ีแทจ้ริงเร่ืองราวต่างๆ ของโลกตะวนัออกใกล้
โบราณก็เป็นการบิดเบือนของส่ิงท่ี ไดเ้กิดข้ึนอย่างแทจ้ริงความเป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือว่าพระเจา้ได้
เปิดเผยเร่ืองราวการทรงสร้างแก่โมเสสโดยตรง 
 
ขอบเขต 
 
 เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีถูกบนัทึกในพระธรรมปฐมกาลไดแ้ผข่ยายทางประวติัศาสตร์จากการทรงสร้างไป
ยงัการตายของโยเซฟ ซ่ึงเป็นระยะเวลา 2,300 ปี เป็นอยา่งนอ้ย  ส่วนแรกของพระธรรม (บทท่ี 1-11) ไม่ใช่



ง่ายท่ีจะระบุ วนัเวลาอยา่งถูกตอ้งเหมือนกบัส่วนท่ีสอง (บทท่ี 12-50)  ประวติัศาสตร์ของบรรพบุรุษท่ีถูก
บนัทึกไวใ้นส่วนท่ีสอง ท่ีใหญ่น้ีก็ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 300 ปี 
 
 ขอบเขตของพระธรรมน้ีก็แคบอยา่งเป็นข้ึนตอนและอยา่งต่อเน่ือง  การเลือกเน้ือหาท่ีถูกรวบรวมไว้
ในพระธรรมปฐมกาลก็ช้ีถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียนท่ีเป็นพระเจา้ คือเพื่อเปิดเผยประวติัศาสตร์และหลกัการ
ต่างๆ แบบพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งในความสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัผูค้น9 
 
จุดประสงค ์
 
 พระธรรมปฐมกาลก็จดัเตรียมพื้นฐานทางประวติัศาสตรส าหรับส่วนท่ีเหลือของพระคมัภีร์และ 
หมวด เพนทาทูค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนัธสัญญาแบบอบัราฮมั  บทท่ี 1-11 ให้เบ้ืองหลงัทางประวติัศาสตร์         
ท่ีจ  าเป็นต่อการเข้าใจพันธสัญญานั้ น และบทท่ี 12-15 บันทึกพันธสัญญาและการงานริเร่ิมของมัน                     
พนัธสัญญาแบบอบัราฮมัก็ด าเนินต่อไปท่ีจะเป็นการเรียบเรียงพื้นฐานท่ีซ่ึงพระเจา้กระท าในการด าเนินการ
กบัมนุษยต์ลอดหมวดเพนทาทูค และส่วนท่ี เหลือของพระคมัภีร์ 
 

“หวัขอ้ท่ีแทจ้ริงของเพนทาทูค คือ การเลือกสรรอิสราเอลจากบรรดาประชาชาติ และการอุทิศของ
พวกเขาต่องานรับใช้พระเจา้และธรรมบญัญติัของพระองค์ในแผ่นดินท่ีได้ก าหนดโดยพระเจ้า  
เหตุการณ์หลกัในการพฒันาหวัขอ้น้ีก็คือพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอบัราฮมัและค าสัญญา. . . ท่ีจะ
ท าให้ลูกหลานของเขาเป็นประชากรของพระเจ้าและให้แผ่นดินคานาอนัเป็นมรดกถาวรของ         
พวกเขา”10 

 
 พระธรรมปฐมกาลจดัเตรียมอารัมภบทซ่ึงขาดไม่ไดส้ าหรับเร่ืองราวท่ีเปิดเผยในพระธรรมอพยพ
และส่วนท่ีเหลือของเพนทาทูค 11 บทแรกจดัตั้งค  าน าต่ออารัมภบทนั้น 
 

“ความคืบหนา้ท่ีตรงกนัขา้มกนัสองอยา่งก็ปรากฎในค าน าน้ี [บทท่ี 1-11]: (ก) การทรงสร้างท่ีเป็น
ระบบระเบียบของพระเจา้พร้อมกบัจุดสูงสุดของมนัในการอวยพรมนุษยโ์ดยพระองค์ และ (ข)             
การงานท่ีท าให้พงัทลายอยา่งส้ินเชิงของความบาปพร้อมกบัสองค าสาปแช่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของมนั
ซ่ึงก็คือน ้ าท่วมโลกและการกระจดักระจายไป ณ หอบาเบล11  ความคืบหน้าแรกแสดงถึงแผนการ
ของพระเจา้ท่ีจะก่อใหเ้กิดระบบระเบียบท่ีสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเร่ิม โดยไม่ค  านึงถึงส่ิงท่ีผูอ่้านอาจ
รู้เก่ียวกบัประสบการณ์ของมนุษย ์ ความคืบหนา้ท่ีสองแสดงถึงความตอ้งการท่ีมีต่อการแทรกแซง
ของพระเจา้เพื่อท่ีจะจดัเตรียมทางแกไ้ขส าหรับเผา่ พนัธ์ุมนุษยท่ี์เส่ือมทราม”12  

 



 จุดประสงค์เชิงปฏิบติัของพระธรรมปฐมกาลก็คือท่ีจะหนุนใจผูอ่้านให้วางใจและเช่ือฟังพระเจา้
โดยดั้งเดิม นั้นจุดประสงคก์็เพื่อท่ีจะหนุนใจคนอิสราเอลให้วางใจและเช่ือฟังพระเจา้  โมเสสคงไดร้วบรวม
พระธรรมปฐมกาล ก่อนคนอิสราเอลไดอ้อกจากอียิปตใ์นพระธรรมอพยพ  แต่เขาคงไดร้วบรวมข้ึนระหวา่ง
การพเนจรไปในถ่ินทุรกนัดาร  ในกรณีใดก็ตามน่ีเป็นจุดประสงคท่ี์ชดัเจนของเขา อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากส่ิงท่ี
เขาไดเ้ขียน  เขาตอ้งการท่ีจะ เตรียมคนอิสราเอลส าหรับอนาคตโดยการย  ้าเตือนพวกเขาถึงอดีต  น่ีเป็นหนา้ท่ี
ของมนัส าหรับเราในทุกวนัน้ีด้วย  เม่ือเราอ่านพระธรรมน้ี  เราควรถามตวัเราเองอย่างต่อเน่ืองว่า “ส่ิงน้ี
หมายความวา่อยา่งไรต่อผูอ่้าน ดั้งเดิม?”  นัน่คือ ส่ิงท่ีพระเจา้ตั้งใจใหม้นัหมายถึงส าหรับเราในทุกวนัน้ี 
 
 ประเด็นหลกัของโมเสสก็คือว่า พระเจา้องค์เดียวกนัท่ีไดส้ร้างอิสราเอลก็ไดส้ร้างจกัรวาลถอ้ยค า
ของพระองคเ์ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างสองอยา่งน้ี  อยา่งท่ีพระองคไ์ดน้ าระบบระเบียบความสมบูรณ์
และการพกั ไปสู่โลกทางวตัถุ  พระองค์สามารถท าเพื่อประชากรท่ีถูกเลือกสรรของพระองค์เช่นกัน  
พระองคเ์ป็นผูมี้อธิปไตย ของจกัรวาล  เป็นผูมี้อ  านาจสูงสุด  เพราะฉะนั้นมวลมนุษยค์วรวางใจและเช่ือฟัง
พระองค ์
 
ศาสนศาสตร์ 
 
 วีรบุรุษของพระธรรมปฐมกาลคือพระเจา้และเร่ืองราวต่างๆ ของมนัก็กล่าวถึง ตน้ก าเนิดและชีวิต
ของชุมชนท่ีเช่ือภายใตอ้ธิปไตยของพระองค ์
 

“เร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหาสาระของศาสนศาสตร์ในพระธรรมปฐมกาลก็คือการงานของพระเจา้ใน          
การสถาปนาอิสราเอลใหเ้ป็นช่องทางของการอวยพรประชากรของโลก    
  
พระธรรมน้ีก่อตั้ งอารัมภบทไปสู่หัวข้อหลักของหมวดเพนทาทูคเก่ียวกับการก่อตั้ งระบบ           

การปกครองท่ียึดถือพระเจา้เป็นหลกั นัน่คือ การปกครองของ พระเจา้เหนือส่ิงทรงสร้างทั้งส้ินมนัน าเสนอ
ตน้ก าเนิดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั การก่อตั้งระบบการปกครองท่ียึดถือพระเจา้เป็นหลกั นัน่คือพระพรท่ีไดส้ัญญาว่า
ลูกหลานของอบัราฮมัจะอยูใ่น แผน่ดิน 
 

“พระธรรมอพยพน าเสนอ การไถ่พงศ์พนัธ์ุนั้นออกจากการเป็นทาสและการให้พนัธสัญญาแก่            
พวกเขา    พระธรรมเลวนิีติเป็นคู่มือของบญัญติัต่างๆ ท่ีช่วยให้พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีจะสถิตท่ามกลาง
ประชากรของ พระองค์โดยการท าให้พวกเขาบริสุทธ์ิ  พระธรรมกนัดารวิถีบนัทึกการตระเตรียม
ทางกองทพัและการ ส ารวจจ านวนประชากรของเผ่าต่างๆ ในถ่ินทุรกันดาร และแสดงถึงวิธีท่ี              



พระเจา้พิทกัษ์พระพรต่างๆ ท่ีได้ สัญญาไวข้องพระองค์จากการคุกคามทั้งภายในและภายนอก
อยา่งไร  พระธรรมเฉลยธรรมบญัญติัน าเสนอ การร้ือฟ้ืนพนัธสัญญา 

 
“ในการเปิดเผยโปรแกรมท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้น้ี  พระธรรมปฐมกาลก็แนะน าผูอ่้านถึงธรรมชาติ
ของพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าท่ีมีอธิปไตยเหนือจกัรวาล ผูซ่ึ้งจะเคล่ือนสวรรค์และโลกเพื่อท่ีจะ
สถาปนาน ้ าพระทยั ของพระองค์  พระองค์แสวงหาท่ีจะอวยพรมวลมนุษย ์ แต่ไม่ได้ยอมทนต่อ 
การไม่เช่ือฟังและการไม่เช่ือ  ตลอดการส าแดงน้ี ผูอ่้านเรียนรู้วา่ ‘แต่ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ี
พอพระทยัของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลย' (ฮบ. 11:6)13 

 
โครงสร้าง 
 
 โครงสร้างของพระธรรมปฐมกาลนั้นชดัเจนอย่างมาก  วลี “ต่อไปน้ีเป็นเช้ือสายของ” (โทเลดอท 
ในค าฮีบรู จาก ค าว่า ยาลาด ซ่ึงหมายถึง ท่ีจะ “ให้ก าเนิด ท่ีจะก่อให้เกิด”) ปรากฎ 10 คร้ัง (จริง ๆ แลว้ 11 
คร้ังเน่ืองจากวา่ 36:9 กล่าวซ ้ า 36:1) และในแต่ละกรณีมนัก็แนะน าส่วนใหม่ของพระธรรมน้ี14  คนยิวถือวา่ 
“10” เป็นเลขเชิง สัญลกัษณ์ ของความสมบูรณ์15 
 

“บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงไม่จ  าเป็นวา่จะเป็นบุคคคลหลกั แต่เป็นประเด็นเร่ิมตน้ของส่วนนั้นและก็จบลง
ดว้ยการตายของเขา”16 

 
 ส่วนแรกของพระธรรมปฐมกาลเป็นการแนะน าและจดัตั้งฉากส าหรับส่ิงท่ีจะตามมาโครงร่างของ
พระธรรม ปฐมกาลท่ีตั้งตามโครงสร้างน้ีก็เป็นดงัต่อไปน้ี 
 
1. บทน า  1:1— 2:3 
2. เช้ือสายของสวรรคแ์ละโลก  2:4 — 4:26 
3. เช้ือสายของอาดมั  5:1— 6:8 
4. เช้ือสายของโนอาห์  6:9 — 9:29 
5. เช้ือสายของบรรดาบุตรชายของโนอาห์  10:1—11:9 
6. เช้ือสายของเชม  11:10—26 
7. เช้ือสายของเทราห์  11:27 — 25:11 
8. เช้ือสายของอิชมาเอล  25:12—18 
9. เช้ือสายของอิสอคั  25:19 — 35:29 
10. เช้ือสายของเอซาว  36:1—43 



11. เช้ือสายของยาโคบ  37:1 — 50:26 
 
ตลอดพระธรรมน้ี การเคล่ือนไหวของโมเสสเร่ิมจากส่ิงทัว่ไปไปยงัส่ิงท่ีเจาะจง 
 
ส่วนท่ี 1 (บทท่ี 1-11): อยา่งนอ้ย 2,000 ปี 
ส่วนท่ี 2 (บทท่ี 12-50): ประมาณ 300 ปี 
รวม: อยา่งนอ้ย 2,300 ปี 
 
โครงร่าง 
 
 โครงร่างเชิงอรรถาธิบายแบบเต็มท่ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อท่ีจะเน้นถึงการเนน้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ของพระธรรมน้ี ขา้พเจา้ควรด าเนินตามโครงร่างน้ีในการอธิบายขณะท่ีขา้พเจา้แสวงหาท่ีจะเปิดเผยเน้ือหา
ของพระธรรมน้ี 
 
I. เหตุการณ์ต่างๆ เร่ิมแรก 1:1 — 11:26 
 ก. เร่ืองราวของการทรงสร้าง  1:1 — 2:3 
  1. ถอ้ยค าเร่ิมแรกของการทรงสร้าง 1:1 
  2. สภาพต่างๆ ณ เวลาของการทรงสร้าง 1:2 
  3. หกวนัของการทรงสร้าง  1:3—31 
  4. วนัท่ีเจด็  2:1—3 
 ข. ส่ิงท่ีเป็นผลจากการทรงสร้าง  2:4 — 4:26 
  1. สวนเอเดน  2:4 — 3:24 
  2. การฆ่าอาแบล  4:1—16 
  3. การแพร่ของอารยธรรมและบาป  4:17—26 
 ค. ส่ิงท่ีเป็นผลจากอาดมั  5:1— 6:8 
  1. ผลกระทบต่างๆ ของค าสาปท่ีตกแก่มนุษย ์ บทท่ี 5 
  2. ความโศกเศร้าของพระเจา้ท่ีมีต่อความชัว่ร้ายของมนุษย ์ 6:1—8 
 ง. ส่ิงท่ีเป็นผลจากโนอาห์  6:9 — 9:29 
  1. น ้าท่วมโลก  6:9 — 9:29 
  2. พนัธสัญญาแบบโนอาห์  9:1—17 
  3. ค าสาปท่ีตกแก่คานาอนั  9:18—29 
 จ. ส่ิงท่ีเป็นผลจากพวกบุตรของโนอาห์  10:1 — 11:9 



  1. เช้ือสายของชาติต่างๆ  บทท่ี 10 
  2. การกระจดักระจายไป ณ หอบาเบล  11:1—9 
 ฉ. ส่ิงท่ีเป็นผลจากเชม  11:10—26 
 
II. การบรรยายถึงบรรพบุรุษ  11:27 — 50:26 

ก. ส่ิงท่ีเป็นผลจากเทราห์  11:27 — 25:11 
  1. เทราห์และการเช่ือฟังของอบัราฮมั  11:27 — 12:9 
  2. อมัรามในอียปิต ์ 12:10—20 
  3. อบัรามแยกจากโลท  บทท่ี 13 
  4. ชยัชนะทางกองก าลงัของอบัราม  บทท่ี 14 
  5. พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั  บทท่ี 15 
  6. การเกิดของอิชมาเอล  บทท่ี 16 
  7. เคร่ืองหมายของการเขา้สุหนตั  บทท่ี 17 
  8. พระยาเวห์เยีย่มเยยีนอบัราฮมั  18:1—15 
  9. อบัราฮมัวงิวอนเผือ่โลท  18:16—33 
  10. การท าลายเมืองโสโดม  บทท่ี 19 
  11. อบัราฮมัพกัแรมท่ีเกราห์  บทท่ี 20 
  12. การเกิดของอิสอคั  21:1—21 
  13. ขอ้ตกลงของอาบีเมเลคกบัอบัราฮมั  21:22—34 
  14. การถวายบูชาอิสอคั  22:1—19 
  15. เช้ือสายของนาโฮร์  22:20—24 
  16. การซ้ือหลุมฝังศพส าหรับซาราห์  บทท่ี 23 
  17. การเลือกเจา้สาวใหอิ้สอคั  บทท่ี 24 
  18. การตายของอบัราฮมั  25:1—11 
 ข. ส่ิงท่ีเป็นผลจากอิชมาเอล  25:12—18 
 ค. ส่ิงท่ีเป็นผลจากอิสอคั  25:19 — 35:29 
  1. บุตรชายฝาแฝดของอิสอคั  25:19—26 
  2.  การขายสิทธิบุตรหวัปี  25:27—34 
  3. อิสอคัและอาบีเมเลค  26:12—33 
  4. บ่อน ้าของอิสอคั  26:12—33 
  5. การหลอกลวงของยาโคบเพื่อจะไดพ้รของอิสอคั  26:34 — 28:9 
  6. นิมิตของยาโคบท่ีเบธเอล  28:10—22 



  7. การแต่งงานของยาโคบและการหลอกลวงของลาบนั  29:1—30 
  8. ยาโคบจดัการกบัพระพรของพระเจา้อยา่งผดิๆ  29:31—30:24 
  9. สัญญาใหม่ของยาโคบกบัลาบนั  30:25—43 
  10. ยาโคบหนีไปจากฮาราน  บทท่ี 31 
  11. ความพยายามของยาโคบท่ีจะระงบัโทสะของเอซาว  32:1—21 
  12. ยาโคบ ณ แม่น ้ายบับอก  32:22—32 
  13. การพบปะของยาโคบกบัเอซาวและการกลบัไปท่ีคานาอนัของเขา  บทท่ี 33 
  14. การข่มขืนดีนาห์และการแกแ้คน้ของสิเมโอนและเลว ี บทท่ี 34  
  15. ยาโคบกลบัไปท่ีเบธเอล  บทท่ี 35 
 ง. ส่ิงท่ีเป็นผลจากเอซาว  36:1— 37:1 
 จ. ส่ิงท่ีเป็นผลจากยาโคบ  37:2 — 50:26 
  1. พระเจา้ทรงเลือกโยเซฟ  37:2—11 
  2. การขายโยเซฟไปยงัอียปิต ์ 37:12—36 
  3. ยดูาห์และทามาร์  บทท่ี 38 
  4. โยเซฟในบา้นของโปทิฟาร์  บทท่ี 39 
  5. ความฝันของนกัโทษและการแกค้วามฝันของโยเซฟ  บทท่ี 40   
  6. ความฝันของฟาโรห์และการแกค้วามฝันของโยเซฟ  บทท่ี 41 
  7. การเดินทางไปยงัอียปิตค์ร้ังแรกของพวกพี่ชายของโยเซฟ  บทท่ี 42 
  8. การเดินทางไปยงัอียปิตค์ร้ังท่ีสองของพวกพี่ชายของโยเซฟ  บทท่ี 43 
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เน้ือหา 
 
 โดยรวมแลว้ พระคมัภีร์กล่าวถึงอะไร?  ขา้พเจา้จะกล่าวมนัดงัต่อไปน้ี คือพระเจา้ปรารถนาท่ีจะให้
เกียรติ แด่พระองค์เองดว้ยการอวยพรมนุษย ์ เด็กหนุ่มคนหน่ึงโพล่งเขา้ไปในห้องนัง่เล่นและไดป้ระกาศ               
แก่พ่อของเขาวา่ “ผมรู้วา่   พระคมัภีร์หมายถึงอะไร”  พ่อของเขายิม้และไดต้อบวา่ “ลูกหมายถึงอะไรท่ีลูก



บอกวา่ลูก ‘รู้’ วา่พระคมัภีร์ หมายถึงอะไร?”  ลูกชายของเขาไดต้อบวา่ “ผมรู้!”  พ่อบอกว่า “โอเค” งั้น           
“บอกพ่อมาวา่พระคมัภีร์หมายถึงอะไร” “มนัก็ง่ายๆ พ่อ  มนัหมายถึง ‘Basic Information Before Leaving 
Earth’” (ขอ้มูลพื้นฐานก่อนท่ีจะจากโลกไป) 
 
 เน้ือหาของหมวดเพนทาทูค (โทราห์) คือส่ิงน้ี: ผูค้นสามารถมีประสบการณ์กบัพระพรของพระเจา้
โดยการ วางใจในพระองค์ (เช่ือพระวจนะของพระองค์) และโดยการเช่ือฟังพระองค ์(ท าตามการริเร่ิมของ
พระองค์)  ขา้พเจา้ เช่ือวา่โดยพื้นฐานแลว้ พระธรรมปฐมกาลอยูใ่นพระคมัภีร์เพื่อท่ีจะสอนเราถึงบทเรียน
ดงัต่อไปน้ี ผูค้นสามารถ ช่ืนชมกบัความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเจา้ได ้และดว้ยเหตุนั้นก็ตระหนกัว่าความ
สมปรารถนาของพวกเขาเองใน ฐานะมนุษยน์ั้นเกิดข้ึนจากการวางใจในพระเจา้และการเช่ือฟังพระเจ้า
เท่านั้นน่ีเป็นประโยคแห่งเน้ือหาของพระธรรมน้ี พระธรรมปฐมกาลเปิดเผยว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซ่ือต่อ                    
พระสัญญาต่างๆ ของพระองคแ์ละมีอ านาจพอท่ีจะท าใหพ้ระสัญญาเหล่านั้นส าเร็จได ้
 
 พระธรรมปฐมกาลเปิดเผยว่าโดยดั้งเดิมแลว้ พระเจา้ไดต้ั้งใจให้ผูค้นท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด
กบัพระผูส้ร้างของพวกเขา  หลกัฐานต่างๆ ส าหรับส่ิงน้ีก็คือว่าพระเจา้ไดส้ร้างมนุษยข้ึ์นในฐานะส่ิงทรง
สร้างพิเศษ (2:7)  ประการท่ีสอง  พระองคไ์ดส้ร้างมนุษยด์ว้ยการเอาใจใส่เป็นพิเศษ (2:7)  ประการท่ีสาม  
พระองคไ์ดส้ร้างมนุษยต์ามฉายาของพระองคเ์อง  (1:26-27)  ประการท่ีส่ี  พระองคไ์ดถื้อวา่มนุษยเ์ป็นบุตร
ของพระองค์ (1:28-30) และประการท่ีห้า  พระองค์ไดแ้สดงออกถึงความห่วงใยต่อสวสัดิภาพของมนุษย์
อยา่งต่อเน่ือง (3:9) 
 
 ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดของพระเจา้กบัอาดมัถูกท าลายโดยการลม้ลงในบาป (บทท่ี 3)  ในการลม้ลง
ในบาป มนุษยไ์ดท้  าสองส่ิง  ประการแรก เขาไดล้ม้เหลวท่ีจะวางใจในความดีของพระเจา้ดว้ยความคิดของ
เขาและประการ ท่ีสอง  เขาไดก้บฎต่อสิทธิอ านาจของพระเจา้ดว้ยความตั้งใจของเขา (3:6) 
 
 จากนั้นพระเจา้ไดท้  าการริเร่ิมท่ีจะสถาปนาความสัมพนัธ์กบัมนุษยท่ี์พระองคไ์ดส้ร้างมนุษยม์าเพื่อ
จะช่ืนชม อีกคร้ังหน่ึงพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมการไถ่โทษส าหรับบาปของมนุษยจ์นกวา่พระองคจ์ะไดข้จดัมนั
ไปในท่ีสุดการปก คลุมชัว่คราวน้ีไดเ้กิดข้ึนทางระบบการถวายบูชา  สัตวบูชาไดป้กคลุมบาปของผูค้นอยา่ง
เพียงพอแต่ไม่สมบูรณ์  การ ถวายบูชาสุดทา้ยจะตอ้งถูกกระท าข้ึนเพื่อท่ีจะขจดับาปของเราอย่างถาวรได ้
พระเจา้ไดย้อมรับการถวายบูชาส าหรับ บาปก่อนกางเขนเหมือนกบัพ่อคา้ยอมรับบตัรเครดิตในการช าระ
สินคา้หรือการบริการต่างๆ การช าระคร้ังสุดทา้ยจะ ตอ้งมีข้ึนและการตายของพระคริสตก์็เป็นการช าระคร้ัง
สุดทา้ยนั้น 
 



 ตลอดพระธรรมปฐมกาล เราพบว่าโดยทัว่ไปแลว้ผูค้นไดล้ม้เหลวอย่างต่อเน่ืองในการวางใจและ
เช่ือฟัง พระเจา้ (เช่น ในสมยัของโนอาห์  ณ หอบาเบล และตลอดช่วงเวลาของบรรพบุรุษ)   
 
 พระธรรมปฐมกาลบนัทึกส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อท่ีจะหนุนใจผูค้นให้วางใจและเช่ือฟังพระองค์อีก
ดว้ย  โดย ทางการด าเนินตามสองหลกัการน้ีเท่านั้นท่ีผูค้นสามารถช่ืนชมกบัความสัมพนัธ์กบัพระเจา้และรู้
ถึงทุกส่ิงท่ีพระเจา้ได ้สร้างใหพ้วกเขาท่ีจะมีประสบการณ์ดว้ย 
 
 ในอีกด้านหน่ึง พระธรรมปฐมกาลเปิดเผยเก่ียวกับบุคคลและการงานของพระเจ้าอย่างมาก                 
การเปิดเผยน้ี ช่วยให้เราท่ีจะวางใจและเช่ือฟังพระองค์  พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองค์อย่างริเร่ิมโดยทางการ
เปิดเผยส่วนตวัของ พระองคแ์ก่บรรดาบุคคลหลกัในพระธรรมปฐมกาล (เช่น อาดมัและเอวา โนอาห์ และ
บรรพบุรุษ) 
 
 ส่วนอีกด้านหน่ึง  พระธรรมปฐมกาลเปิดเผยเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างมาก  พระเจ้า                     
ไม่เพียงแต่ ไดเ้ปิดเผยถึงความวิปริตและความเส่ือมทรามของมนุษย ์ พระองค์ยงัไดร้ะบุถึงหลายตวัอย่าง
แห่งความเช่ือในแง่ บวกและการเช่ือฟังในชีวติของบรรดาผูท่ี้ย  าเกรงพระเจา้อีกดว้ย   
 
 ในพระธรรมปฐมกาลเราเรียนรู้ว่าความเช่ือในพระเจา้นั้นจ าเป็นอยา่งยิ่ง ถา้เราจะตอ้งมีการสามคัคี
ธรรมกบั พระองคแ์ละตระหนกัถึงศกัยภาพของเราในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์
 
 ความเช่ือเป็นกฎแห่งชีวิต  ถา้คนหน่ึงด าเนินโดยความเช่ือ เขาก็รุ่งเรือง แต่ถา้เขาไม่ไดด้ าเนินโดย
ความเช่ือ เขาก็ล้มเหลว  บรรพบุรุษทั้งส่ีคนเป็นตวัอย่างแรกเร่ิมของส่ิงท่ีความเช่ือหมายถึงและวิธีท่ีมนั
ส าแดงออกถึงตวัมนัเอง  ในชีวติของแต่ละบุคคลนั้น เราเรียนรู้บางส่ิงท่ีใหม่เก่ียวกบัความเช่ือ 
 
 ความเช่ือของอบัราฮมัแสดงออกถึงการเช่ือฟังท่ีไร้ขอ้สงสัย  เม่ือพระเจา้ไดบ้อกให้เขาท าบางส่ิง  
เขาได้ท ามนัเกือบตลอดเวลา  น่ีเป็นลกัษณะพื้นฐานของความเช่ือ นั่นคือเหตุผลท่ีอบัราฮมัได้ถูกเรียกว่า 
“บิดาของผูท่ี้สัตยซ่ื์อ”   พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องแก่อบัราฮมัถึง 9 คร้ัง (12:1-3, 7; 13:14-17; 15; 17:1-
21; 18; 21:12-13; 22:1-2; 22:15-18) และแต่ละคร้ังการตอบสนองของอบัราฮมัก็เป็นการเช่ือฟังท่ีไร้ขอ้
สงสัย  ความเช่ือของอิสอัคช่วยให้เราเห็นถึง ลกัษณะของการยอมรับท่ีไม่โตแ้ยง้ซ่ึงแสดงถึงลกัษณะของ
ความเช่ือแทใ้นพระเจา้  น่ีคือการตอบสนองของเขาต่อ การเปิดเผยสองคร้ังของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา (26:2-5, 
24)  บางคร้ังอิสอคัก็อยูเ่ฉยๆ จนเกินไป 
 



 เร่ืองราวของยาโคบก็คือการต่อสู้กบัพระเจา้จนกระทัง่เขาไดต้ระหนกัถึงความจ ากดัของตวัเขาเอง  
จากนั้นเขาได้วางใจพระเจ้า  เราสามารถเห็นถึงความเช่ือของเขาในการพึ่ งพาอย่างยอมรับท่ีพระเจ้า                  
การเปิดเผยทั้งเจ็ดของ  พระเจา้ท่ีมีต่อเขาในท่ีสุดแลว้ก็ไดน้ าเขาไปสู่ท่ีน้ี (28:12-15; 31:3, 11-13; 32:24-29; 
35:1, 9-12; 46:2-4)  ทุกวนัน้ีผูเ้ช่ือส่วนใหญ่สามารถเขา้ส่วนกบัยาโคบไดอ้ยา่งง่ายดายท่ีสุด เพราะวา่เราปล ้า
สู้กบัความตอ้งการท่ีจะด าเนินชีวติโดยปราศจากพระเจา้ 
 
 ชีวิตของโยเซฟสอนเราวา่พระเจา้สามารถกระท ากบับุคคลท่ีวางใจพระองคอ์ยา่งต่อเน่ืองทั้งๆ ท่ีมี
ความทุกข์ยาก  คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นของชีวิตของโยเซฟก็คือ ความภกัดีท่ีสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้  เขาไดเ้ช่ือ           
การส าแดงสองอยา่ง ของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาทางความฝัน (37:5-7, 9) แมว้า่น ้ าพระทยัของพระเจา้ดูเหมือนวา่
จะไม่เป็นไปอย่างท่ีเขาคิดว่า มนัควรจะเป็นความเช่ือท่ีอดทนและรางวลัของมนัก็ส่องแสงตลอดเร่ืองราว
ของโยเซฟ  พระเยซูเจา้แสดงตวัอยา่งถึงลกัษณะของความเช่ือน้ีอยา่งสูงสุด 
 
 ความเช่ือ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัในพระธรรมปฐมกาล หมายถึงการวางใจวา่ส่ิงท่ีพระเจา้ไดก้ าหนดไว้
นั้นเป็น ส่ิงดีท่ีสุดส าหรับเรา  และการแสดงออกถึงการวางใจนั้นดว้ยการรอคอยพระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมส่ิงท่ี
พระองคไ์ดส้ัญญา  บุคคลแห่งความเช่ือ คือผูท่ี้อุทิศตนท่ีจะกระท าบนพื้นฐานน้ีแมว้า่เขาหรือเธออาจไม่เห็น
วา่วธีิของพระเจา้นั้นดีท่ีสุด อยา่งไร 
 
 หมวดเพนทาทูคนั้นเก่ียวกบัพระเจา้  มนุษย ์และความสัมพนัธ์ของเรา  แนวคิดหลกัในพระธรรม-
ปฐมกาล คือความเช่ือ18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อรรถาธิบาย 
 
I. เหตุการณ์ต่างๆ เร่ิมแรก 1:1 — 11:26 
 

บทท่ี 1-11 จดัเตรียมอารัภบทส าหรับพระธรรมปฐมกาล  หมวดเพนทาทูค  และพระคมัภีร์ทั้งหมด 
   

“ส่ิงท่ีเราพบในบทท่ี 1-11 คือ การริเร่ิมของพระเจา้ในการอวยพร ซ่ึงถูกท าให้เป็นมลทินโดยบาป
ของมนุษย ์และติดตามมาดว้ยการรักษาไวแ้ห่งพระคุณของพระสัญญา: พระพร-บาป-พระคุณ”19 

 
“มุมมองทางศาสนศาสตร์ของเขา [ของโมเสส] สามารถสรุปได้ในสองประเด็น  ประการแรก 
ผูเ้ขียนมี แนวโนม้ท่ีจะลากเส้นเช่ือมโยงพระเจา้พระบิดาและพระเจา้แห่งพนัธสัญญาท่ีซีนาย กบั
พระเจ้าผูไ้ด้สร้าง โลก  ประการท่ีสองผูเ้ขียนมีแนวโน้มท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการทรงเรียกของ            
บรรพบุรุษและพนัธสัญญาท่ี    ซีนาย มี การสถาปนาจุดประสงคด์ั้งเดิมในการทรงสร้างของพระเจา้
ข้ึนใหม่ เป็น เป้าหมายสูงสุดของ พวกเขา”20 

   
“เป็นท่ีแน่ชดัวา่ ความสนใจในแนวทางท่ีโลกและมนุษยไ์ดเ้กิดข้ึน  และในประวัติศาสตร์ ของ
ช่วงเวลา แต่ตน้นั้นเป็นลกัษณะของโลกโบราณท่ีเจริญ  อยา่งไรก็ตาม ‘เร่ืองราวต่างๆ ดั้งเดิม’ หรือ 
‘เร่ือง ท่ีแต่งข้ึน เก่ียวกบัการทรงสร้าง’ เก่ียวกบั กิจกรรมต่างๆ ของบรรดาพระท่ีเป็นผูส้ร้างท่ี
หลากหลายยงัคงมีอยูใ่นส่ิงท่ี คงคา้งอยูข่องวรรณกรรมต่างๆ ของอียิปตโ์บราณและเมโสโปเตเมีย-
โบราณ  แต่การรวบรวมของเร่ืองราว ต่างๆ เช่นนั้นพร้อมกบัเร่ืองราวต่างๆ ของช่วงเวลาท่ีไม่นาน
มาน้ีก็ให้การยืนยนัถึงแรงจูงใจท่ีเพิ่มเขา้มา เป้าหมายของงานเช่นนั้นก็เพื่อท่ีจะให้หรือเสริมสร้าง
ความรู้สึกแห่งเอกลษัณ์ทางเช้ือชาติหรือเผา่พนัธ์ุแก่ผูอ่้านของพวกเขา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ณ เวลาท่ี
มนัไม่มีความแน่นอนหรือมีความลงัเลใจเก่ียวกบัส่ิงน้ีดว้ยบางเหตุผล. . . 

 
“การวางปฐมกาลบทท่ี 1-11 ใหเ้ป็นอารัมภบทแก่เน้ือหาหลกัของพระธรรมน้ียงัเป็นการเปิดโอกาส
ท่ีจะแสดงออกถึงหลกัแห่งความเช่ือถือท่ีแตกต่างของอิสราเอลอีกด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นมนัคงจะ
ยุง่ยากมากข้ึนท่ีจะแนะน ามนัในเร่ืองราวต่างๆ ในภายหลงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เก่ียวกบัหลกัค าสอน
เก่ียวกบัพระเจา้”21 

 
“อย่างท่ีเราอ่านนั้น ปฐมกาลบทท่ี 1-11เป็นการอรรถาธิบาย บ่อยคร้ังก็วิจารณ์อย่างรุนแรงในเร่ือง
แนวคิดท่ีปรากฎในโลกโบราณ เก่ียวกบัโลกตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ  ทั้งเร่ืองราวของแต่
ละบุคคลและเน้ือหาทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นขอ้โตแ้ยง้ต่อความเขา้ใจท่ีรับรู้มาโดยทัว่ไปเก่ียวกบั



บรรดาพระและมนุษย ์ แต่ก าลงัผลกัดนัแบบขอ้โตแ้ยง้ท่ีชัดเจนของปฐมกาล 1-11 ตอ้งไม่ปิดบงั
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ณ บางจุดนั้น ความคิดตามพระคมัภีร์และความคิดท่ีอยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ก็อยูใ่น
จุดท่ีเห็นดว้ยกนัอยา่งชดัเจน  ท่ีจริงแลว้พระธรรมปฐมกาลและโลกตะวนัออกใกลโ้บราณมีอะไรท่ี
เหมือนกนัหลายอยา่งมากกวา่ท่ีแต่ละอยา่งมีกบัความคิดทางโลกสมยัใหม่”22 

 
 
 ก. เร่ืองราวของการทรงสร้าง  1:1 — 2:3 
 
 พระเจา้ไดส้ร้างจกัรวาลทั้งหมดและจากนั้นไดก่้อรูปและเติมเต็มมนัในหกวนั  พระองคไ์ดน้ าระบบ
ระเบียบ และความสมบูรณ์มาใหม้นุษยช่ื์นชมและปกครองเหนือมนั  จากนั้นพระองคไ์ดอ้วยพรและตั้งวนัท่ี
เจ็ดไวเ้ป็นอนุสรณ์แห่งการงานท่ีสร้างสรรค์ของพระองค์23 พระเจ้าของอิสราเอล ซ่ึงเป็นผูช่้วยกู้ของ
ประชากรของพระองคเ์ป็นผู ้สร้างทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 

“. . . ปฐมกาล 1:1-2:4ก เป็นท่ีตระหนกัอยา่งชดัเจนวา่เป็นหน่วยของเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ มี
บทน า (1:1) เน้ือหา (1:2-2:3) และ การสรุป (2:4ก)”24 

 
 เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์เป็นหน่ึงในหลายประเภททางวรรณกรรมของพระคมัภีร์ รูปแบบอ่ืน
รวมถึงการ  ล าดบัเช้ือสาย  บทกว ี จดหมายฝาก และการววิรณ์25 
 

“ประเภทคือความส าคญัอย่างยิ่ง  เน่ืองจากว่าการระบุประเภทหนังสือของผูอ่้านนั้นก็ก าหนด
ยทุธวธีิการอ่านของเขาหรือของเธอ. . .”26 

 
“โดยส่วนใหญ่แล้ว เน้ือหาของมนั [ของพนัธสัญญาเดิม] อาจถูกอธิบายภายใตส้องหัวเร่ือง คือ 
เร่ืองราวและบทกว”ี27 

 
“เร่ืองราวของการทรงสร้างมีพระเจา้เป็นศูนยก์ลางไม่ใช่ธรรมชาติ  จุดประสงคข์องมนัก็เพื่อท่ีจะให้
เกียรติพระผูส้ร้างโดยการยกยอ่งพระองคผ์า่นทางความสง่างามของระบบระเบียบท่ีไดถู้กสร้างข้ึน  
เน้ือหานั้นเป็นทั้งการอวยพรและการสอน เป็นทั้งการสรรเสริญและประวติัศาสตร์  ‘พระเจา้’ เป็น
ประธานทางไวยา กรณ์ของประโยคแรก (1:1) และด าเนินต่อไปในฐานะประธานแบบหวัขอ้ตลอด
เร่ืองราว”28 

   



“เร่ืองราวแบบร้อยแก้วของพนัธสัญญาเดิมนั้นมีหลายหน้าท่ี  ส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มท่ีจะให้
ขอ้มูลท่ีแม่นย  าทางประวติัศาสตร์ในขณะเดียวกนัก็น าผูอ่้านไปสู่ความเขา้ใจทางศาสนศาสตร์ท่ี
ลึกซ้ึงของธรรมชาติของพระเจา้และความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัประชากรของพระองค”์29   

 
  1. ถ้อยค าเร่ิมแรกของการทรงสร้าง 1:1 
 
 มีสามมุมมองหลกัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ 1:1 กบัส่วนท่ีเหลือของเร่ืองราวของการทรงสร้าง 
 
ขอ้ 1 อธิบายการทรงสร้างดั้งเดิมของจกัรวาล พระเจ้าได้เร่ิมตกแต่งโลกอย่างท่ีเรารู้ในข้อท่ี 2 และ 3 

มุมมอง น้ีอาจหรือไม่เช่ือมโยงช่องว่างของเวลาระหว่างขอ้ท่ี 1 และ 230 ผูส้นบัสนุนบางคนของ
มุมมองน้ีเช่ือว่าการ ทรงสร้างดั้ งเดิมกลายมาเป็นความยุ่งเหยิงในฐานะท่ีเป็นผลลัพธ์ของการ
พิพากษาของพระเจา้ ขอ้มูลมาก ข้ึนเก่ียวกบัทฤษฎีน้ีก็อยูใ่นขอ้คิดเห็นของขา้พเจา้ใน 1:2 

 
ขอ้ 2  อธิบายส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าในวนัแรกของการทรงสร้าง (1:1-5)  มนัเป็นประโยคทัว่ไป

ท่ีติดตามมาดว้ยรายละเอียดท่ีเจาะจง31 
 
ขอ้ 3 อธิบายส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าในหกวนัของการทรงสร้าง (1:2-31)  มนัเป็นประโยคแบบหวัขอ้ท่ีแนะน า

ถึงเร่ืองราวการทรงสร้างทั้งหมดท่ีตามมา32 ขา้พเจา้ชอบมุมมองน้ี  
 

“การเร่ิมตน้” คือ การเร่ิมตน้ของการทรงสร้างโลก ไม่ใช่จุดเร่ิมตน้ของทุกส่ิง (เปรียบเทียบ มก. 1:1; 
ยน. 1:1)  ส่ิงน้ีดูเหมือนจะชดัเจนจากบริบทของมนั  พระปฐมกาลถูกเรียกว่า “หนงัสือแห่งการ
เร่ิมตน้” เพราะว่ามนั บนัทึกการเร่ิมตน้ของหลายส่ิงอย่างมาก  บางทีมนัคงจะถูกตอ้งมากข้ึนท่ีจะ
อธิบายวา่มนัเป็นหนงัสือแห่งรากฐาน 

 
 ค าฮีบรูท่ีแปลว่า “พระเจา้” (‘เอลโลฮิม’) เป็นค านามแบบพหูพจน์  ความเป็นพหูพจน์ก็เพิ่มความ
เขม้ขน้แก่ นาม เอล อยา่งท่ีค าสรรพนามแบบส่วนตวั “เรา” ในขอ้ 26 ท า  ภาษาฮีบรูเป็นภาษาทางตะวนัออก
โบราณภาษาเดียว ท่ีท าให้ค  านามและค าสรรพนามเข้มข้นด้วยการท าให้เป็นพหูพจน์  บรรดาผูเ้ขียน           
พระคมัภีร์ใช้ค  าว่า ‘เอลโลฮิม’ มา เป็นช่ือแห่งเกียรติยศ  แม้ว่ามนัเป็นพหูพจน์ในรูปแบบ แต่มนัเป็น
เอกพจน์ในความหมาย เม่ืออา้งอิงถึงพระเจา้แท ้ ช่ือน้ีเป็นตวัแทนของความสัมพนัธ์ท่ีเหนือธรรมชาติของ
พระผูส้ร้างกบัการทรงสร้างของพระองค ์
 



“ค าฮีบรูท่ีแปลว่า ‘พระเจา้’ (เอลโลฮิม) อาจถูกใชใ้นฐานะค านามแบบพหูพจน์และอาจถูกแปลว่า                       
‘พวกพระ’แต่เม่ือค าน้ีถูกใช้ส าหรับพระเจา้แท ้ มนัก็จะไม่เป็นพหูพจน์ แต่เป็นค านามท่ีถูกท าให้
เขม้ขน้ท าให้ความหมายของรากศพัทท่ี์ซ่อนอยู่ (อาลาห์) ซ่ึงหมายถึง ‘ท่ีจะมีพลงั’ นั้นไม่มีเหลือ   
ค  าว่า ‘พระองค์’ ‘เรา’ เม่ือใช้กบัพระเจา้ มนัไม่ได้หมายถึง พหูพจน์ (โดยไม่ค  านึงถึงการแปล
โดยทัว่ไป) มนัเป็นการท าใหเ้ขม้ขน้อยา่งเดียวกนักบัค าสรรพนามท่ีอธิบายถึงพระเจา้”33 

 
 “ฟ้าและแผ่นดิน” อา้งอิงถึงจกัรวาลอยา่งท่ีเรารู้ (นัน่คือ ทอ้งฟ้าขา้งบนพร้อมกบัทุกส่ิงท่ีอยู่ในมนั
และแผน่ ดินเบ้ืองล่าง)  มนัมีไม่มีค  าเดียวในฮีบรูส าหรับค าวา่ “จกัรวาล”  น่ีเป็นค าเปรียบเทียบส าหรับส่ิง
ทั้งหมด พระเจา้ได ้สร้างทุกๆ ส่ิง  บ่อยคร้ังแลว้บรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลค าฮีบรู ‘เอเรส’ (โลก) วา่ “แผ่นดิน”  
โดยการแปลมนัอยา่งน้ี ท่ีน่ีเรา เห็นวา่โมเสสตอ้งการให้ผูอ่้านของเขาท่ีจะตระหนกัวา่พระเจา้ไดส้ร้าง และ
เป็นเจา้ของแผ่นดินทั้งส้ิน (เปรียบเทียบ 12:7 และการอา้งอิงภายหลงัส้ินเก่ียวกบัแผ่นดินแห่งพนัธสัญญา; 
สดด. 24:1)34 
 

ขอ้น้ีส าคญัเพราะวา่มนัขดัแยง้หกปรัชญาอนัเป็นท่ีนิยม: 
 

1. Atheism (เอธิอิสซ่ึม) — ไม่มีพระเจา้ 
2. Pantheism (แพนธิอิสซ่ึม) — พระเจา้นั้นแตกต่างจากการทรงสร้างของพระองค ์
3. Polytheism (โพล่ีธิอิสซ่ึม)  — “ถูกสร้าง” เป็นเอกพจน์ในบริบทความแตกต่างท่ีชดัเจนระหวา่ง

เร่ืองราวการทรง สร้างตามพระคมัภีร์กบัเร่ืองราวการทรงสร้างของวฒันธรรมทางตะวนัออกใกล้
โบราณต่างๆ นั้นก็คือว ่เร่ืองราว ทางพระคมัภีร์เป็นแบบพระเจา้องคเ์ดียว 

4. Radical materialism (แรดดิแค็ล แมทธีเรียลอิสซ่ึม – วตัถุนั้นอยูเ่ป็นนิตย)์ — วตัถุมีตน้ก าเนิดท่ี
เหนือธรรมชาติ (การเนน้ท่ีตน้ก าเนิด) 

5. Naturalism (แนชชัว่ลิสซ่ึม) (evolutionism – เอฟโวลูชัน่อิสซ่ึม) — การทรงสร้างเกิดข้ึนเม่ือบางคน
ท่ีอยูน่อก ธรรมชาติไดแ้ทรกแซง (การเนน้ท่ีขบวนการ) 

6. Fatalism (เฟทลัลิสซ่ึม) — พระเจา้ส่วนตวัไดเ้ลือกท่ีจะสร้างอยา่งอิสระ 
 
 พระเจา้ไม่ได้สร้างจกัรวาลจากส่ิงใดเลย  (ค าละติน เอกซ์ นิฮิโล)  ในขณะท่ีบทก็ไม่ได้กล่าวถึง
ขอ้เทจ็จริงน้ี โดยตรง  ผูอ่้านสามารถคาดคะเนจากหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  วลี “ในปฐมกาล” บ่งบอกถึงมนั และ
ค าฮีบรูส าหรับค าว่า “สร้าง” (บารา) และ การแสดงออกของค าวา่ “ไร้รูปร่างและว่างเปล่า” นั้นก็บ่งบอก
เช่นกนั  พระคมัภีร์หลายตอนในพนัธสัญญาใหม่ก็สนบัสนุนขอ้สรุปน้ี (เช่น ยน. 1:3; รม. 4:17; และ ฮบ. 
11:3)35 
 



 การเนน้ในขอ้น้ีอยูท่ี่ตน้ก าเนิดของจกัรวาล  พระเจา้ไดส้ร้างมนั36  พระองคเ์พียงผูเ้ดียวท่ีอยูเ่ป็นนิตย ์
และ ทุกๆ ส่ิงก็มีตน้ก าเนิดมาจากพระองคแ์ละเป็นอยูโ่ดยพระองค์37 
 
  2. สภาพต่างๆ ณ เวลาของการทรงสร้าง 1:2 
 
 ขอ้ 2 บางทีอธิบายถึงส่ิงท่ีตอนน้ีเราเรียกว่าโลกก่อนท่ีพระเจา้ไดส้ร้างมนั  ค  าว่า “แผ่นดิน” ท่ีน่ี
อา้งอิงถึง โลกทั้งหมด แมว้า่ค  าองักฤษค าเดียวกนัอา้งอิงถึงแผ่นดินและฟ้า (เม่ือรวมกบั “ฟ้า” ขอ้ 1) และ
แผน่ดินแหง้ (ขอ้ 10) 
 

“. . . ไม่มีเน้ือหาใดในพระคมัภีร์ท่ีชดัเจนซ่ึงให้การยืนยนัถึงตน้ก าเนิดของความยุง่เหยิงหรือของงู 
หรือเหตุผลส าหรับการมีอยูข่องพวกมนั”38 

 
“ท่ีลึก” (ทาโฮม) อธิบายถึงโลก  ในพนัธสัญญาเดิม ทาโฮม อา้งอิงถึงมหาสมุทร ซ่ึงโลกโบราณถือ
ว่าเป็น สัญลกัษณ์ของความยุ่งเหยิงและความชัว่ท่ีตอ้งถูกพิชิต และพระยาเวห์ไดพ้ิชิต  อย่างไรก็
ตามการใชข้องมนัในหมวดเพนทาทูคช่วยใหเ้ราเขา้ใจถึงความตั้งใจของผูเ้ขียนในการใชค้  าน้ีท่ีน่ี 

 
“. . . เขาเรียกมหาสมุทรทัว่โลก (‘ท่ีลึก’) ใน1:2 วา่ ‘ท่ีอา้งวา้ง’  น่ีไม่ชดัเจนในการแปลค าองักฤษวา่                     
‘ไร้รูปร่าง’  แต่ พระคมัภีร์ฉบบัแปล NASB หมายเหตุมนัในช่องอา้งอิงวา่เป็น ‘ท่ีวา่งเปล่า’ . . . 
โมเสสใช ้ค าน้ี (ฉธบ.32:10) เพื่ออธิบายถึงแผน่ดินทุรกนัดารท่ีท่ีอิสราเอลไดเ้ดินทางวนเวียนถึง 40 
ปี  ท าไมเรียก มหาสมุทรวา่ ถ่ินทุรกนัดาร?  วิธีอะไรจะดีกวา่ในการสอนประชาชนวา่ พระเจา้ผูน้ า
พวกเขาออกจากถ่ินทุรกนัดารและให้แผน่ดินแห่งพนัธสัญญาแก่พวกเขา คือพระเจา้องคเ์ดียวกนัท่ี
คร้ังหน่ึงได้จัดเตรียมแผ่น ดินส าหรับพวกเขาด้วยการ แยกน ้ าและก่อให้เกิด ‘แผ่นดินแห้ง’?            
พระเจา้แห่งหมวดเพนทาทูคคือผูน้ า ประชากรของพระองค์จากถ่ินทุรกนัดาร ไปยงัแผ่นดินแห่ง
พนัธสัญญา”39     

 
 นกัวชิาการบางคนเช่ือวา่การอา้งอิงถึงพระวิญญาณของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิมบ่งบอกถึงอ านาจ 
หรือ อิทธิพลของพระเจา้ ไม่ใช่บุคคลท่ีสามของตรีเอกภาพ  นักวิชาการแบบอนุรักษ์นิยมบางคนเช่ือว่า 
แมว้่าพระวิญญาณ เป็นบุคคลท่ีสามของตรีเอกภาพ  ผูค้นท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของพนัธสัญญาเดิมไม่ได้
เช่ือมโยง พระวิญญาณกับ พระเจ้าเอง  พวกเขาคิดว่าพระวิญญาณเป็นอ านาจหรืออิทธิพลของพระเจ้า  
อยา่งไรก็ตาม มนัมีขอ้บ่งช้ีหลายประการ ในพนัธสัญญาเดิมท่ีบอกให้คนอิสราเอลระบุว่าพระวิญญาณเป็น
พระเจา้ (เปรียบเทียบ ปฐก. 1:2; 2 พกษ. 2:9; สดด. 104:30; อสค. 3:12-14; 11:1; ศคย. 4:6)40 
 



 “น ้ า” ก็สามารถถูกแปลว่า “ท่ีลึก”  บางทีมนัอา้งอิงถึงส่ิงท่ีปกคลุมแผ่นดิน แต่มนัยงัช้ีแนะวา่เป็น
ความยุง่ เหยิง  ท่ีน่ีเราเรียนรู้วา่แผน่ดินนั้น “ไร้รูปร่างและวา่งเปล่า” (ความหมายแบบค าสองค าท่ีมารวมกนั 
ซ่ึงหมายถึงไร้ ระเบียบ ไม่เกิดผล และไร้การอาศยั) ก่อนท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมมนัอยา่งมีพระคุณเพื่อเป็นท่ี
อาศยัของมนุษย ์(เปรียบ เทียบ ยรม. 4:23-27)  ความหมายแบบค าสองค าท่ีมารวมกนั เป็นค าเปรียบเทียบท่ี
ผูเ้ขียนแสดงถึงแนวคิดท่ีซบัซ้อน ดว้ยการรวมสรรพนามสองค าดว้ยค าว่า “และ” แทนท่ีจะใช้ค  าคุณศพัท์
และค าสรรพนาม 
 
 โมเสสวาดภาพพระวิญญาณว่าเป็นลม—สองค าน้ีเหมือนกนัในค าฮีบรู —ซ่ึงเคล่ือนไหวอยู่เหนือ
การทรง สร้างท่ีไร้ระเบียบ  อย่างท่ีพระเจ้าได้ท างานแห่งการทรงสร้างของพระองค์โดยพระวิญญาณ  
บรรดาผูเ้ช่ือตอ้งท างาน ของพวกเขาโดยพระวญิญาณเช่นกนั (ศคย. 4:6; รม. 8; อฟ. 5:18) 
 

“จนกระทัง่เด๋ียวน้ีทุกส่ิงก็อยูน่ิ่งๆ ไร้ชีวติ ไม่มีการเคล่ือนไหว   การเคล่ือนไหวซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลง ก็เร่ิมตน้ข้ึนดว้ยการทรงสถิตท่ีมีพลงัของพระเจา้”41 

 
 ส าหรับขา้พเจา้แลว้ ดูเหมือนว่าขอ้ 2 อธิบายสภาพต่างๆ ท่ีได้เกิดข้ึนก่อนท่ีพระเจา้ได้สร้างโลก 
ในขณะท่ี ขอ้ 1 อธิบายการทรงสร้างจกัรวาล  ขอ้ 2 ก็บรรยายสภาพก่อนการทรงสร้างของมนั  ขอ้ 3-31 
อธิบายขบวนการของ การทรงสร้างซ่ึงพระเจา้ไดก่้อรูปร่างส่ิงท่ีไร้รูปร่างและไดเ้ติมส่ิงท่ีวา่งเปล่า 
 
 มีทฤษฎีแบบพื้นฐานสองทฤษฎีเก่ียวกบัขบวนการทรงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลขอ้ 2 
 

ทฤษฎีแบบมีช่องว่าง 
 
ถ้อยแถลง: ถอ้ยค าดั้งเดิมของทฤษฎีน้ีประกอบไปดว้ยแนวคิดดงัต่อไปน้ี  
 
กระนั้นมนัก็มีความหลากหลายของทฤษฎีน้ี 
 
1. มนัมีช่องวา่งเวลาท่ีไม่แน่นอน (ดงันั้นมนัจึงเป็นช่ือของทฤษฎีน้ี) ระหวา่ง 1:1 และ 1:2 
2. ขอ้ 1 เปิดเผยการทรงสร้างฟ้าและแผน่ดินท่ีสมบูรณ์ซ่ึงแตกต่างไปจากส่ิงท่ีเราเห็นรอบๆ ตวัเราเอง

ในเวลาน้ี อยา่งมาก 
3. เช้ือชาติมนุษยก่์อนอาดมัไดอ้าศยัอยูท่ี่การทรงสร้างดั้งเดิมน้ี 
4. ลูซิเฟอร์ (ซาตานท่ีได้ลม้ลง) ซ่ึงมี “กองบญัชาการ” อยู่ในสวนเอเดน ไดป้กครองเหนือเช้ือชาติ

มนุษยน้ี์ 



5. เม่ือลูซิเฟอร์ไดก้บฎ — ผูส้นบัสนุนหลายคนเห็นส่ิงน้ีใน อิสยาห์ 14 และ หรือ เอเสเคียล 28 — บาป
ไดเ้ขา้มา ในโลก 

6. ส่วนหน่ึงของการพิพากษาของพระเจา้ต่อการกบฎน้ีคือการท าลายโลกดว้ยน ้ าท่วม (ในสมยัของ                  
โนอาห์) ติดตาม มาดว้ยยคุน ้าแขง็ทัว่โลก ซ่ึงใหเ้หตุผลส าหรับซากพืชหรือสัตวท่ี์เป็นหิน42 

 
ประวตัิศาสตร์ 
 
 น่ีเป็นทฤษฎีเก่าแก่อยา่งมากท่ีบรรดาผูเ้ขียนชาวยิวแรกเร่ิมและบรรพบุรุษของคริสตจกัรบางคนได้
ยึดถือ  โธมสั ชลัเมอร์ส ไดส่้งเสริมมนัใน ค.ศ. 181443  จุดประสงค์ของชลัเมอร์สก็เพื่อท่ีจะประสานพระ
คมัภีร์กบัพระคมัภีร์ ไม่ใช่พระคมัภีร์กบัวิทยาศาสตร์44 ตน้ก าเนิดของชนิดของสัตวท่ี์แยกออกมาจากตระกูล
โดยดาร์วินได้ปรากฎคร้ังแรก ในปี ค.ศ. 1859  แต่ชัลเมอร์สได้จัดพิมพ์ทฤษฎีของเขาได้ปี ค.ศ. 1814 
แฟรนซ์ ดีลิทสซ์สนบัสนุนในปี ค.ศ. 189945 หนงัสือของ จี. เอช.  เพม็เบอร์ช่ือ ยุคต่างๆ โบราณของโลก (ปี 
ค.ศ. 1907) ไดใ้ห้แรงกระตุน้ท่ีมากข้ึนต่อมุมมองน้ี  นกัธรณีวิทยาคริสเตียนหลายคนไดช่ื้นชอบมุมมองน้ี 
เพราะว่าพวกเขาไดเ้ห็น “การอธิบายอย่างง่ายๆ ส าหรับชั้นซาก พืชหรือสัตวท่ี์เป็นหิน”46  แฮร่ี ริมเมอร์ได้
สนบัสนุน47 และ อาร์เธอร์ ดบับลิว. พิงค์ ก็เช่นกนั48 แอล. เอส. เชฟเฟอร์ได้ ยืดถือมนั49 แต่ไม่ไดเ้น้นมนั  
อาร์เธอร์ คสัสแทนซ์เป็นผูเ้ขียนคนหน่ึงท่ีไดป้กป้องมุมมองน้ีอยา่งพอสมควรเม่ือไม่ นานมาน้ี50 
 
ข้อโต้แย้งและการตอบสนอง 
 
1. ค าแรกในขอ้ 2 (ค าฮีบรู วาบ “และ”) เป็นค าเช่ือมท่ีบ่งบอกถึงการเกิดข้ึนท่ีตามกนัมา (อีกอยา่งหน่ึง 

รูปแบบถอ้ย ค าน้ีเป็นลกัษณะพื้นฐานของเร่ืองราวในพระคมัภีร์ฮีบรู51) มนัแนะน าถึงบางส่ิงท่ีได้
เกิดข้ึนหลงัจากส่ิงท่ีมาก่อน  
 การตอบสนอง: กาลในไวยากรณ์และล าดบัค าในประโยคน้ีไม่ไดอ้นุญาตให้ใชค้  าเช่ือมน้ี (ขอ้ 1-2) 
ตรงกนัขา้ม  ตามปกติแล้ว ค าเช่ือมบ่งบอกถึงการหยุดในล าดบัท่ีตามกนัมาของเหตุการณ์ และ
แนะน าอนุประโยคท่ีข้ึนอยู่กบั สถานการณ์ (ท่ีเป็นอิสระ) (ขอ้ 2) ท่ีอธิบายบางส่ิงในอนุประโยค
ท่ีมาก่อน (ข้อ 1) น่ีเป็น วาบ แบบค าต่อประโยค ท่ีขดัแยง้กนั ไม่ใช่ วาบ แบบค าท่ีตามกันมา            
การแปลท่ีดีกวา่ของ วาบ คงเป็น “ตอนน้ี”  อยา่งยอ่แลว้ไวยากรณ์ ฮีบรูไม่ไดส้นบัสนุนช่องว่าง
ตามล าดบัระหวา่งขอ้ 1 และ 2 

2. ค ากริยา (ฮายาทา “ไดเ้ป็น”) สามารถและควรอ่านว่า “กลายเป็น”  บรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลมนัใน
ท านองน้ีในหลาย ท่ีในพนัธสัญญาเดิม   
การตอบสนอง: น่ีเป็นการแปลท่ีสมเหตุสมผล แต่ “กลายเป็น” ไม่ใช่การแปลท่ีดีท่ีสุด ตลอดเวลา 
(เปรียบเทียบ ยนา. 3:3; ศคย. 3:3)  ท่ีน่ีการแปลควรเป็น “ไดเ้ป็น” 



3. ความวุน่วาย chaos (โทฮู วา โบฮู “เปล่าประโยชน์และวา่งเปล่า” บางทีเป็นความหมายแบบค าสอง
ค าท่ีมารวม กนัอีกอนัหน่ึง) อธิบายถึงสภาพท่ีชัว่ร้าย (อสย. 24:1; 45:18; ยรม. 4:23)   
การตอบสนอง: ตามปกติแลว้ก็เป็นเช่น น้ี แต่ไม่ใช่เสมอไป (เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:10; โยบ 6:18; 
12:24; 26:7; สดด. 107:40)  ดงันั้น ท่ีน่ีมนัไม่ไดเ้ป็น อยา่งนั้น 

4. “ความมืด” เป็นสัญลกัษณ์ของความชัว่ในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:5) ส่ิงน้ีสนบัสนุนความ
แยข่องสภาพ ท่ีเป็นผลมาจากการกบฎของซาตาน  
 การตอบสนอง:  น่ีก็เป็นจริงในบางกรณี แต่ไม่ใช่เสมอไป (เปรียบเทียบ สดด. 104:19-24) ยิ่งไป
กวา่นั้นอีก  ตอนเยน็เป็นส่วนหน่ึงของหลายวนัท่ีพระเจา้ไดป้ระกาศวา่ดี 

5. ค าพื้นฐานสองค าส าหรับค าวา่ “สร้าง” (บารา และ อาซาห์ ถูกใชอ้ยา่งเป็นล าดบั ใน 1:1 และ 1:25) 
อา้งอิงถึงสอง ประเภทท่ีแตกต่างกนัของการสร้างสรรค์   โดยปกติแลว้ บารา อา้งอิงถึงกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์โดยพื้นฐาน  เน่ือง จากว่าโมเสสไดใ้ช้ บารา ใน 1:1 น่ีเป็นการทรงสร้างดั้งเดิม และ
ไม่ใช่แค่การอธิบายทัว่ไปเก่ียวกบัขบวนการท่ี ตามมา (ใน 1:3-5 หรือ 1:3-31)  ถา้ 1:1 เป็นการ
อธิบายทัว่ไป เขาคงได้ใช้ค  าว่า อาซาห์ เน่ืองจากว่า บางอย่างของ ส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ร้างในหกวนั 
พระองคไ์ดส้ร้างจากวสัดุท่ีมีอยูก่่อนแลว้ (ตวัอยา่งเช่น ผูช้าย และผูห้ญิง)            
 การตอบสนอง: สองค าน้ีไม่ไดแ้ตกต่างอย่างมาก  ยกตวัอย่างเช่น โมเสสใช้ค  าว่า บารา เก่ียวกบั   
การสร้างมนุษย ์จากวสัดุท่ีมีอยู่ก่อน (1:27) และเขาใชค้  าว่า อาซาห์ เก่ียวกบัส่ิงทรงสร้างทั้งหมด  
ในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมสร้าง สรรคพ์ื้นฐานของพระเจา้ (อพย. 20:11)  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก  เขาไดใ้ชค้  า
วา่ บารา เก่ียวกบั การสร้างสัตวบ์างชนิด (1:21) และใช้ค  าวา่ อาซาห์ เก่ียวกบั การสร้างสัตวช์นิด
อ่ืนๆ (1:25)  ความแตกต่างแทร้ะหวา่งสองค าน้ีก็คือวา่ โมเสสไดใ้ช้ค  าว่า บารา เก่ียวกบักิจกรรม
ของพระเจา้เท่านั้น และเขาไดใ้ช้ค  าว่า อาซาห์ เก่ียวกบัทั้งกิจกรรมของ พระเจา้และกิจกรรมของ
มนุษย์52  ดงันั้น บารา และ อาซาห์ นั้นก็มีความใกลชิ้ดกนัอย่างมากในแง่ของความ หมาย  เราไม่
ควรแยกแยะสองค าน้ีบนพื้นฐานของ การท่ี บารา อธิบายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์พื้นฐาน และ       
อาซาห์ อา้งอิงถึง การสร้างจากวสัดุท่ีมีอยูก่่อน 

6. อาดมัจะตอ้ง “เติม” แผน่ดิน (1:28) ซ่ึงบ่งบอกถึงเช้ือชาติแต่ก่อน   
การตอบสนอง: ค  าฮีบรูท่ีถูกใชห้มายถึง “เติม” ไม่ใช่ “เติมใหม่”  ฉบบัแปลภาษาองักฤษสมยัใหม่
หลายฉบบัก็แปลมนัอยา่งนั้น  แมว้า่หลายคนของกลุ่มท่ีเช่ือถือ ตามพระคมัภีร์ยึดถือทฤษฎีช่องวา่ง  
นกัวชิาการฮีบรูจ านวนนอ้ยก็ยดึถือเพราะวา่ไวยากรณ์ฮีบรูไม่ไดเ้ห็นพอ้ง ดว้ยกบัการอ่านขอ้ 1 และ 
2 แบบต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นล าดบั  ตรงกนัขา้ม ในบางหนทาง ขอ้ 2 ท าใหข้อ้ 1 ชดัเจน53 

 
 
 
 



ทฤษฎีแบบไม่มีช่องว่าง 
 
 จุดส าคญัของปัญหาแบบตีความของ 1:2 อยู่ท่ีส่ิงท่ีความยุ่งเหยิง (โทฮู วา โบฮู “ไร้รูปร่าง และว่าง
เปล่า”) บ่งบอกถึง  มีสามมุมมองโดยพื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงท่ีความวุน่วายไดอ้า้งอิงถึงในขอ้น้ี 
 
1. ความยุง่เหยงิเป็นสภาพท่ีเป็นผลลพัธ์หลงัจากพระเจา้ไดพ้ิพากษาโลกซ่ึงพระองคไ์ดส้ร้างมาอยา่งดี

ในแรกเร่ิม54 
 การอธิบาย: 1:1 อา้งอิงถึงการทรงสร้างดั้งเดิมแห่งจกัรวาลของพระเจา้ 1:2 เป็นการอา้งอิงถึงรูปร่าง
ท่ีพระองค ์ไดใ้ห้มนัในภายหลงั  1:3 อา้งอิงถึงการเร่ิมตน้ของขบวนการสร้างโลกท่ีไดถู้กพิพากษา
ไปสู่รูปแบบท่ีเรารู้ 
 ค าศัพท์: เราควรแปลค าแรกในขอ้ (วาบ) “และ” หรือ “จากนั้น” (ไม่ใช่เป็นท่ีช่ืนชอบกว่าทาง
ไวยากรณ์) และค า กริยา (ฮาเยทา) “ไดเ้ป็น” (เป็นไปไดแ้ต่ไม่ไดช่ื้นชอบ)  เราควรตีความความยุ่ง
เหยงิ (โทฮู วา โบฮ)ู วา่เป็นสภาพ ท่ีชัว่ร้าย (ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นเช่นนั้น)     
ผลตามมา: การตีความน้ีก็อนุญาต แต่ไม่ไดเ้รียกร้องช่องวา่งของเวลาระหวา่ง 1:1 และ 1:2 

 
2. ความยุง่เหยงิเป็นสภาพท่ีแสดงถึงโลกเม่ือพระเจา้ไดส้ร้างมนัอยา่งดี55    

การอธิบาย: 1:1 กล่าวถึงการสร้างจกัรวาลอย่างท่ีเรารู้  และมนัเป็นถอ้ยค าโดยทัว่ไปบางอยา่ง  1:2 
อธิบายถึงโลก ณ เวลาของการทรงสร้าง  1:3 อธิบายถึงการท่ีพระเจา้น าระเบียบออกมาจากความยุง่
เหยงิ ซ่ึงไดด้ าเนินต่อไป ตลอด 6  วนัแห่งการทรงสร้าง 
ค าศัพท์: เราควรแปล วาบ “ตอนน้ี” (ดีกว่า) และ ฮาเยทา “ไดเ้ป็น” (ดีกวา่อีกดว้ย)  เราควรถือว่า 
โทฮู วา โบฮ ู หมายถึง ไร้รูปร่าง หรือ ชัว่ร้าย 

        ผลตามมา: การตีความน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัช่องวา่งระหวา่ง 1:1 และ 1:2 
 
3. ความยุง่เหยงิไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีพระเจา้ไดส้ร้างโลกอยา่งดี56                           

การอธิบาย: เราควรถือ 1:1 ตามมุมมองท่ี 2 1:1 อธิบายสภาพต่างๆ อยา่งท่ีส่ิงเหล่านั้นไดเ้กิดข้ึนก่อน
การทรง สร้าง  เราถือ 1:3 ตามมุมมองท่ี 2 

        ค าศัพท์: บรรดาผูส้นบัสนุนก็แปลและตีความค าฮีบรูท่ีส าคญัตามมุมมองท่ี 2 
        ผลตามมา: การตีความน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัช่องวา่งระหวา่ง 1:1 และ 1:2 
  

“. . . การไม่เช่ือมต่อท่ี ขอ้ 2 ถูกใช้โดยผูเ้ขียนเพื่อท่ีจะเน้นถึงเร่ืองราวการทรงสร้างแผ่นดิน                       
ของเขา”57 

   



 ทฤษฎีอนัเป็นท่ีนิยมมากกวา่ท่ามกลางกลุ่มท่ีเช่ือถือตามพระคมัภีร์ก็คือ ทฤษฎีแบบไม่มีช่องวา่งใน
อนัใดอนัหน่ึงในสองรูปแบบล่าสุดท่ีไดอ้ธิบายไปขา้งบนนั้น  ขอใหข้า้พเจา้ท่ีจะกล่าวซ ้ าสองมุมมองน้ีอีก 
 
1. มุมมองท่ี 2 ข้างบน: พระเจ้าได้สร้างโลกในสภาพท่ีไร้รูปร่างและว่างเปล่าจากนั้นพระองค์ได้

ด าเนินการท่ีจะ ใหรู้ปร่างและเติมเตม็มนั58 
  
 “เราคงยนืยนัวา่ขอ้แรกท าหนา้ท่ีเป็นประโยคครอบคลุมแบบกวา้งของขอ้เท็จจริงของการทรงสร้าง  
 ขอ้สอง อธิบายถึงโลกอยา่งท่ีมนัไดอ้อกมาจากพระหัตถ์ของพระผูส้ร้าง และอย่างท่ีมนัไดเ้กิดข้ึน 
 ณ เวลาท่ีพระเจา้ไดบ้ญัชาให้ความสว่างท่ีจะส่องแสงออกไป  ขั้นแรกท่ีถูกบนัทึกไวใ้นขบวนการ 
 ของการสร้างโลกไปสู่รูปร่างอย่างท่ีมนัปรากฎในตอนน้ีเป็นการเปล่งเสียงอย่างไม่ธรรมดาของ 
 พระเจา้วา่ ‘ความสวา่งจงเกิดข้ึน’ [ขอ้ 3]”59 
 

ปัญหา: มนัดูเหมือนผิดปกติท่ีพระเจา้ไดส้ร้างโลกแบบไร้รูปร่าง และจากนั้นก็ท าให้มนัเป็นรูปร่าง  
มนัดูเหมือน น่าจะเป็นไปได้มากกว่าและสอดคล้องกับกิจกรรมของพระองค์ใน 1:3-31 ท่ีว่า
พระองคส์ร้างมนัอยา่งมีรูปร่าง เตม็ท่ีแลว้60 
 
ค าตอบ: ขบวนการทั้งส้ินของการทรงสร้างใน 1:3-31 เป็นการเคล่ือนท่ีจากสภาพท่ีเป็นพื้นฐาน
มากกวา่ไปสู่สภาพ ท่ีกา้วหนา้มากกวา่ของการเป็นอยู ่ ขา้พเจา้ชอบมุมมองน้ี 

 
2. มุมมองท่ี 3 ขา้งบน: ก่อนท่ีพระเจา้ไดส้ร้างโลก  มนัไม่มีอะไรท่ีอยู่ท่ีนัน่มาก่อนอย่างท่ีมนัมีตอนน้ี 

และขอ้ 2 อธิบายถึงความไม่มีอะไรเลยนั้น61 

 
ปัญหา: ศพัทบ์างค าในขอ้ 2 (ความมืด  พื้นผิว  ท่ีลึก น ้ า) บ่งบอกวา่บางส่ิงไดเ้กิดข้ึน ณ เวลาน้ีซ่ึง
ช้ีใหเ้ห็นถึงกิจกรรม สร้างสรรคบ์างอยา่งก่อนขอ้ 3 
 
ค าตอบ: ขอ้ 1 อาจเป็นส่วนหน่ึงของการทรงสร้างวนัแรก  โมเสสอาจไดใ้ชค้  าเหล่าน้ีเพื่อจะอธิบาย
ในแง่ท่ีว่าเราเร่ิม ท่ีจะเขา้ใจ (นั่นคือ ค าเชิงเปรียบเทียบ) สภาพท่ีแปลกปลอมและยากท่ีจะเขา้ใจ
อยา่งส้ินเชิงส าหรับเรา 

 
  3. หกวนัของการทรงสร้าง  1:3-31 
 



 ระเบียบของโลกประกอบด้วยการก าหนดเขตองค์ประกอบหลากหลายของจกัรวาลอย่างชัดเจน  
พระเจา้ได ้แบ่งแยกความสว่างและความมืด  น ้ าและแผ่นดินแห้ง  โลกขา้งบนจากโลกขา้งล่าง  ในท านอง
เดียวกนั ผูค้นควร รักษาไวซ่ึ้งส่วนแบ่งอ่ืนๆ ในจกัรวาล62  ใน “สามวนั” พระเจา้ไดส้ร้างโลกท่ีไม่สามารถ
อาศยัอยู่ได้นั้นเกิดผล และใน อีก “สามวนั” พระองค์ได้เติมโลกท่ีไม่สามารถอาศยัอยู่ได้นั้นด้วยชีวิต  
ขบวนการของการทรงสร้างตามท่ีโมเสสได ้อธิบายตามปกติแลว้ก็ด าเนินตามรูปแบบน้ีส าหรับแต่ละวนัของ
การประกาศถึงการทรงสร้าง  ค  าบญัชา การแบ่งแยก  การรายงาน  การตั้งช่ือ  การประเมินผลและขอบข่าย
งานตามล าดบั63 
 
 ผูเ้ขียนคนหน่ึงได้พยายามท่ีจะคงไวซ่ึ้งหกวนัแห่งการทรงสร้างตามตวัอกัษร และท่ีจะท าให้วนั
เหล่าน้ีเขา้ ได้กนักบัรูปแบบโลกยุคโบราณท่ียอมให้มีช่วงระยะเวลาท่ียาวนาน (บางทีเป็นหลายๆพนัปี) 
ระหวา่ง ปฐมกาล 1:2 และ 364  อยา่งไรก็ตาม การอธิบายน้ีก็ท  าลายเน้ือหาของพระคมัภีร์ฮีบรู65 
 
วนัแรก 1:3-5 
 
1:3 โลกไดเ้กิดข้ึนมาโดยถอ้ยค าของพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 33:9; ฮบ. 11:3) แต่ละวนัของหกวนั

แห่งการ สร้างสรรค์ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการท่ีพระเจา้ตรัส  การประกาศสิบคร้ังของพระเจา้ในบทน้ีได้
ร าพึงล่วงหนา้ถึง ค าบญัชาสิบประการของพระองค์ ณ ภูเขาซีนาย (อพย. 20:2-17)  การอศัจรรย์
ทั้งส้ินของพระเยซูได้เกิดข้ึน ทนัทีหลงัจากท่ีพระองค์ได้ตรัส ยกเวน้หน่ึงอย่าง  การยกเวน้นั้น
เกิดข้ึนใน ลูกา 8:25 เม่ือพระองค์ได้วาง พระหัตถ์ของพระองค์บนชายตาบอด  พระเยซูคริสต ์                
พระวาทะของพระเจา้ เป็นพระผูส้ร้าง (ยน. 1:3)  หวัขอ้ของถอ้ยค าของพระเจา้ (ตรัส เขียน หรือ 
บงัเกิด) ก็ด าเนินไปตลอดพระคมัภีร์  ถ้อยค าของพระองค์ ก็มีพลังอย่างต่อเน่ือง อย่างเช่นท่ีน่ี               
การทรงสร้างแบบ ฟิแอท (ค าละตินส าหรับค าว่า “ส่ิงน้ีจงเกิดข้ึน”) หมายถึง การทรงสร้างท่ีได้
เกิดข้ึนดว้ยถอ้ยค าของพระเจา้ 

 
“แนวคิดของการทรงสร้างด้วยถ้อยค านั้น ก่อนอ่ืนใดได้รักษาไวซ่ึ้งความแตกต่างอย่างส้ินเชิง 
ระหว่างพระผูส้ร้างและส่ิงทรงสร้าง  ส่ิงทรงสร้างไม่สามารถถูกพิจารณาอย่างห่างไกลว่าเป็น              
การออกมาจากพระเจา้ . . . แต่เป็นผลผลิตของความตั้งใจส่วนตวัของพระองค”์66 

 
“ความสวา่ง” อาจไม่ไดเ้ป็น แสงอาทิตย ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 14) บางทีมนัไดม้าจากแหล่งท่ีตั้งมัน่ใน
ระยะ ไกลจากโลก เช่น เชคินนาห์ ความสว่างท่ีแสดงออกถึงพระสิริของพระเจา้ (เปรียบเทียบ            
วว. 22:5)67  บางที พระเจา้ไดส้ร้างดวงอาทิตยใ์นวนัแรก แต่มนัไดก้ลายมาเป็นท่ีประจกัษใ์นวนัท่ีส่ี68  



มุมมองท่ีสามก็คือวา่ พระเจา้ไดส้ร้างดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์  และดวงดาวต่างๆ ในวนัแรก และได้
มอบหมายหนา้ท่ีเจาะจงให ้พวกมนัในวนัท่ีส่ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 14-18)69 

 
หวัขอ้หลกัของพระคมัภีร์ท่ีอยูต่รงน้ีคือ พระเจา้เป็นผูน้ าแสงสวา่งมาสู่ความมืด ตรงน้ีพระองคท์รง
สร้าง ความสว่างท่ีเห็นได ้แต่ต่อไปพระองคท์รงส่งพระบุตรของพระองคม์าให้เป็นแสงสว่างของ
โลก (ยอห์น 8:12) ในอนาคต จะไม่มีความมืดอีกเลย (ววิรณ์ 21:23)70 

 
1:4 ความมืดไม่ใช่ส่ิงทรงสร้างเหมือนความสวา่งแต่เป็นการขาดหายไปของความสว่าง (เปรียบเทียบ 

ขอ้ 2)   ความมืด (ค าฮีบรู โฮเซค) ในพระคมัภีร์บ่อยคร้ังหมายถึง ความชั่ว (เปรียบเทียบ อพย. 
10:21-23; 1 ซมอ.  2:9; โยบ 3:4, 5; สดด. 35:6; ยอล. 2:2) โมเสสไดน้ าเสนอพระเจา้วา่ทรงรู้
ส่ิงท่ีดีส าหรับมนุษย ์(ฉลาด) และ  ก็จดัเตรียมส่ิงนั้นส าหรับเขา (ความรัก) ส่ิงน้ีไม่เพียงแต่เปิดเผย
ดา้นต่างๆ ของคุณลกัษณะของพระผูส้ร้าง  เท่านั้น  แต่มนัยงัเตรียมผูอ่้านส าหรับความหายนะของ
การลม้ลงในบาปอีกดว้ย(บทท่ี 3) 

 
1:5 พระเจา้ไดต้ั้งช่ือส่ิงต่างๆ พร้อมกบัไดส้ร้างพวกมนั  ในความคิดตามพระคมัภีร์ การมีช่ือก็เท่ากบั

การมีความเป็นอยู่และการกระท าของการให้ช่ือหมายถึงการใช้สิทธิแบบสิทธ์ิขาด (เปรียบเทียบ 
41:45; 2 พกษ. 24:17;  ดนล. 1:7) ในบทน้ีการตั้งช่ือหรือการอวยพรมาทีหลงัการกระท าบางอยา่ง
ของการทรงสร้างเจด็คร้ัง คนฮีบรู  ถือวา่เลขเจ็ดแสดงถึงการกระท าท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้อยา่งท่ีจะ
ชดัเจนในภายหลงั 

   
ค าวา่ วนั  คืน  เวลาเยน็ และเวลาเชา้บ่งบอกถึงการเร่ิมตน้ของการหมุนของโลกในวนัแรก71  การใช้
ค  าฮีบรู “อีแฮด” (“วนัท่ีหน่ึง”  เปรียบเทียบ “วนัท่ีสอง”  “วนัท่ีสาม”) มาเป็นตงัเลขตามล าดบัก็
สนบัสนุนมุมมองน้ี72 คนยวิพิจารณาการเร่ิมตน้ของวนัดว้ยเวลาเยน็ แทนท่ีจะเป็นเวลาเชา้ 

   
“สองสามปีท่ีผา่นไปในประเทศองักฤษ  คริสเตียนบางคนไดต่ื้นเตน้เก่ียวกบั ทฤษฎีบิกแบง ซ่ึงคิด
ว่ามนัสนบัสนุนคริสตศาสนา  แต่พวกเขาได้พลาดประเด็นไปอย่างแทจ้ริง คือ ประเด็นของพระ
คมัภีร์หรือทฤษฎีบิกแบง หรือทั้งสองอยา่ง  ขอ้เท็จจริงท่ีเรียบง่ายก็คือวา่ส่ิงท่ีไดใ้ห้มาใน ปฐมกาล 
1:1 ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัทฤษฎีบิกแบง เพราะวา่ จากมุมมองของพระคมัภีร์แลว้ การทรงสร้าง
แรกเร่ิมยอ้นกลบัไปไกลกว่า วสัดุหรือพลงัพื้นฐาน  เรามีส่ิงใหม่ท่ีถูกสร้างโดยพระเจา้โดยไม่ได้
อาศยัส่ิงอ่ืนใดเลย  [ละติน เอกซ์ นิฮิโล] แต่ดว้ยถอ้ยค า และส่ิงน้ีคือความแตกต่าง”73 

 



อยา่งไรก็ตาม แมว้า่มนัจะไม่เป็นเหมือนกนั  “ทฤษฎีบิกแบงก็ดูคลา้ยๆ กนัอย่างมากกบัเร่ืองราวท่ี                      
พนัธสัญญาเดิมไดบ้อกเล่ามายาวนาน”74 

 
จากการเร่ิมตน้ พระเจา้ไดท้  าการแบ่งแยก  ภายหลงัพระองคไ์ดแ้บ่งแยกส่ิงสะอาดจากส่ิงไม่สะอาด 
ส่ิงบริสุทธ์ิจากส่ิงไม่บริสุทธ์ิ วิสุทธิสถานจากอภิสุทธิสถาน  อิสราเอลจากชนชาติต่างๆ ส่ิงน้ีแสดง
ถึงความ มีสิทธ์ิขาดของพระองค ์(นัน่คือ สิทธิอ านาจสูงสุด) 

 
วนัทีส่อง 1:6-8 
 
1:6 “พื้นฟ้า” อา้งอิงถึง ทอ้งฟ้าเหนือโลก  โมเสสไดเ้รียกมนัวา่ “ภาคพื้น” หรือ “ฟ้า”  พระเจา้ไดใ้ส่ดวง

อาทิตยด์วงจนัทร์ และดวงดาวต่างๆ ในมนั (ขอ้ 16-17)  คนโบราณไดต้ั้งกลุ่มดวงดาวต่างๆ และ
ดาวเคราะห์ต่างๆด้วยกนั ซ่ึงอ้างอิงถึงกลุ่มแรกว่าเป็นดวงดาวต่างๆ ท่ีอยู่กบัท่ี และกลุ่มหลงัว่า
ดวงดาวต่างๆ ท่ีพเนจรไป(เปรียบเทียบ ยดูาห์ขอ้ 13) 

 
1:7 พระเจา้ได้แยกน ้ า ดงันั้นน ้ าบางส่วนได้คงอยู่บนแผ่นดิน และบางส่วนก็อยู่เหนือแผ่นดินในชั้น

บรรยากาศก่อนท่ีพระองคไ์ดท้  าการแบ่งแยกน้ี มนัคงมีหมอกท่ีหนาแน่นเหนือผวิโลกทั้งหมด75 
 
1:8 “ฟ้า” เป็นส่ิงเดียวกนักบั “ทอ้งฟ้า”  โมเสสไดใ้ชม้นัท่ีน่ีในฐานะค าทัว่ไปเพื่อจะอธิบายถึงทุกๆ ส่ิงท่ี

อยูเ่หนือโลกจากมุมมองของมนุษย ์(ขอ้ 8) 
 
วนัทีส่าม 1:9-13 
 
1:9 “ทะเล” (ค าฮีบรู ยมัมิม) บางทีอา้งอิงอยา่งกวา้งๆ ถึงส่วนของน ้าทั้งหมด ไม่ใช่แค่มหาสมุทร 
 
1:10 “ดี” บ่งบอกถึง ความสวยงามพร้อมกบั จุดประสงคแ์ละระเบียบ76  เม่ือแผน่ดินพร้อมส าหรับมนุษย์

แลว้เท่านั้น พระเจา้จึงไดเ้รียกมนัว่าดี   ส่ิงน้ีแสดงถึงความห่วงใยแห่งความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อ
มนุษย ์ มนัดีเพื่อผูค้น พระเจา้ท่ีดีไดจ้ดัเตรียมแผน่ดินดีเพื่อผูค้นท่ีดี 

 
การแยกน ้ าออกจากแผ่นดินเพื่อว่ามนุษยส์ามารถช่ืนชมกบัแผ่นดินไดก้็เตรียมเราส าหรับเร่ืองราว
ต่างๆของน ้ าท่วมโลก (บทท่ี 6-9) และการขา้มทะเลแดง (อพย. 14-15) ภายหลงัพระเจา้ไดใ้ชน้ ้ ามา
เป็นเคร่ืองมือแห่งการพิพากษาของพระองค์ท่ีมีต่อผูท่ี้ต่อต้านน ้ าพระทัยของพระองค์  น ้ าเป็น
อุปสรรคต่อการช่ืนชมกบัแผน่ดินของมนุษย ์ ดงันั้นพระเจา้ไดข้จดัน ้าออกจากแผน่ดิน 



 
1:11  เน่ืองจากว่าพระเจา้ไดส้ร้างพืชท่ีมีเมล็ดในพวกมนั  ก็เป็นท่ีแน่ชดัวา่การทรงสร้างดั้งเดิมนั้นมีการ

ปรากฎของอาย ุ  พระองคไ์ดส้ร้างตน้ไมท่ี้มีวงและอาดมัท่ีเป็นผูใ้หญ77  ท าไมโมเสสไดอ้า้งอิงถึงผกั
หญา้และตน้ไมท่ี้มีเมล็ดและท่ีเกิดผลเท่านั้น?   บางทีเขาไดท้  าอยา่งนั้นก็เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
จดัเตรียมอาหารส าหรับมนุษย ์   แน่นอนวา่พระเจา้ไดส้ร้างส่ิงอ่ืนๆ แต่โมเสสก าลงัเนน้ถึงการดูแล
ของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์ 

 
ผูส้นบัสนุนสิทธิสตรีบางคนไดจ้  ากดัการใชค้  าวา่ “มนุษย”์ ส าหรับเพศชาย แต่น่ีไม่ใช่ความหมาย
หลกัของค าภาษาองักฤษ   ความหมายหลกัของมนัคือ “มนุษย”์  หรือ “เผ่าพนัธ์ุมนุษย”์ ตาม
พจนานุกรมมาตรฐานของอ๊อกซ์ฟอร์ด   ในท านองเดียวกนั “มนุษยชาติ” ตามปกติแลว้หมายถึง 
“เผา่พนัธ์ุมนุษย”์ หรือ “มนุษยโ์ลก” นอกจากวา่มนัตรงกนัขา้มกบั “เพศหญิง”   ค าฮีบรู “อาดมั”     
มีความหมายท่ีมีขอบเขตกวา้ง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ “เผ่าพนัธ์ุมนุษย”์ ไปจนถึง “อาดมั” เช่นกนั  ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงได้ใช้ค  าภาษาองักฤษเหล่าน้ีซ่ึงวางใจว่าผูอ่้านจะตีความพวกมนัในการสอดคล้องกับ
ความหมายดั้งเดิมของพวกมนั   

 
1:12 “ชนิด” (ค าฮีบรู มิน) ไม่ใช่ศพัทท่ี์ถูกตอ้งทางชีววิทยา   มนับ่งบอกวา่พระเจา้ไดส้ร้างพืชท่ีแตกต่าง

กนัหลายชนิดในฐานะท่ีเป็นการกระท าท่ีแยกออกของการทรงสร้าง (เปรียบเทียบ ขอ้ 21, 24-25; 
6:20; 7:14; ลนต. 11:14-29; ฉธบ. 14:13-18)  เพราะฉะนั้นพืชทั้งหมดไม่ไดว้ิวฒันาการมาจากชนิด
เดียว โดยทั่วไปแล้วบรรดาผู ้สนับสนุนการทรงส ร้างรับรองการวิว ัฒนาการขนาดเล็ก                            
(การพฒันาการของพืชและสัตวช์นิดท่ี  แตกต่างกัน ผ่านทางการผสมข้ามพนัธ์ุ) แต่พวกเขา
ปฏิเสธการวิวฒันาการขนาดใหญ่ (การพฒันาการของพืชทั้งหมดจากชนิดเดียว  สัตวจ์ากพืช  และ
มนุษยจ์ากสัตว)์ 

   
“ดว้ยการสรุปของวนัท่ีสามนั้น อีกสีหน่ึงก็ถูกเพิ่มเขา้ไปในโลกของพระเจา้   สีฟ้าของทอ้งฟ้าและ 
ทะเลได้ถูกเพิ่มเข้าไปกับสีขาวและสีด าของวนัและคืน   ตอนน้ีพื้นก็ถูกตกแต่งด้วยสีเขียว                      
ดวงอาทิตย ์ สีเหลืองทองและมนุษยท่ี์มีสีแดงจะท าใหสี้ของรุ้งนั้นสมบูรณ์”78 

 
โปรดสังเกตวา่ในวนัท่ีหน่ึงและวนัท่ีสองนั้นพระเจา้ไดท้  างานหน่ึงอย่างในแต่ละวนั   พระองคไ์ด้
สร้างความสวา่งและภาคพื้น   ในวนัท่ีสามพระองค์ไดท้  างานสองอยา่ง   พระองคไ์ดส้ร้างแผน่ดิน
และพืช   ในท านองเดียวกนั ในวนัท่ีส่ีและวนัท่ีห้าพระเจา้ไดท้  างานหน่ึงอยา่ง   พระองคไ์ดส้ร้าง
หนา้ท่ีของความสวา่งในวนัท่ีส่ี และนกและปลาในวนัท่ีห้า   จากนั้นในวนัท่ีหกพระองคไ์ดท้  างาน



สองอยา่งอีกคร้ังหน่ึง   พระองคไ์ดส้ร้าง  สัตว์บกและมนุษย์79   ในสามวนัแรกพระเจ้าได้ให้
รูปร่างแก่ส่ิงท่ีไร้รูปร่าง และในสามวนัสุดทา้ยพระองคไ์ด ้ เติมเตม็ส่ิงท่ีวา่งเปล่า 

  
“ทั้งพืชและมนุษยซ่ึ์งเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตไดถู้กพิจารณาวา่เป็นจุดสุดยอด 
ของการทรงสร้างในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ   สามวนัแรกจบลงดว้ยการทรงสร้างพืชอย่างสุด
ยอดและสามวนัหลงัจบลงดว้ยการทรงสร้างมนุษย”์80 

 
วนัทีส่ี่ 1:14-19 
 

ส่ิงท่ีใหแ้สงสวา่ง (ดวงสวา่ง วสัถุสองแสง) ท าหนา้ท่ีส่ีอยา่ง 
1. พวกมนัไดแ้ยกวนัออกจากคืน 
2. พวกมนัไดจ้ดัเตรียมหมายก าหนดวนัปี 
3. พวกมนัไดแ้ยกฤดูกาล 
4. พวกมนัไดส่้องสวา่งบนแผน่ดิน       
 

“การบรรยายเนน้ถึงหนา้ท่ีของพวกมนัในฐานะคนใชซ่ึ้งมีหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ของโลก. . .               
น่ีแตกต่างอย่างส าคัญจากความเช่ือถือท่ีเช่ือโชคลางภายในศาสนาของต่างชาติท่ีว่าจุดหมาย
ปลายทาง ของโลกถูกก าหนดโดย เส้นทางของดวงดาวต่างๆ”81 

 
 “น่ีเป็นการเตือนท่ีจริงจงัส าหรับสมยัของเราส าหรับใครก็ตามท่ีจะแสวงหาดวงดาวต่างๆ ในการ 
 ก าหนดแผนการชีวติของพวกเขา”82 
 
 “ค าว่า ‘หมายส าคญั’ ไดรั้บความสนใจท่ีพิเศษจากผูเ้ขียนในท่ีอ่ืนในหมวดเพนทาทูค  ยกตวัอยา่ง
เช่นส่ิงท่ีเรียกว่า ‘ภยัพิบติั’ ของอียิปต์ นั้นแทจ้ริงแล้วถูกเรียกว่า ‘หมายส าคญั’ โดยผูเ้ขียนของหมวด               
เพนทาทูค (ตวัอยา่งเช่น ฉธบ. 29:2-3)   ความหมายท่ีไดใ้ห้แก่ค าน้ีในเร่ืองราวของพระธรรมอพยพ. . . ก็คือ
การกระท าของพระเจา้ในการน าความโกลาหลมายงัชาวอียิปตเ์ป็น ‘หมายส าคญั’ ว่า พระเจา้นั้นมีอ านาจ
มากกว่าและยิ่งใหญ่กว่าพระต่างๆ ของชาวอียิปต์   แง่น้ีของค าวา่ ‘หมายส าคญั’ ก็เหมาะสมดีในปฐมกาล 
1:14   ผูเ้ขียนกล่าวว่าดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ไม่เพียงแต่ให้ความสว่างบนแผ่นดินเท่านั้น แต่พวกมนั
จะตอ้งเป็นส่ิงช่วยเตือนความจ าท่ีเห็นไดถึ้งอ านาจและความยิ่งใหญ่ของพระเจา้อีกดว้ยพวกมนัเป็น ‘หมาย
ส าคญั’ ของใครท่ีพระเจา้แห่งพนัธสัญญาเป็น   พวกมนัก าลงั ‘ประกาศพระสิริของพระเจา้’ อยา่งท่ีผูเ้ขียน
สดุดีกล่าวไว ้(สดด. 19:1)   ส าหรับผูเ้ขียนเพนทาทูคแลว้ ค าวา่ ‘หมายส าคญั’ ไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีเป็นส่ิง



ช่วยเตือนความจ าถึงความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระเจา้เท่านั้น  ‘หมายส าคญั’ ยงัเป็นส่ิงช่วยเตือนความ
จ าเป็นประจ าถึงพระคุณและความเมตตาของพระองคใ์นหมวดเพนทาทูคอีกดว้ย (ปฐก. 4, 9, 17)”83 
 
 โมเสสไม่ไดห้มายถึงวา่พวกมนัเป็นหมายส าคญัของหมายส าคญัทางจกัรราศีหรือทางโหราศาสตร์   
ท าไมโมเสสได้ใช้ค  าว่า ความสว่างท่ีใหญ่กว่าและเล็กกว่าเพื่อจะอธิบายถึงดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์                
(ขอ้ 16)?  บางทีเขาไดท้  าอย่างนั้นก็เพราะวา่ค าภาษาฮีบรูเหล่าน้ี ซ่ึงคลา้ยคลึงกนัอยา่งมากกบัภาษา ต่างๆ 
ทางตะวนัออก นั้นยงัเป็นช่ือของพระต่างๆ ของคนต่างชาติอีกดว้ย84  เขาตอ้งการให้คน อิสราเอลท่ีจะช่ืนชม
กบัขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้ของพวกเขาไดส้ร้างส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่จริงซ่ึงพวก เพื่อนบา้นท่ีเป็นคนต่างชาติได้
กราบไหวใ้นฐานะท่ีเป็นพระ 
  

“…เร่ืองการทรงสร้างในพระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวอา้งถึงดวงดาวมากนกั เหมือนกบัว่าเขายกัไหล่แลว้
พดู วา่ “และ โอ่ ใช่ พระองคก์็ไดท้รงสร้างดวงดาวดว้ย”85 

  
“วนัท่ีส่ีเป็นเพียงวนัเดียวท่ีไม่มีถ้อยค าของพระเจา้ภายหลงัการบรรลุผลท่ีถูกเพิ่มเขา้ไป   ในวนั                 
ท่ี 1-3 ถอ้ยค าของพระเจา้น้ีไดต้ั้งช่ือส่ิงต่างๆ (ขอ้ 5, 8, 10)  ในวนัท่ี 5-6 ส่ิงทรงสร้างไดรั้บการอวย
พร (ขอ้  22, 28)  การละเวน้อาจจะเป็นแค่การเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีสละสลวย หรือมนัอาจจะเป็น
ความ  พยายามอย่างจงใจท่ีจะหลีกเล่ียงการตั้งช่ือ ‘ดวงอาทิตย’์ และ ‘ดวงจนัทร์’ พร้อมกบั
ความหมายแฝง  ถึงพระของพวกมนั”86 

 
 ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ฤดูกาล”  ก็ปรากฎท่ีอ่ืนในหมวดเพนทาทูค   มนัหมายถึง “การก าหนด” แต่บรรดา 
ผูแ้ปลก็ไดแ้ปลวา่ “เทศกาล” ในพระธรรมเลวนิีติ 
  
 “พวกมนั [ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์] ไม่ใช่เป็นแค่ความสวา่งหรือส่ิงช่วยเตือนความจ าถึงพระสิริ
ของพระเจา้เท่านั้น  พวกมนัยงัเป็นปฏิทินส าหรับการเฉลิมฉลองพนัธสัญญาอีกดว้ย   โลกน้ีถูกสร้างเพื่อ    
พนัธสัญญา [แบบโมเสส]    ณ การทรงสร้างนั้น แผน่ดินก าลงัถูกจดัเตรียมเพื่อพนัธสัญญา”87 
 
 มุมมองของผูเ้ขียนโดยตลอดนั้นมีโลกเป็นจุดศูนยก์ลางมากกวา่มีดวงอาทิตยเ์ป็นจุดศูนยก์ลาง   เขา
ไดใ้ชภ้าษาเชิงปรากฎการณ์ (ของการปรากฎ) ซ่ึงธรรมดาอยา่งมากในพนัธสัญญาเดิม   แมก้ระทัง่ต าราทาง
วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ก็ใชภ้าษาเช่นนั้นโดยปราศจากการกลวัการถูกวิจารณ์วา่ไม่ถูกตามหลกัวิทยาศาสตร์
เม่ือพวก เขาอา้งอิงถึงดวงอาทิตยข้ึ์น ดวงอาทิตยต์กและอ่ืนๆ บางทีพระเจา้ไดส้ร้างความสวา่งข้ึนในวนัแรก 
(ขอ้ 3)  แต่จากนั้นในวนัท่ีส่ี ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์และดวงดาวก็ไดป้รากฎอยา่งชดัเจนเป็นคร้ังแรก88 
 



 บรรดาผูส้นบัสนุนการทรงสร้างได้เสนอหลายค าตอบต่อปัญหาของการท่ีแสงจากดวงดาวท่ีห่าง
เป็นหลายลา้นปีแสงสามารถมายงัอาดมัไดอ้ยา่งไรถา้จกัรวาลมีอายุเพียงไม่ก่ีวนั   การอธิบายเหล่าน้ีซบัซ้อน
เกินไปท่ีจะอภิปรายท่ีน่ี แต่ขา้พเจา้ไดร้วบรวมแหล่งขอ้มูลบางอยา่งส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงอรรถดงั
ต่อไป  น้ี89   ขา้พเจา้คิดวา่การอธิบายท่ีดีท่ีสุดคือการปรากฎของอายุ    เม่ือพระเจา้ไดส้ร้างมนุษย ์พืชต่างๆ 
และสัตวต่์างๆ ท่ีมีรูปร่างอยา่งเต็มท่ีแลว้  ดงันั้นพระองคจึ์งไดส้ร้างแสงจากดวงดาวต่างๆ ท่ีอยูใ่นระยะไกล
ซ่ึงมอง เห็นไดบ้นโลกแลว้ 
 
วนัทีห้่า 1:20-23 
 

“สัตวท์ะเลขนาดใหญ่” (ค าฮีบรู ทานนินิม ขอ้ 21)  เป็นปลาขนาดใหญ่  ปลาวาฬ ปลาหมึก และ
บรรดาสัตวท่ี์มีชีวิต ขนาดใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในน ้ า   คนต่างชาติไดก้ราบไหวส่ิ้งเหล่าน้ี แต่พวกมนัอยู่
ภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ บรรดา ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมไดรั้บเอามโนภาพของคนต่างชาติ แต่
ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ของคนต่างชาติ 

 
โปรดสังเกตวา่โมเสสไดเ้ขียนวา่พระเจา้ไดส้ร้างทั้งบรรดาสัตวน์ ้ าและบรรดานกใน “วนั” เดียวกนั
ววิฒันาการอา้ง วา่นกไดว้วิฒันาการมาจากสัตวเ์ล้ือยคลาน และขบวนการน้ีใชเ้วลาหลายลา้นปี 

 
“พระพรของพระเจา้เป็นหน่ึงในหวัขอ้ท่ีรวมกนัอนัยิ่งใหญ่ของพระธรรมปฐมกาล   พระเจา้อวยพร
บรรดา  สัตว ์(1:22) มนุษย ์(1:28) วนัสะบาโต (2:3) อาดมั (5:2) โนอาห์ (9:1) และพวกบรรพบุรุษ
อยูบ่่อยๆ (12:3;  17:16, 20 และอ่ืนๆ)   พระพรของพระเจา้นั้นมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุดในการ
ใหมี้ลูกและบ่อยคร้ังส่ิงน้ีก็  ควบคู่ไปกบั ‘การเกิดผลและการทวีคูณ’    แต่ทุกดา้นของชีวิต
สามารถแสดงออกถึงพระพรน้ี คือ ผลผลิต  ครอบค รั วและประ เทศ  ( ฉธบ .  28:1-14)   
ในขณะท่ีมนุษยส์มยัใหม่กล่าวถึงความส าเร็จ มนุษยใ์นพนัธสัญญา  เดิมไดก้ล่าวถึงพระพร”90 

 
 พวกนกและปลาก็ครอบครองอาณาเขตของพวกมนัตามล าดบัโดยการทวคูีณ91 
 
วนัทีห่ก 1:24-31 
 
1:24-25    “สัตว”์ มาจากค าฮีบรู เนเฟช ซ่ึงตามปกติแลว้แปลวา่ “จิตใจ” (ตวัอยา่งเช่น 2:7)   ค าฮีบรูและค า

ภาษาองักฤษ “จิตใจ” บ่งบอกถึงชีวิตท่ีมีสติ ซ่ึงตรงขา้มกบับรรดาพืชท่ีมีชีวิตท่ีไร้สติ    ดงันั้นในแง่
ของการมีชีวติท่ีมีสติ  บรรดาสัตวพ์ร้อมกบัมนุษยก์็มีจิตใจ   

  



“สัตวใ์ชง้าน” อา้งอิงถึงบรรดาสัตวท่ี์เช่ือง (ซ่ึงมนุษยส์ามารถท าให้เช่ืองได้) และ “สัตวป่์า” อา้งอิง
ถึงบรรดาสัตวป่์า 

 
อะไรไดเ้กิดข้ึนกบัไดโนเสาร์?   โดยทัว่ไปแลว้ บรรดานกัตีความแบบอนุรักษนิ์ยมเช่ือวา่พวกมนั 
ไดมี้ชีวติอยู ่แต่ไดสู้ญพนัธ์ุไปก่อนน ้าท่วมหรือหลงัน ้าท่วม 

  
“ก่อนน ้ าท่วม ไดโนเสาร์และมนุษย์ได้อาศยัอยู่ด้วยกันบนโลกของเราการสูญพนัธ์ุของบรรดา 
สัตวเ์ล้ือยคลานทางน ้ าขนาดใหญ่ พร้อมกับส่วนใหญ่ของสัตว์ทะเลประเภทอ่ืนๆ ทั้งหมดคงมี 
สาเหตุมาจากน ้ าท่วมในระดบัท่ีสูงอนัรุนแรง สัตวห์ลายตวัไดถู้กฝังและไดถู้กรักษาไวใ้ห้เป็นซาก
สัตวท่ี์เป็นหิน”92 

 
1:26-27 “เรา” บางทีเป็นพหูพจน์ของการเพิ่มความเขม้ขน้ (โปรดดูขอ้คิดเห็นของขา้พเจา้ในขอ้ท่ี 1) แมว้่า 

บางคนถือวา่มนัเป็นพหูพจน์ของการจงใจของตนเอง (เปรียบเทียบ 11:7; สดด. 2:3)93   คนอ่ืนๆ เช่ือ
ว่าพระเจ้าก าลังกล่าวต่อสภาสวรรค์ของพระองค์ (เปรียบเทียบ อสย. 6:8)94  ค  าน้ีเก่ียวข้องกับ            
“เคา้ความคิด” ของหลกัค าสอนของตรีเอกภาพ   อยา่งไรก็ตาม เราไม่ควรใชม้นัเป็นหลกัฐานท่ีเป็น 
รูปแบบของตรีเอกภาพ เน่ืองจากว่าโดยตวัของมนัเองแล้วการอ้างอิงน้ีไม่ได้พิสูจน์ว่าพระเจ้า
ปรากฎในสามบุคคล95 

 
“แมว้่าตรีเอกภาพของคริสเตียนไม่สามารถมีแหล่งท่ีมาจากการใช้พหูพจน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
ความเป็นพหูพจน์ภายในเอกภาพของพระภาคของพระเจา้อาจมีแหล่งท่ีมาจากตอนในพระคมัภีร์” 96 

 
การโตเ้ถียงทางศาสนศาสตร์ในสมยัของโมเสสไม่ใช่ระหว่างความเช่ือเร่ืองตรีเอกภาพและความ 
ไม่เช่ือเร่ืองตรีเอกภาพ แต่ระหวา่งพระเจา้ท่ีเป็นอยูด่ว้ยตนเอง มีอธิปไตย และแสนดี กบัพระต่างๆ 
ท่ีมีความจ ากดัไม่แน่นอนและบ่อยคร้ังก็ชัว่ร้าย97 

  
“ประการแรก ความจงใจของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ตัดสินใจท่ีจะสร้างมนุษย์ให้
แตกต่างจากส่ิงทรงสร้างอ่ืนๆ  คือพระองค์ไดส้ร้างตามฉายาและตามอย่างของพระองค์  พระเจา้
และมนุษย์แบ่งปันถึงความเหมือนท่ีไม่ได้ถูกแบ่งปันโดยส่ิงทรงสร้างอ่ืนๆ  น่ีหมายความอย่าง
ชดัเจนวา่ความสัมพนัธ์แห่งความสามคัคีธรรมท่ีใกลชิ้ดสามารถเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งพระเจา้กบัมนุษย์
ท่ีไม่เหมือนความสัมพนัธ์ของ   พระเจา้กบัส่วนท่ีเหลือของการทรงสร้างของพระองค ์  ขอ้เท็จจริง
อะไรท่ีส าคัญมากข้ึนเก่ียวกับพระเจ้าและมนุษย์จะจ าเป็น  ถ้าพันธสัญญาท่ีซีนายจะเป็น
ความสัมพนัธ์แท?้   ถา้ขจดัส่ิงน้ีออกไปแลว้พนัธสัญญาก็ไม่น่าจะเป็นไปได ้ 



 
“ประการท่ีสอง ในปฐมกาล บทท่ี 1 มนุษย ์ผูรั้บฉายา เป็นจุดหมายแห่งการอวยพรของพระเจา้ตาม 
เร่ืองราวของการทรงสร้างใน ปฐมกาลบทท่ี 1  จุดประสงคห์ลกัของพระเจา้ในการสร้างมนุษยเ์พื่อ 
ท่ีจะอวยพรเขา    ผลกระทบของประเด็นน้ีต่อส่วนท่ีเหลือของหมวดเพนทาทูคและมุมมองของ
ผูเ้ขียนเก่ียวกบัซีนายนั้นชดัเจน นัน่คือ โดยทางอบัราฮมั อิสราเอลและพนัธสัญญา  การอวยพรน้ีจะ
ถูกน ากลบัคืนสู่มนุษยทุ์กคน”98 

 
“มนุษย”์ อา้งอิงถึงมนุษยชาติ ไม่ใช่อาดมัคนเดียว (ขอ้ 27)    “พวกเขา” บ่งบอกถึงความส าคญั
โดยทัว่ไปน้ี พระเจา้ไดส้ร้าง (เปรียบเทียบ ขอ้ 1, 2) ชายและหญิงพวกเขาไม่ไดว้ิวฒันาการมาจาก
รูปแบบของชีวิตท่ีต ่ากวา่ (เปรียบเทียบ มธ. 19:4; มก. 10:6)   อาดมัไม่ไดเ้ป็นแบบรวมเพศ (นัน่คือ 
สองบุคคลไดร้วมกนัทางกายภาพเช่นแฝดสยาม) หรือ สองเพศ (นัน่คือ บุคคลเดียวท่ีมีทั้งอวยัวะ
เพศทั้งชายและหญิง)   มนัไม่มีพื้นฐานส าหรับแนวคิดต่างๆ ท่ีวิตถารเหล่าน้ีในเน้ือหา    พระเจา้ได้
สร้างเอวาจากกระดูกซ่ีโครงของอาดมั ไม่ใช่จากคร่ึงหน่ึงของร่างกายของเขาหรือจากอวยัวะเพศ
ของเขา    

 
 “ภาพลกัษณ์ถูกพบไดใ้นชนิดของความสัมพนัธ์ท่ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูช้ายและ   
 ผูห้ญิง ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีซ่ึงลกัษณะของแต่ละเพศไดรั้บคุณค่าและถูกใชท่ี้จะก่อตั้งความเป็น 
 หน่ึงในเอกลกัษณ์และจุดประสงค์ของพวกมนั    เม่ือพระเจา้ได้สร้างมนุษยท่ี์เป็นชายและหญิง 
 พระองค ์ไดส้ร้างพวกเขาใหแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นหน่ึงในความสัมพนัธ์ของพวกเขาท่ีจะเหมือน 
 ความสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัสภาสวรรคข์องพระองค ์
 

“โดยการปกครองในฐานะคนเดียว  ชายและหญิงก็บรรลุจุดประสงคข์องพระเจา้ส าหรับการท่ีพวก
เขาได้ถูกสร้างมา   เม่ือรวมเป็นมนุษย์คนเดียว ชายและหญิงก็เป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้าและ                  
สภาสวรรค ์ของพระองค ์และมนัคือเอกภาพน้ีระหวา่งชายและหญิง และระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้
นั้นท่ีถูกท าลายในการลม้ลงในความบาปซ่ึงไดถู้กอธิบายไวใ้นปฐมกาลบทท่ี 3”99 

 
เม่ือสามีและภรรยาแสดงถึงเอกภาพในชีวิตสมรสของพวกเขา  พวกเขาก็สะทอ้นถึงเอกภาพของ 
พระภาคของพระเจา้    เอกภาพเก่ียวขอ้งกบัการเห็นดว้ยกบัน ้ าพระทยัของจุดประสงคข์องพระเจา้   
เอกภาพนั้นจ าเป็นส าหรับวงออเคสตร้า  ทีมกีฬา และคนงานก่อสร้าง เช่นเดียวกบัครอบครัวท่ีจะ 
บรรลุจุดประสงค์ร่วมกนั เอกภาพในชีวิตสมรสนั้นจ าเป็นถา้สามีและภรรยาจะบรรลุจุดประสงค ์
ต่างๆ ของพระเจา้ส าหรับมวลมนุษย ์   (กล่าวโดยทัว่ไปแลว้  บรรดาผูห้ญิงรู้สึกวา่ชีวิตสมรสนั้น ใช้
การไดถ้า้พวกเขากล่าวถึงมนั แต่บรรดาผูช้ายรู้สึกวา่มนัใชก้ารไดถ้า้พวกเขาไม่กล่าวถึงมนั) 



 
พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ทั้ งชายและหญิงในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพหูพจน์ของ
พระองค:์ “ให้เราสร้างมนุษย ์. . .”    ความเป็นพหูพจน์ของพระเจา้ไดค้าดหวงัความเป็นพหูพจน์
ของมนุษย ์ ดงันั้นความสัมพนัธ์ของมนุษยร์ะหว่างชายและหญิงก็สะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ของ         
พระเจา้เองกบัพระองคเ์อง100 

  
“ฉาย” และ “อย่าง” โดยพื้นฐานแล้วเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั101 ทั้ งสองก็บ่งบอกถึง
บุคลิกภาพ ศีลธรรม และคุณสมบัติต่างๆ ฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าและมนุษย์แบ่งปัน (นั่นคือ              
ความตระหนกัรู้ถึงตนเอง ความตระหนกัรู้ถึงพระเจา้ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ การพูด การหย ัง่รู้
ทางศีลธรรม และอ่ืนๆ) ส่ิงเหล่าน้ี แยกแยะมนุษยจ์ากสัตว ์ซ่ึงไม่มีความตระหนกัรู้ถึงพระเจา้ แมว้า่
พวกมนัมีชีวิตท่ีตระหนกัได ้(เปรียบเทียบขอ้ 24)   ผูเ้ขียนบางคนไดเ้รียกพระฉายของพระเจา้ว่า 
“บุคลิกภาพฝ่ายวิญญาณ” ของมนุษย์102    ในอีกแง่หน่ึง มนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้า 
(ตวัอย่างเช่น เขาปกครองและสร้างสรรค์  [ให้ก าเนิด] อย่างท่ีพระเจ้าท า ดังนั้นจึงสะท้อนถึง                
พระเจา้)103   การลม้ลงในความบาปไดบ้ดบงัพระฉายของพระเจา้ในมนุษยแ์ต่ไม่ไดล้บลา้งมนั104 

 
“พระฉายของพระเจ้าในมนุษย์คืออะไร? มุมมองดัง่เดิมก็คือพระฉายของพระเจา้คือ ความมี
ศีลธรรมจริยธรรมและความมีสติปัญญามีความสามารถ มุมมองไม่นานมาน้ีตามฐานไวยากรณ์
ภาษาฮีบรูและความรู้เก่ียวกบัตะวนัออกกลางโบราณ แปลประโยคโดยหมายความวา่ “ให้เราสร้าง
มนุษยต์ามอย่าง ฉายของเรา” (ค าบุพบทภาษาฮีบรูในประโยคน้ีสามารถแปลไดว้า่ อย่าง) ในสมยั
โบราณจกัรพรรด์ิ อาจสั่งให้ตั้งรูปป้ันของพระองค์ในดินแดนห่างไกลในอาณาจกัรของพระองค ์
เคร่ืองหมายเหล่าน้ีจะประกาศว่าดินแดนเหล่านั้นอยู่ภายใตอ้  านาจและการปกครองของพระองค ์
ดงันั้นพระเจา้ไดว้างปวง มนุษยไ์วเ้ป็นเคร่ืองหมายท่ีมีชีวิตของพระองคเ์องบนโลก เพื่อส าแดงการ
ครอบครองของพระองค์ การแปลน้ีเขา้กนัไดดี้กบัค าสั่งท่ีตามมาคือให้ครอบครองเหนือทุกส่ิงท่ี
พระเจา้ทรงสร้าง”105 

 
 พระฉายของพระเจา้ในมนุษยน์ั้นรวมถึงร่างกายของเขาไหม?    
 

“นักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ตระหนักว่าเราไม่สามารถตีความมนั [นั่นคือวลี ‘พระฉายของ                 
พระเจา้’] ตามตวัอกัษรได ้นัน่คือ ร่างกายของมนุษยอ์ยูใ่นพระฉายของพระเจา้ การตีความอยา่งนั้น
ควรจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลอย่างน้อยส่ีเหตุผล    ประการแรก เราได้รับการบอกกล่าวท่ีอ่ืนว่า                
พระเจา้นั้นเป็นวิญญาณ (ยน. 4:24; อสย. 31:3) และพระองคน์ั้นอยูทุ่กหนทุกแห่ง (1 พกษ. 8:27)    
ประการท่ีสองการตีความตามตวัอกัษรจะละเราไวด้ว้ยค าถามต่างๆ ท่ีวิตถารทุกชนิด    ถา้ร่างกาย



ของมนุษยอ์ยูใ่นพระฉายของพระเจา้ เราจะแปลกใจอย่างทนัทีทนัใดวา่พระเจา้มีอวยัวะอะไรบา้ง    
พระองคมี์อวยัวะ เพศไหม? ถา้มีเป็นเพศไหน?   พระองคมี์รูปร่างของผูช้ายหรือรูปร่างของผูห้ญิง 
หรือมีรูปร่างของทั้ง สอง? ความไร้สาระอย่างมากท่ีว่าพระเจ้าเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีเพศก็ท าให ้                   
การตีความแบบน้ีไม่น่าเช่ือว่าเป็นจริงอย่างมาก   ประการท่ีสามดูเหมือนมนัเป็นไปไม่ได้ท่ีว่า                    
ความสูงส่งของมนุษยเ์หนือสัตวท์ั้งหมด (ปฐก. 9:5; ยก. 3:7-9) นั้นก็เน่ืองจากความแตกต่างทาง
กายภาพจากพวกมนัเล็กนอ้ย   มนัน่า เช่ือถือไหมท่ีวา่สัตวอ์าจถูกฆ่าแต่มนุษยไ์ม่อาจถูกฆ่าเน่ืองจาก
ร่างของเขานั้นแตกต่างเล็กน้อย? ประการสุดทา้ยดูเหมือนว่าการตีความตามตวัอกัษรไม่เพียงแต่
ขดัแยง้กับพระคัมภีร์ทั้ งหมด และไม่น่า เป็นไปได้และไม่เหมาะสม  การ์เดนเนอร์ได้สังเกต                  
อย่างเหมาะสมว่า:‘แต่ร่างกายและกายวิภาคของเรานั้นถูกเรียกร้องโดยท่ีอยู่อาศยับนพื้นโลก                   
และค่อนขา้งจะไม่เหมาะสมกบัผูห้น่ึงท่ีอาศยัอยู่ในนิรันดร์กาล’   ดว้ยเหตุผลเหล่านีบรรดา                  
นกัศาสนศาสตร์ได้สรุปวา่ขอ้ความใน ปฐมกาล 1:26-28 ตอ้งเป็นการเปรียบเทียบถึงธรรมชาติฝ่าย
วญิญาณหรือธรรมชาติท่ีไม่ใช่วตัถุของมนุษย”์106 

 
 “. . . แมว้า่พระสิริของพระเจา้ส่องแสงออกมาในมนุษยภ์ายนอก กระนั้นมนัก็ไม่มีขอ้สงสัยท่ีว่า 
 ท่ีรองรับอนัเหมาะสมของพระฉายของพระองคอ์ยูใ่นวญิญาณ”107 
 

ขอ้ 27 อาจเป็นกวบีทแรกในพระคมัภีร์ถา้เป็นเช่นนั้นการเคล่ือนไปสู่บทกวีอาจเนน้ถึงมนุษยว์า่เป็น
ผูรั้บพระฉายของพระเจา้มนัมีการไม่เห็นดว้ยกนับางอยา่งท่ามกลางนกัวิชาการทางพนัธสัญญาเดิม 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีแยกแยะ บทกวทีางพระคมัภีร์จากร้อยแกว้ทางพระคมัภีร์108  

 
1:28 โปรดสังเกตว่าพระพรของพระเจา้ส าหรับมนุษยน์ั้นพบการแสดงออกมาในแง่ของชนรุ่นหลงัท่ี               

บ่งบอกถึง แนวคิดของพนัธ์ุและชีวิต  ซ่ึงเป็นสองหัวข้อท่ีโดดเด่นเม่ือพระธรรมปฐมกาลและ              
พระคมัภีร์ทั้งหมดเปิดเผยออก109  พระพรของพระเจา้ช่วยให้มนุษยท่ี์จะบรรลุจุดหมายสองอยา่ง คือ 
ท่ีจะให้ก าเนิดทั้งๆ ท่ีมีความตายและท่ีจะปกครองทั้งๆ ท่ีมีศตัรู “พระพร” แสดงถึงส่ิงทั้งส้ิน              
ท่ีส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของมนุษยแ์ละช่วยเหลือในการบรรลุอ านาจปกครอง110 บรรดานัก
ตีความไดต้ระหนกัโดยทัว่ไปวา่ ค  าสั่งท่ีให้ “มีลูกและ ทวีมากข้ึน” นั้น เป็นค าสั่งท่ีให้แก่อาดมัและ
เอวา (และภายหลังแก่โนอาห์  9:1) ในฐานะหัวหน้าของเผ่าพนัธ์ุ มนุษย์ไม่ใช่แต่ละบุคคล                       
นัน่คือพระเจา้ไม่ไดส้ั่งใหม้นุษยทุ์กคนท่ีจะมีลูก ส่ิงน้ีดูเหมือนชดัเจนจากขอ้เทจ็จริง  ท่ีว่าพระเจ้า
ไดท้  าใหช้ายและหญิงหลายคนสามารถท่ีจะมีลูกได้111  ดงันั้นใครก็ตามไม่ควรอาศยัค าสั่งน้ีมา เป็น
การสนบัสนุนส าหรับทฤษฎีท่ีว่าพระเจา้ตอ้งการให้ทุกคนท่ีจะมีลูกมากเท่าท่ีพวกเขาสามารถจะมี
ได ้  ขอ้น้ีเป็น “ค าสั่งทางวฒันธรรม” ไม่ใช่ค าสั่งส่วนตวั พระเจา้ไดใ้ห้ค  าสั่งน้ีแก่อาดมัและเอวา          
ในฐานะหวัหนา้ของเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ 



 “เหมือนค าสั่งอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์  ค  าสั่งน้ีก็มีพระสัญญาอย่างแน่นอน ว่าพระเจา้จะช่วยให้มนุษย ์
 บรรลุมนั”112 
 

ความสัมพนัธ์ทางเพศเป็นวิธีท่ีพระเจา้ไดแ้ต่งตั้งไวข้องการท าให้ค  าสั่งของพระองคท่ี์จะให้ทวีคูณ
ลูกหลานนั้นส าเร็จ    ดงันั้นโดยพื้นฐานแลว้เพศเป็นส่ิงท่ีดี    เม่ือพระเจา้ไดใ้ห้ค  าสั่งน้ี  อาดมัและเอ
วาไดอ้ยูใ่นสภาพท่ีไม่ไดล้ม้ลงในความบาป เพราะฉะนั้นลูกหลานท่ีพวกเขาจะให้ก าเนิดนั้นก็จะย  า
เกรงพระเจา้ โดยเฉพาะอยา่งพระเจา้ไดส้ั่งให้มวลมนุษยท่ี์จะเล้ียงดูเมล็ดพนัธ์ุท่ีย  าเกรงพระองค ์ใน
ท านองเดียวกนัพระองคไ์ดบ้ญัชา  โนอาห์และภรรยาของเขาผูซ่ึ้งชอบธรรมทั้งคู่ท่ีจะมีลูก (9:1)    

 
พระเจา้ไม่ไดท้  าให้พวกผูช้ายหรือพวกผูห้ญิงมีความสามารถทางอารมณ์ ทางวิญญาณ หรือทาง
ร่างกายท่ีจะเล้ียงดูลูกโดยปราศจากคู่สมรส    ผลลพัธ์ก็คือ พ่อแม่ท่ีเป็นโสดก็ด้ินรนเม่ือลูกๆ สังเกต
พ่อแม่ท่ีย  าเกรงพระเจ้าเป็นแบบอย่างถึงชีวิตสมรสซ่ึงเข้ากันได้ดี  พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะช่ืนชม
เอกลกัษณ์ทางเพศของพวกเขาเอง  บทบาทของสามีและภรรยาและความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ความรัก
ท่ีไม่มีเง่ือนไขนั้นจ าเป็นส าหรับชีวติสมรสท่ีเขา้กนัไดดี้ 

 
“บงัคบัไวใ้ตอ้  านาจ” และ “ครอบครอง” ซ่ึงเป็นลกัษณะอนัท่ีสองของค าสั่งน้ี ก็บ่งบอกถึงระดบั
ของอ านาจอธิปไตยและการควบคุมท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายให้มนุษยด์ าเนินการเหนือธรรมชาติ 113   
ส่ิงน้ีก็จดัตั้ง “ธรรมนูญ” ของพระเจา้ส าหรับขบวนการทางวตัถุและทางวิทยาศาสตร์ท่ีแทจ้ริงทั้งส้ิน 
พระเจา้ไดบ้ญัชาให้อาดมัและเอวาท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อวา่พวกเขาสามารถควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
ทางวตัถุของพวกเขาได้ และท่ีจะน าองค์ประกอบทั้งส้ินของมนัไปสู่การบริการเผ่าพนัธ์ุมนุษย ์
“อ านาจปกครองท่ีมนุษยไ์ด้ใช้ในสวนเอเดนนั้นเป็นผลลพัธ์โดยตรงของพระฉายของพระเจา้ใน
เขา”114 

 
“ท าไมตอ้งปราบปรามแผน่ดินโลก? มีความเป็นไปได ้4 ประการ (1) ความบาปจะท าลายแผน่ดิน
โลก และผูค้นตอ้งพยายามอยา่งหนกัท่ีจะด าเนินชีวติอยูใ่นโลก (ดู 3:17-19) (2) ซาตานจะต่อตา้นน ้ า
พระทยั พระเจา้ และท าให้การท าดีทั้งปวงนั้นยากล าบาก (3) แผน่ดินโลกหากทิ้งไวด้ว้ยตวัของมนั
เองจะไม่ดีต่อไป แต่พระเจา้ไดว้างแผนใหม้นุษยจ์ดัการและควบคุมมนั (4) ความงดงามของแผน่ดิน
โลกอยู่ในสวนท่ีพระเจา้ทรงสร้างเท่านั้น (ดู 2:8) ส่วนท่ีเหลือของแผ่นดินโลกก็เป็นปรปักษ์ไป 
อะไรก็ตามแต่การบังคับไว้ใต้อ  านาจไม่ได้หมายความว่า “ท าลาย” หรือ “ท าให้พินาศ”                           
แต่หมายความวา่ “ให้ท าเหมือนเป็นผูจ้ดัการผูซ่ึ้งมีอ านาจด าเนินการทุกอย่างดัง่ท่ีพระเจา้วางแผน
ไว”้ ค าสั่งน้ีมีความเท่าเทียมกนัทั้งชายและหญิง”115 

 



ส าหรับคู่สมรสแล้วเอกภาพในชีวิตสมรสนั้นจ าเป็นในการจดัการการทรงสร้างของพระเจา้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 

   
“การป่าวประกาศถึงความหวงัแบบคริสเตียนของเรามีส่ิงท่ีมาก่อนในดินทางศาสนศาสตร์ของการ 
คาดหวงัเก่ียวกบัสามแผนการของพระเจา้ท่ีไดย้นิคร้ังแรกในพระธรรมปฐมกาล: (1) พระเจา้จะอวย
พร ครอบครัวมนุษยด์้วยการให้ก าเนิดและอ านาจปกครอง (1:26-28); (2) พระองค์จะบรรลุ
ความส าเร็จเหนือศตัรูของมนุษย ์(3:15) และ (3) พระองคจ์ะท าให้สองอยา่งนั้นเกิดข้ึนโดยผา่นทาง
พงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั (12:1-3) นัน่คือมนุษยผ์ูห้น่ึงซ่ึงก็คือพระเยซูคริสต”์116 

 
ในขอ้น้ีเรามีองค์ประกอบท่ีส าคญัสามอย่างของยุคการจดัการ (การเป็นผูอ้ารักขา  การปกครอง
บ้านเรือน) คือ การส าแดงของพระเจ้าถึงน ้ าพระทยัของพระเจ้าส าหรับพฤติธรรมของมนุษย ์                 
ความรับผดิชอบท่ีเป็นผลท่ีตาม มาของมนุษย ์และช่วงเวลาท่ีพระเจา้ทดสอบผูค้นเก่ียวกบัการเช่ือ
ฟังของพวกเขาต่อความรับผดิชอบน้ี ยุคการจดัการเป็นช่วงเวลาของการท่ีพระเจา้ทดสอบมนุษยใ์น
ความสัมพนัธ์ของเขากับการเช่ือฟังของเขาต่อการส าแดงท่ีเจาะจงถึงน าพระทัยของพระเจ้า                  
ยุคการจดัการต่างๆ ก่อตั้งการส าแดงท่ีเช่ือมโยงและเป็นขั้นตอนถึงการกระท าของพระเจา้ท่ีมีต่อ
มนุษย์   พระเจ้าได้ให้พวกมันต่อเผ่าพนัธ์ุมนุษย์หรือต่อส่วนหน่ึงของมัน (นั่นคือ อิสราเอล)                 
พวกมนัไม่ใช่เป็นแนวทางต่างๆ ท่ีแยกจากความรอด ในแต่ละยคุการจดัการมนุษยก์็ไดรั้บความรอด
โดยพระคุณของพระเจา้เน่ืองจากการงานของพระเยซูคริสต ์   ก่อนกางเขนนั้นผูค้นไดรั้บความ รอด 
โดยความหวงัในภายหน้าของการถวายบูชาของพระคริสต์  จะว่าไปแล้ว ก็เป็นอย่างเช่นความ
เช่ือถือ โดยการเช่ือการส าแดงท่ีไดใ้ห้แก่พวกเขาโดยพระเจา้    หลงัจากกางเขน ผูค้นไดรั้บความ
รอดโดยการหวนระลึกถึงการถวายบูชาของพระคริสต์ โดยการเช่ือการส าแดงท่ีว่าพระองค์ได้
ตอบสนองต่อความยุติธรรมของพระเจา้ท่ีไดเ้รียกร้องจากมนุษย ์(1 ยน. 2:2)   ดว้ยเหตุท่ีความ
รับผิดชอบต่างๆ ท่ีเจาะจงของมนุษยเ์ปล่ียนไป เม่ือการส าแดงของพระเจา้เปิดเผยออกมา และยุค
การจดัการอนัหน่ึงมาภายหลงัยุคการจดัการอีกอนัหน่ึง  ผูค้นมีความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองท่ีจะ
ด าเนินชีวติตามการส าแดงก่อนหนา้นั้น    ยกตวัอยา่งเช่น แมว้า่ยคุ  การจัดการของธรรมบัญญัติ
ของโมเสสได้ส้ินสุดลง คริสเตียนก็ถูกส่งเสริมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของเราต่อ พระเจ้าโดยการ
ตระหนกัถึงส่ิงท่ีพระเจา้เรียกร้องจากคนอิสราเอลภายใตธ้รรมบญัญติั (เปรียบเทียบ รม. 15:4;  ทธ . 
3:16-17) จุดประสงค์ของแต่ละยุคการจัดการก็เพื่อท่ีจะวางผูค้นไวภ้ายใต้กฎท่ีเจาะจงของ            
การประพฤติไม่ใช่ในฐานะเง่ือนไขส าหรับความรอด แต่เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นวา่ผูค้นลม้เหลวท่ีจะ
ด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจา้อยู่เสมอ และมีความจ าเป็นท่ีจะยอมรับความรอดท่ีพระเจา้
หยบิยืน่ใหพ้วกเขาในฐานะท่ีเป็น  ของขวญั   ขา้พเจา้เช่ือว่ายุคการจดัการ 7 ยุคนั้นสามารถถูกแบ่ง
ไดใ้นพระคมัภีร์ ยคุการจดัการเหล่าน้ีคือ  ความไร้เดียงสา (ปฐก. 1:28)  จิตส านึก (ปฐก. 3:7)           



การปกครองของมนุษย ์(ปฐก. 8:15) พระสัญญา (ปฐก.  12:1)  ธรรมบญัญติั (อพย. 19:1)  
คริสตจกัร (กจ. 2:1) และ อาณาจกัร (วว. 20:4)      

 
ขอ้น้ีบ่งบอกถึงยคุการจดัการแรก คือ ความไร้เดียงสา พระเจา้ไดส้ร้างมนุษยอ์ยา่งไร้เดียงสา  ไดว้าง
เขาไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์  ไดใ้ห้เขาอยู่ภายใตก้ารทดสอบท่ีเรียบง่าย และไดเ้ตือนเขาถึง
ผลลพัธ์ของการไม่เช่ือฟัง อาดมัไม่จ  าเป็นตอ้งท าบาปแต่เขาไดเ้ลือกท่ีจะท า งูได้หลอกลวงเอวา 
(เปรียบเทียบ 2 คร. 11:3) แต่อาดมัไดท้  าบาปอยา่งจงใจ (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 2:14)    ยุคการจดัการน้ี
ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือพระเจา้ไดต้ดัสินว่าอาดมัและเอวามีความผิดและไดข้บัไล่พวกเขาให้ออกไปจาก
สวนเอเดน (3:24) 

 
1:29-31 พระเจา้ไดใ้ห้สิทธิอ านาจและความรับผิดชอบแก่มนุษยท่ี์จะจดัระเบียบธรรมชาติ และท่ีจะท าให ้     

อารยธรรมรุดหน้าไป ธรรมชาติจะตอ้งปรนนิบติัมนุษย ์ไม่ใช่ในทางกลบักนั อย่างไรก็ตามส่ิงน้ี
ไม่ไดใ้หสิ้ทธ์ิแก่มนุษยท่ี์จะใชธ้รรมชาติในทางผิด117   มนัก็ไม่ไดใ้ห้เหตุผลของการท่ีจะให้ “สิทธ์ิ” 
ของการเป็นมนุษยแ์ก่สัตวแ์ละพืช 

  
 “มนุษยเ์ป็นจุดสุดยอดของการทรงสร้าง และแทนท่ีมนุษยจ์ะจดัเตรียมอาหารใหแ้ก่พระต่างๆ   
 พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมพืชไวเ้ป็นอาหารส าหรับมนุษย ์(1:29)”118 
 
 ขอ้ 29 บ่งบอกวา่ดั้งเดิมแลว้มนุษยเ์ป็นผูรั้บประทานผกั หลงัจากน ้าท่วม พระเจา้ไดบ้อกมนุษยว์า่เขา 
 สามารถทานสัตวไ์ด ้(9:3)   ตอนแรกนั้นสัตวค์งจะกินพืชเป็นอาหารเช่นกนั (ขอ้ 30)119  
 

ขอ้ท่ี 27-31 เป็นการบนัทึกโดยทัว่ไปของการทรงสร้างมนุษย ์   การบนัทึกท่ีละเอียดมากข้ึนของ
การทรงสร้างอาดมัและเอวาตามมาใน 2:4-25    การบนัทึกทั้งสองน้ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสะทอ้น ถึง
การรวบรวมขอ้มูลสองอยา่งของเร่ืองราวการทรงสร้าง แต่การบนัทึกทั้งสองน้ีอธิบายถึงจุดประสงค์
ของผูเ้ขียน ในบทท่ี 1 นั้น เขาตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงการทรงสร้างมนุษยใ์นบริบทท่ีใหญ่กวา่ของการ
ทรงสร้างโลก  

 
มีสามมุมมองหลกัเก่ียวกบัตน้ก าเนิดของมนุษยต์ามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น 1:26-31; 2:7; และ 2:21-25  

 
1. “วิวฒันาการ” (ทั้งลทัธิดาร์วินและลทัธิดาร์วินใหม่) ยืนกรานวา่ส่ิงมีชีวิตทั้งหมด ไดเ้ป็นผลมาจาก

เซลลเ์ดียวแท้ๆ  ผา่นกระบวนการท่ีไดใ้ชเ้วลาเป็นหลายลา้นปี    เซลล์แรกน้ีเป็นผลมาจากการสะสม
ขององคป์ระกอบต่างๆ ทางเคมีและโปรตีนท่ีไดม้าดว้ยกนั เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีการเปล่ีนแปลง



ท่ีไม่ทราบเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน    มุมมองน้ีขดัแยง้กับพระคมัภีร์และมนัไม่สามารถพิสูจน์
ในทางวทิยาศาสตร์ได้120 

 
2. “ววิฒันาการแบบเช่ือวา่มีพระเจา้” พยายามท่ีจะรวมพระคมัภีร์และทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์เขา้

ดว้ยกนัมุมมองน้ีถือวา่พระเจา้ไดจ้ดัการและควบคุมขบวนการวิวฒันาการ   มุมมองน้ีลม้เหลวท่ีจะ
อธิบายถึงถอ้ยค าท่ีเจาะจงในเน้ือหาของพระคมัภีร์อย่างเพียงพอ  มนัปรับเน้ือหาให้เขา้กบัทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาหลกัของมุมมองน้ีก็คือวา่มนัไม่ไดเ้ป็นจริงอย่างส้ินเชิงต่อวิทยาศาสตร์ก็ดี
หรือพระคมัภีร์ก็ดีและมนัไม่ไดส้อดคลอ้ง121     

 
3. “การทรงสร้างพิเศษ”  ยืนกรานวา่พระเจา้ไดส้ร้างโลกและทุกชีวิตก่อเป็นรูปเป็นร่างผา่นทาง ชุด

ของการกระท าต่างๆ ท่ีเหนือธรรมชาติ   ผูเ้ช่ือการทรงสร้างบางคนเช่ือวา่พระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ีในช่วง
ระยะเวลาค่อนขา้งสั้น คนอ่ืนๆ เช่น ผูเ้ช่ือการทรงสร้างแบบขบวนการเช่ือวา่ขบวนการทรงสร้างได้
ใช้เวลาหลายพนัปีมุมมองน้ีให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกต่อเน้ือหาของพระคมัภีร์และตีความมนั
ตามตวัอกัษร ตามประวติัศาตร์ และตามหลกัไวยากรณ์มากข้ึน122  

 
“ความเช่ือถือการทรงสร้างแบบขบวนการ” สอนว่าพระเจา้ไดส้ร้างจกัรวาลดว้ยการกระท าหลาย
คร้ังของการทรงสร้างในช่วงระยะเวลาท่ีไม่แน่นอนแยกต่างจากกนั ขบวนการของวิวฒันาการไดท้  า
การภาย  ในช่วงเวลาต่างๆ และเร่ืองราวต่างๆ เหล่าน้ีส าหรับพฒันาการของกลุ่มสัตวท่ี์มีการแยก
ประเภทตามขนาดประเภทของสัตวท่ี์แยกออกมาจากตระกูล และอ่ืนๆ123   ขอ้อา้งอิงดงัต่อไปน้ีก็
แยกววิฒันาการแบบเช่ือวา่มีพระเจา้จากความเช่ือถือการทรงสร้างแบบขบวนการ 

 
“ขา้พเจา้ไม่เช่ือในวิวฒันาการแบบเช่ือว่ามีพระเจา้ วิวฒันาการแบบเช่ือว่ามีพระเจา้หมายความว่า
พระเจา้ได ้น าพาขบวนการวิวฒันาการเพื่อวา่มนัจะไม่ตอ้งถูกอธิบายบนพื้นฐานตามธรรมชาติโดย
แท ้  มนัทึกทกัเอา วา่ส่ิงต่างๆ ท่ีมีชีวติทั้งหมดรวมทั้งมนุษยก์็ไดสื้บทอดทางชีววทิยาจากบรรพบุรุษ
ร่วม    เม่ือเปรียบเทียบ กบัวิวฒันาการแบบเช่ือวา่มีพระเจา้แลว้  พระคมัภีร์ก็บ่งบอกว่าพระเจา้ได้
สร้างส่ิงมีชีวิตประเภทต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐาน และพืชและสัตวท์ั้งส้ินไม่ไดสื้บทอดมาจากบรรพบุรุษ
ร่วม”124 

 
ขา้พเจา้ไม่เช่ือว่าพระคมัภีร์สนบัสนุนการเช่ือการทรงสร้างแบบขบวนการ ตามท่ีขอ้ความเหล่าน้ี  
จะอธิบาย 

 
 



4. วนัทีเ่จ็ด  2:1-3 
 

“2:1-3 กล่าวซ ้ า 1:1 โดยการแนะน าถึงวลีต่างๆ อยา่งเดียวกนัแต่ในระบบท่ีกลบักนั คือ ‘พระองคไ์ด้
สร้าง’  ‘พระเจา้’ ‘ฟ้าและแผน่ดิน’ ปรากฎใหม่เช่น ‘ฟ้าและแผน่ดิน’ (2:1) ‘พระเจา้’ (2:2) ‘ได้
สร้าง’ (2:3)   โครงร่าง ท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรน้ีก็น าส่วนน้ีไปสู่การจบท่ีเรียบร้อยซ่ึงถูก
เสริมดว้ย การรวม ‘พระเจา้ได ้ สร้าง’ ท่ีเช่ือม 1:1 กบั 2:3”125    

 
 อารมณ์ของการบรรยายก็กลบัไปสู่ส่ิงท่ีมนัเป็นใน 1:1-2 อีกด้วยความเงียบและความสงบก็มีอยู่
ทัว่ไป  อีกคร้ัง126  
 
2:1 บางทีโมเสสได้หมายถึงทุกส่ิงท่ีได้อยู่เหนือโลกและบนโลกเม่ือเขาได้เขียนว่า “บริวารทั้งส้ิน”  

ตามปกติแลว้ “บริวาร” ของฟ้าก็อา้งอิงถึงดวงดาวต่างๆในพนัธสัญญาเดิม (ตวัอยา่งเช่น ฉธบ.4:19)
มากกวา่เหล่าทูตสวรรค ์ (ตวัอย่างเช่น 1 พกษ. 22:19) ดงันั้นบางที ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และ
ดวงดาวต่างๆ ก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี  

 
2:2 “ท่ีเจ็ด”  มาจากรากค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ถูกท าให้เต็ม สมบูรณ์ทั้งหมด”127  “พกั” หมายถึง หยุดจาก

กิจกรรม (เปรียบเทียบ อพย. 40:33)  มนัไม่มีความหมายโดยนยัท่ีวา่พระเจา้ไดรู้้สึกเหน่ือยลา้จาก
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์ ของพระองค ์และจ าเป็นตอ้งพกั พระองคเ์พียงแค่ไดห้ยดุสร้าง   

  
 “อยา่งไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เลข 7 บ่งบอกถึงการวดัเวลาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์”128 
 
2:3 พระเจา้ “ไดอ้วยพร” วนัท่ี 7 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่พระองคไ์ดต้ั้งมนัให้แตกต่างจากวนัอ่ืนๆ ของการทรง

สร้าง   มนัเป็นส่ิงเตือนความจ าถึงการงานท่ีสร้างสรรค์ของพระเจา้   โปรดสังเกตการกล่าวซ ้ าท่ี
เฉพาะสามคร้ังของ “วนั  ท่ี 7” ท่ีเนน้ถึงความส าคญัท่ีพิเศษของมนั 

  
“. . . ตามธรรมเนียมหน่ึงของบาบิโลน เลข 7, 14, 19, 21 และ 28 ของแต่ละเดือนนั้นไดถู้กถือวา่เป็น 
เลขท่ีไม่ดี  อย่างไรก็ตาม พระธรรมปฐมกาลประกาศว่าวนัท่ี 7 ของแต่ละสัปดาห์นั้นเป็นวนัท่ี
บริสุทธ์ิเป็นวนัแห่งการพกัท่ีไดอุ้ทิศแด่พระเจา้ (2:1-3)”129 

 
โปรดสังเกตว่าพระเจา้ไม่ได้สั่งให้อาดมัท่ีจะละเวน้จากงานในวนัสะบาโต   ส่ิงน้ีได้มาภายหลงั
พร้อมกบัธรรมบญัญติัของโมเสส   อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์ก็สอนถึงความส าคญัของการพกัเป็น
ช่วง (เปรียบเทียบ อพย. 20:8-10; 23:10-12; ลนต. 25:2, 4; ฉธบ. 15:1-18; ฮบ. 4:1-11 และ อ่ืนๆ)  



ส่วนหน่ึงของการได้รับความเหมือนของ  พระเจ้าก็เก่ียวข้องกับการพกัอย่างท่ีพระองค์ได้ท  า
หลงัจากการท าใหง้านของพระองคส์ าเร็จ130  

  
“ใน 6 วนัแรกท่ีวา่งถูกบงัคบัไวใ้ตอ้  านาจ วนัท่ี 7 เวลาถูกท าให้ศกัด์ิสิทธ์ิ    วนัน้ีถูกอวยพรท่ีจะท า
ให้แผน่ดินสดช่ืน   มนัเรียกร้องให้มนุษยท่ี์จะเลียนแบบรูปแบบการท างานและการพกัของกษตัริย ์
และท่ีจะยอมรับถึงความเป็นเจา้นายของพระเจา้และการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระองค์ ในวนัน้ี
พวก เขาหยดุท่ีจะบงัคบัแผน่ดินไวใ้ตอ้  านาจ”131 

 
 บรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดใ้ชว้นัสะบาโตท่ีจะคาดหวงัถึงความหวงัแห่งการไถ่ของพระเมสสิยาห์
 ตลอดทั้งพนัธสัญญาเดิม 
 

ในเร่ืองราวของการทรงสร้าง วนัสะบาโตก็ช้ีไปยงัเวลาท่ีพระเจา้จะน า “. . . โลกท่ีสมบูรณ์และ
เพียบพร้อมออกจากความวุน่วาย. . . .  ประสบการณ์การพกัแต่ละสัปดาห์ของวนัสะบาโต [ภายใต้
ธรรมบญัญติัของโมเสส] ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของสันติสุขและการพกัในอนาคตของ
ยคุพระเมสสิยาห์”132  

 
ปีสะบาโตและปีปลดปล่อยในลทัธิยิวดั้งเดิมไดช้ี้ไปยงัการปลดปล่อยท่ีพระเมสสิยาห์จะจดัเตรียม
เพื่อประชากรของพระองคอี์กดว้ย133   

 
โครงสร้างของ 1:1-2:3 บ่งบอกถึงเคร่ืองหมายของความสามารถทางศิลปะเชิงวรรณกรรม อยา่งท่ี
โครงสร้างของส่วนท่ีเหลือของพระธรรมปฐมกาลก็บ่งบอกไวเ้ช่นกนั    

  
“ความสอดคลอ้งกนัของย่อหน้าแรก คือ 1:1-2 กบั 2:1-3 ถูกเน้นดว้ยจ านวนของค าฮีบรูท่ีคูณดว้ย
เลข 7 ในสองตอนนั้น   1:1 ประกอบดว้ย 7 ค  า, 1:2 ประกอบดว้ย 14 ค  า (7 x 2), 2:1-3 ประกอบดว้ย 
35 ค  า (7 x 5)   เลข 7  มีอิทธิพลต่อบทท่ีเร่ิมตน้น้ีในแนวทางท่ีแปลกประหลาด ไม่เพียงแต่ใน
จ านวนค าใน  ส่วนท่ีเฉพาะ แต่ในจ านวนคร้ังท่ีค าหรือวลีท่ีเจาะจงปรากฎ   ยกตวัอยา่งเช่น ‘พระ
เจา้’ ถูกอา้งอิงถึง 35 คร้ัง, ‘แผน่ดิน’ ถูกอา้งอิงถึง 21 คร้ัง, ‘ฟ้า/ภาคพื้น’ ปรากฎ 21 คร้ัง   ในขณะท่ี
วลี ‘ก็เป็นดงันั้น’ และ ‘พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี’ ปรากฎ 7 คร้ัง”134   

 
คุณลกัษณะเหล่าน้ีของการย  ้าถึงค าหรือวลีท่ีส าคญัดว้ยการคูณดว้ยเลข 7 และการใชส่ิ้งเหล่าน้ีจะท่ี
แบ่งตอนต่างๆ ของการบรรยายก็ด าเนินไปตลอดพระธรรมปฐมกาลแมว้า่จะไม่สม ่าเสมอก็ตามส่ิง



เหล่าน้ีช่วยให้ผูอ่้านพระคมัภีร์ฮีบรูท่ีจะระบุถึงตอนต่างๆ ท่ีแยกกนัโดยส้ินเชิงของตอนพระคมัภีร์
โดยแท ้

 
6 วนัแห่งการทรงสร้างนั้นยาวนานแค่ไหน?   ส่ิงน้ีเป็นปัญหาเพราะบรรดาผูเ้ขียน ท่ีไดรั้บการดลใจ
ไดใ้ชค้  าวา่ “วนั” (ค าฮีบรู ยม)  ในหลายแง่ดว้ยกนัในพนัธสัญญาเดิม 

 
 “ขอ้เทจ็จริงท่ีเรียบง่ายก็คือวา่วนัในค าฮีบรู (อยา่งเช่นในภาษาองักฤษ) ถูกใชใ้นแง่ท่ีแยกจากกนัสาม 

แง่คือ ท่ีจะหมายถึง (1) 24 ชั่วโมง (2) ช่วงเวลาของความสว่างในระหว่าง 24 ชัว่โมง และ (3) 
ช่วงเวลาท่ีไม่แน่ชดั เพราะฉะนั้น ความยาวอยา่งแทจ้ริงของเวลาท่ีไดบ้่งบอกไวโ้ดยวนัในพระธรรม
ปฐมกาลนั้นเราตอ้งเปิดทิ้งไว”้135     

 
โมเสสไดใ้ช ้“วนั” ในสามแง่ดว้ยกนัในปฐมกาล 1 และ 2: (1) ช่วง 12 ชัว่โมงของกลางวนั (1:5, 14, 
16, 18),  (2) วนัท่ีมี 24 ชัว่โมง (1:14) และ (3) ช่วงเวลาเจด็วนัทั้งหมดของการทรงสร้าง    

 
2:4 นกัวชิาการจ านวนนอ้ยไดโ้ตแ้ยง้วา่การเรียงล าดบัของวนัต่างๆ ไม่ไดจ้ดัเรียงตามล าดบัวนัเดือนปี136  

พวกเขาเช่ือวา่โมเสสไดน้บัวนัต่างๆ บนพื้นฐานของเน้ือหามากกวา่การเรียงล าดบัในเวลา มุมมองน้ี
ไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง   นกัวิชาการคนอ่ืนๆ เช่ือว่าไม่มีการเรียงตามล าดบัวนัเดือนปี
บา้งในพระคมัภีร์ตอนน้ี137   มีส่ีมุมมองหลกัเก่ียวกบัความยาวของวนัต่างๆ ของการทรงสร้าง   

 
1. ทฤษฎีแบบวันที่มี 24 ช่ัวโมงตามตัวอักษร    การสรุปโดยทัว่ไปท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีบุคคลหน่ึง

จะดึงมา จากค าศพัท์ในตอนพระคมัภีร์ (เช่นค าว่า  เวลาเยน็  เวลาเช้า  วนั  คืน และอ่ืนๆ) ก็คือว่า
พระเจา้ได้สร้างโลกใน 6 วนั แบบ 24 ชั่วโมงต่อวนั   มุมมองน้ีสอดคล้องมาก ท่ีสุดกบัหลกัการ
ต่างๆ ของการตีความหมายตามตวัอกัษร ตามประวติัศาสตร์ และตามหลกัไวยากรณ์    ขอ้เท็จจริง 
ท่ีวา่จ  านวนของวนัต่างๆ สอดคลอ้งกบัจ านวนของวนัใน สัปดาห์ก็เห็นพอ้งกบัมุมมองน้ีอีกดว้ย   ยิ่ง
ไปกวา่นั้นอีก เม่ือใดก็ตามท่ี “วนั” (ยม)  ปรากฎพร้อมกบัตวัเลขใน  พนัธสัญญาเดิม อยา่งเช่นท่ีน่ี 
มนัก็อา้งอิงถึง ช่วงเวลา 24 ชัว่โมง   ผูส้นบัสนุน บางคนก็อา้ง อพยพ 20:11 มาเป็นการสนบัสนุน
อีกดว้ย138  ปัญหาหลกัของมุมมองน้ีก็คือวา่ กิจกรรมของบางวนั (เช่น วนัท่ี 6) นั้น  ส าหรับบางคน
แลว้ ดูเหมือนจะเรียกร้องมากกวา่ 24 ชัว่โมง139     

 
2. ทฤษฎีแบบยุควัน (หรือวันทางธรณีวิทยา) มุมมองน้ีตีความหมายค าศพัท์ ตามตวัอกัษรน้อยกว่า

บรรดา  ผูส้นับสนุนโต้แยง้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีถูกบนัทึกไว ้ดูเหมือนจะเรียกร้องมากกว่า 24 
ชัว่โมงต่อวนั (เช่น ขอ้ 12)  พวกเขายงัช้ีให้เห็นอีกวา่ วนัต่างๆ ตามดวงอาทิตยอ์าจ ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน



จนกระทัง่วนัท่ี 4 ผูส้นบัสนุนบางคนของทฤษฎีน้ีเป็นผูท่ี้เช่ือวิวฒันาการท่ีเช่ือวา่มีพระเจา้  คนอ่ืนๆ 
เป็นผูเ้ช่ือถือการทรงสร้างแบบขบวนการ โดยทัว่ไปแล้วผูเ้ช่ือถือการทรงสร้างแบบขบวนการ
แสวงหาท่ีจะเช่ือมโยง ยคุต่างๆ ทางธรณีวทิยาเขา้กบั 6 วนัแห่งการทรงสร้าง ปัญหาหลกัของทฤษฎี
แบบยุคของวนัก็คือว่ามนัตีความหมาย ค าศพัท์ต่างๆ ท่ีดูเหมือนจะมีความหมายตามตวัอกัษรท่ี
ชดัเจนโดยปริยาย     

 
3. ทฤษฎแีบบวนัต่างๆ ตามตัวอกัษรกบัยุคต่างๆ ทีส่อดแทรก   มุมมองน้ีถือวา่แต่ละวนัวา่เป็นเวลาของ

การ บรรลุความส าเร็จของกิจกรรมท่ีสร้างสรรคเ์ท่านั้น มนัเป็นความพยายาม ท่ีจะยึดถือ การอา้งอิง
ถึง “เวลาเชา้ และเวลาเยน็” อยา่งจริงจงั แต่ยงัคงยอมให้มีเวลาท่ีดูเหมือนจะจ าเป็นภายในวนั ต่างๆ 
(เช่น ขอ้ 12)   มนัเป็นการรวมกนัของสองมุมมองก่อนหนา้นั้น   อย่างไรก็ตาม มนัฝืนตอนพระ
คมัภีร์    ยิง่ไป กวา่นั้น  โมเสสคงได ้ อธิบายวธีิแห่งการทรงสร้างน้ีชดัเจนมากข้ึนกวา่ท่ีเขาได้
อธิบายถา้ยคุต่างๆ ท่ียาวนานท าให ้6 วนักระจายไป   นกัวชิาการจ านวนนอ้ยไดย้อมรับมุมมองน้ี 

 
4. ทฤษฎแีบบวนัทีเ่ปิดเผยให้เห็น การตีความหมายตามตวัอกัษรนอ้ยท่ีสุด ถือวา่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยการ

ทรงสร้าง ใน 6 วนัมากกวา่ท่ีไดบ้รรลุการทรง สร้างใน 6 วนั   ปัญหาหลกัของมุมมองน้ีก็คือ อพยพ 
20:11 ท่ีท่ีโมเสสกล่าวว่าพระเจา้ไดส้ร้างการทรงสร้างของ พระองค์ใน 6 วนัไม่ใช่ไดเ้ปิดเผยการ
ทรงสร้างของพระองคใ์น 6 วนั   การแปรผนัของมุมมองน้ีเขา้ใจวนัต่างๆ วา่เป็น “โครงสร้างต่างๆ 
ของขอบข่ายงานตามตวัอกัษรท่ีถูก ออกแบบมาเพื่อท่ีจะอธิบายถึงธรรมชาติท่ีเป็นระเบียบ แห่งการ
ทรงสร้างของพระเจา้ และท่ีจะช่วยให้ ประชาชนตามพระสัญญาท่ีจะแสดงท่าทางโดยไม่ใชค้  าพูด
ต่อ พระผูส้ร้าง”140    

 
สมมุติฐานต่างๆ นั้นส าคญัอย่างยิ่งในการโตเ้ถียงน้ี   ถ้าคนหน่ึงเช่ือว่า “ขอ้เท็จจริงต่างๆ” ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นจริง เขาหรือเธออาจพยายามท่ีจะท าให้พระคมัภีร์เขา้กบัส่ิงเหล่าน้ี    ในอีกดา้น
หน่ึง  ถา้คนหน่ึงเช่ือใน  พระคมัภีร์ท่ีไร้ความผิดพลาด เขาหรือเธอจะให้ความส าคญัต่อถ้อยค า
ต่างๆ ในตอนพระคมัภีร์    ถา้คนหน่ึง เช่ือวา่ทั้งสองอยา่งน้ีเป็นจริงในไม่ชา้เขาหรือเธอจะเรียนรู้วา่
ทั้งสองนั้นไม่สามารถเป็นจริงได ้ยกตวัอยา่งเช่น  พระคมัภีร์กล่าวว่า พระเจา้ไดส้ร้างตน้ไมก่้อน
สัตวน์ ้า (1:11, 20)  แต่ผูเ้ช่ือววิฒันาการส่วนใหญ่เช่ือวา่ตน้ไมไ้ดพ้ฒันามาจากสัตวน์ ้ า ยิ่งไปกวา่นั้น
อีกพระคมัภีร์บ่งบอกวา่สัตวน์ ้ าและบรรดานกไดเ้กิดข้ึนในเวลาเดียวกนั (1:20) แต่ผูเ้ช่ือวิวฒันาการ
ถือว่าพวกมนัไดว้ิวฒันาการคนละต่างหากเป็นหลายลา้นปี141   ไม่มีทฤษฎีไหนท่ี อธิบายถึงความ
ขดัแยง้ระหวา่งถอ้ยค าทางพระคมัภีร์และถอ้ยค าทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเพียงพอ   ในท่ีสุด  แล้ว
คนหน่ึงก็ลงมาสู่ค าถามท่ีวา่ ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีพระเจา้กล่าวหรือในส่ิงท่ีพวกนกัวิทยาศาสตร์



กล่าว  มากกวา่กนั?142   สมมุติฐานต่างๆ ของคนหน่ึงจะกระทบไม่วา่เขาหรือเธอตีความหมายตาม
ตวัอกัษรมากกวา่หรือนอ้ยกวา่อีกดว้ย     

 
 อยา่งไรก็ตามการเช่ือในความไม่ผิดพลาดของพระคมัภีร์ก็ไม่ไดข้จดัปัญหาของยุคของโลกออกไป   
นกัวิชา การท่ี เช่ือถือตามพระคมัภีร์หลายคนท่ีเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีเก่งและรับรองความไม่ผิดพลาด ก็เช่ือ
การตีความหมาย พระคมัภีร์อย่างเหมาะสมดว้ยรูปแบบโลกท่ีเก่าแก่ของการทรงสร้าง143   ผูเ้ช่ือความไม่
ผิดพลาดของพระคมัภีร์คน อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัเท่าเทียมกนัก็เห็นรูปแบบโลกท่ีไม่เก่าแก่ในพระคมัภีร์144   
นกัเขียนคนหน่ึงไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั ชีวประวติัของพระราชาคณะ เจมส์ อชัเชอร์ (คศ. 1581-1656) ซ่ึงการ
ล าดบัวนัเดือนปีของเขาไดป้รากฎคร้ังแรกใน พระคมัภีร์ฉบบัแปลคิงเจมส์รุ่น 1701 และภายหลงัในขอบ
ของพระคมัภีร์ฉบบัอา้งอิงดั้งเดิมของสกอร์ฟิวด ์  เขายงั ไดใ้หค้  าอธิบายถึงวิธีท่ีอชัเชอร์ไดม้าสู่วนัเวลาต่างๆ 
ของเขาและตารางท่ีลงรายการของวนัต่างๆ ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส าคญัมากกว่าในประวติัศาสตร์พนัธ
สัญญาเดิมท่ีไดบ้รรจุไวใ้นล าดบัวนัเดือนปี ของอชัเชอร์145   
 

“เป็นท่ีชัดเจนว่าความแตกต่างระหว่างมุมมองต่างๆ เหล่าน้ี ณ จุดท่ีแน่นอนน้ีของความสัมพนัธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์และพระคมัภีร์นั้นชดัเจนและไม่ผิดพลาด    มุมมองท่ีเห็นวา่โลกเก่าแก่น้ีนั้น
ตั้งอยูบ่นมุมมอง  การท่ีวา่จกัรวาลท่ีเก่าแก่และโลกท่ีเก่าแก่เป็นฐานขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้  ดงันั้น 
ณ ความหมายท่ีแทจ้ริง  พระคมัภีร์ ตอ้ง ถูกตีความเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มนัไม่ใช่ไม่ไดก้ลมกลืนกบั 
ขอ้เทจ็จริง น้ี    มุมมองท่ีเห็นวา่  โลกไม่เก่าแก่นั้นก็ตั้งอยูบ่มุมมองท่ีวา่ ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ท่ี
ถูกใช้ในการจดัตั้งแนวคิดของโลกท่ีเก่าแก่   สามารถถูกตีความอย่างแตกต่างได้  และกล่าวอย่าง
แทจ้ริงแลว้ มนัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแก ้ต่างโลกท่ี  เก่าแก่   ดงันั้นพระคมัภีร์ควรถูกเขา้หา
โดยปราศจากขอ้เรียกร้อง ท่ีมีก่อน ส าหรับโลกท่ีเก่าแก่  และความ  แตกต่างทั้ งหลายนั้นก็เป็นท่ี
ชดัเจนในขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน”146 

 
 ผูเ้ช่ือตามพระคัมภีร์หลายคน เช่ือในโลกท่ีไม่เก่าแก่นั้ น ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเช่ือว่า ล าดับ
พงศ์พนัธ์ุตาม พระคมัภีร์ ในปฐมกาลบทท่ี 5 และ 11 นั้นสมบูรณ์หรือเกือบจะสมบูรณ์ท่ีสุด  นัน่คือความ
ประทบัใจท่ีพระคมัภีร์ ใหล้ าดบั พงศพ์นัธ์ุเหล่าน้ีสนบัสนุนโลกท่ีไม่เก่าแก่   ขา้พเจา้ชอบมุมมองท่ีวา่โลกไม่
เก่าแก่147    
 
 ช่ือต่างๆ ท่ีเราใชส้ าหรับวนัต่างๆ ของสัปดาห์ไดม้าจากไหน?   วนัต่างๆ ไดรั้บช่ือของพวกมนัตาม
การยกยอ่ง พระ ต่างๆ ทั้งเจ็ดของชาวต่างชาติ ซ่ึงคนโบราณไดเ้ช่ือมโยงกบัดาวเคราะห์หลกัทั้งห้าพร้อมกบั
ดวงอาทิตยแ์ละดวง จนัทร์ ช่ือของพระต่างๆ ของบรรพบุรุษของชาวเยอรมนั (พวกทิวทอนิก) ไดแ้ทนท่ีช่ือ
ของพระต่างๆ ของชาวโรมนั เม่ือเวลาได้ผ่านไป   ตามธรรมเนียมของชาวยิวแล้ว คริสตจกัรแรกเร่ิมได้



นบัวนัต่างๆ ของสัปดาห์เพื่อจะหลีกเล่ียง การใช้ช่ือของพระต่างๆ ของคนต่างชาติ (เช่น ลก. 24:1; กจ. 
20:7)148   
 
วนัธรรมดา พระของพวกทิวทอนิก พระของพวกโรมนั/ดาวเคราะห์ 
วนัอาทิตย ์  ดวงอาทิตย ์
วนัจนัทร์  ดวงจนัทร์ 
วนัองัคาร ทิว ดาวองัคาร/เทพมาส 
วนัพุธ โวเดน ดาวพุธ/เทพเมอคิวร่ี 
วนัพฤหสับดี ธอร์ ดาวพฤหสับดี/เทพจูปีเตอร์ 
วนัศุกร์ ฟริกก ์ ดาวศุกร์/เทพวนีสั 
วนัเสาร์  ดาวเสาร์ 

 
“แมว้า่ค าถามต่างๆ ทางประวติัศาสตร์และทางวทิยาศาสตร์อาจอยูบ่นสุดในความคิดของเราขณะ ท่ี
เราเขา้ หาพระคมัภีร์   มนัน่าสงสัยท่ีว่าส่ิงเหล่าน้ีอยู่ในความคิดของผูเ้ขียนหรือไม่ และดงันั้น เรา
ควรระมดัระวงั เก่ียวกบัการหาค าตอบต่างๆ ต่อค าถามต่างๆ ท่ีเขาไม่ไดส้นใจ โดยดั้งเดิมแลว้ พระ
ธรรมปฐมกาลนั้นเป็น เร่ืองของคุณลกัษณะของพระเจา้และจุดประสงคต่์างๆ ของพระองคส์ าหรับ
มนุษยบ์าป   ขอให้เราระวงัถึง การยอมให้ความสนใจของเราท่ีจะหันเหเราไปจากก าลงัผลกัดนัท่ี
เป็นศูนยก์ลางของพระธรรมเล่มน้ีจนเราพลาดส่ิงท่ีพระเจา้พระผูส้ร้างของเราและพระผูไ้ถ่ของเรา
ก าลงักล่าวต่อเรา”149    

 
 ประเด็นหลกัของเร่ืองราวของการทรงสร้าง (1:1-2:3) ก็คือวา่ พระเจา้ไดเ้ปล่ียนความยุ่งเหยิงไปสู่
การทรง สร้างท่ีดี ท่ีเป็นระเบียบและท่ีไดรั้บพรโดยพระวจนะของพระองค์   บรรดาผูอ่้านดั้งเดิมของพระ
ธรรมปฐมกาลท่ี เป็นคน อิสราเอลคงไดพ้บการหนุนใจในการส าแดงน้ีเพื่อจะวางใจพระเจา้ พวกเขาไดห้วงั
ใจในพระองคท่ี์จะ เปล่ียนแปลงชีวิต ประเทศของพวกเขาจากความยุง่เหยิงในสภาพแวดลอ้มท่ียุง่เหยิงของ
คนต่างชาติ (อียปิต)์ ไปสู่ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบและมีพร (คานาอนั) ซ่ึงพระองคจ์ะสร้างเพื่อพวกเขา   
ความเหนือกวา่ของพระเจา้ เหนืออ านาจต่างๆ ท่ีพวกเพื่อนบา้นต่างชาติของพวกเขาไดน้บัถือดว้ยความกลวั 
(พระต่างๆ แห่งความมืด  ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดาว เคราะห์ต่างๆ  ดวงดาวต่างๆ  น ้ าท่ีลึก และอ่ืนๆ) คงได้
เสริมสร้างความเช่ือของพวกเขา    พระเจา้ของพวกเขายงัไดส้ร้างพวกเขาให้เป็นประเทศอีกดว้ย ดงันั้นพวก
เขาสามารถมองไปขา้งหนา้ถึงอนาคตดว้ย ความมัน่ใจได ้  
 

“ตอนพระคมัภีร์น้ีก็ส าคญัในชีวิตของคริสเตียนอีกดว้ย   มากกว่าการยืนยนัถึงขอ้เท็จจริงของการ
ทรงสร้าง ในท านองเดียวกนัท่ีมนัไดท้  าส าหรับอิสราเอล  พระคมัภีร์ก็จดัเตรียมบทเรียนทางศาสน-



ศาสตร์ท่ีส าคญั   ผูเ้ช่ือเขา้ไปสู่ชีวิตของการพกัแบบสะบาโตจากการงาน และเร่ิมตน้ชีวิตแห่งความ
บริสุทธ์ิในการพกันั้น    เราเรียนรู้จากเร่ืองราวการทรงสร้างว่า (1) พระเจา้เป็นพระเจา้ผูไ้ถ่ผูซ่ึ้ง
เปล่ียนความมืดไปสู่ความสวา่ง  ความตายไปสู่ชีวิต และความยุง่เหยิงไปสู่พระพร (2) พระเจา้นั้นมี
อธิปไตยอยา่งสมบูรณ์เหนือชีวิตทั้งส้ิน และเหนือแนวคิดของคนต่างชาติทั้งหมดท่ีจะช่วงชิงความ
จงรักภกัดีของเรา และ (3) พระเจา้ท าการดว้ย    พระวจนะท่ีมีอ านาจของพระองค ์ ในการสร้าง  ใน
การไถ่ และในการช าระให้บริสุทธ์ิ    การเช่ือฟังต่อ   พระวจนะท่ีมีอ านาจของพระองค ์ท่ีเป็นพระ-
วจนะท่ีถูกบนัทึกไว ้หรือพระวจนะท่ีมีด ารงอยู่ คือพระผูช่้วย  ให้รอดของเราจะเปล่ียนแปลงผูเ้ช่ือ
ไปสู่ฉายท่ีมีสง่าราศีของพระองค”์150  

 
 ข. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากการทรงสร้าง  2:4 — 4:26 
 
 ปฐมกาล 2:4-4:26 บอกเราถึงส่ิงท่ีเป็นผลจากการทรงสร้างท่ีพระเจา้ไดอ้ธิบายไวใ้น 1:1-2:3    ปฐม
กาล 2:4-25 บอก อีกคร้ังหน่ึงถึงการทรงสร้างมนุษยท์ั้งชายและหญิงในฐานะท่ีเป็นการจดัเตรียมส าหรับ
เร่ืองราว ของการลม้ ลงในความบาป ในบทท่ี 3 โมเสสไดใ้หโ้ครงร่างแบบกวา้งๆ ของการทรงสร้างใน 1:1-
2:3 แก่เรา  และจากนั้นได้ใส่ รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการทรงสร้างมนุษยใ์นส่วนท่ีเหลือของบทท่ี 2  
จากนั้นเขาไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน กบัการทรงสร้างดว้ยการบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส าคญัในสวนเอเดน  
การฆ่าอาแบล และครอบครัวของคาอิน 
  

“ส่วนน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการอธิบายถึงการทรงสร้างอาดมัและเอวา และอธิบายคร่าวๆ ถึงความบาปของ
พวกเขา  ค  าสาปของพระเจา้บนความบาป และการขยายของบาปในลูกหลานของพวกเขาไม่มีการ
พกัอีกต่อไป  มนุษยไ์ดป้ระสบกบัการหลบหนีและความกลวั ตอ้งด้ินรนดว้ยตวัของเขาเอง ตอ้งเอา
ชีวิตรอดและพฒันา อารยธรรมราวกบัวา่ตามพระพรของการทรงสร้างนั้น ตอนพระคมัภีร์น้ีบรรจุ
ค าสาปสามอยา่ง (ของซาตาน [3;14] ของแผน่ดินเน่ืองจากมนุษย ์[3:17] และของคาอิน [4:11])  

 
“กระนั้นในชีวติท่ีเส่ือมลงน้ี  มนัก็มีหลกัฐานของพระคุณ (4:15)  และรังสีแห่งความหวงั (มนุษยไ์ด้
เร่ิมตน้ท่ีจะร้องเรียกหาพระยาเวห์)”151 

  
1. สวนเอเดน  2:4 — 3:24 

 
 เร่ืองราวน้ีมี 7 ฉากท่ีระบุถึงการเปล่ียนแปลงของผูแ้สดง สถานการณ์ หรือกิจกรรม152   โมเสสไดต้ั้ง
ส่วนน้ี ของพระธรรมปฐมกาลไวใ้นโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร  เพื่อท่ีจะเนน้ความสนใจไป



ท่ีฉากกลาง นัน่คือ การลม้ลงในความบาป   ฉากก่อนหน้านั้นก็น าไปสู่การลม้ลงในความบาป และฉากท่ี
ตามหลงัก็อธิบายถึง ผลลพัธ์ ต่างๆ ของมนั153      
 

A ฉากท่ี 1 (การบรรยาย): พระเจา้เป็นผูแ้สดงเพียงผูเ้ดียว และมนุษยอ์ยูเ่ฉยๆ (2:4-17) 
B  ฉากท่ี 2 (การบรรยาย): พระเจา้เป็นผูแ้สดงหลกั ผูช้ายเล่นบทบาทรอง   ผูห้ญิงและบรรด

สัตวอ์ยูเ่ฉยๆ (2:18-25) 
C ฉากท่ี 3 (การสนทนา): งูและผูห้ญิงสนทนากนั (3:1-5) 

 D ฉากท่ี 4 (การบรรยาย): ผูช้ายและผูห้ญิงเป็นหลกั (3:6-8) 
C’ ฉากท่ี 5 (การสนทนา): พระเจา้สนทนากบัผูช้ายและผูห้ญิง (3:9-13) 
B’ ฉากท่ี 6 (การบรรยาย) พระเจา้เป็นผูแ้สดงหลกั ผูช้ายเล่นบทบาทรอง ผูห้ญิงและงูอยูเ่ฉยๆ 

(3:14-21) 
A’ ฉากท่ี 7 (การบรรยาย): พระเจา้เป็นผูแ้สดงเพียงผูเ้ดียว และมนุษยอ์ยูเ่ฉยๆ (3:22-24) 

 
 เร่ืองราวของสวนเอเดน เร่ิมตน้ดว้ยการบนัทึกอนัท่ีสอง ซ่ึงมีรายละเอียดมากข้ึนเก่ียวกบัการทรง
สร้างมนุษย ์ท่ีโมเสสได ้ใหใ้นฐานะท่ีเป็นบทน าสู่การลม้ลงในความบาปและผลลพัธ์ต่างๆ ของมนั   
 

“ความกระจ่างมีมากข้ึนในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งปฐมกาล 1 และ ปฐมกาล 2 เม่ือมีการพิจารณา
ถึงโครงสร้างทางวรรณกรรมท่ีปรากฎตลอดทั้งพระธรรมปฐมกาล คือ แรกสุด ส่ิงต่างๆ ท่ีส าคญั
นอ้ยกวา่ก็ถูกด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และจากนั้นส่ิงต่างๆ ท่ีส าคญักวา่ต่อหวัขอ้หลกัของพระคมัภีร์
ก็ไดก้ลบัมาและถูกพฒันาอยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน”154   

 
โปรดสังเกตส่ิงตรงกนัขา้มระหวา่งเร่ืองราวของการทรงสร้างมนุษย ์
 
 1:1-2:3 2:4-25 
พระนามของพระเจา้ เอลโลฮิม (ผูท่ี้เขม้แขง็) ยาห์เวห์ (ผูท่ี้รักษาพนัธสัญญา) 
จุดประสงค ์ ขอ้เทจ็จริงของการทรงสร้าง ความสัมพนัธ์ของพระเจ้ากับส่ิง

ทรงสร้างท่ีเป็นมนุษย ์
การเนน้ โลกโดยทัว่ไป มนุษยโ์ดยเฉพาะเจาะจง 
 
 โมเสสไดร้ะบุถึงพระยาห์เวห์ พระเจา้ผูไ้ดเ้รียกอบัราฮมั (12:1) และพระเจา้ผูไ้ดช่้วยกูอิ้สราเอลจาก
อียิปต ์(อพย. 3:15) กบัเอลโลฮิม พระเจา้ผูไ้ดส้สร้างโลก155   ช่ือ “เยโฮวาห์” มาจากการรวมสระของค าฮีบรู 
adonay (“พระเจา้”) กบั พยญัชนะของค าฮีบรู Yahweh (นัน่คือ YHWH)    



  
“ในปฐมกาล 1 ‘elohim (พระเจา้) อา้งอิงถึงความเหนือกวา่ของพระเจา้เหนือโลก ในขณะท่ี ปฐม
กาล 2 -3 yhwh (พระเป็นเจา้) กล่าวถึงการอยูทุ่กหนแห่งของพระเจา้กบัผูถู้กเลือกสรรของพระองค ์  
เม่ือผูบ้รรยาย รวมสองช่ือ เขาก็ท าการยืนยืนอย่างกลา้หาญว่าพระเจา้ผูส้ร้างเป็นพระเป็นเจา้ของ
ประวัติศาสตร์ของ อิสราเอล อย่างท่ีพระเจ้าได้จัดการการทรงสร้าง พระองค์ก็ได้จัดการ
ประวติัศาสตร์    ทุกส่ิงอยูภ่ายใตก้าร ควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเจา้ซ่ึงรับรองว่าประวติัศาสตร์ของ
อิสราเอลจะจบลงดว้ยชยัชนะ ไม่ใช่ความ หายนะ”156  

 
การทรงสร้างมนุษย์ 2:4-17 
 
 ความแตกต่างหลายอยา่งระหวา่ง 1:1-2:3 และ 2:4-25 ไดน้ าผูว้จิารณ์พระคมัภีร์เชิงวรรณกรรมหลาย
คนไปสู่ การ ยนืยนัวา่ผูเ้ขียนสองคนท่ีแตกต่างกนัไดร้วบรวมสองตอนน้ีข้ึน    แต่ความเหมือนกนัหลายอยา่ง
ของสองส่วน น้ีก็สนบัสนุนผูเ้ขียนคนเดียวกนั157  
 
2:4 หลงัจากท่ีพระเจา้ไดก้ล่าวถึงการทรงสร้างโลกอยา่งท่ีเรารู้  ถดัไปพระองคไ์ดด้ลใจให้โมเสสท่ีจะ

อธิบาย  แก่ผูอ่้านถึงส่ิงท่ีเป็นผลจากมนั   ความบาปไดเ้ขา้มาในโลกและไดท้  าลายมนั      
 
 “จุดหมายของมนุษยท่ี์ไดรั้บการสร้างก็เพื่อท่ีจะด าเนินชีวิตในโลกของพระเจา้ พร้อมกบัส่ิงทรง 
 สร้างอ่ืนๆ ของพระเจา้ตามเง่ือนไขของพระเจา้”158 
 

ค าฮีบรู โทเลดอท ปรากฎคร้ังแรกใน 2:4 ท่ีมนัแนะน าส่วนถดัไปของพระธรรมน้ี บ่อยคร้ังแล้ว 
ค าฮีบรูน้ี แปลวา่ “การก าเนิด”  “ประวติัศาสตร์”  “ลูกหลาน”  หรือ อยา่งเช่นท่ีน่ี (ในฉบบัแปล 
NASB และ NIV) คือ“เร่ืองราว”    ค าน้ีสรุปส่ิงท่ีตามมาในส่วนน้ีและแนะน าถึงส่ิงท่ีเป็นผลจากมนั 
ในกรณีน้ีเป็นจักรวาล หรือบ่อยคร้ังแล้วเป็น บางคน    บุคคลท่ีถูกอ้างอิงถึงหลัง โทเลดอท 
ตามปกติแลว้ไม่ใช่บุคคลท่ีส าคญัในส่วนนั้นแต่เป็นบุคคลผูไ้ดก่้อให้เกิดส่ิงท่ีตามมา ขอ้ความต่างๆ 
ของโทเลดอท ก็ใหโ้ครงร่างทางโครงสร้างและทางแนวคิดหลกัส าหรับพระธรรมปฐมกาลทั้งเล่ม159 

 
“. . . เน้ือหาภายในแต่ละ โทเลดอท นั้นเป็นลกัษณะเล็กๆ ของพฒันาการของพระธรรมปฐมกาลเอง 
พร้อมกับลักษณะเด่นของการอวยพรและการสาปแช่งท่ีเล่นบทบาทหลัก   ภายในของแต่ละ 
โทเลดอทหลายอย่างแรกๆ นั้นเป็นการเส่ือมลงไปสู่การสาปแช่งจนกระทัง่ 12:1-12 ท่ีซ่ึงเน้ือหา
เคล่ือนไปสู่ พระสัญญาแห่งพระพร    ตั้งแต่จุดน้ีเป็นตน้ไป มนัก็มีการด้ินรนอยา่งต่อเน่ืองส าหรับท่ี
แห่งพระพร แต่มนัก็มีการเส่ือมลงท่ีเกิดข้ึนกบัแต่ละเร่ืองเล่าท่ีต่อเน่ืองกัน เพราะว่าอิสอคัและ



ยาโคบไม่ได้เทียบเท่ากบัอบัราฮมั  ดงันั้น ณ ตอนปลายของพระธรรมปฐมกาล ครอบครัวนั้นก็
ไม่ไดอ้ยูใ่นแผน่ดินแห่งพระพร แต่อยูใ่นอียปิต”์160 

 
2:5-6 สองขอ้น้ีอธิบายถึงสภาพต่างๆ โดยรวมก่อนการทรงสร้างมนุษยใ์นแง่ท่ีเน้นถึง การจดัเตรียมท่ีมี

พระคุณของพระเจา้ในเร่ืองโลกส าหรับเขาส่ิงเหล่าน้ีเป็นภาพยอ้นกลบัไปสู่สภาพต่างๆ ก่อน 1:26 
โมเสสไดเ้ลือกค าศพัทท่ี์เปรียบเทียบกบัสภาพต่างๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนก่อนการลม้ลงในความบาป161  เป็น
ท่ีแน่ชดัวา่ “ตน้ไมต้ามทุ่งนา”  นั้นรับประทานไม่ได ้ในขณะท่ี “พืชตามทุ่งนา” นั้นรับประทาน
ได ้   ดงันั้นโมเสสไดแ้ยกแยะแผน่ดินสอง  ประเภท คือ เหมาะแก่การเพาะปลูก และไม่เหมาะแก่
การเพาะปลูก162 

 
การไม่มี “ฝน” และการมีอยูข่อง “หมอก” ไดน้ านกัเขียนบางคนท่ีจะอา้ง “ทฤษฎีปกคลุม”163   ตาม
ทฤษฎีน้ี ละอองน ้ าท่ีไดร้ดแผ่นดินไดป้กคลุมแผ่นดินในตอนแรก มนัไดล้ดรังสีท่ีท าลายของดวง
อาทิตยเ์พื่อว่ามนุษยก่์อนสมยัน ้ าท่วมโลกได้มีชีวิตท่ียาวนานข้ึน  และมนัได้ให้ความร้อนเหนือ
พื้นผวิของโลกน้ีอยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน ส่ิงท่ีปกคลุมซ่ึงเป็นน ้ านั้นก็ปกคลุมดาวศุกร์ ส่ิงปกคลุมน้ี
ไดแ้ตกสลายเม่ือพระเจา้ไดส่้งน ้ าท่วมมา (7:11)   น่ีเป็นอีกทฤษฎีหน่ึงของทฤษฎีเหล่านั้นท่ีเป็น
ไม่ไดท่ี้จะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบอยา่งลงความเห็นได้164 

 
2:7 “สร้างข้ึน” (ค าฮีบรู ยาซาร์) หมายถึงท่ีจะท าให้เป็นรูปร่างหรือป้ัน และบ่งบอกวา่พระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ี

อยา่ง จงใจดว้ยการเอาใจใส่ท่ีมีความรักอนัอ่อนโยน มนัอธิบายถึงงานของนกัศิลปะ (เปรียบเทียบ 
โยบ 10:8-9)   

 
“ผงคลีดิน” (ค าฮีบรู ฮาอาดามา) สะทอ้นถึงตน้ก าเนิดท่ีต ่าตอ้ยของมนุษย ์แมว้่าเขาไดอ้ยู่ในฉายา
ของพระเจ้ามนุษย์ก็เป็นส่ิงทรงสร้างท่ีเหมือนกับส่ิงทรงสร้างอ่ืนๆ ท่ีพระเจ้าได้สร้าง ส่ิงน้ีไม่
ยอมรับมุมมองท่ีวา่มนุษย ์ไดสื้บมาจากพระต่างๆ  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ และ
เป็นรากฐานในจกัรวาลวทิยาของ  อียิปต์165   ในการทรงสร้างนั้น พระเจา้ไดส้ร้างมนุษยจ์ากผงคลี
ดินเพื่อจะครอบครอง166 อย่างไรก็ตามในการลม้ลงในความบาป มนุษยไ์ดก้ลบัไปสู่ผงคลีดินโดย
การงานของเขาเอง (3:19)167   

 
“ลมปราณ” (ค าฮีบรู  เนชชามา) เป็นลมหายใจของพระเจา้ท่ีไดใ้ห้ชีวิตแก่อาดมั ซ่ึงเป็นความเขา้ใจ
ฝ่ายวิญญาณ (โยบ 32:8) และ จิตส านึกท่ีท าหนา้ท่ี (สภษ. 20:27) และอาจเป็นการเพิ่มเติมให้ดา้น
ศีลธรรมสติปัญญา ความสัมพนัธ์และความสามารถในการรับด้านจิตวิญญาณ 168 ชีวิตของอาดมั
ไดม้าจากลมหายใจของพระเจา้169 เอกลกัษณ์ของเขาเกิดจากการท่ีเขาไดถู้กสร้างข้ึนตามฉายาของ



พระเจา้  ลมหายใจของพระเจา้  อาจเป็นค าเหมือนกันส าหรับค าว่าพระวจนะของพระองค ์
(เปรียบเทียบ สดด. 33:6)170   เพราะฉะนั้นมนุษย ์ เป็นการรวมกนัของผงคลีดินและพระเจา้171 

 
2:8-15 เป็นท่ีแน่นอนวา่แม่น ้าปิโชนไม่เป็นท่ีรู้จกัเม่ือเทียบกบัแม่น ้าในสมยัใหม่    นกัอรรถาธิบายหลายคน 

ไดแ้นะน าวา่มนัเป็นแม่น ้าอินดสั แม่น ้ าแกงเกส172 ซ่ึงเป็นแม่น ้ าของประเทศอารเบีย หรือแม่น ้ าของ 
เมโสโปเตเมีย ดูเหมือนแผ่นดินฮาวิลาห์จะอยู่ในอารเบียตะวนัตกเฉียงใต้ (เปรียบเทียบ 25:18)  
แม่น ้ า กิโฮนอาจเป็นแม่น ้ าไนล์ก่อนน ้ าท่วมโลก เน่ืองจากว่าตามปกติแลว้ คูชในพนัธสัญญาเดิมก็
อธิบายถึง เอธิโอเปียสมยัใหม่ (เปรียบเทียบ 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   อยา่งไรก็ตาม นกัตีความบางคนเช่ือวา่สถานท่ีน้ี
อยูใ่นแผน่ดินของพวกแคสไซท ์ท่ีอยูท่างตะวนัออกของเมโสโปเตเมีย174   แม่น ้ าไทกริสและแม่น ้ ายู
เฟรติสตอนน้ีอยู่ในบาบิโลน   เอเดน (หมายถึง ความยินดี  ความเพลิดเพลิน หรือบางทีเป็นท่ีแห่ง
แม่น ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์) ดูเหมือนจะตั้งอยูใ่นพื้นท่ีโดยทัว่ไปของแผน่ดินแห่งพนัธสัญญา (ขอ้ 11-14; 
เปรียบเทียบ อสย. 51:3; อสค. 36:35; ยอล. 2:3; ศคย. 14:8; วว. 22:1-2) ดูเหมือนสวนแห่ง (บางคร้ัง 
“ใน”) เอเดนไดอ้ยูใ่นส่วนทางตะวนัออกของเอเดน การอธิบายเพิ่มเติมน้ีก็จดัตั้งฉากส าหรับการท่ี
อาดมัและเอวาถูกขบัไล่ออกไปจากสวนใน 3:24   บางทีมนัไดห้นุนใจคนอิสราเอลท่ีจะคาดหวงัถึง
แผน่ดินแห่งพนัธสัญญา  

  
 “มนัแทบจะไม่เป็นเหตุบงัเอิญเลยท่ีแม่น ้ าเหล่าน้ีพร้อมด้วย ‘แม่น ้ าของอียิปต์’ อีกคร้ังหน่ึงท่ีท า 
 หนา้ท่ีในการแบ่งเขตแดนของแผน่ดินท่ีไดส้ัญญาใหแ้ก่อบัราฮมั (ปฐก. 15:18)”175 
 

ตน้ไมต่้างๆ ในสวนนั้นสวยงามและสามารถทานได ้ซ่ึงเป็นสวนผลไมส้ าหรับมนุษยท่ี์จะช่ืนชม 
(ขอ้9)   ดูเหมือนตน้ไมแ้ห่งชีวติไดเ้ป็นวิธีการท่ีพระเจา้ไดใ้ชค้  ้าจุนชีวิตของอาดมัและเอวา   อีกคร้ัง
หน่ึงความปรารถนาของพระเจา้ท่ีจะอวยพรมนุษยน์ั้นก็ส าแดงออกมา    บางทีความส านึกในความดี
และความชัว่ (ขอ้ 9, 17) อา้งอิงถึงความสามารถของมนุษยท่ี์จะตดัสินใจส าหรับตวัเขาเองวา่อะไรดี
ท่ีสุดส าหรับเขาและอะไรไม่ดีท่ีสุดส าหรับเขา (นัน่คือ ปัญญา)176    “ดี” และ “ชัว่” อาจเป็นค า
เปรียบเทียบของจ านวนรวมท่ีแสดงออกมาดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีตรงกนัขา้มส าหรับทุกส่ิงท่ีปกป้องและ
ท าลายชีวติ 

 
ความคล้ายคลึงกนัระหว่างค าอธิบายถึงสวนเอเดนและพลับพลานั้นน่าสนใจอย่างมากเช่นกัน 
(เปรียบเทียบ อพย. 25-27) ทั้ งสองท่ีได้สะท้อนถึงพระสิริแห่งการสถิตของพระเจ้าใน
สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามของทั้งสองท่ีน้ี (เปรียบเทียบ ฮกก. 2:7-8; วว. 21:18)177 

 



ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ใส่” ในขอ้ท่ี 15 (วายานนิเฮฮู) ไม่ใช่ค าเดียวกนัท่ีแปลวา่ “ใส่” ในขอ้ 8 (เวยาเชม)   
ค  าท่ีใชใ้นขอ้ท่ี 8 น้ีเป็นค าโดยทัว่ไปส าหรับการใส่บางส่ิงในบางท่ี    อยา่งไรก็ตามค าท่ีใชใ้นขอ้ท่ี 
15 มีความหมายว่าการพกัและความปลอดภยั (เปรียบเทียบ 19:16; ฉธบ. 3:20; 12:10; 25:19) 
เช่นเดียวกบัการอุทิศตนในการทรงสถิตของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 16:33-34; ลนต. 16:23; 
กดว. 17:4; ฉธบ. 26:4, 10)    พระเจา้ไดใ้ส่มนุษยไ์วใ้นสวนท่ีท่ีเขาสามารถจะปลอดภยัและพกั และ
ท่ีท่ีเขาสามารถมีการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ได ้(เปรียบเทียบ 3:8)  ความรับผิดชอบหลกัของเขาท่ี
นัน่ก็คือท่ีจะนมสัการและเช่ือฟังพระเจา้มากกวา่ท่ีจะเพาะปลูกและดูแลสวน อยา่งท่ีพระคมัภีร์ฉบบั
แปลภาษาองักฤษหลาย ฉบบักล่าวไว้178 อาดมัไดป้รนนิบติัและนมสัการพระเจา้โดยการดูแลสวน179    
โดยพื้นฐานแลว้งานเป็นของขวญัท่ีดีจากพระเจา้ ไม่ใช่การลงโทษส าหรับบาป 

 
 “สวนเอเดนเป็นสวนพระวหิาร ซ่ึงต่อมาภายหลงัไดแ้สดงออกใหเ้ห็นในพลบัพลา   เชรูบิมปก  
 ป้องความศกัด์ิสิทธ์ิของมนั  (ปฐก. 3:24; อพย. 26:1; 2 พศด. 3:7) เพื่อวา่บาปและความตายจะ  
 ถูกกนัออกไป (ปฐก. 3:23; วว. 21:8)”180 
 
2:16-17 พระเจา้ได้ให้เสรีภาพแห่งการเลือกท่ียิ่งใหญ่แก่อาดมั พระองค์ได้ห้ามกินผลของตน้ไมต้น้หน่ึง

เท่านั้น ค าสั่งของพระเจา้ก็บ่งบอกว่าพระองค์เท่านั้นท่ีรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีส าหรับมนุษย ์   
อาดมัจะตายเน่ืองจากการไม่เช่ือฟัง ไม่ใช่เน่ืองจากผลของตน้ไมน้ั้น181    บางคนไดปิ้ดประกาศบน
ปะร าของโบสถข์องพวกเขาวา่ “ผลไมต้อ้งหา้มก่อใหเ้กิดแยมมากมาย” 

 
“การท่ีอาดมัไดถู้กยบัย ั้งจากตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่นั้น ก็เพื่อจะทดสอบ  การ
เช่ือฟังของเขาและพิสูจน์ว่าเขาไดอ้ยู่ภายใตค้  าสั่งของพระเจา้อย่างเต็มใจหรือไม่    ช่ือของตน้ไม้
แสดงใหเ้ห็นถึงจุดประสงคเ์ดียวของกฎท่ีจะท าให้เขาพึงพอใจกบัส่วนของเขา และท่ีจะ ป้องกนัเขา
จากการท่ีจะพองตวัด้วยตณัหาท่ีชัว่ร้าย    แต่พระสัญญาท่ีซ่ึงเขาถูกสั่งให้คาดหวงัส าหรับชีวิตนิ
รันดร์ตราบเท่าท่ีเขาไดกิ้นจากตน้ไมแ้ห่งชีวิต และตรงกนัขา้ม การคุกคามท่ีน่ากลวัของความตาย
เม่ือเขาไดชิ้มจากตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ ไดท้  าหนา้ท่ีท่ี  จ ะ พิ สู จ น์ แ ล ะ ใ ช้
ความเช่ือของเขา”182  

 
“ตน้ไมท่ี้มีช่ือเสียงนั้นเป็นสัญลกัษณ์ของความสามารถท่ีจะหยัง่รู้ความดี (นัน่คือ ส่ิงท่ีท าให้ชีวิต
กา้วหนา้) และความชัว่ (นัน่คือ ส่ิงท่ีขดัขวางชีวิต)   ความรู้เช่นนั้นเป็นของพระเจา้เท่านั้นเพราะว่า
อย่างท่ีอากูร์อา้งเหตุผลในเชิงอนุมาน ในสุภาษิต 30:1-6 นั้น บุคคลหน่ึงตอ้งรู้อย่างครอบคลุมใน
การท่ีจะกล่าวถึงอะไรท่ีดีและไม่ดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง”183   

 



“โดยทัว่ไปแลว้ ดูเหมือนมนัน่าจะเป็นท่ีวา่เราควรเขา้ใจวา่ ‘ความตาย’ หมายถึง สภาพฝ่าย วิญญาณ 
แต่เป็นสภาพท่ีเป็นสัญลกัษณ์อยา่งเหมาะสมดว้ยการตายฝ่ายร่างกาย    เม่ือมนุษยไ์ด ้ ท าบาป เขา
ไดผ้า่นไปสู่สภาพใหม่ ซ่ึงเป็นสภาพท่ีถูกควบคุมและเป็นสัญลกัษณ์ดว้ยความตายในเวลาเดียวกนั   
มนัเป็นไปไดว้า่การตายฝ่ายวิญญาณและการตายฝ่ายร่างกายไม่ไดถู้กคิดวา่ แยกออกจากกนั ดงันั้น 
อนัหน่ึงก็เก่ียวขอ้งกบัอีกอนัหน่ึง”184  

 
ความหมายของค าฮีบรูเน้นถึงความแน่นอนของความตาย  อย่างไรก็ตาม มนัถูกจ ากัดความไว ้  
ท าไมอาดมัและเอวาไม่ไดต้ายทนัที?   วลีน้ี “ในวนัใด” ในค าฮีบรูเป็นความหมายเชิงส านวนว่า  
“แน่แท”้ (เปรียบเทียบ อพย. 10:28; 1 พกษ. 2:37, 42)   

 
“ก่อนท่ีอาดมัและเอวาได้ล้มลงในบาป พระเจ้าได้ท าขอ้เสนอแก่พวกเขาท่ีบางคนได้ถือว่าเป็น  
พนัธสัญญาอยา่งท่ีถูกกล่าวไวใ้น ปฐมกาล 1:26-31 และ 2:16-17   พระเจา้ไดใ้ห้สิทธิอ านาจ เหนือ
สรรพส่ิงของโลกแก่อาดมั ไดบ้ญัชาให้เขาท่ีจะเกิดผล และไดอ้นุญาตให้เขาท่ีจะทานจากพืชสีเขียว
ทุกชนิด   ขอ้จ ากดัเดียวก็คือว่าอาดมัและเอวาตอ้งไม่กินผลจากตน้ไมแ้ห่งความส านึก ในความดี
และความชัว่ เพราะวา่ถา้พวกเขาไดกิ้นพวกเขาจะตายอยา่งแน่นอน (2:16-17)    โดย พื้นฐานแลว้ 
พนัธสัญญานั้นมีเง่ือนไข ซ่ึงเรียกร้องการเช่ือฟัง แต่มนัไดป้ระกาศถึงจุดประสงค ์ ของพระเจ้า
ท่ีจะยกชูมนุษยไ์ปสู่ท่ีแห่งสิทธิอ านาจและความโดดเด่น ซ่ึงได้บรรลุโดยพระคริสต์ ในท่ีสุดอีก
ดว้ย”185   

 
พนัธสัญญาใน 2:16-17 ไดถู้กเรียกวา่ พนัธสัญญาแบบเอเดน พนัธสัญญาเป็นการประกาศของพระ
เจา้ ท่ีซ่ึงพระเจา้ก่อตั้งความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์นั้นอาจเก่ียวขอ้ง
กบัพระองค์และบุคคลหน่ึง (ตวัอย่างเช่น อาดมัในพนัธสัญญาแบบเอเดน; ปฐก. 2:16-17) หรือ
พระองคเ์องและมนุษยโ์ดยทัว่ไป (ตวัอยา่งเช่น มนุษยใ์นพนัธสัญญาแบบโนอาห์; ปฐก. 9:9-17) มนั
อาจเก่ียวขอ้งกบัพระองคเ์องและชนชาติ (ตวัอย่างเช่น อิสราเอลในพนัธสัญญาแบบโมเสส; อพย. 
19:3-8) หรือพระองคเ์องและครอบครัวของมนุษย ์(ตวัอยา่งเช่น ครอบครัวของดาวิดในพนัธสัญญา
แบบดาวดิ; 2ซมอ. 7:12-17) พนัธสัญญาแบบหน่ึงอาจคาบเก่ียวกนักบัพนัธสัญญาอีกแบบหน่ึง หรือ
พนัธสัญญา อ่ืนๆท่ีแตกต่างออกไป ยกตวัอยา่งเช่น พนัธสัญญาแบบ   โนอาห์ก็คาบเก่ียวกนักบัพนัธ
สัญญาแบบโมเสส และพันธสัญญาแบบดาวิดก็คาบเก่ียวกันกับพันธสัญญาแบบโมเสสและ      
พนัธสัญญาใหม่ 

 
ตามปกติแลว้ พนัธสัญญาต่างๆ ตามพระคมัภีร์เก่ียวขอ้งกบัพระสัญญาต่างๆ ท่ีไม่มีเง่ือนไขท่ีซ่ึง 
พระเจา้ได้มีพนัธะท่ีจะบรรลุจุดประสงค์บางอย่างด้วยพระองค์เองโดยไม่ค  านึงถึงความลม้เหลว



ของมนุษย์ แม้ว่าพนัธสัญญาเหล่านั้นอาจประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเป็นเง่ือนไข 
ขอ้ยกเวน้ก็คือพนัธสัญญาแบบโมเสสท่ีซ่ึงความส าเร็จของพระสัญญาต่างๆ ท่ีไดบ้รรจุไวใ้นพนัธ-
สัญญานั้นไดข้ึ้นอยูก่บัการเช่ือฟังของอิสราเอล พนัธสัญญาแบบเอเดนนั้นก็แตกต่างอีกดว้ยนัน่คือ 
พระเจา้ไดส้ัญญาถึงความตายส าหรับความลม้เหลวท่ีจะเช่ือฟังค าบญัชาของพระองคท่ี์จะละเวน้จาก
การกินผลจากตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ 

 
พนัธสัญญาแบบสากลทั้ งสามพนัธสัญญาท่ีกระทบเผ่าพนัธ์ุมนุษย์คือ พนัธสัญญาแบบเอเดน             
พนัธ สัญญาแบบอาดมั และพนัธสัญญาแบบโนอาห์ พนัธสัญญาต่างๆ ซ่ึงตามมาทั้งหมดก็กระทบ
อิสราเอล เป็นหลกั แมว้า่พนัธสัญญาเหล่านั้นกระทบส่วนท่ีเหลือของมนุษยชาติในล าดบัท่ีสอง    มี
พนัธสัญญา หลกัตามพระคมัภีร์ 8 พนัธสัญญา และส่ิงเหล่านั้นช่วยให้เราท่ีจะเขา้ใจถึงวิธีท่ีพระเจา้
ก าลงัด าเนินการพระประสงคต่์างๆ ของพระองคก์บัมนุษย ์พนัธสัญญาเหล่าน้ีคือ พนัธสัญญาแบบ
เอเดน (ปฐก. 2:16) พนัธสัญญาแบบอาดมั (ปฐก. 3:15)   พนัธสัญญาแบบโนอาห์ (ปฐก. 9:16)  
พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั (ปฐก. 12:2) พนัธสัญญาแบบโมเสส (อพย. 19:5) พนัธสัญญาแบบ
ปาเลสไตน์ (ฉธบ. 30:3) พนัธสัญญาแบบดาวดิ (2 ซมอ. 7:16) และพนัธสัญญาใหม่ (ฮบ. 8:8)   

 
พนัธสัญญาแบบเอเดนเรียกร้องหา้ส่ิงจากอาดมั เขาตอ้งขยายเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ ตอ้งท าให้แผน่ดินเป็น
ท่ีอาศยัของมนุษย ์ตอ้งใชอ้ านาจเหนือบรรดาสัตว ์ตอ้งดูแลและช่ืนชมกบัสวนเอเดนและผลไมข้อง
มนัและตอ้งละเวน้จากการกินผลของตน้ไมต้น้หน่ึงในสวนนั้น 

 
การสร้างผู้หญงิ 2:18-25 
 
2:18 การสร้างอาดัมนั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาขาด “ผูช่้วย” ผูซ่ึ้งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับเขา  

ขอ้บกพร่องน้ีไดน้ าพระเจา้ท่ีจะประกาศถึงสภาพของอาดมัวา่ “ไม่ดี”186    ส่ิงน้ีเป็นตามรูปแบบของ
การเป็นอยู่ของพระเจา้สามพระภาคเองท่ีซ่ึงพระองค์ถูกล้อมรอบด้วยสภาสวรรค์ ตามปกติแล้ว
มนุษยค์วรด าเนินในสังคมอยา่งเช่นท่ีพระเจา้ด าเนิน พระเจา้ไม่ไดเ้พียงแต่ประเมินสภาพของอาดมั
เท่านั้น แต่พระองคไ์ดแ้กไ้ขอีกดว้ย 

 
 “ในลัทธิยิว ตั้ งแต่เวลาของการเร่ิมต้นของคนยิว  การสมรสได้ถูกพิจารณาว่าเป็นสภาพแห่ง 
 อุดมคติ”187 
 
 การจดัเตรียมภรรยาส าหรับอาดมัโดยพระเจา้นั้นเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนถึงการรู้วา่อะไรดี  



ส าหรับมนุษยข์องพระเจา้188    ความเป็นเพื่อนไดแ้ทนท่ีความโดดเด่ียว    อย่างไรก็ตามส าหรับ
ความเป็นเพื่อนท่ีจะเป็นท่ีพึงพอใจนั้น มนัจะตอ้งมีเอกภาพในชีวิตสมรส (เปรียบเทียบ 1:26-27) 
การด าเนินชีวติท่ีเอาตนเองเป็นจุดศูนยก์ลางท าลายเอกภาพและความเป็นเพื่อน 

 
ค าว่า “ผูช่้วย” ไม่ไดห้มายถึง คนใช้ พระเยซูคริสต์ไดใ้ช้ค  าเดียวกนั (ค ากรีกท่ีเหมือนกนั) ท่ีจะ
บรรยายถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งจะช่วยบรรดาผูเ้ช่ือหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ของพระเยซู
คริสต ์(ยน. 14:16, 26; 15:26; 16:7)    มนัหมายถึงผูห้น่ึงท่ีสนบัสนุนเราในงานแห่งการท าตามน ้ า
พระทยัของพระเจา้ของเรา (เปรียบเทียบ ฉธบ. 33:7; สดด. 33:20; 115:9-11; 146:5; ฮชย. 13:9)    
มนัไม่ใช่ค าท่ีเสียเกียรติเน่ืองจากวา่บ่อยคร้ังแลว้พระคมัภีร์ใชม้นัเพื่อจะบรรยายถึงพระเจา้เอง (เช่น 
สดด. 33:20;70:5; 115:9)    

 
“ค าวา่ ผูช่้วย บ่งบอกวา่ผูช้ายมีล าดบัความส าคญัทางการปกครอง แต่ทั้งสองเพศก็พึ่งพาซ่ึง กนัและ
กนั ผูช้ายถูกสร้างข้ึนก่อน พร้อมกบัผูห้ญิงท่ีจะช่วยเหลือผูช้าย ไม่ใช่ใน ทางกลบักนั (ดู 1 ทธ. 2:13) 
อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่ไดห้มายถึงความเหนือกวา่หรือความดอ้ยกวา่ในดา้นการด ารง อยู ่ค  าวา่ ผูช่้วย ซ่ึง
ถูกใชส้ าหรับพระเจา้ถึง 16 คร้ังจากการท่ีมนัปรากฎ 19 คร้ังในพนัธสัญญา  เดิมก็บ่งบอกถึงการ
สนบัสนุนท่ีส าคญัของผูห้ญิงไม่ใช่ความไม่เพียงพอ”189  

 
 “ท่ีสมกบัเขา” หรือ “คลา้ยกนักบัเขา” หมายถึง “เท่าเทียมและเพียงพอ”   ส่ิงท่ีเป็นจริงส าหรับ 
 อาดมั (เปรียบเทียบ ขอ้ 7) ก็เป็นจริงส าหรับเอวาดว้ย   พวกเขาทั้งสองมีธรรมชาติอยา่งเดียวกนั 
 

“เน่ืองจากอาดมัและเอวาเป็นเอกภาพฝ่ายวิญญาณ ซ่ึงด าเนินชีวิตด้วยความสัตยสุ์จริตโดยปราศจาก
บาปมนัก็ไม่มีความจ าเป็นส าหรับค าแนะน าในเร่ืองต าแหน่งหวัหนา้ท่ีน่ี”190 

 
หนงัสือต่างๆ ทางตะวนัออกใตโ้บราณไม่มีเร่ืองราวของการสร้างผูห้ญิง    อยา่งไรก็ตาม โมเสสได้
อุทิศ 6 ขอ้ส าหรับการสร้างเธอข้ึนมาเม่ือเปรียบเทียบหน่ึงขอ้ส าหรับอาดมั (2:7)    

 
2:19-20 พระคมัภีร์ไม่ได้หมายถึงว่าอาดัมได้ตั้ งช่ือสัตว์แต่ละตวั    เป็นท่ีชัดเจนว่าเขาได้ให้ช่ือแก่สัตว์

ประเภทท่ีแตกต่างกนัท่ีพระเจา้ไดน้ ามายงัเขา การปฏิบติัแบบน้ีไดแ้สดงถึงสิทธิอ านาจเหนือบรรดา
สัตวข์องอาดมัและความแตกต่างระหว่างมนุษยแ์ละสัตว ์เขาไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการส่วนตวั
ของเขาเองในเร่ืองความเป็นเพื่อนขณะท่ีเขาไดต้ั้งช่ือสัตว ์      

 



“อาดมั” มาจากค าฮีบรูส าหรับค าว่า “แผ่นดิน” (อาดามาห์)    “อาดมั” หมายถึง “ผูห้น่ึงท่ีสีแดง” 
เหมือนแผ่นดิน191    ในท านองเดียวกนั บางทีช่ือของสัตวไ์ดแ้สดงออกถึงธรรมชาติของสัตวแ์ต่ละ 
อยา่ง    ช่ือของมนุษยใ์นสมยัพนัธสัญญาเดิมไดส้ะทอ้นถึงธรรมชาติของบุคคลท่ีไดใ้ห้ก าเนิดพวก
เขา  ส่ิงน้ีบ่งบอกว่าอาดมัตอ้งมีความเฉลียวฉลาดและปัญญาท่ีดีเลิศซ่ึงสามารถท่ีจะระบุและแยก
ประเภทต่างๆ ของสัตวต์ามธรรมชาติของพวกมนัได ้

 
มนุษยไ์ม่เหมือนกบัสัตวอ่ื์นๆ   อาดมัไม่สามารถหาหุ้นส่วนท่ีเหมาะสมท่ามกลางพวกมนัไดด้ว้ย
พระคุณของพระเจา้ พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของเขาดว้ยการสร้างเอวา 

 
2:21-22 มากกวา่หน่ึงคร้ังท่ีเม่ือพระเจา้ไดริ้เร่ิมความสัมพนัธ์ใหม่ส าหรับบางคน พระองคไ์ดท้  าให้บุคคลนั้น 

นอนหลบัก่อน (เปรียบเทียบ 15:12; 28:11)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้นเพื่อจะท าให้
ผูรั้บแน่ใจวา่การงานของเขาเองไม่มีส่วนในการรับมนัของเขา192  มนัเป็นของขวญัจากพระคุณของ
พระเจา้อยา่งส้ินเชิง 

 
“. . . ผูห้ญิงไดถู้กสร้างจากซ่ีโครงท่ีมาจากสีขา้งของอาดมั  ไม่ใช่ถูกสร้างจากศีรษะของเขาเพื่อ  ท่ีจะ
ปกครองเหนือเขา หรือไม่ไดถู้กสร้างจากเทา้ของเขาเพื่อท่ีจะถูกเหยียบย  ่าโดยเขา แต่มาจาก สีขา้ง
ของเขาเพื่อท่ีจะเท่าเทียมกบัเขา อยู่ภายใตแ้ขนของเขาเพื่อท่ีจะไดรั้บการปกป้อง และอยูใ่กลห้วัใจ
ของเขาเพื่อจะไดรั้บความรัก”193 

  
“ในท านองเดียวกนั มนัถูกสังเกต [โดย พวกรับบี] วา่พระเจา้ไม่ไดส้ร้างผูห้ญิงจากศีรษะมิฉะนั้นเธอ
อาจจะเย่อหยิ่ง  ไม่ไดส้ร้างจากตา มิฉะนั้นเธออาจจะตณัหา  ไม่ไดส้ร้างจากหูมิฉะนั้นเธออาจจะ
อยากรู้อยากเห็น ไม่ได้สร้างจากปาก มิฉะนั้นเธออาจจะพูดมาก  ไม่ได้สร้าง จากใจมิฉะนั้นเธอ
อาจจะริษยา  ไม่ไดส้ร้างจากมือ มิฉะนั้นเธออาจจะโลภ  ไม่ไดส้ร้างจากเทา้ มิฉะนั้นเธออาจจะยุ่ง  
แต่ไดส้ร้างจากซ่ีโครงซ่ึงไดถู้กปกคลุมไวอ้ยูเ่สมอ   เหตุฉะนั้นความสงบเสง่ียมจึงเป็นคุณภาพท่ีมา
ล าดบัแรก”194 

 
“อย่างท่ีซ่ีโครงถูกพบได ้ณ สีขา้งของผูช้ายและไดติ้ดกบัเขา ดงันั้นภรรยาท่ีดี ซ่ึงเป็นซ่ีโครงของ
สามีของเธอก็ยนือยูข่า้งเขาเพื่อท่ีจะเป็นผูช่้วยท่ีเป็นคู่กนั และจิตใจของเธอก็ผกูพนักบั  เขา”195   

 
พระเจา้ไดส้ร้างเอวาให้เป็นเพื่อนท่ีเหมาะสมส าหรับอาดมั    จากนั้นพระองคไ์ดน้ าเสนอเธอให้แก่
เขาในฐานะท่ีเป็นของขวญั 

 



“การท่ีผูห้ญิงนั้นถูกน ามาจากผูช้ายก็ไม่ไดบ้่งบอกถึงความดอ้ยกวา่ของผูห้ญิงท่ีมีต่อผูช้าย  แต่  การ
น าผูช้ายมาจากดิน (‘อาดมัจาก ‘อาดามาห์) ก็บ่งบอกถึงความดอ้ยกวา่ของมนุษยท่ี์มีต่อ ดิน”196  

 
“. . . เร่ืองราวทั้งส้ินของการสร้างผูห้ญิงมีรสชาติทางกว ีอยา่งแน่นอนวา่มนัผดิพลาดท่ีจะอ่าน  มั น
ในฐานะเร่ืองราวของการผ่าตัดทางการแพทย์หรือในฐานะความพยายามท่ีจะอธิบายลักษณะ 
บางอย่างของกายวิภาคศาสตร์ของผูช้าย. . ตรงกนัขา้ม มนัพรรณาให้เห็นภาพของความสัมพนัธ์ 
ของผูช้ายและภรรยาของเขาอยา่งหลกัแหลม. . ท่ีน่ีอุดมคติของชีวิตสมรสอยา่งท่ีมนัเป็นท่ีเขา้ใจ ใน
อิสราเอลโบราณก็ก าลงัถูกพรรณาซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์อนัเป็นท่ีประจกัษโ์ดยความกลม กลืนและ
ความสนิทสนมระหวา่งคู่สมรส”197 

 
2:23 ค าว่า “ผูห้ญิง” (ค าฮีบรู อิชชาห์) เสียงคล้ายคลึงกนักบัค าฮีบรูท่ีแปลว่า “ผูช้าย” (อิช)    ความ

คลา้ยคลึงกนัน้ีสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง โมเสสไดต้ั้งช่ืออาดมัโดย
ความสัมพนัธ์ของเขากบัดิน แต่อาดมัไดต้ั้งช่ือของเขาในความสัมพนัธ์กบัภรรยาของเขา198   

 
“โดยพื้นฐานแลว้ การใหช่ื้อในประเทศแถบตะวนัออกโบราณเป็นการใชสิ้ทธิอ านาจ  หรือการใช้
ค  าสั่ง”199 

 

“ปฐมกาล 2 นั้นก็พิเศษท่ามกลางเร่ืองท่ีแต่งข้ึนเก่ียวกบัการทรงสร้างของโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ
ทั้งหมดในแง่ของการช่ืนชมความหมายของผูห้ญิง นัน่ก็คือวา่การด ารงอยูข่องมนุษยเ์ป็นหุ้นส่วน
ของผูช้ายและผูห้ญิง”200 

 
“แมว้า่พวกเขาเท่าเทียมกนัในธรรมชาติ การท่ีผูช้ายตั้งช่ือผูห้ญิง (เปรียบเทียบ 3:20) ก็บ่งบอกวา่เธอ
ถูกคาดหวงัใหอ้ยูภ่ายใตเ้ขา ซ่ึงเป็นขอ้สมมุติฐานท่ีส าคญัของการบรรยายต่อมา (3:17)”201  
  
เม่ืออาดมัไดค้น้พบวา่พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมหุ้นส่วนท่ีเหมือนเขาให้  ซ่ึงไม่เหมือนกบัหน่ึงในสัตวต์วั 
อ่ืนๆ นั้น เขาได้ยินดีอย่างยิ่ง   เขาได้รับคู่ของเขาในฐานะท่ีเป็นของขวญัจากพระเจา้ส าหรับเขา 
เพราะ วา่เขาไดว้างใจในปัญญา ความดี และความสัตยสุ์จริตของพระเจา้    ตอนน้ีอาดมัเสียสติแลว้! 
(ขออภยัส าหรับการเล่นส านวน) 

 
ในท านองเดียวกนั มนัจ าเป็นส าหรับสามีและภรรยาทุกคนท่ีจะรับเอาคู่ท่ีพระเจา้ได้ให้แก่เราใน
ฐานะท่ีเป็นการจดัเตรียม ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเราดว้ยการขอบคุณ ท่ีจะท าอย่างนั้นเราตอ้งรู้และวางใจ
ความดี ของพระเจา้    ความแตกต่างของคู่ของเราก็เป็นส่ิงดีท่ีพระเจา้น ามาให้เรา เพื่อวา่พระองคจ์ะ



ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะปรับแต่งชีวิตของเราไปสู่คนท่ีพระองค์ตอ้งการให้เราเป็น    การลม้เหลวท่ีจะ
ยอมรับคู่ของคนๆ หน่ึงในฐานะท่ีเป็นของขวญัท่ีดีจาก   พระเจา้ท่ีทรงรักก็น าไปสู่ปัญหามากมาย
ในชีวิตสมรสและก็ท าลายจุดประสงค์และแผนการของพระเจ้าส าหรับชีวิตสมรสเสีย    มัน
แสดงออกถึงการปฏิเสธพระเจา้และการจดัเตรียมของพระองค์ส าหรับชีวิตของคนๆ หน่ึง มนัยงั
แสดงออกถึงการไม่ เช่ือ การไม่เช่ือฟัง และความไม่พอใจกบัคุณลกัษณะของพระเจา้อีกดว้ย   คู่ของ
คุณตอ้งการการยอมรับท่ีไม่มีเงือนไขจากคุณ 

 
2:24 ขอ้น้ีอธิบายถึงจุดประสงค์ของพระเจา้ในการสมรส มนัเก่ียวขอ้งกบัการจากบิดามารดาและการ

ผกูพนักบัคู่สมรส202  
   
 “ในปฐมกาล 2:24 “ดว้ยเหตุน้ี” ไม่ไดก้ล่าวถึงการสร้างมนุษยคู์่แรกของพระเจา้ “ชายและหญิง” 
 แต่กล่าวถึงการสร้างเอวามาจากกระดูกซ่ีโครงของอาดมั สาเหตุของการท่ีชายนั้นจะตอ้งจาก  
 บิดามารดาของตนไปผูกพนัธ์กบัภรรยาและกลายเป็นเน้ือเดียวกนันั้นไม่ใช่ทางเพศสัมพนัธ์ แต่ 
 เป็นเพราะจุดก าเนิดของเอวานั้นมาจากหรืออยู่ในอาดมั เน่ืองจากหญิงนั้นมาจากชาย ชายจึงควร 
 รวมเป็นหน่ึงกบัหญิงเพื่อกลบัคืนสู่ความเป็นหน่ึงจากดั้งเดิม”203  
 
 “. . . ตามปกติแลว้ การสมรสของอิสราเอลนั้นเก่ียวกบัสามี นัน่คือผูช้ายก็อาศยัในหรือใกลบ้า้น 
 ของบิดามารดาของเขาต่อไป    ผูห้ญิงเป็นผูท่ี้ไดจ้ากบา้นมาเพื่ออยูร่่วมกบัสามีของเธอ”204 
 

บางทีการจากและการผูกพนัหมายถึง การแยกออกและการผูกพนัทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย
ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ตามปกติคู่บ่าวสาวท่ีไดแ้ต่งงานใหม่ก็ฉลาดท่ีจะก่อตั้งอิสรภาพทางเครือญาติ
จากบิดามารดาทั้งสองฝ่ายในทางอารมณ์ ทางร่างกาย ทางการเงิน และในทางอ่ืนๆ คู่สมรสจ าเป็นท่ี
จะตอ้งก่อตั้งการอุทิศตนต่อกนัและกนัอีกดว้ย  การผูกพนัก็คลา้ยคลึงกบัการทอเส้นดา้ยสองเส้น
ไปสู่ผา้ใหม่ผืนหน่ึง ถอ้ยค าบ่งบอกถึงแนวคิดของการรักใคร่และความถาวร ในชีวิตสมรสล าดบั
ความส าคญัต่างๆของผูช้ายก็เปล่ียนไป   ก่อนหน้านั้นส่ิงเหล่านั้นก็มีต่อบิดามารของเขาเป็นหลกั  
แต่ตอนน้ีส่ิงเหล่านั้น ก็มีต่อภรรยาของเขาเป็นหลกั  บางทีโมเสสไดแ้กไ้ขวฒันธรรมท่ีไดใ้ห้ล าดบั
ความส าคญัแก่การผูกพนัของบิดามารดาอยู่เหนือการผูกพนัทางการสมรส205     ชีวิตสมรสยงั
เก่ียวกบัขอ้งกบัความบริบูรณ์ทางร่างกายท่ีผกูพนัทั้งสองคนเป็น “กายเดียว” (คือในความสัมพนัธ์
หรือเอกภาพ206 “ครอบครัวใหม่” 207)    ส่ิงน้ีเป็นเหตุผลท่ีหนกัแน่นส าหรับการมีคู่สมรสคนเดียว 
“กายเดียว” ไม่ใช่อยา่งเดียวกนักบัการสมรส (1 คร. 6:16) ส าหรับการท่ีการสมรสจะเกิดข้ึนไดน้ั้น 
มนัจะตอ้งมีการอุทิศตนท่ีจะ “จาก” บิดามารดา และ “ผูกพนั” กบัคู่สมรสจากนั้นเป็นตน้ไป 



(เปรียบเทียบ มธ. 19:5; และอ่ืนๆ) การผูกพนัของกาณสมรส (คู่สมรส)  มีล าดบัส าคญัเหนือการ
ผกูพนัของการใหก้ าเนิด (ลูกๆ) อีกดว้ย 

 
2:25 สภาพท่ีเปลือยกายของอาดมัและเอวาไม่เพียงแค่อธิบายถึงการปรากฎทางกายภาพท่ีไม่ได้สวม

เส้ือผา้ของพวกเขาเท่านั้นมนัยงัอา้งอิงถึงเอกภาพและความโปร่งใสทางกายภาพและทางจิตใจท่ีได้
เกิดข้ึนใน ความสัมพนัธ์ของพวกเขาอีกดว้ย    

 
พวกเขาเปลือยเปล่าทางกายภาพ  พวกเขาได้แบ่งปันถึงร่างกายของพวกเขากบักนัและกนัอย่าง
เปิดเผยพวกเขาไม่ไดอ้บัอายทางจิตวิทยา พวกเขาไม่ไดซ่้อนส่ิงใดไวจ้ากกนัและกนั    พวกเขาอยู่
ดว้ยกนัอยา่งสบายใจโดยปราศจากความกลวัใดๆ เก่ียวกบัการแสวงหาประโยชน์ถึงความชัว่ความ
โปร่งใสควรเพิ่มพนูข้ึนดว้ยการวางใจ การอุทิศตน และมิตรภาพ    มนัเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารส่ิงท่ี
เรารู้ ส่ิงท่ีเราคิดส่ิงท่ีเรารู้สึก และส่ิงท่ีเราเป็นกบับางบุคคลหรือบางบุคคลท่ีเราเลือกอย่างไรก็ตาม
เราไม่ควรเปิดเผยกบัทุกๆ คน แต่เฉพาะกบัผูค้นท่ีไดอุ้ทิศพวกเขาเองต่อเราเท่านั้น บุคคลท่ีโปร่งใส่
เป็นบุคคลท่ีเปิดเผยและถูกโจมตีไดง่้าย 

 
น่ีเป็นข้อท่ีพบัไปพบัมา มันมองยอ้นกลับไปในบทท่ี 2 และมองไปข้างหน้ายงับทท่ี 3 ความ
คลา้ยคลึงกนัของค าฮีบรูส าหรับค าวา่ เปลือย (‘อารอม) และ “เจา้เล่ห์” (3:1 ‘อารัม) ช้ีให้เห็นถึงการ
เล่นค า  ค  าวา่ การเปลือยเปล่าหมายถึงการไม่ไดส้วมเส้ือผา้ ในขณะท่ี ค าท่ีอยูใ่น 3:7 (‘อีรอม) และท่ี
อ่ืนๆ นั้นก็อธิบายถึงบรรดาผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 28:48; อสค.
16:39; 23:29)208    

 
ขอ้ 18-25 สอนเราเก่ียวกบัการสมรสอยา่งมาก พระเจา้ไดส้ถาปนามนัข้ึนพระเจา้ไดต้ั้งใจให้มนัเป็น 
การมีคู่สมรสคนเดียว (ไม่ใช่การเบ่ือหน่าย)  ผูห้ญิงคนเดียวท าให้อาดมัสมบูรณ์ (เปรียบเทียบ มธ. 
19:8) พระเจา้ไดต้ั้งใจใหม้นัเป็นแบบเพศตรงกนัขา้มมนัเก่ียวขอ้งกบัการรวมกนัทั้งทางกายและทาง 
วิญญาณ (2:24; เปรียบเทียบ มธ. 19:4-5) สามีตอ้งเป็นผูน้ าของภรรยา  พระเจา้ไดส้ร้างอาดมัก่อน  
เอวา และไดส้ร้างเอวาเพื่ออาดมั (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:8-9; 1 ทธ. 2:13) ผูห้ญิงสามารถเป็นบุคคลท่ี 
สมบูรณ์โดยปราศจากการมีบุตรได ้   หนา้ท่ีหลกัของภรรยาในชีวติสมรสก็คือท่ีจะส่งเสริมสามีของ 
เธอ ไม่ใช่ท่ีจะมีบุตรตามปกติแลว้คู่สมรสท่ีเจริญรอยตามการน าของตวัแทนของพวกเขาคือ อาดมั 
และเอวา ควร “มีลูกดกทวีมากข้ึน” (1:28)    พระเจา้ไม่ไดร้ะบุวา่ควรจะมีลูกเม่ือไหร่และควรจะมี
ลูกมากแค่ไหน   พระองค์ไดล้ะส่ิงน้ีไวก้บัคู่สมรส   คู่สมรสอาจเลือกเม่ือไหร่และจ านวนมากแค่
ไหน ท่ีพวกเขาวางแผนจะมี  แมว้า่พระเจา้อาจใชอ้  านาจเหนือแผนการของพวกเขาอยา่งสิทธ์ิขาด 

 



องค์การพนัธกิจครอบครัวไดส้รุปจุดประสงค์เหล่าน้ีไดห้้าจุดประสงค ์  การสมรสควรสะทอ้นถึง
ฉาย ของพระเจา้ ทวีคูณมรดกในทางธรรม  จดัการอาณาจกัรของพระเจา้  ท าให้ซ่ึงกนัและกัน
สมบูรณ์  และเป็นแบบอยา่งความสัมพนัธ์ของพระคริสต์กบัคริสตจกัร209 บรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์
ได้ใช้เ ร่ืองราวการทรงสร้างในหลายทางด้วยกัน และเราก็สามารถใช้มันในหลายทางเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตวัของเราเช่นกนั    จุดประสงคเ์หล่าน้ีรวมถึงการถวายเกียรติแด่พระเจา้แห่งการ
ทรงสร้าง การกระตุน้การสรรเสริญและการนมสัการ  และการเสริมสร้างความเช่ือในพระสัญญา
ต่างๆ ของพระเจา้ ส่ิงเหล่านั้น ยงัรวมถึงการเรียนรู้เก่ียวกบัพระลกัษณะต่างๆ ของพระเจา้  การ
แสดงออกถึงความประหลาดใจในต าแหน่งของ มนุษยใ์นจกัรวาลของพระเจา้  การขจดัความกลวั 
และการยกยอ่งพระเยซูอีกดว้ย210 

 
อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนประเด็นหลกัของหน่วยน้ี (2:4-25) จะเป็นการท่ีพระเจา้ไดส้ร้างมนุษยท์ั้งชาย 
และหญิงพร้อมกบัความสามารถทางวญิญาณและการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั    พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้น 
เพื่อว่าพวกเขาจะรับใช้และเช่ือฟังพระองค์ และเพื่อท่ีจะช่ืนชมกับการทรงสร้างของพระองค์
อยา่งเช่น อาดมัและเอวา ภายหลงัพระเจา้ไดว้างอิสราเอลไวใ้นท่ีแห่งพระพร ประเทศสามารถช่ืน
ชมกบัพระพร ของพระองค์ด้วยการเช่ือฟังและการวางใจพร้อมกับการช่วยเหลือท่ีพระองค์ได้
จดัเตรียมไวส้ าหรับพวกเขาในชีวิตสมรส แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีการรับใช้และการเช่ือฟังพระเจา้เป็น
สิทธิพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสุดของมนุษย ์และเราพบการช่วยเหลือท่ีจะท าส่ิงน้ีในความสัมพนัธ์ทางการ
สมรสสองหัวขอ้หลกัท่ีเป็นส่วนส าคญัของเร่ืองราวการทรงสร้าง [1:1-2:25] คือ แผน่ดินและพระ
พร”211 

 
 หวัขอ้ลูกหลาน (พงศพ์นัธ์ุ) นั้นก็ปรากฎดว้ย แมว้า่บางทีไม่ไดเ้ด่นชดั (1:28)   
 
การทดลองของเอวา 3:1-5 
 

อยา่งเช่นใน บทท่ี 1 และ 2  ถอ้ยค าของพระเจา้นั้นส าคญัอยา่งมากใน บทท่ี 3 ท่ีน่ีอาดมัและเอวาได้
สงสัยความสัตย ์สุจริตของพระเจา้    ส่วนน้ียงัมีบางส่ิงท่ีจะสอนเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงปัญญา    บทท่ี 2 ได้
คาดหวงัถึงของขวญัของ พระเจา้เก่ียวกบัแผน่ดินแห่งพนัธสัญญาท่ีมีต่อบรรดาผูอ่้านดั้งเดิม และบทท่ี 3 ได้
คาดหวงัถึงการถูกขบัไล่ของพวก เขาใหอ้อกมาจากมนั212 
 
3:1 ใครเป็นผูท้ดลอง?  ท่ามกลางบรรดาผูเ้ช่ือตามพระคมัภีร์นั้น ก็มีสองมุมมองเก่ียวกบัลกัษณะเฉพา

ของงู  
 1. มนัเป็นงูจริงๆ  



  ก. โมเสสไดเ้รียกมนัวา่สัตวป่์า (ขอ้ 1) 
ข. แมว้า่งูไม่พูด  ซาตานสามารถพูดผา่นทางงูได ้  เขาไดท้  าอย่างน้ีผ่านทางพวกปีศาจใน    
สมยัขอพระเยซู    ทูตสวรรคไ์ดพ้ดูผา่นทางลาของบาลาอมั (กดว. 22:21-30) 

  ค. พระเจา้ไดพ้ิพากษางูในกรณีน้ี (ขอ้ 14)213  
 2. มนัเป็นซาตานเองซ่ึงไดถู้กอธิบายวา่เป็นงูในท่ีน่ี 
  ก. พระเจา้ไดเ้รียกซาตานวา่งูในท่ีอ่ืนๆ ของพระคมัภีร์ (เช่น วว. 20:2)   
  ข. ซาตานสามารถพูดและพูดอย่างท่ีได้บนัทึกไวใ้นท่ีอ่ืนๆ ของพระคมัภีร์ (เช่น โยบ 1) 
  ค. ส่ิงท่ีเขากล่าวท่ีน่ีก็เป็นลกัษณะของซาตานผูซ่ึ้งเป็น “พอ่ของการมุสา” (ยน. 8:44) 
 

บางทีผูท้ดลองเป็นซาตานผูไ้ดค้รอบครองและควบคุมงูจริงๆ การทดลองไดม้ายงัเอวาแบบซ่อนเร้น 
อยา่งไม่ไดค้าดหวงัไว ้และมาจากส่ิงท่ีเป็นรอง อยา่งท่ีมนัก็เป็นจริงอยูบ่่อยๆ   

 
รูปแบบการทดลองซ่ึงเป็นท่ีสังเกตได้ท่ีน่ีก็เป็นรูปแบบท่ีซาตานได้ใช้บ่อยคร้ังและยงัคงใช้อยู ่
(เปรียบเทียบการทดลองของอาคาน ดาวดิ และพระเยซูคริสต)์ 

 
ขั้นแรกของซาตานก็คือท่ีจะหวา่นเมล็ดแห่งความสงสัยในความคิดของเอวาเก่ียวกบัวิธีต่างๆ ของ ๆ
พระเจา้ (ขอ้ 1-3) วลีหลกัคือ “จากตน้ไมใ้ดๆ” (ขอ้ 1)    ซาตานไดใ้ห้ความสนใจของเอวามุ่งไปท่ี 
ขอ้หา้มหน่ึงขอ้ของพระเจา้    เขาไดแ้นะน าวา่พระเจา้ไม่ไดต้อ้งการส่ิงดีท่ีสุดส าหรับอาดมัและเอวา 
อยา่งแทจ้ริง แต่กลบัไดย้บัย ั้งบางส่ิงท่ีดีอยา่งแทจ้ริงไวจ้ากพวกเขา    เขาไดบ้อกใบว้่าเส้นขอบเขต
แห่งการปกป้องของพระเจา้ แทจ้ริงแลว้ เป็นเส้นขอบเขตท่ีพระองค์ได้ลากข้ึนเพราะพระองค์ได้
เห็นแก่ตวัซาตานยงัคงทดลองบรรดาผูห้ญิงให้เช่ือวา่บทบาทของพระเจา้ส าหรับพวกเขานั้นก็เพื่อ
ผลประโยชน์ของพระองคเ์ป็นหลกั แทนท่ีจะเพื่อสวสัดิภาพของพวกเขา214      

 
ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “เจา้เล่ห์” (‘อารัม) ไม่ไดห้มายถึงชัว่ร้ายมากเท่ากบัฉลาด    บาปของเอวาไม่ใช่การ 
กระท าแห่งความชัว่ร้ายอยา่งใหญ่หลวงมากเท่ากบัการกระท าแห่งความโง่เขลาอยา่งมาก    เธอมีส่ิง
ดีทั้งส้ินท่ีเธอจ าเป็นอยูแ่ลว้แต่เธอตอ้งการมากข้ึน   เธอตอ้งการท่ีจะยกยอ่งตนเอง ไม่ใช่พระเจา้    

 
3:2-3 เอวาไดเ้ส่ียงต่อการแนะน าน้ีเพราะว่าเธอไดบิ้ดเบือนพระวจนะของพระเจา้   เธอไดเ้พิ่มเติมค าว่า 
 “หรือถูกตอ้งเลย” เขา้ไป (ขอ้ 3) 
 

“ในการตอบของเธอต่อค าถาม [ของงู] เธอได้บิดเบือนและอ้างอย่างผิดๆ ถึงสามคร้ังเก่ียวกับ                 
กฎของพระเจ้าท่ีซ่ึงเธอและอาดมัตอ้งอยู่ภายใต้: (1) เธอได้ดูหม่ินสิทธิพิเศษของเธอด้วยการ            



อา้งอย่างผิดๆ ถึงขอ้ก าหนดต่างๆ ของการอนุญาตของพระเจา้เก่ียวกบัตน้ไมต้น้อ่ืนๆ (2) เธอได้
กล่าวเกินจริงถึงขอ้หา้มต่างๆ ดว้ยการอา้งอยา่งผดิๆ เก่ียวกบัขอ้หา้มของพระเจา้ (3) เธอได ้ประเมิน
ค่าของพนัธะของเธอต ่าไปดว้ยการอา้งอยา่งผดิๆ ถึงการลงโทษของพระเจา้”215  

 
พระเจา้เปิดเผยพระลกัษณะของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ เม่ือเราไม่ไดจ้ดจ าพระ
วจนะของพระเจา้ไวอ้ยา่งแม่นย  า  บ่อยคร้ังแลว้ ผลลพัธ์ก็คือแนวคิดเก่ียวกบัพระเจา้ไดถู้กบิดเบือน
ไป ส่ิงน้ีไดน้ าเอวาท่ีจะสงสัยความดีของพระเจา้   การอา้งของงูไดข้ดัแยง้อยา่งโดยตรงกบัประเด็น
ของบทท่ี 1 และ 2 นัน่คือ พระเจา้จะจดัเตรียมส่ิงดีส าหรับมนุษย ์

 
“มนัเป็นเพราะว่า ‘ยาเวห์ เอลโลฮิม’ แสดงออกอยา่งหนกัแน่นถึงความเช่ือมัน่พื้นฐานของ พนัธ-
สัญญาเดิมเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้เป็นทั้งพระผูส้ร้างและหุ้นส่วนพนัธสัญญาของอิสราเอล ท่ีงูและ
ผูห้ญิงหลีกเล่ียงค าศพัทใ์นการอภิปรายของพวกเขาพระท่ีพวกเขาก าลงักล่าวถึงนั้น มุ่งร้าย  ซ่อนเร้น 
และกงัวลท่ีจะจ ากดัมนุษย ์ ลกัษณะของพระองคน์ั้นแตกต่างอย่างมากกบั พระลกัษณะของยาเวห์
เอลโลฮิมท่ีเน้ือเร่ืองหลีกเล่ียงช่ืออยา่งชดัเจนในการสนทนาของบทท่ี 3:1-5”216  

 
ความโนม้เอียงตามธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีเรามีเม่ือเราไม่เขา้ใจหรือไม่ไดจ้ดจ าพระวจนะของพระเจา้ 
ได้อย่างแม่นย  าก็คือท่ีจะท าให้มนัจ ากัดมากยิ่งกว่าท่ีพระเจ้ากล่าวไว ้ ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีเอวาได้ท า                
ส่ิงน้ีคือ รูปแบบของการเคร่งครัดในกฎระเบียบ 

 
3:4-5 ขั้นท่ีสองในการทดลองของซาตานก็คือท่ีจะปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้ ในการปฏิเสธมนัเขาได้

ใส่ แรงจูงใจใหก้บัพระเจา้ท่ีไม่ไดส้อดคลอ้งกบัพระลกัษณะของพระเจา้    แรงจูงใจแทข้องพระเจา้
คือสวสัดิภาพของมนุษย์ แต่งูนั้ นได้บ่งบอกว่ามันเป็นสวสัดิภาพของพระเจ้าโดยการสูญเสีย
บางอยา่งของมนุษย ์

 
ดูเหมือนการแนะน าท่ีไดเ้พิ่มมาน้ีไดส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีงูไดบ้่งบอกเก่ียวกบัแรงจูงใจของพระเจา้ใน 
ขอ้ท่ี 1 มาแลว้ หลงัจากท่ีเอวาไดส้งสัยเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้  เธอพร้อมท่ีจะยอมรับการ 
ปฏิเสธพระวจนะของพระองค ์

 
ส่ิงท่ีงูไดก้ล่าวเก่ียวกบัเอวาท่ีเป็นเหมือนพระเจา้นั้นเป็นความจริงคร่ึงหน่ึงอยา่งถากถางแลว้ เธอได ้
เป็นเหมือนพระเจา้แลว้เพราะว่าเธอไดถู้กสร้างตามฉายาของพระองค์ (1:26)   เธอไดก้ลายเป็น
เหมือนพระเจา้ หรือส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีเป็นพระเจา้ (ค าฮีบรู ‘เอลโลฮิม) ในแง่ท่ีวา่เธอไดรั้บความรู้ท่ีมาก
ข้ึนถึงความดีและความชัว่ดว้ยการกินผลจากตน้ไมน้ั้น    อยา่งไรก็ตาม เธอไดก้ลายเป็นเหมือนพระ



เจา้น้อยลงเพราะวา่เธอไม่ไดไ้ร้เดียงสาเก่ียวกบับาปอีกต่อไป     ความสัมพนัธ์ของเธอกบัพระเจา้
นั้นได ้เสียหาย (3:24)   การแยกออกจากพระเจา้ท่ีเป็นผลท่ีตามมานั้นก็เป็นแก่นแทข้องความตาย 
(2:17)       

 
 หลกัค าสอนแรกท่ีซาตานปฏิเสธในพระคมัภีร์ก็คือว่าบาปส่งผลต่อความตาย (การแยกออกจาก 
 พระเจา้) หรือ ในดา้นลบ ค าสอนเท็จแรกก็คือว่า พระเจา้จะไม่ลงโทษบาป    ส่ิงน้ียงัเป็นความจริง 
 ท่ีซาตานพยายามอยา่งหนกัท่ีจะใหผู้ค้นท่ีจะไม่เช่ือ 
 
การล้มลง 3:6-8 
 

ในส่วนน้ี ความสัมพนัธ์ท่ีพระเจา้ไดก่้อตั้งกบัมนุษย ์   ซ่ึงเป็นจุดหลกัของเร่ืองราวการทรงสร้างนั้น
ไดแ้ตกหกั     เรา สามารถไดรั้บความเขา้ใจอยา่งถ่องแทท่ี้ยิง่ใหญ่เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยจ์ากเร่ืองราวน้ี    
อุปนิสัยของอาดมัและ เอวาตามท่ีไดถู้กบนัทึกไวท่ี้น่ีไดถู้กท าซ ้ าโดยลูกหลานของพวกเขาทุกคน 
 

“มนัเกือบจะไม่มากเกินไปท่ีจะกล่าวว่าบทน้ีเป็นจุดส าคญัของพระคมัภีร์ . . . . ดว้ยขอ้ยกเวน้ของ
ความเป็นจริงของการทรงสร้าง ท่ีน่ีมีการบนัทึกของส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดและเหตุการณ์ท่ีแผข่ยายไปทัว่
ในประวติัศาสตร์ของโลก นัน่คือ ทางเขา้ไปสู่บาป”217 

 
“. . . พระธรรมปฐมกาลไม่ไดอ้ธิบายถึงท่ีมาของความชัว่   ถา้จะว่าไปแลว้ การบนัทึกทางพระ
คมัภีร์กล่าววา่ความชัว่ไม่มีท่ีมาของมนั    ความชัว่ไม่ไดฝั้งติดในมนุษย ์หรือมนัไม่สามารถกล่าวได้
วา่ บาปเป็นผลลพัธ์ของการล่อให้ติดกบัของพระเจา้    ผูท้ดลองยืนอยู่นอกมนุษยคู์่นั้นและต่อตา้น
พระวจนะของพระเจา้”218 

 
3:6 จากการท่ีไดย้อมต่อการทดลอง  เอวาก็ไม่ไดเ้ช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระเจา้  ในขณะท่ีงูไดร่ิ้เร่ิมสอง 
 ขั้นตอนแรก  เขาไดย้อมให้ความตอ้งการตามธรรมชาติ (เน้ือหนงัของเธอ) ของเอวาน าเธอไปสู่กบั 
 ดกัของเขา    แทนท่ีจะฟังงู  เอวาควรไดก้ล่าวส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัส (การห้ามของพระองค์) แก่มนั  
 อยา่งท่ีพระเยซูไดก้ล่าวเม่ือพระองคไ์ดถู้กทดลอง (มธ. 4:4, 7, 10) 
 
 สามลู่ทางทั้งหมดของการทดลองทางเน้ือหนงัก็ปรากฎในขอ้ท่ี 6 
 

1. เธอไดเ้ห็นวา่ตน้ไมน้ั้น “น่ากิน” (ตณัหาของเน้ือหนงั นัน่คือ ความตอ้งการท่ีจะท าบางส่ิงท่ีตรงกนั
ขา้มกบั น ้าพระทยัของพระเจา้ กล่าวคือ กินผลไมท่ี้อร่อย) 



2. มนั “น่าดู” (ตณัหาของตา  นัน่คือ ความตอ้งการท่ีจะมีบางส่ิงนอกเหนือน ้ าพระทยัของพระเจา้  
กล่าวคือ ครอบ ครองผลไมท่ี้สวยงาม)   

3. มนั “มุ่งหมายจะใหเ้กิดปัญญา” (ความหยิง่ของชีวิต นัน่คือ ความตอ้งการท่ีจะเป็นบางส่ิงนอกเหนือ 
น ้าพระทยัของพระเจา้  กล่าวคือ ฉลาดอยา่งพระเจา้ หรือพระต่างๆ)    มนัคือการ คน้หาปัญญาท่ีได้
น าเอวา ไปสู่การไม่เช่ือฟังพระเจ้า219  

 
 เอวาไดเ้ห็น  ไดโ้ลภ และไดกิ้นผลไมน้ั้น (เปรียบเทียบ ยชว. 7:21; 2 ซมอ. 11:2-4)    เรารับรู้ 
 จากนั้นก็โลภ และจากนั้นก็กระท า 
 

“เราไดส้ังเกตไปแลว้. . . ถึงการท่ีฉากเหล่าน้ีเองก็ถูกเรียบเรียงในรูปแบบท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูป
สมมาตร  (ABCDCBA)    ภายในฉากกลางน้ีเคร่ืองมืออยา่งเดียวกนัไดถู้กใชจุ้ดกลาง ‘และเขาได้
กิน” ก็ใชค้  ากริยาหลกัของเร่ืองราวน้ี คือค าวา่  ‘กิน’    ในดา้นใดดา้นหน่ึงนั้นก็มีความหวงัของการ
กินของผูห้ญิงคือ ‘น่ากิน’ ‘น่าดู’  ‘ใหค้วามเขา้ใจ’ ซ่ึงได ้สัดส่วนกบัผลกระทบของมนัคือ ‘ตาสวา่ง
ข้ึน’  ‘ส านึกวา่ตนเปลือยกายอยู่’  ‘ซ่อนตวัอยู่ใหมู่ตน้ไม’้    การเปรียบเทียบเหล่าน้ีเป็นการ
เปรียบเทียบแบบจงใจ”220     
 
“ขอ้เสนอท่ีวา่ผูใ้หญ่สามารถเพง่มอง ณ ส่ิงใดก็ตามไดน้ั้นก็น่าเยย้หยนัและไร้เดียงสา  เพราะว่าการ
เพง่มองบ่อยคร้ังแลว้ติดตามมาดว้ยความตอ้งการและการท าบาป”221  

 
เม่ือพิจารณาถึงถอ้ยค าของพระเยซูท่ีวา่การมองอยา่งมีตณัหา ก็เป็นบาปเท่ากบัการกระท าท่ีโจ่ง แจง้
ของบาป(มธ. 5:27-28) นั้น เอวาไดก้ระท าบาปแรกเม่ือเธอได้ตอ้งการผลไมต้อ้งห้ามนั้นไหม?   
ความตอ้งการต่างๆ ท่ีบาปนั้นเป็นบาป  แต่การทดลองต่างๆ ไม่ใช่บาปจนกระทัง่เราตอบสนองโดย
การยอมต่อพวกมนั    เอวาไดท้  าส่ิงน้ีเม่ือเธอไดกิ้นผลไมน้ั้น    เธอก็เพียงแค่มีประสบการณ์กบัการ
ทดลองเท่านั้น จนกวา่เธอไดกิ้นมนั   

 
 “น่ีคือแก่นแท้ของความโลภ    มันคือท่าทีท่ีกล่าวว่า ข้าพเจ้าต้องการบางส่ิงท่ีข้าพเจ้าไม่มี 
 ในตอนน้ีเพื่อท่ีจะมีความสุข”222 
 
 “ส่ิง ท่ีอาดัมและเอวาได้แสวงหาจากต้นไม้แห่งความรู้ไม่ใช่ความรู้ทางปรัชญาหรือทาง 
 วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของคนกรีกแต่เป็นความรู้เ ชิงปฏิบัติ ท่ีจะให้พรและความ 
 ส าเร็จแก่พวกเขา”223 



ความไม่รู้หรือการไม่ค  านึงถึงพระวจนะของพระเจา้ก็ท  าให้บุคคลหน่ึงนั้นอ่อนแอต่อการทดลอง 
อยา่งมาก (สดด. 119:11)    สภาวะเหล่าน้ีก่อให้เกิด การไม่วางใจ  ความไม่พึงพอใจ และสุดทา้ย  
การไม่เช่ือฟัง   ความลม้เหลวท่ีจะยกย่องความดีของพระเจา้ก็น าไปสู่การไม่วางใจในความดีของ
พระองค ์   การหา้มของพระเจา้เช่นเดียวกบัการจดัเตรียมของพระองคน์ั้นก็เพื่อประโยชน์ของเรา      

 
“ตน้ตอของความบาปควรเป็นท่ีเขา้ใจ    รากฐานของความบาปทั้งส้ินอยูใ่นความตอ้งการของมนุษย์
ต่อการแสดงสิทธ์ิของตนและความตั้งใจของเขาท่ีจะเป็นอิสระจากพระเจา้    อาดมัและเอวาไดห้มด
ความอดทนกบัขอ้จ ากดัท่ีไดว้างไวเ้หนือพวกเขาโดยค าสั่งของพระเจา้และมนัคือการต่อตา้นต่อส่ิง
น้ีท่ีพวกเขาไดแ้สดงสิทธ์ิของพวกเขาเองและก็ไดล้ม้ลง  ดว้ยเหตุนั้น มนุษยไ์ม่ชอบท่ีจะพึ่งพาซ่ึงกนั
และกนั ไม่ชอบท่ีจะอยูใ่ตค้  าสั่งของซ่ึงกนัและกนั และไม่ชอบท่ีจะอยูใ่ตค้  าสั่งจากภายนอก    เขา
ตอ้งการท่ีจะไปตามทางของเขาเอง  ท่ีจะเป็นนายของเขาเอง และในฐานะผลลพัธ์ เขาก็ท าบาป  และ
กลายมาเป็น‘เจา้นาย’ ของเขาเองซ่ึงเป็นมรดกแห่งวบิติั”224   

 
พระเจา้ไดข้อให้ผูค้นท่ีจะเช่ือและวางใจพระวจนะของพระองคอ์ยูเ่สมอ วา่น ้ าพระทยัของพระองค ์
ส าหรับเรานั้นจะส่งผลต่อพระพรของเรา    อย่างไรก็ตาม  ซาตานได้กระตุ้นเราอยู่เสมอท่ีจะมี 
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจะโนม้นา้วเราวา่เราสามารถไดรั้บพระพรต่างๆ ท่ีใหญ่กวา่ได ้เขาไดก้ล่าววา่ 
“ลองมนัดู คุณจะชอบมนั” แต่พระเจา้ตรัสวา่ “จงวางใจเราและเจา้จะมีชีวิตอยู”่ ซาตานเยา้ยวนให ้ 
เราท่ีจะประสบกบับางส่ิงเพื่อจะท าให้เราแน่ใจถึงความดีของมนัซ่ึงขดัแยง้โดยตรงกบัน ้ าพระทยั
ของพระเจา้ส าหรับเรา    มนัเป็นแนวทางของการมองด้วยสายตามากกว่าท่ีจะเป็นแนวทางแห่ง
ความเช่ืออาดมัไดเ้ลือกท่ีจะเช่ือฟังภรรยาของเขาแทนท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ (เปรียบเทียบ 3:17)   

  
“. . . อาดมัคงจะไม่กลา้ท่ีจะต่อตา้นสิทธิอ านาจของพระเจา้เลย  นอกจากวา่เขาไม่ไดเ้ช่ือในพระ
วจนะของ   พระเจา้”225 

 
“ในความสมบูรณ์น้ี [นัน่คือ ในสภาพท่ีไม่ไดล้ม้ลงของเขา] เขาก็มีอ านาจโดยความตั้งใจอยา่งอิสระ
ท่ีจะไดม้าซ่ึงชีวตินิรันดร์ ถา้เขาไดต้ั้งใจอยา่งนั้น . . . . กระนั้นการเลือกของเขา เก่ียวกบัความดีและ
ความชัว่นั้นก็เป็นอิสระ และนัน่ไม่ใช่ส่ิงเดียวเท่านั้น แต่ความถูกตอ้ง สูงสุดก็อยู่ในความคิดและ
ความตั้งใจของเขา และส่วนต่างๆ ทางอวยัวะทั้งหมดก็ประกอบ กนัอย่างถูกตอ้งไปสู่การเช่ือฟัง
จนกระทัง่ในการท าลายตวัเขาเองนั้นเขาไดท้  าใหพ้รต่างๆ  ของเขาเองเส่ือมไป “ตอนน้ีเราตอ้งจ า
ไวว้่า  ณ การทรงสร้างคร้ังแรกนั้นมนุษย์แตกต่างอย่างมากจากคนรุ่นหลงัของเขาทั้งหมด ผูซ่ึ้ง
ได้รับต้นก าเนิดของพวกเขามาจากเขาในสภาพท่ีเส่ือมของเขานั้น ก็ได้รับรอยมลทินซ่ึงเป็น
กรรมพนัธ์ุจากเขา    เพราะว่าส่วนต่างๆแต่ละส่วนของจิตใจของเขาไดถู้กก่อรูปไปสู่ความซ่ือตรง  



ความปกติสุขของความคิดของเขานั้นยืนหยดัและความตั้งใจของเขานั้นก็มีอิสระท่ีจะเลือกส่ิงดี . . . 
. แต่เหตุผลท่ีพระองค ์(พระเจา้) ไม่ไดค้  ้าจุนมนุษยโ์ดยความดีของความพากเพียร [นัน่คือ รักษาเขา
ไวจ้ากการท าบาป]ก็ฝังตวัอยูใ่นแผนการของพระองค.์ . .”226 

 
3:7-8 การแยกออกท่ีบาปก่อให้เกิดในความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัพระเจา้ก็ปรากฎออกมาอย่างชัดเจน 
 ในขอ้เหล่าน้ี    ความรู้ใหม่ของพวกเขาท่ีงูไดส้ัญญาไวว้่าจะท าให้พวกเขาเป็นเหมือนพระเจา้นั้น  
 จริงๆ แลว้ไดส้อนพวกเขาวา่ พวกเขาไม่เหมือนกนัและกนัอีกต่อไป   พวกเขาไดอ้ายถึงการเปลือย 
 เปล่าของพวกเขาและไดเ้ยบ็ใบมะเด่ือรวมกนัเพื่อจะซ่อนความแตกต่างของพวกเขาไวจ้ากซ่ึงกนั 
 และกนั (ขอ้ 7)227    บางทีพวกเขาไดเ้ลือกใบมะเด่ือก็เพราะวา่ใบมะเด่ือนั้นใหญ่และแขง็แรง 
 
 เวลา “เยน็” ของวนันั้นตามตวัอกัษรแลว้คือ “ลม” ของวนั    พระเจา้ไดเ้สด็จมาหาอาดมัและเอวา 
 ดว้ยลมน้ี    พระองคไ์ดเ้สด็จมาดว้ยลมก่อนหนา้น้ีในการทรงสร้าง (1:2) และภายหลงัต่อโยบ (โยบ 
 38:1) อิสราเอล (อพย. 20:18-21; เปรียบเทียบ ฉธบ. 5:25) และเอลียาห์ (1 พงศก์ษตัริย ์19:11) 
 

“การเปล่ียนแปลงอย่างสมบูรณ์มากข้ึนไม่สามารถถูกจินตนาการได้    ความวางใจแห่งการ                       
ไร้เดียงสาถูกแทนท่ีดว้ยความกลวัแห่งความผดิ    ตน้ไมท่ี้พระเจา้ไดส้ร้างให้มนุษยท่ี์จะ มองดู (2:9) 
ตอนน้ีเป็นท่ีหลบซ่อนของเขาท่ีจะป้องกนัพระเจา้ไวจ้ากการมองดูเขา”228 

 
ขอ้ท่ี 7 แสดงถึงการเร่ิมตน้ของยุคการจดัการอนัท่ีสอง คือ ยุคการจดัการของจิตส านึก (หรือความ 
รับผิดชอบทางศีลธรรม) อาดมัและเอวาไดล้ม้เหลวในความรับผิดชอบของพวกเขาภายใตยุ้คการ 
จดัการของความไร้เดียงสา  ตอนน้ีพวกเขาไดเ้ป็นคนบาป    พวกเขาไดก้บฎต่อค าสั่งท่ีพิเศษของ 
พระเจา้ (2:16-17) และการกบฎน้ีไดแ้สดงถึงการเปล่ียนผา่นจากความรู้ถึงความดีและความชัว่                
ทางทฤษฎีไปสู่ความรู้ถึงความดีและความชัว่ทางประสบการณ์    ตอนน้ีความรับผิดชอบใหม่ของ 
พวกเขาไดก้ลายเป็นการท่ีจะท าส่ิงดีทั้งหมดท่ีรู้  ท่ีจะละเวน้จากความชัว่ทั้งหมดท่ีรู้  และท่ีจะเขา้หา 
พระเจา้โดยทางการถวายบูชาโลหิต ซ่ึงคอยท่าการถวายบูชาของพระคริสต ์   ในฐานะช่วงเวลาของ 
การทดสอบส าหรับมนุษย ์ ยคุการจดัการของจิตส านึกไดส้ิ้นสุดลงดว้ยน ้ าท่วมโลก    อยา่งไรก็ตาม  
ผูค้นก็ตอ้งรับผดิชอบทางศีลธรรมต่อพระเจา้ต่อไปขณะท่ีพระองคไ์ดเ้พิ่มการส าแดงถึงพระองคเ์อง 
และน ้าพระทยัของพระองคใ์นยคุต่างๆ ท่ีตามมา (เปรียบเทียบ กจ. 14:14-16; รม. 2:15; 2 คร. 4:2)     

 
 เอวาไม่ไดต้ายทางกายภาพทนัที  แต่เธอไดต้ายทางวิญญาณทนัที    เธอไดป้ระสบกบัความห่างเหิน 
 ในความสัมพนัธ์ของเธอกบัพระเจา้    ในพระคมัภีร์นั้น ความตายหมายถึงการแยกออก ไม่ไดห้มาย 
 ถึงการดบัสูญ    บาปส่งผลให้เกิดความห่างเหิน ทางดา้นศาสนศาสตร์ (ระหว่างพระเจา้กบัมนุษย)์ 



 ทางดา้นสังคม (ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย)์  ทางดา้นจิตใจ (ระหวา่งมนุษยแ์ละตวัเขาเอง) และทาง 
 ดา้นนิเวศน์ (ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ)    เราอาจเพิ่มทางดา้นเพศ (ระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง) และ 
 ทางดา้นการสมรส (ระหวา่งสามีกบัภรรยา) อีกดว้ย 
 

ความตายสามประเภทก็ปรากฎในพระคมัภีร์ คือ ทางกายภาพ ซ่ึงเป็นการแยกออกของร่างกาย  และ
จิตใจ (ส่วนท่ีเป็นวตัถุและส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นวตัถุของบุคคลหน่ึง) ทางวญิญาณ ซ่ึงเป็นการแยก  ออก
ของบุคคลหน่ึงกบัพระเจา้และทางนิรันดร์ซ่ึงเป็นการแยกออกอยา่งถาวรของบุคคลหน่ึงกบัพระ เจา้
อคัรทูตเปาโลไดเ้ขียนวา่เอวาไดถู้กหลอก (1 ทธ. 2:14)    น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่ โดยธรรมชาตินั้น 
ผูห้ญิงอยูภ่ายใตก้ารหลอกลวงง่ายกวา่ผูช้าย 

 
“มนัไม่ส่ิงใดในพระคมัภีร์ท่ีบ่งบอกวา่ผูห้ญิงนั้นดอ้ยกวา่ผูช้ายในทางใดก็ตาม หรือหวัน่ไหวต่อการ
ทดลองมากกวา่เขา”229 

 
“ผูท้ดลองก็กล่าวต่อผูห้ญิง  บางทีไม่ใช่เพราะว่าเธอนั้นเปิดต่อการทดลองและมีแนวโน้ม ท่ีจะท า
บาปมากกว่า เพราะว่านัน่แทบจะไม่เป็นแนวคิดรวบยอดของพนัธสัญญาเดิมในท่ีอ่ืนๆ เหตุผลนั้น
อาจอยูใ่นส่ิงน้ี คือ หญิงนั้นไม่ไดรั้บขอ้หา้มจากพระเจา้โดยส่วนตวัอยา่งท่ีอาดมัไดรั้บ”230 

 
เธออาจไดรั้บพระวจนะของพระเจา้ทางอาดมั บางทีซาตานไดย้วนใจเอวาเพราะวา่เธอไม่ไดแ้ค่อยู่
ภายใตสิ้ทธิ อ านาจของพระเจา้เท่านั้น แต่อยู่ภายใตสิ้ทธิอ านาจของสามีของเธออีกด้วย เพราะ 
ฉะนั้นเธอก็มีแนวโนม้มากข้ึนท่ีจะคิดวา่พระเจา้ไดย้บัย ั้งบางส่ิงไวจ้ากเธอ 

 
 “มนัน่าสนใจท่ีจะสังเกตว่า เม่ือบาปน้ีถูกอา้งอิงถึงตลอดทั้งพระคมัภีร์  มนัไม่ไดถู้กอา้งอิงถึงว่า 
 เป็นบาปของเอวา แต่เป็นบาปของอาดมั! วลีในขอ้ท่ี 6 ‘กบัเธอ’ ดูเหมือนจะบ่งบอกวา่อาดมัไดอ้ยู ่
 ขา้งเอวาเม่ือเธอได้ถูกทดลองโดยซาตาน ในฐานะผูบ้ริหารจดัการทางเทวะของพระเจา้และใน 
 ฐานะหวัหนา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งของครอบครัว  มนัเป็นความรับผิดชอบของอาดมัท่ีจะปกป้องเอวา 
 และท่ีจะท าให้แน่ใจว่าเธอคงอยู่ในการจ านนต่อค าสั่งของพระเจา้    แต่อาดมัไดล้ม้เหลวในความ 
 รับผดิชอบท่ีพระเจา้ประทานให ้และไดอ้นุญาตใหเ้อวาท่ีจะกินจากผลไมต้อ้งหา้มนั้น”231 
 
 อยา่งไรก็ตาม อาดมัไม่ไดถู้กหลอกลวง (1 ทธ. 2:14)    เขาไดท้  าบาปอยา่งตระหนกัรู้ถึงส่ิงท่ีก าลงั 
 เกิดข้ึนอย่างส้ินเชิง (ขอ้ 6ข)   บาปของเอวาเป็นบาปของการร่ิเร่ิม ขณะท่ีบาปของอาดมัเป็นการ 
 ยอมตาม232     การรุกรานมากเกินไปของผูห้ญิง และการเฉยเมยมากเกินไปของผูช้ายยงัคงเป็น 
 แนวโนม้ของทั้งหญิงและชายตามล าดบั    เม่ืออาดมัไดท้  าบาป  ความตาย “ไดแ้ผไ่ปถึงมวลมนุษย ์



 ทุกคน” (รม. 5:12) เพราะวา่อาดมัไม่ใช่เอวาท่ีเป็นหัวหนา้ของเผา่พนัธ์ุมนุษยภ์ายใตก้ารบริหาร 
 จดัการของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 3:18-23)233   
 

นกัอรรถาธิบายบางคนไดตี้ความการกินผลไมต้อ้งห้ามวา่เป็นการใชถ้อ้ยค าสุภาพส าหรับการมีเพศ 
สัมพนัธ์234    พวกเขากล่าววา่ บาปดั้งเดิมคือบาปทางเพศ    อยา่งไรก็ตาม บทพระคมัภีร์ก็ท  าให้ การ
ตีความเช่นนั้นเป็นไปไม่ได ้      เอวาไดท้  าบาปก่อน (ขอ้ 6) เธอไดท้  าบาปคนเดียว (ขอ้ 6) และ พระ
เจา้ไดรั้บรองเร่ืองเพศก่อนหนา้นั้น (1:28) 

 
“ความเปลือยเปล่าของอาดมัและเอวา (2:25) ไม่ไดท้  าให้การเปลือยกายเลอเลิศ แต่แสดงให้เห็นวา่
ท าไมมนุษยต์อ้งสวมเส้ือผา้    ส่ิงท่ีมาพร้อมกบัการลม้ลงในความบาปก็คือการสูญเสียท่ีน่าเศร้าใจ
ถึงการไร้เดียงสา (พร้อมกบัความอบัอายท่ีเป็นผลลพัธ์)    เม่ือความคิดของผูค้นไดรั้บความกระจ่าง
จากข่าวประเสริฐ  พวกเขาก็เขา้ใจถึงความลม้เหลวทางศีลธรรมและธรรมเนียมปฏิบติัของการสวม
ใส่ของพวกเขาท่ีป้องกนัพวกเขาไวจ้ากการทดลองทางเพศ”235 

 
บทเรียนท่ีไร้กาลเวลาของขอ้เหล่าน้ีก็คือวา่ ชยัชนะเหนือการทดลองท่ีจะละเมิดความปรารถนาดี 
ของพระเจา้ก็ข้ึนอยูก่บัความรู้ท่ีถ่ีถว้นถึงพระวจนะของพระเจา้ และความมัน่ใจท่ีแน่วแน่ในความดี 
ของพระเจา้ ตามท่ีอิสราเอลไดเ้ผชิญกบัการทดลองท่ีจะออกจากน ้ าพระทยัท่ีไดเ้ปิดเผยของพระเจา้ 
จากพวกต่างชาติท่ีพวกเขาไดเ้ผชิญหนา้นั้น  การบนัทึกน้ีคงไดจ้ดัเตรียมแหล่งส าหรับการคงไวซ่ึ้ง 
ความสัตยซ่ื์ออย่างท่ีมนัท าส าหรับเราในวนัน้ี    บ่อยคร้ังแลว้ การทดลองเหล่าน้ีก็ดึงดูด เพราะว่า 
พวกมนัสัญญาถึงพระพรและความส าเร็จท่ีเหนือกวา่ แมก้ระทัง่ความเป็นพระเจา้    เพราะฉะนั้น 
การรู้จกัพระวจนะของพระเจา้นั้นส าคญัอยา่งยิ่ง (เปรียบเทียบ 6:5-9,13-25; สดด.119:9-16) ซาตาน 
ไดท้ดลองพระเยซูในท านองเดียวกนักบัท่ีเขาไดท้ดลองเอวา    อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดพ้ิชยัอยา่ง 
มีชยัชนะโดยการใชพ้ระวจนะของพระเจา้อยา่งแม่นย  า ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความสัตยซ่ื์อต่อน ้ าพระทยัของ 
พระเจา้    ปัญญาแทม้าจากการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ ไม่ใช่การไม่เช่ือฟัง 

 
การเผชิญหน้าของพระเจ้ากบัคนบาป 3:9-13 
 
 ส่วนน้ีเร่ิมตน้ท่ีจะบรรยายถึงผลกระทบต่างๆ ของการลม้ลงในความบาป    ตอนน้ีเราเห็นพระเจา้ผู ้
ซ่ึงเป็น ผูส้ร้างและผูอุ้ปถมัภใ์นบทท่ี 1 และ 2 เป็นผูพ้ิพากษา (เปรียบเทียบ 1:3-4)    ก่อนอ่ืนพระองคไ์ด้
ซกัถามผูก้ระท า ผดิเพื่อจะไดรั้บการสารภาพ  จากนั้นไดป้ระกาศถึงเง่ือนไขใหม่ส าหรับชีวิต และสุดทา้ยได้
จดัเตรียมส าหรับคนบาป อย่างมีพระคุณ    ความรับผิดชอบของคนบาปก็คือท่ีจะสารภาพบาปของพวกเขา
และท่ีจะยอมรับและวางใจใน การจดัเตรียมของพระเจา้ส าหรับพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:9) 



 
 โปรดสังเกตว่า พระเจา้ไดท้  าการร่ิเร่ิมในการแสวงหาคนบาปเพื่อท่ีจะก่อตั้งความสัมพนัธ์กบัพวก
เขาข้ึนมา ใหม่    หลกัฐานของความรักของพระเจา้คือความไม่เต็มใจของพระองคท่ี์จะละทิ้งผูท่ี้พระองคไ์ด้
รักแมว้่าพวกเขาได ้ลม้เหลวท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์    การเขา้หาของพระองค์นั้นนุ่มนวลและ
กรุณา (ขอ้ 9, 11, 13)  
 

“ทั้งๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัท่ีชดัเจนในการแสดงออกต่อศาสนาต่างๆ ของคนต่างชาติ  มนุษยรูป
นิยม ของพนัธสัญญาเดิมก็เปิดเผยอย่างน่าสังเกตมากข้ึนถึงแนวคิดรวบยอดท่ีแตกต่างอย่างเฉียบ
ขาดถึงพระเจา้”236 

 
บทพระคมัภีร์บนัทึกถึงผลกระทบหลายอยา่งของการลม้ลงในความบาปท่ีมีต่ออาดมัและเอวา 
1. พวกเขาไดรู้้สึกผดิและอบัอาย (ขอ้ 7) 
2. พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะเปล่ียนสภาพเหล่าน้ีโดยความพยายามของพวกเขาเอง (ขอ้ ) 
3. พวกเขาไดห้นีจากการทรงสถิตของพระเจา้เน่ืองจากการกลวัพระองค ์(ขอ้ 8, 10) 
4. พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะต าหนิบาปของพวกเขาต่อกนัและกนั แทนท่ีจะสารภาพความรับผิดชอบ
ส่วนตวั (ขอ้ 12, 13) 
 
 ขอ้เท็จจริงท่ีวา่อาดมัมองวา่ของขวญัท่ีดีของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา คือ เอวา เป็นท่ีมาของปัญหาของเขา
นั้นก็ แสดงให้เห็น วา่เขาไดล้ม้ลงไปไกลแค่ไหน (ขอ้ 12)    อยา่งแทจ้ริงแลว้ เขาไดก้ล่าวหาพระเจา้ถึงการ
เป็นเหตุใหเ้ขา ลม้ลงโดย การใหส่ิ้งท่ีตอนน้ีเขาไดถื้อวา่เป็นของขวญัท่ีไม่ดี  
 
การพพิากษาผู้กระท าผดิ 3:14-21 
 
 ในฐานะผลลพัธ์ของการไม่เช่ือฟังของมนุษยท่ี์มีต่อพระเจา้  สรรพส่ิงไดป้ระสบกบัการสาปแช่ง 
และเร่ิมตน้ ท่ีจะเส่ือมลง วิวฒันาการสอนว่ามนุษยก์ าลงัปรับปรุงสภาพของเขาผา่นทางความพยายามของ
ตนเอง    พระคมัภีร์ สอนวา่มนุษยก์ าลงัท าลายสภาพของเขาผา่นทางความบาป หลงัจากท่ีไดรั้บการอวยพร
จากพระเจา้ถึงสามคร้ัง (1:22, 28, 2:3)  ตอนน้ีสรรพส่ิงไดป้ระสบกบัการสาปแช่งสามคร้ัง (3:14, 17; 4:11) 
 

“ในพระคัมภีร์นั้ น  การท่ีจะสาปแช่งหมายถึงท่ีจะขอการพิพากษาของพระเจ้าตกท่ีบางคน                    
ซ่ึงตามปกติแลว้ก็เพื่อความผดิท่ีเฉพาะ”237 

 



 อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้เร่ิมต้นการทรงสร้างใหม่พร้อมกับพระสัญญาถึงพงศ์พนัธ์ุ  แผ่นดิน               
การปกครอง และการ พกัส าหรับการวางใจในถอ้ยค าท่ีมีอ านาจของพระองค์ 
 
 ขอ้ 14-10 เปิดเผยถึงเง่ือนไขของพนัธสัญญาหลกัตามพระคมัภีร์อนัท่ีสอง ซ่ึงก็คือพนัธสัญญาแบบ
อาดัม ท่ีน่ีพระเจ้าได้ระบุถึงเง่ือนไขท่ีมนุษย์ซ่ึงได้ล้มลงในบาปจะต้องด าเนินชีวิต (จนกว่าพระเจ้าได ้              
ยกการสาปแช่งของ พระองคไ์ป จากสรรพส่ิงในอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ – รม.8:21)   องคป์ระกอบของ                 
พนัธสัญญาน้ีสามารถสรุป ได้ดังต่อไปน้ี  พระเจ้าได้สาปแช่งงู (ข้อ 14) แต่ได้สัญญาถึงผูไ้ถ่ (ข้อ15)    
พระองค์ได้เปล่ียนสถานะของผู ้หญิง ในสามลักษณะ คือ เธอจะประสบกับการตั้ งครรภ์หลายคร้ัง                     
ความเสียใจและความเจบ็ปวดในความเป็นแม่และ ความเป็นหวัหนา้เร่ือยไปโดยผูช้าย (ขอ้ 16)    พระเจา้ได้
เปล่ียนปริมาณงานท่ีเบาของอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ไปสู่งานท่ีเป็นภาระหนักและความเสียใจท่ี
หลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากการสาปแช่งของพระองคท่ี์มีต่อแผน่ดิน (ขอ้ 17-19)    สุดทา้ยพระองค ์ไดส้ัญญาถึง
การตายฝ่ายร่างกายส าหรับอาดมัและพงศพ์นัธ์ุทั้งส้ินของเขา (ขอ้ 19) 
 
ผลกระทบต่องู 3:14-15 
 

การพิพากษาของพระเจา้เหนือผูล้ะเมิดแต่ละบุคคล (งู  ผูห้ญิง และผูช้าย) ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัทั้งหนา้ท่ี
ชีวติและ ความ สัมพนัธ์238    ในแต่ละกรณีนั้น การลงโทษไดส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของความผดิ 
 

“ค าสาปแช่งนั้นได้ถูกกล่าวต่องูและแผ่นดิน แต่ไม่ใช่ต่อผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึงบ่งบอกว่าพระพร
ไม่ไดห้ายไปอยา่งส้ินเชิง    จนกระทัง่มีการฆ่าคน ซ่ึงเป็นการละเมิดต่อฉายาของพระเจา้ท่ีบุคคลนั้น 
(คาอิน) ไดรั้บการสาปแช่งจากพระเจา้. . .”239 

 
1. งูนั้นฉลาด (ค าฮีบรู ‘อารัม)  แต่ตอนน้ีมนัถูกสาป (ค าฮีบรู ‘อาเรอ)  มนัจะตอ้งเคล่ือนไปบน

ทอ้งของมนั (ขอ้ 14) นักอรรถาธิบายบางคนถือตามตวัอกัษรและสรุปว่างูมีขาก่อนท่ี        
พระเจา้ไดส้าปมนั240  นกัอรรถาธิบายคนอ่ืนๆ นั้นถือวา่เป็นการเปรียบเทียบในฐานะท่ีเป็น
การอา้งอิงต่อสภาพท่ีถูกดูถูกซ่ึงเป็น ผลลพัธ์ของงู241 โจเซฟัสได้เขียนว่าพระเจา้ได้ถอด
ถอนการพูดจากงูไป ณ เวลาน้ี242 แต่มนัไม่มีการสนบั สนุนทางพระคมัภีร์ส าหรับการสรุป
เช่นน้ี 

 
2.  มนัจะกินผงคลีดิน (ขอ้ 14)   เน่ืองจากวา่งูไม่ไดกิ้นผงคลีดินตามตวัอกัษร  นกัตีความหมาย

คนถือประโยคน้ีในเชิงเปรียบเทียบ การกินผงคลีดินเป็นส านวนท่ีถูกใช้ในงานเขียนทาง
ตะวนัออกใกลเ้พื่อจะอธิบายถึง ความตกต ่าท่ีสุดของรูปแบบทั้งส้ินของชีวิต ในพระคมัภีร์



นั้นมนัยงัอธิบายถึงความน่าอายและการพ่ายแพ ้อย่างส้ินเชิงอีกด้วย (เปรียบเทียบ สดด. 
44:25; 72:9; อสย. 25:12; 49:23; 65:25; มคา. 7:17) 

 
ภายหลงัพระเจา้ได้เปิดเผยผ่านทางอิสยาห์ว่างูจะกินผงคลีดินช่วงระหว่างยุคพนัปี (อสย. 65:25)    
ปัจจุบนัน้ี งูกินพืชและสัตว ์ บางทีพระเจา้จะท าให้ส่วนน้ีของส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  านายในปฐมกาล
เก่ียวกบังูนั้นส าเร็จในอาณาจกัรพนัปี    น่ีเป็นการตีความตามตวัอกัษร  ถา้ส่ิงน้ีถูกตอ้ง  จากนั้นบาง
ทีเราควรถือส่วนก่อนหน้าน้ีของการสาปแช่งแบบตามตวัอกัษรเช่นกนั นัน่คือ งูไม่ไดเ้ดินทางบน
ท้องของพวกมันก่อนการล้มลงในความบาป ในอีกทางหน่ึง  อิสยาห์คงได้หมายถึงว่างูจะไร้
อนัตรายหลงัจากท่ีพระเจา้ยกการสาปแช่งไปจากสรรพส่ิงในยคุพนัปี 

 
3. มนัจะมีความเป็นศตัรูกนัระหวา่งงูและมนุษย ์(ขอ้ 15ก)   ส่ิงน้ีก็เกิดข้ึนอยา่งชดัเจนระหวา่ง

งูและคน  แต่ความตั้ งใจของพระเจ้าในข้อน้ีดูเหมือนจะรวมถึงบุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลังงู 
(ซาตาน) พร้อมกบังูเอง 

 
“. . .พงศ์พนัธ์ุของงูอา้งอิงถึงมนุษยต์ามธรรมชาติผูซ่ึ้งเขาไดน้ าไปสู่การกบฎต่อพระเจา้  ตอนน้ี 
มนุษยโ์ลกได้ถูกแบ่งออกเป็นสองชุมชน คือ ผูท่ี้ถูกเลือกสรร ผูซ่ึ้งรักพระเจ้าและคนเลวทราม                
ผูซ่ึ้งรักตนเอง (ยน. 8:31-32, 44; 1 ยน. 3:8)   แต่ละบุคคลของพระธรรมปฐมกาลจะเป็นพงศพ์นัธ์ุ 
ของหญิงท่ีผลิตความโน้มเอียงฝ่ายวิญญาณของเธอ หรือเป็นพงศ์พนัธ์ุของงูท่ีผลิตความไม่เช่ือ            
ของเขา”243   

 
4. ในท่ีสุดแลว้มนุษยก์็ท  าลายงู แมว้่างูจะท าให้เขามีบาดแผล (ขอ้ 15ข) น่ีเป็นค าพยากรณ์ถึง

ชยัชนะ    ของ“พงศพ์นัธ์ุ” ท่ีสูงสุดของหญิง (พระเมสสิยาห์) เหนือซาตาน (เปรียบเทียบ 
วว. 19:1-5; กท. 3:16, 19; ฮบ.  2:14; 1 ยน. 3:8)244  นกัตีความส่วนใหญ่ไดต้ระหนกัว่า
ขอ้น้ีเป็นพระสัญญาแรกตามพระคมัภีร์ถึงการจดัเตรียมส าหรับความรอด (“ข่าวประเสริฐ
แรก”)245  ส่วนท่ีเหลือของพระธรรม แทจ้ริงแลว้พนัธสัญญาเดิมทั้งหมด ก็ด าเนินการต่อไป
ท่ีจะช้ีไปขา้งหนา้ถึงพงศพ์นัธ์ุนั้น 

 
“ส าหรับผูเ้ขียนแลว้  งูนั้นเป็นตวัแทนของบางคนหรือบางส่ิง งูนั้นถูกเป็นตวัแทนโดย “พงศพ์นัธ์ุ” 
ของเขาเม่ือ “พงศพ์นัธ์ุ” นั้นถูกขยี้  หวัของงูนั้นก็ถูกขยี้  ดงันั้น หลายส่ิงก็อยูใ่นระหวา่งเส่ียงในตอน
พระคมัภีร์ท่ีสั้นน้ีมากกวา่ท่ีผูอ่้านจะตระหนกัไดใ้นตอนแรก โปรแกรมไดถู้กตั้งข้ึนโครงเร่ือง ไดถู้ก
จดัตั้งข้ึนท่ีจะน าผูเ้ขียนไปไกลเกินกว่างูน้ีหรืองูนั้น และ “พงศ์พนัธ์ุ” ของเขา มนัคือส่ิงท่ีงู และ 



“พงศ์พันธ์ุ” ของเขาท่ีเป็นตัวแทนท่ีอยู่  ณ ศูนย์กลางของจุดจดจ่อของผู ้เ ขียน พร้อมกับ                    
‘ส่ิงเดียว’ นั้น มนัก็มี ‘ศตัรู’ ท่ีจะตอ้งถูกขยี้”246 

 
“ตวับทในบริบทก็จดัเตรียมโครงร่างท่ีถูกตอ้งและชดัเจนในรูปแบบ  แต่ไม่สมบูรณ์ในรายละเอียด 
ทั้งส้ิน ค าถามจ านวนมากมายก็ถูกทิ้งไวโ้ดยปราศจากค าตอบ    เม่ือพระคริสตไ์ดต้ายท่ีบนกางเขน 
และได้เป็นข้ึนมาจากความตาย  รายละเอียดของจุดสุดยอดก็ถูกเติมเขา้ไปและระบุไว ้ แต่ตวับท 
ไม่ไดเ้รียกร้องท่ีจะถูกตีความใหม่    หรือมนัก็ไม่ไดเ้รียกร้องการตีความในแนวทางท่ีไม่ไดแ้นะน า 
ไวใ้นบริบท”247 

 
พระเจ้าได้สาปแช่งสัตว์ทั้ งหมดและสรรพส่ิงเน่ืองจากการล้มลงในความบาป (รม. 8:20)                          
แต่พระองค์ได้ท  าให้งูนั้นน่าดูหม่ินมากท่ีสุดของสัตวท์ั้งหมดเพราะส่วนของมนัในการล้มลงใน
ความบาป 

 
 “บรรดาถอ้ยค ามีอ านาจ    บรรดาถอ้ยค าแห่งการอวยพรและการสาปแช่งของพระเจา้นั้นมีพลงัมาก
 ท่ีสุดพวกมนัก าหนดชีวติของเรา”248 
 
ผลกระทบต่อผู้หญงิ 3:16 
 
1.  เอวาจะประสบกบัความเจบ็ปวดท่ีเพิ่มข้ึนในการคลอดลูก เป็นท่ีแน่ชดัวา่ มนัคงมีความเจ็บปวดบา้ง

ในขบวนการของการคลอดลูกก่อนการลม้ลงในความบาป  แต่เอวาและบรรดาลูกสาวของเธอจะ
ประสบกบัความเจบ็ปวดท่ีเพิ่มข้ึน  ตวับทไม่ไดก้ล่าววา่พระเจา้สัญญาถึงการตั้งครรภม์ากข้ึนพร้อม
กบัความเจ็บปวดมากข้ึน249   บางที “ความเจ็บปวด” และ “การคลอดลูก” เป็นการใช้ค  านามสอง
ค าเช่ือมกนัในตวับทภาษา ฮีบรูซ่ึง หมายถึง ความเจ็บปวดในการตั้งครรภ์หรือการตั้งครรภ์อย่าง
ระทมทุกข ์(เปรียบเทียบ 1:2; 4:12; 9:2; Ps. 9:2) ความ ช่ืนชมยินดีของผูห้ญิงในการตั้งครรภแ์ละ
การคลอดลูกมกัจะเป็นความเศร้าใจเน่ืองดว้ยเก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ปวด250 

 
2. การปรารถนาสามีของผูห้ญิง  มีการตีความหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีความปรารถนาของ

ผูห้ญิงอาจจะเป็น 
 

ก.  วลีน้ี “เจา้ยงัปรารถนาสามี”  หมายถึงว่า ความปรารถนาของผูห้ญิงจะอยู่ภายใตค้วาม
ปรารถนาของสามีของเธอ 



“ความปรารถนาของเธอ ไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตาม จะไม่ไดเ้ป็นของเธอเอง    เธอไม่สามารถ
ท าส่ิงท่ีเธอปรารถนาได้ เพราะว่าสามีของเธอปกครองเหนือเธออย่างนักเผด็จการ และ
อะไรก็ตามท่ีเธอ  ปรารถนานั้นก็อยูภ่ายใตค้วามปรารถนาของเขา”251 

  
ข. ผูห้ญิงจะมีความปรารถนาท่ียิง่ใหญ่และการพึ่งพาทางจิตใจท่ีสามีของเธอ 

“ความปรารถนาน้ีก็ประหลาด  มนัไม่ใช่แค่ความปรารถนาทางเพศเท่านั้น  มนัรวมถึงการ
ดึงดูดท่ีผูห้ญิงประสบเพื่อผูช้ายซ่ึงเธอไม่สามารถเอามาจากธรรมชาติของเธอได ้บรรดา
ผูส้นับสนุนสิทธิสตรีท่ีอิสระอาจแสวงหาท่ีจะก าจดัมนัไป  แต่มนัก็ยืนหยดัในการโผล่
ออกมา”252 

 
ค.  ผูห้ญิงปรารถนาท่ีจะควบคุมความสัมพนัธ์กบัสามีของเธอ มุมมองน้ีข้ึนอยูก่บัโครงสร้าง

แบบขนานของภาษาฮีบรูใน 4:7   ดูเหมือนวา่มุมมองน้ีดีท่ีสุดส าหรับขา้พเจา้ 
“ ‘ค าสาป’ ท่ีน่ีอธิบายถึงการเร่ิมตน้ของการต่อสู้ของทั้งหญิงทั้งชาย  หลงัจากการลม้ลงใน              
ความบาปนั้น  สามีไม่ไดป้กครองอยา่งง่ายดายอีกต่อไป  เขาตอ้งต่อสู้เพื่อความเป็นหวัหนา้
ของเขา   ความปรารถนาของผูห้ญิงก็คือท่ีจะควบคุมสามีของเธอ (ท่ีจะยื้อแยง่ความเป็นหวั
หนา้ท่ีไดถู้ก แต่งตั้งโดยพระเจา้) และเขาตอ้งควบคุมเธอถา้เขาสามารถ   บาปไดท้  าให้ทั้ง
การจ านนท่ีเต็มใจของภรรยาและความเป็นหัวหน้าท่ีมีความรักของสามีนั้นเส่ือมลง และ
ดงันั้นการปกครองแห่งความรักท่ีพบไดใ้นแดนสุขาวดีก็ถูกแทนท่ีดว้ย การด้ินรน  การใช้
อ านาจกดข่ี  การมีอ านาจเหนือกวา่และการบงการ”253 

 
ง.  ผูห้ญิงจะมีความปรารถนาท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีของเธอต่อไป แมว้า่หลงัจากการลม้ลง

ในความบาปนั้นเธอไดป้ระสบกบัความเจบ็ปวดท่ีเพิ่มข้ึนในการคลอดลูก 
“. . . ความปรารถนาของผูห้ญิงท่ีมีต่อผูช้าย และการปกครองของเขาเหนือเธอนั้น ไม่ใช่
การลงโทษแต่เป็นสภาพท่ีซ่ึงเธอจะประสบกบัการลงโทษ. . . . ทั้งๆ ท่ีมีการลม้ลงในความ
บาป มนัอาจรวมถึงวา่ผูห้ญิงจะมีความปรารถนาถึงความสนิทสนมกบัผูช้ายซ่ึงเก่ียวขอ้งไป
มากกวา่ความสนิทสนมทางเพศ. . . .”254 

 
 มุมมองน้ีถือวา่ถอ้ยแถลงน้ีของพระเจา้เป็นพระพรแทนท่ีจะเป็นค าสาปแช่ง 
 
ผลกระทบต่อมนุษย์โดยทัว่ไป 3:17-19 
 



1. อาดมัจะตอ้งท างานหนกัเพื่อจะหากินจากแผน่ดิน (ขอ้ 17-18)    อาดมัไดรั้บสิทธิพิเศษของการช่ืน
ชมกบัสวนแลว้ (2:15)  แต่น่ีไม่ไดเ้รียกร้องการท างานอยา่งหนกัและเหน่ือยยาก 

 
“ส าหรับผูช้ายแลว้ การลงโทษของเขาประกอบดว้ยความล าบากและความไม่เพียงพอของการด ารง 

 ชีพของเขา ซ่ึงตอนน้ีเขาตอ้งแสวงหาเพื่อตวัเขาเอง  การลงโทษของผูห้ญิงได้โจมตีท่ีรากท่ีลึกท่ี 
 สุดของการท่ีเธอเป็นภรรยาและแม่ การลงโทษของผูช้ายนั้นโจมตีท่ีเส้นประสาทภายในสุดแห่ง 
 ชีวติของเขา คือ งานของเขา  กิจกรรมของเขา และการจดัเตรียมส าหรับการยงัชีพ”255 
 

“การลงโทษเหล่าน้ีแสดงถึงความยุติธรรมท่ีโตก้ลบั อาดมัและเอวาไดท้  าบาปโดยการกิน  พวกเขา 
จะทนทุกขใ์นการท่ีจะกิน เธอไดบ้งการสามีของเธอ เธอจะถูกควบคุมโดยสามีของเธอ งูไดท้  าลาย 
เผา่พนัธ์ุมนุษย ์เขาจะถูกท าลาย”256 

 
“ในการบรรยายถึงความแตกต่างระหว่างสภาพของแผ่นดินก่อนหน้า และหลงัจากการลม้ลงใน 

 ความบาป ผูเ้ขียนแสดงให้เห็นวา่สภาพปัจจุบนัของแผน่ดินไม่ใช่แนวทางท่ีมนัถูกตั้งใจให้เป็นตรง 
 กนัขา้ม สภาพของแผน่ดินเป็นผลลพัธ์ของการกบฎของมนุษย ์ในการท าอยา่งนั้น ผูเ้ขียนไดปู้ทาง  

ส าหรับบรรทดัฐานท่ีเป็นศูนยก์ลางในโครงสร้างของอนาคตศาสตร์ตามพระคมัภีร์ ซ่ึงก็คือความ 
 หวงัเก่ียวกบั ‘ทอ้งฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่’ (เปรียบเทียบ อสย. 65:17; รม. 8:22-24; วว. 
 21:1)”257 
 
2.   เขาจะกลบัไปสู่ผงคลีดินเม่ือเขาไดต้ายไป (ขอ้ 19)    แทนท่ีจะด าเนินชีวิตตลอดไป ซ่ึงประสบกบั

ความเป็นอมตะทางกายภาพ  ตอนน้ีผูค้นจะตายทางกายภาพและประสบกบัความมตะทางกายภาพ 
 

“ปฐมกาล 3:19 ไม่ไดอ้า้งถึงสาเหตุของการตายต่อการประกอบร่างกายมนุษยข้ึ์นดั้งเดิม เพื่อวา่ใน
ท่ีสุดแลว้ มนุษยค์งไดต้ายอยู่แลว้  แต่ก็กล่าวถึงแค่หน่ึงในผลลพัธ์ต่างๆ ของความตาย  เน่ืองจาก
ร่างกายมนุษยไ์ดถู้กสร้างจากผงคลีดิน  เม่ือความตายมาถึง มนัควรจะถูกละลายไปสู่ดินอีกคร้ัง”258 

 
ขอ้ 18 แสดงถึงการพลิกกลบัของสภาพของแผน่ดินก่อนหนา้และหลงัจากการลม้ลงในความบาป    
ขอ้ 19  แสดงถึงส่ิงเดียวกนัส าหรับสภาพของมนุษย ์

 
“อาดมัและเอวาไดล้ม้เหลว. . . ท่ีจะถือรักษาขอ้หา้มของพนัธสัญญาแบบเอเดน [1:26-31; 2:16-17]     
การไร้เดียงสาไดสู้ญเสียไปและจิตส านึกไดบ้งัเกิดข้ึน. . . . 

 



“หลงัจากท่ีไดล้ม้เหลวภายใตพ้นัธสัญญาแบบเอเดน  จากนั้นมนุษยก์็ไดเ้ผชิญหนา้กบัการจดัเตรียม
ของพนัธสัญญาแบบอาดมั [3:14-19]    พนัธสัญญานั้นไม่มีเง่ือนไขในแง่ท่ีวา่พงศพ์นัธ์ุของอาดมั
และเอวาจะไม่สามารถหลีกหนีผลลพัธ์ต่างๆ ของความบาปโดยความพยายามของมนุษยไ์ด.้ . . . 

 
“อยา่งไรก็ตาม รังสีแห่งความสวา่งไดถู้กจดัเตรียมไวใ้นพนัธสัญญาแบบอาดมั เพราะวา่พระเจา้ได้
สัญญาวา่ผูไ้ถ่จะมา [3:15]. . . . ส่ิงน้ีเป็นบทน าของหวัขอ้ใหญ่ของพระคุณและการไถ่ท่ีพบไดใ้น
พระคมัภีร์. . . .  

 
“นอกจากจะถูกท าให้เขม้แข็งข้ึนโดยพระคุณของพระเจา้และถูกเปล่ียนแปลงโดยพระสัญญาต่างๆ 
ท่ีตามมาแลว้  จวบจนถึงปัจจุบนัผูค้นก็จะท างานภายใตก้ารจดัเตรียมของพนัธสัญญาแบบอาดมั”259 

 
ผลกระทบต่างๆ ทีเ่พิม่เติมต่ออาดัมและเอวา 3:20-21 
 
 อาดมัและเอวาได้ยอมรับการพิพากษาจากพระเจา้และไม่ได้กบฎต่อมนั    เราเห็นส่ิงน้ีในการท่ี
อาดมัได้ตั้ง ช่ือเอวาว่ามารดาของปวงชนท่ีมีชีวิต  ซ่ึงเป็นช่ือส่วนตวัท่ีก าหนดจุดหมายปลายทางของเธอ       
(ขอ้ 20)  เขาไดเ้ช่ือวา่ ชีวิตจะด าเนินต่อไปทั้งๆ ท่ีมีค  าสาปแช่งของพระเจา้ น่ีเป็นการกระท าแห่งความเช่ือ
และการแสดงออก ถึงความหวงั    เขาได้เช่ือพระสัญญาของพระเจ้าท่ีว่าเธอจะมีครรภ์และคลอดบุตร       
(ขอ้ 16)   ช่ือแรกของภรรยา ของเขา “ผูห้ญิง” (2:23) ไดม้องยอ้นไปยงัตน้ก าเนิดของเธอ  ในทางตรงขา้ม 
ช่ือท่ีสองของเธอ “เอวา” ขณะท่ีไดค้อยท่าจุดหมาย ปลายทางของเธอ 
 
1.  โปรดสังเกตว่าก่อนท่ีพระเจ้าได้ส่งอาดัมและเอวาออกไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ พระองค์ได้

จดัเตรียมเคร่ืองนุ่งห่มใหแ้ก่พวกเขา ซ่ึงเพียงพอส าหรับความจ าเป็นต่างๆ ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 
3:21-26)    การจดัเตรียมของพวกเขาเองนั้นไม่เพียงพอ (ขอ้ 7)   พระองคไ์ดท้  าเพื่อพวกเขาในส่ิงท่ี
พวกเขาไม่สามารถท าเพื่อตวัพวกเองได ้

 
“. . .  เขา [อาดมั] จ  าตอ้งเรียนรู้วา่ความบาปนั้นไม่สามารถถูกปกปิดดว้ยใบไมท่ี้ไดดึ้งมาจากพุม่ 
ไมข้ณะท่ีเขาผา่นไป และส่ิงนั้นมนัจะงอกอีกคร้ังหน่ึงในปีถดัไป แต่ความบาปนั้นสามารถถูก 
ปกปิดโดยความเจบ็ปวดและโลหิตเท่านั้น”260 

 
2.  ยิง่ไปกวา่นั้นอีก  พระเจา้ไดป้้องกนัอาดมัและเอวาไวจ้ากการด าเนินชีวิตตลอดไปเป็นนิตยใ์นสภาพ

ท่ีไดล้ม้ลงในบาปของพวกเขา (ขอ้ 22-24) 
 



การขับไล่ให้ออกไปจากสวน 3:22-24 
 

ขอ้ 22 แสดงให้เห็นวา่ความสุข (ดี) ของมนุษยไ์ม่ไดป้ระกอบดว้ยการท่ีเขาเป็นเหมือนพระเจา้มาก
เท่ากบั การท่ีมนั ข้ึนอยูก่บัการท่ีเขาอยูก่บัพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 16:11)261    “เหมือนผูห้น่ึงในพวกเรา” 
บางทีหมายถึง เหมือนบุคคลในสวรรค ์(พระเจา้และเหล่าทูตสวรรค ์ เปรียบเทียบ 1:26)262 
 
 พวกเครูบในพนัธสัญญาเดิมลอ้มรอบและเป็นสัญลกัษณ์ของการทรงสถิตของพระเจา้    พวกเขา
เป็นเหมือน องครักษข์องพระเจา้    การอธิบายดว้ยภาพของชาวตะวนัออกโบราณไดว้าดภาพพวกเขาวา่เป็น
สิงโตท่ีมีหวัเป็น คนและมีปีกซ่ึงปกป้องสถานท่ีท่ีบริสุทธ์ิ263    ท่ีน่ีโมเสสไดว้าดภาพพวกเขาวา่ก าลงัปกป้อง
ตน้ไมแ้ห่งชีวิตดว้ย ดาบเพลิง    พวกเขาไดป้กป้องหีบแห่งพนัธสัญญาภายหลงัอย่างท่ีพวกเขาไดป้กป้อง
ตน้ไมแ้ห่งชีวิตในสวนนั้น (ขอ้ 24)    ธรรมบญัญติัท่ีอยูใ่นหีบนั้นเป็นแหล่งแห่งชีวิตส าหรับคนอิสราเอล    
เชิงตะเกียงทองค าในพลบัพลานั้นเป็น ตวัแทนของตน้ไมแ้ห่งชีวติและการทรงสถิตของพระเจา้264 
 
 เม่ือผูค้นไดอ้พยพไปทางทิศตะวนัออกของสวนนั้น  พวกเขาไดต้ั้งถ่ินฐานในเมืองชินาร์และได้
สร้างเมือง บาเบล (ค ากรีก บาบิโลน 11:2)    เม่ือโลทไดจ้ากอบัราฮมัไป  เขาไดอ้พยพไปทางตะวนัออกยงั
เมืองโสโดม (13:11)    เม่ืออบัราฮมัไดก้ลบัมาจากทางตะวนัออก  เขาไดก้ลบัไปยงัแผน่ดินแห่งพนัธสัญญา
และเมืองซาเล็ม (“สันติสุข” 14:17-20)    ดงันั้น  การทรงสถิตของพระเจา้ก็อยูต่่อไปในสวนนั้น (แผน่ดิน
แห่งพนัธสัญญา?) ในแง่ของการท าให้ เป็นทอ้งถ่ิน  และโดยพื้นฐานแลว้ การเคล่ือนจากท่ีนัน่ไปทางทิศ
ตะวนัออกไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการออกไปจากพระองค ์
 

“ไม่วา่ผูค้นพยายามอยา่งหนกัแค่ไหนท่ีจะก าจดัการปกครองของผูช้าย  งานท่ีทรมาน  การคลอดลูก
ท่ีเจบ็ปวด และความตาย  ความชัว่เหล่าน้ีจะด าเนินต่อไปเน่ืองจากวา่บาปนั้นยงัมีอยู ่   พวกมนัเป็น
ผลของความบาป”265 

 
การกบฎต่อพระเจา้ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานและความตาย แต่การสารภาพรับรองถึงการ
จดัเตรียมท่ีมี พระคุณของพระองค ์ส่วนน้ีอธิบายวา่ท าไมมนุษยท์  างานหนกัและทรมานตลอดชีวิต
ของพวกเขาและในท่ีสุดก็ตาย ไป  ความบาปเป็นส่ิงรับผิดชอบ และการขจดัความบาปออกไป
เท่านั้นท่ีจะส้ินสุดสภาพน้ี   พระเจา้เป็นผูช่้วยให้รอด เช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาในส่วนน้ี    โมเสสได้
แนะน าถึงวธีิของการปกคลุมความบาป นัน่คือ โดยทางความตายของ ตวัแทนท่ีไร้ความผิด   ดงันั้น 
มนัก็มีความหวงัในความกลางความหายนะ266 

 



“บทน้ีไม่ได้สนับสนุนแนวคิดรวบยอดท่ีว่าคนหน่ึงพบความส าเร็จและความสุขส าราญดว้ยการ
ปลดปล่อย ตนเองจากการอยูใ่ตบ้งัคบัของพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงก็คือ การอนุญาตของพระองค์
และการปฏิเสธของ พระองค ์  มนุษยไ์ม่ไดเ้ปล่ียนรูปจากหุ่นกระบอกไปสู่นกัคิดอิสระและเป็นเอก
ราชแบบทนัทีทนัใด   ท่ีจริง แล้วเขาไม่เคยเป็นมนุษยก์ลเลย ถ้ามนุษยไ์ดข้าดความสามารถท่ีจะ
เลือก ขอ้ห้ามของพระเจา้ท่ีจะไม่ให้กิน ผลจากตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่คงจะ
ไม่จ  าเป็น บุคคลหน่ึงไม่ไดรั้บการบอกกล่าวท่ีจะ ยบัย ั้งจากบางส่ิง  นอกจากวา่เขามีความสามารถท่ี
จะไม่ยบัย ั้ง”267 

 
ดงันั้นปฐมกาลบทท่ี 3 แนะน าเราถึงข้อเท็จจริงของเสรีภาพของมนุษย์พร้อมกบัย  ้าเตือนเราถึง
อ านาจสิทธ์ิ ขาดของพระเจา้268 

 
  2. การฆ่าอาแบล  4:1-16 
 
 บทท่ี 4 แสดงถึงการกระจายของความบาปจากครอบครัวของอาดมัไปสู่สังคมท่ีใหญ่ข้ึนท่ีพงศพ์นัธ์ุ
ของเขา ไดส้ร้างข้ึน    ความบาปน้ีไม่เพียงแต่กระทบต่อทุกคน  แต่ผูค้นก็ชัว่ร้ายมากยิ่งข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป    
การถือสิทธ์ิ ตวัเองของมนุษย์ก็น าไปสู่ความรุนแรง ข้อ 1-16 แสดงให้เห็นว่าการล้มลงในความบาปได้
กระทบต่อลูกๆ ของ อาดมัและเอวา เช่นเดียวกบัพวกเขาเอง     ขอ้ 17-26 อธิบายคร่าวๆ ถึงส่ิงท่ีเป็นผลจาก
คาอินและเสทและพงศพ์นัธ์ ของพวกเขา    โปรดสังเกตวา่บทน้ีเร่ิมตน้และจบลงดว้ยหวัขอ้ของการนมสัการ 
 
 พระเจา้ไดเ้ตือนอาดมัและเอวาเก่ียวกบัความบาป แมก้ระนั้นคาอินไดฆ่้านอ้งชายของเขาซ่ึงเป็นการ
เร่ิมตน้ ของการแข่งขนักนัของพี่น้อง  เพราะวา่พระเจา้ไดย้อมรับการถวายของอาแบลแต่ไม่ใช่ของเขาเอง    
การแข่งขนักนั ของพี่นอ้งไดรั้งควานครอบครัวในทางธรรมแต่ละครอบครัวในพระธรรมปฐมกาล คาอินได้
ปฏิเสธความรับผดิชอบ ต่อความบาปของเขาและไดค้ดัคา้นความรุนแรงแห่งการลงโทษของพระเจา้ พระเจา้
ได้จดัเตรียมการปกป้องส าหรับ คาอินอย่างมีพระคุณในการตอบสนองต่อการบ่นของเขา    บทท่ี 3 ให้
สาเหตุและบทท่ี 4 ใหผ้ลลพัธ์ 
 
 มนัมีการเปรียบเทียบแบบโครงสร้างและแบบแนวคิดรวบยอดระหวา่งส่วนของขอ้เหล่าน้ีกบัส่วน
ของขอ้ ก่อนหนา้ นั้น (2:4-3:24)269 
 
 A ฉากท่ี 1 (การบรรยาย): คาอินและอาแบลเป็นผูแ้สดง  พระยาเวห์อยูเ่ฉยๆ (ขอ้ 2ข-5) 
 B ฉากท่ี 2 (การสนทนา): พระยาเวห์ถามคาอิน (ขอ้ 6-7) 
 C ฉากท่ี 3 (การสนทนาและการบรรยาย): คาอินและอาแบลอยูต่ามล าพงั (ขอ้ 8) 



 B’ ฉากท่ี 4 (การสนทนา): พระยาเวห์เผชิญหนา้กบัคาอิน (ขอ้ 9-14) 
 A’ ฉากท่ี 5 (การบรรยาย): พระยาเวห์เป็นผูแ้สดง  คาอินอยูเ่ฉยๆ (ขอ้ 15-16) 
 
 ทั้งสองเร่ืองจบลงดว้ยการท่ีคนบาปออกไปจากการทรงสถิตของพระเจา้และไปด าเนินชีวิตทางทิศ
ตะวนั ออกของ สวนเอเดน (3:24; 4:16) 
 

“. . . แมว้า่ผูเ้ขียนพระธรรมปฐมกาลตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงการเปรียบเทียบระหวา่งสองเร่ือง  เขาไม่ได้
ถือวา่การฆ่าอาแบลเป็นการเร่ิมใหม่ของการลม้ลงในความบาป    มนัมีการพฒันา: ความบาปนั้นยึด
ท่ีมัน่อยา่งเหนียวแน่นมากยิง่ข้ึนและมนุษยก์็ไดห่้างเหินไปจากพระเจา้มากยิง่ข้ึน”270 

 
4:1-8 เอวาไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับการช่วยเธอในการคลอดลูก (คาอิน)271 หรือไดโ้ออ้วดวา่เธอไดส้ร้าง

มนุษย ์(คาอิน) อยา่งท่ีพระเจา้ไดส้ร้างมนุษย ์(อาดมั ขอ้ 1)?272    ดูเหมือนทางเลือกแรกจะเป็นท่ีชอบ
มากกวา่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 25) “คาอิน” หมายถึง “การครอบครอง” หรือ “การไดม้า”   ซ่ึงเป็น
สัญญาณบอกเหตุถึงใจโอนเอียง (ไปในทางชัว่) แรกเร่ิมของเขาเอง   อาแบล ซ่ึงมาจากค า  ฮีบรู 
ฮีเบล หมายถึง “ลมหายใจ  ไอน ้า  การหายใจออก หรือส่ิงท่ีข้ึนไป”  เม่ือส่ิงต่างๆ ไดแ้ผข่ยาย  ชีวิต
ของเขาก็สั้นดงัเช่นไอน ้า  “อาแบล” หมายถึง “ทุ่งหญา้” ในท่ีอ่ืนอีกดว้ย 

 
ท าไมพระเจา้ “ไดย้อมรับ” การถวายของอาแบลและไม่ใช่การถวายของคาอิน (ขอ้ 4)? เพราะวา่ อา
แบล มีความเช่ือ (ฮบ. 11:4)    อะไรท่ีอาแบลไดเ้ช่ือแต่คาอินไม่ไดเ้ช่ือ?    พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าว 
อยา่งเจาะจง    ค  าตอบคงจะอยูใ่นหน่ึงหรือหลายค าอธิบายดงัต่อไปน้ี273 

 
1. นกัอรรถาธิบายบางคนไดเ้ช่ือวา่ท่าทีอาแบลเปิดเผยถึงความเช่ือของเขา    ท่าทีท่ีไม่เหมาะสมของคา

อินท่ีมีต่อพระเจา้นั้นเห็นไดช้ดัเจนในขอ้ท่ี 5 274 
 
2.  คนอ่ืนๆ กล่าววา่ความเช่ือของอาแบลเห็นไดช้ดัเจนในการน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากฝงูสัตว ์(ขอ้ 4) ในทาง

ตรงกนัขา้ม โมเสสไม่ไดอ้ธิบายถึงการถวายของคาอิน (ขอ้ 3) 
       

“เขา [ผูเ้ขียน] ไดอ้ธิบายลกัษณะการถวายของอาแบลจากฝงูสัตวว์า่มา ‘จากสัตวห์วัปี’ และ  ‘มาจาก
ไขมนัของพวกมนั’    โดยการถวายสัตวห์วัปีนั้น  อาแบลได ้แสดงวา่เขาไดต้ระหนกัวา่พระเจา้เป็น
ผูบุ้กเบิกและเจา้ของชีวิต    ในความเหมือนกบัส่วนท่ีเหลือของโลกทางตะวนัออกใกล้โบราณ  
คนฮีบรูได้เช่ือว่าพระเจ้าหรือเจ้าแห่งดินแดนได้รับสิทธ์ิส่วนแบ่งส่วนแรกของผลผลิตทั้งส้ิน        
ผลแรกของพืชและหวัปีของสัตวแ์ละมนุษยเ์ป็นของพระองค.์ . . .   



 
“การถวายของอาแบลไดส้อดคลอ้งกบัศาสนศาสตร์น้ีการถวายของคาอินไม่ได ้สอดคลอ้ง   ในเร่ือง
ท่ีสั้นกระชบัเช่นนั้นนกัตีความอาจละเลยท่ีวา่ในขณะท่ีของ ขวญัของอาแบลมีคุณสมบติัโดย ‘สัตว์
หวัปี’ นั้น ‘ผลแรก’ ท่ีเป็นการเปรียบเทียบ ก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงการถวายของคาอิน. . . . 

 
“อาแบลไดถ้วาย ‘ไขมนั’ อีกดว้ย ซ่ึงในเน้ือหาแบบ ‘P’ [แบบปุโรหิต] นั้นเป็น ของพระเจา้และถูก
เผาอยา่งเป็นสัญลกัษณ์โดยพวกปุโรหิต    ส่วนเผาไหมท่ี้ รสชาติดีท่ีสุดและดีท่ีสุดของการถวายได้
แสดงถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุด    คู่สนทนามุ่งท่ี จะกล่าวว่า เคร่ืองบูชาของอาแบลได้ผ่านการทดสอบด้วย
เกียรติยศอยา่งสูง    อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองบูชาของคาอินขาดการเปรียบเทียบกบั ‘ไขมนั’”275 

 
“ผูอ่้านพระคัมภีร์ท่ีไม่มีอคติทุกคนต้องรู้สึกว่าเคร่ืองบูชาสถาปนาศูนย์กลางของพนัธสัญญา

 เดิม”276 
 

เป็นไปไดท่ี้ท่าทีท่ีแย่ของคาอินไดส่้งผลให้เกิดการท่ีเขาไม่ไดถ้วายส่ิงดีท่ีสุดแด่พระเจา้  ในอีกนยั
หน่ึง  ทั้งทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 ก็ถูกตอ้ง 

 
“อาแบลไดพ้ยายามเป็นพิเศษท่ีจะท าใหพ้ระเจา้โปรดปราน (ซ่ึงหมายถึงวา่เขาไดมี้ความเช่ือในพระ
เจา้ - ฮบ. 1:6) ในทางตรงกนัขา้ม  คาอินเพียงแค่ปฏิบติัหนา้ทีเท่านั้น”277 

 
“เราคิดวา่การขาดหายไปของ ‘ผลแรก’ ส าหรับคาอินในการวางเคียงกนักบั ‘ผลแรก’ ของเสทคงจะ
ไม่สูญเสียไปในผูฟั้งของโมเสส 

 
“ทั้งผูใ้หแ้ละของขวญัก็อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบอยา่งละเอียดของพระเจา้  การถวายของคาอินไม่ได้
ถึงมาตรฐานเพราะวา่เขาไดย้บัย ั้งส่ิงดีท่ีสุดจากผลผลิตของเขาไวส้ าหรับเขาเอง”278 

 
3. หลายคนเช่ือว่าอาแบลไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นส าหรับการตายของตวัแทนท่ีมีชีวิตท่ีจะไถ่บาป

ของเขา แต่คาอินไม่ไดต้ระหนกัอย่างนั้น    ถา้เขาไดเ้ขา้ใจส่ิงน้ีเขาคงไดเ้รียนรู้มนัโดยการส าแดง
ของพระเจา้ท่ีพระคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกอยา่งชดัเจน279 บางทีคาอินและอาแบล  ได้เรียนรู้ว่าสัตวบูชา
ได้ท าให้พระเจ้าพอพระทัย  ในทางตรงกันข้าม ธัญญบูชาไม่ได้ท  าให้พระเจ้าพอพระทัย จาก
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ใบมะเด่ือท่ีอาดมัและเอวาไดใ้ชท่ี้จะปกปิดความเปลือยเปล่าของพวกเขาก็ไม่ไดเ้ป็น
ท่ีน่าพอใจ แต่หนงัสัตวน์ั้นเป็นท่ีน่า พอใจ (3:7, 21) ดงันั้น ความแตกต่างในกรณีของคาอินและอา



แบล ก็คงเป็นความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีมนุษยจ์ดัเตรียม (การกระท า) และส่ิงท่ีพระเจา้จดัเตรียม 
(พระคุณ) เช่นกนั 

 
“ตลอดเวลาแล้ว ความเช่ือสันนิษฐานล่วงหน้าถึงการส าแดงของพระเจ้าต่อส่ิงท่ีมันเป็นการ
ตอบสนอง. . .”280 

 
“ส่ิงจ าเป็นต่างๆ โดยทัว่ไปของเคร่ืองบูชาทั้งส้ิน [ในพนัธสัญญาเดิม] ก็คือว่า พวกมนัควรจะถูก
น ามาจากส่ิงนั้น  ในท่ีเช่นนั้นและในท่าทีเช่นนั้น และโดยทางตวัแทนท่ีเป็นส่ือกลาง อยา่งท่ีพระเจา้
ไดก้ าหนดไว”้281 

 
“ไม่วา่อะไรก็ตามท่ีเป็นสาเหตุของการปฏิเสธของพระเจา้ต่อการถวายของคาอิน  การบรรยายเองก็
มุ่งความสนใจของเราไปท่ีการตอบสนองของคาอิน    มนัคือจุดนั้นเองท่ีการบรรยายแสวงหาท่ีจะช้ี
ประเด็นของมนั”282 

 
พระเจา้ไดถ้ามคาอิน อยา่งท่ีพระองคไ์ดถ้ามอาดแัละเอวา (เปรียบเทียบ 3:9, 11) เพื่อจะลว้งเอาการ 

 ยอมรับถึงบาปของคาอินดว้ยมุมมองของการท่ีจะให้กลบัใจ ไม่ใช่ท่ีจะดุด่าเขา บิดาของเขาไดล้งัเล 
 ใจท่ีจะยอมรับความผดิของเขา แต่คาอินไดพ้ยายามท่ีจะปกปิดมนัดว้ยการโกหก คาอินนั้น “ใจแข็ง 
 กระดา้งกว่ามนุษยคู์่แรก”283 “บาปก าลงัหมอบอยู่ท่ีประตู” (ขอ้ 7) บางทีหมายถึงว่าอ านาจและ 
 ผลลพัธ์ ท่ีน่าสลดใจของความบาปสามารถครอบง าผูท่ี้เปิดประตูใหม้นัได ้(เปรียบเทียบ 3:16) 
 

“ผลลัพธ์ต่างๆ ของการตอบสนองของเขาต่อการแก้ไขของพระเจ้านั้นแผ่ไปไกลว่าความบาป
แรกเร่ิมเอง  เพราะวา่ถา้เขาติดตามความโกรธของความบาป  มนัจะส่งผลใหเ้กิดการ  ครอบง าของ
บาปเหนือเขา    น่ีเป็นการตดัสินใจของเขา    มนัเป็นไปไดส้ าหรับคาอินท่ีจะ  หายจากบาปอย่ า ง
รวดเร็วถา้เขาเลือกส่ิงท่ีถูกตอ้ง”284 

 
อคัรทูตยอห์นไดเ้ปิดเผยถึงเหตุผลท่ีคาอินไดฆ่้าอาแบลใน  1 ยอห์น 3:12: 

 
“. ..งานของเขานั้นชัว่ร้ายและงานของนอ้งชายของเขานั้นชอบธรรม” ท่าทีแห่งความเช่ือในพระเจา้ 
ของอาแบลไดส่้งผลให้เกิดงานท่ีชอบธรรม ท่ีไดผ้ลิตความผิดในคาอิน ความรุนแรงของบาปของ 
คาอินนั้นชดัเจนจากการอา้งอิงซ ้ าๆ ของพระเจา้ถึงอาแบลวา่เป็น “นอ้งชาย” ของคาอิน (ขอ้ 9, 10, 
11) 

 



“ถา้คุณตอ้งการท่ีจะคน้พบถึงสภาพของใจของคาอิน  คุณจะพบมนัหลงัจากการประชุมนมสัการซ่ึง
เขาไดแ้สร้งท่ีจะกระท า  คุณรู้จกัคนดีท่ีสุดจากคริสตจกัร. . .”285 

 
ต่อมาภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส  ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่การฆ่าไดเ้กิดข้ึนในทุ่ง ซ่ึงอยูน่อกขอบเขตแห่ง
การช่วยเหลือ ก็เป็นหลกัฐานของการไตร่ตรองไวก่้อน (เปรียบเทียบ ฉธบ. 22:25-27) 

 
“คาอินและลูกหลานท่ีอธรรมของเขาไดท้  าหน้าท่ีเป็นส่ิงย  ้าเตือนแก่อิสราเอลว่าจุดหมายปลายทาง
ของพวกเขาถูกวดัดว้ยระดบัของอุปนิสัยทางจริยธรรม”286 

 
ความรุนแรง (โดยคาอิน) ได้มาทีหลงัการไม่เช่ือฟัง (โดยอาดมัและเอวา)    บ่อยคร้ังแล้ว ความ
รุนแรงในวฒันธรรมก็สะทอ้นถึงและเป็นผลลพัธ์มาจากการกบฎต่อพระเจา้และการถือสิทธ์ิของ 
ตนเอง 

 
4:9-16 อย่างเช่นในบทท่ี 3  พระเจ้าได้เสด็จมาสอบสวนการฆาตกรรมด้วยค าถาม (ข้อ 9-10)287 ท่ีนั่น

ผลลัพธ์ก็คือพระเจ้าได้สาปแช่งแผ่นดินและผูค้นโดยทัว่ไป  แต่ท่ีน่ีผลลัพธ์ก็คือว่าพระเจ้าได้
สาปแช่งคาอิน ซ่ึงเป็นอีกหลกัฐานหน่ึงท่ีวา่ความชัว่ร้ายนั้นไดแ้ยล่ง 

 
การลงโทษของคาอินประกอบไปดว้ยการท่ีเขาไดถู้กขบัไล่ให้ออกไปจากการทรงสถิตของพระเจา้

  และการท่ีเขาไม่สามารถช่ืนชมกบัวงสมาคมของครอบครัวและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตท่ีได ้
 ตั้งรกรากในทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์(ขอ้ 11-12, 14)    เขาจะตอ้งพเนจนจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงเพื่อท่ีจะ 
 หาอาหารแทนท่ีจะด าเนินชีวติท่ีอยูก่บัท่ี    การลงโทษน้ีก็ยุติธรรมเน่ืองจากวา่เขาไดท้  าให้ตวัเขาเอง 
 ห่างเหินจากนอ้งชายของเขาและพระเจา้ 
 

“คาอินไม่ไดถู้กลงโทษใหไ้ปสู่การมีชีวติอยูแ่บบพวกเบดูอิน  ค าศพัทน์ั้นก็สุดท่ีจะอธิบายถึงวิถีชีวิต
เช่นนั้น   ตรงกนัขา้ม ดูเหมือนวา่มนัเป็นไปไดว้า่ค าสาปแช่งเหนือคาอินนั้นสะทอ้นถึงการถูกขบัไล่
จากครอบครัวซ่ึงเป็นชะตาในสังคมเผา่ต่างๆ ของผูท่ี้ไดฆ่้าญาติ  สนิท. . . . ‘การท่ีถูกขบัไล่ให้
ออกไปจากแผน่ดิน’ (เปรียบเทียบ ขอ้ 14) คือการท่ีจะท าให ้ ความสัมพนัธ์ทั้งส้ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กบัครอบครัวนั้นแตกหกั ยิง่ไปกวา่นั้นอีก  มนัคือการท าใหค้วามสัมพนัธ์ของบุคคลหน่ึงกบัพระเจา้
นั้นแตกหกั. . .”288 

 
“ตามเร่ืองเล่าถึงน ้ าท่วมของพวกซูเมอร์แล้ว  การร่อนเร่เป็นสภาพเลวร้ายท่ีซ่ึงพวกพระไดช่้วยกู้
มนุษย ์ ตามพระคมัภีร์แลว้ การมีชีวติแบบร่อนเร่เป็นการพิพากษาท่ีไดก้ าหนดใหก้บั  ฆา ตก ร คน



แรก    ความตรงกนัขา้มน้ีก็สอดคลอ้งกบัการมองในแง่ดีทั้งหมดของชาวเมโสโปเตเมียซ่ึงเช่ือใน
ความคืบหนา้ของมนุษยเ์หนือภาพตามพระคมัภีร์ถึงความคืบหนา้ซ่ึงไม่อาจหยุดย ั้งของความบาป. . 
. ดูเหมือนมนัเป็นไปไดว้่าความส าเร็จอย่างอ่ืนของมนุษยท่ี์ไดถู้กกล่าวไวท่ี้น่ี เช่น การท านาท าไร่  
การท าเคร่ืองใช้โลหะ และดนตรี ก็เป็นท่ีประจกัษ์โดยพระธรรมปฐมกาลว่าอยู่ภายใตเ้งาของบาป
ของคาอินดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง”289 

 
การตอบสนองของคาอินต่อการลงโทษของเขานั้นเป็นการสงสารตนเองมากกว่าการกลบัใจและ
การแสดงออกถึงความเสียใจเหนือขอบเขตแห่งความชั่วร้ายของเขา290 ไม่มีใครท่ีจะเป็นผูแ้ลเขา 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 9) 

 
บาปของคาอินไดส่้งผลใหเ้กิดการท่ีเขาไดถู้ก “ขบัไล่” ให้ออกไป (ขอ้ 14; เปรียบเทียบ 3:23) โปรด 

 สังเกตอีกวา่ ความบาปนั้นก็ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีแตกหกัและการห่างเหิน  และการห่างเหิน
 จากพระเจา้น าไปสู่การกลวัคนอ่ืน (เปรียบเทียบ โยบ 15:20-25)    โดยพระคุณนั้น พระเจา้ได ้
 อนุญาตใหค้าอินและครอบครัวของเขาท่ีจะด าเนินชีวิตภายใตก้ารดูแลของพระองคต่์อไปแต่ปราศ-
 จากความรอด    โปรดสังเกตอีกวา่ การผิดศีลธรรมของมนุษยไ์ดก้ระทบต่อระบบนิเวศน์ของโลก 
 อีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 3:17) 
 

บรรดานกัอรรถาธิบายไดตี้ความ “สัญลกัษณ์” หรือ “เคร่ืองหมาย” ของคาอิน (ขอ้ 15) ในหลายแง่ 
ดว้ยกนั    มุมมองหน่ึงก็คือวา่ มนัเป็นอมัพาตบางส่วน ตามความหมายของค าท่ีถูกใชท่ี้จะแปลวา่  
“สัญลกัษณ์” ในฉบบัเซปทวัจินท ์การตีความแบบยิวเก่าแก่ไดเ้ขา้ใจวา่มนัเป็นค าวา่ “ยาเวห์” และ 

 อีกมุมมองหน่ึงก็เห็นวา่มนัเป็นเขายาวท่ีออกมาจากตรงกลางของหนา้ผากของคาอิน บางภาพเขียน 
 ในสมยักลางซ่ึงไดเ้จริญรอยตามมุมมองน้ีก็น าเสนอคาอินพร้อมกบัเขาบนหน้าผากของเขา    แนว 
 คิดอ่ืนๆ ก็คือว่า มนัเป็นเคร่ืองหมายบางอย่างท่ีแสดงตวับนคาอินเม่ือพิจารณาถึงการเปรียบเทียบ 
 กบัเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ท่ีระบุและปกป้องผูท่ี้มีเคร่ืองหมายในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ อสค. 9:4; วว. 
 7:3; 13:16-18; 14:1)291   นกัตีความคนอ่ืนๆ เช่ือวา่เคร่ืองหมายนั้นเป็นการยืนยนัความเป็นจริงของ 
 พระสัญญาของพระเจ้า ท่ี มี ต่อคาอิน มุมมองสุดท้ายน้ี ข้ึนอยู่กับความหมายตามปกติของ 
 “สัญลกัษณ์” ในพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ วนฉ. 6:36-40; 2 พกษ. 2:9-12 และอ่ืนๆ) ซ่ึงโครง 
 สร้างของค าฮีบรูก็สนบัสนุนท่ีน่ี292   ตวับทไม่ไดร้ะบุถึงเคร่ืองหมาย  แต่มนัเป็นการบ่งช้ีแบบทนัที 
 ท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่คาอินเพื่อจะให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ตาย (เปรียบเทียบ 21:13, 18; 27:37; 45:7, 9; 
 46:3 กบั 21:14; 44:21)   ไม่ว่ามนัจะเป็นอะไรก็ตาม  เคร่ืองหมายของคาอินไดท้ าหน้าท่ีท่ีจะ 
 ปกป้องเขาพร้อมกบัย  ้าเตือนเขาและคนอ่ืนๆ ถึงการถูกขบัไล่ของเขา 
 



ค าวา่ “โนด” (ขอ้ 16) หมายถึง “พเนจร” ดงันั้นช่ือของท่ีท่ีคาอินไดอ้าศยัอยูก่็ไดย้  ้าเตือนเขาถึงการ 
ลงโทษของเขา (ขอ้ 12) 

 
“หลกัตรงน้ีเป็นดา้นศาสนศาสตร์มากกวา่ดา้นภูมิศาสตร์ การท่ีอยูห่่างจากการทรงสถิตอยูด่ว้ยของ
พระเจา้ก็เหมือนการร่อนเร่พเนจรในท่ี “ไร้แผน่ดิน” 293 

 
“ท่ีน่ีคนอธรรมได้ถูกพรรณาว่าเป็นการด าเนินชีวิตในโลก (พร้อมกบัเคร่ืองหมายปกป้อง แห่ง
พระคุณ) โดยปราศจากการช่วยให้รอดความรู้สึกผิดของพวกเขานั้นถูกท าให้ ผ่อนคลายโดยการ
พฒันาทางวฒันธรรมและการขยายตวัทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา”294 

 
คาอินเป็นผูท่ี้ไม่ไดส้นใจท่ีจะท าให้พระเจา้โปรดปราน    เพราะวา่เขาไม่ไดท้  าอยา่งนั้น  พระเจา้ก็
ไม่ได้ อวยพรเขาอย่างท่ีพระองค์ได้อวยพรอาแบล ผูซ่ึ้งเป็นคนแห่งความเช่ือ    ความโกรธและ
ความริษยาของคาอินต่อ พระพรของอาแบลได้น าความหายนะมาสู่เขาเอง    พระเจ้าได้รักษา
ตวัอยา่งของเขาไวเ้พื่อช่วยให้เราหลีกเล่ียงมนั    ผูท่ี้นมสัการพระเจา้ตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะท าให้พระ
เจ้าโปรดปราน แทนท่ีจะยอมให้ความอิจฉาและความโกรธท่ีจะ ท าลายชีวิตของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ คส. 1:10) 

 
3. การแพร่ของอารยธรรมและบาป  4:17-26 

 
 คาอินไดม้ัง่คัง่ข้ึนแมว้่าเขาไดก้บฎต่อพระเจา้ ส่ิงน้ีเป็นตวับ่งบอกอีกอย่างหน่ึงถึงพระคุณของพระ
เจา้พงศ ์พนัธ์ุของคาอินไดน้ าในการสร้างเมืองต่างๆ การพฒันาดนตรี  การท าให้เกษตรกรรมกา้วหนา้  การ
สร้างอาวุธ และ การท า ให้อารยธรรมแพร่ไป อยา่งไรก็ตาม  พงศพ์นัธ์ุของเสทไดท้  าความกา้วหนา้ท่ีส าคญั
กวา่ ซ่ึงก็คือ การนมสัการ พระเจา้ 
 
พงศ์พนัธ์ุของคาอนิ 4:17-24 
 

“เน่ืองจากการเป็นพงศ์พนัธ์ุของคาอิน  ผูค้นท่ีถูกบนัทึกไวใ้นล าดบัพงศ์ทั้งหมดก็รับการสาปแช่ง
ของเขาล าดบัพงศ์ของคาอินก็กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวของผูเ้ขียนท่ีอา้งอิงถึงพระเจา้ว่า
เป็นพระยาเวห์ เก่ียวกบับาปท่ีเพิ่มข้ึนของมนุษย”์295 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ ภรรยาของคาอิน (ขอ้ 17)  เป็นหน่ึงในนอ้งสาวหรือหลานสาวของเขา (เปรียบเทียบ 
5:4) พระเจา้ไม่ไดห้า้มการแต่งงานกบัพี่นอ้งและญาติสนิทจนกระทัง่ถึงธรรมบญัญติัของโมเสส 



 
“เพราะวา่การเปล่ียนแปลงของสารพนัธุกรรมแบบอนัตรายนั้นมีมากกวา่การเปล่ียนแปลงของสาร 
พนัธุกรรมแบบมีประโยชน์  ในทุกวนัน้ี มนัถือว่าไม่ฉลาด (และผิดกฎหมายในหลายรัฐ) ท่ีจะ
แต่งงานกบัใครคนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณอยา่งใกลชิ้ดมาก    ท าไม?  เพราะวา่ คุณเพิ่มโอกาสท่ีจะ
เป็นไปไดท่ี้วา่ยนีต่างๆ ท่ีแยจ่ะเกิดข้ึนอยา่งมากมาย    อยา่งไรก็ตาม  คุณก็เพิ่มโอกาสท่ีจะเป็นไปได้
ของการน าการผสมกนัของลกัษณะท่ียอดเยี่ยมอย่างแทจ้ริงออกมาอีกดว้ย    แต่คุณเคยไดย้ินใคร
บางคนกล่าววา่ ‘อยา่แต่งงานกบั  ลูกพี่ลูกน้องคนแรกของคุณ หาไม่แลว้คุณมีจะความหลกัแหลว
ส าหรับเด็ก?’ พวกเขาไม่ไดก้ล่าวอยา่งนั้น  อย่างแทจ้ริง  เพราะว่าโอกาสท่ีเป็นไปได้ของบางส่ิงท่ี
แยจ่ะเกิดข้ึนมากกวา่อยา่งมากมาย 

 
“อยา่งนั้นก็ตามนัน่คงจะไม่เป็นปัญหาหลงัจากการทรงสร้างไม่นาน (ยกตวัอยา่งเช่น มนัไม่มีปัญหา
ส าหรับ  คาอินและภรรยาของเขา)   การเส่ียงของการรวมกนัท่ีแย่นั้นไม่ไดเ้กิดข้ึน  จนกระทัง่การ
เปล่ียนแปลงของสารพนัธุกรรมไดมี้โอกาสท่ีจะเพิ่มพนูข้ึนในประชากรของมนุษย”์296 

 
ลาเมค (ขอ้ 19) เป็นคนแรกท่ีมีภรรยาสองคน การมีคู่ครองทีเดียวสองคนนั้นก็ธรรมดา ในโลก
ตะวนั ออกใกลโ้บราณ  แต่มนัไม่เคยเป็นความปรารถนาของพระเจา้เลย (เปรียบเทียบ 2:24; มธ. 
19:4-5) อย่างไรก็ตาม พระเจา้ไดอ้นุญาต อย่างท่ีพระองค์ไดอ้นุญาตธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีพระองค์
ไม่ไดรั้บรอง (เช่น การหยา่ร้าง การมี เมียน้อยการมีสามีหรือภรรยา หลายคนในขณะเดียวกนัและ
อ่ืนๆ) นัน่คือ  พระองคไ์ดอ้นุญาตใหผู้ค้นท่ีไดป้ฏิบติั ส่ิงเหล่านั้นท่ีจะด าเนินชีวติต่อไป 

 
“แน่ทีเดียว  ไม่มีการว่ากล่าวจากพระเจา้ต่อลาเมคส าหรับการละเมิดของเขาถึงการจดัการทางการ
สมรสมนัเพียงแค่ไดถู้กบนัทึกไว ้แต่นัน่เป็นกรณีกบัตวัอยา่งประกอบส่วนใหญ่ของพนัธสัญญาเดิม
เก่ียวกบัการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนั อบัราฮมัไม่ไดถู้กประณามส าหรับอยูด่ว้ยกนั
ฉนัสามีภรรยากบัซาราห์และฮาการ์ หรือยาโคบก็ไม่ไดถู้กประณามส าหรับการแต่งงานกบัเลอาห์
และราเชลพร้อมๆ กนัท่ีจริง  อย่างไรก็ตาม  เกือบทุกๆ ครอบครัวท่ีมีสามีหรือภรรยาหลายคนใน 
ขณะเดียวกนัในพนัธสัญญาเดิม ทนทุกขท์รมานกบัประสบการณ์ท่ีไม่ราบร่ืนและป่นป้ีมากท่ีสุด ก็
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ตามความพอใจ  น้ีอยา่งแทจ้ริง การด้ินรนภายในครอบครัวซ่ึงปรากฎข้ึน
นั้นก็เป็นการท าลาย”297 

 
“ครอบครัวของคาอินเป็นโลกขนาดเล็กมาก: รูปแบบของมนัเก่ียวกบัความอาจหาญทางเทคนิค  
และความลม้เหลวทางศีลธรรมก็เป็นรูปแบบของมนุษย”์298 

 



พระเจา้ แสดง ให้เห็นถึงผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีท าลายของความบาป (เปรียบเทียบ 2:24) บ่อยคร้ังกว่าท่ี
พระองค์ กล่าวถึงพวกมนัในพนัธสัญญาเดิม    การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนัคือ
รูปแบบหน่ึงของความบาป  

 
การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนัเป็น “. . . อาการของมุมมองท่ีไม่สมดุลเก่ียวกบัการ
สมรสซ่ึงถือว่ามนัเป็นสถาบนัท่ีซ่ึงเหตุผลสูงสุดส าหรับการมีชีวิตอยู่ของภรรยาก็คือการผลิตลูก 
ในขณะท่ีก่อนอ่ืนพระเจา้ไดส้ร้างผูห้ญิงเพื่อการเป็นหุ้นส่วน  โดยทัว่ๆ ไปแลว้สังคมไดท้ าให้เธอ
เป็นวธีิไปสู่เป้าหมาย  แมก้ระทัง่วา่เป็นเป้าหมายท่ีสูงส่ง และไดเ้ขียนมุมมองของมนัในสัญญา
การสมรส”299 

 
 น่ีเป็นการปรากฎคร้ังแรกของการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนัในพระธรรมปฐมกาล   
เราจะ พบหลายกรณีของมนัตลอดพนัธสัญญาเดิม ผูค้นไดป้ฏิบติัมนัอย่างกวา้งขวางในโลกตะวนัออกใกล้
โบราณ แต่มนั  ขดัแยง้กบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ (2:24)    นอกเหนือไปจากการหมกมุ่นในเน้ือหนงั  การมี
สามีหรือภรรยาหลายคน ในขณะเดียวกนัเป็นความพยายามท่ีจะประกนัถึงการอยูร่อดของครอบครัวโดยการ
จดัเตรียมผูสื้บมรดกเป็นผูช้าย300    การปรากฎของการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนัในชนรุ่น
ของลาเมคแสดงให้เห็นว่าความบาปไดเ้พิ่ม ข้ึน ในความสัมพนัธ์ทางการสมรสหลงัจากการลม้ลงในความ
บาปอยา่งไร การอา้งอิงถึงการตีโลหะ (ตามตวัอกัษร แลว้ หมายถึงลบัคม) ให้เป็นอุปกรณ์เคร่ืองใช ้(ขอ้ 22) 
นั้นปรากฎอยา่งผดิสมยั เน่ืองจากวา่ตราบเท่าท่ีเรารู้การหลอม เหล็กนั้นไม่มีโดยทัว่ๆ ไปจนกระทัง่ยุคเหล็ก 
ซ่ึงอยูใ่นพนัปีท่ีสอง ก.ค.ศ.    บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงการตีเหล็กเยน็ ท่ีรุ่งเรือง ซ่ึงมีโดยทัว่ๆ ไปก่อนหน้า
นั้น301 เราสามารถถอดความแนวคิดในความคิดของลาเมคท่ีไดแ้สดงออกมา ในขอ้ท่ี 23-24 อยา่งชดัเจนมาก
ยิ่งข้ึนดงัต่อ ไปน้ี “ถา้ขา้พเจา้ถูกคุกคามอีกคร้ังหน่ึง  ขา้พเจา้จะแกแ้คน้อีกคร้ังหน่ึง แมก้ระทัง่อยา่งแรงกว่า
ส่ิงท่ีคาอินไดท้  า”    ลาเมคอาจไดอ้า้งวา่เขาไดฆ่้าในเชิงป้องกนัตนเอง อยา่งไรก็ตามเขาได ้โออ้วดและแสดง
วา่ตวัเขาเองนั้นป่าเถ่ือน ยิ่งกวา่คาอินบรรพบุรุษของเขา (เปรียบเทียบ อพย. 21:25)    ชนรุ่นท่ีเจ็ด จากอาดมั
ถึงคาอินและเสทซ่ึงก็คือ  ลาเมค ท่ีไร้ทางธรรม (ขอ้ 19-24) และ เอโนคท่ีอยูใ่นทางธรรม (5:24) นั้นมีความ
ตรงกนัขา้มกบัซ่ึงกนัและกนัชายคนก่อนนั้นก่อให้เกิดความตาย และชายคนหลงันั้นไม่ไดต้าย นกัวิชาการ 
บางคนไดเ้รียกบทกวขีองลาเมควา่ “บทเพลงแห่ง ดาบ” ดว้ยอาวธุท่ีไดม้าใหม่ๆ ลาเมคไดคิ้ดวา่ตวัเขาเองนั้น
ไม่มี ใครเอาชนะได ้     
 

“ทั้งเช้ือสายก่อนน ้าท่วมของคาอินและเมืองบาเบลหลงัน ้ าท่วมต่อมาไดเ้ตือนอิสราเอลวา่เมืองต่างๆ 
ท่ีถูกตั้งข้ึนดว้ยความเยอ่หยิง่ส่งผลใหเ้กิดความรุนแรงและการถูกท าลายในท่ีสุด”302 

 
ครอบครัวของเสท 4:25-26 



 
 ช่ือของเสท จากค ากริยาภาษาฮีบรูไดแ้ปลวา่ “ให้” และหมายถึง “ท่ีจะตั้งหรือวาง”  นั้นก็แสดงออก
ถึง ความเช่ือของเอวาท่ีวา่พระเจา้จะจดัเตรียมพงศพ์นัธ์ุต่อไปแมจ้ะมีความตาย303 
 
 นักอรรถาธิบายหลายคนได้ถือว่าข้อ 26 เป็นการอ้างอิงแรกถึงการอธิษฐานอย่างท่ีเรารู้มันใน                  
พระคมัภีร์ การอธิษฐานเป็นพื้นฐานต่อความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัพระเจา้ ซ่ึงเป็นหวัขอ้หลกัในพระธรรม
ปฐมกาล    อยา่งไร ก็ตาม วลีน้ี “ออกพระนามพระยาเวห์” ตามปกติแลว้อา้งอิงถึงการประกาศมากกวา่ท่ีจะ
เป็นการอธิษฐานใน หมวดเพ็นทาทูค304    บางทีท่ีน่ี มนัอา้งอิงถึงการเร่ิมตน้การนมสัการพระยาเวห์อย่าง
เปิดเผย 
 

“ปฐมกาลบทท่ี 4 สรุปเร่ืองราวของมนุษยท่ี์ไดถู้กฆ่าโดยน ้ าท่วม ซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าท่ีไดเ้ร่ิมตน้พร้อม
กบัปฐมกาล 2:4 ‘น่ีคือประวติัศาสตร์ . . . .’ ดว้ยการช่วยเหลือของพงศ์พนัธ์ุจากอาดมัถึงลาเมค               
ซ่ึงเป็นชนรุ่นท่ีเจด็   ในดา้น หน่ึง มนัก็สืบเสาะถึงการพฒันาของเทคโนโลยแีละศิลปะ และใน
อีกดา้นหน่ึงมนัก็สือเสาะถึงการ  เติบโตของความ รุนแรง ในสองขอ้สุดทา้ยท่ีแนะน าถึงพงศพ์ ันธ์ุ
ของเสทนั้นเอง ท่ีเรามีแสงสลวัแห่งความ  หวงัเพราะวา่อยา่งท่ีบทท่ี 5 จะอธิบายนั้น  โนอาห์จะสืบ
เช้ือสายมาจากเขา ซ่ึงเป็นรอดพน้จากน ้าท่วมและ  การนมสัการพระเจา้อยา่งเปิดเผย ไดถู้กแนะน า
อีกคร้ังหน่ึงในสมยัของเอโนค”305 

 
 บทท่ี 4 ยงัสอนอีกวา่มนัส าคญัส าหรับคนชอบธรรมท่ีจะรักษาความรู้เก่ียวกบัพระเจา้ไวเ้ม่ือพวกเขา
อาศยัอยู ่ในสังคมท่ีไร้ทางธรรม    คนอิสราเอลตอ้งการการหนุนใจน้ีขณะท่ีพวกเขาไดค้าดหวงัท่ีจะเขา้ไปสู่
แผ่นดินแห่ง พนัธสัญญา และในทุกวนัน้ีเราก็ตอ้งการการหนุนใจอย่างน้ีเช่นกนั    พระเยซูได้สอนพวก
สาวกของพระองคถึ์ง บทเรียนอยา่งเดียวกนั (มธ. 5:14-15) 
 

ค. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากอาดัม  5:1— 6:8 
 
 เร่ืองราวของการทรงสร้างเป็นบทน าสู่พระธรรมปฐมกาล    ส่วนแรกอธิบายถึงส่ิงท่ีเป็นผลมาจาก
การทรง สร้าง ในส่วนท่ีสองน้ีเราเรียนรู้ถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัอาดมั จุดประสงคห์ลกัของส่วนน้ีดูเหมือนจะ
เป็นการเช่ือมโยง ชนรุ่นของอาดมัและชนรุ่นของโนอาห์    เผ่าพนัธ์ุมนุษยท่ี์ไดถู้กสาปแช่งก็เพิ่มจ านวน
ต่อไป  และมนุษยก์็ตายต่อไป   กระนั้น การบนัทึกถึงเอโนคนั้นก็ใหค้วามหวงั  
 

“พงศ์พนัธ์ุต่างๆ ในพระธรรมแห่งพงศ์พนัธ์ุน้ี . . . ก็ท  าหน้าท่ีหลายจุดประสงค์ ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับ
บางส่วนของธรรมชาติของพงศพ์นัธ์ุ    พงศพ์นัธ์ุแบบกวา้งก็เสนอแค่ชนรุ่นแรกของพงศพ์นัธ์ุต่างๆ 



เท่านั้น (เช่น “พวกบุตรชายของเลอาห์. . . พวกบุตรชายของราเชล. . .” ใน ปฐก. 35:23-26; 
เปรียบเทียบ 6:9-10; 25:13-15)  พงศพ์นัธ์ุแบบลึกก็กล่าวถึงพงศพ์นัธ์ุท่ีต่อเน่ืองกนั ซ่ึงตามปกติแลว้ 
ในพระธรรมน้ีนับจากสองไปจนถึงสิบ    มนัมีสิบชนรุ่นจากอาดัมตลอดจนเสทไปถึงโนอาห์                
ในชนรุ่นท่ีสิบเอ็ด  พงศ์พนัธ์ุก็แยกเป็นตอน) พงศ์พนัธ์ุต่างๆ แบบแนวยาว ก็แสดงถึงความลึก
เท่านั้น (เช่น “คาอิน . . . ไดใ้ห้ก าเนิดเอโนค   เอโนคมีบุตรช่ืออิราด. . .” 4:17-18; เปรียบเทียบ 5:1-
31; 11:10-26; 36:31-39, 40)    พงศพ์นัธ์ุต่างๆ ท่ีแยกเป็นตอนก็แสดงถึงทั้งความลึกและความกวา้ง 
(เช่น “ต่อไปน้ีเป็นพงศพ์นัธ์ุบุตรทั้งหลายของโนอาห์ คือ เชม ฮาม และยาเฟท . . . . พวกบุตรของ
ยาเฟท: โกเมอร์. . .พวกบุตรของโกเมอร์ . . .” 10:1-29; เปรียบเทียบ  11:27-29; 19:36-38; 25:19-
26; 36:1-5, 10-30; 46:8-25)    ความแตกต่างของพงศพ์นัธ์ุต่างๆ ท่ีกวา้ง ลึก แบบแนวนอน และเป็น
ตอนก็ช่วยอธิบายถึงหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีหลากหลายของพงศพ์นัธ์ุต่างๆ”306 

 
“พระธรรมปฐมกาล เร่ิมตน้ดว้ยขบวนการของการระบุถึงพงศพ์นัธ์ุท่ีจะปกครองโลก (ปฐก. 1:26-
28) และบดขยี้ งู (3:15)    เล่มท่ี 2 [5:1-6:8] สืบเสาะถึงเช้ือสายจากอาดมัถึงโนอาห์ ดงัเช่น พงศพ์นัธ์ุ
สิบรุ่นท่ีเท่าเทียมกนัของเล่มท่ี 5 [11:10-26] ก็สืบเสาะมนัจากเชมไปถึงอบัราฮมั   เล่มท่ี 2 จบลงดว้ย
ความแข็งกระด้างท่ีคืบหน้าและรวดเร็วของความบาป และการไร้ความสามารถของพงศ์พนัธ์ุ
ในทางธรรมของผูห้ญิงท่ีจะเพิกถอนมนัดว้ยก าลงัของพวกเขาเองเหมือนกบังู ความบาปนั้นแข็งแรง
เกินไปส าหรับพวกเขา  เป็นท่ีแน่ชดัวา่ทั้ง การพิพากษาและการช่วยกู้ของพระเจ้านั้นก็เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็น”307 

 
1. ผลกระทบต่างๆ ของค าสาปทีต่กแก่มนุษย์  บทที ่5 

 
 มนัมีอยา่งนอ้ย 3 จุดประสงคส์ าหรับการผนวกของพงศพ์นัธ์ุน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 10 วรรคตอน (ขอ้ 
1-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-27, 28-31, และ 32) 
 
1. มนัแสดงถึงการพฒันาของเผ่าพนัธ์ุมนุษยจ์ากอาดมัจนถึงโนอาห์ และเช่ือมช่องว่างเวลาระหว่าง

สองบุคคล หลกัน้ี ผูเ้ขียนคนหน่ึงไดใ้ห้เหตุผลว่ายุคต่างๆ ของบรรพบุรุษเหล่าน้ีไดข้ยายตวัเพื่อจะ
ยกยอ่งพวกเขาเอง308    ขา้พเจา้คิดวา่มนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น เพราะดูเหมือนส่ิงน้ีจะบ่อนท าลายความ
น่าเช่ือถือของพระคมัภีร์ 

 
“การล าดบัพงศ์ต่างๆ [ในบทท่ี 5-11] เป็นการกนัออกไปโดยหน้าท่ี ซ่ึงบ่งบอกโดยการสืบสาย
โลหิตโดยตรงถึงผูห้น่ึงผูซ่ึ้งพระพรตามสัญญาจะไดเ้ป็นช่องทาง”309 

 



2. มนัแสดงออกถึงความถูกตอ้งของพระวจนะของพระเจา้ เม่ือพระองค์ได้กล่าวว่าผูค้นจะตายใน
ฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของความบาป (เปรียบเทียบ 2:17)    โปรดสังเกตถึงการปรากฎซ ้ าของวลีน้ี “จึง
ส้ินชีวติ” (ขอ้ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, และ 31)  

 
3. มนัเปรียบเทียบความกา้วหน้าของเช้ือสายในทางธรรมของเสทท่ีบรรลุจุดสูงสุดท่ีเอโนค ผูซ่ึ้งได้

ด าเนินกบัพระเจา้และไดป้ระสบกบัการเปล่ียน (5:6-24) กบัการพฒันาของเช้ือสายในทางอธรรม
ของคาอิน สาขาของ  เผ่าพนัธ์ุมนุษยข์องคาอินได้บรรลุจุดสูงสุดท่ีลาเมค ผูซ่ึ้งเป็นคนแรกท่ีมี
ภรรยาสองและเป็นคนท่ีโหดร้าย  (4:16-24) 

 
“การกลบัไปสู่หวัขอ้ของ ‘การอวยพร’ มนุษยโ์ดยพระเจา้ (เปรียบเทียบ) ของผูเ้ขียนก็เป็นส่วนหน่ึง 
ของแผนการทั้งหมดท่ีจะกล่าวถึงจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจา้ส าหรับมนุษยใ์นแง่ท่ีจะระลึกถึง 

 การเอาใจใส่ของบิดาท่ีมีต่อลูกๆ ของเขา    ตลอดส่วนท่ีเหลืออยูข่องพระธรรมปฐมกาลนั้นหัวขอ้ 
 ท่ีปรากฎซ ้ าก็คือหัวขอ้ของการอวยพรของบิดาท่ีมีต่อลูกๆ ของเขา (9:26-27; 27:27; 48:15; 49:1-
 28)   ในการเขา้กนักบัหวัขอ้เช่นนั้น  ผูเ้ขียนแสดงวา่พระเจา้เองไดร้ื้อฟ้ืนพระพรของพระองคต่์อ 
 ชนรุ่นถดัไป ณ จุดหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญัในแต่ละเร่ืองราว (1:28; 5:2; 9:1; 12:3; 24:11)ตามภาพ 
 รวมแลว้ ภาพท่ีปรากฎก็คือภาพของบิดาท่ีมีความรักท่ีรับประกนัถึงสวสัดิภาพในอนาคตของลูกๆ 
 ของเขาโดยทางการจดัเตรียมพระพรท่ีเป็นมรดก    ในแนวทางน้ีผูเ้ขียนไดว้างรากฐานทางศาสน- 
 ศาสตร์ส าหรับส่วนท่ีเหลือของพระคมัภีร์    แผนการดั้งเดิมของพระเจา้ในการอวยพรมนุษยทุ์กคน 
 แมว้า่จะถูกท าลายโดยความโง่เขลาของมนุษย ์จะถูกร้ือฟ้ืนโดยทางพงศพ์นัธ์ุของผูห้ญิง (3:15) ซ่ึง 
 เป็นพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั (12:3) และ ‘สิงห์แห่งเผา่ยดูาห์’ (49:8-12; เปรียบเทียบ วว. 5:5-13)  มนั 
 อยูบ่นรากฐานเดียวกนัน้ีท่ีอคัรทูตเปาโลไดส้ร้างมุมมองของเขาเก่ียวกบัพระเยซูในฐานะผูห้น่ึงซ่ึง 
 โดยพระองคน์ั้นพระเจา้ได ้‘อวยพรเรา’ (อฟ. 1:3) และได ้‘รับเราเป็นบุตรของพระองค์’ (ขอ้ 5) 
 เพื่อวา่ ‘เราไดรั้บมรดก’ (ขอ้ 11) จากผูห้น่ึงท่ีเราจะเรียกวา่ ‘อบับา พระบิดา’ (รม. 8:15)”310 
 

การด าเนินกบัพระเจ้าของเอโนคตอ้งได้กระตุน้ป้ายน้ีท่ีได้ปรากฎบนท่ีก าบงัคล้ายหลงัคาเหนือ
ทางเดินเขา้สู่โบสถ:์ “ออกก าลงักายทุกวนั  เดินกบัพระเจา้” 

 
 นกัอรรถาธิบายบางคนไดเ้ห็นหลกัฐานในตวับทวา่การล าดบัพงศน้ี์ไม่ไดส้มบูรณ์311 

 
1. ค าวา่ “บิดา” สามารถถูกแปลวา่ “บรรพบุรุษ” (ขอ้ 3 และ ขอ้อ่ืนๆ) อยา่งถูกตอ้ง มนัไม่ไดเ้รียกร้อง

ความสัมพนัธ์ แบบพอ่และลูกชายตามท่ีเป็นจริง312 
 



2. ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ลาเมค ซ่ึงเป็นช่ือท่ีหกในรายช่ือของคาอิน (4:16-24) ก็สอดคลอ้งกบัเอโนค ซ่ึงเป็น
ช่ือท่ีหกในรายช่ือของเสท (5:6-24) นั้นเป็นเชิงแนะน า    มนับ่งบอกวา่พระเจา้ตอ้งการท่ีจะช้ีให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหวา่งชนรุ่นต่างๆ ของบุตรชายสองคนของอาดมั   คนหน่ึงนั้นอธรรมและอีกคน
หน่ึงนั้นชอบธรรม   ส าหรับนกัเขียนบางคนแลว้ ดูเหมือนจุดประสงค์น้ีจะเด่นกว่าการท่ีพระเจา้
เพียงแค่ตอ้งการท่ีจะรักษาการบนัทึกท่ีสมบูรณ์ของชนทุกรุ่นระหว่างอาดมัและโนอาห์    ลาเมค
และเอโนคต่างก็เป็นชนรุ่นท่ีเจด็จากอาดมั  ตามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายช่ือน้ี (เปรียบเทียบ ยูดาห์ 14)    
มทัธิว 1:1-17 มีอีกหน่ึงการล าดบัพงศท่ี์ซ่ึงชาย 14  คนจากแต่ละสามช่วงทางประวติัศาสตร์ปรากฎ
อยู ่และมนัไม่ไดส้มบูรณ์  

 
3.  ผูเ้ขียนไม่ได้กล่าวถึงรายช่ือของบุตรชายของโนอาห์ตามล าดับของการก าเนิดของพวกเขา 

(เปรียบเทียบ 5:32 และ 9:24) 
 
4.    การล าดบัพงศใ์นบทท่ี 11 อาจไม่สมบูรณ์ 313 
 
 การบนัทึกอยา่งระมดัระวงัถึงอายุของชายแต่ละคนเม่ือเขาไดใ้ห้ก าเนิดแก่ชายคนถดัไปในรายช่ือน้ี
ก็แนะน าอยา่งหนกัแน่นวา่รายช่ือน้ีสมบูรณ์314   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก  การล าดบัพงศใ์น 1 พงศาวดาร 1:1-4 และ 
ลูกา 3:36-38 ก็เหมือน กนักบัการล าดบัพงศใ์นบทท่ี 5 บางทีมนัไม่มีชนรุ่นท่ีขาดหายไป315 
 

“ดงันั้นพงศ์พนัธ์ุของเสทในปฐมกาลบทท่ี 5 ถูกตั้งใจท่ีจะกินท่ีเร่ืองราวการทรงสร้างซ่ึงไดไ้ปสู่
จุดสูงสุด คร้ังแรกของมนัในการทรงสร้างอาดมั อยา่งท่ีเราจะอ่านมนัในตอนน้ี   ความเป็นระเบียบ
ท่ีเป็นพื้นฐานของการล าดบัพงศก์็ด าเนินระเบียบท่ีไดเ้ร่ิมตน้ ณ การทรงสร้างต่อไป  ท่ีจริงแลว้มนั
ยนืยนัถึงระเบียบนั้นหลงั  จากการเล่ือนไหลท่ีถูกคุกคามกลบัไปสู่ความยุ่งเหยิงท่ีถูกบรรยายไวใ้น
บทต่างๆ ท่ีสอดแทรก แต่การล าดบัพงศน์ั้นท ามากข้ึน  มนัให้การเคล่ือนท่ีแก่การทรงสร้างในปฐม
กาลบทท่ี 1 นั้น โดยพื้นฐานแลว้ เร่ืองราว  การทรงสร้างนั้นหยุดน่ิง   เม่ือพระเจา้หยุดพกัในวนัท่ี
เจด็  กลุ่มสัตวท่ี์มีการจดัชั้นหรือแยกประเภทตาม  ขนาดของการทรงสร้างก็อยู่ในระเบียบท่ี
เหมาะสมของพวกมนัและแผ่นดินก็หยุดพกั   มนัมีการแนะน าเล็กน้อยถึงการเคล่ือนท่ีหรือการ
พฒันาต่อไป ซ่ึงไม่มีเร่ืองราวใดท่ีจะถูกสืบเสาะองค์ประกอบท่ีมีพลงัอนัเดียวก็อยู่ในค าสั่งของ             
พระเจา้ต่อมนุษยท่ี์ได้ถูกสร้างข้ึนใหม่ท่ีจะ ‘มีลูกดกและทวีมากข้ึน’ และ ‘ครอบครองแผ่นดิน’   
การล าดบัพงศก์็บนัทึกถึงการเกิดผลของมนุษยแ์ละก็กลายมาเป็นการแสดงออกถึงความ ส าเร็จแห่ง
ค าบญัชาของพระเจา้ ซ่ึงจดัเตรียมการเคล่ือนท่ีจากสภาพท่ีหยุดน่ิงของการทรงสร้าง แต่ในเวลา 
เดียวกนัก็รักษาความเป็นระเบียบของมนัไว ้  ระเบียบของการทรงสร้างก็คืบหนา้โดยทางการล าดบั
พงศ ์



 
“การเช่ือมโยงของการล าดบัพงศก์บัการทรงสร้างก็ส าแดงถึงอิทธิพลร่วมกนัในความเขา้ใจของเรา
ต่อพงศพ์นัธ์ุน้ีและพงศพ์นัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีตามมา    พงศพ์นัธ์ุต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการด าเนินต่อไปของ
ระเบียบพื้นฐานของการทรงสร้างโดยทางเวลา   ผลลพัธ์ก็คือ  พวกมนัแสดงถึงความส าคญัทางศา
สนศาสตร์    การต่อเน่ืองกันท่ีเป็นโดยก าเนิดและเป็นระเบียบของพงศ์พนัธ์ุต่างๆ ไม่ใช่การ
แสดงออกถึงความจ าเป็นทางชีววิทยาท่ีวา่งเปล่าในเชิงหวัขอ้  แต่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรคแ์รกเร่ิม
ของพระเจา้    การก าเนิดไม่ได้ปลุกจุดหมายปลายทางแบบธรรมดา แต่ปลุกการลงทะเบียนใน
ระเบียบท่ีด าเนินต่อไปของการทรงสร้างท่ีไดแ้ต่งตั้งโดยพระเจา้    การล าดบัพงศก์ลายมาเป็นผูถื้อ
หัวขอ้การทรงสร้าง และโดยธรรมชาติท่ีเป็นโดยก าเนิดและท่ีเป็นพื้นฐานของพวกมนั และมนัก็
สอดคลอ้งกบัการแสดงออก”316      

 
 แมว้า่ใจความส าคญัของความตายนั้นมีอิทธิพลในบทน้ี  มนัก็มีการเนน้มากข้ึนท่ีพระคุณของพระ
เจา้    เรา เห็นส่ิงน้ี ในการอา้งอิงถึงชีวิต  ความอุดมสมบูรณ์ (พวกบุตรชายและบุตรหญิง) การเปล่ียนของเอ
โนค  และพระพร อ่ืนๆ   การช่ืนชมกบัพระพรต่างๆ ของพระเจา้ก็ข้ึนอยูก่บัการด าเนินชีวติกบัพระเจา้   “การ
ด าเนิน” เป็นการเปรียบ เทียบตามพระคมัภีร์ส าหรับการสามัคคีธรรมและการเช่ือฟังท่ีส่งผลให้เกิดพระพร
ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 15:25; อฟ. 4:1) 
 

“เอโนคถูกบรรยายว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีไม่ไดท้นทุกขก์บัชะตาของอาดมั (‘เจา้จะตอ้งตายแน่’) เพราะว่า 
เขาได ้‘ด าเนินกบัพระเจา้’ ไม่เหมือนคนอ่ืนๆ 

 
“ความหมายของผูเ้ขียนนั้นชดัเจน เอโนคเป็นตวัอย่างของผูห้น่ึงท่ีพบชีวิตท่ามกลางการสาปแช่ง
ของความตายในเอโนคนั้น ผูเ้ขียนสามารถท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการประกาศถึงความตายไม่ใช่
ถอ้ยค าสุดทา้ยท่ีจ าเป็น  จะตอ้งถูกกล่าวเก่ียวกบัชีวติของบุคคลหน่ึง   ผูห้น่ึงสามารถพบชีวิตไดถ้า้
ผูน้ั้น ‘ด าเนินกบัพระเจา้’”317 

 
“‘การด าเนินกบัพระเจา้’ เป็นการเปรียบเทียบ และบ่งบอกวา่เอโนคมีวิถีชีวิตท่ีไดแ้สดงออกมาโดย
การอุทิศตนของเขาต่อพระเจา้ ความหมายของ ‘เดิน’ (ฮาลาค) ในรูปค ากริยาของมนับ่งบอกถึงการ
สนทนาปราศรัย  หรือความสนิทสนมกบัพระเจา้”318 

 
“การกล่าวซ ้ าสองคร้ังของวลี ‘ด าเนินกบัพระเจา้’ บ่งบอกว่าเอโนคนั้นโดดเด่นในครอบครัวท่ีนบั
ถือพระเจา้น้ี”319 

 



 ตามปกติแลว้ การกล่าวซ ้ าก็เสริมและเน้นในพระคมัภีร์    ดูเหมือนบทเรียนหลกัของส่วนน้ีคือว่า 
คนในทาง ธรรมสามารถประสบชยัชนะเหนือผลลพัธ์ต่างๆ ของการสาปแช่งไดด้ว้ยการด าเนินกบัพระเจา้320   
พระเจา้จะรับ บางคนไป (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:51-53; 1 ธส. 4:17) เช่นเอโนค แต่คนส่วนใหญ่จะตอ้งเผชิญ
กบัการตายทาง กายภาพแมว้า่ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นการตายฝ่ายวญิญาณ 
 

“วาระสุดทา้ยแห่งความตายท่ีเกิดจากความบาป และไดถู้กแสดงออกมาอยา่งมีพลงัอยา่งมากในการ
ล าดบัพงศข์องพระธรรมปฐมกาลนั้น แทจ้ริงแลว้ ไม่ใช่สุดทา้ยเลย   มนุษยไ์ม่ไดเ้กิดมาเพื่อจะตาย 
เขาเกิดมาเพื่อจะมีชีวติอยูแ่ละชีวตินั้นเกิดข้ึนจากการด าเนินกบัพระเจา้. . . การด าเนินกบัพระเจา้เป็น
กุญแจท่ีจะไขโซ่แห่งการสาปแช่งออก”321  

 
“ภายในมาตรเวลาของพระธรรมปฐมกาลนั้น  บทน้ี [5] ครอบคลุมช่วงเวลาท่ียาวท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์โลก”322 

 
 อย่างท่ีเร่ืองราวของคาอินและอาแบลสอดแทรกการล าดบัพงศ์ของอาดมัใน 4:1 และ 25-26 นั้น  
เร่ืองราว ของน ้าท่วม (6:1-9:27) ก็สอดแทรกการล าดบัพงศข์องโนอาห์ใน 5:32 และ 9:28-29 
 

2. ความโศกเศร้าของพระเจ้าทีม่ีต่อความช่ัวร้ายของมนุษย์  6:1-8 
 
 ขณะท่ีความชั่วร้ายได้เพิ่มข้ึนบนโลก  พระเจ้าได้ตดัสินใจท่ีจะท าลายเผ่าพนัธ์ุพนัธ์ุมนุษย์ด้วย
ขอ้ยกเวน้ ของคนจ านวนนอ้ยท่ีพระองคไ์ดห้ยบิยืน่พระคุณให้ 
 

“เร่ืองราวของน ้าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีไดส่้งมาในยคุโบราณโดยบรรดาพระเพื่อจะท าลายมนุษยซ่ึ์งติดตาม
มาดว้ยรูปแบบบางอย่างของการทรงสร้างใหม่นั้นเป็นส่ิงธรรมดาส าหรับหลายคนในส่วนต่างๆ 
ของโลก  ระหว่างผูซ่ึ้งไม่มีการติดต่อทางประวติัศาสตร์ประเภทใดท่ีดูเหมือนเป็นไปได้  ดู
เหมือนวา่ความเห็นนั้นเกือบจะ เป็นลกัษณะแบบสากลของการจินตนาการของมนุษย”์323 

 
 มนัมีสองเหตุผลหลกัส าหรับน ้าท่วม คือ บาปของบุตรชายของพระเจา้ (ขอ้ 1-4) และบาปของมนุษย ์
โดยทัว่ไป (ขอ้ 5-8) 
 
บาปของบุตรชายของพระเจ้า 6:1-4) 
 
6:1-2 มีสามมุมมองเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของบรรดาบุตรของพระเจา้ 



1.  พวกเขาเป็นทูตสวรรคท่ี์ไดล้ม้ลงในบาปและไดต่้างงานกบัพวกผูห้ญิง324 ขอ้โตแ้ยง้ท่ีสนบั 
สนุนมุมมองน้ีก็ตามมาดว้ยการตอบสนอง 
ก. ค าวา่ “บุตรชายของพระเจา้” อยา่งท่ีมนัปรากฎท่ีน่ีในภาษาฮีบรูอา้งอิงถึงบรรดา 

  ทูตสวรรคเ์ท่านั้นในพนัธสัญญาเดิม (โยบ 1:6; 2:1; 38:7; และขอ้อ่ืนๆ) การตอบ 
  สนอง: ทูตสวรรคไ์ม่ไดสื้บพนัธ์ุ (มธ. 22:30) 

ข.  ดูเหมือน 2 เปโตร 2:4-5 และ ยูดาห์ 6-7 ระบุถึงพวกทูตสวรรค์ด้วยเหตุการณ์น้ี 
  การตอบสนอง:   มนัไม่มีการอา้งอิงอย่างอ่ืนถึงพวกทูตสวรรค์ในบริบทท่ีน่ีใน
  พระธรรมปฐมกาล   บางทีตอนพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่เหล่าน้ีอา้งอิงถึงการ 
  ลม้ลงของซาตาน 

ค.  ถา้พระเจา้สามารถท าให้มารียมี์ครรภไ์ด ้ ทูตสวรรคอ์าจสามารถท าส่ิงเดียวกนัต่อ 
  ผูห้ญิงท่ีเป็นมนุษยไ์ด ้   การตอบสนอง: ทูตสวรรคไ์ม่สามารถท าทุกส่ิงท่ีพระเจา้ 
  สามารถท าได ้

 
2.  พวกเขาเป็นพงศพ์นัธ์ุของเสทซ่ึงอยู่ในทางธรรมและไดแ้ต่งงานกบัพวกผูห้ญิงท่ีไม่อยูใ่น 

  ทางธรรม  ข้าพเจา้ชอบมุมมองน้ี ขอ้โตแ้ยง้ท่ีสนับสนุนมุมมองน้ีก็ตามมาด้วยการตอบ 
  สนอง 

ก. บ่อยคร้ังแลว้ พนัธสัญญาเดิมอา้งอิงถึงคนท่ีอยู่ในทางธรรมว่าเป็นบุตรชายของ 
  พระเจา้ (เช่น อพย. 4:22)    การตอบสนอง: น่ีคงจะเป็นขอ้ยกเวน้ต่อการใชท้าง 
  เทคนิคของค าว่า  “บุตรชายของพระเจา้”  ในฐานะท่ีเป็นการอา้งอิงถึงพวกทูต 
  สวรรคใ์นพนัธสัญญาเดิม 

ข.   โมเสสไดก้ าหนดแนวคิดรวบยอดของเช้ือสายในทางธรรมในพระธรรมปฐมกาล 
แลว้ (4:26) 

ค.   การเป็นบุตรท่ีข้ึนอยูก่บัการเลือกสรรนั้นก็เป็นเร่ืองธรรมดาในพนัธสัญญาเดิม 
ง.  การแนะน าใหห้ลีกเล่ียงการแต่งงานระหวา่งผูเ้ช่ือกบัผูไ้ม่เช่ือก็เป็นเร่ืองโดยทัว่ไป 

ในหมวดเพน็ทาทูค 
 

3.   พวกเขาเป็นผูป้กครองท่ีเป็นราชวงค์ผูซ่ึ้งได้แต่งงานกบัพวกผูห้ญิง325    พวกทูตสวรรค ์
 (พวกปีศาจ)ท่ีไดล้ม้ลงในบาปอาจไดอ้าศยัในพวกเขาหรืออยา่งนอ้ยก็ไดค้วบคุมพวกเขา326 

 ขอ้โตแ้ยง้ท่ีสนบัสนุนมุมมองน้ีก็ตามมาดว้ยการตอบสนอง 
ก.  บ่อยคร้ังแลว้วรรณกรรมทางโลกตะวนัออกใกลโ้บราณไดเ้รียกษตัริยว์่าบุตรชาย

ของพระ 



ข.   พนัธสัญญาเดิมอา้งอิงถึงผูบ้ริหารจดัการ  (เช่น ผูว้ินิจฉัย)ว่าเป็นพระ การตอบ 
  สนอง: พระคมัภีร์ไม่เคยถือว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของพระอย่างท่ีวรรณกรรม 
  ต่างชาติทางโลกตะวนัออกใกลโ้บราณถือ 

ค.   เร่ืองราวน้ีก็คลา้ยกบัเร่ืองราวต่างๆ ก่อนสมยัน ้าท่วมโลกของคนบาบิโลน 
 

พวกนกัวิชาการไดโ้ตแ้ยง้ถึงตอนพระคมัภีร์น้ีอย่างดุเดือด แต่มนัยงัไม่มีหลกัฐานท่ีเด็ดขาดท่ีช่วย 
 ให้เราท่ีจะท าการตดัสินใจท่ีดนัทุรังเก่ียวกบัการตีความท่ีถูกตอ้ง นกัเขียนคนหน่ึงไดแ้สดงออกถึง 
 ความสับสนของเขาดงัต่อไปน้ี 
 

“อะไรท่ีเขา [โมเสส] หมายถึง? ข้าพเจ้าไม่รู้และข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าใครก็ตามรู้   ตราบเท่าท่ี 
 ข้าพเจ้าเป็นห่วง  ตอนพระคัมภีร์น้ีไม่สามารถเข้าใจได้327   บริบทนั้ นส าคัญอย่างมากใน 
 ปัญหาเชิงตีความใดๆ ก็ตาม  และขา้พเจา้เช่ือวา่มนัมีสองมุมมองในกรณีน้ี328  
 

ถา้เป็นอย่างนั้นจุดประสงค์ของตอนน้ีดูเหมือนจะบนัทึกขอ้มูลของความเลวทรามแมก้ระทัง่ของ 
คนท่ีอยูใ่นทางธรรม ดงันั้นมนัก็ใหเ้หตุผลส าหรับน ้าท่วมโลก 

 
บางคนท่ีเช่ือว่าความขดัแยง้เก่ียวกับทูตสวรรค์เป็นหัวข้อหลักของพระคมัภีร์ ได้เน้นถึงตอน      

 พระคมัภีร์น้ี    ข้าพเจา้ไม่เช่ือว่าความขดัแยง้เก่ียวกับทูตสวรรค์เป็นหัวข้อหลักของพระคมัภีร์    
 ขา้พเจา้เช่ือว่าโดยพื้นฐานแล้ว พวกทูตสวรรค์นั้นส าคญั เน่ืองจากหน้าท่ีของพวกเขาในฐานะผู ้
 ส่ือสารท่ีไดถู้กส่งไปเพื่อปรนนิบติัผูค้น (ฮีบรู 1:14) 
 
6:3 เป็นท่ีชดัเจนวา่ “120 ปี” เป็นปีท่ีพระเจา้จะให้แก่มนุษยก่์อนน ้ าท่วมโลก329 บางทีปีเหล่านั้นไม่ได ้
 บ่งบอกถึงการลดลงไปสู่ 120 ปีในอายขุยัของมนุษยโ์ดยทัว่ไป330 
 

“การพิพากษาก็คือว่าพระเจา้จะไม่ยินยอมให้วิญญาณแห่งการให้ชีวิตของพระองค์ท่ีจะให้ก าลงั
วงัชาแก่บรรดาผูท่ี้ท  าให้โลกของพระองคย์ุง่เหยิงอยา่งไม่ส้ินสุด และตลอดไป  ลมปราณแห่งชีวิต 
(ปฐก. 2:7; สดด. 104:29-30) ยงัเป็นของพระองคท่ี์จะใหแ้ละท่ีจะเอา  กลบัคืนมา331 

 
“ความพยายามของมนุษยท่ี์จะกลายมาเป็นมากกวา่ท่ีเขาเป็นก็จบดว้ยการท่ีเขาเป็นนอ้ย 
กวา่ท่ีเขาเป็น”332 

 
6:4   “คนเนฟิล” ไดอ้ยูบ่นโลกก่อนและหลงัการแต่งงานของ “บุตรชายของพระเจา้” กบั “บุตรหญิงของ 



มนุษย”์   ตามตวัอกัษรแลว้พวกเขาเป็น “พวกท่ีไดล้ม้ลง” หรือ “ผูป้กครองท่ีเผด็จการ”   พวกเขา 
 เป็น “คนแกลว้กลา้. . . คนมีช่ือเสียง”    นัน่คือ พวกเขาแต่ละคนนั้นมีพลงัหรือบางทีเป็นผูน้ าทาง 
 ทหาร    ภายหลงัโมเสสไดอ้ธิบายถึงคนยกัษใ์นคานาอนัวา่เป็น “คนเนฟิล” (กดว. 13:33) 
 
บาปของมนุษย์โดยทัว่ไป 6:5-8 
 
เหตุผลท่ีสองส าหรับน ้าท่วมโลกก็คือความบาปของมนุษยโ์ดยทัว่ไป 
 
6:5   การกระท าต่างๆ ของบรรดาชายและหญิงนั้นเลวทรามอยา่งมากและความคิดและความรักใคร่ของ 
 พวกเขานั้นชัว่ร้ายอยา่งส้ินเชิง ณ เวลาน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 11-12; รม. 1:18-32) 
 

“ใกลศ้ตวรรษท่ี 19 เอฟ. ดบับลิว. ฟาร์ราร์ไดเ้ขียนหนงัสือท่ีมีช่ือวา่ ผูแ้สวงหาพระเจา้   หนงัสือนั้น
เป็นหนงัสือขายดีและเป็นท่ีตอ้งการ    คนขายหนงัสือคนหน่ึงในอเมริกาทาง  ภาคตะวนัตกก็มีคน
สั่งจองเป็นจ านวนมากแต่ไม่มีหนงัสือท่ีร้านของเขา เขาไดส่้งโทรเลขไปยงัผูข้ายในนิวยอร์คเพื่อ
ขอให้พวกเขาส่งหนงัสือจ านวนหลายเล่มมาให้แก่เขา หลงัจาก นั้นไม่นานก็มีโทรเลขมาถึงเขาว่า 
‘ไม่มีผูแ้สวงหาพระเจา้ในเมืองนิวยอร์ค ลองติดต่อท่ีเมืองฟิลาเดลเฟียดูซิ’”333 

 
6:6-7   พระเจา้ไดเ้สียพระทยัท่ีพระองค์ไดส้ร้างมนุษย ์ เพราะว่าโดยทัว่ไปแล้ว  ผูค้นไม่ตอ้งการมีความ 
 สัมพนัธ์กบัพระเจา้ พวกเขาได้ยืนกรานท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีเป็นอิสระจากพระเจา้และในท่ีสุดแล้ว 
 ก็ไดท้  าลายพวกเขาเองในความบาป พระองคไ์ดเ้สียพระทยัต่อส่ิงท่ีการทรงสร้างพิเศษของพระองค ์
 ไดก้ลายมาเป็น 
 

“พระเจา้ไม่ใช่หุ่นยนต ์เรารู้จกัพระองคใ์นฐานะพระเจา้ส่วนตวัท่ีทรงพระชนมอ์ยู ่ไม่ใช่ หลกัการท่ี
แน่น่ิง ผูซ่ึ้งมีจุดประสงค์ต่างๆ ท่ีเหลือความเขา้ใจแต่ในขณะเดียวกนัก็เก่ียวขอ้ง กบัการทรงสร้าง
ของพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ดอยา่งหาท่ีเปรียบมิไดแ้ลว้ พระเจา้ของเราถูกกระทบแมก้ระทัง่เจ็บปวดโดย
การกบฎของมนุษย ์การยอมรับถึงความรู้สึก (อารมณ์) ของพระเจา้ก็ไม่ไดล้ดการเปล่ียนแปลงไม่ได้
ของจุดประสงคต่์างๆ ท่ีเป็นสัญญาของพระองค ์ ตรงกันข้าม ความรู้สึกและการกระท าของ
พระองคต่์อมนุษย ์เช่น การพิพากษาหรือการ ยกโทษนั้นสอดคลอ้งอยา่งธรรมชาติกบับุคคลเน้ือแท ้
และการแกไ้ขท่ียติุธรรม และมี  พระคุณของพระองค ์(ยก. 1:17)”334 

 
6:8   โนอาห์เป็นขอ้ยกเวน้เดียวต่อการไร้ทางธรรมทัว่โลก   “โนอาห์” อาจหมายถึง “โศกเศร้า” (รูปแบบ 
 นิพอลในค าฮีบรู) หรือ “ปลอบโยน” (รูปแบบพิเอล)  “โปรดปราน” คือ พระคุณ   น่ีเป็นการอา้งอิง 



 คร้ังแรกของค าน้ีในพนัธสัญญาเดิม แมว้่าป่านน้ีเราไดเ้ห็นหลายตวัอย่างของพระคุณของพระเจา้ 
 มาแลว้ก็ตาม   มนัก็มีการเล่นค าในตวับทฮีบรู (การสับเปล่ียนพยญัชนะของค า) พยญัชนะของช่ือ 
 ของโนอาห์ (nh) ในรูปแบบกลบักนัหมายถึง “พระคุณ” (hn) 
 

คนของพระเจา้ทั้งหมดสามารถเขา้ส่วนกบัโนอาห์ได ้คือ เป็นผูรั้บพระคุณของพระเจา้ โดยพระคุณ
ของ พระเจา้เท่านั้นท่ีเราสามารถรอดพน้จากการพิพากษาของพระองคท่ี์มีต่อคนชัว่ร้ายได ้

 
“พระธรรมปฐมกาลก าลงัขดัแยง้อยา่งตรงๆ กบัการมองในแง่ดีเก่ียวกบัมนุษยข์องคนเมเสโปเตเมีย 
สถาน- การณ์ของมนุษยใ์นมุมมองของมนันั้นไร้ความหวงัถา้ปราศจากความเมตตาของพระเจา้”335 

 
ส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่าการนับถือรูปเคารพของคนต่างชาติและการผิดศีลธรรมนั้นท าให้พระเจา้

เจบ็ปวดและก่อใหเ้กิดการพิพากษาของพระองคซ่ึ์งมนุษยส์ามารถรอดพน้ไดโ้ดยการจดัเตรียมความรอดของ
พระองค ์
 
 

ง. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากโนอาห์  6:9 — 9:29 
 
 พระเจ้าได้ท าลายเผ่าพนัธ์ุมนุษย์ท่ีเส่ือมทรามและรุนแรงและให้น ้ าท่วมโลก แต่พระองค์ได้ใช ้     
โนอาห์ผูช้อบ ธรรมท่ีจะสงวนชีวติและก่อตั้งโลกใหม่หลงัจากน ้าท่วมโลก 
 

“ประสบการณ์ของโนอาห์น าเสนออยา่งเด็ดเด่ียวถึงการยืนยนัของผูเ้ขียนท่ีวา่พระเจา้พิพากษาบาป
ของมนุษย ์แต่จดัเตรียมวิธีส าหรับการท าให้พระพรของการทรงสร้างนั้นถาวร (1:26-28) และ
ความหวงัแห่ง  ความรอดส าหรับพงศพ์นัธ์ุท่ีไดถู้กเลือกสรรไว ้(3:15)    หวัขอ้ท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ ของ
พระพรซ่ึงถูกคุกคามโดย  ความบาป แต่ได้ถูกสงวนไวโ้ดยความเมตตาของพระเจา้นั้น พบได้ใน
สองเร่ืองราวท่ีประกอบพงศ์พนัธ์ุขอ.โนอาห์ คือ เร่ืองราวของน ้ าท่วมโลก (6:9-9:17) และการ
บนัทึกของการเมาเหลา้ของบรรพบุรุษ (9:20-27)     เ ร่ืองราวแรกนั้ นครอบคลุมทั่วโลก  และ
เร่ืองราวท่ีสองนั้นเป็นโลกขนาดเล็กมาก    หมายเหตุทางการล าดบั  พงศก์็ผกูสองเร่ืองราวน้ี (9:18-
19) และอีกเร่ืองหน่ึงก็สรุปมนั (9:28-29). . . . 

 
“การล าดบัพงศข์องโนอาห์ยงัสนบัสนุนความห่วงใยท่ีกวา้งข้ึนของพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่แรกๆ 
โดยการ เตรียมผูอ่้านให้พร้อมส าหรับโลกหลงัจากน ้ าท่วมโลกอีกดว้ย   ‘โลกใหม่’ น้ีเป็นบริบท



ส าหรับการเขา้ใจถึง การท าให ้‘พระพร’ ถาวรโดยบรรพบุรุษ (11:27-50:26) ซ่ึงเป็นเจตนาหลกัของ
พระธรรมปฐมกาล”336 

 
1. น า้ท่วมโลก  6:9 — 8:22 

 
 โครงสร้างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรของส่วนน้ีแสดงให้เห็นวา่โมเสสไดต้ั้งใจท่ีจะเน้นถึง
พระคุณ ของพระเจา้ท่ีมีต่อโนอาห์ ซ่ึงครอบคลุมส่วนหลกัของเร่ืองราวน้ี 
 

“หน่ึงในเคร่ืองหมายของความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัของส่วนต่างๆ ของเร่ืองราวของน ้ าท่วมโลกก็
พบได้ในโครงสร้างทางวรรณกรรมของมนั    เร่ืองราวถูกท าให้อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างท่ี
แนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีกลับไปสู่ตวัของมนัเอง   ในโครงสร้างท่ี
แนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรนั้น ประเด็นแรกเขา้ไดก้นักบัประเด็นสุดทา้ย ประเด็นท่ีสองเขา้ได้
กนักบัประเด็นถดัจากสุดทา้ยและ ฯลฯ ดงันั้นส่วนท่ีสองของเร่ืองราวเป็นภาพสะทอ้นของส่วนแรก
โครงสร้างทางวรรณกรรมแบบน้ีไดถู้กคน้พบ ในส่วนอ่ืนๆ ของพระธรรมปฐมกาล แต่ไม่มีท่ีไหนท่ี
มนัถูกพฒันาจนถึงระดบัท่ีใหญ่เช่นน้ีโดยส่วนหน่ึง  แล้วอาจเป็นเพราะข้อเท็จจริงท่ีว่าเร่ืองราวน ้ า
ท่วมโลกนั้นเหมาะสมอยา่งพิเศษต่อรูปแบบทางวรรณกรรมน้ี 

 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแลว้ การอา้งอิงถึงวนันั้นน่าจบัใจ (ธรรมเนียมของ H, I, L, O) (การอา้งอิงถึงวนั

เท่านั้นท่ี ก่อส่วนของโครงสร้างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร; 40 วนัและ 40 คืน [7:4, 12] และวนัท่ี
ไม่ไดก่้อ ส่วนนั้น)    ช่วงระยะเวลาก่อรูปแบบสมมาตร 7, 7, 40, 150, 150, 7, 7    หวัเล้ียวหวัต่อของเร่ืองราว
น้ีพบได ้ใน 8:1 ‘พระเจา้ไดร้ะลึกถึงโนอาห์’  
 

“แลว้อะไรคือหนา้ท่ีของโครงสร้างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร?   ประการแรก มนัให้การ
แสดงออก ทางวรรณกรรมต่อบุคคลแห่งเหตุการณ์ของน ้ าท่วมโลก    การข้ึนและการลงของน ้ าได้
สะทอ้นถึงการข้ึน และการลงของถอ้ยค าหลกัในการบรรยายของมนั    ประการท่ีสอง  มนัดึงดูด
ความเขา้ใจไปสู่หวัเล้ียวหวัต่อ ในเร่ืองราวนั้น: 8:1 ‘พระเจา้ไดร้ะลึกถึงโนอาห์’    จากเวลานั้นเป็น
ตน้ไปน ้ าเร่ิมท่ีจะลดลงและแผน่ดินเร่ิม ท่ีจะแห้ง    มนัคือการแทรกแซงของพระเจา้ท่ีเด็ดเด่ียวใน
การช่วยโนอาห์ใหร้อด และโครงสร้างทาง วรรณกรรมก็เนน้ถึงขอ้เทจ็จริงน้ี”337 

 
แผนผงัดงัต่อไปน้ีอธิบายถึงโครงสร้างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร 
 

“บทน า: ความชอบธรรมของโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ (6:9-10) 



A พระเจา้ตดัสินใจท่ีจะท าลายเผา่พนัธ์ุท่ีเส่ือมทราม (6:11-13) 
B โนอาห์สร้างนาวาตามค าแนะน าของพระเจา้ (6:14-22) 
C   พระเจา้บญัชาใหค้นท่ีเหลือใหเ้ขา้ไปในนาวา (7:1-9) 
D น ้าเร่ิมท่วม (7:10-16) 
E   น ้าท่วม 150 วนั และน ้าปกคลุมภูเขา (7:17-24) 
F   พระเจา้ระลึกถึงโนอาห์ (8:1ก) 
E’   น ้าลด 150 วนั และภูเขาก็โผล่ข้ึนมา (8:1ก-5) 
D’   แผน่ดินแหง้ (8:6-14) 
C’   พระเจา้บญัชาใหค้นท่ีเหลือใหอ้อกจากนาวา (8:15-19) 
B’   โนอาห์สร้างแท่นบูชา (8:20) 
A’   พระเจา้ตดัสินใจท่ีจะไม่ท าลายมนุษย ์(8:21-22)”338 

 
สภาพและเหตุการณ์ก่อนน า้ท่วมโลก 6:9-7:10 
 
6:9-12  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีถอ้ยค าท่ีส าคญัเช่น “ชอบธรรม” และ “ดีพร้อม” ปรากฎในพระคมัภีร์ 
 

“การอธิบายอยา่งเดียวกนัส าหรับการช่วยกูเ้อโนคจากความตาย (‘เขาด าเนินกบัพระเจา้’) ก็ถูกท าให้
เป็นพื้นฐานส าหรับการช่วยกูโ้นอาห์จากความตายในน ้ าท่วมโลก ‘เขาไดด้ าเนินกบัพระเจา้’ (6:9)   
ดงันั้นในเร่ืองราวของโนอาห์และน ้ าท่วมโลกนั้น ผูเ้ขียนสามารถท่ีจะกล่าวซ ้ าบทเรียนของเอโนค
ได ้คือ ชีวติมาจาก ‘การด าเนินกบัพระเจา้’”339  

 
“โนอาห์ถูกพรรณาวา่เป็นอาดมัท่ีฟ้ืนข้ึนใหม่ เขาเป็นผูร้อดชีวิตผูเ้ดียวและเป็นผูสื้บทอด ของอาดมั  
ทั้งสองคน ‘ด าเนินกบัพระเจา้  ทั้งสองคนเป็นผูรั้บพระพรท่ีเป็นพระสัญญา  ทั้งสองคนเป็นผูดู้แล
สรรพส่ิงท่ีต ่ากว่า  ทั้งสองคนเป็นบิดาของบุตรชายสามคน  ทั้งสอง เป็นผูท้  ามาหากินกบัดิน   ทั้ง
สองก็ท าบาปผ่านทางผลของตน้ไมแ้ละทั้งสองก็เป็นบิดาของ บุตรชายท่ีชัว่ร้ายซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
สาปแช่ง”340 

 
“สองค าคือ ‘เส่ือมทราม’ และ ‘ความทารุณ’ ใหคุ้ณลกัษณะและการแสดงออกของความ บาปแก่เรา
ตามล าดบั ซ่ึงก็คือ สาเหตุและผลลพัธ์ [ขอ้ 11] ความเส่ือมทรามไดน้ าไปสู่ ความทารุณ เพราะว่า
ความชัว่ร้ายน าไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบใดอยู ่เสมอ ชีวิตท่ีผิดพลาดกบัพระเจา้
ก็ผดิพลาดกบัคนอ่ืนๆ เช่นกนั”341 

 



“ในขณะท่ีพระเจา้ไดอ้วยพรครอบครัวของมนุษยด์ว้ยอ านาจของการให้ก าเนิดลูกดกทวี มากข้ึนจน
เต็มแผ่นดิน (1:28; 9:1) ทรชนเหล่าน้ีได้ ‘เติมเต็มแผ่นดิน’ ดว้ยการให้ก าเนิด ‘ความรุนแรง’ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 13; อสค. 8:17; 28:16)”342 

 
6:13-16 โปรดสังเกตอีกวา่แผน่ดินและธรรมชาติทนทุกขเ์น่ืองจากความบาปของมนุษย ์(เปรียบเทียบ 3:17-
 19; 4:12; รม. 8:20-21) 
 

โนอาห์ไดรั้บค าแนะน าท่ีมีรายละเอียดท่ีเขาจะตอ้งท าตามในการสร้างนาวา  ภายหลงัโมเสสไดรั้บ 
 ค าแนะน าท่ีมีรายละเอียดท่ีเขาจะตอ้งท าตามในการสร้างพลบัพลา  ชายทั้งสองไดท้  าตามค าแนะน า 
 ส าหรับแต่ละคนและไดรั้บค าสรรเสริญ (ขอ้ 22; อพย. 39:42-43; ลนต. 8:36; กดว. 27:22; ฉธบ. 
 34:9) 
 

“พระเจา้ตอ้งไดรั้บการเช่ือฟังในค าแนะน าทั้งส้ินของพระองค ์ถา้ประชากรของพระองค์คาดหวงัท่ี
จะช่ืนชมกบัผลของชีวติและพระพร (เช่น ฉธบ. 26:16-19; 28:1-14)”343 

 
นาวามีความยาวประมาณ 450 ฟุต (1 ½ ของสนามอเมริกนัฟุตบอล) มีความกวา้ง 75 ฟุต (ช่อง 

 ส าหรับท่ีจอดรอดมาตรฐาน 7 ช่อง) และมีความสูง 45 ฟุต (ตึก 4 ชั้นโดยทัว่ไป) มนัมี 3 ดาดฟ้า 
 และพื้นท่ีของดาดฟ้ามีมากกว่า 100,000 ตารางฟุต มนัมีเน้ือท่ีในนาวามากกว่า 1 ลา้นลูกบาศก์ฟุต 
 น่ีเป็นความจุของตูร้ถไฟประมาณ 860 ตู ้มนัมีปริมาตรทั้งหมดเกือบ 14,000 ตนั344 

 
บางทีนาวาดูจะเป็นเหมือนกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้มากกว่าเรือ   ท่ีจริงแลว้จุดประสงค์ของมนัก็คือท่ี 

 จะลอยอยู่ ไม่ใช่เดินทางจากจุดหมายหน่ึงไปยงัอีกจุดหมายหน่ึง    การออกแบบน้ีใช้ท่ีว่างอย่างมี 
 ประสิทธิภาพอยา่งมาก   นาวาน้ีคงไดม้ัน่คงอยา่งมากในน ้ า    เรือเดินสมุทรสมยัใหม่และเคร่ืองบิน 
 สมยัใหม่ก็มีมาตราส่วนท่ีเหมือนกนัของขนาดกวา้งยาวและสูง    ชนิดของไมท่ี้โนอาห์ไดใ้ชส้ร้าง 
 นั้นก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั    ค  าฮีบรูปรากฎท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาเดิม 
 
6:17-21 น่ีเป็นการปรากฎคร้ังแรกของค าท่ีส าคญัคือ “พนัธสัญญา” (ค าฮีบรู เบ-ริทธ์) ในพนัธสัญญาเดิม 
 (ขอ้ 18)    มนัมีพนัธสัญญาพื้นฐานสองประเภทในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ345 
 

1. พนัธสัญญาแบบเสมอภาคเป็นพนัธสัญญาท่ีกระท าข้ึนดว้ยบุคคลท่ีเสมอภาคกนั ตวัอย่าง 
 เช่น อบัราฮมักบัอาบีเมเลค (21:22-32)  อิสอคักบัอาบีเมเลค (26:26-33) และยาโคบกบั 
 ลาบนั (31:44-54) 



2.  พนัธสัญญาแบบมีอ านาจเหนือเป็นพนัธสัญญาท่ีบุคคลท่ีเหนือกวา่ (เช่น กษตัริย)์ ไดท้  ากบั 
 ผูด้อ้ยกวา่ (เช่นทาส) ตวัอยา่งเช่นพนัธสัญญาแบบโนอาห์ (ปฐก. 9:1-17) พนัธญญาแบบ 
 อบัราฮมั (ปฐก. 15:18-21) พนัธสัญญาแบบโมเสส (อพย. 19-กดว. 10) และพนัธสัญญา 
 อ่ืนๆ 

 
“พนัธสัญญาแบบโนอาห์นั้น ใกลเ้คียงกบัการให้ของกษตัริยซ่ึ์งเป็นท่ีรู้จกัจากโลกตะวนัออกใกล้
โบราณท่ีท่ีพระเจา้ใหผ้ลประโยชน์หรือของขวญัแก่กษตัริย ์ มนัมีความคลา้ยคลึง อยา่งมากท่ีสุดกบั
พนัธสัญญาแบบฮบัราฮมัและพนัธสัญญาแบบดาวดิ (ปฐก. 15; 17; 2  ซมอ. 7) ซ่ึงเป็นหนังสือ
สัญญาท่ีเป็นสัญญาท่ีกระท าโดยพระเจา้กบับางบุคคลและลูกหลานของพวกเขาท่ีอยูต่ลอดไป ไม่
เหมือนกบัพนัธสัญญาแบบโมเสส ในพนัธสัญญา แบบการให้ของกษตัริยน์ั้น  พระเจา้เท่านั้นท่ีอยู่
ภายใตก้ารบงัคบัโดยค าปฏิญาณท่ีจะยนืยนัพระสัญญาของพระองคต่์อฝ่ายอนัเป็นท่ีโปรดปราน”346   

 
6:22   เราสามารถเห็นถึงความเช่ือของโนอาห์ (ฮบ. 11:7) ในการเช่ือฟังพระเจา้อยา่งส้ินเชิงของเขาแมว้า่ 
 เขาไดเ้ผชิญกบัอุปสรรคมากมาย 
 

“จุดประสงค์ของผูเ้ขียนในการท าให้เห็นถึงรายการของรายละเอียดส าหรับนาวาในบทท่ี 6 
เช่นเดียวกบัรายละเอียดของการสร้างพลบัพลา ไม่ใช่ท่ีวา่ผูอ่้านจะสามารถเห็นถึงส่ิงท่ี  น า ว า ห รื อ
พลบัพลาจะดูเป็นเหมือน  แต่ท่ีว่าผูอ่้านจะช่ืนชมถึงการเอาใจใส่อย่างพิถีพิถนัท่ีซ่ึงบางคนท่ีอยู่
ในทางธรรมและเป็นตวัอยา่งไดท้  าเก่ียวกบังานแห่งการเช่ือฟังต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ของพวกเขา    
พวกเขาไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ดว้ย ‘สุดใจของพวกเขา’”347 

 
“ส่ิงท่ีชายคนน้ีท าช่างเป็นภาพพจน์ท่ีวิเศษ ซ่ึงเป็นภาพของความดีท่ีโดดเด่ียวจริงๆ!   เขาเป็นคน
ชอบธรรมคนเดียวของสมยันั้น    เพราะฉะนั้น มนัเป็นไปไดท่ี้จะเป็นคนดีแมว้า่เรา ตอ้งยืนหยดัตาม
ล าพงั    มนัเป็นไปไดท่ี้จะถูกตอ้งกบัพระเจา้แมก้ระทัง่ในท่ามความชัว่ร้าย  ท่ีล้อมรอบพระเจ้า
เป็นเหมือนเดิมในวนัน้ีอยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ป็นต่อโนอาห์ และถา้เรา  เต็มใจ ท่ีจะท าตามเ ง่ือนไข
ต่างๆ เราจะด าเนินกบัพระเจา้และท าใหพ้ระองคโ์ปรดปรานเช่นกนั”348 

 
7:1-10   พระเจา้ไดเ้ช้ือเชิญให้โนอาห์ท่ีจะเขา้ไปในนาวาพร้อมกบัครอบครัวของเขาอย่างมีพระคุณ (ขอ้ 1) 
 น่ีเป็นการปรากฎคร้ังแรกของการเสนอให้คือ  “มา” ในพระคมัภีร์    การเช้ือเชิญน้ีด าเนินต่อไป 
 ตลอดพระคมัภีร์  การเสนอให้สุดทา้ยอยู่ใน วิวรณ์ 22:17   พระเจา้หยิบยื่นการเช้ือเชิญให้กบัผูค้น 
 พระองคก์ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะฉกฉวยโอกาสของการจดัเตรียมท่ีเพียบพร้อม ท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อ 



 การสงวนพวกเขาไว ้และพระองค์น าเสนอมนัในเวลาของการพิพากษาและความเศร้าโศกท่ีใกล ้
 เขา้มา 
 

“มนัไม่ใช่วา่งานแห่งความชอบธรรมของโนอาห์ให้ความรอดแก่เขาเพราะวา่ไม่มีใครท่ีท าอยา่งนั้น
ได ้   ตรงกนัขา้ม คุณลกัษณะท่ีถูกตอ้งของเขาเป็นหมายเหตุท่ีจะกล่าวโทษชนรุ่นของเขา ซ่ึงสมควร
ไดรั้บความตาย”349 

 
คนบาปไม่สมควรท่ีจะด าเนินชีวิตบนโลกของพระเจา้    น่ีเป็นเน้ือหาพื้นฐานของน ้ าท่วมโลกของ

พระธรรมปฐมกาล”350 
 

พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยถึงพื้นฐานส าหรับการแยกแยะ ความแตกต่างของพระองค์ระหว่างสัตว์ท่ี 
สะอาดกบัสัตวท่ี์ไม่สะอาด (ขอ้ 2)    พวกเพื่อนบา้นท่ีเป็นคนต่างชาติของอิสราเอลไดส้ังเกตถึง ควาแตกต่าง
ท่ีสะอาดและไม่สะอาดระหวา่งสัตวต่์างๆ แมว้า่มนัจะหลากหลายตามแต่ละประเทศ  ในธรรมบัญญัติของ
โมเสส  พระเจา้ไดแ้ยกแยะระหว่างอาหารต่างๆ ต่อไปพระเยซูคริสต์และอคัรทูตเปาโลไดส้อนว่า ตอนน้ี
ความแตกต่างเหล่าน้ีไม่ได้กระทบผูค้นอีกต่อไปตราบเท่าท่ีความสัมพนัธ์ของเรากับพระเจ้าด าเนินไป     
(มก. 7:15, 18-19; เปรียบเทียบ กจ. 10:15; 11:9; รม. 14:14) 
 
ขอบเขตของน า้ท่วมโลก 7:11-24 
 
มีสองมุมมองท่ามกลางผูเ้ช่ือตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัขอบเขตของน ้าท่วมโลก 
 
1.   น ้ าท่วมนั้นไปทัว่โลกเพราะว่ามนัได้ครอบคลุมโลกทั้งหมด น่ีคือสรุปของหลกัฐานท่ีสนับสนุน

มุมมองน้ี 
ก.  จุดประสงคข์องน ้าท่วมโลก (6:5-7, 11-13) 
ข.  ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีนาวา (6:14) 
ค.  ขนาดของนาวา (6:15-16) 
ง.  ค  าศพัทใ์นแง่จกัรวาลท่ีถูกใชใ้นเร่ืองราว (6;17-21; 7:19, 21-23) บริบทตอ้งก าหนดไม่วา่

ค าศพัท์ในแง่จกัรวาลนั้นเป็นแบบจกัรวาลหรือแบบจ ากดัอย่างแทจ้ริง (เปรียบเทียบ ลก. 
2:1; มธ. 28:19-20) 

จ.  ปริมาณของน ้าท่ีเก่ียวขอ้ง (7:11, 20; 8:2) 
ฉ.  ระยะเวลาของน ้าท่วมโลก: 371 วนั (7:11; 8:14) 
ช.  ค  าพยานของเปโตร (2 ปต. 3:3-7) 



ซ.  ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ (8:21) 
 
 มุมมองน้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของบรรดานกัตีความเชิงอนุรักษณ์มาตลอดประวติัศาสตร์ 
 

“โดยทัว่ไปแลว้  ธรรมเนียมของคริสตจกัรของคริสเตียนก็คือวา่บริบทเรียกร้องน ้ าท่วมทัว่โลกและ
นกัวชิา  การคริสเตียนหลายคนไดถื้อมุมมองน้ีก็รู้ดีวา่มนัมีความยุง่ยากทางธรณีวทิยา”351 

 
2.    น ้าท่วมเฉพาะแห่งและไดค้รอบคลุมส่วนหน่ึงของโลกเท่านั้น   หลกัฐานเป็นดงัต่อไปน้ี 

ก.   ขอ้โตแยง้หลกัตั้งอยู่บนธรณีวิทยาสมยัใหม่และความไม่น่าจะเป็นไปไดข้องน ้ าท่วมทัว่
โลก เม่ือพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงทัว่โลกซ่ึงเป็นผลท่ีตามมา 

ข.   บรรดาผูส้นบัสนุนมุมมองน้ีถือว่าประโยคต่างๆ ในแง่จกัรวาลในตวับทนั้นจ ากดัเฉพาะ
พื้นท่ีท่ีโมเสสไดก้ล่าววา่น ้าท่วมไดเ้กิดข้ึน 

 
 มุมมองน้ีได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางตั้งแต่วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ของธรณีวิทยาได้แยง้ต่อ
ความน่าเช่ือถือของตวับท 
 

“ความห่วงใยท่ีเป็นหลกัการของบรรดาผูท่ี้สนบัสนุนน ้ าท่วมเฉพาะแห่งก็เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงความ
พวัพนัทางธรณีวทิยาของน ้าท่วมทัว่โลก”352 

 
“เน่ืองจากความคิดรวบยอดท่ีถูกบิดเบือนของการทรงสร้างพิเศษท่ีถูกใช้โดยผูริ้เร่ิมบทความทาง
ธรณีวทิยาไม่เคยเป็นผูท่ี้เช่ือถือการทรงสร้างอยา่งแทจ้ริง และตั้งแต่วิวฒันาการเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตได้
กลายมาเป็นพื้นฐานแบบแนวคิดรวบยอดส าหรับเวลามานาน คือเหมือนกนักบัซากดึกด าบรรพ์
ดรรชนี  บรรดาผูเ้ช่ือถือ  การทรงสร้างสมยัใหม่สามารถช้ีประเด็นได้อย่างสมควรว่าวิวฒันาการ
เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติเป็นพื้นฐานส าหรับบทความทางธรณีวทิยา”353 

 
 โดยพื้นฐานแล้ว  การโต้เถียงน้ี เหมือนกับการโต้เถียงท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวการทรงสร้างก็
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ สนันิษฐานเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของพระคมัภีร์หรือวิทยาศาสตร์และความเป็นไปไดข้อง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่างๆ ท่ีเหนือ ธรรมชาติ   ดูเหมือนแวดวงทางวิทยาศาตร์จะเปิดกวา้งต่อทฤษฎีมหาวิบติัของ
บางอยา่งมากกวา่ท่ีมนั เคยเป็น354 
 



นกัตีความบางคนไดเ้ขา้ใจถึงการเปิดของ “ช่องฟ้า” (ขอ้ 11) วา่เป็นการแตกของฟากฟ้าท่ีเป็นไอน ้ า
ซ่ึงบางคนกล่าว วา่ไดค้รอบคลุมโลกก่อนน ้ าท่วมโลก355    บรรดาผูส้นบัสนุน “ทฤษฎีแบบฟากฟ้า” เช่ือว่า
มนัอาจอธิบายถึงความมี อายยุนืก่อนน ้าท่วม 
 

“น ้าส าหรับน ้าท่วมโลกของโนอาห์ไดม้าจากการปล่อยของแหล่งน ้าใตดิ้นขนาดใหญ่ (น ้ าพุจากท่ีลึก
อยา่งมากซ่ึงไดพ้ลุ่งออกมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 150 วนั) และจากการล่มสลายของน ้าขา้งบน (บาง
ทีเป็นฟากฟ้าท่ีเป็นไอน ้าขนาดใหญ่เหนือชั้นบรรยากาศ) ก็ให้มีฝนตก 40 วนัและ 40 คืน   สดุดี 104 
บ่งบอกวา่หลงัจากน ้าท่วมโลกนั้น  ภูเขาไดโ้ผล่ข้ึนมาสู่ต าแหน่งปัจจุบนัของพวกมนั พร้อมกบัท่ีลึก
ของแอ่งมหาสมุทร ซ่ึงตอนน้ีอุม้น ้าท่วมไว ้“น ้าเหล่าน้ีคงไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมภูเขาต่างๆ ท่ีสูง
ท่ีสุดของทุกวนัน้ีพระธรรมปฐมกาลไม่ไดบ้่งบอกถึงฝนหรือรุ้งก่อนน ้ าท่วมโลก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การขาดหายไปของภูเขาต่างๆ ท่ีสูง ซ่ึงส าคญัต่อการกระตุ้นให้เกิดฝนตก    ยิ่งกว่านั้นการขาด
หายไปของความแตกต่างของอุณหภูมิขนาดใหญ่  ระหวา่งขั้วโลกและเส้นศูนยสู์ตรภายใตส่ิ้งท่ีปก
คลุมซ่ึงเป็นเรือนกระจกของไอน ้า คงจะหมายถึงการขาด  หายไปของลมขนาดใหญ่ซ่ึงจ าเป็น
ส าหรับวงจรของฝนตกอีกดว้ย(ตอนน้ี แต่ไม่ใช่ก่อนน ้าท่วมโลก)    พระธรรมปฐมกาลอธิบายถึง
วธีิท่ีโลก ก่อนน ้าท่วมโลก ไดรั้บการรดน ้าดว้ยหมอกและ/หรือน ้าพุและน ้าพุ  ร้อน”356 

 
“เราไดแ้สดงใหเ้ห็นไปก่อนหนา้นั้นวา่ เร่ืองราวของน ้ าท่วมโลกช้ีไปยงัโมเสสและการหลบหนีของ
คนฮีบรู    ผา่นทางทะเลแดง   น่ีเป็นหลกัฐานอีกคร้ังหน่ึงโดยค าวา่ ‘แผน่ดินแห้ง’ (ฮาราบา) ในตอน
พระคมัภีร์ของเรา (ขอ้ 22) มากกวา่ ‘ดินแห้ง’ (ยาบาสา) โดยปรกติวิสัย   ค  าท่ีไม่ไดป้รากฎบ่อยน้ีก็
ปรากฎ 8 คร้ัง ซ่ึงปรากฏ  อีกคร้ังหน่ึงในหมวดเพ็นทาทูคท่ี อพยพ 14:21 ท่ีท่ีมันอธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงจากทะเลไปสู่ ‘แผน่ดิน  แห้ง’ โดย ‘ลมทิศตะวนัออกท่ีพดักล้า’   การ
เปรียบเทียบของอพยพก็ไดรั้บการยืนยนัโดย 8:1ข ซ่ึงกล่าวถึง การท่ีพระเจา้ส่ง ‘ลม’ มาเหนือน ้ า    
ภายหลงัอิสราเอลไดเ้ขา้ส่วนกบัโนอาห์และกลุ่มเล็กนอ้ยของผูร้อดตาย  ผูซ่ึ้งไดห้ลบหนีความ
ชัว่ร้ายโดยการกระท าท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้”357 

 
เหตุการณ์ภายหลงัน า้ท่วมโลก บทที ่8 
 
8:1-5   เม่ือโมเสสไดเ้ขียนวา่พระเจา้ไดร้ะลึกถึงบางคน (ขอ้ 1) เขาไดห้มายถึงวา่ พระเจา้ไดห้ยิบยื่นความ 
 เมตตาให้กบัเขาหรือเธอโดยการช่วยกูบุ้คคลนั้นจากความตาย (ท่ีน่ี; เปรียบเทียบ 19:29) หรือจาก 
 การเป็นหมนั (30:22)358 การช่วยกูโ้นอาห์โดยพระเจา้ส่อให้เห็นถึงการช่วยกูอิ้สราเอลโดยพระองค ์
 ในพระธรรมอพยพ (เปรียบเทียบ 8:13-14 และ อพย. 2:24; 14:21)359 
 



“‘อารารัต’ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัว่า เออร์อาทูโบราณในการบนัทึกของชาวอสัซีเรีย ก็เป็นเขตแดนแผ่
กวา้งและเป็นพรมแดนติดกบัแถบเมโสโปเตียทางตอนเหนือ    มนัไดไ้ปถึงจุดสุด ยอดทางการเมือง
ของมนัในศตวรรษท่ี 9 ถึง 6 กคศ.   เออร์อาทูไดล้อ้มรอบทะเลสาปฟาน ดว้ยพรมแดนท่ียื่นไปยงั
ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของตุรกี  ทางใต้ของรัสเซียและทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอิหร่าน    
ท่ามกลางภูเขาทั้งหลายของอาร์มีเนียสมยัใหม่ก็คือยอดภูเขา  ท่ีน่าประทบัใจซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในทุก
วนัน้ีวา่ ภูเขาอารารัต ซ่ึงสูงประมาณ 17,000 ฟุตซ่ึง  คนตุรกีเรียกว่า บีก อารีดา ‘ภูเขาอารารัต’ ใน
ฐานะท่ีเป็นการตั้งช่ือทางภูมิศาสตร์มาจาก  ธรรมเนียมภายหลงั    ช่วงระหวา่ง ศตวรรษท่ี 11 ถึง 12 
คศ. มนัไดก้ลายมาเป็นสถานท่ีตั้ง  โบราณซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่สถานท่ีของการลงบนแผ่นดินของโน
อาห์  อย่างไรก็ตาม ขอ้ท่ี 4 ไม่ได้ระบุถึงยอดภูเขาแต่อา้งอิงถึงสถานท่ีของมนัโดยทัว่ไปว่าเป็น 
‘ภูเขาอารารัต’. . . .การคน้หาวตัถุท่ีมนุษยท์  าข้ึนของนาวาไดเ้ป็นอาชีพในยุคกลางและยุคใหม่ แต่
ส าหรับผูท่ี้สงสัยแล้ว หลักฐานเช่นนั้นไม่น่าเช่ือ และส าหรับผูเ้ช่ือแล้วในขณะท่ีมนัไม่ได้ไม่
เก่ียวพนักนั  มนัก็ไม่จ  าเป็นต่อความเช่ือ”360 

 
ภูเขาอารารัตสมยัใหม่ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างประเทศตุรกีและประเทศอาร์มีเนีย ซ่ึงอยู่ใกลก้บั 

 ศูนยก์ลางของโลกสมยัโบราณ    จากดินแดนโดยทัว่ไปน้ี  ลูกหลานของโนอาห์ไดก้ระจายไปทัว่ 
 โลก361 
 
8:6-14   “ในการหาอาหารนั้น กาก็เกาะบนซากศพท่ีมนัเห็น  ในขณะท่ีนกพิราบจะเกาะบนส่ิงท่ีแห้งและ 
 สะอาดเท่านั้น”362 
 

นกพิราบ (ขอ้ 8) ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์ผอ่งใสและสะอาด (ลนต. 1:14; 12:6; และขอ้อ่ืนๆ) และตรงขา้มกบั 
 สัตวท่ี์มืดมวัและไม่สะอาด (ลนต. 11:15; ฉธบ. 14:14) ก็กลบัไปยงับา้นของพวกมนัเม่ือพวกมนั 
 ไม่พบท่ีท่ีจะเกาะได ้
 

“ตน้มะกอกเทศจะแตกใบแมก้ระทัง่อยูใ่ตน้ ้ า”363 

 
8:15-19  มนัมีการเปรียบเทียบแบบหวัขอ้ท่ีน่าสนใจหลายอยา่งดว้ยกนัระหวา่งการท่ีพระเจา้เรียกโนอาห์ให ้
 ออกมาจากนาวาและการท่ีพระเจา้เรียกอบัราฮมัให้ออกมาจากเมืองเออร์ (เปรียบเทียบ 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 และอบัราฮมัแสดงให้เห็นถึงการเร่ิมตน้ใหม่ในวิถีทางของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี ได้ถูก
บนัทึกไวใ้นพระธรรมปฐมกาล ทั้งสองคนไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงพระสัญญาแห่งการอวยพร  ของพระเจ้า
และของประทานแห่งพนัธสัญญาของพระองค”์364 

 
ขอ้ 15 แนะน าถึงยคุการจดัการท่ีสาม คือ ยคุการจดัการของรัฐบาลมนุษย ์เม่ือโนอาห์และครอบครัว 

 ของเขาได้ออกมาจากนาวาเพื่อจะเร่ิมตน้ชีวิตบนแผ่นดินอีกคร้ัง  พระเจ้าได้วางกฎเกณฑ์ใหม่ 
 ส าหรับมนุษย ์ซ่ึงรวมถึงการทดสอบใหม่ ก่อนหนา้นั้น ไม่มีใครมีสิทธ์ิท่ีจะเอาชีวิตของอีกคนหน่ึง 
 ไป (เปรียบเทียบ 4:10-11, 14-15, 23-24)    ตอนน้ี แมว้า่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมโดยตรงของ 
 มนุษยท่ี์มีต่อพระเจา้นั้นไดด้ าเนินต่อไป  พระเจา้ไดม้อบหมายสิทธิอ านาจของพระองคใ์นบางดา้น 
 แก่มนุษย ์   ตอนน้ีมนุษยจ์ะตอ้งแสดงออกถึงการเช่ือฟังของเขาต่อพระเจา้ ไม่ใช่โดยการเช่ือฟัง 
 พระเจา้โดยตรงเท่านั้น แต่โดยการเช่ือฟังเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นมนุษยท่ี์พระเจา้จะตั้งไวเ้หนือเขา ซ่ึงก็คือ 
 ผูป้กครองท่ีเป็นมนุษยอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ มธ. 22:21; รม. 13:1-2) 
 

หนา้ท่ีสูงสุดของรัฐบาลมนุษยคื์อการปกป้องชีวิตมนุษย ์ ตอนน้ีพระเจา้ไดเ้จาะจงว่ามนุษยไ์ม่ตอ้ง 
 แกแ้คน้การฆ่าโดยล าพงั แต่ท่ีจะท าในฐานะกลุ่มท่ีร่วมกนั  เพื่อท่ีจะปฏิบติัการการลงโทษประหาร  
 เพื่อท่ีจะปกป้องความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวิตมนุษย ์ชีวิตมนุษยเ์ป็นของขวญัจากพระเจา้ว่าผูค้นไม่ควร 
 ก าจดัยกเวน้วา่พระเจา้อนุญาต การยบัย ั้งมนุษยใ์นยุคการจดัการท่ีมาก่อนหนา้นั้นก็เป็นภายใน (6:3) 
 คือ พระวญิญาณของพระเจา้ท างานผา่นทางความรับผิดชอบทางศีลธรรม    แต่ตอนน้ีการยบัย ั้งภาย 
 นอกไดถู้กเพิ่มเขา้มา ซ่ึงก็คือ อิทธิพลและอ านาจของรัฐบาลพลเรือน 
 

น่าเสียดาย  มนุษยไ์ดล้ม้เหลวท่ีจะปกครองเพื่อนมนุษยข์องเขาอยา่งชอบธรรม   บรรดาผูน้ าทาง พล
เรือนไดล้ะเมิดหนา้ท่ีของพวกเขาในฐานะรองผูส้ าเร็จราชการของพระเจา้ดว้ยการปกครองเพื่อพวก
เขาเองแทนท่ีจะปกครองเพื่อพระเจา้    ตวัอยา่งต่างๆ ก็คือ ความลม้เหลว ณ บาเบล (11:9) ใน ระบบ
เทวาธิปไตยในอิสราเอล (2 พศด. 36:15-21) และ ใน “เวลาก าหนดของคนต่างชาติ” (ดนล. 2:31-45)    
การปกครองท่ีมีสง่าราศีของพระเยซูคริสตบ์นโลกน้ีจะเขา้มาแทนท่ีการปกครองของ มนุษยใ์นท่ีสุด 
ยคุการจดัการของรัฐบาลมนุษยไ์ดส้ิ้นสุดลงในฐานะท่ีเป็นการทดสอบท่ีเจาะจงของ การเช่ือฟังของ
มนุษย ์เม่ือพระเจา้ไดเ้รียกอบัราฮมัท่ีจะมาเป็นเคร่ืองมือแห่งการอวยพรของพระองค ์ไปยงัทัว่โลก 
(12:2)    อยา่งไรก็ตาม ความรับผิดชอบของมนุษยส์ าหรับรัฐบาลนั้นไม่ได ้ส้ินสุดลง แต่จะด าเนิน
ต่อไปจนกวา่พระคริสตไ์ดต้ั้งอาณาจกัรของพระองคบ์นโลกน้ี 

 
ดูเหมือน ขอ้ 18 และ 19 จะเป็นการกล่าวซ ้ าท่ีไม่จ  าเป็นต่อผูอ่้านสมยัใหม่ แต่สองขอ้น้ีก็เนน้ถึง การ
เช่ือฟังของโนอาห์ต่อถอ้ยค าของพระเจา้ ซ่ึงโมเสสไดเ้นน้ถึงในเร่ืองราวของน ้าท่วมโลก ทั้งหมด 



 
8:20-22  “แท่นบูชา” ของโนอาห์ เป็นแท่นบูชาแรกท่ีถูกอา้งอิงในพระคมัภีร์ “เคร่ืองเผาบูชา” ของเขานั้นก็ 
 เพื่อการนมสัการ เคร่ืองเผาบูชาบางอย่างในระบบการนมสัการของโมเสสนั้นก็เพื่อจุดประสงค ์
 อย่างเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เคร่ืองเผาบูชาท่ีไดไ้ถ่โทษและไดแ้สดงออกถึงการอุทิศตนส่วน 
 ตวัท่ีสมบูรณ์ของผูถ้วายท่ีมีต่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ ลนต. 1; รม. 12:1-2)    ในฐานะหวัหนา้ของ 
 มนุษยชาติใหม่  การถวายบูชาของโนอาห์ไดเ้ป็นตวัแทนของมนุษยท์ั้งหมด 
 

“ท่ีจะถวายบูชาดูเหมือนจะ ‘เป็นเร่ืองธรรมดา’ ต่อมนุษยอ์ย่างเช่นการท่ีจะอธิษฐาน  ส่ิง หน่ึงบ่ง
บอกถึงส่ิงท่ีเขารู้สึกเก่ียวกบัตวัเขาเอง และอีกส่ิงหน่ึงบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเขารู้สึกเก่ียวกบัพระเจา้ ส่ิง
หน่ึงหมายถึงความรู้สึกท่ีจ าเป็นของการบูชา อีกส่ิงหน่ึงหมายถึงความรู้สึก  แห่งการพึ่งพา”365 

 
พระเจา้อาจลงโทษคนชัว่ร้ายดว้ยความหายนะอยา่งใหญ่หลวง และก็เร่ิมตน้ยุคใหม่ของการเป็นอยู่
ดว้ย ผูเ้ช่ือท่ีสัตยซ่ื์อ 

 
แน่นอนว่า เร่ืองราวของน ้ าท่วมโลกท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามพระคมัภีร์ก็เป็นการบิดเบือนของเร่ืองราว
แทจ้ริงท่ี พระเจา้ไดส้งวนไวใ้นพระคมัภีร์    พระเจา้อาจไดเ้ปิดเผยเร่ืองราวแทจ้ริงให้แ ก่โมเสส
โดยตรง หรือพระองคอ์าจได ้สงวนเร่ืองราวแทจ้ริงท่ีถูกบนัทึกไวห้รือบอกเล่าซ่ึงโมเสสไดใ้ชเ้ป็น
ท่ีมาของเขาของขอ้มูลน้ีโมเสสอาจไดเ้ขียนพระ ธรรมปฐมกาลภายใตก้ารดลใจของพระเจา้เพื่อท่ีจะ
แกไ้ขฉบบัเมเสโปเตเมีย (มุมมองแบบหัวสมยัใหม่)หรือทั้งเร่ือง ราวตามพระคมัภีร์และเร่ืองราว
ฉบบัเมเสโปเตเมียอาจกลบัไปสู่ธรรมเนียมโดยทัว่ไป (มุมมองแบบอนุรักษ)์366 

 
“ศาสนาตามพระคมัภีร์ไดอ้ธิบายว่าวฏัจกัรตามฤดูกาลเป็นผลลพัธ์ของค าประกาศของพระยาเวห์ 
และยิง่ไป กวา่นั้นอีก ยงัเป็นหลกัฐานของการปกครองของพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือธาตุต่างๆ ของโลก มนั
ไม่มีท่ีส าหรับ พระแม่ธรณีในแนวคิดของพระคมัภีร์   โลกเป็นหน้ีอ านาจของมนั (ไม่ใช่อ านาจของ
เธอ!) ต่อค าสั่งของพระเจา้”367 

 
  2. พนัธสัญญาแบบโนอาห์ 9:1-17 
 
 หลงัจากน ้ าท่วมโลก  พระเจา้ไดส้ถาปนาชีวิตของมนุษยบ์นแผ่นดินอีกคร้ังซ่ึงแสดงถึงความเอาใจ
ใส่อยา่ง เตม็ท่ีของพระองค ์พระองคไ์ดส้ัญญาท่ีจะอวยพรมนุษยชาติดว้ยความสัตยซ่ื์อ และพระองคไ์ดห้้าม
การฆาตกรรม   พระองคไ์ดส้ัญญาดว้ยหมายส าคญัวา่พระองคจ์ะไม่ท าลายการทรงสร้างของพระองคด์ว้ยน ้ า
ท่วมโลกอีกต่อไป 



 
“การพาดพิงโดยทัว่ไปถึง 1:1-2:3 ของพนัธสัญญาแบบโนอาห์แสดงให้เห็นวา่ โนอาห์เป็นอาดมัคน
ท่ีสองผู ้ ซ่ึงเป็นหัวหน้าครอบครัวใหม่ของมนุษยชาติ ซ่ึงบ่งบอกว่า พระพรด าเนินต่อไปโดยทาง
ลูกหลานของเช้ือสายของเสท ยิ่งไปกว่านั้น 8:20-9:17 ครอบครองการเช่ือมโยงเก่ียวกบัค าและ
หัวขอ้กบัการให้ค  าปฏิญาณของพนัธสัญญาแบบซีนายโดยโมเสสและพวกผูอ้าวุโส (อพย. 24:4-
18)”368 

 
9:1-7   ณ การเร่ิมตน้ใหม่ของครอบครัวมนุษย ์ อีกคร้ังหน่ึงท่ีพระเจา้ไดบ้ญัชาโนอาห์และพวกบุตรชาย 
 ของเขาท่ีจะมีลูกดกทวีมากข้ึนทัว่แผ่นดินดว้ยลูกหลานของพวกเขา (ขอ้ 1; เปรียบเทียบ 1:28;9: 
 7)369 เช่นเดียวกนักบัอาดมั  พระองค์ไดใ้ห้พวกเขาท่ีจะมีอ านาจเหนือสัตวแ์ละได้รับการอนุญาต 
 ท่ีจะกินอาหารดว้ยขอ้หา้มขอ้เดียวเท่านั้น (เปรียบเทียบ 1:26, 28-29; 2:16-17) 
 

พระเจา้ไดอ้นุญาตให้โนอาห์ท่ีจะกินสัตว ์(ขอ้ 3)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูค้นไดกิ้นเฉพาะพืชเท่านั้น จน 
 กระทัง่บดัน้ี (เปรียบเทียบ 1:29)  ตอนน้ีมนุษยชาติไดรั้บอ านาจแห่งชีวิตและความตายเหนืออาณา- 
 จกัรสัตว ์ “พระเจา้ไม่ไดห้า้มการกินเน้ือในขอ้ก าหนดแรกเร่ิม ณ การทรงสร้างอยา่งเปิดเผย แต่โดย 
 การอนุมาน  การจดัเตรียมส าหรับเน้ือ (9:3) นั้นถูกใช้เป็นเคร่ืองหมายท่ีแบ่งแยกช่วงก่อนน ้ าท่วม 
 โลกและช่วงหลงัน ้าท่วมโลก    ไม่วา่มนุษยแ์รกเร่ิมนั้นสามารถกินเน้ือโดยการอนุญาตจากเวลาเร่ิม 
 ตน้หรือไม่ก็ตาม  ตอนน้ีมนักล่าวอยา่งเป็นทางการในพนัธสัญญาแบบโนอาห์”370 
 

อย่างไรก็ตาม  พระเจา้ไดห้้ามการกินเลือดสัตวเ์พื่อท่ีจะปลูกฝังการนบัถือส าหรับความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชีวติ เพราะวา่เลือดเป็นสัญลกัษณ์ของชีวิต (เปรียบเทียบ ลนต. 3:17; 7:2-27; 19:26; ฉธบ. 12:1-
24; 1 ซมอ.14:32-34) พระเจา้ไม่ไดส้ร้างความแตกต่างระหว่างสัตวท่ี์สะอาดกบัสัตวท่ี์ไม่สะอาด
เก่ียวกบัการบริโภคของมนุษยจ์นกระทัง่มีธรรมบญัญติัของโมเสส ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส 
คนอิสราเอลไม่สามารถ  กินอาหารบางอยา่งได ้   ภายใตธ้รรมบญัญติัของพระคริสต ์(กท. 6:2) เรา
สามารถกินอาหารใดๆ ก็ได ้(รม.  14:14; 1 ทธ. 4:3)    การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอธิบายถึงขอ้เท็จจริง
ท่ีวา่ พระเจา้ไดเ้ปล่ียนกฎเกณฑบ์างอยา่ง  เพื่อพฤติกรรมของมนุษย ์ณ ช่วงเวลาต่างๆ เชิงยุทธวิธี
หลากหลายในประวติัศาสตร์    การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยเราระบุถึงยุคการ
จดัการต่างๆ (ระบบต่างๆ) ท่ีซ่ึงพระเจา้ไดป้กครองตาม  ประวติัศาสตร์371 

 
พระเจา้ไม่เพียงแต่ไดอ้า้งสิทธ์ิค าบญัชาทางวฒันธรรมท่ีจะจดัท า และปรับปรุงธรรมบญัญติัทางดา้น
อาหารข้ึนใหม่  พระองคย์งัไดอ้า้งสิทธ์ิความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวิตมนุษยอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ บทท่ี 4) 
เหตุผลส าหรับโทษประหารชีวิต (ขอ้ 6) ก็คือว่า พระเจา้ได้สร้างมนุษยต์ามฉายาของพระองค ์



เพราะฉะนั้น น่ีคือเหตุผล  หน่ึงท่ีการฆาตกรรมนั้นรุนแรงอย่างมาก บุคคลหน่ึงท าลายการส าแดง
ของพระเจา้เม่ือเขาหรือเธอฆ่าใครคนหน่ึง372 ภายหลงัผูเ้ผยพระวจนะบางคนไดป้ระกาศวา่พระเจา้
จะพิพากษาบางประเทศเพราะวา่พวกเขาไดห้ลัง่โลหิตมนุษยโ์ดยปราศจากการรับรองของพระเจา้ 
(เช่น อมส. 1:3, 11, 13; 2:1) พระเจา้ไม่เคยยกเลิกค าสั่งน้ี  ดงันั้นมนัยงับงัคบัใชอ้ยูก่่อนน ้ าท่วมโลก
นั้น การขาดโทษประหารไดน้ าไปสู่ความอาฆาตท่ีมีการหลัง่เลือด (เปรียบเทียบ บทท่ี 4) 

 
“ค าสั่งน้ีไดว้างรากฐานส าหรับรัฐบาลพลเรือนทั้งส้ิน”373 

 
“รัฐบาลมนุษยแ์ละบรรดาผูป้กครองท่ีมีก่อนหน้านั้น อย่างเช่นในเมืองท่ีคาอินไดส้ร้างข้ึน (4:17) 

 หรือในกรณีของคนแกลว้กลา้ (6:4) ได้มีข้ึนโดยสิทธิอ านาจของมนุษยเ์ท่านั้น    อย่างไรก็ตาม 
 ตอนน้ี สิทธิอ านาจของพระเจา้ไดถู้กมอบให้แก่รัฐบาลมนุษยเ์พื่อท่ีจะด าเนินการควบคุมดูแลเหนือ 
 บรรดาผูท่ี้ไดด้ าเนินชีวติภายใตอ้ านาจตดัสินคดีของมนั”374 

 
“บางคร้ังขา้พเจา้รู้สึกวา่ บ่อยคร้ังแลว้ การส่งเสียงประทว้งกึกกอ้งต่อโทษประหารในทุกวนัน้ีไม่ได ้

 ข้ึนอยูก่บัความสนใจทางมนุษยธรรมหรือแมก้ระทัง่ความสนใจในความยุติธรรมมากสักเท่าไหร่แต่
 อยู่ในความลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจวา่มนุษยน์ั้นพิเศษ    ขอ้เท็จจริงท่ีเรียบง่ายก็คือว่า ปฐมกาล 9:6 เป็น 
 ถ้อยแถลงทางสังคม: เหตุผลท่ีการลงโทษส าหรับการฆาตกรรมนั้นรุนแรงอย่างมากก็เพราะว่า 
 มนุษยผ์ูซ่ึ้งไดถู้กสร้างตามฉายาของพระเจา้ มีคุณค่าพิเศษ ไม่ใช่แค่คุณค่าทางทฤษฎี ณ บางเวลา 
 ก่อนการลม้ลงในความบาปเท่านั้น แต่มีคุณค่าอยา่งนั้นแมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ีอีกดว้ย”375 
 
9:8-17 พนัธสัญญาแบบโนอาห์  เป็นขอ้ตกลงแบบมีอ านาจเหนือท่ีพระเจา้ได้ท ากบัมนุษยชาติผ่านทาง 
 โนอาห์376    ในขอ้ตกลงน้ี  พระองคไ์ดส้ัญญาวา่จะไม่ท าลายบรรดามนุษยแ์ละสัตวด์ว้ยน ้ าท่วมอีก 
 (ขอ้ 11) เคร่ืองหมายท่ีพระเจา้ไดก้ าหนดไวเ้พื่อท่ีจะย  ้าเตือนกบัผูค้นแห่งพระสัญญาน้ีและท่ีจะรับ
 รองถึงความสัตยจ์ริงของมนัคือรุ้ง (ขอ้ 12-15; เปรียบเทียบ 6:12) มนัคงมีรุ้งเกิดข้ึนก่อนค าประกาศ 
 น้ี แต่ตอนน้ีพระเจา้ไดเ้พิ่มความส าคญัให้แก่รุ้ง ภายหลงัพระเจา้ไดใ้ห้เคร่ืองหมายอ่ืนๆในการเช่ือม 
 โยงกบัพนัธสัญญาอ่ืนๆ เช่น การเขา้สุหนตัทางร่างกายกบั พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั  การถือรักษา 
 วนัสะบาโตกบัพนัธสัญญาแบบโมเสส และอาหารม้ือสุดทา้ยของพระเยซูกบัพนัธสัญญาใหม่ 
 

“ส่องแสงเหนือพื้นท่ีมืด. . . . มนัแสดงใหเ้ห็นถึงชยัชนะของความสวา่งของความรักเหนือ ความมืด 
ของความโกรธท่ีดุเดือดจากการท่ีมนัไดเ้ร่ิมตน้จากผลกระทบของดวงอาทิตยบ์น เมฆท่ีมืด มนัก็บ่ง
บอกถึงความเต็มใจของส่ิงท่ีอยู่ในสวรรค์ท่ีจะทะลุทะลวงส่ิงท่ีอยู่ในโลก จากการท่ีมนัได้ขึง



ระหว่างทอ้งฟ้าและแผน่ดิน  มนัเป็นดงัเช่นความผกูพนัแห่งความรัก ระหวา่งสองส่ิงน้ี และการท่ี
มนัแผไ่ปตามเส้นขอบฟ้ามนัก็ช้ีไปยงัความเป็นสากลท่ีสวม กอดแห่งความเมตตาของพระเจา้”377     

 
“ส่วนโคง้ของรุ้งเหมือนกบัธนูสงครามท่ีถูกแขวนไวท่ี้เมฆ (ค าฮีบรูส าหรับค าวา่รุ้ง คือควีเสท ซ่ึง
เป็นค าส าหรับค าวา่ ธนูสงครามอีกดว้ย). . . 

 
“ตอนน้ีธนูถูก ‘เก็บไว’้ ‘ถูกแขวนไวใ้นท่ีโดยเมฆ ซ่ึงบ่งบอกวา่ ‘สงคราม’ ‘พาย’ุ นั้นผา่นพน้ไปแลว้    
ดงันั้น รุ้งกล่าวถึงสันติสุข”378 

 
พนัธสัญญาน้ีจะคงอยู ่“ชนรุ่นท่ีต่อเน่ืองกนัทั้งหมด” (ขอ้ 12) ผูค้นไม่มีความรับผิดชอบท่ีจะรับรอง 
ถึงความถาวรของพนัธสัญญาน้ี  พระเจา้จะท าตามท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไวท้ั้งหมด (ขอ้ 9)    โปรด 
สังเกตถึงการเกิดข้ึนบ่อยๆ ของค าว่า “เรา”  “เราเอง” และ “ของเรา” ในขอ้เหล่าน้ี ดงันั้น             
พนัธสัญญาน้ีไม่มีเง่ือนไข (ขอ้ 9) เป็นสากล (ขอ้ 11) และอยูต่ลอดไป (ขอ้ 12)379 

 
“ส่ิงท่ีแยกแยะพนัธสัญญาแบบโนอาห์จากพนัธสัญญาแบบบรรพบุรุษ และส าหรับเร่ืองราวนั้นท่ี 

 พนัธสัญญาอ่ืนๆ ทั้งหมดไดบ้รรยายในพนัธสัญญาเดิมคือ มุมมองแบบสากลอย่างแทจ้ริงของมนั 
 มนัคือการอุทิศตนของพระเจา้ต่อมนุษยชาติทั้งหมดและสรรพส่ิงท่ีอยู่ในโลกทั้งส้ิน ซ่ึงรวมถึง 
 ประชากรของสัตวท่ี์รอดชีวติ”380 

 
“พนัธสัญญากบัโนอาห์ [6:18; 9:9-16] นั้นไม่มีเง่ือนไขอย่างส้ินเชิง แทนท่ีจะเป็นพนัธสัญญาท่ีมี 

 เง่ือนไข อย่างเช่น ในสถานการณ์ของเอเดน    ความแน่นอนของความส าเร็จของพนัธสัญญากบั
 โนอาห์ไดข้ึ้นอยูก่บัพระเจา้อย่างส้ินเชิงและไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัโนอาห์เลย    ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงอยา่ง 
 เช่นจุดน้ีก็คลุมเคลือในการอภิปรายถึงพนัธสัญญาต่างๆ ของพระคมัภีร์  มนัจึงส าคญัท่ีจะแยกแยะ 
 พนัธสัญญาต่างๆ ท่ีมีเง่ือนไขจากพนัธสัญญาต่างๆ ท่ีไม่มีเง่ือนไข  พนัธสัญญาต่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข 
 ก็ข้ึนอยูก่บัผูรั้บท่ีจะท าตามเง่ือนไขท่ีตั้งข้ึนโดยพระเจา้    พนัธสัญญาท่ีไม่มีเง่ือนไขประกาศวา่จุด 
 ประสงค์ของพระเจ้าจะส าเร็จโดยไม่ค  านึงถึงการตอบสนองของแต่ละบุคคล  ข้อเท็จจริงท่ีว่า 
 พนัธสัญญาท่ีเป็นแบบทางเดียวจากพระเจา้ไปยงัมนุษยชาตินั้น ก็ไม่ไดห้มายความวา่ มนัไม่มีการ 
 ตอบสนองในส่วนของมนุษยชาติ แต่ประเด็นก็คือวา่ การตอบสนองไดถู้กคาดหวงัไวแ้ละก็ไม่ได ้
 ละความส าเร็จของพนัธสัญญาไวใ้นความสงสัย”381 

 
 องคป์ระกอบต่างๆ ของพนัธสัญญาแบบโนอาห์มีดงัต่อไปน้ีพระเจา้ไดใ้ห้มนุษยรั์บผิดชอบส าหรับ 
 การปกป้องความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวิตมนุษยโ์ดยทางการปกครองแบบรัฐบาลท่ีเป็นระบบ แมก้ระทัง่ 



 การระบุถึงการใชโ้ทษประหาร (9:5-6; เปรียบเทียบ รม. 13:1-7) พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะไม่พิพากษา 
 มนุษยชาติดว้ยน ้ าท่วมโลกอีกต่อไป (8:21; 9:11-16) และพระองคไ์ดย้ืนยนัถึงระบบของธรรมชาติ 
 ท่ีไดถู้กสถาปนาไว ้(8:22; 9:2)    ตอนน้ีพระเจา้ไดอ้นุญาตให้ผูค้นท่ีจะกินเน้ือสัตวเ์ป็นคร้ังแรก 
 (9:3-4) พระเจา้ไดป้ระกาศวา่ พงศพ์นัธ์ุของคานาอนัจะเป็นคนรับใชข้องพี่นอ้งของพวกเขา (9:25- 
 26) พงศ์พนัธ์ุของเชมจะช่ืนชมกบัความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกบัพระเจา้ (9:26-27) และพงศพ์นัธ์ุของ 
 ยาเฟทจะกลายมาเป็นเช้ือชาติท่ีทวยีิง่ข้ึน (9:27) 
 

“. . . ผูเ้ขียนก าลงัตั้งใจท่ีจะดึงความเหมือนกนัระหวา่งพนัธสัญญาของพระเจา้กบัโนอาห์และพนัธ
สัญญา ณ ภูเขาซีนายออกมาท าไมหรือ?    ค าตอบท่ีสอดคลอ้งท่ีสุดกบัจุดประสงคข์องผูเ้ขียนก็คือ
วา่เขาตอ้งการท่ีจะ แสดงให้เห็นวา่พนัธสัญญาของพระเจา้ ณ ภูเขาซีนายไม่ใช่เป็นการกระท าใหม่
ของพระเจา้ ตรงกนัขา้ม  พนัธสัญญาเป็นการกลบัไปสู่พระสัญญาต่างๆ ดั้งเดิมของพระเจา้ อีกคร้ัง
หน่ึง ณ ภูเขาซีนาย  อย่างท่ีพระเจา้ไดท้  าในอดีต  พระองคก์ าลงัท าการร้ือฟ้ืนการสามคัคีธรรมของ
พระองคก์บัมนุษยแ์ละก าลงัน ามนุษยก์ลบั  ไปสู่พระองค์เอง    พนัธสัญญากบัโนอาห์นั้นท าหน้าท่ี
เป็นบทบาทท่ีส าคญัในการพฒันาของผูเ้ขียนในเร่ืองการร้ือฟ้ืนพระพรของพระเจา้ มนัอยูต่รงกลาง
ระหวา่งพระพรดั้งเดิมของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษยทุ์กคน (1:28) และพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะอวย
พร ‘บรรดาเผา่พนัธ์ุทัว่โลก’ ผา่นทางอบัราฮมั (12:1-3)”382 

 
3. ค าสาปทีต่กแก่คานาอนั  9:18-29 

 
 ส่วนน้ีน าเสนอลกัษณะของสามก่ิงกา้นของครอบครัวมนุษยท่ี์ไดย้ื่นออกมาจากโนอาห์ โมเสสเนน้
ถึงหวัขอ้ ของพระพรและค าสาปแช่ง    พระเจา้ไดส้าปแช่งคานาอนัดว้ยการเป็นทาสเพราะว่าฮามไดแ้สดง
ถึงการไม่นบัถือต่อ  โนอาห์ แต่ทวา่พระองคไ์ดอ้วยพรเชมและยาเฟทส าหรับความนบัถือของพวกเขาท่ีมีต่อ
สภาพท่ีอ่อนแอของบิดาของ พวกเขา 
 

“ดูเหมือนว่าโลกพร้อมส าหรับการเร่ิมตน้ใหม่แลว้    ต าหนิไดถู้กลบไปแลว้ และเราหวงัว่าความ
ผดิพลาดต่างๆ ผูค้นท่ีไดอ้ยูก่่อนน ้าท่วมโลกจะไม่ถูกท าซ ้ าอีก    แต่ยงัมิทนัท่ีการประกาศถึงพระพร
และการยนืยนั  ถึงพนัธสัญญานิรันดร์เสร็จ มนุษยก์็ผดิพลาดอีก”383 

 
9:18-24 เป็นท่ีชดัเจนว่า โนอาห์ไดเ้มาเหลา้จนกระทัง่เขาไดถ้อดเส้ือผา้ของเขาออกหมดและก็หมดสติใน 
 สภาพเปลือยเปล่าในเต็นท์ของเขา    มนัไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจนว่าฮามได้แก้ผา้บิดาของเขาหรือได ้
 กระท าบางอย่างในเชิงรักร่วมเพศ384  อย่างไรก็ตาม   เน่ืองจากถ้อยค าท่ีว่า “การเห็นความเปลือย 
 เปล่าของใครคนหน่ึง” นั้นบางคร้ังก็ถูกใช้ส าหรับการร่วมเพศ   มนัเป็นไปไดท่ี้การผิดศีลธรรม 



 ทางเพศไดเ้ก่ียวขอ้ง385 นักเขียนท่านหน่ึงไดโ้ตแ้ยง้ว่าความบาปของฮามก็คือเขาลม้เหลวท่ีไม่ได ้
 คลุมร่างของพอ่ท่ีเปล่ือยอยู่386  ผมคิดวา่เป็นไปไดท่ี้มีการท าบาปทางเพศ 
 

ความอบัอายของโนอาห์ไม่ใช่การท่ีเขาไดด่ื้มเหลา้ แต่เขาไดด่ื้มมากเกินไปจนไดสู้ญเสียการควบคุม 
 ตนเองซ่ึงผลให้เกิดความไม่เรียบร้อย (เปรียบเทียบ อฟ. 5:18) แน่นอนว่า เหตุการณ์น้ีควรเตือน 
 ผูอ่้านถึงอนัตรายท่ีเป็นไปได้ของการเมาเหลา้ทั้งส าหรับผูด่ื้มและส าหรับครอบครัวของเขา หรือ 
 ครอบครัวของเธอ    อุปสรรคส าหรับอาดมัและเอวาก็คืออาหาร 
 

“ไม่วา่ธรรมชาติแทจ้ริงของพฤติกรรมของโนอาห์จะเป็นอะไรก็ตาม [ในการเมาเหลา้และ  การ
ท าใหต้นเองเปลือยเปล่าในเตน็ทข์องเขา].  . . ผูเ้ขียนก็น าเสนอการกระท าของเขาวา่  เ ป็ น ค ว า ม
อปัยศและความอบัอาย (‘ความเปลือยเปล่า’ อยา่งเช่นใน ปฐก. 3) และดูเหมือน  เขาตั้งใจท่ีจะ
พรรณาถึงฉากในแนวทางท่ีจะจดัตั้งการเปรียบเทียบ ระหวา่งความอปัยศของ โนอาห์ (เขาไดน้ าผล
จากสวนผลไมข้องเขามาและไดเ้มาเหลา้) และความอปัยศของอาดมั  และเอวา (ผู ้ซ่ึงได้น าผลจาก
สวนและไดเ้ห็นวา่พวกเขาไดเ้ปลือยเปล่า)”387 

 
การเพ่งดูท่ีความเปลือยเปล่าของโนอาห์ โดยฮามนั้นแสดงถึงกา้วแรกในการละทิ้งประมวลกฎทาง 

 ศีลธรรมหลงัจากน ้ าท่วมโลก    ฮามไม่ไดใ้ห้เกียรติแก่โนอาห์โดยการท่ีไม่เพียงแต่ไดเ้พ่งดูเม่ือเขา 
 เปลือยเปล่าเท่านั้น แต่โดยการท่ีเขายนิดีอยา่งเปิดเผยต่อสภาพของบิดาของเขาอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 
 ปฐก. 19:26; อพย. 33:20; วนฉ. 13:22; 1 ซมอ. 6:19) 
 

“มนัยากส าหรับใครคนหน่ึงท่ีมีชีวติอยูใ่นโลกสมยัท่ีจะเขา้ใจถึงความเรียบร้อย และความ สุขุมของ
ความเป็นส่วนตวัท่ีไดถู้กเรียกร้องในศีลธรรมโบราณ จากตอนเร่ิมตน้แลว้ ความเปลือยเปล่าในพนัธ
สัญญาเดิม เป็นส่ิงแห่งความอบัอายส าหรับมนุษยท่ี์ไดล้ม้ลงในความบาป [3:7] ... สภาพของความ
เปลือยเปล่านั้นไม่เป็นสง่าและอ่อนแอ ... ท่ีจะมองดูใครคนหน่ึงท่ีเปลือยเปล่าก็เป็นการน ามาซ่ึง
ความอปัยศ และท่ีจะไดรั้บโอกาสส าหรับการเอาไปท าประโยชน์”388 

 
“ท่ีน่ีบุตรทั้งสามของโนอาห์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เป็นของคนสองกลุ่ม คือบรรดาผูท่ี้เหมือน อาดมัและ
เอวาท่ีปิดบงัความอบัอายแห่งความเปลือยเปล่าของพวกเขา และบรรดาผูท่ี้  เหมือนฮาม หรือคน
คานาอนั ซ่ึงไม่มีความรู้สึกแห่งความอบัอายของพวกเขาต่อหน้า พระเจา้    กลุ่มหน่ึงคือ เช้ือสาย
ของเชมจะไดรั้บการอวยพร (9:26) แต่อีกกลุ่มหน่ึงคือ คน  คานาอนั (ไม่ใช่คนฮาม) จะได้รับการ
สาปแช่ง (9:25)”389 

 



“เชมผูเ้ป็นบรรพบุรุษของอบัราฮมัก็เป็นแบบอยา่งของคนอิสราเอล และฮามแห่งศตัรูตวัส าคญัของ
พวกเขา ก็เป็นแบบอยา่งของคนอียปิตแ์ละคนคานาอนั (10:6)    ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ือง  หลังส่ิงน้ีคือแนวคิด
โบราณของบุคลิกลกัษณะท่ีร่วมกนั    เน่ืองจากความเป็นเอกภาพของบิดาและบุตร  คุณลกัษณะ
ของบิดาก็ถูกคาดหวงัล่วงหนา้วา่จะมีในการกระท าต่างๆ ของ บุตร    ศาสนศาสตร์ฮีบรูไดต้ระหนกั
วา่ เน่ืองจากอิทธิพลของพ่อแม่  ตามปกติแลว้ชนรุ่นในอนาคตไดก้ระท าส่ิงเดียวกนัอย่างท่ีบรรพ
บุรุษของพวกเขาไดท้  าไม่วา่จะดีหรือเลว ในกรณีน้ี ค  าสาปนั้นไดมุ้่งไปท่ีบุตรของฮามเม่ือฮามแสดง
ถึงความไม่นบัถือต่อบิดาของเขาเอง ซ่ึงก็คือ โนอาห์”390 

 
การกระท าของฮามนั้น อาจไดพ้วัพนักบัความพยายามท่ีจะน าความเป็นผูน้ าของครอบครัวไปจาก 
โนอาห์391    อย่างไรก็ตามกระท าของเชมและยาเฟทในการปกคลุมความเปลือยเปล่าของบิดาของ 
พวกเขาไดเ้ลียนแบบพระเจา้ผูซ่ึ้งไดป้กคลุมความเปลือยเปล่าของอาดมัและเอวาในสวนนั้น  (3:21) 

 
9:25-27  คร้ังแรกท่ีโมเสสไดบ้นัทึกถึงการท่ีมนุษยไ์ดก้ล่าวค าสาปแช่ง  ค  าท านายน้ีเป็นการเผยพระวจนะท่ี 
 ประกาศถึงการพิพากษาของพระเจา้ท่ีมีต่อพงศ์พนัธ์ุของคานาอนัส าหรับความบาปของพวกเขา ท่ี 
 ไดมี้เมล็ดของมนัในการกระท าของฮาม โนอาห์ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ ไดป้ระกาศถึงอนาคตของ 
 พงศพ์นัธ์ุของหลานคนน้ีของเขา (เปรียบเทียบ ปฐก. 49; ฉธบ. 33; และขอ้อ่ืนๆ) 
 
 “เน่ืองจากรอยแตกของฮามท่ีมีกบัครอบครัวนั้น  ครอบครัวของเขาเองจะสะดุด”392 

 
คนคานาอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีส าหรับความเส่ือมทรามท่ีไร้ความอบัอายของพวกเขาในเร่ืองทางเพศ393 
เม่ือโยชูวาไดบุ้กรุกแผน่ดินของพวกเขา  เขาไดพ้ิสูจน์วา่เป็นเคร่ืองมือแห่งการลงโทษของพระเจา้ท่ี
มีต่อคนคานาอนั 

 
 “เน่ืองจากการพิชิตเม่ือไทระโดยเนบูคดัเนสซาร์ใน 572 กคศ.   คนคานาอนั/คนโฟนีเชียน  
 ไดห้ยดุท่ีจะเป็นความส าคญัในประวติัศาสตร์ทางพระคมัภีร์”394 
 
 มนัไม่มีพื้นฐานส าหรับความเห็นอนัเป็นท่ีนิยมว่า ค  าท านายน้ีได้พิพากษาคนฮาม ผูซ่ึ้งเป็นคน     
อฟัริกนัเป็นส่วนใหญ่ ไปสู่จุดของความดอ้ยกวา่หรือความเป็นทาสท่ามกลางผูค้นอ่ืนๆ ของโลก    คานาอนั
และก่ิงกา้นแห่งครอบครัวของเขาเป็นท่ีหมายของการเผยพระวจนะน้ี ไม่ใช่ฮามและพงศ ์พนัธ์ุทั้งส้ินของเขา 
ค าสาปบนคานาอนัเป็นการเผยพระวจนะถึงส่ิงท่ีพระเจา้จะท าต่อก่ิงกา้นแห่ง ครอบครัวมนุษยข์องคานาอนั
เน่ืองจากท่าทีของฮามจะมาถึงดอกไมท่ี้บานเต็มท่ีในคานาอนั บุตร ชายของเขา   ด้วยการช่วยเหลือของ  



พระเจา้ โนอาห์ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ ไดม้องลงไปท่ีเฉลียงของเวลาและไดเ้ห็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน   ตอนน้ีคน
คานาอนัไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้ 
 

“มนัไม่มีหลกัฐานในเน้ือหาของเราส าหรับการอ่านเชิงเช้ือชาติถึง ‘ค าสาปแช่ง’ อยา่งท่ีบางคนไดท้ า
ซ่ึงเป็นการทึกทกัเอาว่าบางคนนั้นดอ้ยกว่าคนอ่ืนๆ ท่ีน่ีพระธรรมปฐมกาลมองดูท่ีชีวิตทางสังคม
และศาสนาของศตัรูโบราณของอิสราเอล ซ่ึงก็คือคานาอนัเท่านั้น ซ่ึงการผิดศีลธรรมของพวกเขาได้
ท าให้แผ่นดินของพวกเขาเป็นมลทิน   และได้คุกคามความสัตย์ซ่ือทางศาสนาของอิสราเอล 
(เปรียบเทียบ ลนต. 18:28; ยชว. 23)    มนัไม่ใช่ประเด็นของเช้ือชาติ   แต่เป็นประเด็นของการ
กระท าต่างๆ   ท่ีชัว่ร้ายท่ีอธิบายลกัษณะ  วฒันธรรมของคนคานาอนั”395 

 
บทเรียนทัว่ไปของตอนพระคมัภีร์น้ีก็คือว่า พระเจา้อวยพรบรรดาผูท่ี้ประพฤติอยา่งชอบธรรมแต่
สาปแช่ง บรรดา ผูท่ี้ละทิ้งการยบัย ั้งทางศีลธรรม เม่ือพิจารณาถึงการศึกษาในเร่ืองผลกระทบของ
การมองส่ือลามกท่ีไดส้อน เรานั้น มนัไม่ควรแปลกใจท่ีว่ารากของวฒันธรรมของคนคานาอนัท่ี
เส่ือมทรามก็คือการเพง่ดูท่ีความเปลือยเปล่าของ ใครคนหน่ึง    เราตอ้งระมดัระวงัอยา่งมากเก่ียวกบั
การเพ่งดูความเปลือยเปล่า มนัสามารถน าไปสู่การเสพติดท่ีส่งผล ให้เกิด ความเส่ือมทรามอย่าง
ส้ินเชิงและสุดทา้ยก็จบลงดว้ยการพิพากษาของพระเจา้ 

 
“ในเชิงแนะน าแลว้  วีรบุรุษแห่งความเช่ือสามคนท่ีถูกกล่าวไวใ้นพระธรรมฮีบรูก็มาจาก ปฐมกาล 
บทท่ี 4  ถึง 6 คือ อาแบล เอโนค และโนอาห์ ทุกคนไดเ้ช่ือพระเจา้ แต่จุดหมายปลายทางของพวก
เขานั้นแตกต่างกนัอยา่งน่าสังเกต    อาแบลไดเ้ช่ือพระเจา้และไดต้ายไป    เอโนคไดเ้ช่ือพระเจา้และ
ไม่ไดต้าย    โนอาห์ไดเ้ช่ือพระเจา้ และคนอ่ืนๆ ไดต้ายในน ้ าท่วมโลก ในท่ีสุดเขาก็ไดต้ายไปแบบ
ธรรรมชาติตอนท่ีแก่หง่อมแล้วคือ 950 ปี    เราไม่สามารถควบคุมถึงท่ีท่ีความเช่ือจะน าไป    
แนวโนม้ของมนุษยก์็คือท่ีจะเห็น เอโนคเป็นตวัอยา่งแห่งความเช่ือ เท่านั้น แต่อาแบลก็ถูกให้มาเป็น
แบบอยา่งของเราดว้ย ส่ิงท่ีสามคนมีเหมือนกนัก็คือ วา่พวกเขาไดด้ าเนินโดยความ เช่ือและไดท้  าให้
พระเจา้โปรดปราน ความเช่ือแบบนั้นเป็นตวัอยา่งแก่เรา”396 

 
สามีของอดีตนกัศึกษาของขา้พเจา้คนหน่ึงไดบ้อกขา้พเจา้วา่ บรรพบุรุษของเขาหลายชนรุ่นก่อนนั้น
ส่วน ใหญ่แลว้เป็นผูเ้ช่ือ    ชนหลายรุ่นท่ีผา่นมาแลว้นั้น เด็ก 11 คนจาก 12 คนไดม้าเป็นคริสเตียน 
หวัหนา้ของก่ิงกา้น แห่งครอบ ครัวของเขาก็คือเด็กคนท่ีสิบสองนั้น ซ่ึงเป็นผูไ้ม่เช่ือคนเดียวในชน
รุ่นนั้นของครอบครัว  เม่ือหลายปี ผา่นไป  เด็กทั้ง 11 คนนั้นไดก่้อให้เกิดลูกหลานท่ีเป็นคริสเตียน
หลายคน ผูซ่ึ้งได้กลายมาเป็น นักเทศน์ อาจารย ์ศิษยาภิบาล  แพทย์  มิชชั่นนารี และผูค้นท่ีอยู่
ในทางธรรมคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งไดก้ลายมาเป็นพระพรแก่คนจ านวนมาก บรรพบุรุษท่ีไม่เช่ือของ เขาได้



ก่อใหเ้กิด บรรดาผูติ้ดเหลา้  เหล่าอาชญากร และบรรดาผูก่้อให้เกิดความเสียหายใน สังคม สามีของ
นกัศึกษาของขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีหน่ึงในชนรุ่นทั้ง 5 ท่ีกลายมาเป็นคริสเตียนจากก่ิงก้านนั้นของ 
ครอบครัวของเขา วงศต์ระกลูของโจนาธาน เอด็เวร์ิดก็ไดก่้อใหเ้กิดผลดีอยา่งมากเช่นกนั 

 
มีความคลา้ยคลึงกนัหลายอยา่งระหวา่งเร่ืองราวการทรงสร้างและเร่ืองน ้าท่วมโลก397 

 
  

 การเร่ิมต้นแรกอาดมัและเอวา การเร่ิมต้นที่สองโนอาห์และครอบครัวของเขา 

การกระท าของพระเจ้า 
พระเจา้ทรงสร้างอาดมัและเอวาจาก 
ผงคลี (2:7) 

พระเจา้ช่วยโนอาห์และครอบครัวจากการท าลาย (7:23) 

การจัดเตรียมของ 
พระเจ้า 

พระเจา้ทรงปลูกสร้างสวนและให้ 
พืชผกัเพื่อรับประทาน 
แก่อาดมัและเอวา (1:29-31; 2:8) 

พระเจา้ช่วยรักษาสตัวป์ระเภทต่างๆพร้อมกบัโนอาห์และให้เหล่านั้น 
เพ่ือเป็นอาหารแก่โนอาห์และครอบครัว (6:17-22) 

พระพรของพระเจ้า 
เกิดผลและขยายพงศพ์นัธ์มีอ  านาจ 
เหนือส่ิงมีชีวิตทั้งปวง (1:28) 

เกิดผลและขยายพงศพ์นัธ์ ส่ิงมีชีวิตทั้งปวง 
จะกลวัและเกรงเจา้ (9:1-2) 

พนัธสัญญาของพระเจ้า 
[เจา้มีอิสระมากมายแต่หากเจา้ 
ไม่เช่ือฟังเราเจา้จะตาย (2:17) 

พระเจา้จะไม่ท  าลายลา้งโลกดว้ยน ้าอีก พระเจา้จะจดัเตรียม 
ฤดูกาลให้ (8:21, 22; 9:11) 

การห้ามของพระเจ้า ห้ามกินจากตน้ไมรู้้ดีรู้ชัว่ (2:16) 
ห้ามท าให้เลือดผูอ่ื้นตก-ฆ่า [โดยปราศจากอ านาจของพระเจา้] 
(9:5, 6) 

การเตือนของพระเจ้า ใครท่ีกินจากตน้น้ีก็จะตอ้งตาย (2:17) ผูท่ี้ท  าให้เลือดผูอ่ื้นตก-ฆ่า ตอ้งมีการช าระบญัชี (9:5) 
การประเมินของพระเจ้า มนัดียิง่นกั (1:31) ใจของมนุษยน์ั้นชัว่ชา้ (8:21) 

 
 

จ. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากพวกบุตรของโนอาห์  10:1 — 11:9 
 
 ส่วนน้ี ใหร้ายละเอียดบางอยา่งถึงการแจกจ่ายของพงศพ์นัธ์ุของโนอาห์ท่ีมีต่อแผน่ดินโลกหลงัจาก
น ้ าท่วม โลก (เปรียบเทียบ 9:18-19) ส่วนหน่ึงของแผนการของพระเจา้ท่ีจะน าพระพรไปยงัมนุษยชาติได้
เก่ียวขอ้งกบัการ แบ่งเช้ือชาติมนุษยโ์ดยภาษา  พรมแดน และประเทศ 
 
 ส่วนของการล าดบัพงศอ์นัท่ีส่ีน้ี (10:1-11:9) ก็น าการบนัทึกท่ีไดรั้บการดลใจของเหตุการณ์ต่างๆ 
ในยคุแรก ของโลก ไปสู่จุดสูงสุดและจดัเตรียมการส่งผา่นไปสู่เร่ืองราวของบรรพบุรุษ ประชาชาติทั้งหมด
ของโลกในดินแดน ท่ีหลากหลายของพวกเขาพร้อมกบัภาษาต่างๆ ท่ีแตกต่างของพวกเขาไดสื้บเช้ือสายจาก
เชม ฮาม ยาเฟท ส่ิงท่ีเป็น ความสนใจพิเศษต่อคนอิสราเอลดั้งเดิมก็คือ คนคานาอนัและมหาอ านาจต่างๆ ทาง
โลกตะวนัออกใกลโ้บราณ 



 
“จากส่วนน้ี เราเรียนรู้วา่ ‘พระพร’ นั้นมีส าหรับทุกคนเพราะวา่ประชาชาติทั้งหมดมีท่ีมาของพวก
เขาใน ชายคนเดียว ซ่ึงก็คือโนอาห์ ผูซ่ึ้งพระเจ้าได้โปรดปราน ยิ่งไปกว่านั้นอีก ความไม่เป็น
เอกภาพท่ามกลาง ลูกหลานของโนอาห์ท่ีเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีหอบาเบล [11:1-9] ไม่ได้
ขดัขวางพระพรท่ีพระเจา้ไดคิ้ด ไวส้ าหรับมนุษยชาติ”398 

 
“เหตุการณ์ท่ีหอบาเบล (11:1-9) แมจ้ะเป็นไปตามตารางในการเรียบเรียงวรรณกรรมในปัจจุบนั  
แทจ้ริงแลว้ ก็มาก่อนการกระจดักระจายไปของประชาชาติต่างๆ ตามล าดบัวนัเดือนปี    การรวมส่ิง
หน่ึง ณ ช่วงต่างๆ ท่ามกลางส่ิงอ่ืนๆ ของเร่ืองราวน้ี (11:1-9) ก็แยกสองพงศ์พนัธ์ุของเชม (10:21-
31; 11:10-26) ซ่ึงปูทาง ส าหรับการเช่ือมต่อท่ีเฉพาะเจาะจงระหวา่งเผา่พนัธ์ุของเทราห์ (อบัราฮมั) 
กบัเช้ือสายของเชม (11:27)    เร่ืองราวของหอบาเบลก็มองไปขา้งหนา้ดว้ยการคาดหวงัถึงบทบาทท่ี
อบัราม (12:1-3) จะเล่นในการร้ือฟ้ืน พระพรไปสู่ประชาชาติต่างๆ ท่ีไดก้ระจดักระจายไป”399 

 
1. เช้ือสายของชาติต่างๆ  บทที ่10 

 
 ตารางเช้ือสายน้ีแสดงให้เห็นวา่พระยาเวห์ไดส้ร้างทุกคน (เปรียบเทียบ 32:8; อมส. 9:7; กจ. 17:26) 
เหมือน กบัการ ล าดบัพงศใ์นบทท่ี 5  ตารางเช้ือสายน้ีสืบเสาะบุคคลหลกั 10 บุคคล และคนสุดทา้ยท่ีไดเ้อ่ย
ช่ือก็มีบุตรชาย สามคน 
 
 บทน้ีประกอบดว้ยหน่ึงในตารางเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในวรรณกรรมของโลกโบราณ ถา้
ไม่ใช่ ตารางท่ีเก่าแก่ท่ีสุด มนัเปิดเผยถึงความเขา้ใจท่ีน่าสังเกตถึงสถานการณ์เก่ียวกบัชาติพนัธ์ุและภาษา
ท่ีมาทีหลงัน ้าท่วม โลก ช่ือเกือบทั้งหมดในบทน้ีไดถู้กพบในการคน้พบทางโบราณคดีในศตวรรษคร่ึงล่าสุด 
ช่ือของหลายคนก็ปรากฎ ใน หนงัสือต่างๆ ตามล าดบัของพนัธสัญญาเดิม 
 

“. . . ช่ือต่างๆ ในบทท่ี 10 ถูกน าเสนอในแนวทางท่ีไม่เหมือนกนั: บริบทอาจจะเป็นบริบทของแต่
ละบุคคล (เช่น นิมโรด) เมือง (เช่น อสัชูร) ผูค้น (เช่น เยบุส) หรือ ประเทศ (เช่น เอลาม) 

 
“เราเช่ือวา่ การลม้เหลวท่ีจะช่ืนชมการเรียบเรียงท่ีผสมกนัของพระธรรมปฐมกาล 10 น้ีไดน้ าไปสู่
บทสรุป ต่างๆ ซ่ึงไม่ไดรั้บประกนัมากมาย    ตวัอย่างเช่น  มนัไม่ควรถูกทึกทกัเอาว่า พงศ์พนัธ์ุ
ทั้งหมดของบุตรคน ใดก็ตามของโนอาห์ไดอ้าศยัอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั ไดพู้ดภาษาเดียวกนั หรือ
แมก้ระทัง่เป็นของเช้ือชาติท่ี เฉพาะเจาะจง”400 

 



“ตารางของชาติต่างๆ เป็น การล าดบัพงศใ์น ‘แนวนอน’ มากกวา่การล าดบัพงศใ์น ‘แนวตั้ง’ (การ
ล าดบัพงศ ์ในบทท่ี 5 และ 11 เป็นแนวตั้ง)    โดยพื้นฐานแลว้ จุดประสงคข์องมนัไม่ใช่ท่ีจะสืบเสาะ
บรรพบุรุษ ตรงกัน ข้าม มนัแสดงถึงการเข้าร่วมทางการเมือง ทางภูมิศาสตร์ และทางเช้ือชาติ
ท่ามกลางเผ่าต่างๆ เพื่อเหตุผล ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ สงครามบริสุทธ์ิ    เผ่า
ต่างๆ ท่ีถูกแสดงวา่เป็น ‘ญาติ’ จะอยูใ่น กลุ่มคนดว้ยกนั    ดงันั้น ตารางน้ีก็จดัเผา่ต่างๆ ท่ีมีอ านาจ
เหนือให้อยู่ในและรอบๆ แผ่นดินท่ีไดส้ัญญาให้ แก่อิสราเอล    ช่ือเหล่าน้ีรวมถึงผูก่้อตั้งเผ่าต่างๆ 
เผา่พนัธ์ุต่างๆ เมืองต่างๆ และพรมแดนต่างๆ”401 

 
 ในการเปรียบเทียบกบัการล าดบัพงศใ์นบทท่ี 5 การล าดบัพงศน้ี์ไม่ไดก้ล่าวถึงอาย ุ   มนัประกอบไป
ดว้ย สถานท่ีและช่ือกลุ่มต่างๆ ซ่ึงถูกกล่าวถึงวา่เป็นบรรพบุรุษของสถานท่ีอ่ืนๆ หรือกลุ่มอ่ืนๆ เช่นเดียวกบั
ช่ือต่างๆ ของ แต่ละบุคคล พระเจา้ไดส้ร้างประชาชาติต่างๆ จากหลายครอบครัว    ดงันั้นมนัค่อนขา้งชดัเจน
วา่เป็นรายช่ือท่ีถูกคดั เลือก ไม่ใช่รายช่ือท่ีครอบคลุม การเลือกเน้ือหาของผูเ้ขียนก็แสดงให้เห็นวา่เขามีความ
สนใจท่ีเฉพาะเจาะจงในการ น าเสนอบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล   อิสราเอลจะจดัการ  แทนท่ี หรือ
ปราบปรามหลายพวกของคนเหล่าน้ี เช่นเดียวกบัคนคานาอนั (บทท่ี 9) พวกเขาทั้งหมดไดมี้ท่ีมาเหมือนกนั 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ประชาชาติทั้ง 70 ประชาชาติ ไดสื้บเช้ือสายจากเชม ฮาม และยาเฟท: 26 ประชาชาติมาจาก
เชม  30 ประชาชาติมาจากฮาม และ 14 ประชาชาติมา จากยาเฟท (เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:8) 70 ไดก้ลายมา
เป็นจ านวนเต็มตามธรรมเนียมส าหรับกลุ่มใหญ่ของพงศพ์นัธ์ุ402 ครอบครัวของยาโคบประกอบไปดว้ย 70 
คนเช่นกนั (46:27) ซ่ึงอาจบ่งบอกวา่โมเสสไดม้องวา่อิสราเอลเป็นโลก    ขนาดเล็กมากของมนุษยชาติอยา่ง
ท่ีเขาไดน้ าเสนอมนัท่ีน่ี พระเจา้ไดก้นัโลกขนาดเล็กมากไวต่้างหากเพื่อท่ีจะอวยพร โลกขนาดใหญ่มาก 
 
 พงศ์พนัธ์ุของยาเฟท (ขอ้ 2-5) ไดต้ั้งถ่ินฐานทางทิศเหนือ ทางทิศตะวนัออก และทางทิศตะวนัตก
ของภูเขา อารารัต403 ระยะห่างของพวกเขาจากอิสราเอลบางทีอธิบายถึงการบรรยายอย่างสั้ นๆ ท่ีพวกเขา
ไดรั้บในรายการน้ีเม่ือ เปรียบเทียบกบัการบรรยายของคนฮามและคนเชม “ฝ่ังทะเล” (ขอ้ 5) คือพื้นท่ีท่ีอยู่
ห่างจากชายฝ่ัง และท่ีดินตามชาย ฝ่ังทะเลเมดิเตอเรเนียนทางทิศเหนือบนชายฝ่ังทางยุโรปจากประเทศตุรกี
ไปยงัประเทศสเปนในปัจจุบนัน้ี การกระ- จดักระจายไปของประชาชาติต่างๆ “ตาม. . .ภาษา” (ขอ้ 5) ได้
เกิดข้ึนหลงัจากหอบาเบล (บทท่ี 11) ไปตามชายฝ่ัง เหล่าน้ี เช่นเดียวกบัท่ีอ่ืนๆ อีกดว้ย404 

 
 ครอบครัวของฮาม (ขอ้ 6-20) ไดเ้คล่ือนไปทางทิศตะวนัออก  ทิศใต ้และทิศตะวนัตกไปสู่เมโสโป
เตเมีย  อียิปต์และอฟัริกา พงศพ์นัธ์ุของคานาอนั (ขอ้ 15-21) ไม่ไดอ้พยพไปทางทิศใตม้ากนกั แต่ไดต้ั้งถ่ิน
ฐานในปาเลส- ไตน์405 ความยาวของรายช่ือคนคานาอนัท่ีเป็นเช้ือสายของฮามก็บ่งบอกถึงความส าคญัของ
ผูค้นเหล่าน้ีและสถานท่ี ต่างๆ ในประวติัศาสตร์ในภายหลงัของอิสราเอล    โปรดสังเกตถึงการขาดหายไป
ของจ านวนเจด็โดยทัว่ไปในโครง สร้างในการล าดบัพงศพ์นัธ์ุของคานาอนั ซ่ึงบ่งบอกถึงความยุง่เหยงิ406 



 
 มนัเป็นไปไดท่ี้ซาร์กอนแห่งอกักาดา ผูซ่ึ้งนกัประวติัศาสตร์ทางโลกหลายคนถือว่าเป็นผูป้กครอง
คนแรก ของบาบิโลน อาจเป็นคนนิมโรด (หมายถึง “เราจะกบฎ”) ของขอ้ 8-10 407 หลายคนในสมยัโบราณ
นั้นมีมากกวา่ หน่ึงช่ือ    บางทีการอา้งอิงถึงเขาส่อใหเ้ห็นถึง 11:1-9 
 

“การไหลเขา้มาของคนอาโมไรตใ์นคานาอนันั้นถูกคดัคา้น    มนัไม่จ  าเป็นท่ีคนอาโมไรตด์ั้งเดิม ซ่ึง
ถือวา่เป็นของลูกหลานของคนฮามในปฐมกาล 10 เป็นพวกเซม-ไอทเน่ืองจากค าวา่ ‘อาโมไรต์’ ใน
เอกสารต่างๆ ทางโลกตะวนัออกใกลโ้บราณไม่ไดท้  าหน้าท่ีเป็นท่ีมาท่ีเจาะจงส าหรับการระบุเช้ือ
ชาติ    ยิง่ไปกวา่นั้นอีกหลกัฐานทางภาษาก็ไม่ไดรั้บรองถึงตน้ก าเนิดทางเช้ือชาติเสมอไป”408 

 
 ลูกหลานของเชม (ขอ้ 21-31) ไดต้ั้งถ่ินฐานทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใตข้อง คนคานาอนั ก่ิงก้านน้ีของครอบครัวมนุษยก์็ส าคญัในการบนัทึกของพระธรรมปฐมกาลเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของ อิสราเอลอีกดว้ย 
 

“เม่ือเช้ือสายทั้งสองของเชมไดถู้กเปรียบเทียบ (10:21-31; 11:10-26) มนัก็มีการแตกออกไปท่ีโดด
เด่น ณ จุดของพงศพ์นัธ์ุของเอเบอร์ เพเลก และโยกทาน [ขอ้ 25]    ในบทท่ี 10 นั้น เพเลกถูกยุติไว้
อยา่งส้ินเชิงหลงั จากการอา้งอิงถึงเขา  ในขณะท่ีเช้ือสายท่ีไม่ไดถู้กเลือกของโยกทานถูกกล่าวถึงใน
รายละเอียด    มนัถูกละ ไวใ้ห้เช้ือสายท่ีสองในบทท่ี 11 ท่ีจะสืบเสาะถึงบทบาทของเพเลกในฐานะ
บรรพบุรุษของอบัราฮมั. . .” 409 

 
“จากนั้น ตารางของชาติต่างๆ น้ีก็สืบเสาะถึงการเข้าร่วมของเผ่าต่างๆ เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ ต่างๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่นการเช่ือมโยงบางอยา่งทางร่างกายซ่ึงมีมาแต่เดิม 

 
“มนัชัดเจนท่ีว่า ผูเ้ขียนก าลงัเน้นการพฒันาของชาติต่างๆ เหล่าน้ีซ่ึงเป็นความส าคญัพื้นฐานต่อ
อิสราเอล (ส่วนของยาลาด) ภายในโครงสร้างโดยรวมของตาราง”410 

 
“ส่วนโคง้ตามภูมิศาสตร์ทั้งสามของเช้ือสายต่างๆ ก็ตดักนัท่ีศูนยก์ลาง นัน่คือ คานาอนั  ซ่ึงเป็นบา้น
เกิดของ อิสราเอลในอนาคต”411 

 
 ส่วนน้ีเปิดเผยวา่ มนัเป็นแผนการของพระเจา้ท่ีจะอวยพรเผา่พนัธ์ุมนุษยด์ว้ยการแบ่งแยกครอบครัว
ของ มนุษยโ์ดยภาษา สถานท่ีและผูน้ า ก่อนหน้าน้ีพระเจา้ไดอ้วยพรโลกด้วยการแบ่งแยกความสว่างจาก
ความมืด แผน่ดิน จากทอ้ง ฟ้าและแผน่ดินจากทะเล (บทท่ี 1) ผูเ้ช่ือการทรงสร้างบางคนเช่ือวา่การแบ่งแยก



แผน่ดินในสมยัของเพเลก (ขอ้ 25) อา้งอิงถึงการเล่ือนลอยทางทวีป แต่ผูเ้ช่ือการทรงสร้างหลายคนไม่ไดถื้อ
มุมมองน้ี412 
 

“โดยการเทียบเคียงจ านวนของชาติต่างๆ [ในบทท่ี 10 นัน่คือ 70] กบัจ านวนของเช้ือสายของอบัรา
ฮมั [ใน  46:27] ต่อหนา้ผูอ่้านแลว้ ผูเ้ขียนถือวา่ ‘พงศพ์นัธ์ุ’ ของอบัราฮมัเป็นมนุษยชาติใหม่และอบั
ราฮมัเอง เป็นอาดมัคนท่ีสอง ซ่ึงเป็น ‘บิดาของประชาชาติมากมาย’ (ปฐก. 17:5)”413 

 
“. . .ความตั้งใจของเขาไม่ใช่ท่ีจะให้รายช่ือท่ีครอบคลุม แต่เป็นรายช่ือท่ีเป็นตวัแทน ซ่ึงส าหรับเขา
แลว้ เป็นรายช่ือท่ีไดบ้รรลุในเลขเจด็”414 

 
“จ านวน ‘70’ ของตารางส าหรับประชาชาติของโลกนั้นถูกพาดพิงถึงโดยพระเยซูในการส่งสาวก 70 
คนออกไปตามท่ีไดถู้กบนัทึกไวโ้ดยลูกา (10:1-16) ท่ีน่ีผูป้ระกาศเน้นถึงภารกิจของคริสตจกัรใน
ความพยายามทางดา้นการประกาศทัว่โลกของมนั”415 

 
2. การกระจัดกระจายไป ณ หอบาเบล  11:1-9 

 
ส่วนน้ีเป็นการเล่าเร่ืองยอ้นอดีตท่ีอธิบายถึงการแบ่งแผ่นดินในสมยัของเพเลก (10:25)  การเน้น

หลกัในส่วนน้ีไม่ใช่ การสร้างหอบาเบล แต่เป็นการกระจดักระจายไปของผูค้น    เราสามารถเห็นส่ิงน้ีใน
โครงสร้างเชิงวรรณกรรมของ ตอนพระคมัภีร์น้ี416 

 
A คนทั้งหลายทัว่โลกพดูภาษาเดียวกนั (ขอ้ 1) 
B ท่ีนัน่ (ขอ้ 2) 
C ต่างคนต่างก็พดูกนั (ขอ้ 3) 
D มาเถิด เราจงท าอิฐ (ขอ้ 3) 
E ใหเ้ราท าเพื่อตวัเราเอง (ขอ้ 4) 
F เมืองและหอ 
G พระเจา้เสด็จลงมาทอดพระเนตร (ขอ้ 5; เปรียบเทียบ 8:1) 
F’ เมืองและหอ (ขอ้ 5) 
E’ ท่ีมนุษยก่์อสร้างข้ึนนั้น (ขอ้ 5) 
D’ มาเถิดเราจงลงไปท าใหส้ับสน (ขอ้ 7) 
C’ เขาพดูเขา้ใจกนัไม่ได ้(ขอ้ 7) 
B’  จากท่ีนัน่ (ขอ้ 8) 



A’ ท าใหภ้าษาของเขาวุน่วายไป (ขอ้ 9) 
 
 เม่ือผูค้นไดพ้ยายามท่ีจะรักษาความเป็นเอกภาพของพวกเขาไว ้และท าช่ือเสียงเพื่อพวกเขาเองดว้ย
การสร้าง หอ พระยาเวห์ไดท้  าให้แผนการนั้นเสียไปและไดท้ าให้ทุกคนกระจดักระจายไปดว้ยการท าให้
ภาษาท่ีไดผ้กูพนัพวก เขาไวด้ว้ยกนันั้นใหส้ับสนไป 
 

“เร่ืองราวของหอบาเบล เป็นการพิพากษายิง่ใหญ่อนัสุดทา้ยท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัมนุษยชาติในยุคแรกของ
โลก สถานท่ีและหนา้ท่ีของมนัในปฐมกาล 1-11 อาจถูกเปรียบเทียบกบัการลม้ลงในความบาปใน
ปฐมกาลบทท่ี 3 และบุตรชายของพระเจ้าในปฐมกาล 6:1-4 ซ่ึงทั้ งสองอย่างน้ีได้กระตุ้นการ
พิพากษาของพระเจา้ถึงผล ลพัธ์ท่ียิง่ใหญ่และยนืยง”417 

 
 เร่ืองราวน้ีอธิบายถึงเหตุผลและวิธีท่ีพระเจา้ไดท้  าให้ชาติต่างๆ กระจดักระจายไป ต่อประชากรของ
พระเจา้    ในการ พิพากษาต่อการพยายามท่ีจะสถาปนารัฐของโลกในการต่อตา้นต่อการปกครองของพระ
เจา้ (รัฐบาลมนุษยก์็ เตลิดเปิดเปิง) พระเจา้ไดโ้จมตีส่ิงท่ีผกูพนัผูค้นเขา้ดว้ยกนันัน่คือ ภาษากลาง ตามล าดบั
วนัเดือนปีแลว้ เหตุการณ์ท่ี บาเบลไดม้าก่อนการกระจดักระจายไปท่ีโมเสสไดอ้ธิบายพร้อมกบัการล าดบั
พงศใ์นบทท่ี 10 นกัเขียนคนหน่ึงไดใ้ห้ เหตุผล ส าหรับการระบุของเหตุการณ์ของหอบาเบลดว้ยการส้ินสุด
และการกระจดักระจายไปของราชวงศซู์เมอเรีย สุดทา้ยท่ียิง่ใหญ่ท่ีมีศูนยก์ลางท่ีเมืองเออร์418 

 
“โดยการวางเหตุการณ์ของหอบาเบลก่อนหน้าเร่ืองราวต่างๆ ของบรรพบุรุษนั้น  ในตอนแรก  
ผูเ้ขียน  พระคมัภีร์ก าลงัแนะน าวา่ มนุษยชาติภายหลงัน ้ าท่วมโลกนั้นก็ชัว่ชา้เท่ากบัมนุษยชาติก่อน
น ้ าท่วมโลกแทนท่ีจะส่งบางส่ิงท่ีท าลายอย่างเช่นน ้ าท่วมท่ีจะท าลายมนุษยชาติ  อย่างไรก็ตาม 
ตอนน้ีพระเจา้วางความหวงัของพระองคไ์วใ้นพนัธสัญญากบัอบัราฮมัในฐานะท่ีเป็นการแกไ้ขท่ีมี
พลงัต่อความผดิบาปของมนุษย-  ชาติ ดงัปัญหา (บทท่ี 11) และการแกไ้ข (บทท่ี 12) ก็ถูกน าไปสู่
การวางขา้งๆกนัเพื่อเปรียบเทียบทนัทีและ  พลังของการเคล่ือนไหวทางโครงสร้างน้ีคงได้สูญ
หายไป ถา้บทท่ี 10 ไดแ้ทรกแซงระหวา่งสองบทน้ี”419 

 
“อย่างท่ีมนัไดต้ั้งอยูใ่นตวับทในขณะน้ี  เร่ืองราวของการก่อตั้งบาบิโลนก็ตกอยู ่ณ ตอนปลายของ
รายช่ือของ 14 คนจากเช้ือสายของโยกทาน (10:26-29)   อยา่งไรก็ตาม ณ ตอนปลายของรายช่ือ 10 
คนจากเช้ือสายเพเลกคือเร่ืองราวของการทรงเรียกของอบัราฮมั (11:27-12:10) ดงันั้นสองเช้ือสายท่ี
ยิง่ใหญ่ของลูกหลานของเชมก็แบ่งเป็นบุตรชายสองคนของเอเบอร์ (10:25)   คนหน่ึงลงเอยในบาบิ
โลน อีกคนหน่ึงลงเอย  ในแผน่ดินแห่งพระสัญญา”420 

 



11:1-2  บางคนจากคนฮามไดอ้พยพไปทาง “ทิศตะวนัออก” (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางตะวนัออกเฉียงใต)้ 
 ไปยงัทุ่งราบแห่งเมืองชินาร์ (เปรียบเทียบ 10:10) น่ีอยูใ่นลุ่มน ้าเมโสโปเตเมีย (อิรักสมยัใหม่) 
 

เม่ือพิจารณาถึงการใช้ท่ีตั้งใจเช่นนั้นของแนวคิดของ ‘ไปทางตะวนัออก’ ภายในเร่ืองราวของ           
ปฐมกาล  เราสามารถเห็นได้ว่าท่ีน่ีเช่นกันท่ี ผูเ้ขียนตั้งใจท่ีจะดึงเร่ืองราวของการก่อตั้งบาบิโลนไปสู่
แผนการท่ีใหญ่ข้ึนท่ีมีตลอดทัว่หนงัสือปฐมกาล    มนัเป็นแผนการท่ีเปรียบ  เทียบแนวทางแห่งการอวยพร
ของพระเจา้ (เช่น เอเดนและแผ่นดินแห่งพระสัญญา) กบัความพยายามของมนุษยเ์องท่ีจะพบ ‘ส่ิงดี’ ใน
เร่ืองราวต่างๆ ในปฐมกาลเม่ือมนุษยไ์ปทาง‘ตะวนัออก’ เขาก็ละทิ้งแผน่ดินแห่งพระพร (เอเดนและแผน่ดิน
แห่งพระสัญญา)และไปยงัแผน่ดินท่ีท่ีความหวงัท่ียิง่ใหญ่ของเขาจะกลายเป็นความหายนะ (บาบิโลนและโส
โดม)421 
 

“หลงัจากการออกจากภูเขาอารารัตแลว้ ผูค้นไดอ้พยพไปทางตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัหุบ เขาท่ีต ่า
กวา่ของยูเฟรติส    จากนั้นปฐมกาล 1-11 ไดม้าสู่วงกลมท่ีสมบูรณ์จาก ‘เอเดน’ สู่ ‘บาเบล’ ซ่ึงทั้ง
สองไดถู้กจดจ าในเร่ืองการขบัไล่ผูอ้าศยัของพวกมนั”422 

 
11:3-4  แรงจูงใจส าหรับการสร้างเมืองก็คือท่ีจะสร้างช่ือเสียงของผูส้ร้าง (เปรียบเทียบ สดด. 14:1) ภาย 
 หลงัพระเจา้จะ “ท าช่ือเสียง” เพื่ออบัราม (12:2-3)    เป้าหมายของความพยายามน้ีก็คือท่ีจะสถาปนา 
 ศูนยก์ลางท่ีซ่ึงพวกเขาอาจรักษาไวซ่ึ้งเอกภาพของพวกเขา 
 

“ก าแพงป้องกนัเป็นเคร่ืองหมายของเมือง (ดู 4:17)    เมืองต่างๆ ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณไม่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อท่ีจะเป็นท่ีอาศยั แต่ไดถู้กตั้งใจไวเ้พื่อจุดประสงคท์างศาสนาและสาธารณะ”423   
พระเจา้ปรารถนาเอกภาพเพื่อมนุษยชาติ แต่เป็นเอกภาพท่ี  พระองค์ได้สร้างข้ึน ไม่ใช่เอกภาพท่ี
ไดต้ั้งข้ึนในรัฐทางสังคม424 พวกเขาตอ้งการท่ีจะ  “เสริมอ านาจ” พวกเขาเอง ทั้งแรงจูงใจและ
เป้าหมายนั้นไม่อยูใ่นทางธรรม พระเจา้ได ้ แนะน าให้มนุษยท่ี์จะมีลูกดกทวีมากข้ึนจนเต็มแผ่นดิน 
ท่ีจะกระจายไปทัว่แผน่ดินโลก 

 
ดูเหมือนวา่บรรดาผูส้ร้าง “หอ” ไดต้ั้งใจวา่มนัจะท าหนา้ท่ีเป็นอนุสรณ์หรือสถานท่ีท่ีเป็นจุดสังเกต  

ท่ามกลางส่ิงอ่ืนๆ    บางทีมนัเป็นวหิารท่ีจะถูกใชเ้พื่อจุดประสงคต่์างๆ ทางศาสนา 
 

“ศาสนาเมโสโปเตเมียไดอ้า้งวา่เมืองต่างๆ ของพวกเขาเป็นแหล่งก าเนิดของพระเจา้    สั ญ ลั ก ษ ณ์
ของความหลงใหลในพระเจา้ท่ามกลางคนเมเสโปเตเมียน้ี คือซิกกูรัต (ภาษาอคัเคเดียน ซิกเคอระทู) 
ท่ีไดถู้กสร้างข้ึนในตอนตน้ของสหวรรษท่ีสาม กคศ. วิหารน้ีเป็นตึกท่ีเป็นขั้นบนัได ซ่ึงท าจากอิฐ



และฐานนั้นเป็นส่ีเหล่ียมจตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา้    ความหมายแน่นอนของตึกน้ีไม่เป็นท่ีรู้จกั 
แม้ว่ามันเป็นท่ีตกลงอย่างกว้างขวางว่ามันได้ตั้ งบันไดระหว่างพวกพระและแผ่นดินโลก 
(เปรียบเทียบ ปฐก. 28:12)    ณ ตีนของตึกเช่นเดียวกบัยอดของมนัเป็นบริเวณวิหารท่ีท าหนา้ท่ีเป็น
ท่ีอยู่ส าหรับพระ  ตึกน้ีอาจได้ถือว่าเป็นการเลียนแบบทางโลกถึงท่ีอยู่ในสวรรค์ของพวกพระ
ต่างๆ”425                                                                                             

 
11:5-6  อยา่งไม่น่าสงสัยเลยวา่พวกก่อสร้างไดค้าดหวงัท่ีจะข้ึนไปยงัสวรรค์เพื่อพบพระเจา้    ตรงกนัขา้ม     

พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาในโลกเพื่อจะพบพวกเขา ถา้พระเจา้ไดย้อมใหโ้ครงการน้ีด าเนินต่อไปผลลพัธ์ 
ต่างๆ คงจะแยก่วา่และรุนแรงกวา่ ณ เวลาน้ี ความบาปของพวกก่อสร้างคือการปฏิเสธของพวกเขา 
ท่ีจะเช่ือฟังค าสั่งท่ีพระเจา้ไดใ้หม้า 

  
 “มนุษยท่ี์เส่ือมทรามไดร้วมกนัในความพยายามทางฝ่ายวญิญาณของพวกเขาท่ีจะหาความ  
 หมายแห่งการมีชีวติอยูโ่ดยปราศจากพระเจา้ และวธีิท่ีจะรุกล ้าขอบเขตของพวกเขาโดย  
 ทางเทคโนโลย ีนอกจากวา่พระเจา้แทรกแซงและแบ่งแยกพวกเขาดว้ยการท าใหภ้าษาของ  
 พวกเขาสับสน ก็ไม่มีส่ิงใดสามารถหยดุย ั้งมนุษยใ์นความหยิง่ท่ีมัน่ใจมากเกินไปของพวก  
 เขาและความปรารถนาต่อเอกราชของพวกเขาได”้426  

 
การก่อสร้างเมืองต่างๆ โดยตวัของมนัเองแลว้ไม่ไดบ้าป    พระเจา้ไดเ้ลือกกรุงเยรูซาเล็มส าหรับ 

 ประชากรของพระองค ์ และพระองคจ์ะสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพื่อผูเ้ช่ือจะอาศยัอยู ่ มนัคือความ 
 หยิง่และความมัน่คงท่ีผูค้นใส่ในเมืองต่างๆ ท่ีพระเจา้ไม่เห็นดว้ย 
 
11:7 การพูดกบัตวัเองของพระเจา้ในขอ้น้ีก็ลอ้เลียนภาษาของพวกก่อสร้างหอในขอ้ท่ี 3 และ 4 (เปรียบ 
 เทียบ 1:26)  หอนั้นเล็กจนพระองคจ์  าตอ้งเสด็จลงมาเพื่อดูมนั (เปรียบเทียบ อสย. 40:22)  บางที 
 ความสับสนของภาษานั้นไดเ้ก่ียวขอ้งมากกวา่แค่การแนะน าค าใหม่ๆ 
 

“ถา้ภาษาเป็นการแสดงออกท่ีมีเสียงของอารมณ์ แนวคิด และความคิดของจิตใจนั้น สาเหตุของ
ความสับสนหรือการแบ่งแยกภาษามนุษย ์ภาษาเดียวไปสู่ภาษาถ่ินของชาติต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัอาจ
ถูกค้นพบในผลกระทบท่ีได้เกิดแก่ความคิดมนุษย์ ท่ี ซ่ึงเอกภาพดั้ งเดิมของอารมณ์  แนวคิด 
ความคิด และความตั้งใจนั้นไดถู้กท าให้แตกสลาย    อย่างไม่สงสัยเลยว่า เอกภาพภายในน้ีไดถู้ก
รบกวนโดยความบาปมาตลอด แต่การรบกวนนั้นยงัไม่ไดร้วมกนัไปสู่รอยแตกอยา่งส้ินเชิง”427 

 



นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่ การพิพากษาน้ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการปลูกฝังของความแตกต่างทางเผา่พนัธ์ุ 
 และเช้ือชาติในพลโลกอีกดว้ย    ตารางของประชาชาติต่างๆ ในบทท่ี 10 อาจบ่งบอกถึงส่ิงน้ี428 
 
11:8 ความสับสนท่ีเป็นผลลพัธ์ไดน้ าไปสู่การกระจดักระจายของผูค้นไปทัว่ “แผน่ดิน” (เปรียบเทียบ ขอ้ 
 9)   พระเจา้ไม่ไดย้อมให้การกบฎของมนุษยไ์ปสู่ระดบัท่ีมนัไดเ้ป็นก่อนน ้ าท่วมโลก    พระเจา้ได ้
 บงัคบัใหผู้ค้นท าส่ิงท่ีพวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะท าอยา่งใจสมคัร  ซ่ึงก็คือกระจดักระจายไปทัว่แผน่ดิน  
 

นกัตีความบางคนถือวา่ความสับสนของภาษานั้นเป็นแค่ปรากฎการณ์ทางทอ้งถ่ินเท่านั้น นกัเขียน 
 คนหน่ึงไดเ้ช่ือวา่สายฟ้าไดฟ้าดท่ีหอบาเบล และความสับสนของภาษาพูดท่ีไดต้ามมานั้นเป็นผลมา 
 จากการกระท าอยา่งรวดเร็วของวงจรทางไฟฟ้าในสมองของบรรดาผูท่ี้ไดถู้กสายฟ้าฟาด429   น่ีเป็น 
 แนวคิดท่ีน่าสนใจแต่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะพิสูจน์ อยา่งไรก็ตามนกัตีความส่วนใหญ่ถือวา่เหตุการณ์ 
 น้ีเป็นท่ีมาของกลุ่มภาษาหลกัต่างๆ ในโลกทุกวนัน้ี 
 
11:9 “บาเบล” เสียงเหมือนค าฮีบรูส าหรับค าวา่ “สับสน” (บาเลล) และมนัหมายถึง “ประตูของพระ” ใน 
 ภาษาอคัคาเดียน 
 

“. . . ปฐมกาล 11:1-9 ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของหอบาเบลนั้นเป็นการเหน็บแนมต่อการอา้งอิงของบาบิ
โลนถึงการเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม และหอวิหารของมันว่า เป็นประตูแห่งสวรรค ์
(E[numa]E[lish] 6:50-80): บาเบลไม่ไดห้มายถึงประตูของพระเจา้ แต่เป็น ‘ความสับสน’ และ 
ความโง่เขลา’    แทนท่ีจะเป็นยอดของวหิารท่ียืน่ไปยงัสวรรค ์ มนัก็ต  ่าอยา่ง  มากจนพระเจา้ได้ลง
มาจากสวรรคเ์พื่อจะดูมนั! (11:4-9)430 

 
น่ีเป็น “บาบิโลน” ดั้งเดิม (รูปแบบค ากรีกคือ “บาเบล”) ซ่ึงโดยตลอดไปแลว้เป็นเมืองท่ีส่วนใหญ่ 

 แลว้เป็นเคร่ืองหมายของ การกบฎต่อสิทธิอ านาจของพระเจา้  ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บความรอด 
 โดยการกระท า  การกราบไหวรู้ปเคารพ และการถือสิทธ์ิของตน มนัเป็นสัญลกัษณ์ของการกบฎท่ี  
 ไดว้างแผนต่อตา้นพระเจา้ในท่ีอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ และในท่ีสุดแลว้ พระเจา้จะท าลายมนั (วว. 17  
 และ 18)  วญิญาณของบาเบลนั้นแขง็แกร่งทัว่โลกในทุกวนัน้ี431 
 

“แน่นอนวา่มนุษยไ์ม่ไดค้าดหวงัใหโ้ครงการของเขาจะเปล่ียนไปอยา่งนั้นเขาไม่ไดค้าด หวงัวา่ช่ือท่ี
เขาตอ้งการท่ีจะท าเพื่อตวัเขาเองจะอา้งอิงถึงวา่เป็นท่ีแห่งการไม่ส่ือสาร”432 

 
เร่ืองราวของหอบาเบลนั้นส าคญัเน่ืองดว้ยหลายเหตุผลดว้ยกนั 



 
1. มนัอธิบายถึงการเร่ิมตน้และเหตุผลส าหรับภาษาหลากหลายของมนุษย ์
 
2.  บางทีมนัอธิบายถึงท่ีมาของ “เช้ือชาติ” ภายในพลโลก 
 

“กลุ่มภาษาต่างๆ ท่ีแยกกนัไม่สามารถแต่งงานกบัส่วนท่ีเหลือของพลโลกไดอ้ยา่งอิสระอีกต่อไป 
ขณะท่ีการผสมพนัธ์ุกบัผูมี้เช้ือสายใกลเ้คียงกนัมากและการขาดทางเขา้ไปสู่จ านวนรวมท่ีใหญ่กว่า
ของพนัธุกรรมไดป้รากฎข้ึน  คุณลกัษณะทางเช้ือชาติไดพ้ฒันาข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่ละสภาพ 
แวดลอ้มทางทอ้งถ่ินไดมี้แนวโนม้ท่ีจะช่ืนชอบการเลือกคุณลกัษณะบางอยา่ง และก็ขจดัส่ิงอ่ืนๆ ไป
เสีย    คุณลกัษณะทางเช้ือชาติ เช่น สีผิว  ไดเ้กิดข้ึนจากการสูญเสียความผนัแปรทางพนัธุกรรม 
ไม่ใช่เกิดจากท่ีมาของพนัธุกรรมใหม่โดยทางการเปล่ียนรูปอยา่งท่ีไดแ้นะน าโดยววิฒันาการ 

 
“แนวคิดของเช้ือชาตินั้นเป็นแนวคิดเชิงวิวฒันาการ. . . (กจ. 17:26)    มนุษยทุ์กคนมีสีเดียวกนัแต่ 
แตกต่างในเร่ืองจ านวนของมนัเท่านั้น    เราต่างก็ไดสื้บเช้ือสายมาจากโนอาห์และอาดมั”433 

 
“พระคมัภีร์ไม่ไดบ้อกเราถึงสีผวิอะไรท่ีพ่อแม่คู่แรกของเรามี  แต่จากมุมมองของการออกแบบแลว้  
‘[สี] กลางๆ’ ก็ท าการเร่ิมตน้ท่ียิง่ใหญ่    จากการเร่ิมตน้ดว้ยพ่อแม่ท่ีมีสีผิวกลางๆ  (AaBb) มนัคงจะ 
ใชช้นรุ่นหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดความหลากหลายต่างๆ ท่ีเราเห็นในสีผิวของมนุษยใ์นทุกวนัน้ี    ท่ีจริง  
ส่ิงน้ีเป็นสถานการณ์ปกติในประเทศอินเดียในทุกวนัน้ี    คนอินเดียบางคนก็ด าเท่ากบัคนแอฟริกนั 
ท่ีด าท่ีสุด และบางทีพี่นอ้งท่ีเป็นชายหรือหญิงในครอบครัวเดียวกนัก็ขาวเท่ากบัคนยุโรปท่ีขาวท่ีสุด    
คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดรู้้จกัครอบครัวหน่ึงจากประเทศอินเดียซ่ึงสมาชิกในครอบครัวมีทุกสีผิวหลกัท่ี 
คุณสามารถเห็นไดท่ี้ใดก็ตามในโลกน้ี          

 
“แต่ตอนน้ีโปรดสังเกตถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนถา้กลุ่มต่างๆ ของมนุษยไ์ดแ้ยกจากกนัหลงัจากการทรงสร้าง   
ถา้คนเหล่านั้นท่ีมีผิวสีด า (AABB) อพยพไปยงับริเวณเดียวกนั และ/หรือแต่งงานกบัผูค้นท่ีมีผิว สี
ด าอย่างมาก  จากนั้นลูกๆ ของพวกเขาจะมีผิวท่ีสีด ามากๆ   (AABB เป็นการรวมกนัท่ีเป็นไปได ้
ของไข่และตวัอสุจิแบบ AA ซ่ึงเป็นแบบเดียวเท่านั้นท่ีสามารถถูกให้ก าเนิดมาโดยพ่อแม่แบบ 
AABB)    ในท านองเดียวกนั  พ่อแม่ท่ีมีผิวสีขาวอยา่งมาก (aabb) สามารถมีลูกๆ ท่ีมีผิวสีขาวอยา่ง 
มากไดเ้ท่านั้น เน่ืองจากวา่พวกเขาไม่มี พนัธุกรรมแบบ A หรือ B ท่ีจะส่งต่อไปได ้แมก้ระทัง่พ่อ 
แม่ท่ีมีผวิสีกลางๆ (AAbb หรือ aaBB) สามารถ ‘ติดอยูก่บั’ การท่ีจะมีลูกท่ีมีสีผิวกลางๆ เท่านั้น เช่น 
ชาวตะวนัออก  ชาวหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบ้างซ่ึงเป็นคน 
พื้นเมืองอเมริกนั 



 
“ท่ีท่ีผูค้นพร้อมกบัสีผิวท่ีแตกต่างกนัไดม้ารวมกนัอีกคร้ัง (ตวัอย่างเช่น อย่างท่ีพวกเขาท าในเกาะ 
อินดิสตะวนัตก) คุณก็พบขอบเขตท่ีเตม็ท่ีของความหลากหลายอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงไม่มีอะไรท่ีนอ้ย และ
ก็ไม่มีอะไรท่ีมากไปกวา่ส่ิงท่ีเราไดเ้ร่ิมตน้ดว้ย ทั้งหมดน้ีคือความหลากหลายภายในประเภท. .  

 
“อะไรท่ีได้เกิดข้ึนขณะท่ีลูกหลานของพ่อแม่ท่ีมีผิวสีกลางๆ ได้ให้ก าเนิดความหลากหลายของ 
ลูกหลาน? ววิฒันาการหรือ?    ไม่ใช่เลย   ยกเวน้ภาวะผิวเผือก (การสูญเสียการเปล่ียนรูปของสีผิว) 
นั้น  ตอนน้ีจ านวนรวมทั้งหมดของพนัธุกรรมของมนุษยไ์ม่ไดใ้หญ่กวา่หรือแตกต่างไปจากจ านวน 
รวมทั้งหมดของพนัธุกรรมท่ีมีอยู ่ณ การทรงสร้าง ขณะท่ีผูค้นไดท้วีมากข้ึน ความหลากหลายทาง 
พนัธุกรรมท่ีได้ถูกสร้างข้ึนในมนุษยคู์่แรกก็ได้มาสู่การแสดงออกท่ีเห็นได้ คนไนจีเรียท่ีด าท่ีสุด 
และคนนอร์เวยท่ี์ขาวท่ีสุด ชนเผ่าวาทุสิท่ีสูงท่ีสุดและชนเผ่าป๊ิกม่ีท่ีเต้ียท่ีสุด เสียงโซปราโนท่ีสูง 
ท่ีสุดและเสียงเบสท่ีต ่าสุดคงไดอ้ยูท่ี่นัน่จากเวลาเร่ิมตน้ในสองผูค้นท่ีดูค่อนขา้งเป็นแบบปานกลาง    
ความหลากหลายท่ีใหญ่ในขนาด  สี  รูปแบบ  หนา้ท่ี และอ่ืนๆ  คงจะปรากฎอยูใ่นบรรพบุรุษสอง 
คนท่ีไดถู้กสร้างมาแห่งประเภทอ่ืนๆ (พืชและสัตว)์ เช่นกนั 

 
“บรรดาผูท่ี้เช่ือวิวฒันาการทึกทกัเอาวา่ ชีวิตทั้งหมดไดเ้ร่ิมตน้จากรูปแบบชีวิตท่ีไดว้ิวฒันาการทาง 
เคมีสักหน่ึงอย่าง หรือสองสามอย่างพร้อมกบัจ านวนรวมทั้งหมดของพนัธุกรรมท่ีเล็กอย่างมาก 
ส าหรับบรรดาผูท่ี้เช่ือวิวฒันาการแล้ว  การขยายของจ านวนรวมทั้งหมดของพนัธุกรรมโดยการ 
เลือกของการเปล่ียนรูปตามอ าเภอใจนั้นเป็นขบวนการท่ีชา้และน่าเบ่ือซ่ึงใส่ภาระแก่แต่ละรูปแบบ 
ดว้ย ‘ของบรรทุกทางพนัธุกรรม’ แห่งการเปล่ียนรูปท่ีอนัตรายและส่ิงของท่ีเหลือทางวิวฒันาการ    
บรรดาผูท่ี้เช่ือการทรงสร้างทึกทกัเอาวา่แต่ละประเภทท่ีไดถู้กสร้างมานั้นไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยจ านวนรวม
ทั้งหมดของพนัธุกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อท่ีจะทวีคูณและเติมเต็มแผ่นดินด้วย 
ความหลากหลายทางส่ิงแวดลอ้มและทางภูมิศาสตร์ท่ียิง่ใหญ่ของมนั (ดู ปฐมกาลบทท่ี 1)”434 

 
“นกัคิดหลายคนก็ท างานภายใตค้วามคิดผิดๆ ท่ีว่าวิวฒันาการเป็นวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองใน 
เม่ือแทจ้ริงแลว้มนัเป็นปรัชญา”435 

 

3. เร่ืองราวของหอบาเบลแสดงถึงความโนม้เอียงของมนุษยท่ี์ไดล้ม้ลงในบาปท่ีจะกบฎต่อพระเจา้และ
พยายามท่ีจะจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นต่างๆ ของเขาในวิธีของเขาเอง แทนท่ีจะเป็นการวางใจและ
การเช่ือฟังพระเจา้ 

 



4.   มนัอธิบายวา่การกบฎต่อพระเจา้ส่งผลต่อ (ก) การสามคัคีธรรมท่ีแตกหกักบัพระเจา้และมนุษย ์ และ 
(ข)ความล้มเหลวท่ีจะตระหนักถึงความตั้ งใจของพระเจ้าส าหรับมนุษย์ในการทรงสร้างของ
พระองค ์นัน่คือ  เขาจะปกครองโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5.   มนัจดัเตรียมเบ้ืองหลังทางประวติัศาสตร์ส าหรับส่ิงท่ีตามมาในปฐมกาล    อบัราฮมัได้มาจาก

บริเวณน้ี 
 

“ถอ้ยค าเยย้หยนัก็เป็นท่ีประจกัษใ์นตอนตน้และตอนจบของตอนพระคมัภีร์น้ี    กลุ่มคน ณ บาเบล
ได้เร่ิมตน้ในฐานะโลกทั้งหมด (11:1) แต่ตอนน้ีพวกเขาก็ได้กระจดักระจายไปทัว่โลกทั้งหมด 
(11:9)   ณ เวลาน้ีบทเรียนนั้นก็ชดัเจน: จุดประสงคข์องพระเจา้จะบรรลุไดท้ั้งๆ ท่ีมีความหยิ่งและ
การไม่เช่ือฟังแห่งจุดประสงคต่์างๆ ของมนุษยเ์อง พระองคดึ์งคนเยอ่หยิง่ลงมา แต่ยกชูคนท่ีสัตยซ่ื์อ  

 
“ความส าคญัของเร่ืองราวเล็กๆ น้ีก็ยิ่งใหญ่    มนัก็อธิบายต่อประชากรของพระเจา้ถึงการท่ีชนชาติ
ต่างๆ ไดก้ระจดักระจายไป กระนั้นส่ิงท่ีส าคญัก็ไปลึกกวา่นั้น ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่มนัคือบาบิโลนซ่ึงเป็น
การเร่ิมตน้ของอาณาจกัรภายใต้นิมโรดจากคูช ก็เพิ่มการเตือนท่ีเป็นลางร้าย: ประเทศต่างๆ ท่ี
ยิง่ใหญ่ไม่สามารถขดัขืนพระเจา้และก็อยูร่อดอยา่งยาวนานได ้   อิสราเอลซ่ึงเป็นประเทศใหม่ตอ้ง
ส ารวจหลายประเทศรอบๆพวกเขา เพื่อจะเข้าใจว่าพระเจ้าสาปแช่งและท าให้คนกบฎกระจัด
กระจายไป ซ่ึงน าความสับสนอยา่งยิง่และ  ความเป็นศตัรูกนัมาสู่ท่ามกลางพวกเขา    ถา้อิสราเอล
ไดเ้ช่ือฟังและยอมจ านนต่อน ้าพระทยัของพระเจา้จากนั้นพวกเขาจะเป็นแหล่งแห่งพระพรแก่โลก 

 
“น่าเสียดายจริงๆ  อิสราเอลไดย้กหวัของพวกเขาข้ึนดว้ยความหยิง่และไดป้ฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้
อีกดว้ย   ดงันั้นพวกเขาจะถูกท าใหก้ระจดักระจายไปทัว่แผน่ดินโลกเช่นกนั”436 

 
ฉ. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากเชม  11:10-26 

 
“เร่ืองราวของหอบาเบล (11:1-9) ไม่ใช่ตอนจบของปฐมกาลตอนตน้ๆ ถา้มนัไดเ้ป็น เร่ืองราวคงจะ
จบลงดว้ยขอ้ความท่ีน่าเศร้าของความลม้เหลวของมนุษย ์แต่อยา่งเช่นเหตุการณ์ต่างๆ ตอนตน้ๆ ใน
ปฐมกาล 1-11 นั้น อีกคร้ังหน่ึงท่ีพระคุณของพระเจา้ก็เขา้มาแทนท่ีความบาปของมนุษย ์ ซ่ึงรับรอง
ถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินต่อไปของบรรดาพระพรท่ีไดส้ัญญาไว ้(1:28; 9:1). . . .
ตะแลงแกงส าหรับความหยิง่ของ  มนุษยจ์ะถูกร้ือโดยการสถาปนาของเช้ือสายของเชมท่ีส่งผลให้
เกิดอบัราฮมัท่ีเช่ือฟัง ผูซ่ึ้งถูกพบไดใ้นแควน้ชินาร์เช่นกนั    อบัราฮมัจะพิสูจน์วา่จะเป็นการช่วยกู้
ของชนชาติต่างๆ”437 



 
“ถ้าปราศจากพระพรของพระเจา้แล้ว  สถานการณ์ของมนุษยชาติก็ปราศจากความหวงั  นั่นดู
เหมือนจะเป็น  ก าลงัผลกัส่วนใหญ่ของบทต่างๆ ตอนตน้ๆ ของปฐมกาล”438 

 
 ในความตรงขา้มกบัการล าดบัพงศ์ในบทท่ี 5 นั้น  ล าดบัพงศ์น้ีเน้นถึงชีวิตและการขยายมากกว่า
ความตาย แมว้า่ความอายยุนืไดล้ดลง439   การล าดบัพงศน้ี์เร่ิมตน้ดว้ยเชมบุตรชายของโนอาห์ผูซ่ึ้งพระเจา้ได้
อวยพรและมนัจบ ลงด้วยอบัรามผูซ่ึ้งพระเจ้าได้ตั้ งใจท่ีจะอวยพร    น่ีเป็นเช้ือสายของบรรพบุรุษของ
อิสราเอล    มนัเป็นรายช่ือแบบ แนวตั้งแห่งรูปแบบ ท่ีถูกใช้ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ เพื่อท่ีจะจดัท า
เอกสารการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งต่อบลัลงัก ์หรือมรดก440    การล าดบัพงศน้ี์ อยา่งเช่นการล าดบัพงศใ์นบทท่ี 5 
นั้น ดูเหมือนจะสมบูรณ์    จุดประสงค์ของการ ล าดบัพงศ์ก็เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงอบัรามกบัโนอาห์ และให้
ขอ้มูลเบ้ืองหลงัท่ีจ  าเป็นส าหรับการเขา้ใจเร่ืองราวของ อบัรามท่ีตามมา441 
 

“. . .เป้าหมายของผูเ้ขียนก็เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่พระสัญญาของพระเจา้เก่ียวกบัพงศพ์นัธ์ุของหญิง
ไม่สามารถถูกขดัขวางโดยความสับสนและการกระจดักระจายของชนชาติต่างๆ ณ บาบิโลนได”้442 

 
“โดยพื้นฐานแล้ว  ถ้าเน้ือหาของปฐมกาลเป็นการไถ่  ปฐมกาล 3-11 ก็อธิบายว่าท าไมมนุษย์
ตอ้งการความรอดและเขาตอ้งการท่ีจะได้รับความรอดจากอะไร    ในการอธิบายถึงสภาพดั้งเดิม
ของโลกนั้น  บทท่ี 1-2    ก็อธิบายถึงเป้าหมายของการไถ่อีกด้วย ท่ีซ่ึงในท่ีสุดแลว้โลกและ
มนุษยชาติจะกลบัมาเม่ือพระสัญญาต่างๆ แบบบรรพบุรุษนั้นไดบ้รรลุอยา่งสมบูรณ์”443 

 
“การวเิคราะห์เชิงสถิติท่ีขยายของอายุขยัของบรรพบุรุษ อยา่งท่ีไดใ้ห้มาในปฐมกาลบทท่ี 5 และ 11 
นั้นก็แสดงให้เห็นว่าในเชิงสถิติแล้ว  อายุขยัสามารถถูกถือว่าคงท่ีก่อนน ้ าท่วมโลก  ในขณะท่ี
หลงัจากน ้ าท่วมโลกนั้น ขอ้มูลสามารถถูกท าให้เขา้รูปโดยเส้นโคง้เชิงเส้นก ากบัแบบเลขช้ีก าลงัท่ี
เส่ือมลงมนัยงั  ไดส้รุปอีกว่าส าหรับอายุขยัท่ีไดถู้กรายงานไวใ้นปฐมกาลบทท่ี 11 นั้น  ขอ้มูลใน
ตวับทของมาโสเรติกนั้น  เป็นขอ้มูลแท ้ขอ้มูลในฉบบัเซปทวัจินทน์ั้นถูกปนกนัยุง่    ยิ่งไปกว่านั้น
อีก  ในเชิงสถิติแลว้ มนัไม่น่าเป็น  ไปไดท่ี้วา่มนัมีช่องวา่งต่างๆ ในการล าดบัพงศต่์างๆ ในปฐมกาล
บทท่ี 11”444 

 
การล าดบัพงศ์ในปฐมกาล 11:10-26 และ 1 พงศาวดาร 1:17-27 นั้นคลา้ยกนั  แต่การล าดบัพงศ์ใน  

ลูกา 3:34-36 นั้นก็ ใส่ช่ือไคนานระหวา่งอารฟาซดัและเชลาห์ การรวมไคนานเขา้ไปอาจบ่งบอกวา่ลูกาไดใ้ช้
ฉบบัเซปทวัจินท์ ท่ีจะเขียน การล าดบัพงศข์องเขาเน่ืองจากวา่ช่ือน้ีก็ปรากฎในการแปลน้ี  แต่ไม่ไดป้รากฎ



ในการล าดบัพงศข์องค าภีร์ ฮีบรู ไคนานก็ปรากฎท่ีอ่ืนในรายช่ือของลูกาในฐานะท่ีเป็นเหลนของอาดมั (ลก. 
3:37-38) ดงันั้นส่ิงน้ีอาจเป็น ความผดิพลาดทางการคดัลอก445 
 
 นกัวิชาการส่วนใหญ่ถือว่า “เอเบอร์” (ขอ้ 14) เป็นบุคคลผูซ่ึ้งคนยิวไดรั้บช่ือ “ฮีบรู”446 มาจากเขา    
อาดมั  โนอาห์ และอบัรามต่างก็ไดเ้ป็นบิดาของบุตรชายสามคนซ่ึงเช่ือมโยงพวกเขาวา่เป็นผูช่้วยให้รอดของ
มนุษยชาติ    ในกรณีของอบัรามนั้นบุตรชายเหล่าน้ี (ลูกหลาน) คืออิสอคั ยาโคบ และโยเซฟ 
 
 การล าดับพงศ์ของเชม (11:10-26) ในส่วนน้ีก็แนะน าเร่ืองราวของอับราม (11:27-25:11)    
โครงสร้างน้ีท า หนา้ท่ี เป็นตน้แบบส าหรับเร่ืองราวท่ีตามมาในปฐมกาล    ในท านองเดียวกนัการล าดบัพงศ์
ของอิชมาเอล (25:12-18) ก็แนะน าเร่ืองราวของยาโคบและเอซาว (25:19-35:29) และการล าดบัพงศข์องเอ-
ซาว (36:1-43) ก็แนะน าเร่ืองราว ของโยเซฟ (37:2-50:26) 
 

“ดว้ย 11:26 นั้น  ในท่ีสุดแลว้ฉากไดถู้กจดัข้ึนส าหรับประวติัศาสตร์ของบรรพบุรุษเพื่อจะเปิดเผย    
บรรดาบทเร่ิมตน้ของปฐมกาล ไดจ้ดัเตรียมความเขา้ใจลึกซ้ึงให้แก่เรา เพื่อการตีความบทเหล่าน้ี
อยา่งเหมาะสม  ปฐมกาลบทท่ี 1 ไดเ้ปิดเผยถึงพระลกัษณะของพระเจา้และธรรมชาติของโลกท่ี
มนุษยพ์บว่าเขาอยู่ในนั้น    ปฐมกาลบทท่ี 2 และ 3 ไดพ้รรณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ายและ
ผูห้ญิง  และผลกระทบต่างๆ ของการไม่เช่ือฟังของมนุษยท่ี์มีต่อความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ายกบั
ผูห้ญิงและความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัมนุษย ์  บทท่ี 5 ได้อธิบายอย่างคร่าวๆ ถึงหลายปีท่ี
ยาวนานท่ีไดผ้า่นไปก่อนวกิฤตของน ้าท่วมใหญ่ (บทท่ี 6-9)  ซ่ึงได้ท าลายมนุษยชาติทั้งส้ินส าหรับ
ความผิดบาปของพวกเขา    ตารางของประชาชาติต่างๆ (บทท่ี 10) ไดเ้ร่ิมตน้ขบวนการของนิยาม
ส่วนตวัทางภูมิศาสตร์และทางการเมืองของอิสราเอลเก่ียวกบัประชาชาติอ่ืนๆในโลก แต่ปฐมกาล
11:1-9 ไดย้  ้าเตือนเราวา่ประชาชาติต่างๆ นั้นไดอ้ยูใ่นความสับสนและความส าเร็จท่ีภูมิใจท่ีสุดของ
มนุษยชาติก็เป็นส่ิงโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจา้ และอยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระองค ์

 
“อย่างไรก็ตาม  ตาม 11:10-26 ซ่ึงเป็นชน 5 รุ่นหลงัจากเปเลก ผูซ่ึ้งชีวิตของเขาตาม 10:25 นั้นได้
เห็นความ สับสนของภาษา ณ บาเบล  อบัรามก็มาถึง    อย่างท่ี 12:3 จะประกาศนั้น  ครอบครัว
ทั้งหมดของโลกน้ีจะ ไดรั้บพรผา่นทางเขา มนุษยไ์ม่ไดข้าดความหวงั ระยะเวลาสั้นๆของการล าดบั
พงศน้ี์ก็เป็นการย  ้าเตือนวา่ พระคุณของพระเจา้นั้นมีมากกวา่พระพิโรธของพระองค ์   พระองคอ์าจ
ลงโทษสามชัว่ส่ีชัว่อาย ุแต่พระองค ์ก็ส าแดงความเมตตาแก่พนัชัว่อายคุน (ฉธบ. 5:9; 7:9)” 447 

 
“ความเขา้ใจหลกัท่ีส าคญัส่ีประการในปฐมกาลบทท่ี 1 ถึง บทท่ี 4 นั้นส าคญัมากต่อการเขา้ใจใน
พระคมัภีร์ทั้งหมด ประการแรก พระเจา้ท่ีไดเ้ขา้มาในชีวิตของอมับรามและซารายเป็นพระเจา้องค์



เดียวกนัท่ีไดส้ร้างจกัรวาล เป็นพระเจา้เท่ียงแทพ้ระองคเ์ดียว - ยาเหว ์พระผูส้ร้างและพระผูช่้วยให้
รอดของโลก ประการท่ีสอง มวลมนุษยไ์ดก้บฏต่อพระเจา้ พระผูท้รงสร้างท่ีรักของพวกเขา และ
กบฏต่อส่ิงดีของพระเจา้ท่ีมีไวเ้พื่อพวกเขา มนุษยชาติไดรั้บความบาปจากอาดมัและการกบฏของ  
เอวาในสวนเอเดน ประการท่ีสาม พระเจา้พิพากษา และจะทรงพิพากษาการกระท าของทุกคน   
พระเจา้โดยการส่งน ้ าท่วมโลก ไดส้ าแดงชดัเจนแก่ โนอาห์และทุกๆ คนวา่ ความชัว่ร้ายของมนุษย์
นั้นแน่ท่ีเดียวไม่เป็นท่ียอมรับได ้พระเจา้ไม่สามารถใหค้วามชัว่ชา้ครอบครองอยา่งเสรีไดใ้นส่ิงทรง
สร้างของพระองค ์ประการท่ีส่ี ความบาปยงัเป็นภยัพิบติัต่อมวล  มนุษยอ์ยู่ แม้ภายหลังของน ้ า
ท่วมโลก แมน้ ้าท่วมโลกแต่ก็ไม่ไดล้า้งความบาปออกไป พระเจา้ ดงัปรากฏในส่วนท่ีสองของปฐม
กาล (บทท่ี 12-50) ไดเ้ผยส าแดงแผนการท่ีจะช่วยกูม้นุษยชาติให้รอดจากความชัว่ชา้ ของพวกเขา
เอง”448 

 
เคา้โครงตามล าดบัเวลาส าหรับเร่ืองราวของบรรพบุรุษ (อบัราฮมัถึงโยเซฟ) ก็ข้ึนอยูก่บัสองตวับทท่ี

ส าคญั 
 
1.   1 พงศ์กษตัริย ์6:1 กล่าวว่าการอพยพได้เกิดข้ึน 480 ปีก่อนปีท่ีส่ีของการปกครองของซาโลมอน 

(นัน่คือ 967  กคศ.) 
2.   อพยพ 12:40 บนัทึกว่า “ชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียิปต์” เป็นเวลา430 ปีก่อนการอพยพ หรือจาก

ประมาณ 1876 กคศ.    น่ีเป็นวนัเวลาท่ีเป็นไปไดเ้ม่ือครอบครัวของยาโคบไดย้า้ยไปท่ีอียิปต ์(บทท่ี 
46) 

 
 จากสองตวับทน้ีเราก็สามารถค านวณวนัเวลาอ่ืนๆ ในช่วงเวลาของบรรพบุรุษได้449 

 
 หลกัฐานในประวติัศาสตร์ของพวกบรรพบุรุษ ก็ด าเนินต่อไปท่ีจะเป็นประเด็นของการโตแ้ยง้ทาง
วิชาการปัญหาก็คือ การขาดการอา้งอิงท่ีชดัเจนถึงพวกบรรพบุรุษในวรรณกรรมนอกเหนือพระคมัภีร์ และ
ในโบราณคดี พวกนกัวิชาการท่ีปฏิเสธค าพยานทางพระคมัภีร์วา่ไม่เป็นจริงนั้นไดถู้กถือวา่เป็น “ผูท่ี้แสดง
แนวคิดง่ายๆ” และ บรรดาผูท่ี้เช่ือวา่พระคมัภีร์ฮีบรูนั้นเสริมเน้ือหานอกเหนือพระคมัภีร์อยา่งน่าเช่ือวา่เป็น 
“ผูท่ี้แสดงแนวคิดทั้งหมด”    ขา้พเจา้เป็นหน่ึงในประเภทหลงัน้ีผูซ่ึ้งเช่ือวา่การบนัทึกต่างๆ ตามพระคมัภีร์
นั้นเป็นพยานแก่บุคคลต่างๆ และเหตุ- การณ์ต่างๆ ตามประวติัศาสตร์ท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นส่วนน้ีของปฐม
กาลอยา่งไวใ้จได้450 
 



“มนัไม่ใช่เป็นเพราะว่า พวกนกัวิชาการในทุกวนัน้ีเร่ิมตน้ดว้ยสมมุติฐานเชิงอนุรักษ์มากกว่าผูม้า
ก่อนของพวกเขา  ว่าพวกเขามีการนบัถือต่อเร่ืองราวต่างๆ ของบรรพบุรุษท่ีใหญ่กว่าส่ิงท่ีเคยเป็น 
แต่เป็นเพราะวา่  หลกัฐานก็รับรองมนั”451 

 
“มนัไร้ขอ้สงสัยท่ีว่า มุมมองต่างๆ แบบดั้ งเดิมและแบบอนุรักษ์เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทางพระ
คมัภีร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงเวลาของบรรพบุรุษนั้น จะด าเนินต่อไปท่ีจะเป็นท่ีช่ืนชอบโดยผลลพัธ์
อะไรก็ตามท่ีเพิ่มพนูจากการคน้ควา้ท่ียงัด าเนินอยูข่องเอบลา”452 

 

ข้อมูลตามล าดับเวลาของบรรพบุรุษ453 
2296 การเกิดของเทราห์  ปฐก. 11:24  
2166 การเกิดของอบัราม  ปฐก. 11:27  
2091 การออกจากฮารานของอบัราม  ปฐก. 12:4  
2081 การแต่งงานของอบัรามกบัฮาการ์  ปฐก. 16:3  
2080 การเกิดของอิชมาเอล ปฐก.16:16 
2067 การยนืยนัถึงพนัธสัญญา  ปฐก. 17:1  
2067-66 การท าลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์  ปฐก. 19:24  
2066 การเกิดของอิสอคั  ปฐก. 21:2-3; เทียบ 21:5  
2029 การตายของซาราห์  ปฐก. 23:2  
2026 การแต่งงานของอิสอคั  ปฐก. 25:20  
2006 การเกิดของยาโคบและเอซาว  ปฐก. 25:26  
1991 การตายของอบัราม  ปฐก. 25:7  
1966 การแต่งงานของเอซาว  ปฐก. 26:34  
1943 การตายของอิชมาเอล ปฐก. 25:17 
1930 การเดินทางไปยงัฮารานของยาโคบ  ปฐก. 28:2  
1923 การแต่งงานของยาโคบ  ปฐก. 29:23, 28; 30:4, 9  
1918 การเกิดของยดูาห์ ปฐก. 29:35  
1916 การส้ินสุดของการท างาน 14 ปีของยาโคบเพื่อไดม้าซ่ึง

ภรรยาของเขา 
 ปฐก. 29:30  

1916 การเกิดของโยเซฟ  ปฐก. 30:23  
1910 การมาถึงเมืองเชเคมของยาโคบ  ปฐก. 33:18  
1902 การข่มขืนดีนาห์  ปฐก. 34:1-2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. การบรรยายถึงบรรพบุรุษ  11:27 — 50:26 
 
 หน่ึงในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในการเน้นท่ีเกิดข้ึน ณ จุดน้ีในปฐมกาลก็เร่ิมจากการสาปแช่งใน
การบนัทึก แรกเร่ิมไปยงัการอวยพรในการบรรยายถึงบรรพบุรุพ พนัธสัญญาแบบอบัราฮมันั้นส าคญัท่ีสุด
ในส่วนน้ี วิธีท่ีครอบ ครัวของอบัรามไดรั้บและจดัเตรียมพระพรเหล่าน้ีก็เปิดเผยออก อิสราเอลสามารถเขา้
ส่วนกบัประสบการณ์ต่างๆ ของ พวกเขาและเราก็สามารถเขา้ส่วนไดเ้ช่นเดียวกนั     
 

“บทท่ี  1-11  ถูกตั้งไวใ้นบาบิโลน   บทท่ี 12-36  ถูกตั้งไวใ้นปาเลสไตน์   บทท่ี 37-50 ถูกตั้งไวใ้น
อียิปต ์(ประเภทเดียวกนัของจุดศูนยร์วมทางภูมิศาสตร์แบบแบ่งเป็นสามส่วนก็ปรากฎออกมาจาก
พระธรรมอพยพ  [1]  1:1-12:36  ในอียิปต ์ [2]  12:37-18:27 ไปยงัซีนาย  [3]  19:1-40:38  ณ ซีนาย)   
ในอีกนยัหน่ึงแต่ละส่วนของโลกเมดิเตอร์เรเนียนนั้นถูกเน้นในบางส่วนของพระธรรมปฐมกาล 
ส่วนศูนยก์ลางท่ีส าคญัของพระธรรมปฐมกาล (บทท่ี 12-36) ก็ถูกลอ้มไวใ้นทางภูมิศาสตร์ดว้ยสอง
ส่วนของโลกตะวนัออกใกลพ้ร้อมกบัประวติัศาสตร์ของมนัท่ีซ่ึงประวติัศาสตร์ของอิสราเอลจะถูก
ผกูเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งต่อเน่ือง “ในบทท่ี 1-11  นั้นเราอ่านวา่หลายคน ท่ีมีแผน่ดินนั้นก็สูญเสียมนัไป
หรือถูกขบัไล่ใหอ้อกไปจากมนัในบทท่ี 12-50 การเนน้ก็อยูท่ี่หลายคนท่ีไม่มีแผน่ดิน แต่ก าลงัมุ่งไป
หามนั กลุ่มหน่ึงก็ก าลงัสูญเสีย อีกกลุ่มหน่ึงก็ก าลงัคาดหวงัท่ีจะได ้ 

 
“พระธรรมปฐมกาลก าลงัเคล่ือนเราไปอยา่งเป็นล าดบัจากการก าเนิด (บทท่ี 1-2) ไปสู่การเส่ือมลง 
(บทท่ี 3-11) ไปสู่การมีชีวติใหม่ (บทท่ี 12-50)” 454 

 

1900 การแต่งงานของยดูาห์  ปฐก. 38:1-2 
1899 การขายโยเซฟ  ปฐก. 37:2, 28 
1888 โยเซฟไดถู้กจ าคุก   ปฐก. 39:20; เทียบ 41:1  
1886 โยเซฟไดถู้กปลดปล่อย ปฐก. 41:1, 46 
1886 การตายของอิสอคั  ปฐก. 35:28  
1878 การไปเยีย่มอียปิตค์ร้ังแรกของพวกพี่ชาย  ปฐก. 42:1-3  
1877 เพศสัมพนัธ์ของยดูาห์กบัทามาร์  ปฐก. 38:18  
1877 การไปเยีย่มอียปิตค์ร้ังท่ีสองของพวกพี่ชาย ปฐก. 43:1, 15; 45:6, 11 
1876 การลงไปยงัอียปิตข์องยาโคบ ปฐก. 46:6; เทียบ 47:9 
1859 การตายของยาโคบ  ปฐก. 47:28  
1806 การตายของโยเซฟ ปฐก. 50:22 



 บทท่ี 1-11 น าเสนอแบบแผนท่ีเป็นโครงสร้างท่ีด าเนินไปตลอดส่วนท่ีเหลือของหมวดเพน็ทาทูค 
 

“ความส าคญัของปฐมกาล 1-11 ส าหรับส่วนท่ีเหลือของหมวดเพ็นทาทูคสามารถเป็นท่ีเห็นไดใ้น
ขอ้เท็จจริงท่ีว่า โครงสร้างแบบเร่ืองราวของมนันั้นก็จดัเตรียมแบบแผนท่ีซ่ึงบ่อยคร้ังแล้วผูเ้ขียน
ปรับแต่งเร่ืองราวของ  หมวดเพ็นทาทูคท่ีตามมา    ดงันั้นล าดบัและการจดัการของเร่ืองราวการ
ทรงสร้างในปฐมกาล บทท่ี 1-2 ก็  แสดงให้เห็นถึงแบบแผนอย่างเดียวกนักบัการบรรยายของการ
สร้างพลบัพลา (อพย. 25-31)  พลบัพลาถูกพรรณนาว่าเป็นการกลบัไปสู่สวนเอเดน   ค  าแนะน า
ต่างๆ ท่ีไดใ้ห้แก่โนอาห์ส าหรับการสร้างนาวานั้นก็ส่อให้เห็นถึงค าแนะน าต่างๆ ท่ีไดใ้ห้แก่โมเสส
ส าหรับการสร้างพลบัพลา ยิ่งไปกวา่นั้นอีก คนหน่ึงสามารถแสดงให้เห็นวา่ส่วนทั้งหมดของธรรม
บญัญติัในหมวดเพ็นทาทูคนั้นได้ถูกแบ่งเป็นกลุ่มและถูกเรียบเรียงในแบบแผนท่ีคล้ายกันกับ
โครงสร้างเร่ืองราวของปฐมกาล 1-11” 455 

 
“เบ้ืองหลงัทางโลกตะวนัออกโบราณท่ีมีต่อปฐมกาล 1-11 นั้นก็แสดงให้เห็นวา่มนัเป็นห่วงเก่ียวกบั
ประเด็นต่างๆ ท่ีแตกต่างจากประเด็นต่างๆ ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะครอบง าบรรดาผูอ่้านสมยัใหม่มนัก าลงั
ยืนยนัถึงความ เป็นเอกภาพของพระเจา้ต่อหนา้การเช่ือในหลายพระเจา้ ซ่ึงก็คือความยุติธรรมของ
พระองค์ แทนท่ีจะเป็น การท าตามอ าเภอใจ  อ านาจของพระองค์ท่ีตรงกนัขา้มกบัการปราศจาก
อ านาจของพระองค ์ ความห่วงใย ของพระองคท่ี์มีต่อมนุษยชาติแทนท่ีจะเป็นการหาประโยชน์ใส่
ตวัของพระองค ์   และในขณะท่ีเมโสโป- เตเมียยึดติดกบัปัญญาของมนุษยแ์รกเร่ิม  พระธรรมปฐม
กาลก็บนัทึกถึงการไม่เช่ือฟังท่ีบาปของเขา    เพราะวา่ในฐานะ คริสเตียน  เรามีแนวโนม้ท่ีจะทึกทกั
เอาประเด็นเหล่าน้ีในศาสนศาสตร์ของเรา  บ่อย คร้ังแลว้เราลม้เหลวท่ีจะตระหนกัถึงความดั้งเดิมท่ี
โดดเด่นแห่งเน้ือหาของปฐมกาล 1-11 และจดจ่อท่ี ประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นรองซ่ึงอาจจะ เป็น
ความส าคญัท่ีนอ้ยกวา่”456 

 
 การเปล่ียนแปลงบางอยา่งท่ีโดดเด่นท่ีเกิดข้ึนในส่วนท่ีสองของพระธรรมปฐมกาล  แมว้่าทั้งสอง
ส่วนก็เร่ิม ตน้ดว้ยการทรงสร้างท่ีไดริ้เร่ิมโดยพระวจนะของพระเจา้ (1:1; 12:1)   แทนท่ีการล าดบัพงศต่์างๆ 
จะโดดเด่นและ เร่ืองราวต่างๆจะเป็นรองอย่างเช่นในบทท่ี 1-11 นั้น ตอนน้ีส่ิงตรงกนัขา้มก็กลายเป็นจริง    
พระเจา้ก็ถอยกลบัไป ไกลจนถึง เบ้ืองหลงัของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไดถู้กบนัทึกไวม้ากกวา่กรณีก่อนหนา้นั้น 
และมนัก็มีการเนน้ท่ีสอดคลอ้ง ท่ีบุคลิกภาพของพวกบรรพบุรุษ    พระสัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อพวกบรรพบุรุษก็
ก่อตั้งหวัขอ้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของส่วนน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหลาน แผน่ดิน 
และพระพรของพระเจา้  ดูเหมือนมนัจะมี ความลึกซ้ึงท่ีเพิ่มข้ึนในการรู้ตวัทางศีลธรรมของพวกบรรพบุรุษ 
ขณะท่ีชนรุ่นหน่ึงตามชนรุ่นหน่ึงจากอบัรามจนถึง โยเซฟ457 

 



ก. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากเทราห์  11:27 — 25:11 
 
 น่ีเป็นส่วนท่ีหกและส่วนท่ีเป็นศูนย์กลาง (ส าคญัท่ีสุด) ของส่วนการล าดบัพงศ์ทั้ ง 11 ส่วนใน             
พระธรรมปฐมกาล 
 
 หวัขอ้หลกัของหมวดเพน็ทาทูคคือความส าเร็จบางส่วนของพระสัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อพวกบรรพบุรุษ 
พระ- สัญญาต่างๆ ในปฐมกาล 12:1-3 และ 7 นั้นเป็นตน้ก าเนิดน ้ าท่ีซ่ึงส่วนท่ีเหลือของเพน็ทาทูคก็ไหลมา
จากมนั458  วอล์เตอร์ ไคเซอร์ ก็จดัประเภทของสามส่ิงท่ีไดส้ัญญาให้แก่อบัรามว่าเป็น ทายาท  มรดก และ
การรับมรดก459  ดาวิด  ไคล์นส์ ได้เรียกพวกมนัว่าลูกหลาน  ความสัมพนัธ์กับพระเจ้า และแผ่นดิน460              
เจ. ดไวท ์ เพน็เทคอสท ์และ โรเบิร์ต แอล. ซอซ่ี ไดอ้า้งอิงถึงพวกมนัวา่เป็น พงศพ์นัธ์ุพระพรและแผน่ดิน461 
 
 พระเจา้ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัแต่ละพระพรเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง   พระองค์ไดใ้ห้ขอ้มูล
มากข้ึน เก่ียวกบัแผน่ดินแห่งพระสัญญาใน 13:15, 17; 15:7-8, 18; 17:8; 24:7; 26:3-4 (แผน่ดินต่างๆ); 28:4, 
13; 35:12; 48:4; และ 50:24    การกล่าวซ ้ าของพระสัญญาเก่ียวกบัพงศพ์นัธ์ุก็ปรากฎใน 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 
 

“เช้ือสายของพวกบุตรชายท่ีเป็นตัวแทนตามล าดับของพวกบรรพบุรุษผูซ่ึ้งถูกถือว่าเป็นหน่ึง
เดียวกบักลุ่มทั้ง  หมดท่ีพวกเขาได้เป็นตัวแทนก็เข้าได้กันกับแนวคิด ซ่ึงเป็นต้นแบบท่ีได้ถูก
สนบัสนุนไวแ้ลว้ในปฐมกาล 3:15 ยิ่งไปกวา่นั้นอีก  ในแนวคิดของ ‘พงศพ์นัธ์ุ’ ก็เป็นสองลกัษณะ
ของพงศ์พนัธ์ุในฐานะท่ีเป็นผลประโยชน์ในอนาคตและพงศ์พนัธ์ุในฐานะท่ีเป็นผลประโยชน์ใน
ปัจจุบนัของของประทานต่างๆ ท่ีชัว่คราว และฝ่ายวิญญาณของพระเจา้  ดงันั้น  ‘พงศพ์นัธ์ุ’ ก็เป็น
ค านามท่ีเป็นเอกพจน์โดยส่วนรวมอยูเ่สมอ มนัไม่  เคยปรากฎเป็นค านามท่ี เ ป็นพหูพจน์ เลย 
(ตวัอยา่งเช่น ใน ‘บรรดาบุตรชาย’)  ดว้ยเหตุนั้น  ‘พงศพ์นัธ์ุ’ไดถู้กก าหนดให้เป็นหน่วยหน่ึง พร้อม
กับความยืดหยุ่นของการอ้างอิงถึง บุคคลเดียว  และลูกหลานหลายคนของครอบครัวนั้น การ
สับเปล่ียนกนัของการอา้งอิงน้ีพร้อมกบัความเป็นปึกแผน่ท่ีร่วมกนั ซ่ึงไดบ้่งบอกไว ้ ของมันนั้ น
เป็นมากกวา่ปรากฎการณ์ทางวฒันธรรม หรือเหตุบงัเอิญของการแกไ้ขท่ีไม่ระมดัระวงั มนัเป็น บาง
ส่ิงท่ีแยกออกไม่ไดจ้ากความตั้งใจทางหลกัค าสอนของมนั”462 

 
 พระสัญญาแห่งพระพรสากลก็เกิดข้ึนอีกใน 18:18; 22:18 (แก่อบัราฮมั); 26:4 (แก่อิสอคั); และ 
28:14 (แก่ยาโคบ) พระเจา้ไดย้  ้าจุดประสงคข์องพระองคพ์ร้อมกบัรายละเอียดเพิ่มเติมแก่อบัราฮมัใน 13:14-



17; 17:1-21; และ 22:15-18; แก่อิสอคัใน 26:3-5, 24; และแก่ยาโคบใน 28:13-15; และ 35:9-12 (เปรียบเทียบ 
46:1-4) 
 

“ในขณะท่ีพระสัญญาสามอย่าง คือ พระพร  พงศ์พนัธ์ุ และแผ่นดินนั้นเป็นเชือกแบบหัวขอ้ท่ีผูก
พระธรรมปฐมกาลไว ้ เราพบว่าหัวขอ้ตรงกนัขา้มของการฆ่าน้อง  ความรุนแรง  การไม่ไดส้ร้าง
และการถูกขบัไล่นั้นเป็นเคร่ืองส่งเสริมให้เด่นทางวรรณกรรมศาสนศาสตร์ส าหรับพระพรท่ีเป็น
พระสัญญา”463 

 
 ปฐมกาล 12-50 จดจ่อท่ีพระสัญญาแห่งลูกหลาน (ทายาท  พงศพ์นัธ์ุ) แมว้า่พระสัญญาอ่ืนๆ ไดรั้บ
ความ สนใจมาก  อพยพและเลวีนิติก็จดัการกบัพระสัญญาแห่งอิทธิพลทัว่โลกมากข้ึน (ความสัมพนัธ์กบั
พระเจา้  มรดก  พระพร) และกนัดารวิถีและเฉลยธรรมบญัญติัก็เน้นถึงพระสัญญาแห่งอสังหาริมทรัพย ์
(ท่ีดิน การรับมรดกและ การพกั) 
 
 ท่ีจะจัดเตรียมพระพรเหล่าน้ี  พระเจ้าจะต้องพิชิตหลายอุปสรรคด้วยกัน   แต่ละอุปสรรคได้
จดัเตรียมโอกาส ส าหรับอบัรามท่ีจะเขม้แขง็มากข้ึนในความเช่ือและแต่ละอยา่งไดท้ดสอบความเช่ือของเขา 
แต่ละตอนในเร่ืองราว ของอบัราฮมัก็เปิดเผยถึงบางส่ิงท่ีส าคญัเก่ียวกบัอ านาจและความสัตยซ่ื์อของพระเจา้    
มนัควรสอนผูอ่้านถึงบางส่ิง เก่ียวกบัการตอบสนองต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ในท่ามกลางความ
ยุง่ยากท่ีหลากหลาย น่ีเป็นโครงเร่ืองของ เร่ืองราวของอบัราฮมั 
 
 ในปฐมกาล 12-25 ปัญหาต่างๆ ของการครอบครองแผน่ดินและการไดรั้บทายาท ก็ควบคุมเร่ืองราว
ของ ชีวิตของอับราม อับรามจะได้รับแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้อย่างไร และใครจะเป็นทายาทแห่ง                      
พระสัญญาของ อบัราม? ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีผูอ่้านท่ีครุ่นคิดก็ถามอย่างต่อเน่ืองขณะท่ีเขาอ่าน
เร่ืองราวของอบัราม  อย่างน้อย ท่ีสุดแลว้ หน่ึงในค าถามเหล่าน้ีก็เป็นศูนยก์ลางในทุกๆ เหตุการณ์ในชีวิต
ของอบัรามท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะบนัทึกไว ้ในปฐมกาล    ค  าถามเหล่าน้ีก็จดัตั้งหวัขอ้ท่ีรวมกนัของเร่ืองราว
ของอบัราม464 
 
 นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้รียกรูปแบบซ่ึงโมเสสไดเ้ปิดเผยเร่ืองราวของอบัรามวา่เป็น    “เร่ืองราวท่ีเป็น
อุปสรรค” 
 

“เทคนิคทางวรรณกรรมจ านวนนอ้ยไดช่ื้นชมกบัความเป็นท่ีนิยมท่ีเป็นสากล และยาวนานในฐานะ
ท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเป็นอุปสรรค มนัพบได้ในวรรณกรรมโบราณและสมยัใหม่ตั้งแต่มหากาพยข์อง  
กิลกาเมสและการเดินทางผจญภยัท่ียาวนานไปจนถึงเดอะเพริลส์ออฟพอลไลน์และนวนิยายล่าสุด 



คุณลกัษณะของมนันั้น เป็นตอนท่ีวา่มนัไม่ใช่เป็นการประกอบดว้ยตนเอง แต่พบเหตุผลของการมี
ชีวิตอยู่ของมนัในความสัมพนัธ์ของมนักบัเร่ืองเล่าหรือเร่ืองราวท่ีใหญ่กว่าซ่ึงมนัเป็นส่วนหน่ึง  
จุดประสงคข์องมนัก็เพื่อท่ีจะกระตุน้ความ  สนใจท่ีใจจดใจจ่อและไม่ลดละโดยการบรรยายตอน
ต่างๆ ท่ีคุกคามหรือถ่วงความส าเร็จของส่ิงท่ีผูอ่้าน  สงสัยหรือหวงั หรือรู้ว่าจะเป็นตอนจบของ
เร่ืองราว”465 

 
วกิฤต 12 อยา่งไดเ้กิดข้ึนขณะท่ีเร่ืองราวของชีวติของอบัรามเปิดเผยออก    แต่ละอยา่งเหล่าน้ีจะตอ้ง

ถูกพิชิตและเอา ชนะโดยพระเจา้ผูซ่ึ้งจดัเตรียมลูกหลานของอบัรามในท่ีสุด    แต่ละอยา่งของปัญหาเหล่าน้ี
ได้ก่อให้เกิดการทา้ทาย ต่อความเช่ือของอบัราม พระเจา้นั้นสัตยซ่ื์อและมีอ านาจพอท่ีจะจดัเตรียมส่ิงท่ี
พระองคไ์ดส้ัญญาไวห้รือไม่?    ใน ตอนจบเราสามารถเห็นวา่พระองคน์ั้นสัตยซ่ื์อและมีอ านาจพอ    แต่ละ
ปัญหาท่ีอบัราฮมัไดเ้ผชิญก็เป็นตวัอยา่งของ ปัญหาต่างๆ ท่ีผูเ้ช่ือทุกคนจะตอ้งรับมือดว้ยในการแสวงหาท่ีจะ
ด าเนินชีวติโดยความเช่ือ    ดงันั้นแต่ละตอนในชีวติ ของอบัรามก็สอนเราถึงบางส่ิงเก่ียวกบัอ านาจและความ
สัตยซ่ื์อของพระเจา้ และควรช่วยใหเ้ราท่ีจะด าเนินชีวติโดย ความเช่ืออยา่งสอดคลอ้งมากข้ึน โดยดั้งเดิมแลว้  
โมเสสไดบ้นัทึกบทเรียนเหล่าน้ีส าหรับผลประโยชน์ของอิสราเอล  เพื่อวา่คนอิสราเอลจะเอาแบบอยา่งความ
เช่ือของอบัราม อบัรามนั้นไม่ใช่วา่ปราศจากขอ้บกพร่อง และความลม้เหลว กบัความส าเร็จของเขานั้นเป็น
การแนะน าซ่ึงก็เป็นจริงกบับุคคลในพระคมัภีร์ทั้งหมด 
 

ปัญหาต่างๆ ท่ีความเช่ือของอบัรามไดเ้ผชิญคือส่ิงเหล่าน้ี 
 
1.   ซารายเป็นหมนัและไม่สามารถใหก้ าเนิดทายาทได ้(11:3) 
2.   อบัรามจ าตอ้งจากแผน่ดินแห่งพนัธสัญญาไป ซ่ึงพระเจา้ไดบ้อกเขาวา่เขาจะไดเ้ป็นมรดก (12:10) 
3.   ชีวติของอบัรามไดอ้ยูใ่นอนัตรายในประเทศอียปิต ์(12:11-20) 
4.   โลท หลานชาย (ทายาท?) ของอบัรามไดแ้ก่งแยง่เขาเก่ียวกบัดินแดน (บทท่ี 13) 
5.   อบัรามไดเ้ขา้สู่สงครามและอาจไดต้ายไป (14:1-16) 
6.   ชีวติของอบัรามไดอ้ยูใ่นอนัตรายจากการแกแ้คน้ในแผน่ดินแห่งพนัธสัญญา (15:1) 
7.   พระเจา้ไม่ไดย้อมรับเอลีเยเซอร์ในฐานะทายาทของอบัราม (15:2-3) 
8.   ฮาการ์ซ่ึงไดต้ั้งครรภ ์(มีทายาท?)ใหอ้บัราม ไดจ้ากไป (16:6) 
9. อาบีเมเลคไดคุ้กคามช่ือเสียงของซารายและเด็ก (ทายาท?) ในเมืองเกราร์ (บทท่ี 20) 
10.   อบัรามไดมี้ทายาทสองคน (21:8-11) 
11.   พระเจา้ไดบ้ญัชาใหอ้บัรามท่ีจะฆ่าทายาทของเขา (บทท่ี 22) 
12.  อบัรามไม่สามารถหาภรรยาท่ีเหมาะสมใหท้ายาทของเขาได ้(24:5) 
 



“. . . ผูบ้รรยายไดท้อเน้ือหาน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีทกัษะในแนวทางท่ีจะพวัพนัผูอ่้าน/ผูฟั้งในเร่ืองราว
ของความตึงเครียดท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งพระสัญญาของพระยาเวห์ ท่ีวา่อบัรามจะมีทายาทและจะกลาย
มาเป็นบิดาของหลายประชาชาติ กบัการคุกคามต่อความส าเร็จของพระสัญญาน้ีโดยชุดของวิกฤต
ต่างๆ”466 

 
1. เทราห์และการเช่ือฟังของอบัราฮัม  11:27 — 12:9 

 
 ทั้งหมดท่ีโมเสสไดเ้ขียนในส่วนน้ี (11:27-12:9) เก่ียวขอ้งกบัอบัรามและอนาคตของเขาในแผน่ดิน
แห่ง พนัธสัญญา อบัรามไดเ้ช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ท่ีจะตั้งถ่ินฐานในแผ่นดินท่ีพระเจา้จะให้แก่เขาและ
ลูกหลานของเขา พร้อมกบัพระสัญญาท่ีว่าเขาจะกลายมาเป็นพรต่อคนทั้งโลก ตวัอย่างแห่งความเช่ือของ  
อบัรามเป็นตน้แบบส าหรับ ผูเ้ช่ือทุกคนท่ีจะละทุกส่ิงเพื่อท่ีจะรับเอาพระพรต่างๆ ท่ีไดส้ัญญาไวข้องพระเจา้ 
และท่ีจะปรนนิบติัพระองคด์ว้ยการ กลายมาเป็นพรต่อคนอ่ืนๆ     
 

“ภายในพระธรรมปฐมกาลแลว้  ไม่มีส่วนไหนท่ีส าคญัไปกวา่ 11:27-12:9” 467 

 
บรรพบุรุษของอบัราม 11:27-32 
 

“หนา้ท่ีของการล าดบัพงศ์น้ีไม่ใช่เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงอบัราฮมักบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหนา้น้ี อยา่งท่ี
การล าดับพงศ์ต่างๆ นั้นได้ท า แต่เพื่อท่ีจะเตรียมผูอ่้านด้วยเบ้ืองหลังท่ีจ  าเป็นส าหรับการเข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ  ของอบัราฮมั    รายช่ือก็รวม 8 ช่ือดว้ยกนั บุคคลทั้งหมดท่ีถูกเอ่ยช่ือนั้นก็
ส าคญัต่อการเขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆของเร่ืองราวท่ีตามมายกเวน้ ‘อิสคาห์’ (ขอ้ 29)  การรวมช่ือท่ีไม่
ส าคญัน้ีเข้าไปในรายช่ือก็ช้ีแนะว่าผูเ้ขียนก าลังแสวงหาท่ีจะบรรลุจ านวนท่ีเจาะจงของช่ือช่วง
ระยะเวลาต่อเน่ืองมาจนถึงบดัน้ี ในพระธรรมปฐมกาลนั้น  ผูเ้ขียนไดท้  าตามรูปแบบของการลง
รายช่ือ 10 ช่ือระหวา่งบุคคลท่ีส าคญัในเร่ืองราว ในรายช่ือ สั้นๆ  น้ีก็มีเพียง 8 ช่ือเท่านั้นท่ีไดใ้ห้
มา  ดงันั้นถา้เราก าลงัคาดหวงั 10 ช่ือนั้น จ  านวนของบุคคลในรายช่ือน้ีดู เหมือนจะขาดไปสองช่ือ    
โดยการลงรายช่ือแค่ 8 ช่ือเท่านั้น ผูเ้ขียนก็ละผูอ่้านไวก้บัความไม่แน่ใจวา่ใคร จะเป็นช่ือท่ีเกา้และท่ี
ส าคญักว่านั้นคือใครจะเป็นช่ือท่ีสิบ    เม่ือเร่ืองราวเปิดเผยออกมาเท่านั้นท่ีช่ือท่ีเกา้และ ช่ือท่ีสิบก็
ถูกแสดงให้เห็นวา่เป็นบุตรชายทั้งสองคนของอบัราฮมั ซ่ึงก็คือ ‘อิชมาเอล’ (16:15) และ ‘อิสอคั’ 
(21:3)” 468 

 
 เป็นท่ีแน่ชดัวา่อบัรามไดเ้ติบโตข้ึนมาในเมืองเออร์ นกัวิชาการจ านวนนอ้ยเช่ือวา่เมืองเออร์ไดต้ั้งอยู่
ทาง ตะวนัออกของเมืองฮาราน ซ่ึงใกลก้บัส่วนบนของบริเวณท่ีเป็นรูปดวงจนัทร์คร่ึงซีกแห่งดินแดนท่ีอุดม



สมบูรณ์ใน ตะวนัออกกลาง469 อย่างไรก็ตามนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่ามนัอยู่ในเมโสโปเตเมียตอนใต ้   
เน่ืองจากวา่ต่อมาคน เคลเดียไดอ้าศยัในเมโสโปเตเมียตอนใต ้ ดูเหมือนวา่น่ีเป็นสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง       
 

“เมืองเออร์เป็นรู้จกักนัดีว่าเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัในแผ่นดินซูเมอร์ มนัไดไ้ปสู่จุดสุดยอดของมนั
ภายใต้ บรรดากษัตริย์แห่งราชวงศ์ท่ีสามของเมืองเออร์  ผู ้ซ่ึงได้ฟ้ืนฟูธรรมเนียมต่างๆ ทาง
วฒันธรรมโบราณของ  คนซูเมอร์เป็นคร้ังสุดท้ายราว 2060-1950 กคศ. [อบัรามได้เกิดมาในปี 
2166 กคศ.]    ช่ือของญาติหลายคน ของอบัรามยงัเป็นช่ือของเมืองต่างๆ อนัเป็นท่ีรู้จกัอีกดว้ย. . .เท
ราร์. . . นาโฮร์. . . เสรุก. . .ฮาราน. . . และ  ลาบนัคนอารัม ซ่ึงเป็นพ่อตาของยาโคบก็มาจากเมืองฮา
รานในปัดดานอารัม    ทั้งหมดน้ีเป็นท่ีต่างๆ รอบๆ  แม่น ้าบาลิห์ใน    เมโสโปเตเมียตอนเหนือ    ฮา
รานและนาโฮร์นั้นถูกเอ่ยถึงบ่อยคร้ังในเอกสารของมาริ  แห่งศตวรรษท่ี 18 กคศ. และเมืองท่ีช่ือ
วา่เทลเทราห์และเสรุกก็เป็นท่ีรู้จกัจากขอ้มูลของอสัซีเรียในภาย หลงั”470 

 
 บางทีผูเ้ขียนภายหลงัไดเ้พิ่มการอา้งอิงถึงคนเคลเดียในขอ้ท่ี 28 เน่ืองจากว่าคนเคลเดียไม่ไดเ้ขา้ไป
บาบิโลเนียจนกระทัง่ประมาณ 1, 000 กคศ.471 

 

 
 
“การเคล่ือนท่ีระหวา่งเมืองเออร์และเมืองฮารานก็ง่ายท่ีจะเขา้ใจเม่ือเราระลึกวา่ เมืองเออร์เป็นเมือง
หลวงทางการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีโลกไดเ้คยเห็นมา. . . .” 472 

 
 คร้ังแรกพระเจา้ไดเ้รียกให้อบัรามท่ีจะจากครอบครัวของเขาเม่ือบรรพบุรุษยงัคงอยู่ท่ีเมืองเออร์ 
(12:1-3; เปรียบเทียบ 15:7; นหม. 9:7; กจ. 7:2)    ครอบครัวของอบัรามเป็นผูท่ี้เช่ือในพระเจา้หลายองค ์
(ยชว. 24:2) 
 



“ความสัมพนัธ์หลายอย่างของอบัรามมีช่ือต่างๆ ท่ีช้ีแนะถึงการยึดถือการนมัสการดวงจันทร์ 
(เปรียบเทียบ    ซาราห์  มิลคาห์  ลาบนั) ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีโดดเด่นในเมืองเออร์และเมืองฮาราน”473 

 
 อบัรามไดแ้ต่งงานกบันอ้งสาวต่างมารดาของเขา ท่ีช่ือซาราย  ซ่ึงไม่ไดข้ดัแยง้ต่อน ้ าพระทยัของพระ
เจา้ ณ เวลาตอน ตน้ๆ ในประวติัศาสตร์น้ี (เปรียบเทียบ ลนต. 18:9; 20:17; ฉธบ. 27:22)    การแต่งงานใน
หมู่ญาติมิตร เป็นการปฏิบติั ของการแต่งงานภายในกลุ่มครอบครัว    การทรงเรียกของพระเจา้นั้นเป็น
พระคุณอยา่งส้ินเชิง  มนั ไม่มีหลกัฐานใดๆ ในตวับทท่ีวา่พระเจา้ไดเ้ลือกอบัรามเน่ืองจากเขาคู่ควรต่อความ
โปรดปราน    พระเจา้ก าลงัเร่ิมตน้ ท่ีจะสร้างครอบครัวของผูติ้ดตามท่ีสัตยซ่ื์อเพื่อพระองค์เอง   พระเจา้ได้
เรียกพวกเขาท่ีจะจากศูนยก์ลางในเมืองดว้ย การวางใจและการเช่ือฟัง    การอพยพของอบัรามจากบา้นเกิด
ของเขาและการอพยพของอิสราเอลจากอียปิตเ์ป็น เหตุการณ์หลกัในการก่อตั้งประเทศอิสราเอล 
 

“ปรากฏว่าเทราร์ โดยเหตุผลส่วนตวัของเขา ไดต้ดัสินใจท่ีจะยา้ยจากเออร์ไปยงัคานาอนั เขาเร่ิม
เดินทาง  ดว้ยสมาชิกในครอบครัวห้าหกคน อยา่งไรก็ตามพวกเขาไดไ้ปท่ีฮารานท่ีซ่ึงเทราร์เสียชีวิต 
น่ีเป็นกา้วแรก ของการเดินทางของอบัรามและซารายเพื่อไปยงัดินแดนแห่งพระสัญญา”474 

 
ครอบครัวของอบัรามไดอ้าศยัในเมืองฮารานช่วงหน่ึง (ขอ้ 31-32) 

 
“ความแตกต่างระหว่างเทราห์กบัอบัราฮมัคือส่ิงเดียวเท่านั้น นัน่คือ การตอบสนองแห่งความเช่ือ 
ต่อการทรงเรียกของพระเจา้”475 

 
เม่ือบรรพบุรุษเทราห์ไดต้ายไป  อบัรามไดเ้ดินทางต่อไปยงัคานาอนัดว้ยการเช่ือฟังต่อการทรงเรียก
ของ พระเจา้ 

 
“เหมือนกบัเมืองนูซินั้น  เมืองฮารานก็เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรเฮอเรียน มิทานนิ ในขณะท่ีพวก
เฮอเรียนได้อยู่  ณ จุดสูงสุดของอ านาจของพวกเขา  ดังนั้ นแผ่นจารึกต่างๆ ท่ีได้ถูกค้นพบ                           
ณ เมืองนูซิคงจะสะทอ้นถึงวิถีแห่งชีวิตในเมืองฮาราน ในลกัษณะน้ีพวกนกัวิชาการไดสื้บให้แน่ใจ
จากการศึกษาอย่างระมดัระวงัถึงแผ่นจารึกต่างๆ ของเมืองนูซิว่าพวกมนันั้นมีประโยชน์อยา่งมาก
ในการอธิบายถึงหลายตอนของพระคมัภีร์  ท่ีเก่ียวข้องกับพวกบรรพบุรุษ ซ่ึงจนบัดน้ีก็เคยเป็น
ปริศนามาตลอด 

 
“แมว้า่พระคมัภีร์บ่งบอกวา่ ในท่ีสุดแลว้ อบัรามไดจ้ากฮานานไป (ปฐก. 12:4)  อยา่งไรก็ตาม พวก
บรรพ บุรุษได้รักษาความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัเมืองนั้นไวเ้ร่ือยไป    อบัรามได้ส่งคนใช้ของเขา



กลบัไปท่ี อารัมนา- หะราอิม (เมโสโปเตเมีย) ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีฮารานไดต้ั้งอยู ่ เพื่อท่ีจะหาภรรยา
ให้อิสอคับุตรชายของเขา (ปฐก. 24:2-10)    ภายหลงัอิสอคัไดบ้อกให้ลูกชายคนท่ีอายุนอ้ยกวา่ของ
เขาคือยาโคบท่ีจะหนีไปไปยงั ลาบนัลุงของเขาในเมืองฮาราน  เพื่อท่ีจะหลบหนีความโกรธของ     
เอซาวพี่ชายของเขา  ผูซ่ึ้งเขาไดห้ลอก เอาพระพรของบุตรหวัปีไปเสีย (ปฐก. 27:43)    ยาโคบไดห้นี
ไปท่ีเมืองฮารานอย่างแทจ้ริง  ต่อมาเขาก็ได้ แต่งงานกบัลูกพี่ลูกน้องของเขาคือเลอาห์และราเชล 
(ปฐก. 29:1-30) 

 
“อย่างไม่น่าสงสัยว่า อิทธิพลของสังคมเฮอเรียนท่ีมีต่อพวกบรรพบุรุษนั้นเขม้ขน้อย่างมาก ไม่ใช่
เน่ืองจาก ท่ีมาของอบัรามในเมโสโปเตเมียเท่านั้น  แต่เน่ืองจากพวกบรรพบุรุษทั้งหมดได้รักษา
ความสัมพนัธ์ กบั   บริเวณนั้นไว ้  ส่ิงน้ีไดเ้กิดจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าหลายเหตุการณ์ในเร่ืองราวของ
พระคมัภีร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวก บรรพบุรุษในความเป็นจริงนั้นก็สะทอ้นถึงธรรมเนียมทางกฎหมาย
และสังคมของเฮอเรียน และก็พิสูจน์ เกินขอ้สงสัยท่ีวา่ วิถีแห่งชีวิตของบรรพบุรุษนั้นมีท่ีมาของมนั
ในสังคมเฮอเรียน”476 

 
พวกนกัโบราณคดีได้ระบุวนัท่ีแผ่นจารึกต่างๆ ของเมืองนูซิ 400 หรือ 500 ปีหลงัจากพวกบรรพ
บุรุษ  แต่พวกมนัก็สะทอ้นถึงธรรมเนียมต่างๆ ท่ีไดแ้พร่หลายมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ477  อยา่งไร
ก็ตาม  เราควรระวงัท่ีจะไม่เนน้ถึงอิทธิพลของอารยธรรมเฮอเรียนมากเกินไป478 

 
“ในระยะเวลา (ส่วนแรกของยุคทองสัมฤทธ์ิตอนกลาง [2000 – 1750 กคศ.]) ปาเลสไตน์ไดรั้บการ
แพร่ของพลเมืองขณะท่ีกลุ่มต่างๆ ก่ึงเร่ร่อนไดแ้ทรกแผน่ดิน. . . . 

 
“การท่ีผูเ้ขา้มาใหม่เหล่าน้ีเป็น ‘คนอาโมไรต์’ แห่งเช้ือสายพวกเซไอททางตะวนัตกเฉียงเหนือท่ี
เหมือนกนักบับรรดาผูท่ี้เราไดพ้บในเมโสโปเตเมียนั้นก็ไม่น่าจะเป็นท่ีสงสัย    เท่าท่ีคนเหล่าน้ีเป็นท่ี
รู้จกัช่ือของพวกเขาก็ช้ีไปในทิศทางนั้นอยา่งเอกฉนัท ์   รูปแบบชีวิตของพวกเขานั้นถูกอธิบายอยา่ง
บรรเจิดโดยเร่ืองเล่าของซินุเฮ แต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโดยเร่ืองราวต่างๆ ของปฐมกาล  เพราะว่ามนั
ยากท่ีจะหลีกเล่ียงการสรุปท่ีวา่ การอพยพไปอยูท่ี่อ่ืนของบรรพบุรุษของอิสราเอลนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของการเคล่ือนท่ีน้ี    คนเหล่าน้ีไม่ไดน้ าการเปล่ียนแปลงทางชาติพนัธ์ุแบบพื้นฐานมายงัปาเลสไตน์  
เพราะวา่พวกเขาเป็นเช้ือสายพวก  เซมไอททางตะวนัตกเฉียงเหนือท่ีเหมือนกนัโดยทัว่ไปกบัคน  
คานาอนั”479 

 

 

 



ระยะเวลาทางประวตัิศาสตร์หลกัๆ ของแผ่นดินแห่งพระสัญญา 
  
      ยคุหิน (นีโอะลีธ -อิค )       ราว  4000 กคศ. (?)  
  

      ยคุทองแดง (แคลโคลีธ-อิค)        4000 – 3150 กคศ. (?) 
  
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนตน้ I      3150 – 2850 กคศ.  
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนตน้  II        2850 – 2650 กคศ.   
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนตน้  III        2650 – 2350 กคศ.   
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนตน้ IV        2350 – 2200 กคศ.   
  
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนกลาง I        2200 – 2000 กคศ.  
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนกลาง IIก        2000 – 1750 กคศ.   
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนกลาง IIข        1750 – 1630 กคศ.   
      ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนกลาง IIค        1630 – 1550 กคศ.   
  
       ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนปลาย I         1550 – 1400 กคศ.   
       ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนปลาย IIก       1400 – 1300 กคศ.   
       ยคุทองสัมฤทธ์ิตอนปลาย IIข        1300 – 1200 กคศ.   
  
      ยคุเหล็ก  I         1200 – 1000 กคศ. 
      ยคุเหล็ก  II         1000 – 586 กคศ. 
  
      สมยับาบิโลน/เปอร์เซีย        586 – 332 กคศ. 
  
      สมยัเฮเลนนิสติก I (ปโทเลเมค และ เซลูซิด)        332 – 152 กคศ. 
      สมยัเฮเลนนิสติก II (แฮสโมเนียน)        152 – 37 กคศ. 
  
      สมยัโรมนั  I (เฮโรเดียน)       37 กคศ. – คศ. 70  
      สมยัโรมนั  II        คศ. 70 – 180  
      สมยัโรมนั  III        คศ. 180 – 324 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า 12:1-9 
 

“ขอ้เหล่าน้ีเป็นความส าคญัพื้นฐานส าหรับศาสนศาสตร์ของปฐมกาล  เพราะวา่พวกมนัท าหนา้ท่ีท่ี
จะผูกประวติัศาสตร์แรกเร่ิมกบัประวติัศาสตร์ของพวกบรรพบุรุษในภายหลงัเขา้ดว้ยกนั และมอง
ไปไกลถึงประวติัศาสตร์ภายหลงัของชนชาติ”480 

 
“โดยทั่วไปแล้ว ในขณะท่ีบทท่ี 1-11 พรรณนาถึงการกบฎของมนุษย์  บทท่ี 12 -50 บอกถึง
รายละเอียด ของการท่ีพระเจา้น ามนุษยไ์ปสู่ท่ีแห่งพระพร”481 

 
“. . . น่ีเป็นตอนหลกัของพระธรรมปฐมกาล”482 

 
การเปิดเผยของพระเจา้ต่ออบัราฮมัในขอ้เหล่าน้ีก็อธิบายวา่ท าไมครอบครัวของเขาไดอ้อกจากเมือง

เออร์ (11:31) 
  

ระยะเวลาทางประวตัิศาสตร์หลกัๆ ของแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ต่อ) 
  
      สมยัไบแซนทีน (คริสเตียน)      คศ. 324 – 640 
  
     สมยัอาหรับ (มุสลิม)      คศ. 640 – 1099 
  
     สมยัพวกครูเสด (คริสเตียน)      คศ. 1099 – 1291 
  
     สมยัแมมลุก (มุสลิม)      คศ. 1291 – 1517 
  
     สมยัเตอร์กีส (มุสลิม)      คศ. 1517 – 1917 
  
    สมยัอาณติัของบริติช (คริสเตียน)      คศ. 1917 – 1948 
  
    สมยัรัฐแห่งอิสราเอล (ยวิ)      คศ. 1948 – ปัจจุบนั 
  



“. . . โดยการใส่การทรงเรียกของอบัราอมัหลงัจากการกระจดักระจายไปของชนชาติต่างๆ ณ บาบิ-
โลน (11:1-9) นั้น  ผูเ้ขียนตั้งใจท่ีจะบรรยายถึงการทรงเรียกของอบัราฮมัวา่เป็นของประทานแห่ง
ความรอดของ พระเจา้ในท่ามกลางการพิพากษา”483 

 
“ดงันั้นประวติัศาสตร์แรกเร่ิมก็อธิบายถึงความส าคญัของเร่ืองราวของบรรพบุรุษ แมว้า่จะมีผลลพัธ์
เล็กนอ้ยในโลกแห่งสมยัของพวกเขา ท่ีจริงแลว้พวกบรรพบุรุษเป็นบุคคลท่ีโลกจะไดรั้บการไถ่โดย
ทางพวกเขา พระเจา้ผูซ่ึ้งได้เปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเขานั้นไม่ได้เป็นพระเจา้แห่งเผ่า แต่เป็น
ผูส้ร้างจกัรวาลทั้งหมด”484 

 
 ยุคการจดัการท่ีส่ี ซ่ึงก็คือยุคการจดัการของพระสัญญาซ่ึงไดเ้ร่ิมตั้งแต่การทรงเรียกของอบัรามไป
จนถึงการ ให้ธรรมบญัญติัของโมเสส ณ ภูเขาซีนาย (อพย. 19-24)    การเป็นผูอ้ารักขาของมนุษยไ์ดข้ึ้นอยู่
กบัพระสัญญาต่างๆ  ของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราม ซ่ึงปรากฎคร้ังแรกใน 12:1-3 แต่ไดรั้บการยืนยนัและการ
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
แต่ละบุคคลไดข้ึ้นอยูก่บัการเช่ือฟัง ของแต่ ละบุคคล (12:1; 22:18; 26:5)   พระเจา้ไดส้ัญญาถึงพระพรแก่ชน
ชาติอิสราเอลอยา่งไม่มีเง่ือนไขผา่นทาง ลูกหลานของอบัราม (12:2; 15:18-21; 17:7-8)  แก่คริสตจกัรผา่น
ทางพระคริสต ์(กท. 3:16, 28-29) และแก่ ชนต่างชาติ (12:3)    บุคคลต่างๆ (เช่น ฟาโรห์ ใน 12:17 อาบี-
เมเลค ใน 20:3, 17) และชนชาติต่างๆ (เช่น อียิปต ์ในบทท่ี 47-50 และ อพย. 1-15) ท่ีไดพ้ิสูจน์วา่กรุณาต่อ
พงศพ์นัธ์ุของอบัรามจะประสบกบัพระพรของพระเจา้  แต่ บรรดาผูท่ี้ไดพ้ิสูจน์วา่เป็น ศตัรูจะประสบกบัการ
สาปแช่งของพระเจา้ (12:3; เปรียบเทียบ มธ. 25:31-46)    คริสเตียนไดรั้บการทรงเรียกให้วางใจพระเจา้อยา่ง
ท่ีอบัรามไดท้  าและท่ีจะเขา้ไปสู่พระพรต่างๆ ฝ่ายวิญญาณของ พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั ซ่ึงเป็นพนัธสัญญา
ท่ีไดเ้ร่ิมตน้ยคุการจดัการแห่งพระสัญญา (รม. 4:11, 16, 23-25; กท. 3:6-9)    พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ี
มีต่ออบัรามและลูกหลานของเขาไม่ได้ส้ินสุดลงด้วยการให้ธรรมบญัญติั ของโมเสส (กท. 3:17; เปรียบ 
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)    อย่างไรก็ตามในฐานะท่ีเป็นการทดสอบของการเป็นผูอ้ารักขาความจริงของพระเจา้ ของ
อิสราเอล  ยุคการจัดการแห่งพระสัญญาไดถู้กเขา้มาแทนท่ีแต่ไม่ไดถู้กท าให้เป็นโมฆะโดยยุคการจดัการ
แห่ง ธรรมบญัญติั (อพย. 19:3-8)     
 
พระวจนะของพระเจ้า 12:1-3 
 
12:1 ส่วนน้ีเร่ิมตน้ดว้ย ค าต่อประโยคซ่ึงขดัแยง้กนั “วาบ” ในตวับทฮีบรูแปลวา่ “ตอนน้ี” ในฉบบัแปล 
 NASB    มนัแนะน าถึงอนุประโยคท่ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์แบบอิสระ (เปรียบเทียบ 1:2)   บางทีการ 
 เปิดเผยนั้นไดเ้กิดข้ึนในเมืองเออร์    ฉบบัแปล NIV ก็รวบส่ิงน้ีดว้ยการแปลวา่ “พระเจา้ไดต้รัสแก่ 



 อบัราม” ดงันั้นการเร่ิมตน้ของบทท่ี 12 ก็ยอ้นกลบัไปสู่บางส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในเมืองเออร์ แมว้า่บทท่ี 
 11 จบลงดว้ยการท่ีอบัรามอยู่ในเมืองฮาราน ถอ้ยค าของสเทเฟนใน กิจการ 7:2 ก็สนบัสนุนการตี 
 ความน้ี สเทเฟนไดอ้า้งอิงถึงการแปลฉบบัเซปทวัเจนทข์องขอ้น้ีใน กิจการ 7:3 
 

“พระผูเ้ป็นเจา้” ไดเ้รียกอบัรามท่ีจะจากบา้นบา้นเกิดของเขาและท่ีจะไปยงัประเทศอ่ืน     
 

“พระนาม ยาเวห์ แปลวา่ พระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มีการอธิบายจนมาถึง อพย. 3:14, 15 แต่ผูอ่้านพระธรรม 
 ปฐมกาลตอ้งรู้ว่าผูท่ี้ไดต้รัสกบัอบัรามนั้นเป็นผูเ้ดียวกนัยาเวห์ ผูซ่ึ้งไดก่้อตั้งชนชาติอิสราเอล และ 
 ผูท้รงสร้างทุกส่ิง (2:4) [และไดเ้รียกพวกเขาใหอ้อกมาจากอียปิตสู่์ดินแดนใหม่]”485 
 

การท่ีครอบครัวของอบัรามไดเ้ลือกท่ีจะไปกบัเขานั้นไม่ไดบ่งบอกถึงการกระท าแห่งการไม่เช่ือใน
 ส่วนของอบัราม พระเจา้ไม่ได้ห้ามคนอ่ืนจากการท่ีจะไปกบัอบัราม โลทเลือกท่ีจะไปกบัอบัราม 
 อบัรามไม่ไดเ้ลือกท่ีจะเอาโลทไปดว้ย 
 

จุดเน้นของค าสั่งของพระเจ้าก็คือว่า อบัรามควรจะถอนรากตัวเขาเองและติดตามการน าของ 
 พระองค ์พระองคไ์ดเ้รียกใหเ้ขาละทิ้ง 3 ส่ิง ซ่ึงเป็นการยากข้ึนทุกที นั้นก็คือละทิ้งบา้นเมืองของเขา 
 ครอบครัวของเขา และครัวเรือนของบิดาของเขา บา้นเมืองของเขาเป็นภูมิภาคของเขา     ครอบครัว 
 ของเขาเป็นกลุ่มชนของเขา และครัวเรือนของบิดาของเขาก็เป็นก่ิงกา้นของกลุ่มชนของเขา ในโลก 
 ในยคุของอบัรามจะไม่ไดย้นิถึงการโยกยา้ยแบบน้ี 
 

“คนยากจนขน้แคน้ หรือคนพา้ยแพส้งครามเท่านั้นท่ีจะออกเดินทางโดยไม่มีจุดหมายคนท่ีไม่มี
แผ่นดินจะอยู่ และนกัโทษหน้ีคดีเท่านั้นท่ีจะโยกยา้ย  และออกจากบ้านเมืองของบรรพบุรุษของ
ตน”486 

 
“รายละเอียดอย่างหน่ึงท่ีเราจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ท่ีน่ีคือองค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในโปรแกรม  
พนัธสัญญากบัอบัราม หลงัจากการตายของบิดาของเขา (ปฐก. 11:32) นั้นเองท่ีอบัรามไดเ้ร่ิมตน้ ท่ี
จะตระหนกัถึงส่ิงใดก็ตาม เก่ียวกบัพระสัญญาท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่เขา   เพราะว่าหลงัจากการตายของ
บิดาของเขา  พระเจา้ไดน้ าเขาไปยงัดินแดนนั้น (12:4) และ  ก็ยืนยนัถึงพระสัญญาดั้งเดิมท่ีมีต่อเขา
ท่ีนัน่ (12:7) 

 
“เพราะฉะนั้น  มนัส าคญัท่ีจะสังเกตถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเช่ือฟังต่อโปรแกรม  พนัธสัญญาน้ี  
ไม่วา่พระเจา้จะตั้งพนัธสัญญากบัอบัรามหรือไม่นั้นไดข้ึ้นอยู่กบัการกระท า แห่งความเช่ือของอบั



รามในการจากดินแดน อยา่งไรก็ตาม  เม่ือการกระท าน้ีไดบ้รรลุแลว้ และอบัรามไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ 
พระเจา้ไดต้ั้งโปรแกรมท่ีไม่มีเง่ือนไขและเปล่ียนแปลง ไม่ได”้487 

 
“. . . ในแง่ไหนท่ีพนัธสัญญาแบบอบัราฮมั [บทท่ี 15] ไม่มีเง่ือนไข? ประเด็นท่ีน่ี ซ่ึงได ้เป็นท่ีเขา้ใจ
ผิดอยู่บ่อยๆ ก็คือวา่ ในขณะท่ีความส าเร็จของชนรุ่นท่ีเจาะจงใดๆ ของ อิสราเอลไดข้ึ้นอยูก่บัการ
เช่ือฟังต่อพระเจา้ การครอบครอบแผน่ดินนั้นไดถู้กสัญญาให้ แก่อิสราเอลอยา่งไม่มีเง่ือนไข แมว้่า
พวกเขาไม่สมควรต่อมนัก็ตาม พระคมัภีร์ได้พยากรณ์ ว่า คนท่ีเหลืออยู่และอยู่ในทางธรรมของ
อิสราเอลจะเป็นผูค้รอบครองแผน่ดิน ณ การเสด็จ มาคร้ังท่ีสอง (อสค. 20:33-38)” 488 

 
12:2-3   อบัรามมีเพียงแค่พระสัญญาจากพระเจา้เท่านั้น    เราเห็นถึงความเช่ือของเขาในความเตม็ใจของเขา 

ท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้อย่างเคร่งครัดในความมัน่ใจท่ีว่าส่ิงท่ีพระเจา้ได้สัญญาไว ้พระองค์จะท าให ้
ส าเร็จ (ฮบ. 11:8)    พระสัญญาน้ีของพระเจา้เป็นเมล็ดท่ีซ่ึงพนัธสัญญาแบบอบัราฮมัไดง้อกข้ึน  
(บทท่ี 15) พระสัญญาท่ีน่ีไดร้วมถึงรายละเอียดบางอย่าง  มนัเป็นเพียงแค่พระสัญญาโดยทัว่ไป 
เก่ียวกบัลูกหลาน (ขอ้ 2) และ อิทธิพล (ขอ้ 2-3)    ตวับทฮีบรูกล่าววา่ “จงเป็นพระพร” (ขอ้ 2) ไม่ใช่ 
“เจา้ควรจะเป็นพระพร”    น่ีเป็นค าสั่งแทนท่ีจะเป็นการท านาย    อยา่งไรก็ตาม  ขณะท่ี อบัรามได้
อวยพรคนอ่ืนๆ เขาจะมาเป็นพระพร (นัน่คือ มีความอุดม อย่างเช่น อุดมไปดว้ยธาตุยเูรเนียม หรือ
พลูโทเนียม) พระเจา้จะท าใหชี้วติของเขามัง่คัง่และมีอ านาจข้ึนและเขาจะบ ารุงชีวติของ คนอ่ืน 

 
“พระสัญญาต่างๆ ท่ีพระเจา้ท่ีมีสง่าราศีน้ีได้ให้แก่อบัรามได้ตกไปสู่สามประเภท (ปฐก. 12:2-3)    
หน่ึง มนัมีพระสัญญาต่างๆ ท่ีเป็นส่วนตวัท่ีไดใ้หแ้ก่อบัราม    พระเจา้ไดต้รัสวา่  ‘เ ร า จะอวย
พรแก่เจา้ จะใหเ้จา้มีช่ือเสียงใหญ่โตเล่ืองลือไป’    จากนั้นมนัก็มีพระสัญญา  ต่างๆ ระดบัชาติท่ีได้
ใหแ้ก่ชายท่ีไม่มีลูกน้ี    ‘เราจะใหเ้จา้เป็นชนชาติใหญ่’    และสุดทา้ย   มนัมีพระสัญญาต่างๆ 
ระดบัสากลท่ีจะตอ้งมาทางอบัราม    ‘เจา้จะช่วยใหผู้อ่ื้นไดรั้บพร. .  บรรดาเผ่าพนัธ์ุทัว่โลกจะได้
พรเพราะเจา้’” 489 

 
“อบัราฮมัถูกกล่าวถึงวา่จะ ‘ไดรั้บพร’ หรือ ‘เป็นพร’ แก่คนอ่ืนๆ ถึง 5 คร้ังในขอ้ท่ี 2-3   น่ี หวน
กลบัไปยงัพระพรยิ่งใหญ่อนัแรกของมนุษยชาติ ณ การทรงสร้าง (1:28) และการร้ือ ฟ้ืนของมนั
หลงัจากน ้ าท่วมโลก (9:1)    ยิ่งไปกว่านั้นอีก  อบัราฮมัจะตอ้งมาเป็น ‘ชนชาติ ใหญ่’  ซ่ึง
เปรียบเทียบอย่างน่าเป็นไปได้กบั 70 ชนชาติท่ีได้ถูกกล่าวไวใ้นบทท่ี 10    ช่ือ เสียงของเขาจะ 
‘ใหญ่โต’ อีกดว้ย ในขณะท่ีผูค้นแห่งบาเบลผูซ่ึ้งไดพ้ยายามท่ีจะท า ‘ช่ือเสียง’ ให้แก่พวกเขาเองได้
ถูกท าใหส้ับสนไป (11:4-9)” 490 

 



ความแตกต่างเล็กน้อยมากสามอย่างของพระพรรวมถึง ความมัง่คัง่ (13:2, 5; 14:22-23; 24:35; 
 26:12-13; 30:43; 32:3-21) อ านาจ หรือ ความอุดสมบูรณ์ (1:28; 13:16; 15:5; 22:17; 26:4; 28:3, 
 14; 35:11) และชยัชนะ (1:22; เปรียบเทียบ 22:17) 
 

ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “สาปแช่ง” ในขอ้ท่ี 3 นั้นส าคญั ค าวา่ คาล ใน “คนท่ีแช่งเจา้” หมายถึงอยา่งแทจ้ริง 
 วา่ “ดูถูก” แต่ค าวา่ ออริน ใน “เราจะสาป” หมายถึง “สาปแช่ง” มนัเป็นการดูถูกต่ออบัราฮมัเท่านั้น 
 ท่ีจะกระตุน้การพิพากษาของพระเจา้ 
 

“จุดประสงคสู์งสุดของพระเจา้ก็คือ การอวยพรคนทัว่โลกผา่นทางอบัราฮมัและพงศพ์นัธ์ุของเขา4 91

 การทรงเรียก และการตอบสนองท่ีเช่ือฟังของอบัราฮมั ก็จดัตั้งพื้นฐานส าหรับทุกคนท่ีจะเจริญรอย 
 ตามเก่ียวกับเขา  ลูกหลานถัดมา และลูกหลานของเขาในภายหลัง เม่ือพระเจ้าได้เรียกอบัราม 
 พระองคไ์ดใ้ชว้ิธีเขา้หาแบบใหม่ส าหรับการท่ีจะอวยพรเผ่าพนัธ์ุมนุษย ์ขอ้เหล่าน้ีจดัท าถอ้ยแถลง 
 ท่ีเป็นแผนการซ่ึงเป็นถอ้ยแถลงท่ีก าหนดโปรแกรมของพระเจา้เก่ียวกบัอนาคต 
 

“พระสัญญาใดๆ ท่ีพระเจา้ใหจ้ะตอ้งรับเอาโดยความเช่ือ”492 

 
“ส่ิงท่ีน่าท่ึงเก่ียวกบัอบัรามคือ ความเช่ือท่ีลึกซ้ึงและไม่หว ัน่ไหวของเขา”493 

 
การตีความแบบไม่มียุคพนัปีเก่ียวกบัพระสัญญาน้ีก็คือว่า “มนัไม่ไดเ้ป็นของ ‘อิสราเอล’ ตามเช้ือ 
ชาติท่ีไม่เช่ือในทุกวนัน้ี (ดู รม. 9:6-8; กท. 3:15) แต่เป็นของพระเยซูคริสต์และคริสตจกัรของ 
พระองค ์(ดู12:7; 13:16 และจงสังเกต กท. 3:16, 26-29; 6:16)” 494 การตีความน้ีประยุกต์ใช้พระ
สัญญาต่อพงศพ์นัธ์ุฝ่ายวญิญาณของอบัราฮมัและไม่ใช่ต่อพงศพ์นัธ์ุทางกายภาพ อยา่งไรก็ตาม  ไม่มี
เหตุผลส าหรับการยอมรับส่ิงน้ีมากกว่าการอธิบายท่ีคลุมเคลือ อบัราฮมัได้เขา้ใจว่าพระสัญญา 
ประยกุตใ์ชก้บัลูกหลานทางกายภาพของเขา และการส าแดงภายหลงัก็หนุนใจใหเ้ราท่ีจะเขา้ใจ มั น 
ในแนวทางน้ีอีกดว้ย 

 
การเปิดเผยต่างๆ ต่อบรรพบุรุษ 

อบัราฮัม อสิอคั ยาโคบ โยเซฟ 
     ปฐก. 12:1-3      ปฐก. 26:2-5      ปฐก. 28:12-15      ปฐก. 37:5-7 
     ปฐก. 12:7      ปฐก. 26:24      ปฐก. 31:3      ปฐก. 37:9  
     ปฐก. 13:14-17       ปฐก. 31:11-13  
     ปฐก. 15       ปฐก. 32:24-29  



     ปฐก. 17:1-21       ปฐก. 35:1  
     ปฐก. 15        ปฐก. 35:9-12  
     ปฐก. 21:12-13       ปฐก. 46:2-4  
     ปฐก. 22:1-2    
     ปฐก. 22:15-18    

 
การตอบสนองของอบัราม 12:4-9 
 
12:4 เน่ืองจากวา่โลทไดเ้ลือกท่ีจะไปกบัอบัรามอยา่งสมคัรใจ  บางทีเขาไดเ้ช่ือพระสัญญาต่างๆ เช่นกนั  

(เปรียบเทียบกบัรูธ)   การทรงเรียกของอบัรามนั้นไดเ้ป็นการท่ีจะแยกจากบรรดาญาตินอกศาสนา 
ของเขา  ดงันั้นเขาไม่ไดไ้ม่เช่ือฟังดว้ยการยอมใหโ้ลทท่ีจะไปกบัเขา495    

 
บางทีอบัรามไดถื้อวา่โลทเป็นทายาทของเขา (เปรียบเทียบ 11:27-32; 12:4-5; 13:1-2) 

 
“เน่ืองจากประมวลกฏหมายของเมโสโปเตเมียไดอ้นุญาตการรับมาเป็นทายาทในกรณีของการไม่มี
ลูก  น่ีกลายมาเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีดึงดูดใจเก่ียวกบัโลท”496 

    
อบัรามไดอ้าศยัอยู่กบับิดาของเขา 75 ปี  จากนั้นไดมี้ชีวิตอยู่โดยปราศจากบิดาของเขาหรือบุตรชา
ของเขา 25 ปี และจากนั้นไดมี้ชีวติอยูก่บับุตรชายของเขา ซ่ึงก็คือ อิสอคัอีก 75 ปี 

 
12:5-6   การตั้งถ่ินฐานคร้ังแรกของอบัรามอยูใ่นเมืองเชเคม497 

(Map, page 129) 
“. . . เมืองต่างๆ ท่ีอยูบ่นเส้นทางของกลุ่มคนเดินทางหลกัซ่ึงมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกจาก ยเูฟรตีสท่ี
ปรากฎอยา่งส าคญัในเร่ืองราวต่างๆ ของอบัรามคือ เชเคม  เบธเอล  เฮโบรน และเกราร์”498 

 
เชเคมไดเ้ป็นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่อคนอิสราเอล เพราะว่าท่ีน่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองค์เองแก่อบัรามเป็น 

คร้ังแรกในแผ่นดินแห่งพระสัญญาน่ีเป็นการเปิดเผยหลกัคร้ังท่ีสองของพระเจา้แก่อบัราม ณ เชเคม   นั้น
ยาโคบไดซ้ื้อดินแดนในภายหลงั  ไดต้ั้งครอบครัวของเขา และไดฝั้งบรรดารูปเคารพของเขา ใน การอุทิศตน
ต่อพระยาเวห์อีกคร้ัง หลงัจากท่ีไดก้ลบัมาจากการอยู่ชัว่คราวของเขาในปัดดนัอารัม (33:18-20; 35:4) ท่ีน่ี
เช่นเดียวกนัท่ีคนอิสราเอลไดร้วมตวักนัสองคร้ังเม่ือพวกเขาไดค้รอบครอง คานาอนัภายใตก้ารเป็นผูน้ าของ
โยชูวาเพื่อท่ีจะระลึกถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในการใหแ้ผน่ดินแก่พวกเขาซ่ึงพระองคไ์ดส้ัญญาต่อบรรพ
บุรุษของพวกเขา (ยชว. 8; 24) เชเคมอยูใ่กลศู้นยก์ลางทาง ภูมิศาสตร์ของคานาอนั (เปรียบเทียบ ยชว. 20:7)  



มนัตั้งอยูใ่นศูนยก์ลางของดินแดนตอนน้ี พระเจา้ ไดส้ัญญาให้แก่อบัราม    “โมเรห์” หมายถึง “ครู”  ดงันั้น
ตน้ไมแ้ห่งโมเรห์อาจไดเ้ป็นสถานท่ีของ ต่างชาติส าหรับการบูชาและเส่ียงทาย 
 
 “ท่ี น่ี  อับราฮาม โดยทางสัญลักษณ์ ได้เ ร่ิมยึดครองดินแดนท่ีว ันหน่ึงจะเป็นเขตแดนของ 
 อาจารยท่ี์ยิง่ใหญ่และค าสั่งสอนของพระองค”์499 

 
การอา้งอิงถึงการอยูท่ี่นัน่ของคนคานาอนัในดินแดนนั้น ก็จดัเตรียมหนทางส าหรับเหตุการณ์ต่างๆ 

ของความขดัแยง้กบัคนทอ้งถ่ินเหล่าน้ีท่ีติดตามมาในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล (เปรียบเทียบ 10:15-19) 
มนัยงัแสดงถึงอุปสรรคท่ีมีต่อความส าเร็จแห่งพระสัญญาของพระเจ้าท่ีจะให้ดินแดนแก่ อบัรามและ
ลูกหลานของเขา (ขอ้ 7)    อบัรามไม่สามารถครอบครองแผน่ดินแห่งพระสัญญาทนัที ทนัใดเพราะวา่คน  
คานาอนัไดค้รอบครองมนั 
 
12:7 ในการตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะให้ดินแดนแก่อบัรามท่ีท่ีเขาไดย้ืนอยู ่ บรรพบุรุษ 
 น้ีไดส้ร้างแท่นบูชาและไดน้มสัการพระยาเวห์ น่ีเป็นการตอบสนองท่ีเป็นลกัษณะเด่นของอบัราม 
 ต่อพระคุณของพระเจา้ แท่นบูชาต่างๆ ของอบัรามนั้นเป็นโครงสร้างท่ีถาวรกวา่เต็นทข์องเขา   เขา 
 ได้ด าเนินชีวิตต่อไปในฐานะคนเดินทาง และคนแปลกหน้าในดินแดนท่ีเขายงัไม่ได้ครอบครอง 
 (ฮบ. 11:9-10) 
 

พวกนกัวิจารณ์แห่งความเป็นประวติัศาสตร์ของเร่ืองราวของบรรพบุรุษ   (“พวกท่ีแสดงแนวคิด 
ง่ายๆ) ไดพ้ยายามท่ีจะพิสูจน์ว่าศาสนาของพวกบรรพบุรุษไดแ้ตกต่างอย่างมากจากหลกัความเช่ือ 
ของโมเสสและแมก้ระทัง่บรรทดัฐานของคริสเตียน    ในขณะท่ีมนัมีความแตกต่างบางอยา่ง  มนัไม่
มีหลกัฐานท่ีไวใ้จได้ว่า พวกบรรพบุรุษได้นมสัการพระเจา้ท่ีแตกต่างไปจากพระเจา้ท่ีต่อมาคน 
อิสราเอลไดน้มสัการ500 

 
12:8 อบัรามไดเ้ดินทางต่อไปยงัทิศใตแ้ละได้ตั้งค่ายระหว่างเมืองเบธเอลและเมืองอยั (บางทีเป็นเอท 
 เทล501) ซ่ึงอยู่ทางเหนือของเมืองซาเล็ม (เยรูซาเล็ม)    อีกคร้ังหน่ึง เขาไดส้ร้างแท่นบูชาเพื่อท่ีจะ 
 นมสัการพระยาเวห์และไดอ้อกพระนามของพระองคใ์นการนมสัการ 
 
12:9   จากนั้นเขาไดเ้ดินทางต่อไปทางทิศใตไ้ปสู่เมืองเนเกบ (แปลตามตวัอกัษรว่า แห้ง) บางทีเน่ืองจาก 
 การขาดอาหารส าหรับพวกสัตวท่ี์กินหญา้ของเขา (ขอ้ 10) 
 



 ชนชาติอิสราเอลในสมยัของโมเสสไดแ้บ่งปันถึงการทรงเรียกอยา่งเดียวกนัท่ีพระเจา้ไดมี้ต่ออบัราม    
พวก เขาจะต้องจากท่ีอยู่อาศยัของพวกเขา ซ่ึงก็คืออียิปต์และท่ีจะไปยงัแผ่นดินแห่งพระสัญญาเพื่อจะ
นมสัการ และปรน- นิบติัพระเจา้ท่ีนัน่พร้อมกบัพระสัญญาแห่งพระพร ส่ิงน้ีไดเ้รียกร้องความเช่ือ เรามีการ
ทรงเรียกท่ีเหมือนกนั    ผูเ้ช่ือ ท่ีด าเนินโดยความเช่ือ จะละทิ้งส่ิงต่างๆมากมาย เพื่อมาเป็นส่วนหน่ึงของ
โปรแกรมของพระเจา้เพื่อท่ีจะอวยพรโลก 
 

“การออกจากความมัน่คงคือหนทางเดียวของการออกจากการเป็นหมนั”502 
 

2. อบัรามในอยีปิต์ 12:10-20 
 
 วกิฤตอนัท่ีสองท่ีอบัรามไดเ้ผชิญไดเ้กิดข้ึนจากการกนัดารอาหารในคานาอนั    อบัรามไดเ้ลือกท่ีพกั
แรมใน หุบเขาไนล์จนกระทัง่มนัไดส้ิ้นสุดลง    ในเหตุการณ์น้ีอบัรามไดบิ้ดเบือนความจริงเก่ียวกบัซาราย
เพราะว่าเขากลวั ตาย503 ดว้ยการท าอย่างนั้น เขาไดท้  าอนัตรายต่อพระพรของเขาเน่ืองจากว่าเขาไดสู้ญเสีย
ภรรยาของเขาแก่ฟาโรห์ ชัว่คราว    อยา่งไรก็ตาม พระยาเวห์ไดแ้ทรกแซงเพื่อจะช่วยอบัรามและซารายให้
พน้จากอียปิต ์
 

“เร่ืองราว ‘การพกัแรม’ ของฮบัราฮมัในอียปิตส์นบัสนุนลกัษณะเฉพาะของการถูกปรับแต่งอยา่งจง
ใจท่ีจะ  เปรียบเทียบกบัเร่ืองราวภายหลงัของการช่วยให้อิสราเอลพน้จากอียิปตข์องพระเจา้ (ปฐก. 
41-อพย. 12)     พระคมัภีร์ทั้ งสองตอนมีเน้ือหาคล้ายกันอีกด้วย    ดังนั้น  ท่ีน่ี ณ ตอนต้นของ
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัอบัราฮมั  และพงศ์พนัธ์ุของเขานั้น  เราก็พบความคาดหวงัถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ณ ตอนจบ. . . . ขา้งหลงัฉากนั้นก็มีพระเจา้ผูท้รงรักและสัตยซ่ื์อประทบัอยู ่ส่ิงท่ี
พระองคไ์ดท้  ากบัอบัราฮมั  พระองคจ์ะท าเพื่อประชากร ของพระองคใ์นวนัน้ีและวนัพรุ่งน้ี”504 

 
 แมว้า่บรรดานกัศึกษาพระคมัภีร์โตแ้ยง้ถึงประเด็นน้ี   ขา้พเจา้เช่ือวา่อบัรามไดอ้อกหนา้พระเจา้ดว้ย
การไป ยงัอียปิต ์โดยปราศจากการเปิดเผยของพระเจา้วา่เขาควรจะท าอยา่งนั้น505 ในเชิงถากถางแลว้ พระเจา้
ไดอ้วยพร อบัรามในอียิปต์ผา่นทางซารายเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ค  านึงถึงการขาดความเช่ือของอบัราม และ
จากนั้นไดใ้หเ้ขา กลบัไปท่ีแผน่ดินแห่งพระสัญญา การกนัดารอาหารท่ีรุนแรงอีกคร้ังหน่ึง (ขอ้ 10) ภายหลงั
ไดห้นุนใจให้ยาโคบและ ครอบครัวของเขาท่ีจะพกัแรมในอียิปต ์(47:4)  แต่พระเจา้ไดอ้นุญาตให้ยาโคบท่ี
จะไป (46:2-4) เป็นท่ีชดัเจนวา่มนั คือความกลวัแทนท่ีจะเป็นความเช่ือท่ีไดท้  าให้อบัรามจากแผ่นดินแห่ง
พระสัญญาไป 
 



“ตลอดปฐมกาล 12-50 นั้น  อียิปตเ์ป็นสัญลกัษณ์ของความปลอดภยัและการจดัเตรียมส าหรับพวก
บรรพบุรุษและบรรดาครอบครัวของพวกเขา    อย่างไรก็ตาม อียิปต์เป็นผูถู้กข่มเหงในปฐมกาล    
จงสังเกตวา่มนั  คือซารายผูไ้ด้ ‘เข่ียวเข็ญ’ สาวใช้ชาวอียิปต์ของเธอ ซ่ึงบงัคบัเธอท่ีจะ ‘หนีไป’ 
(16:6)   ต่อมาเธอเร่งเร้าใหส้ามีของเธอท่ีจะ ‘ขบัไล่’ หญิงอียปิตน้ี์ไปเสีย”506 

 
 นกัอรรถาธิบายบางคนสรุปว่าในการจดัการกบัซารายอย่างท่ีเขาไดท้  านั้น อบัรามได้พึ่งพาธรรม
เนียมของ ดินแดนท่ีเขาได้จากมาเพื่อท่ีจะปกป้องตวัเขา พวกเขาแนะน าว่าธรรมเนียมน้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัใน
อียปิตอ์ยา่งแน่นอน    เพราะวา่เขาไดล้ม้เหลวท่ีจะรับรู้ถึงส่ิงน้ี  อบัรามจึงไดพ้บกบัปัญหา 
 

“เร่ืองราวท่ีถูกกล่าวซ ้ าถึงสามคร้ัง [เก่ียวขอ้งกบัอบัราฮมั ใน 12:10-20 และ 20:1-18 และ อิสอคัใน 
26:6-12] ไดเ้ป็นหวัขอ้ของการอภิปรายอยา่งมากโดยบรรดานกัอรรถาธิบายมาตลอดหลายยุค  แต่
เน่ืองจากการคน้  พบท่ีนูซินั้น มนัก็กลายมาเป็นท่ีชดัเจนวา่อบัรามและอิสอคัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งในการ
หลอกลวงแต่อยา่งใดแต่  ไดพ้ยายามท่ีจะปกป้องภรรยาของพวกเขาจากการลวนลามทางเพศ ดว้ย
การอา้งธรรมเนียมของเฮอเรียน  หรือกฎหมายของภรรยา-ความเป็นนอ้งสาว    ตามแผน่จารึกนูซิ
นั้น  ผูห้ญิงท่ีมีสถานะของภรรยา-นอ้งสาว  แทนท่ีจะเป็นแค่ภรรยาเท่านั้น ก็ไดช่ื้นชมกบัสิทธิพิเศษ
ต่างๆ ท่ีเหนือกวา่และไดถู้กปกป้องดีกวา่    สถานะ  นั้ น เ ป็นสถานะทางกฎหมายอย่างแท้จ ริง  
ภรรยา-น้องสาวนั้นค่อนข้างแตกต่างจากความสัมพนัธ์ทางกายภาพซ่ึงเป็นท่ีเข้าใจโดยค าว่า 
‘นอ้งสาว’ โดยทัว่ไป    ในการท่ีจะสร้างสถานะของภรรยา-ความเป็นน้องสาวนั้น  เอกสารสอง
อยา่งตอ้งถูกจดัเตรียมไว ้นัน่คือ เอกสารอนัหน่ึงส าหรับการสมรสและอีกอนัหน่ึง ส าหรับความ
เป็นนอ้งสาว    ดงันั้น เราพบแผน่จารึกนูซิ  ตามบุคคลท่ีช่ืออคัคูเลนิ บุตรของอาคิยา ไดส้ัญญา กบั  
ฮูราซซิคนหน่ึง ซ่ึงเป็น บุตรของเอกกายา ท่ีจะให้ฮูราซซิในการแต่งงานกับน้องสาวของเขาท่ี                
ช่ือ เบลทคั คาดมัมิ    แผน่จารึกอีกแผน่หน่ึงก็บนัทึกวา่ อคัคูเลนิคนเดียวกนันั้นไดข้ายนอ้งสาวของ
เขาท่ีช่ือเบลทคั  คาดมัมิให้เป็นน้องสาวของฮูราซซิคนเดียวกัน    ถ้าการสมรสนั้นได้ถูกละเมิด  
การลงโทษนั้นก็รุนแรงกว่า ในกรณีของการสมรสแบบธรรมดาท่ีตรงไปตรงมา    มนัดูเหมือนว่า
การกระท าของอบัราฮมัและอิสอคัสะทอ้นถึงธรรมเนียมน้ี”507 

 
 ในวฒันธรรมเฮอเรียนท่ีอบัรามไดจ้ากมานั้น  เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูค้นไดถื้อวา่ ความสัมพนัธ์แบบสามี 
ภรรยา-นอ้งสาวนั้นศกัด์ิสิทธ์ิกวา่ความสัมพนัธ์แบบสามีภรรยา ตามมุมมองน้ีเม่ืออบัรามไดไ้ปยงัอียิปต ์เขา
ไดทึ้กทกัเอาว่า คนอียิปต์ได้ถือว่าความสัมพนัธ์แบบสามี ภรรยา-น้องสาวนั้นศกัด์ิสิทธ์ิกว่าความสัมพนัธ์
แบบสามีภรรยา เพราะ ฉะนั้น เราไดน้ าเสนอซารายในฐานะภรรยา-น้องสาวของเขาและไดค้าดหวงัวา่คน
อียปิตจ์ะไม่แทรกแซงในความ สัมพนัธ์ของเขากบัซาราย   อยา่งไรก็ตามบรรดาผูส้นบัสนุนมุมมองน้ีทึกทกั
เอาวา่ความสัมพนัธ์แบบสามี ภรรยา-นอ้งสาวนั้นไม่เป็นท่ีรู้จกัต่อฟาโรห์    เขาไดน้ าซารายไปเพราะเขาได้



เช่ือวา่เธอเป็นนอ้งสาวทางกายภาพของอบัราม  เม่ือเขาไดค้น้พบว่าซารายยงัเป็นภรรยาของอบัรามอีกดว้ย  
เขาไดส่้งคืนซารายแก่อบัรามเพราะว่าฟาโรห์ไดถื้อว่า ความสัมพนัธ์แบบสามีภรรยานั้นศกัด์ิสิทธ์ิ เขาได้
โกรธต่ออบัรามเพราะวา่ในสายตาของฟาโรห์นั้น อบัรามไดแ้สดง ถึงความสัมพนัธ์ของเขากบัซารายอยา่ง
ผดิๆ     
 
 บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองน้ี เห็นวา่เหตุการณ์น้ีเป็นตวัอยา่งของความลม้เหลวท่ีจะปรับตวัต่อวฒันธรรม
ต่างชาติ และความลม้เหลวท่ีจะวางใจพระเจา้ ตามปกติแลว้ พวกเขาเขา้ใจว่าแรงจูงใจของอบัรามนั้นเป็น
ความมัน่ใจใน ธรรมเนียม ตามวฒันธรรมจากอดีตของเขามากกวา่ความเช่ือในพระเจา้508 
 
 ตรงกนัขา้ม  นกัตีความส่วนใหญ่ไดส้รุปวา่อบัรามไม่ไดจ้ริงใจอยา่งแทจ้ริงและไม่ไดต้รงไปตรงมา
เก่ียวกับ ความสัมพนัธ์ของเขากับซาราย แต่ได้บอกความจริงคร่ึงหน่ึงเพื่อท่ีจะรักษาชีวิตของเขาเอง 
(เปรียบเทียบ 20:12)    เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัเป็นไปไดส้ าหรับพวกพี่ชายจะจดัการกบับรรดาผูข้อพวกนอ้งสาว
ของพวกเขาด้วยสัญญาของการ สมรสโดยปราศจากการให้พวกเขาไปอย่างแทจ้ริง (เปรียบเทียบ 24:55; 
34:13-17) พระเจา้จะบรรลุพระสัญญาต่างๆ ไดอ้ยา่งไรถา้อบัรามไดต้ายไปในตอนน้ี?    ความกลวัของเขา
นั้นก็เป็นท่ีเขา้ใจ  ฟาโรห์ได้น าซารายไปยงัวงัของเขา    อย่างไรก็ตาม  พระเจา้ไดแ้ทรกแซงอย่างเหนือ
ธรรมชาติเพื่อท่ีจะท าให้อบัรามและซารายมาอยู่ด้วยกนัใหม่ และให้ พวกเขากลบัไปยงัแผ่นดินแห่งพระ
สัญญา (โดยการเนรเทศ)509 
 
 ความกลวัของอบัรามในเร่ืองความปลอดภยัทางกายภาพของเขาในดินแดนท่ีไม่รู้จกั (ขอ้ 2) ไดน้ า
เขาท่ีจะ ท าการริเร่ิมท่ีไม่ใช่น ้ าพระทยัของพระเจา้ เขาควรท่ีจะไดบ้อกความจริงและไดว้างใจพระเจา้ต่อไป    
กระนั้นแมใ้น การไมเ่ช่ือฟังของเขาและการขาดความเช่ือของเขานั้น  พระเจา้ไดอ้วยพรอบัราม (ขอ้ 16) และ
ไดส้งวนเขาไว ้(ขอ้ 20) เน่ืองจากพระสัญญาต่างๆ ของพระองค ์(12:1-3) 
 

“คนหน่ึงไม่สามารถพลาดการเปรียบเทียบท่ีเจตนาระหวา่งการพกัแรกของอบัรามในอียิปต ์   และ
เหตุการณ์ภายหลังในชีวิตชนชาติอิสราเอลในการเป็นทาสในอียิปต์    ลักษณะเด่นต่างๆ นั้นก็
คลา้ยคลึงกนัอยา่งพิเศษ: การกนัดารอาหารในแผน่ดิน (12:10; 47:13), การลงไปยงัอียิปตเ์พื่อท่ีจะ
พกัแรม (12:10; 47:27), ความพยา- ยามท่ีจะฆ่าผูช้ายและรักษาผูห้ญิงไว ้(12:12; อพย. 1:22), ภยั
พิบติัต่างๆ เหนืออียปิต ์(ปฐก. 12:17; อยพ. 7: 14-11:10), การปลน้อียิปต ์(ปฐก. 12:16; อพย. 12:35-
36), การช่วยให้พน้ (ปฐก. 12:19; อพย. 15), และการ ข้ึนไปยงัเนเกบ (ปฐก. 13:1; กดว. 13:17, 22)    
ดงันั้น การช่วยให้พน้ท่ียิ่งใหญ่จากการเป็นทาสท่ีอิสราเอล ไดป้ระสบนั้นก็ไดบ้รรลุในบรรพบุรุษ
ของพวกเขา และบางทีก็เป็นท่ีมาของการปลอบโยนและการหนุนใจ ต่อพวกเขา”510 

 



 บางคร้ังเรารู้สึกถูกทดลองให้กลวัในเร่ืองสวสัดิภาพของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาพแวดลอ้มท่ี
ไม่รู้จกั    บางคร้ัง ความกลวัน้ีน าเราไปสู่การเร่ิมด าเนินการและไม่เช่ือฟังพระเจา้ เราสามารถพึ่งพาพระเจา้ท่ี
จะบรรลุ พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ท่ีมีต่อเราทั้งๆ ท่ีมีสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคุกคามได ้   เราควรสัตยซ่ื์อ
และจริงใจอยูเ่สมอ  
 

“ความสัตยสุ์จริตและความซ่ือสัตยข์องลูกของพระเจา้นั้น เป็นหน่ึงในอาวุธท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดของ
เขาใน การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ”511 

 
 ฟาโรห์ (ความหมายตามตวัอกัษรคือ บา้นใหญ่) ท่ีอบัรามไดรั้บมือดว้ยในอียิปตน์ั้นอาจเป็น อินโย
เตฟท่ี 2 (2117-2069 กคศ.) ซ่ึงเป็นผูป้กครองของราชวงศท่ี์สิบเอด็ สมยัอาณาจกัรยคุกลาง เมืองหลวงของเขา
อยูใ่นเมมฟิส ซ่ึงอยู ่ใกลก้บักรุงไคโรสมยัใหม่อยา่งมาก 
 

การระบุถึงฟาโรห์ต่างๆ ท่ีส าคญัในช่วงเวลาของปฐมกาล512 
ก่อนประวติัศาสตร์ (ราว 3100 กคศ.)  
ราชวงศต่์างๆ แรกเร่ิม (ราชวงศท่ี์ 1-2; 3100 – 2686 กคศ.)   
             เมเนส (ฟาโรห์องคแ์รก)ไดร้วมอียปิตใ์ตแ้ละอียปิตเ์หนือเขา้ดว้ยกนั 
อาณาจกัรเก่า (ราชวงคท่ี์ 3-6; 2686 – 2181 กคศ.) เมืองหลวง: เมมฟิส (โนปห์)  สมยัของอ านาจสิทธ์ิขาด         
ยคุของการสร้างปิรามิด (พวกนกัโบราณคดีไดร้ะบุวา่มีเกือบ 80 ท่ี)  
             โจเซอร์ (โซเซอร์; ฟาโรห์องคท่ี์ 2 ของราชวงศท่ี์ 3) ไดส้ร้างปิรามิดท่ีเป็นขั้น (ทางใตข้องกรุง
ไคโร) 
            เชโอปส์ (คูฟู; ฟาโรห์องคท่ี์ 2 ของราชวงศท่ี์ 4) ไดส้ร้างปิรามิดท่ีใหญ่ (ท่ีสุด) ณ กิเซห์ (ใกลก้รุง
ไคโร)  
            เชเฟรน (คาเฟร; ฟาโรห์องคท่ี์ 4 ของราชวงศท่ี์ 4) ไดส้ร้างปิรามิดซ่ึงยอดอยูก่บัท่ีใกลก้บั สฟิงซ์ 
(ใกลก้รุงไคโร)  
สมยักลางแรก (ราชวงศท่ี์ 7-10; ราว 2181 – 2040 กคศ.) เมืองหลวง: เธเบส (โน)  
อาณาจกัรกลาง (ราชวงศท่ี์ 11-14; ราว 2033 – 1603 กคศ.) เมืองหลวง: เมมฟิส (โนปห์) สมยัของ
วฒันธรรมและอารยธรรม  
            อนิโยเตฟที่ 2 (2117– 2069 กคศ. ฟาโรห์องคท่ี์ 3 ของราชวงศท่ี์ 11) ไดต้อ้นรับอบัราม (ปฐก. 
12:15)  
            อเมเนมเฮตที่ 2 (1929 –1895 กคศ.; ฟาโรห์องคท่ี์ 3 ของราชวงศท่ี์ 12) ไดป้กครองเม่ือโยเซฟได้
ไปถึงท่ีอียปิต ์(ปฐก. 37:36)  
            เซซอสทริสที ่2 (1897 – 1878 กคศ.; ฟาโรห์องคท่ี์ 4 ของราชวงศท่ี์ 12) ไดใ้หมี้การแกค้วามฝัน



ของเขาโดยโยเซฟและไดย้กชูโยเซฟ (ปฐก. 40:2; 41;1, 14-45) 
              เซซอสทริสที ่3 (1878 – 1843 กคศ.; ฟาโรห์องคท่ี์ 5 ของราชวงศท่ี์ 12) ไดป้กครองเม่ือยาโคบ
ไดเ้ขา้ไปในอียปิตแ์ละไดรั้บพรจากยาโคบ (ปฐก. 46:31; 47:10)  
            อเมเนมเฮตที่ 3 (1842 – 1797 กคศ.; ฟาโรห์องคท่ี์ 6 ของราชวงศท่ี์ 12) ไดป้กครองเม่ือโยเซฟได้
ตายไป(ปฐก. 50:26) 

 
การล าดับวนัเดือนปีเชิงสัมพันธ์ของตะวนัออกใกล้โบราณ 

วนัเดอืนปี สมยั ตะวนัออกใกล้โบราณ คานาอนั พระคมัภร์ี 

3150 – 2200 
กคศ. 

 

ยคุทอง 
สมัฤทธ์ิ 

ตอนตน้  (คานาอนั 
ตอนตน้) 

อียปิต:์ อาณาจกัรเก่า 
(ผูส้ร้างปิรามิด) 

เมโสโปเตเมีย: ซูเมอร์และอคัคดั 

ไม่มีการบนัทึกจนกระทัง่แผน่ 
จารึกของเอบลา  การขดุคน้แสดง
ใหเ้ห็นถึงนครรัฐ ต่างๆ ท่ีมัง่คัง่

และยิง่ใหญ่ 

ปฐมกาล 
5 – 11 

 

2200 – 1500 
กคศ. 

 
 

ยคุทองสมัฤทธ์ิ 
ตอนตน้  (คานาอนั 

ตอนกลาง) 
 

อียปิต:์ อาณาจกัรกลาง  คนอาโม
ไรต ์(ฮิคโซส) ควบคุมอียปิตแ์ละ

คานาอนั 
 

คนอาโมไรต ์และบรรพบุรุษของ 
คนฮีบรูในคานาอนัและอียปิต ์

ปฐมกาล 
12 – 50 

 

1500 – 1200 
กคศ. 

 

ยคุทองสมัฤทธ์ิ 
ตอนตน้ปลาย 

(คานาอนั 
ตอนปลาย) 

อียปิตข์บัไล่คนอาโมไรตแ์ละ
ควบคุม       คานาอนั 

 

คนอียปิต,์ คนคานาอนั (ยคุของ 
เอล อมาร์นา)  การพิชิตโดยโยชูวา    
ผูว้นิิจฉยัตอนตน้, คนฟีลิสเตีย, คน
มีเดียน, คนอมัโมน, คนโมอบั, 

และอ่ืนๆ 
 

อพยพ 
ถึง ผูว้นิิฉยั 

1200 – 930 
กคศ. 

 

ยคุเหลก็ท่ี 1 
(อิสราเอล 1) 

อิทธิพลของอียปิตอ่์อนตวัลง  
อิทธิพลของซีเรียและอสัซีเรียยงั 

ไม่ไดพ้ฒันา 
 

ผูว้นิิจฉยัต่อมา ซามูเอล, 
ซาอูล, ดาวดิ, ซาโลมอน 

ผูว้นิิฉยั 
ถึง 

1 พงศก์ษตัริย ์
 

930 – 586 
กคศ. 

 

ยคุเหลก็ท่ี 2 
(อิสราเอล 2) 

อียปิตอ่์อนแอแต่ชิชกัโจมตี คานา
อนั 

หลงัจากการตายของซาโลมอน 
ซีเรีย (อารัม) พฒันาไปสู่คู่ต่อสูท่ี้

รุนแรงส าหรับ 
อิสราเอล 

อาณาจกัรไดถู้กแบ่งแยก 

1 พงศก์ษตัริย ์
ถึง 

2 พงศก์ษตัริย ์
 



 
 
 ในการศึกษาพนัธสัญญาเดิมนั้น  นกัเขียนบางคนอธิบายช่วงเวลา “before Christ” (B.C. - กคศ.) วา่
เป็น B.C.E. น่ี หมายถึง “before the common era” (ก่อนยคุทัว่ไป) นกัเขียนเหล่าน้ีก็อา้งอิงถึงช่วงเวลา A.D – 
คศ. (ละติน anodo-mini “year of our Lord”) วา่เป็น “common era” (ยคุทัว่ไป) 
 
 การอา้งอิงถึงอูฐคร้ังแรกในพระคมัภีร์ปรากฎในขอ้ท่ี 16 เป็นเวลาหลายๆ ปีท่ีพวกนกัวิชาการไดเ้ช่ือ
วา่คน สมยัโบราณไม่ไดน้ าอูฐมาเล้ียงจนกระทัง่หลงัจากสมยัของบรรพบุรุษอยา่งมาก พวกเขาไดเ้ช่ือวา่การ
อา้งอิงถึงอูฐใน ปฐมกาลได้บ่งบอกถึงความไม่แม่นย  าทางประวติัศาสตร์    อย่างไรก็ตาม หลกัฐานทาง
โบราณคดีส าหรับการน าอูฐ มาเล้ียงตั้งแรกเร่ิมนั้นไดพ้ิสูจน์วา่พวกนกัวิจารณ์น้ีผิด513 ค  าฮีบรูไม่ไดแ้ยกแยะ
วา่อูฐเหล่าน้ีเป็นประเภทสองโหนก หรือหน่ึงโหนก 
 

“มนัส าแดงถึงความมัง่คัง่ การท่ีจะมีอูฐในสมยันั้น ก็เปรียบเสมือนการมีรถลิโมซีนราคาแพงๆ ใน
สมยัน้ี”514 

 
 พระเจา้จะปกป้องแผนการของพระองค์ แมว้่าประชากรของพระองค์ท าให้มนัซับซ้อนด้วยการ
หลอกลวง ดงันั้นผูเ้ช่ือไม่ควรพยายามท่ีจะช่วยพวกเขาเองให้พน้จากสถานการณ์ท่ีคุกคามโดยแผนการท่ี
หลอกลวง แต่ควรท่ีจะ วางใจและเช่ือฟังพระเจา้ต่อไป 
 

“ท่ีน่ีความล้มเหลวของอบัรามต่อหน้าความเป็นศตัรู เหมือนกับความบาปของอิสราเอลในถ่ิน
ทุรกนัดารนั้นไดถู้กบนัทึกไวใ้ห้เป็นการเตือนส าหรับชนรุ่นต่อๆ มาอย่างแน่นอน (เปรียบเทียบ 1 
คร. 10:11) และเป็นตวัอย่างประกอบของการท าลายไม่ได้ของพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ รม. 11:29” 515 

 
3. อบัรามแยกจากโลท  บทที ่13 

 
 บทน้ีบนัทึกการท่ีอบัราม แมว้่าไดถู้กคุกคามดว้ยความขดัแยง้ใหญ่กบัโลทเน่ืองจากการวิวาทของ
คนเล้ียง สัตวข์องพวกเขาไดใ้ห้การเลือกดินแดนท่ีเขาตอ้งการแก่หลานชายของเขาอยา่งไม่เห็นแก่ตวั  โลท
ได้เลือกเอาบริเวณ ท่ีอุดมสมบูรณ์แมว้่ามนัเป็นท่ีอาศยัของคนชั่วร้าย   พระเจา้ไดอ้วยพรอบัรามดว้ยการ
ยนืยนัถึงพระสัญญาของ พระองคเ์ป็นการตอบแทน น่ีเป็นวกิฤตคร้ังท่ีส่ีท่ีอบัรามไดเ้ผชิญ 
 



13:1-4   อบัรามไดก้ลบัจากอียิปต์โดยทางเนเกบ  และได้ตั้งถ่ินฐานใกลก้บัสถานท่ีตั้งก่อนหน้าน้ีของเขา 
 ระหวา่งเมืองเบธเอลและเมืองอยั 
 

“เร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีพิเศษก็คือวา่ ในปฐมกาล 12:10-13:4 โลทครอบครองท่ีตั้งอยา่งเดียวกนั  กั บ 
‘ฝงูชนชาติอ่ืน’ (อพย. 12:38) ในเร่ืองเล่าของปฐมกาล 41- อพยพ  12   ในอีกนยัหน่ึง  เป็นท่ีชัดเจน
วา่ ผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะดึงความสนใจของผูอ่้านไปสู่การเขา้ส่วนของโลทกบั  ‘ฝงูชนชาติอ่ืน’    มนั
เป็นราวกบัวา่ โลทถูกมองในเร่ืองเล่าเหล่าน้ีวา่เป็นตน้แบบของ ‘ฝงู ชนชาติอ่ืน’ ท่ีออกมาจาก
อียปิตพ์ร้อมกบัอิสราเอล”516 

 
จงสังเกตถึงความคลา้ยคลึงกนัของโลทกบัเอซาวดว้ย 

 
13:5-7   เม่ือมนัเป็นท่ีชดัเจนวา่มนัไม่มีทุ่งหญา้พอท่ีจะค ้าจุนฝงูสัตวท์ั้งหมดของอบัรามและโลท  อบัรามได ้
 แนะน าให้โลทแยกไปจากเขา เขาไดใ้ห้การเลือกดินแดนท่ีเขาตอ้งการท่ีจะตั้งถ่ินฐานแก่หลานชาย 
 ของเขา น่ีเป็นการแสดงกิริยาท่ีไม่เห็นแก่ตวัในส่วนของอบัราม ถา้เขามีอายุแก่กวา่โลท ซ่ึงก็เป็นไป 
 ได ้มนัก็แสดงถึงความกรุณาท่ียิ่งใหญ่ โลทคงไดเ้ป็นผูท่ี้น่าจะเป็นไปไดท่ี้สุดส าหรับบทบาทของ
 ทายาทของอบัรามเน่ืองจากซารายเป็นหมนั เขาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวของอบัรามและเป็น 
 ญาติทางสายโลหิต (หลานชาย)    บางที ณ เวลาน้ีอบัรามได้ถือว่าโลทเป็นทายาทผูซ่ึ้งพระเจา้จะ
 บรรลุพระสัญญาต่างๆ ทางเขา 
 
13:8-10   ในการเสนอแก่โลทถึง “ทางซา้ย” หรือ “ทางขวา” (ขอ้ 9) นั้น  เป็นท่ีชดัเจนวา่อบัรามก าลงัแนะน า 
 วา่เขาและโลทแบ่งแผน่ดินแห่งพระสัญญา  เขาจะเอาส่วนหน่ึงและหลานชายของเขาจะเอาอีกส่วน 

หน่ึง (เปรียบเทียบ 22:3-10)    ส่ิงท่ีส าคญัต่อการช่ืนชมของเราต่อการเสนอของอบัรามก็คือ ความรู้ 
เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีว่า คนฮีบรูเช่นเดียวกบัคนสมยัโบราณอ่ืนๆ นั้นเป็นแบบทางตะวนัออก (ซ่ึง 

 ตรงกนัขา้มกบัแบบทางเหนือ อยา่งท่ีเราเป็น)    บางทีอบัรามและโลทไดม้องไปทางตะวนัออกเม่ือ 
 อบัรามไดท้ าการแนะน า (ขอ้ 9)  ดงันั้น “โลทเงยหนา้แลดูท่ีลุ่มแม่น ้ าจอร์แดน” (ขอ้ 10) ซ่ึงไปทาง 
 ตะวนัออกของท่ีท่ีพวกเขาไดย้ืนอยู ่(บางทีบนภูเขาฮาเซอร์ ซ่ึงเป็นจุดท่ีสูงสุดในส่วนนั้นของคานา 
 อนั และระยะไม่ไกลจากทั้งเมืองเบธเอลและเมืองอยั) ดงันั้นเม่ืออบัรามไดน้ าเสนอแก่โลทถึงส่ิงท่ี 
 อยู่ทางซ้ายมือของเขานั้น เขาไดอ้า้งอิงถึงคานาอนัทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นบริเวณรอบๆ เมืองเชเคม 
 (เปรียบเทียบ 12:6; 33:18-34:31; 37:12-17) และไกลไปทางทิศใตถึ้งเมืองเบธเอลและเมืองอยั    อีก 
 ทางเลือกหน่ึงก็คือส่ิงท่ีอยูท่างขวามือของพวกเขา ซ่ึงก็คือคานาอนัทางทิศใตท่ี้รวมถึงเฮโบรนและ     
 เนเกบ (เปรียบเทียบ 13:6, 9; 13:1, 18; 20:1; และขอ้อ่ืนๆ)  ชายทั้งสองคนน้ีไดอ้าศยัอยูใ่นสอง 
 ดินแดนนั้นมาก่อน 



 
การอธิบายของโมเสสถึงลุ่มแม่น ้ าจอร์แดนวา่คลา้ยกบัอียิปต์ (ขอ้ 10) นั้นควรไดแ้นะน าให้ผูอ่้าน  
ปฐมกาลท่ีเป็นคนอิสราเอลท่ีจะหลีกเล่ียงความปรารถนาท่ีจะกลบัไปยงัอียิปต์ (เปรียบเทียบ อพย. 
16:3; กดว. 11:5; 14:2-3) 

 
13:11-13  อยา่งไรก็ตาม โลทไม่ไดเ้ลือกทางเลือกเหล่าน้ี ไม่วา่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต ้ ตรงกนัขา้ม เขา 

ไดต้ดัสินใจท่ีจะยา้ยไปทางทิศตะวนัออกไปยงัลุ่มแม่น ้ าจอร์แดน (ขอ้ 11)    ก่อนหนา้นั้นเราไดอ่้าน
วา่ อาดมั  เอวา และคาอินไดเ้ดินทางไปทางทิศตะวนัออกหลงัจากท่ีพวกเขาไดท้  าบาป (3:24; 4:16) 
 และผูค้นแห่งบาเบลไดไ้ปทางทิศตะวนัออกและไดก้บฏต่อพระเจา้ (11:2)    ดงันั้นการยา้ยไปทาง 
 ทิศตะวนัออกของโลทท าให้เราเป็นกงัวลเล็กนอ้ย (เปรียบเทียบ 12:3)    ณ เวลาน้ีแม่น ้ าจอร์แดนได ้
 เป็นพรมแดนทางทิศตะวนัออกของคานาอนัท่ีด าเนินไปทางใตจ้ากจุดปลายทางทิศตะวนัออกเฉียง 
 ใตข้องทะเลเกลือ (ตาย) และทางทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปยงัคาเดช (ตามตวัอกัษรหมายถึง แท่นบูชา 
 ทางลทัธิ) บารเนีย (10:19)  จากนั้นมนัไดด้ าเนินต่อไปยงัทะเลใหญ่ (เมดิเตอร์เรเนียน) เลียบไปตาม 
 ล าธารเอล อาริช (ล าธารแห่งอียิปต ์เปรียบเทียบ กดว. 34:1-12; ยชว. 15:1-12)    ตวับทเปรียบเทียบ 
 “แผน่ดินคานาอนั” กบั “หวัเมืองในท่ีลุ่มแม่น ้ า” (ขอ้ 12) สถานท่ีท่ีโลทไดเ้ลือกท่ีจะตั้งถ่ินฐานก็อยู ่
 บนพรมแดนทางทิศตะวนัออกของแผน่ดินแห่งพนัธสัญญา (ขอ้ 11) 

 
สถานท่ีตั้งของเมืองโสโดมนั้นยงัไม่แน่นอน  มนัมีความเป็นไปไดส้ามอย่าง คือ ทางทิศเหนือของ 
ทะเลตาย  ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของทะเลตาย 517  หรือใต้ลุ่มน ้ าทางทิศใต้ของทะเลตาย                 
ทาง เลือกท่ีสองดูเหมือนจะเป็นไปไดท่ี้สุด 

 
“. . .การเลือกของโลทน้ีไดท้  าใหเ้กิดการแยกออกระหวา่งเขากบัอบัรามในท่ีสุด” 518 

 
การเลือกของโลทไดต้ั้งอุปสรรคอีกอยา่งหน่ึงต่อความเช่ือของอบัรามในพระสัญญาต่างๆ ของ  พระ
เจา้ และไดเ้ร่งใหเ้กิดวกิฤตอีกอยา่งหน่ึงเร็วข้ึนใน “เร่ืองราวท่ีเป็นอุปสรรค” ของวธีิท่ีพระเจา้ จ ะ
ปฏิบติัตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองคต่์ออบัราม    โลทไดเ้ลือกลุ่มแม่น ้าจอร์แดน 

 
“เน่ืองจากการรวมกันของน ้ า (ท่ีออกมาจากน ้ าพุใต้ดินท่ีหล่อเล้ียงโดยภูเขาหินปูนไกลไป ทาง
ตะวนัตก [ของเยรีโค], ดิน (ท่ีไดท้บัถมบนท่ีราบจากภูเขาเดียวกนั) และสภาพอากาศ (อบอุ่นและ
แดดออกตลอดส่วนใหญ่ของปี) นั้น ดินแดนนั้นเป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองของประเภท ทุกอยา่งของผลิตผล
ทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อินทผลมัและตน้ไมท่ี้มีน ้ามนั หอม (ไดถู้กใชย้าข้ีผึ้งโบราณ). . . 
. มนัไม่น่าแปลกใจท่ีวา่โลทผูท่ี้ไดอ้ยูก่บัอบัราม ไดอ้าศยั อยูเ่ป็นระยะเวลาอนัสั้นในลุ่มแม่น ้ าไนล์ท่ี



เขียวชอุ่มของอียิปต์ [อย่างท่ีเขาไดเ้ลือก] . . . ดู เหมือนการเลือกของเขาจะไดท้  าจากภูเขาท่ีอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองเบธเอล พร้อมกบัทิวทศัน์ของท่ีอุดมสมบูรณ์แห่งเยรีโคหรือท่ีราบ  
โมอบั”519 

 
ดูเหมือนการเลือกของโลทค่อนขา้งจะไดรั้บอิทธิพลจากความปรารถนาท่ีจะเป็นพนัธมิตรกบัคน
ทอ้งถ่ิน (เปรียเทียบ 13:7, 12; 19:1-26) เช่นเดียวกบั การเกิดผลตามธรรมชาติของ ลุ่มแม่น ้ าจอร์แดน 
(ขอ้ 10) 

 
“ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม  ส่ิงท่ีคุณเป็นก าหนดส่ิงท่ีคุณเห็นและส่ิงท่ีคุณเห็น ก าหนดส่ิงท่ีคุณ
ท า”520 

 
“การเปรียบเทียบอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสองเมือง [คือ บาบิโลน และโสโดม] ซ่ึงได ้ถูกท าข้ึนในเร่ือง
เล่าของบทท่ี 13 แนะน าว่าผูเ้ขียนตั้งใจให้ทั้งสองเมืองท่ีจะบอก เร่ืองราวอย่างเดียวกนั เหมือนกบั
กรณีของการเปรียบเทียบและการกล่าวซ ้ าตลอด พระธรรมน้ี  เร่ืองราวซ ้ าของการท าลาย ‘เมืองใน
ทิศตะวนัออก’ ของพระเจา้นั้น ถูกตั้งใจท่ีจะท าให้เขา้ใจชดัเจนวา่ การพิพากษาของพระเจา้ท่ีมีต่อ
คนชัว่ร้ายนั้น แน่นอนและใกลจ้ะมาถึง (เปรียบเทียบ 41:32)” 521 

 
13:14-17  ตอนน้ีอบัรามไม่มีทายาท    อยา่งไรก็ตาม พระยาเวห์ไดป้รากฎแก่เขา ณ เวลาท่ีส าคญัน้ี (ขอ้ 14) 
 และไดย้นืยนัอีกคร้ังหน่ึงถึงพระสัญญาแห่งดินแดนท่ีพระองคไ์ดต้รัสวา่พระองคจ์ะให้แก่ลูกหลาน
 ของอบัราม (ขอ้ 15) 
 

อบัราม “ไดเ้งยหน้าของเขา” อีกดว้ย (ขอ้ 14) แต่เขาไดเ้ห็นดินแดนทั้งส้ินไกลเท่าท่ีเขาสามารถ 
 มองเห็นได้ในทุกๆ ทิศทาง พระเจา้ได้ย  ้าถึงพระสัญญาของพระองค์ท่ีจะให้ดินแดนทั้งส้ินท่ีเขา 
 ไดเ้ห็นนั้นแก่เขาและพงศพ์นัธ์ุของเขา    พระสัญญาน้ีก็เจาะจงมากกว่าพระสัญญาต่างๆ ก่อนหน้า 
 นั้นของพระเจา้เก่ียวกบัพงศพ์นัธ์ุและดินแดน (12:2, 7)    น่ีเป็นการเปิดเผยคร้ังท่ีสามของพระเจา้ 
 ท่ีมีต่ออบัรามมนัประกอบไปดว้ยสามส่ิงท่ีเจาะจง 
 

1. ทายาทของอบัรามจะเป็นเช้ือสายของเขาเอง (พงศพ์นัธ์ุ ขอ้ 15-16) 
2. พระเจา้จะใหดิ้นแดนแก่อบัรามและพงศพ์นัธ์ุของเขาเป็นนิตย ์(ขอ้ 15) 
3. พงศพ์นัธ์ุของอบัรามจะนบัไม่ถว้น (ขอ้ 16) 

 



ภาพของ “ผงคลี” บ่งบอกถึง เช้ือสายทางกายภาพ (ขอ้ 16; เปรียบเทียบ 2:7)    ภาพของ “ดาว” ซ่ึง 
ไดใ้ห้มาในภายหลงันั้น (15:5) บ่งบอกถึง เช้ือสายทางสวรรค์หรือทางวิญญาณ นอกเหนือไปจาก 
เช้ือสายทางกายภาพ 

 
การหนุนใจของพระเจ้าท่ีจะให้เดินตลอดดินแดน (ข้อ 17) ได้บ่งบอกว่า อบัรามควรอ้างเอา           
พระสัญญาด้วยการเหยียบแผ่นดินดว้ยฝ่าเทา้ของเขา    กองทพัท่ีมีชยัชนะในโลกตะวนัออกใกล ้
โบราณไดอ้า้งเอาดินแดนท่ีถูกพิชิตโดยการเดินขบวนผา่นมนั 

 
“พระสัญญาของพระเจา้เก่ียวกบัดินแดนและพระพรอ่ืนๆ (ปฐก. 12:1-3; 15:18-21; 17:18)  อ ยู่
ในรูปแบบของพนัธสัญญา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัตามหลกัวชิาการในการศึกษาโลกตะวนัออก  ใกล้โบราณ
วา่ ‘พนัธสัญญาแห่งการมอบให’้    มนัไดถู้กท าข้ึน ณ การริเร่ิมของผูใ้ห ้และ  บ่อยคร้ังแล้วก็ไม่ มี
เง่ือนไขเบ้ืองตน้หรือขอ้แม”้522 

 
13:18   ภายหลงัอบัรามได้ยา้ยมาตั้งถ่ินฐานใกล้กบัเมืองเฮโบรน   ท่ีท่ีเขาได้สร้างแท่นบูชาอีกแท่นหน่ึง 
 และไดน้มสัการอีกคร้ังหน่ึง   (ขอ้ 18)     เฮโบรนเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในแผน่ดินแห่งพระสัญญา 
 ดว้ยความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ  3,050  ฟุต    ท่ีตั้งของมนัเป็นยุทธศาสตร์ท่ีอยู่ก่ึงกลาง 
 ระหวา่งเยรูซาเล็มและเบเออร์เชบา 
 

นกัอรรถาธิบายหลายคนไดเ้ห็นสองแบบของผูเ้ช่ือในอบัรามและโลท    คนหน่ึงก็อุทิศตนเองท่ีจะ
วางใจ และเช่ือฟังพระเจา้อย่างส้ินเชิง แมว้า่ไม่ไดป้ราศจากความลม้เหลวเป็นบางคร้ังในความเช่ือ
ของเขา อีกคนหน่ึงตอ้ง การทั้งส่ิงท่ีพระเจา้และโลกสามารถให้แก่เขาได ้ส่ิงเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัผู ้
เช่ือท่ีอยูใ่นฝ่ายวญิญาณและฝ่ายเน้ือ หนงั  ผูเ้ช่ือท่ีมีใจเดียวและสองใจ (ยก. 1:8; 4:8) เม่ืออบัรามได้
ใหโ้ลทเลือกท่ีท่ีเขาตอ้งการท่ีจะอาศยัอยู ่ อบัรามได ้สละสิทธ์ิใดๆ ต่อผลประโยชน์ชัว่คราว และได้
วางใจให้พระเจา้ท่ีจะอวยพรเขาอยา่งท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาวา่พระองค ์จะอวยพร กา้วแห่งความเช่ือน้ี
ไดน้ าไปสู่พระพรท่ีใหญ่ข้ึนโดยพระเจา้ (ขอ้ 14-17)    การตอบสนองของอบัรามต่อ การเปิดเผย อนั
สดใหม่น้ีก็คือการนมสัการอีกคร้ังหน่ึง     

 
ผูค้นท่ีเช่ือพระสัญญาต่างๆ แห่งการจดัเตรียมของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงสามารถจะใจกวา้งดว้ยสมบติั
ต่างๆ ของพวกเขาได ้

 
4. ชัยชนะทางกองก าลงัของอบัราม  บทที ่14 

 



 ต่อมาอีกไม่นาน การร่วมกนัอยา่งมีพลงัของบรรดากษตัริยจ์ากเมโสโปเตเมียไดบุ้กรุกคานาอนั และ
ไดจ้บัโลทไปเป็นเชลย อบัรามไดต้อบโตด้ว้ยการจู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตวัในตอนกลางคืน และไดช่้วยกูโ้ลท
และขา้วของ ต่างๆ ท่ีกษตัริยเ์หล่านั้นไดย้ึดไป ระหว่างการเดินทางกลบับา้นของเขา  อบัรามไดรั้บพรจาก
เมลคีเซเดค กษตัริยเ์มือง ซาเล็ม และเขาไดรั้บการเสนอให้รางวลัโดยกษตัริยเ์บราแห่งเมืองโสโดม (ขอ้ 2)   
อบัรามไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับ รางวลันั้น เพราะวา่เขาไม่ตอ้งการท่ีจะท าให้พระพรของพระเจา้ท่ีไดส้ัญญาไว้
แก่เขานั้นเส่ือมเสียไป    การตระหนกั ของอบัรามวา่ ชยัชนะและสมบติัมาจากพระเจา้เท่านั้น ไดช่้วยให้เขา
ท่ีจะหลีกเล่ียงอนัตรายของการยอมรับของขวญั จากคนชั่ว และท่ีจะรอคอยให้พระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมส่ิงท่ี
พระองคไ์ดส้ัญญาไว ้   ในบทน้ีเราเห็นถึงความแตกต่าง อยา่งมากเก่ียวกบัอบัราม ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงไดเ้ป็นคนข้ี
ขลาดท่ีไดท้  าใหชี้วติของภรรยาของเขาอยูใ่นอนัตรายในอียปิต ์(บทท่ี 12)    
 
สงครามของอบัรามกบักษัตริย์ส่ีองค์ 14:1-16 
 
 ความส าคญัหลกัของบทวรรณกรรมน้ีก็คือวา่ มนัอธิบายถึงการทา้ทายอีกสองอยา่งต่อความสัตยซ่ื์อ
ของ พระเจา้และความเช่ือของอบัราม    จนบดัน้ีอบัรามจ าตอ้งต่อสู้กบัอุปสรรคหลายอยา่งต่อการท่ีพระเจา้
จะบรรลุ พระสัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อเขา ภรรยาของเขาก็เป็นหมนั เขาจ าตอ้งละดินแดน ชีวิตของเขาตกอยู่ใน
อนัตรายและ ทายาทท่ีไดถู้กคาดหวงัไวข้องเขาก็ไม่ไดแ้สดงถึงความสนใจในแผน่ดินแห่งพระสัญญา ตอนน้ี
เขาไดพ้วักนักบั สงครามและดงันั้น จึงกลาย มาเป็นเป้าแห่งการตอบโตข้องกษตัริยส่ี์องคท่ี์มีอ านาจ 
 
14:1-12   กษตัริยส่ี์องค ์(ขอ้ 1) ไดอ้าศยัอยูใ่นส่วนตะวนัออกของบริเวณดินแดนท่ีอุดุมสมบูรณ์ในตะวนัออก 

กลาง พวกเขาไดแ้สวงหาท่ีจะควบคุมแผ่นดินคานาอนัดว้ยการปราบปรามกษตัริยห์้าองค์ (ขอ้ 2) 
 ผูซ่ึ้งไดอ้าศยัอยูท่ี่นัน่  บางทีพวกเขาไดต้อ้งการท่ีจะรักษาเส้นทางการคา้ระหวา่งเมโสโปเตเมียและ 
 อียิปต์ให้เปิดอยู่เร่ือยไปและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพวกเขา    มนัน่าสนใจท่ีว่าผูค้นท่ีอาศยัอยู ่
 รอบๆ บาบิโลนไดริ้เร่ิมสงครามคร้ังแรกน้ีท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ (ขอ้ 2)     
 

บรรดานกัวิชาการไดโ้ตแ้ยง้ถึงเอกลกัษณ์ของคนเรฟาอิม (ขอ้ 5; เปรียบเทียบ 15:20; ความหมาย 
ตามตวัอกัษรคือ “ผ”ี หรือ “วิญญาณของคนตาย”) บางคนเช่ือวา่พวกเขาเป็นพระ คนอ่ืนเช่ือวา่พวก 
เขาเป็นคนตายท่ีถูกยกให้เป็นพระ และคนอ่ืนๆ เช่ือว่าพวกเขาเป็นผูส่้งเสริมความอุดมสมบูรณ์523    
ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดก็คือ พวกเขาเป็นหน่ึงในกลุ่มชนเผา่แรกเร่ิมท่ีไดอ้าศยัอยูใ่นคานาอนัเม่ือ อบั
รามไดเ้ขา้ไปในดินแดนนั้น    ดูเหมือนวา่พวกเขามีอ านาจอยา่งมากและเป็นท่ีชดัเจนวา่พวก เพื่อน
บา้นของ พวกเขาบางพวกไดถื้อว่าพวกเขาเป็นคนเหนือคนธรรมดาก่อนและหรือหลงัจาก สมยั
รุ่งเรืองของพวกเขา524 

 



สถานท่ีของสงครามของกษตัริยท์ ั้งเกา้องคคื์อท่ีราบสิดดิม (ขอ้ 3, 8) บางทีท่ีราบน้ีอยูใ่น “อ่าว” ทาง 
ใตข้องทะเลใตส้มยัใหม่ซ่ึงอยูท่างใตข้องแหลมลิสซนั พนัธสัญญาเดิมเรียกผืนน ้ าน้ีวา่ “ทะเลเกลือ” 
เน่ืองจากปริมาณความจุท่ีเป็นเกลือประมาณ 32 % ของมนั ซ่ึงมากกวา่ประมาณ 3 % โดยเฉล่ียของ 
มหาสมุทรถึงสิบเท่า    โจเซฟัสไดอ้า้งอิงถึงมนัวา่ ทะเลสาปอสัพลัทิติส525 

 
14:13-16  อบัรามอาจไดสู้ญเสียสมบติัต่างๆของเขาและชีวิตของเขาโดยการพวัพนัในสงครามกบัพวก

กษตัริยเ์มโสโปเตเมีย   เขายงัได้ตั้งตวัเขาเองเป็นเป้าของการตอบโตอี้กดว้ย  เกือบทุกคนในโลก
ตะวนัออกใกลโ้บราณไดป้ฏิบติัการตอบโต ้และมนัยงัคงเป็นองคป์ระกอบหลกัในในความโกลาหล
ทาง การเมืองอย่างต่อเน่ืองท่ีแสดงลกัษณะของตะวนัออกกลางจนถึงทุกวนัน้ี    โลก “ตะวนัออก
ใกล้โบราณ” เป็นศพัท์ท่ีน ามาใช้กบับริเวณโลกเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวนัออกในสมยัโบราณ    
โลก “ตะวนัออกกลาง” เป็นศพัทท่ี์อา้งอิงอยา่งคร่าวๆ ถึงบริเวณระหวา่งอฟัริกา  ยโุรป และเอเชียใน 
สมยัใหม่  ผูค้นไม่ไดย้กโทษและไม่ไดลื้ม พวกเขาไดเ้ก็บความขุ่นเคืองไวส้ าหรับการกระท าต่างๆ 
ท่ีมีต่อบรรพบุรุษของพวกเขาหรือพวกเขาเองเป็นเวลาหลายชนรุ่น และไดท้  าการแกแ้คน้เม่ือพวก 
เขาคิดวา่พวกเขาสามารถท าส าเร็จได ้

 
 ท าไมอบัรามเต็มใจท่ีจะท าการเส่ียงเช่นนั้น?    บางทีเขาไดคิ้ดวา่เขาสามารถเอาชนะได ้   ความรัก 
 ส าหรับ โลทนั้นอาจเป็นองคป์ระกอบหลกั เขาไม่ไดคิ้ดวา่ “เขาจะตอ้งทนทุกขเ์น่ืองจากการกระท า 
 ของเขา”  บางที อบัรามไดห้วงัวา่โลทไดเ้รียนรู้ของการอาศยัอยูใ่นเมืองโสโดม และจะกลบัไปหา
 เขา น่าเสียดาย โลทไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของเขา แต่ไดก้ลบัไปยงัเมืองโสโดมหลงัจาก การปลด 
 ปล่อยในฐานะนักโทษสงคราม อย่างไม่สงสัยเลยว่า อบัรามได้มีความมัน่ใจในพระสัญญาต่างๆ 
 ของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา (12:2-3, 7) 
 

“ท่ีน่ีเรามีการกระท าเบ้ืองตน้ของการโจมตีในอนาคตของอ านาจทางโลกต่ออาณาจกัรของพระเจา้ท่ี
ไดส้ถาปนาไวใ้นคานาอนั และความส าคญัของเหตุการณ์น้ีต่อประวติัศาสตร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิก็ประกอบ
ไปดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีว่า พวกกษตัริยแ์ห่งท่ีราบจอร์แดนและประเทศรอบๆ ไดจ้  านนต่ออ านาจทาง
โลก ในทางตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีอบัรามกบัพลช านาญศึกท่ีเกิดในบา้นของเขาไดโ้จมตีพวก ผูพ้ิชิต
และไดกู้คื้นขา้วของของพวกเขา ซ่ึงเป็นหมายส าคญัทางการเผยพระวจนะว่า ในความขดั แยง้กบั
อ านาจของโลกนั้น เช้ือสายของอบัรามไม่เพียงแต่จะไม่ถูกปราบ แต่สามารถท่ีจะช่วยกูบ้รรดาผูท่ี้
ขอร้องความเหลือจากพวกเขาใหพ้น้จากการท าลายอีกดว้ย”526 

 
นกัวิชาการบางคนไดบ้่งบอกว่า การระบุว่าอบัรามเป็นคนฮีบรู (ขอ้ 13) นั้นไดก้ าหนดให้เขาเป็น 
คนต่างดา้วท่ีอยู่ประจ ามากกว่าเป็นคนก่ึงร่อนเร่   ในฐานะเช่นนั้น เขาไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะครอบครอง 



ดินแดนท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาให้แก่เขา527  เขาคงไดเ้ป็นคนทั้งสองประเภท528    อลัไบร์ทไดโ้ตแ้ยง้ว่า
เขาเป็น  “คนข่ีลา  คนขบัลา ผูข่ี้อูฐในกองคาราวาน”529   อย่างไรก็ตามนกัตีความเชิงอนุรักษ์ ส่วน
ใหญ่ไดส้รุปวา่ เขาเป็นคนเล้ียงแกะก่ึงคนร่อนเร่530 โดยพื้นฐานแลว้ ค าวา่ “ฮีบรู” เป็นการระบุถึง
เช้ือชาติในพนัธสัญญาเดิม531      ตามปกติแลว้ คนอ่ืนท่ีไม่ใช่คนฮีบรูไดใ้ช้ มนัท่ีจะอธิบายถึงกลุ่ม
เช้ือชาติน้ี ซ่ึงมาจากช่ือ “อีเบอร์” (เปรียบเทียบ 10:21) และไดเ้ก่ียวขอ้งกบัค ากริยาท่ีหมายถึง “ขา้ม
ไป” หรือ “ผา่นไป”  อบัราม “ขา้มไป” หรือ “ผา่นไป” จากท่ีท่ี    หน่ึงไปเพื่อเป็นการเช่ือฟัง ค าสั่ง
ของพระผูเ้ป็นเจา้532 

 
“การปรากฎของช่ือ ‘ดาน’ ในภายหลงั [ขอ้ 14] เป็นการปรับปรุงของโมเสสในภายหลงัเก่ียวกบัช่ือ 
สถานท่ีส าหรับผูอ่้านในภายหลงั”533 

 
สถานการณ์ท่ีอบัรามไดเ้ผชิญในการน าผูช้าย 318 คนของเขาและไปท าสงครามกบัพนัธมิตรของส่ี
กองทพั  นั้นก็คล้ายคลึงกับสถานการณ์ท่ีกิเดโอนได้เผชิญในการน าผูช้าย 300 คนไปรบกับคน
มีเดียน  135,000 คน (วนฉ. 7:6; 8:10)    บทเรียนของทั้งสองตอนก็คลา้ยกนั นัน่คือ พระเจา้
สามารถให้ชยัชนะ เหนือพลงัท่ีอธรรมซ่ึงเหนือกว่าในจ านวนอย่างท่วมทน้ แก่คนจ านวนน้อยท่ี
วางใจและเช่ือฟัง 

 
การพบปะกบักษัตริย์สององค์ของอบัราม 14:17-24 
 
 ส่วนน้ีบนัทึกการตดัสินใจท่ีส าคญั ซ่ึงอบัรามจะตอ้งท าหลงัจากท่ีเขาไดก้ลบัมาจากสงครามของเขา
กบัพวก กษตัริยเ์มโสโปเตเมียอยา่งมีชยัชนะ 
 
14:17   “ท่ีราบชาเวห์” อยูใ่กลก้บัเยรูซาเล็ม (“ซาเล็ม” ของขอ้ท่ี 18)    มนัอาจเป็นล าห้วยขิด (ด า) โลนซ่ึง 
 อยูใ่กล้ๆ  ทางตะวนัออกของเมืองหรือล าหว้ยอ่ืนท่ีอยูไ่ม่ไกล 
14:18   บางที “เมลคีเซเดค” เป็นช่ือเรียกมากกวา่นามเฉพาะ    มนัหมายถึง “กษตัริยแ์ห่งความชอบธรรมจง

เปรียบเทียบกบัอาโดนีเซเดก (“เจา้แห่งความชอบธรรม”) ในโยชูวา 10:1, 3    อยา่งไรก็ตามช่ือต่างๆ 
ท่ีบ่งบอกถึงเทพเจา้นั้นก็เป็นส่ิงปรกติในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ  ดงันั้นช่ือของเขาอาจหมายถึง 
“กษตัริยข์องขา้พเจา้คือเซเดค” หรือ “มิลคูนั้นชอบธรรม”  บางที เซเดคและมิลคูเป็นช่ือ   ของเทพ
เจา้534   ช่ือของกษตัริยท์ ั้งสองของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ (ขอ้ 2) เป็นการผสม ของค าฮีบรูท่ี
แปลวา่ “ชัว่ร้าย” (เปรียบเทียบ 13:13) 

 



“พวกรับบีมีความคิดท่ีอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัท่ีมาของช่ือเยรูซาเล็ม ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้หมายถึง 
‘รากฐาน’ ‘ท่ีพกั’ หรือ ‘มรดกของสันติสุข’ พวกเขาท าให้มนัเป็นการผสมของค าว่า ยิเรห์และ      
ซาเล็ม และกล่าววา่ อบัราฮมัไดเ้รียกมนัวา่ ‘เยโฮวาห์-ยเิรห์’  ในขณะท่ีเชมได ้ ตั้ ง ช่ือมันว่า  ซาเล็ม 
แต่วา่พระเจา้ไดร้วมสองค าไปสู่ ยเิรห์-ซาเล็ม  เยรูชาลายมิ หรือ เยรูซาเล็ม”535 

 
ขนมปังและเหลา้องุ่นเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมของกษตัริยใ์นสมยันั้น   นกัเขียนหลายคนไดแ้สดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัเชิงสัญลกัษณ์ของพวกมนั แมว้า่มนัไม่มีพื้นฐานส าหรับการเช่ือม 
โยงพวกมนัโดยตรงกบัองค์ประกอบท่ีไดใ้ช้ในอาหารม้ือสุดทา้ยขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ คนตะวนั 
ออกใกล้โบราณหลายคนได้ใช้ขนมปังและเหล้าองุ่นในการท าพนัธสัญญา536 เป็นท่ีชัดเจนว่า       
เมลคีเซเดค ซ่ึงเป็นปุโรหิตคนแรกท่ีไดถู้กอา้งอิงในพระคมัภีร์ ไดใ้ห้โต๊ะเล้ียงของกษตัริยใ์นการให ้
เกียรติแก่อบัราม    ตามคุณลกัษณะและความใกลเ้คียงทางภูมิศาสตร์ของพวกเขานั้น  อบัรามและ 
เมลคีเซเดคอาจไดเ้ป็นเพื่อนกนัมาก่อนการพบปะน้ี    เมลคีเซเดคอาจไดเ้ป็นกษตัริยข์อง อบัราม ผู ้
ซ่ึงอบัรามไดต้อบแทนพนัธะซ่ึงไดถู้กคาดหวงัไว้537 

 
14:19   พระเจา้ท่ีเมลคีเซเดคไดน้มสัการในฐานะท่ีเป็นปุโรหิตก็เป็นพระเจา้แทซ่ึ้งเป็นท่ีรู้จกัแก่เขาว่า เอล      
 เอลโย่น ซ่ึงเป็นผูค้รอบครองสวรรค์และแผ่นดินโลก    ช่ือเรียกน้ีเปิดเผยถึงอ านาจสิทธ์ิขาดของ      
 พระเจา้ เมลคีเซเดคและอบัรามไดถื้อว่าชยัชนะในสงครามของอบัรามเม่ือเร็วๆ น้ีเน่ืองจากพระพร 
 ของเอล เอลโยน่ 
 
14:20   ผูค้นปฏิบติัการให้สิบลดในฐานะท่ีเป็นการกระท าแห่งการนมสัการ โดยทัว่ไปในโลกตะวนัออก 

ใกลโ้บราณ ณ เวลาน้ี (เปรียบเทียบ 28:22) 538    มนัยงัเป็นภาษีธรรมดาอีกดว้ย    ส่ิงน้ียงัเป็นจริงใน
ประเทศสมยัใหม่บางประเทศ    ตวัอยา่งเช่น ในองักฤษนั้น ส่วนหน่ึงของภาษีของทุกคนก็เขา้ไป สู่
การบ ารุงรักษาคริสตจกัรแห่งองักฤษ    ผูอ้าศยับางคนถือว่าน่ีเป็นส่วนหน่ึงของภาษีของเขาใน 
ฐานะท่ีเป็นการบริจาคของพวกเขาแก่คริสตจกัรหรือสิบลดของพวกเขา    อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก 
เมลคีเซเดคได้ให้พระพรแบบปุโรหิตแก่อบัราม  มนัดูเหมือนว่าอบัรามได้ตอบแทนด้วยการให ้
ของขวญัพร้อมกบัความหมายแฝงแบบปุโรหิตแก่เมลคีเซเดค539  ในบางกรณี  คนจะถวายสิบลด 
ให้กบัผูท่ี้พวกเขายกยอ่งวา่สูงส่งกว่า ซ่ึงเป็นการส าแดงความเคารพ540 บางที “ทั้งหมด” อา้งอิงถึง 
ทั้งหมดท่ีอบัรามได้มาในสงครามแทนท่ีจะเป็นทั้งหมดท่ีอยู่ในการครอบครองของเขา  (เปรียบ 
เทียบ ขอ้ 23-24; ฮบ. 7:4) 

 
14:21-24  อบัรามไดร้ะบุถึงเอล  เอลโยน่กบั   ยาเวห์ (ขอ้ 22)    ความเต็มใจของเขาท่ีจะไม่เอาขา้วของจาก 
 สงครามมาเพื่อตนเองก็แสดงถึงความปรารถนาของอบัรามท่ีว่า    พระเจา้จะได้รับเกียรติทั้งส้ิน 



 ส าหรับความมัง่คัง่ของเขา    ดูเหมือนว่าเขาไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นหน้ีแก่กษตัริยท่ี์ชั่วร้ายแห่งเมือง 
 โสโดมอีกดว้ยโดยค าสั่งของเขาท่ีมีต่ออบัรามนั้น ชายคนน้ีอาจไดจ้ดัตั้งเขาไวส้ าหรับขอ้เรียกร้อง 
 ในภายหลงั (เปรียบเทียบ 23:15) 
 

“ของขวญัต่างๆ ของคนอธรรมบ่อยคร้ังแลว้ก็มากบัขอ้เรียกร้องต่างๆ ท่ีอนัตราย”541 

 
โดยทั่วไปแล้วพวกบรรพบุรุษได้เช่ือว่าพระเจ้าจะให้ส่ิงท่ีพระองค์ได้สัญญาแก่พวกเขาโดย
ปราศจากการท่ีพวกเขาตอ้งเอามนัมาจากคนอ่ืนๆ542    อบัรามไดพ้ึงพอใจกบัส่ิงท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่
เขา (เปรียบเทียบ ฟป. 4:11) 543 

 
“. . . อยา่งเช่นในตอนก่อนหนา้ท่ีท่ีอบัรามไดย้อมให้โลทเลือกดินแดน  ดงันั้นท่ีน่ีเขาก็ยอมให้แก่
กษตัริยแ์ห่งเมืองโสโดมมากกวา่สิทธิท่ีเขาควรจะไดรั้บ”544 

 
“คริสเตียนนั้นมัง่คัง่อยา่งแทจ้ริงในมรดกของพวกเขาเองจนมนัไม่เหมาะส าหรับพวกเขาท่ีจะอยาก
ไดส้มบติัของคนอ่ืน”545 

 
เหตุการณ์ส าคญัเพราะวา่มนัแสดงถึงการไวว้างใจในพระเจา้ของอบัราม ท่ีจะจดัเตรียมส่ิงท่ีพระองค์
ได ้สัญญาไว ้ซ่ึงในไม่ชา้พระเจา้ไดใ้หร้างวลัท่ีเป็นการเปิดเผยอีกอยา่งหน่ึงและพระสัญญา (15:1) 

 
“แมจ้ะปราศจากค าเตือนท่ีชดัเจนท่ีวา่ ‘เราจะสาปคนท่ีแช่งเจา้’ เร่ืองราวบ่งบอกวา่มนัอนัตรายท่ีจะ
เหยยีดหยามบรรดาผูท่ี้พระเจา้ท างานผา่น   

 
“มนัคือการแสดงออกของการสนบัสนุนของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัรามท่ีเป็นแรงผลกัท่ีชดัเจนท่ีสุดของ
เร่ืองราว น้ี….  

 
“อยา่งไรก็ตาม ภายในปฐมกาลนั้น  เมลคีเซเดคเป็นตวัอยา่งพื้นฐานของคนท่ีไม่ใช่คนยิวท่ีตระหนกั
ถึงพระหัตถ์ของพระเจา้ท่ีท าการในอิสราเอล. . . พวกเขาเป็นบรรดาผูค้นเหล่านั้นท่ีไดค้น้พบว่า
ครอบครัว ทั้งหมดของโลกพบพระพรในอบัราม”546 

 
ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูได้อธิบายถึงความส าคญัเชิงสัญลกัษณ์ของเมลคีเซเดค และเหตุการณ์ต่างๆ 
ของ เหตุการณ์ในฮีบรูบทท่ี 7 (เปรียบเทียบ สดด. 110:4)    สัญลกัษณ์เป็นตวัอยา่งประกอบท่ีได้
ตั้งใจไวข้องพระเจา้ ถึงบางส่ิงท่ี ติดตามมา ซ่ึงก็คือสัญลกัษณ์แทนล่วงหนา้ก่อน 



 
ความมัน่ใจท่ีวา่ พระเจา้จะสงวนและจดัเตรียมเพื่อประชากรของพระองค ์อยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญา
ไว ้ ควร หนุนใจใหผู้เ้ช่ือท่ีจะปฏิเสธผลประโยชน์ต่างๆ ทางโลก และรอคอยพระพรต่างๆ ของพระ
เจา้ 

 
5. พนัธสัญญาแบบอบัราฮัม  บทที ่15 

 
 อบัรามไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะเสริมก าลงัความเช่ือของเขาในการตอบสนองนั้น พระยาเวห์ไดส้ัญญาท่ี
จะให้ พงศ์พนัธ์ุท่ีนบัไม่ถว้นแก่บรรพบุรุษคนน้ี ส่ิงน้ีไดน้ าอบัรามท่ีจะขอความแน่ใจบางอย่างท่ีพระเจา้จะ
ท าส่ิงท่ีพระองค์ ไดส้ัญญาไวอ้ย่างแทจ้ริง พระเจา้ไดก้รุณาต่อเขาอยา่งมีพระคุณโดยการท าให้พระสัญญา
ต่างๆ เป็นรูปเป็นร่างและท า พนัธสัญญาข้ึนในการให้พนัธสัญญานั้น  พระเจ้าได้ให้อับรามรู้โดยเชิง
สัญลกัษณ์วา่การเป็นทาสจะมาก่อนความ ส าเร็จแห่งพระสัญญา 
 
 จากบทท่ี 12 ถึงบทท่ี 14 ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระสัญญาของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัรามเก่ียวกบั
ดินแดน ไดมี้มากกวา่ส่ิงอ่ืน อยา่งไรก็ตาม จากบทท่ี 15 เป็นตน้ไปความตึงเครียดต่างๆ ท่ีเกิดจากพระสัญญา
แห่งพงศพ์นัธ์ุก็ เป็นจุดศูนยก์ลางในเร่ืองเล่า 
 
 อบัรามเป็นห่วงอย่างถูกตอ้งและสมควรเก่ียวกบัการจดัเตรียมแผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจา้ 
เช่นเดียว กบัความตอ้งการทายาทของเขา    เขาไดป้ฏิเสธของขวญัจากกษตัริยแ์ห่งเมืองโสโดม และไดต้ั้งตวั
เขาเองให้อยู่ใน อนัตรายของการแก้แค้นจากกษตัริย์เมโสโปเตเมียส่ีองค์ท่ีมีอ านาจ พระเจ้าได้พิสูจน์
พระองคเ์องวา่เป็น “โล่ห์” (ผูป้กป้อง) ของอบัรามในสงครามท่ีเพิ่งไดผ้า่นพน้ไป ตอนน้ีพระองคไ์ดส้ัญญาท่ี
จะเป็นอยา่งเดียวกนัในอนาคต และท่ีจะให้ “รางวลั” ใหญ่แก่อบัราม    น่ีเป็นการเปิดเผยคร้ังท่ีส่ีของพระเจา้
ท่ีมีต่ออบัราม 
 

“ปฐมกาลบทท่ี 15 ไม่เพียงแต่อยู ่ณ ศูนยก์ลางของโครงสร้างภายนอกของเร่ืองราวของอบัราฮมั  แต่
ยงัถูกถือวา่เป็นหวัใจอยา่งแทจ้ริงของเร่ืองราวของอบัราฮมัในประวติัศาสตร์ของการตีความหมาย
จนถึงปัจจุบนั  น้ี”547 

 
“ตอนท่ี 5 [บทท่ี 15] ประกอบดว้ยการเผชิญหนา้กบัพระเจา้สองคร้ัง (15:1-6 และ 7-21) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสนทนาระหวา่งพระเจา้กบัอบัราฮมั และภาพลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีพลงัซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการ
ทรงสถิตและพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้    การเผชิญหนา้คร้ังแรกเกิดข้ึนในตอนกลางคืน (15:5) 
ในฐานะท่ีเป็นนิมิต (15:1) และเก่ียวขอ้งกับเช้ือสายท่ีได้สัญญาไว ้   การเผชิญหน้าคร้ังท่ีสอง



ปรากฎข้ึนตอนดวงอาทิตยต์กดิน  (15:12) ในขณะท่ีหลบัสนิท และเก่ียวขอ้งกบัดินแดนท่ีไดส้ัญญา
ไว”้548 

 
การประกาศของโมเสสท่ีวา่ “อบัรามไดเ้ช่ือพระเจา้. . .” (ขอ้ 6) ก็เช่ือมโยงสองส่วน 

 
15:1  “‘พระด ารัสของพระเจา้มา’    ตามปกติแลว้ วลีน้ีแนะน าการเปิดเผยต่อผูเ้ผยพระวจนะ เช่น   1 ซมอ. 

15:10; ฮชย. 1:1; แต่ในปฐมกาลมนัพบไดท่ี้น่ีเท่านั้นและในขอ้ท่ี 4 ของบทน้ี แทจ้ริงแลว้ อบัรามได้
ถูกเรียกวา่เป็นผูเ้ผยพระวจนะใน 20:7    มนัจดัเตรียมหนทางส าหรับ  การเผยพระวจนะของการเป็น
ทาสของอียปิตใ์นขอ้ท่ี 13 ถึง 16” 549 

 
ใน 15:1 และ 22:1 และ 11 เท่านั้นท่ีพระเจา้ไดก้ล่าวต่ออบัรามโดยตรง    นิมิตเป็นหน่ึงในสามวิธี 

 หลกัของการเปิดเผยของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม พร้อมกับความฝันและการส่ือสารโดยตรง 
 (เปรียบเทียบ กดว. 12:6-8) 
 

“โดยการแทรกแซงและการช่วยกู้โลทอย่างกลา้หาญของเขา  อบัรามก็เปิดโอกาสตนเอง ต่อภยัท่ี
ต่อเน่ืองของภูมิภาคนั้น นัน่คือ สงครามของการแกแ้คน้550   การกลวัการแกแ้คน้น้ี  เ ป็น เหตุผล
หลกัส าหรับการเผยพระวจนะของพระเจา้ของ 15:1 ซ่ึงสามารถแปลไดว้า่  ‘อบัรามเอ๋ย  จงหยุด
กลวั  เราเป็นโล่ห์ส าหรับเจา้ ซ่ึงเป็นรางวลัใหญ่หลวงของเจา้’   การ  ดูแลแห่งการจัดเตรียมของ
พระยาเวห์ ส าหรับอบัรามนั้นถือว่าเป็นการป้องกนั การรวมกนัของพวกเมโสโปเตเมียจากการ
กลบัมาและแกแ้คน้”551 

 
พระสัญญาแห่งรางวลั (ค าฮีบรู ชคัคาร์) ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากสงครามของอบัรามกบัพวกกษตัริยต่์างๆ 

 ก็คลา้ยคลึงกบัรางวลัของกษตัริยท่ี์มอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีส าหรับการรับใชใ้นกองทพัอยา่งสัตยซ่ื์อ552 

พระเจา้จะชดเชยให้อบัรามส าหรับการปฏิบติัการการณรงคท์างกองทพัน้ี แมว้า่เขาไดพ้ลาดโอกาส 
 ท่ีจะไดรั้บรางวลัจากกษตัริยแ์ห่งเมืองโสโดม การชดเชยท่ีน่ีไดป้ระกอบดว้ยดินแดนและพงศพ์นัธ์ุ 
 (เปรียบเทียบ สดด. 127:3) 
 
15:2-3   อบัรามไดใ้ช้ช่ือเรียกใหม่ส าหรับพระเจา้ซ่ึงเรียกพระองค์ว่าเป็น เจา้นาย (อโดนยั) ยาเวห์ (นัน่คือ   
 พระเจา้ผูมี้อ  านาจสูงสุด)    อบัรามไดเ้ตม็ใจท่ีจะวางตนเองภายใตก้ารเป็นผูน้ าสิทธ์ิขาดของพระเจา้  
 

“คู่สมรสท่ีไม่มีบุตรก็รับบุตรมาเล้ียง บางคร้ังทาส เพื่อท่ีจะรับใชพ้วกเขาตลอดชีวิตของพวกเขาและ
ฝังและโศกเศร้าเพื่อพวกเขาเม่ือพวกเขาตายไป   ในการแลกเปล่ียนกบัการปรนนิบติัน้ี  พวกเขาก็



แต่งตั้งบุตรท่ีไดรั้บมาใหเ้ป็นทายาท ถา้บุตรตามธรรมชาติไดเ้กิดมา  แก่คู่สมรสนั้ นหลังจากการ
กระท าเช่นนั้น  บุตรน้ีก็กลายมาเป็นทายาทหลกั ซ่ึงลดต าแหน่ง ของบุตรท่ีไดรั้บมาไปสู่ต าแหน่ง
ก่อนล าดบัหลงัสุด”553 

   
การเล่นค าระหวา่งค าฮีบรู เมเชค (“ทายาท”) และ แดมเมเซค (“ดามสักสั”) เนน้ถึงความไม่สอด 

 คลอ้งกนัท่ีวา่ทายาทของอบัรามจะเป็นคนต่างดา้วอยา่งชดัเจน (เปรียบเทียบ 49:1) 
 
15:4    อบัรามไดทึ้กทกัเอาวา่เน่ืองจากวา่เขาแก่แลว้และไม่มีบุตร และเน่ืองจากวา่โลทไม่ไดก้ลบัมาหาเขา 
 ทายาทท่ีพระเจา้ไดใ้หส้ัญญาแก่เขาคงจะเป็นหวัหนา้คนใช ้คือเอลีเยเซอร์ (เปรียบเทียบ สภษ. 17:2) 
 

“. . . ภายใตก้ฎหมายของเฮอเรียนนั้น ทายาทของชายคนหน่ึงอาจจะเป็นบุตรชายตาม  ธ ร ร ม ช า ติ
ของเขา ซ่ึงก็คือทายาทโดยตรง หรือในการขาดหายไปของบุตรชายตามธรรมชาติ ซ่ึงก็คือทายาท
ทางออ้ม ผูซ่ึ้งเป็นคนนอกท่ีไดถู้กรับมาเล้ียงเพื่อจุดประสงค์นั้น    ในกรณีหลงันั้น ทายาทท่ีไดถู้ก
รับมาเล้ียงจะถูกเรียกร้องใหเ้อาใจใส่ความจ าเป็นต่างๆ ทางกายภาพของ ‘พ่อแม่’ ของเขาตลอดชีวิต
ของพวกเขา”554 

 
พระเจา้ไดใ้ห้อบัรามแน่ใจว่าพงศ์พนัธ์ุท่ีพระองค์ไดส้ัญญาไวจ้ะมาทาง “บุตรชายตามธรรมชาติ” 

 ไม่ใช่ทายาทท่ีไดถู้กรับมาเล้ียงไว ้(เปรียบเทียบ 12:7; 13:15-16) 
 
15:5   ส าหรับพระสัญญาแห่งพงศ์พนัธ์ุท่ีนับไม่ถ้วนเหมือนผงคลี (พงศ์พนัธ์ุทางกายภาพจากแผ่นดิน 
 โลก? เปรียบเทียบ 13:16) นั้น  พระเจา้ไดเ้พิ่มอีกพระสัญญาหน่ึงวา่ พงศพ์นัธ์ุของเขาจะนบัไม่ถว้น 
 เหมือนดวงดาวทั้งหลาย    บางทีน่ีเป็นพระสัญญาถึงลูกหลานฝ่ายวิญญาณของอบัราม คือบรรดา 
 ผูท่ี้จะมีความเช่ือในพระเจา้อยา่งท่ีเขาไดมี้    อบัรามคงไม่ไดรู้้ถึงความแตกต่างน้ี เน่ืองจากวา่โดย 
 ธรรมชาติแลว้เขาคงจะถือวา่พระสัญญานั้นเป็นการอา้งอิงถึงลูกหลานทางกายภาพ 
 
15:6-7   โมเสสไม่ไดเ้ปิดเผยอยา่งแทจ้ริงถึงส่ิงท่ีอบัรามไดเ้ช่ือ (ไดว้างใจอยา่งมีความมัน่ใจ  ไดพ้ึ่งพา) ท่ีซ่ึง 

พระเจา้ไดถื้อวา่เขาชอบธรรม    ในค าสันธานแบบตวัอกัษรแรกของค าฮีบรู วาบ กบัค ากริยากาลไม่ 
สมบูรณ์ท่ีตามมาบ่งบอกถึงการกระท าท่ีต่อเน่ืองตามล าดบั และแปลอยา่งดีท่ีสุดวา่ “จากนั้น”    เม่ือ  
วาบ ปรากฎกบัค ากริยากาลท่ีสมบูรณ์ซ่ึงตามมา อยา่งท่ีเรามีท่ีน่ีพร้อมกบั ฮิฟิล แบบสมบูรณ์ มนับ่ง 
บอกถึงการกระท าท่ีไม่เช่ือมโยงและสามารถอ่านวา่ “ตอนน้ีอบัรามไดเ้ช่ือ. . .” (เปรียบเทียบ 1:2) 

 พระเจา้ไดถื้อว่าอบัรามชอบธรรม (นัน่คือ ไดป้ระกาศว่าเขาชอบธรรม) เน่ืองจากความเช่ือของเขา  
 การตอบสนองตามธรรมดาของอบัรามต่อถอ้ยค าของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาก็คือท่ีจะเช่ือถอ้ยค าเหล่านั้น 



 อบัรามไดว้างใจความเป็นบุคคลของพระเจา้ก่อนหนา้นั้น (เปรียบเทียบ ฮบ. 11:8) แต่เป็นท่ีชดัเจน 
 วา่เขาไม่ไดต้ระหนกัวา่พระเจา้จะให้ทายาทแก่เขาจากร่างกายของเขาเอง (ขอ้ 4)    ตอนน้ีเขาได ้
 ยอมรับพระสัญญาน้ีของพระเจา้เช่นกนั (เปรียบเทียบ รม. 4:3; กท. 3:6; ยก. 2:23)    นกัเขียนคน 
 หน่ึงไดบ้่งบอกวา่อบัรามไดเ้ช่ือพระสัญญาต่าง ๆ แห่ง “การนบั” ของ 13:16 และ 15:4-5 เก่ียวกบั 
 พงศพ์นัธ์ุท่ีนบัไม่ถว้น และผลลพัธ์ก็คือวา่ พระเจา้ “ไดน้บัวา่” ความเช่ือของเขานั้นเป็นความชอบ 
 ธรรม555 

 
“ในท่ามกลางบทน้ีก็ปรากฎส่ิงท่ีบางทีเป็นขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในพระคมัภีร์ทั้งหมด คือ ปฐม- กาล 15:6    
ในขอ้น้ี  หลกัค าสอนแห่งการใหช้อบธรรมโดยความเช่ือก็ถูกตั้งข้ึนเป็น คร้ังแรก    น่ีเป็นขอ้แรกใน
พระคมัภีร์ท่ีกล่าวอยา่งชดัเจนถึง (1) ‘ความเช่ือ’ (2) ‘ความชอบ ธรรม’ และ (3) ‘การท าให้ชอบ
ธรรม’” 556 

 
การวางใจในพระสัญญาของพระเจา้คือส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ในการท าให้ชอบธรรมในทุกๆ สมยัพระ-
สัญญาต่างๆ ของพระเจา้ (เน้ือหาของความเช่ือ) นั้นหลากหลาย แต่เป้าหมายแห่งความเช่ือนั้น 
ไม่ไดห้ลากหลาย มนัเป็นพระเจา้อยูเ่สมอ557 ตามหลกัแลว้อบัรามไดว้างใจในบุคคลและไดห้วงัใน 
พระสัญญา ท่ีจะท าให้ใครคนหน่ึงชอบธรรมหมายถึงท่ีจะประกาศว่าบุคคลนั้นชอบธรรมไม่ใช่ท่ี 
จะท าให้เขาหรือเธอชอบธรรม (เปรียบเทียบ ฉธบ. 25:1) การท าให้ชอบธรรมแสดงออกถึงค าตดั 
สินทางกฎหมาย 

 
พวกนกัศาสนศาสตร์แบบพนัธสัญญา เช่ือว่าเป้าหมายแห่งความเช่ือท่ีช่วยให้รอดในทั้งสองพนัธ- 
สัญญาคือส่ิงเดียวกนั นั่นคือ พระเยซูคริสต์558    อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ามนัไม่มีการเปิดเผยท่ี 
เฉพาะอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัพระเยซูคริสตต์ั้งแต่ตอนตน้ๆ ในพนัธสัญญาเดิมเพื่อท่ีจะอธิบายถึง การ
สรุปเช่นนั้น 

 
บางทีโมเสสได้บนัทึกความเช่ือของอบัรามท่ีน่ี เน่ืองจากว่ามนัเป็นพื้นฐานส าหรับการท าพนัธ-
สัญญาแบบอบัราฮมั พระเจา้ไดท้  าพนัธสัญญาน้ีกบัคนท่ีไดเ้ช่ือพระองค ์

 
ยากอบ 2:21 ช้ีแนะว่าอบัรามไดถื้อว่าชอบธรรมเม่ือเขาไดถ้วายอิสอคั (บทท่ี 22)    ยากอบได ้
หมายถึงว่า งานของอบัรามแห่งการถวายอิสอคัอย่างเต็มใจได้ท าให้เขาชอบธรรม (นั่นคือ ได ้
ประกาศว่าเขาชอบธรรม) งานของเขาไดแ้สดงออกถึงสถานภาพท่ีชอบธรรมของเขา ในปฐมกาล 
บทท่ี 15 นั้น  พระเจา้ไดป้ระกาศว่าอบัรามชอบธรรม แต่ในปฐมกาลบทท่ี 22 งานของอบัรามได ้
ประกาศ (เป็นพยาน) วา่เขาชอบธรรม 



 
“ในการถวายบูชาอิสอคันั้นก็มีการไดส้ าแดงถึงความหมายท่ีสมบูรณ์ของถอ้ยค า (ปฐก. 15:6) ท่ีได้
ถูกกล่าวไว ้30 . . .ปีก่อนหนา้ในการยกยอ่งความเช่ือของอบัราฮมัในพระสัญญา เก่ียวกบับุตร . . . . 
มนัเป็นการยอมจ านนท่ีเต็มใจของลูกแห่งพระสัญญา ‘ท่ีถือว่าพระเจา้ สามารถชุบเขาให้เป็นข้ึนมา
จากความตายได’้ซ่ึงไดพ้ิสูจน์ความเช่ือของเขาอยา่งแทจ้ริง”559 

 
15:8   อบัรามไดร้้องขอหมายส าคญั ซ่ึงเป็นการยนืยนัความเป็นจริงท่ีเหนือธรรมชาติวา่ พระเจา้จะบรรลุ  

พระสัญญาท่ีไกลลบัตาอยา่งแทจ้ริง    การร้องขอของเขาแสดงใหเ้ห็นวา่เขาไดถื้อเอาพระเจา้อยา่ง 
จริงจงั 

 
“การร้องขอหมายส าคญัไม่ใช่ผดิปกติในสมยัพนัธสัญญาเดิม   ส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อท่ีจะ คน้พบน ้ า
พระทยัของพระเจา้สักเท่าไหร่ แต่เพื่อท่ีจะยนืยนัมนั”560 

 
 พระเจา้ไดต้อบสนองโดยการท าพนัธสัญญากบัอบัราม (ขอ้ 9-12, 17) 
 

“อบัรามสามารถเขา้ไปสู่พนัธสัญญาของพระเจา้ไดห้ลงัจากท่ีเขาไดถู้กนบัว่าชอบธรรมโดยความ
เช่ือของเขาเท่านั้น”561 

 
“ส่ีพิธีการถูกอา้งอิง [ในพนัธสัญญาเดิม] ในฐานะส่วนต่างๆ ของกรณีการท าพนัธสัญญา   พวกมนั
คือ การตั้งศิลาหรือกองศิลา  การสาบาน  การถวายสัตว ์และ/หรือ การทานอาหาร รวมกนั”562 

 
ตามปกติแลว้ พิธีการน้ี (การถวายสัตว)์ ไดเ้ก่ียวขอ้งสองฝ่าย โดยการแบ่งสัตวอ์อกเป็นสองส่วนท่ี 
เท่าๆ กนั  การจบัมือและการผา่นไประหวา่งสองส่วน (เปรียบเทียบ ยรม. 34:18-19) อยา่งไรก็ตาม 
ณ โอกาสน้ีพระเจา้เท่านั้นท่ีไดผ้่านไประหว่างสองส่วนน้ีซ่ึงบ่งบอกว่าอบัรามไม่มีพนัธะท่ีจะท า 
ตามเพื่อจะไดรั้บพระสัญญาต่างๆ แบบพนัธสัญญา (ขอ้ 17) 

 
15:9-10  สัตวท่ี์ถูกใชก้็เป็นแบบมาตรฐานของสัตวบูชา และคงไดแ้สดงถึงชนชาติอิสราเอลวา่เป็น “อาณา- 
 จกัรของปุโรหิต” (อพย. 19:6) 
 

“การใชส้ัตวบูชาหา้ประเภทท่ีแตกต่างกนั ณ โอกาสน้ีเนน้ถึงความจริงจงัของโอกาสน้ี”563 

 



“เราแนะน าว่าการผ่าสัตวใ์นปฐมกาล 15:9-10, 17 นั้นถูกก าหนดให้เป็น ‘เคร่ืองบูชาท่ีให้ ค  า
ปฏิญาณต่อพนัธสัญญา’. . . . การฆ่าและการแบ่งส่วนสัตวโ์ดยอบัรามนั้นเป็นการจดั  เต รียมแบบ
เคร่ืองบูชาส าหรับการให้ค  าปฏิญาณของพระเจา้ซ่ึงตามมาเก่ียวกบัพนัธสัญญา โดยพระยาเวห์ผูซ่ึ้ง
โดยการผา่นระหวา่งสองส่วนนั้น ก็ปฏิญาณอยา่งเปล่ียนแปลงไม่ได ้ ถึงความส าเร็จของพระสัญญา
แบบพนัธสัญญาท่ีมีต่อบรรพบุรุษคนน้ี    การริเร่ิมของพระ-ยาเวห์ยงัคงอยู่ในต าแหน่งท่ีส าคญัทั้ง
ในค าแนะน าส าหรับ ‘เคร่ืองบูชาท่ีให้ค  าปฏิญาณต่อ พนัธสัญญา’ (ปฐก. 15:9-10) และในการ
กระท าของค าปฏิญาณต่อพนัธสัญญาเอง (ขอ้ 17) 

 
“ปฐมกาล 15:7-21  ประกอบดว้ยการท าพนัธสัญญาท่ีซ่ึงพระยาเวห์ผกูพนัพระองคใ์นพระสัญญาต่อ
อบัราม ดว้ยการผา่นสัตวใ์นการกระท าแห่งค าปฏิญาณต่อพนัธสัญญา     อบัรามไดจ้ดัเตรียมสัตว์
ส าหรับการกระท าแห่งการใหค้  าปฏิญาณน้ีโดยทาง ‘เคร่ืองบูชา ท่ีให้ค  าปฏิญาณต่อพนัธสัญญา’ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัทั้งการฆ่าและการแบ่งส่วนสัตวท่ี์เป็น เคร่ืองบูชาลกัษณะพื้นฐานบางอยา่งของพิธีการ 
ใหค้  าปฏิญาณต่อพนัธสัญญาน้ีก็เปรียบ เทียบอยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด กบัลกัษณะบางอยา่งของหนา้ท่ีของ
พิธีถวายบูชาสัตวข์องตวับท สนธิสัญญาเท่าท่ีมีอยูใ่นตอนตน้สหสัวรรษท่ีสอง”564 

 
ท่ีจะ “ให้ค  าปฏิญาณ” หมายถึงท่ีจะให้การเห็นดว้ยอยา่งเป็นทางการต่อ (สนธิสัญญา  สัญญา หรือ 

 ขอ้ตกลง) ซ่ึงท าใหม้นัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นทางการ 
 
15:11  “ฝงูเหยีย่วนั้นไม่สะอาด (ลนต. 11:13-19; ฉธบ. 14:12-18) และเล็งถึงชนต่างชาติ (อสค.  17:3, 7;ศคย.

5:9) บางทีเป็นอียปิต.์ . . . ดงันั้นการท่ีอบัรามไดข้บัไล่ฝงูเหยี่ยวไปจากเน้ือท่ีไดถู้กตดัออกเป็นช้ินๆ 
ก็พรรณนาถึงการท่ีเขาปกป้องพงศพ์นัธ์ุของเขาจากการโจมตีของชนต่างชาติ ปฐมกาลเองก็บอกถึง
การโจมตีเป็นอนัมากจากชนต่างชาติท่ีมีต่อลูกหลานของ  อบัราฮมั (เช่น บทท่ี 26, 34) และมนัมอง
ไปขา้งหนา้ถึงการพกัแรมในอียิปต์แลว้ (บทท่ี 37-50 [เปรียบเทียบ อพย. 1:11-12])    แต่ในแง่ไหน
ท่ีการกระท าของอบัราฮมั สามารถถูกกล่าวไดว้า่เพื่อจะปกป้องลูกหลานของเขา?    ปฐมกาล 22:16-
18; 26:5 ช้ีแนะ  วา่ มนัคือการเช่ือฟังท่ีสัตยซ่ื์อของอบัราฮมัต่อพนัธสัญญานั้นท่ีไดรั้บรองถึงพระ
พรของ  พงศพ์นัธ์ุของเขา. . . . อพยพ 2:24 และ เฉลยธรรมบญัญติั 9:5 ก็วางการอพยพในพระสัญ- 
ญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีไดท้  าแก่พวกบรรพบุรุษ    ดงันั้นฉากของนกก็พรรณนาถึงความ มัน่คงของ
อิสราเอลในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของความมีศรัทธาแก่กลา้ของอบัราฮมั”565 

 
15:12   ความหวาดกลวัของอบัราม สะทอ้นถึงการตอบสนองของเขาต่อเปลวไฟท่ีได้ผ่านระหว่างส่วน 
 ต่างๆ และต่อการเปิดเผยถึงคุณลกัษณะของพระเจา้ท่ีเปลวไฟไดส้ าแดงถึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 17)  
 



15:13-14  โมเสสไดใ้ห้รายละเอียดมากข้ึนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของพงศพ์นัธ์ุท่ีน่ี มากกวา่ท่ีเขาไดเ้ปิดเผย 
ก่อนหนา้นั้น  (เปรียบเทียบ ขอ้ 14, 16)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ 400 ปีของการเป็นทาสนั้นก็เร่ิมตั้งแต่ 
1845    กคศ. ถึง 1446 กคศ. ซ่ึงเป็นวนัเดือนปีของการอพยพ พนัธสัญญาน้ีอ่านโดยผูอ่้านแรกๆ ของ
ปฐมกาลหลงัจากการอพยพ พวกเขาคงไดรั้บการหนุนใจอยา่งมากมาย (เปรียบเทียบ อพย.12: 40-
42) พวกเขาไดมี้ประสบการณ์การเติมเต็มจากพระสัญญาน้ี คนในยุคน้ีไดอ้อกมาจากอียิปต์โดย มี
ทรัพยส์มบติัติดมามากมาย และมีการสัญญาตรงน้ีวา่ “คนอียิปตจ์ะสูญเสีย” (เปรียบเทียบ อพย. 12: 
31-36)  

 
 

15:15 คนโบราณ ไดนึ้กถึงความตายว่าเป็นเวลาท่ีพวกเขาจะรวมกนัใหม่กบับรรพบุรุษของพวกเขาท่ีได ้
 ตายไป (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 12:23)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัมีความเขา้ใจเล็กนอ้ยถึงส่ิงท่ีอยูไ่กลพน้ 
 จากความตาย ณ เวลาน้ีในประวติัศาสตร์566 

 
15:16   ค าฮีบรูท่ีแปลว่า “ชนรุ่น” อา้งอิงถึง ชัว่อายุอย่างแทจ้ริง  ซ่ึง ณ ระยะเวลาน้ีในประวติัศาสตร์คือ 
 ประมาณ 100 ปี567   ดูเหมือนน่ีจะเป็นการอธิบายท่ีดีกว่าชนส่ีรุ่นตามตวัอกัษร    ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิง 
 ถึงชนส่ีรุ่นตามตวัอกัษรใน อพยพ 6:16-20 และ กนัดารวิถี 26:58-59  แต่มนัค่อนขา้งมีช่องว่างใน 
 พงศพ์นัธ์ุเหล่านั้น568    “คนอาโมไรต์” ท าหนา้ท่ีเป็นค าเปรียบเทียบส าหรับ 10 ชนชาติในคานาอนั 
 ท่ีไดถู้กกล่าวไวใ้นขอ้ท่ี 19 ถึง 20    ค  าเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบท่ีซ่ึงส่วนหน่ึงของทั้งหมด 
 แสดงถึงทั้งหมด อยา่งเช่นท่ีน่ี หรือทั้งหมดแสดงถึงส่วนหน่ึง 
 
15:17   เตาท่ีควนัพลุ่งอยูแ่ละคบเพลิงเป็นส่ิงเดียวกนั    น่ีเป็นความสว่างท่ีแรงกลา้ เปลวไฟท่ีร้อนซ่ึงเป็น 
 สัญลกัษณ์ของพระเจา้ในความบริสุทธ์ิของพระองค ์   เปลวไฟน้ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีดีของพระเจา้ท่ีวา่  

มนับริสุทธ์ิ  มนัก าจดัในการพิพากษา และมนัจดัเตรียมความสวา่งและความอบอุ่น 
 



“การกระท า น้ีคือ.  .  .  .พระสัญญาท่ีว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับพงศ์พันธ์ุของอับราฮัม (เช่น 
26:3,24;28:15; 31:3; 46:4 และขอ้อ่ืนๆ)    ท่ีจริงค าอธิบายของการปรากฎของพระเจา้  ดงัเช่น เตาท่ี
ควนัพลุ่งอยู ่และ ‘คบเพลิง’ เช้ือเชิญการเปรียบเทียบกบัเสาเมฆและเสาไฟ  ท่ีได้เป็นลกัษณะเด่น
ของการวนเวยีนในถ่ินทุรกนัดาร และโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัควนั ไฟ  และคบเพลิง (อพย.  19:18; 
20:18) ท่ีไดแ้สดงถึงการให้ธรรมบญัญติั ณ ภูเขาซีนาย   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานต่างๆ ท่ีสามารถ
มองเห็นไดข้องการทรงสถิตของ พระเจา้กบัประชากรของพระองค ์วา่พระองคไ์ดด้ าเนินท่ามกลาง
พวกเขาและพวกเขาก็เป็นประชากรของพระองค ์(ลนต. 26:12) 

 
“ดงันั้น ตามหลักแล้ว ในตอนน้ีประสบการณ์ของอบัรามก็บอกล่วงหน้าถึงประสบการณ์ ของ
พงศ์พนัธ์ุของเขา    เขาเห็นว่าพวกเขาอยู่ภายใตก้ารโจมตีจากมหาอ านาจต่างชาติแต่ ได้รับการ
ปกป้องและก็ช่ืนชมกบัการทรงสถิตแบบทนัทีของพระเจา้  ในแวดวงของอบัราฮมัในท่ีอ่ืนๆ นั้น  
ชีวิตของเขาก็เขียนไวล่้วงหน้าถึงฉากต่างๆ ในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล การกนัดารอาหารได้
ผลกัดนัเขาไปสู่การตั้งถ่ินฐานในอียิปต ์(12:10; เปรียบเทียบ บทท่ี 42-46)    เขาไดร้อดพน้หลงัจาก
ท่ีพระเจา้ไดใ้ห้เกิดภยัพิบติัแก่ฟาโรห์ (12:7; เปรียบเทียบ อพย. 7-12) เขาไดม้ัง่คัง่โดยการท่ีเขาอยู่
ในอียิปต ์(13:2; เปรียบเทียบ อพย. 12:35-38) และไดเ้ดินทางเป็นระยะๆ (13:3; เปรียบเทียบ อพย. 
17:1 และขอ้อ่ืนๆ ) กลบัไปยงัคานาอนั  ในปฐมกาลบทท่ี 22  อบัราฮมัเดินทางสามวนัไปยงัภูเขา 
และถวายเคร่ืองบูชาแทนท่ีบุตรคนเดียวของเขา  พระเจา้ปรากฎแก่เขาและยนืยนัถึงพระสัญญาต่างๆ 
ขององคอี์ก   แน่นอนวา่ ภูเขาซีนายเป็นการเดินทางสามวนัจากอียปิต ์(อพย. 8:27) ท่ีท่ีบรรดา  บุตร
หวัปีของคนอิสราเอลไดรั้บการผา่นเวน้ (อพย. 12)    มนัมีการถวายบูชาท่ีนัน่เช่นกนั   พระ เ จ้ า ไ ด้
ปรากฎและไดย้นืยนัถึงพระสัญญาต่างๆ ของพระองคอี์ก (อพย. 19-24) 

 
“สุดทา้ย มนัอาจไดรั้บการสังเกต การตีความของปฐมกาล 15:9-11, 17 ท่ีขา้พเจา้ก าลงั น า เสนอบน
พื้นฐานของตัวบทอ่ืนๆ ทางพิธีกรรมในหมวดเพ็นทาทูคนั้ นสอดคล้อง กันกับข้อ ท่ี 13-16                    
ซ่ึงอธิบายวา่ พงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมัจะถูกกดข่ีเป็นเวลาถึง 400 ปีในอียิปตก่์อนท่ี  พวกเขาจะออกมา
พร้อมกบัสมบติัมากมาย  ไม่วา่ขอ้เหล่าน้ีเป็นการเพิ่มเติมเขา้ไปในเร่ืองราวในภายหลงัหรือเป็นส่วน
หน่ึงของมันอย่างท่ีแวน เซเทอร์ยืนย ัน. . . . พวกมันก็ยืนย ันว่า ณ ระยะตอนต้นอย่างมาก                           
ในประวติัศาสตร์ของธรรมเนียมน้ี  พิธีน้ีได้ถูกตีความว่าเป็นการ เป็นตัวแทนท่ีน่าท่ึงของ                        
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมัมนัไม่ใช่การสาปแช่ง ท่ีรวดเร็วท่ีจะเกิดข้ึน ถ้าพนัธ
สัญญาน้ีแตกหัก แต่เป็นการยืนยนัท่ีจริงจงัและท่ีเห็นไดถึ้ง    พนัธสัญญาซ่ึงเป็นพระสัญญาอย่าง
แทจ้ริง. . . .” 569 

 



นกัเขียนอีกคนหน่ึงไดโ้ตแ้ยง้ว่า ขอ้น้ีไม่ไดพ้รรณนาถึงพิธีการท าพนัธสัญญาส าหรับพนัธสัญญา 
 ฝ่ายเดียวท่ีไม่มีเง่ือนไขอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 17:1-2, 9-14; 18:18-19; 22:16; 26:5)    เขาไดเ้ช่ือ 

วา่พนัธสัญญานั้นไม่มีเง่ือนไข  แต่มนัไม่ไดก้ลายมาเป็นการไม่มีเง่ือนไขจนกระทัง่บทท่ี 22 570 

 
15:18   น่ีเป็น “การตดั” แบบเป็นทางการของพนัธสัญญาแบบอบัราฮมั ตอนน้ีพระเจา้ไดท้  าใหพ้ระสัญญา 

ต่างๆ ก่อนหนา้นั้น (12:1-3, 7) ไปสู่สนธิสญัญาของผูมี้อ  านาจเหนือกวา่ ซ่ึงคลา้ยกบัการใหดิ้นแดน 
ของกษตัริย ์เน่ืองจากว่าตอนน้ีอบัรามไดเ้ขา้ใจและเช่ือส่ิงท่ีพระเจา้ได้สัญญา    พระเจา้ในฐานะ 

 กษตัริยไ์ด้ผูกพนัพระองค์เองท่ีจะท าบางส่ิงเพื่ออบัรามผูรั้บใช้ของพระองค์    ความส าเร็จของ       
 พนัธสัญญาไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเช่ือฟังของอบัราม    มนัไดข้ึ้นอยูก่บัความสัตยซ่ื์อพระเจา้ทั้งส้ิน571 
 

“. . . มนัเหมาะสมท่ีวา่ ในหลายประเด็นนั้น  เร่ืองราวควรส่อใหเ้ห็นถึงการท าพนัธสัญญา    ณ ภูเขา
ซีนาย    ประโยคเร่ิมตน้ใน 15:7: ‘เราคือพระเจา้ท่ีพาเจา้ออกจากเมืองเออร์ของชาว   เคลเดีย’ นั้น
เหมือนกนัอยา่งแทจ้ริงกบัประโยคเร่ิมตน้ของพนัธสัญญาซีนายในอพยพ 20:2 ‘เราคือพระเจา้ของ
เจา้ ผูไ้ดน้ าเจา้ออกจากแผน่ดินอียิปต’์ ค าวา่ ‘เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย’ อา้งอิงถึงปฐมกาล 11:28, 
31 และก่อตั้งพนัธสัญญาปัจจุบนัในการกระท าในอดีตของความ รอดโดยพระเจา้จาก ‘บาบิโลน’ 
อยา่งท่ีอพยพ 20:2 ก่อตั้งพนัธสัญญาซีนายในการกระท า ของความรอดโดยพระเจา้จากอียิปต ์   การ
มาของการสถิตของพระเจา้ในไฟท่ีน่าสะพรึง กลวัและความมืดของภูเขาซีนาย (อพย. 19:18; 20:18; 
ฉธบ. 4:11) ดูเหมือนจะถูกสะทอ้น อย่างตั้งใจในนิมิตท่ีน่าต่ืนเตน้ของอบัราฮมั (ปฐก. 15:12, 17)    
ในถอ้ยค าของพระเจา้ต่อ อบัราฮมั (15:13-16) นั้น การเช่ือมโยงระหวา่งพนัธสัญญาของอบัราฮมักบั
พนัธสัญญา ซีนายนั้นถูกท าข้ึนอย่างชัดเจนโดยวิธีของการอา้งอิงถึง 400 ปีของการเป็นทาสของ
พงศ ์พนัธ์ุของอบัราฮมัและ ‘การอพยพ’ ท่ีตามมาของพวกเขา (‘ต่อมาพงศพ์นัธ์ุของเจา้จะออก มา' 
ขอ้ 14)  การพิจารณาเช่นนั้นก็น าไปสู่บทสรุปท่ีวา่ ผูเ้ขียนตั้งใจท่ีจะดึงความสนใจของ ผูอ่้านไปสู่
เหตุการณ์ต่างๆ ณ ซีนายในการพรรณนาของเขาถึงพนัธสัญญากบัอบัราฮมั 

 
“ถา้เราถามวา่ท าไมผูเ้ขียนไดแ้สวงหาท่ีจะน าภาพของซีนายมาท่ีน่ี  ค  าตอบก็อยูใ่นจุด ประสงคข์อง
พระธรรมน้ี  มนัเป็นส่วนหน่ึงของยุทธวิธีทั้งหมดของพระธรรมน้ีท่ีจะแสดง ว่าส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  า 
ณ ซีนายนั้นเป็นส่วนหน่ึงของแผนการท่ีใหญ่กวา่ท่ีซ่ึงไดท้  าตามแผน การกบับรรพบุรุษแลว้ ดงันั้น 
การอพยพและพนัธสัญญาซีนายก็ท าหนา้ท่ีเป็นการย  ้าเตือน ถึงไม่ใช่แค่อ านาจและพระคุณของพระ
เจา้เท่านั้น แต่ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้อีกดว้ย    ส่ิงท่ีพระองคไ์ดจ้ดัตั้งท่ีจะบรรลุกบัประชากรของ
พระองค ์ พระองคจ์ะท าใหส้ าเร็จ”572 

 



โมเสสไดเ้ปิดเผยถึงพรมแดนทางภูมิศาสตร์โดยทัว่ไปของแผน่ดินแห่งพนัธสัญญาท่ีน่ีเป็นคร้ังแรก    
นกัวชิาการบางคนตีความ “แม่น ้าอียปิต”์ เป็นแม่น ้าไนล ์

 
“ตามปกติแลว้ ขอ้โตแ้ยง้ก็ข้ึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงท่ีว่า ค  าฮีบรู นาฮาร์ ก็จ  ากดัต่อแม่น ้ าขนาดใหญ่อยู่
เสมอ    อยา่งไรก็ตาม ส่วนใหญ่แลว้เป็นค าฮีบรู นาฮาล (ภาษาอารเมคแปลวา่ ล าน ้ า) แทนท่ีจะเป็น
ค าว่า นาฮาร์ของปฐมกาล 15:18 ซ่ึงอาจได้รับอิทธิพลโดยนาฮาร์ท่ี สองในตวับท573    ในตวับท              
อคัเคเดียนแห่งซาร์กอนท่ีสอง (716 กคศ.) มนัปรากฎเป็น นาฮาล  มูซาร์”574 

 
ภายหลงัพระเจา้ไดร้ะบุถึงล าธาร เอล ‘อาริช’ ซ่ึงเป็น “พรมแดนทางภูมิศาสตร์ระหว่างคานาอนั 
และอียิปต์”575 ท่ีเป็นพรมแดนอยา่งแทจ้ริง (กดว. 34:5; ยชว. 15:4, 47)    ดูเหมือนนัน่จะเป็นแม่น ้ า 
ณ ท่ีน่ีอีกดว้ย    แม่น ้ ายเูฟรติสไม่เคยเป็นพรมแดนของอิสราเอล576    ดูเหมือนพรมแดนเหล่านั้นจะ 
ตรงกนักบัพรมแดนเหล่านั้นของสวนเอเดน (เปรียบเทียบ 2:10-14)  ดงันั้น สวนเอเดนอาจได้
ครอบคลุมบริเวณท่ีเดียวกนักบัแผน่ดินแห่งพระสัญญา 

 
ผูไ้ม่เช่ือเร่ืองยุคพนัปีบางคนถือว่าพรมแดนเหล่าน้ีเป็นอุดมคติท่ีแสดงออกถึงพระพรยิ่งใหญ่และ 

 เช่ือวา่พระเจา้ไม่เคยตั้งใจวา่พงศพ์นัธ์ุของอบัรามจะขยายออกไปไกลขนาดน้ีในทางภูมิศาสตร์577     
อยา่งไรก็ตาม การสรุปเช่นนั้นเป็นความคิดส่วนตวัและไม่พบการสนบัสนุนใดๆ ในตวับท 

 
15:19-21  ท่ีน่ีโมเสสไดเ้อ่ยถึงเผา่ทอ้งถ่ิน 10 เผา่ท่ีอาศยัอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญาในตอนนั้น  27 รายช่ือ

ท่ียาวท่ีสุดของชนชาติท่ีมาก่อนชนชาติอิสราเอลท่ีไดอ้าศยัอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญานั้น ก็มี 12 
เอกลกัษณ์ (10:15-18ก; 1 พศด. 1:13-18)    บางคร้ังมีการอา้งอิงถึงสอง และส่วนใหญ่แลว้ มีการ 
อา้งอิงถึงหก578    “คนคานาอนั” เป็นทั้งช่ือทัว่ไปส าหรับเผา่เหล่าน้ีทั้งหมด (ค าเปรียบเทียบ) และ 
เป็นช่ือของหน่ึงในพวกเขาอย่างท่ีถูกใช้ท่ีน่ี    “คนฮิตไทต์” เหล่าน้ีไดอ้าศยัอยู่ใกลเ้มืองเฮโบรน 
(23:10)  บางทีพวกเขาไม่ใช่คนฮิตไทต์ท่ีไดอ้าศยัอยู่ในอะโนโตเลีย (เอเชียน้อย ซ่ึงเป็นตุรกีสมยั 
ใหม่ เปรียบเทียบ 10:15) 

 
พนัธสัญญาแบบอบัราฮมัเป็นพื้นฐานต่อระบบศาสตร์แบบท่ีเช่ือเร่ืองยคุพนัปี 

 
“การท่ีคนหน่ึงเขา้ใจธรรมชาติและหนา้ท่ีของพนัธสัญญาน้ีก็จะก าหนดศาสนศาสตร์ทั้งหมดของเขา 
โดยส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ อนาคตศาสตร์ของเขา”579 

 



พนัธสัญญาน้ียงัไม่ไดถู้กท าให้ส าเร็จอย่างท่ีพระเจา้ได้สัญญาว่ามนัจะส าเร็จ เน่ืองจากว่าพระเจา้
สัตยซ่ื์อ เราก็เช่ือวา่พระองค์จะบรรลุพระสัญญาต่างๆ เหล่าน้ีในอนาคต ดงันั้นมนัจะตอ้งมีอนาคต
ส าหรับอิสราเอลในฐานะ ท่ีเป็นประเทศ (เปรียบเทียบ รม. 11)    บรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือเร่ืองยุคพนัปี
ตีความพนัธสัญญาน้ีในแนวทางตามตวัอกัษร น้อยมาก ประเด็นท่ีส าคญัคือการตีความ ถา้พระเจา้
ไดบ้รรลุพระสัญญาต่างๆ เก่ียวกบัพงศพ์นัธ์ุและพระพรตาม ตวัอกัษร แลว้  เราไม่ควรคาดหวงัว่า
พระองคจ์ะบรรลุพระสัญญาต่างๆ เก่ียวกบัดินแดนตามตวัอกัษรหรือ?580 

 
พนัธสัญญาแบบปาเลสไตน์  พนัธสัญญาแบบดาวิด และพนัธสัญญาใหม่เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากพนัธ-
สัญญา แบบอบัราฮมั แต่ละพนัธสัญญาเหล่าน้ีก็ขยายพระสัญญาหลกัอนัหน่ึงของพนัธสัญญาแบบ
อบัราฮมั นัน่คือพระสัญ- ญา ต่างๆ แห่งดินแดน  พงศพ์นัธ์ุ และพระพรตามล าดบั 

 
หลงัจากท่ีพระเจา้ไดใ้หพ้นัธสัญญาแก่อบัราม ผูเ้ขียนไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะแสดงถึงวิธีท่ีพระองค์
บรรลุ พนัธสัญญาต่างๆ    น่ีคือเหตุผลส าหรับการเลือกเน้ือหาท่ีติดตามมา    จนบดัน้ีในเร่ืองราว
ของอบัรามนั้น  โมเสสได ้เน้นแผนการต่างๆ และจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมาถึงจุดสูงสุด
ดว้ยการท าพนัธสัญญา ตอนน้ีเราเรียนรู้ถึงวธีิ ท่ีอบัรามและพงศพ์นัธ์ุของเขาจะตระหนกัถึงแผนการ
และจุดประสงคเ์หล่าน้ี น่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยถึงวิถีทาง ต่างๆ ของพระเจา้และความรับผิดชอบ
ต่างๆ ของมนุษย์581 

 
ประชากรของพระเจา้สามารถพึ่งพาท่ีพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ได ้แมว้า่พวกเขาจะตอ้งประสบ
กบั ความทุกข ์ทรมานและความตายก่อนท่ีพวกเขาจะประสบกบัพระสัญญาเหล่านั้น582 

 
6. การเกิดของอิชมาเอล  บทท่ี 16 

 
 ซารายและอบัรามไดพ้ยายามท่ีจะไดม้าซ่ึงทายาทท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาแก่พวกเขา โดยการใช้ธรรม
เนียมอนั เป็นท่ียอม รับไดท้างวฒันธรรมของสมยัของพวกเขา  แมว้า่มนัไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความลม้เหลวท่ีจะ
วางใจพระเจา้    การกระท า แบบเน้ือหนงัน้ีไดส้ร้างความซบัซ้อนอยา่งรุนแรงส าหรับอบัรามและครอบครัว
ของเขาซ่ึงรวมถึงฮาการ์ ท่ีไดห้นีไปท่ีถ่ินทุรกนัดาร อย่างไรก็ตามพระเจา้ไดพ้ิสูจน์ว่าพระองค์สัตยซ่ื์อต่อ
พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ และไดต้อบสนอง ต่อการร้องขอความช่วยเหลือของฮาการ์    พระองค์ได้
จดัเตรียมส าหรับความจ าเป็นต่างๆ ของเธอ และได้สัญญาแก่ เธอถึงพงศ์พนัธ์ุมากมายผ่านทางอิชมา-          
เอลเน่ืองจากวา่เขาเป็นบุตรชายของอบัราม 
 



“เร่ืองราวของแผนการของซาราห์ท่ีจะมีบุตรยงัไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัรายช่ือของชนชาติต่างๆ ในบทท่ี 
15  แต่ก็ดูเหมือนจะถูกปรับแต่งอย่างตั้งใจให้เขา้กบัการอา้งอิงถึงเร่ืองราวของการลม้ลงในความ
บาปในปฐมกาลบทท่ี 3    ค  ากริยาหลกั (รูปแบบของกริยากาลอนาคต) แต่ละค าและถอ้ยค าหลกัใน 
16:2-3 พบการเปรียบเทียบในปฐมกาลบทท่ี 3” 583 

 
 การพาดพึงถึงการลม้ลงในความบาปนั้นก็ช้ีแนะถึงความไม่เห็นดว้ยของผูเ้ขียนในส่ิงท่ีซารายไดท้  า 
(เปรียบ เทียบ 3:17) เขาไดด้ าเนินต่อไปท่ีจะจดจ่อท่ีปัญหาของทายาท    ซารายไม่ไดใ้หก้ าเนิดบุตรแก่อบัราม
เลย (ขอ้ 1)    เพราะฉะนั้น เธอไดแ้นะน าแผนการท่ีจะไดรั้บทายาทจากร่างกายของเขาเอง (15:4)    ดูเหมือน
ราวกบัวา่ทุกส่ิงจะ ด าเนินการไปอยา่งดีจนกระทัง่ความขดัแยง้ไดพ้ฒันาข้ึนระหวา่งซารายและฮาการ์ (ขอ้ 4)    
ความขดัแยง้น้ีไดโ้ตข้ึน เป็นวกิฤตหลกัเม่ือฮาการ์ไดห้นีจากท่ีพกัของครอบครัวไปพร้อมกบัทารกท่ียงัไม่ได้
เกิดมาของอบัราม (ขอ้ 6) พระยาเวห์ไดแ้ทรกแซงอีกคร้ังหน่ึงเพื่อท่ีจะแกไ้ขวิกฤต (ขอ้ 7)    พระองคไ์ด้
แนะน าใหฮ้าการ์ท่ีจะกลบัไปหาซาราย (ขอ้ 9)    ดงันั้นฮาการ์ไดใ้ห้ก าเนิดอิชมาเอลในบา้นของอบัราม   แต่
ภายหลงัพระเจา้ไดเ้ปิดเผยวา่เขาจะไม่ไดเ้ป็น ทายาท 
 
ซารายและฮาการ์ 16:1-6 
 
 การใชห้ญิงอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ภรรยาของตน (ขอ้ 2) เป็นวธีิของการจดัเตรียมทายาทในกรณีของการสมรส
ท่ี ไม่มีบุตรนอกเหนือไปจากการรับมาเล้ียงเป็นลูก584 ฮาการ์เป็นคนใช้ส่วนตวัของซาราย ไม่ใช่หญิงทาส    
อบัรามก็มี คนใชส่้วนตวั อยา่งนอ้ยหน่ึงคนอีกดว้ย (24:2) 
 
“มนัเป็นเร่ืองร้ายแรงส าหรับผูช้ายท่ีจะไม่มีบุตรในโลกสมยัโบราณ เพราะว่ามนัไดล้ะเขาไวโ้ดยปราศจาก 
ทายาท  แต่มนัเป็นความหายนะมากกวา่ส าหรับผูห้ญิง นัน่คือ ท่ีจะมีลูกนั้นเป็นเคร่ืองหมายของความ ส าเร็จ
ในฐานะท่ีเป็นภรรยา  ท่ีจะไม่มีลูกนั้นเป็นความลม้เหลวท่ีน่าอปัยศอดสู    ดงันั้นตลอดโลกตะวนั ออกกลาง
นั้น การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนัไดถู้กใชใ้หเ้ป็นวธีิของการขจดัการไม่มีบุตร                
แต่พวกภรรยาท่ีมัง่คัง่กว่าก็ชอบวิธีปฏิบติัของความเป็นแม่แทน ท่ีซ่ึงพวกเขาไดย้อมให้พวกสามีของพวก 
เขาท่ีจะ ‘เขา้หา’ พวกสาวใช้ของพวกเขา ซ่ึงเป็นการใช้ภาษาสละสลวยส าหรับการมีเพศสัมพนัธ์ (เปรียบ 
เทียบ 6:4; 30:3; 38:8, 9; 39:14)    จากนั้นนายหญิงสามารถรู้สึกวา่ลูกของสาวใชเ้ป็นลูกของเธอเอง และใช ้
การควบคุมบางอยา่งเหนือมนัในแนวทางท่ีวา่เธอไม่สามารถท าไดถ้า้สามีของเธอไดเ้อาภรรยาคนท่ีสอง”585 

 
 ผูค้นในวฒันธรรมของอบัรามไดถื้อวา่เมียน้อยเป็นภรรยาคนท่ีสองพร้อมกบัสิทธิ และสิทธิพิเศษ
บางอยา่ง ของภรรยาคนแรก586    แทจ้ริงแลว้ ฮาการ์ไดม้าเป็นเมียนอ้ยของอบัราม 
 



“. . . แผน่จารึกนูซิแผน่หน่ึงอ่านวา่: ‘เคลิม-นินุไดถู้กมอบให้แต่งงานกบัเชนนิมา. . . ถา้เคลิมนินุ
ไม่ไดใ้ห้ก าเนิดบุตร  เคลิม-นินุควรหาผูห้ญิงของแผ่นดินลูลู (คือ ทาสสาว) ให้มาเป็นภรรยาของ
เชนนิมา’” 587 

 
 การใชเ้มียนอ้ยไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือกเท่านั้น   แต่ในวฒันธรรมของเฮอเรียนนั้น บางคร้ังพวกสามีได้
เรียกร้องวา่  ถา้พวกภรรยาของพวกเขาไม่สามารถให้ก าเนิดลูกได ้  เธอจะตอ้งจดัเตรียมเมียนอ้ยไวส้ าหรับ
เขา588 
 

“. . . ลูกคนใดก็ตามของทาสรับใชจ้ะเป็นของนายหญิง ไม่ใช่ของแม่”589 
 
 ธรรมเนียมน้ีช่วยอธิบายว่าท าไมอบัรามได้เต็มใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของแผนการของซารายท่ีดู
เหมือนจะไม่ปกติต่อเราในโลกทางตะวนัตก    อบัรามไดเ้ห็นดว้ยกบัการแนะน าท่ีไร้ความเช่ือของภรรยา
ของเขาอยา่งท่ีอาดมัได ้ท าตามการน าของเอวา    การไม่โตแ้ยง้ของอบัรามตรงกนัขา้มกบัการกระท าท่ีองอาจ
ก่อนหนา้นั้นท่ีจะช่วยโลทให ้รอดพน้จากพวกผูจ้บักุมของเขา (บทท่ี 14) เหมือนกบัเอวา  ซารายไดต้  าหนิคน
อ่ืนส าหรับผลลพัธ์ของการกระท า ของเธอ นัน่คืออบัราม (ขอ้ 5) ซารายไดห้มายถึงวา่เธอจะไดรั้บลูกผา่น
ทางฮาการ์โดยการรับพวกเขามาเล้ียง ดงัเช่นลูกของ เธอเอง หรือโดยการท่ีเธอสามารถมีลูกเองไดใ้นฐานะท่ี
เป็นผลลพัธ์ของการเกิดลูกของฮาการ์ (ขอ้ 2)?    นกัตีความ ส่วนใหญ่ไดถื้อมุมมองอนัแรก แต่บางคนได้
ชอบมุมมองอนัท่ีสอง590   
 
 พื้นฐานของมุมมองอนัท่ีสองคือปรากฎการณ์ท่ีไม่ใช่นานๆทีของผูห้ญิงผูซ่ึ้งมีปัญหาในการตั้งครรภ์
และไดต้ั้งครรภ์หลงัจากท่ีเธอไดรั้บเด็กมาเล้ียงแมว้า่การใช้หญิงคนอ่ืนท่ีไม่ใช่ภรรยาของตนท่ีจะให้ก าเนิด
ลูกของตนเป็นธรรมเนียมของสมยันั้น  มนัไม่เคยเป็นความปรารถนาของพระเจา้เลย (2:24; มธ. 19:4-5) ท่ีน่ี
อบัรามและซารายได ้ท าซ ้ าความลม้เหลวของอาดมัและเอวา นัน่คือ สงสัยพระวจนะของพระเจา้    ฉากน้ีได้
ลงเอยดว้ยความหายนะอยา่ง ส้ินเชิงต่อทุกคนท่ีไดเ้ก่ียวขอ้ง    ฮาการ์ไดสู้ญเสียครอบครัวของเธอ  ซารายได้
สูญเสียสาวใชข้องเธอ  และอบัรามได ้สูญเสียคนใชข้องภรรยาของเขาและลูกของเขาจากฮาการ์ 
 

“หนังสือเป็นพนัเล่มท่ีถูกเขียนข้ึนต่อตา้นการมีสามีหรือภรรยาหลายคน ในขณะเดียวกนัจะไม่
น าไปสู่การตระหนักมากข้ึนถึงความชั่วของการปฏิบติัแบบนั้นมากกว่าเร่ืองราวท่ีอยู่ภายใตก้าร
พิจารณาดู”591 

 
 ซารายไดพ้ยายามท่ีจะควบคุมน ้ าพระทยัของพระเจา้โดยการยึดการริเร่ิมจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 
3:17)    เธอและอบัรามไดเ้ลือกวิธีแบบเน้ือหนงัของการไดรั้บทายาทตามพระสัญญา แทนท่ีจะรอคอย    



พระเจา้ดว้ยความเช่ือ (เปรียบ เทียบ 25:21) 592    พวกเขาไดย้อมให้วฒันธรรมของพวกเขาท่ีจะน าพาพวกเขา
แทนท่ีจะเป็นพระเจา้ 
 

“มนัเป็นความอบัอายท่ีวา่เธอ [ซาราย] ไม่ไดเ้ขา้ใจถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ความเป็นหมนัของเธอสามารถ
ถูกใช ้ โดยพระเจา้ท่ีจะวางเธอไวใ้นต าแหน่งของการพึ่งพาท่ีพระองค ์เพื่อวา่ผลสามารถเกิดข้ึนใน
ชีวติของเธอได”้593 

 
ทูตของพระเจ้าและฮาการ์ 16:7-14 
 
 น่ีเป็นหน่ึงในการอา้งอิง 48 คร้ังถึง “ทูตของพระเจา้” ในพนัธสัญญาเดิม  บางคร้ัง อยา่งเช่นท่ีน่ี  ทูต
สวรรค ์เป็นพระเจา้และในท่ีอ่ืนๆ เขาก็ปรากฎเป็นทูตส่ือสารจากพระเจา้ 
 
“การบรรยายเชิงเผยพระวจนะถึงอิชมาเอลว่าเป็น ‘ลาป่าแห่งมนุษย’์ [ขอ้ 12] (RSV) นั้นค่อนขา้งน่าท่ึง    
สัตวท่ี์ถูกอา้งอิงถึงเป็นล่าป่าท่ีไม่เช่ือง ซ่ึงท่องเท่ียวไปในทะเลทรายตามใจปรารถนา    การเปรียบเทียบน้ี 
พรรณนาอยา่งแม่นย  าอยา่งมากถึงชาวอาหรับท่ีรักอิสระซ่ึงท่องเท่ียวไปตามทะเลทรายขนาดใหญ่”594 

 
 การพยากรณ์น้ีไม่ใช่การดูถูกหรือการสาปแช่ง    อิชมาเอลจะช่ืนชมกบัเสรีภาพท่ีแม่ของเขาได้
แสวงหา    พระเจา้ได ้ตั้งช่ืออิชมาเอล (ขอ้ 11) ซ่ึงมีความหมายวา่ “พระเจา้ทรงรับฟัง” และฮาการ์ไดต้ั้งช่ือ
พระเจา้ (ขอ้ 13) วา่ “ผูห้น่ึงท่ี ทรงเห็น”    สองช่ือน้ีก่อตั้งการเปิดเผยหลกัถึงพระเจา้ นัน่คือ พระองคท์รงรับ
ฟังและพระองคท์รงเห็น    น่ี อาจเป็นกรณีเดียวในพระคมัภีร์ท่ีมนุษยพ์ูดคุยร่วมกนัในเร่ืองช่ือของพระเจา้ 
การกระท าของอบัรามและซารายได ้พิสูจน์วา่เป็นท่ีมาแห่งความยุง่ยากอยา่งมากส าหรับทุกคนท่ีไดเ้ก่ียวขอ้ง 
(เปรียบเทียบความผิดพลาดของอบัรามใน การไปอียิปต์ 12:11-13) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ดูแลและ           
อวยพรอิชมาเอลแมว้า่เขาเป็นผลของการกระท าโดย พลการของอบัราม น่ีเป็นอีกโอกาสหน่ึงท่ีอบัรามไม่ได้
วางใจพระเจา้อยา่งท่ีเขาควรจะไดว้างใจ (เปรียบเทียบ 12:10-20) 
 

“ทั้งฮาการ์และมารีย ์[มารดาของพระเยซู] เป็นตวัแทนของตวัอย่างของบรรดาผูห้ญิงท่ีไดย้อมรับ
พระจนะของพระเจา้อย่างเช่ือฟัง และดว้ยเหตุนั้นก็ไดน้ าพระพรไปสู่พงศพ์นัธ์ุซ่ึงมากเกินไปท่ีจะ
นบัได”้595 

 
 เปาโลไดเ้ขียนวา่เร่ืองราวน้ีประกอบดว้ย (ไม่ใช่) การเปรียบเทียบ (กท. 4;24)    “การเปรียบเทียบ” 
ในทุก วนัน้ี หมายถึงเร่ืองราวท่ีปราศจากพื้นฐานทางขอ้เท็จจริง เปาโลไม่ไดป้ฏิเสธความเป็นจริงของปฐม
กาลบทท่ี 16  แต่ ท่านได้ใช้เร่ืองราวน้ีเป็นพื้นฐานส าหรับการเปรียบเทียบ “ตวัอย่างประกอบ” หรือ                



“การเทียบเคียง” น่าจะเป็นค าท่ีดี กว่าในการท่ีจะใช้ ฮาการ์แสดงถึงพนัธสัญญาแบบโมเสสและอิชมาเอล
เป็นผลของมนั (ทาส) ซาราย เป็นพนัธ-สัญญาแบบอบัราฮมัและอิสอคัเป็นผลของมนั (บุตรท่ีเป็นไท) บุตร
แห่งเน้ือหนงัก็ข่มเหงบุตรแห่งพระสัญญา (กท. 4:29) 
 
 มนัมีการเหน็บแนมอย่างมากในเร่ืองราวน้ี ซารายท่ีเป็นหมนัไดอ้าศยัอยูใ่นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ในขณะท่ี ฮาการ์ ท่ีไม่ไดเ้ป็นหมนัได้ลงเอยโดยการอาศยัอยู่ในดินแดนท่ีไม่อุดมสมบูรณ์ คนอียิปต์ ผูซ่ึ้ง    
ฮาการ์ท่ีถูกโจมตีได ้หนีไปหาเพื่อเสรีภาพ ภายหลงัไดท้  าใหผู้โ้จมตี ซ่ึงก็คือพงศพ์นัธ์ุของซารายเป็นทาส     
 
 การใช้วิธีแบบเน้ือหนงัแทนท่ีจะรอคอยพระเจา้เพื่อจะจดัเตรียมส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้ก็สร้าง
ปัญหา ต่างๆ อยู่เสมอ เร่ืองราวน้ีก็แสดงให้เห็นอีกว่า ความลม้เหลวของมนุษยไ์ม่ไดท้  าลายแผนการต่างๆ 
ของพระเจา้ใน ท่ีสุด 
 

“ถา้เราไดท้  าความผดิพลาด ซ่ึงไดน้ าเราไปสู่ความบาป  เง่ือนไขหลกัของการฟ้ืนฟูคือการยอมจ านน
อยา่งส้ินเชิงต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัอะไรก็ตาม”596 

 
 เม่ืออยู่ในความยุ่งยากอย่างมาก  ผูค้นควรอธิษฐานเพราะว่าพระเจา้รับรู้ถึงความจ าเป็นต่างๆ ของ
พวกเขา และจะบรรลุพระสัญญาต่างๆ ของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขา 
 

7. เคร่ืองหมายของการเขา้สุหนตั  บทท่ี 17 
 
 หลงัจากการเกิดของอิชมาเอล 13 ปี พระเจา้ไดย้ืนยนัพนัธสัญญาของพระองค์กบัอบัรามโดยการ
กล่าวซ ้ าถึง พระสัญญาต่างๆ ของพงศพ์นัธ์ุและดินแดนและโดยการบญัชาให้อบัรามท่ีจะให้ผูช้ายทุกคนใน
บา้นของเขาเขา้ สุหนตั ดงันั้นการเขา้สุหนตัไดก้ลายมาเป็นการแสดงออกทางกายภาพ (เคร่ืองหมาย) ของ
ความเช่ือท่ีเช่ือฟังของ อบัรามและพงศ์พนัธ์ุของเขา มนัมีสามประเภทของเคร่ืองหมายในพนัธสัญญาเดิม   
เคร่ืองหมายบางอย่างเป็น หลักฐานท่ีได้โน้มน้าวผูส้ังเกตเก่ียวกับบางส่ิง (เช่น ภยัพิบติัของคนอียิปต์) 
เคร่ืองหมายอ่ืนๆ เป็นการกระท าท่ี เจาะจงท่ีไดค้ลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ท่ีไดถู้กประกาศออกไป (เช่น ค า
พยากรณ์ท่ีไดถู้กประกาศออก ไป) และเคร่ือง หมายอ่ืนๆ เป็นการย  ้าเตือนถึงบางส่ิง (เช่น รุ้ง  การเขา้สุหนตั) 
พระเจา้ไดห้นุนใจความเช่ือของบรรพบุรุษคนน้ี ต่อไปโดยการเปล่ียนช่ืออบัรามเป็นอบัราฮมั และซาราย
เป็นซาราห์ น่ีเป็นการยืนยนัท่ีเพิ่มเติมซ่ึงพระเจา้จะให้ พงศ์พนัธ์ุท่ีนบัไม่ถว้นแก่พวกเขาอยา่งแทจ้ริงตามท่ี
พระองคไ์ดส้ัญญาไว ้
 



“บทน้ีเป็นจุดผกผนัในเร่ืองราวของอบัราม พระสัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อเขานั้นไดรั้บการเปิดเผยทีละเล็ก
ทีละ นอ้ย  สร้างข้ึนทีละนอ้ยและมีรายละเอียดและแน่นอนมากยิง่ข้ึน จนกระทัง่พวกมนัถูกกล่าวซ ้ า
และถูกเขียน ลงในความดงัท่ีค่อยๆ เพิ่มระดบัข้ึนอย่างรุ่งโรจน์ในการพูดของพระเจา้ท่ียาวและ
ละเอียดลออ จากจุดน้ีใน ปฐมกาลนั้น  การพดูของพระเจา้ก็ไม่ค่อยมี และเน้ือหาใหม่เล็กๆ ก็ถูกเพิ่ม
เขา้ไปกบั พระสัญญาต่างๆ แต่ ความส าเร็จของพระสัญญาเหล่าน้ีก็เป็นท่ีเห็นไดม้ากยิง่ข้ึน”597 

 
 แทจ้ริงแลว้ มีการพูดของพระเจา้ห้าคร้ัง คือ ขอ้ 1ข-2, 4-8, 9-14, 15-16 และ 19-21    การพูดคร้ังท่ี
สามเป็น ศูนยก์ลางของโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรของบทน้ี  ซ่ึงอาจจะถูกอ่านเป็นสองแผงท่ี
ขนานกนั นัน่คือ 1-14 และ 15-27 
 

“บทน้ีเป็นบทความทางศาสนศาสตร์มากกวา่เร่ืองราวของอบัราฮมัแบบธรรมดา. . .” 598 

 
  อบัรามทึกทกัเอาอยา่งไม่สงสัยเลยวา่ อิชมาเอลจะเป็นทายาทตามพระสัญญาจนกระทัง่พระเจา้ได้
บอกเขาวา่ ซารายจะให้ก าเนิดทายาทของเขาดว้ยเธอเอง (ขอ้ 16) การเปิดเผยนั้นเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุด
ของบทน้ี  พระเจา้ ได้ให้การเปล่ียนช่ือและการเขา้สุหนัต เพื่อท่ีจะยืนยนัถึงพระสัญญาแห่งพนัธสัญญา
เก่ียวกบัทายาท และท่ีจะสนบั สนุนความเช่ือของอบัราม     
 
17:1-8   13 ปีหลงัจากการเกิดของอิชมาเอล (16:16) พระเจา้ไดต้รัสแก่อบัรามอีกคร้ังหน่ึง (การเปิดเผยคร้ัง 
 ท่ีห้า ขอ้ 1) พระเจา้ไดเ้รียกพระองค์เองด้วยนามใหม่ คือ เอล ชดัดยั (พระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ)    
 ส่ิงน้ีเหมาะสมตามส่ิงท่ีพระเจา้ไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะเปิดเผยแก่อบัรามว่าพระองค์จะท า นัน่จะ 
 เรียกร้องอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติ 
 

การอา้งอิงถึง “พนัธสัญญา” ในบทน้ีไดก่้อให้เกิดความสับสนบางอย่าง พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั 
(บทท่ี 15) เป็นจุดมุ่งหมาย (ขอ้ 4, 7, 11, 19, 21) แต่เคร่ืองหมายภายนอกของพนัธสัญญานั้นซ่ึงเป็น
พนัธสัญญาแห่งการเขา้สุหนตัก็เป็นจุดมุ่งหมายอีกดว้ย (ขอ้ 2,  9, 10, 13, 14; เปรียบเทียบ กจ. 7:8) 
ดงันั้นโมเสสไดใ้ชค้  าวา่ “พนัธสัญญา” กบัการอา้งอิงสองอยา่งท่ีน่ี แมว้า่พนัธสัญญาแบบอบัราฮมั
เป็นจุดมุ่งหมายโดยตลอด599 บางทีการมองดูพนัธสัญญาของการเข้าสุหนัตว่าเป็นวงกลมเล็กๆ 
ภายในวงกลมท่ีใหญ่กว่าของพนัธสัญญาจะช่วยได้  ในขณะท่ีพนัธสัญญาแบบอบัราฮมันั้น ไม่มี
เง่ือนไข พนัธสัญญาของการเขา้สุหนตันั้นไดข้ึ้นอยูก่บัการเช่ือฟังของอบัราม (ขอ้ 1-2) พระเจา้จะ
อวยพรอบัรามเม่ืออบัรามไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ดว้ยการให้ครอบครัวของเขาเขา้สุหนตั  พระพรน้ีจะอยู่
ในรูปของการขยายพงศพ์นัธ์ุของอบัราม “มากอยา่งยิ่ง”  ซ่ึงมากกวา่ท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาไวแ้ลว้  พิธี



เขา้สุหนัตจะตอ้งเป็นเคร่ืองหมายท่ีด าเนินต่อไปของพนัธสัญญาแบบอบัราฮมัแก่พงศ์พนัธ์ุของ    
อบัรามทั้งส้ิน 

 
พระเจา้ไดใ้ห้ความแน่ใจท่ีเพิ่มเขา้มาแก่อบัรามและซารายว่า พวกเขาจะมีฝูงชนของพงศพ์นัธ์ุโดย 
การเปล่ียนช่ือของพวกเขา600 พระองคไ์ดเ้ปล่ียนช่ือ “อบัราม” (บิดาผูเ้ป็นท่ียกยอ่ง) ไปสู่ “อบัราฮมั” 
(บิดาของมวลชน) และพระองคไ์ดเ้ปล่ียนช่ือ “ซาราย” (เจา้หญิงของขา้พเจา้ [บางทีเป็นการอา้งอิง 
ถึงการสืบสายโลหิตอนัสูงส่งของเธอ] ไปสู่ “ซาราห์” (ราชินีของกษตัริย ์[กษตัริยข์องชนหลายชาติ 
จะมาจากนาง ขอ้ 16])  ช่ืออบัราฮมัไดเ้นน้ถึงจ านวนของเช้ือสายของเขา  เป็นท่ีชดัเจนวา่ช่ือซาราห์ 
ไดเ้นน้ถึงธรรมชาติแบบกษตัริยข์องเช้ือสายของพวกเขา (ขอ้ 6, 16, 20  เปรียบเทียบ 12:2) 

 
“การเลือกค าว่า จงเกิดผลในข้อท่ี 6 และ การทวีข้ึนในขอ้ท่ี 2 ดูเหมือนได้ตั้ งใจท่ีจะหวนคิดถึง    
พระพรของพลโลกทั้งหมดใน 1:28: ‘จงมีลูกดกทวมีากข้ึนจนเต็มแผน่ดิน’ และการกล่าวซ ้ าของมนั
ใน 9:1: ‘จงมีลูกดกทวีมากข้ึนจนเต็มแผ่นดิน’ ดงันั้นพนัธสัญญากบัอบัราฮมัเป็นวิธีซ่ึงพระพร
ดั้งเดิมของพระเจา้จะใชเ้ป็นช่องทางไปสู่ พลโลกทั้งหมด”601 

 
การเขา้สุหนตัเป็น “พนัธสัญญานิรันดร์” (ขอ้ 7)  เพราะว่ามนัไดก้ าหนดความรอดนิรันดร์ของ 

 บุคคลท่ีไดเ้ช่ือพระเจา้อย่างท่ีอบัรามไดเ้ช่ือ ไม่ใช่เพราะว่าพระเจา้ได้ตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะปฏิบติั 
 มนัตลอดไป602 พระเจา้ไม่ไดบ้ญัชาการเขา้สุหนตัของเน้ือหนงัส าหรับคริสเตียน  คริสเตียนบางคน 
 ในธรรมเนียบแบบปฏิรูปของคณะโปแตสแตนท์ถือวา่ การบพัติสมาเป็นส่ิงท่ีพระเจา้เรียกร้องจาก 
 เราในทุกวนัน้ีแทนท่ีการเขา้สุหนตั  พวกเขาให้มีการบพัติสมาแก่ทารกซ่ึงเช่ือวา่พิธีน้ีน าทารกไปสู่ 
 “ชุมชนแห่งพนัธสัญญา” (นัน่คือ คริสตจกัร) และอยู่ภายใตก้ารดูแลของพระเจา้ในแง่ท่ีพิเศษ บาง 
 คนเช่ือวา่การบพัติสมาช่วยทารกให้รอด  คนอ่ืนๆ เช่ือวา่มนัแค่ท าให้ทารกเป็นผูรั้บพระคุณท่ีพิเศษ 
 อยา่งไรก็ตาม  พระคมัภีร์ก็ชดัเจนอยา่งแทจ้ริงท่ีวา่ การบพัติสมาเป็นพิธีท่ีผูเ้ช่ือควรปฏิบติัหลงัจาก 
 ท่ีพวกเขาวางใจใหพ้ระคริสตม์าเป็นพระผูช่้วยให้รอดของ พวกเขาในฐานะท่ีเป็นค าพยานต่อความ 
 เช่ือของพวกเขา มนัมีความเหมือนกนัระหวา่งการเขา้สุหนตัและการบพัติสมา  แต่พระเจา้ไม่ไดต้ั้ง 
 ใจใหก้ารบพัติสมาจะแทนท่ีการเขา้สุหนตั พระเจา้ไดใ้ห้บญัชาให้มีการเขา้สุหนตัของคนอิสราเอล 
 ในธรรมบญัญติัของโมเสส แต่พระองค์ไม่ไดบ้ญัชามนัส าหรับคริสเตียน เราไม่ได้ด าเนินชีวิตอยู ่
 ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส (รม. 4:10-13; 6:14-15; 7:1-4; 10:4) 
 
17:9-14  พระเจา้ตอ้งการใหอ้บัราฮมัท่ีจะใหบ้รรดาคนใชช้ายทั้งส้ินของเขาเช่นเดียวกบัลูกๆ ของเขาท่ีจะเขา้ 
 สุหนตั เหตุผลก็คือว่าพนัธสัญญาแบบอบัราฮมัจะกระทบทุกคนท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์กบัอบัราฮมั 
 ดงันั้นพวกเขาจ าเป็นตอ้งถือเคร่ืองหมายของพนัธสัญญานั้น บุคคลท่ีไดป้ฏิเสธการเขา้สุหนตั ก็ถูก  



 “ตดั” ออกจากผูค้นของเขา (ขอ้ 14)  เพราะวา่โดยการปฏิเสธมนันั้น  เขาไดป้ฏิเสธพระสัญญาต่างๆ 
 ของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมั 
 

“อย่างไม่สงสัยเลยว่า ถอ้ยค าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นค าเก่ียวกบัการตดั ผูท่ี้ไม่ไดต้ดัตนเอง (นัน่ คือ 
เขา้สุหนตั) จะถูกตดัออก (นัน่คือ ถูกขบัไล่) น่ีคือการเลือก: ถูกตดัหรือถูกตดั  ออก”603 

 
มีสองมุมมองเก่ียวกบัความหมายของการถูก “ตดัออก” จากอิสราเอล นกัวิชาการบางคนไดถื้อว่า 
นัน่หมายถึงการไล่ออกจากชุมชนแห่งพนัธสัญญาและผลประโยชน์ต่างๆ ของมนั604 อยา่งไรก็ตาม  
ก็มีหลกัฐานท่ีช้ีให้เห็นถึงการประหารชีวิตโดยคนอิสราเอลเป็นบางคร้ัง แต่ตามปกติแล้วก็โดย     
พระเจา้ และการตายก่อนเวลาอนัควร605   การคุกคามของการถูกตดัออกไดอ้ยู่เหนือผูก้ระท าความ 
ผดิท่ีเป็นคนอิสราเอลในฐานะการคุกคามของโรคระยะสุดทา้ย ซ่ึงอาจท าให้ชีวิตของคนหน่ึงจบลง 
ณ เวลาใดก็ได ้

 
บุคคลท่ีไดป้ฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมในการเขา้สุหนตัไดแ้สดงออกถึงการขาดความเช่ือของเขาในพระเจา้
โดยการปฏิเสธของเขา    ดงันั้นเขาไดล้ะเมิดพนัธสัญญาแห่งการเขา้สุหนตั (ขอ้ 14)  

 
แน่นอนวา่ บรรดาผูช้ายเท่านั้น ท่ีไดเ้ผชิญกบัการเขา้สุหนตัในสังคมบรรพบุรุษของโลกตะวนัออก 
ใกล้โบราณนั้น ผูค้นไดถื้อว่าเด็กหญิงหรือผูห้ญิงไดแ้บ่งปันถึงสภาพของบิดาของเธอถ้าเธอเป็น 
โสด หรือสามีของเธอถา้เธอไดแ้ต่งงานแลว้ 

 
การเขา้สุหนตัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมดว้ยเหตุผลหลายประการ 

 
1. นั่นจะได้เป็นการย  ้าเตือนบ่อยๆ แก่ผูช้ายทุกคนท่ีได้เขา้สุหนัตถึงพระสัญญาต่างๆ ของ  

พระเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือสาย 
2. นัน่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการตดัเน้ือหนงั ผูช้ายท่ีไดเ้ขา้สุหนตัคือผูห้น่ึงท่ีไดป้ฏิเสธ “เน้ือหนงั” 

(นัน่ คือ ลกัษณะทางกายภาพและตามธรรมดาของชีวิต) เพื่อประโยชน์ของการวางใจใน
พระยาเวห์ และพระสัญญาต่างๆ ฝ่ายวญิญาณของพระองค ์

3. นัน่ไดส่้งผลต่อความสะอาดมากข้ึนของชีวิตและเสรีภาพจากผลกระทบต่างๆ ของความ
บาป (นั่นคือ โรคและความตาย) การเข้าสุหนัตไม่ใช่พิธีใหม่ พวกปุโรหิตในอียิปต์ได้
ปฏิบติัมนัเช่น เดียวกบัส่วนใหญ่ของคนคานาอนั คนอาหรับ และคนเฮอเรียน (ฮอไรท)์  แต่
ในเมโสโปเตเมีย นั้นมนัไม่ไดเ้ป็นธรรมเนียม ต่อมาคนเอโดม คนโมอบั และคนอาโมไรต์
ได้ปฏิบติัมนั  แต่คน ฟีลิสเตียไม่ได้ปฏิบติัมนั606    โดยการบญัชามนัแก่อับราฮัมและ



ครอบครัวของเขานั้น  พระเจา้ ได้ให้หลกัฐานอีกว่า พระองค์จะอวยพรบรรพบุรุษคนน้ี    
การเขา้สุหนตัมีคุณค่าทางอนามยั    หลกัฐานหน่ึงของส่ิงน้ีก็คือ มะเร็งท่ีอวยัเพศมีอตัราการ
เกิดสูงข้ึนในบรรดาผูช้ายท่ีไม่ไดเ้ขา้ สุหนตั607    การเขา้สุหนตัเป็นพิธีของการไปสู่การเป็น
ผู ้ใหญ่ในวัฒนธรรมเหล่าน้ี608   ตามปกติ แล้ว มันได้ถูกปฏิบัติกับผู ้ใหญ่ตอนต้น 
(เปรียบเทียบ บทท่ี 34) การเขา้สุหนตัทารกเป็นบางส่ิง ท่ีใหม่  

 
“การคน้ควา้บ่งบอกวา่วฒันธรรมทางตะวนัออกกลางอ่ืนๆ ไดป้ฏิบติัการเขา้สุหนตั. . .อยา่งไรก็ตาม  
คนฮีบรูนั้นก็พิเศษท่ีวา่พวกเขาไดป้ฏิบติัการเขา้สุหนตัทารก ซ่ึงแมว้า่มี ความเส่ียงทางการแพทยถ์า้
ไม่ไดก้ระท าอยา่งเหมาะสม นั้นก็เจ็บปวดทางกายและทางจิตใจนอ้ยกวา่การเขา้สุหนตัท่ีไดป้ฏิบติั
ตอนอายแุก่กวา่”609 

 
“การก าหนดวนัท่ีแปดหลังจากการเกิดให้เป็นวนัของการเขา้สุหนัตนั้นเป็นหน่ึงของการระบุท่ี
อศัจรรยใ์นพระคมัภีร์  ซ่ึงเป็นไปตามจุดยนืทางการแพทย ์  ท าไมตอ้งวนัท่ีแปด? 

 
“ณ การเกิดนั้น  ทารกมีสารอาหาร  โปรตีนต่อตา้นเช้ือโรคในร่างกาย  และสารอ่ืนๆ จากโลหิตของ
แม่ของเขา ซ่ึงรวมถึงองค์ประกอบในการแข็งตวัของโลหิต  ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือโปรทรอมบิน         
โปรทรอมบินนั้นข้ึนอยูก่บัวติามินเคส าหรับการผลิตของมนั วติามินเคถูก  ผลิตข้ึนโดยแบคทีเรีย
ในล าไส้ ซ่ึงไม่ไดป้รากฎในทารกแรกเกิด หลงัจากการเกิดแลว้ โปรทรอมบินก็ลดลงจนกระทัง่ใน
วนัท่ีสามนั้น มนัก็เป็น 30 % ของปกติ การเขา้สุหนตัใน วนัท่ีสามอาจส่งผลต่อการตกเลือดซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากมายได ้“สุดทา้ยแลว้ แบคทีเรียในล าไส้เร่ิมตน้งานของพวกมนัใน
การผลิตวิตามินเค และต่อมาโปรทรอมบิน เร่ิมตน้เพิ่มข้ึน ในวนัท่ีแปดนั้น  มนัก็เลยไปสู่ 110 % 
ของปกติ และเขา้สู่ระดบัปกติ 100 % ในวนัท่ีเกา้และก็คงอยูท่ี่นัน่ตลอดชีวิตท่ีมีสุขภาพดีของบุคคล
หน่ึง เพราะฉะนั้นวนัท่ีแปด เป็นวนัท่ีปลอดภัยท่ีสุดส าหรับการเข้าสุหนัต    ในวนั เดียวนั้ น
องคป์ระกอบในการแข็งตวั ของโลหิตของบุคคลหน่ึงก็อยูท่ี่ 110 % ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดและนัน่
คือวนัท่ีพระเจา้ได ้ก าหนดเพื่อขบวนการผา่ตดัของการเขา้สุหนตั 

 
“ทุกวนัน้ี วิตามินเค (อะควา มีไฟตอน) ถูกบ ารุงแก่ทารกหลงัจากการเกิดของพวกเขา เป็นประจ า 
และส่ิงน้ีก็ขจดัปัญหาการแข็งตวัของโลหิต อยา่งไรก็ตาม ก่อนวนัต่างๆ ของ การฉีดของวิตามินเค   
ต ารากุมารเวชศาสตร์ปี 1953 ไดแ้นะน าวา่วนัดีท่ีสุดท่ีจะเขา้สุหนตั ทารกแรกเกิดคือวนัท่ีแปดของ
ชีวติ610 

   



นกัเขียนอีกคนหน่ึงไดเ้ห็นว่าวนัท่ีแปดเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจกัรท่ีสมบูรณ์ของเวลาท่ีสอดคลอ้ง 
 กบัการทรงสร้าง611 
 
17:15-21  การหวัเราะของอบัราฮมั (ขอ้ 17) อาจไดแ้สดงออกถึงความไม่เช่ือของเขา แต่อาจไดเ้ป็นการตอบ 
 สนองท่ียินดีต่อพระสัญญาของพระเจา้612    การหวัเราะของซาราห์ (18:15) ดูเหมือนจะเกิดข้ึนจาก 
 วญิญาณของความไม่เช่ือ    พระเจา้ไม่ไดว้จิารณ์อบัราฮมัส าหรับการหวัเราะ  แต่พระองคไ์ดว้ิจารณ์ 
 ซาราห์เม่ือเธอไดห้วัเราะ 
 
17:22-27  การใชว้ลี “ในวนันั้นทีเดียว” ของผูเ้ขียน (ขอ้ 26) ก็ช้ีไปยงัวนัท่ีส าคญัซ่ึงก็คือหน่ึงในวนัท่ีส าคญั 

ท่ีสุดในประวติัศาสตร์มนุษย ์(เปรียบเทียบ การเขา้ไปในนาวาของโนอาห์ 7:13 และการอพยพ อพย. 
12:17, 41, 51) 

 
การเปิดเผยคร้ังท่ีหา้ของพระเจา้น้ีไดท้  าใหพ้ระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้คืบหนา้ไปใน 6 ส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจง 
 
1.    ส่วนหน่ึงของพระพรของพระเจา้จะข้ึนอยูก่บัการถือรักษาพนัธสัญญาแห่งการเขา้สุหนตัของอบัรา

ฮมั แมว้า่ พนัธสัญญาแบบอบัราฮมัในฐานะทั้งหมดนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ิงน้ี (ขอ้ 1-2) 
2.   ประชาชาติมากมายจะมาจากอบัราฮมั (ขอ้ 4-6) 
3.   พนัธสัญญาแบบอบัราฮมันั้นจะเป็นนิรันดร์ (ขอ้ 7-8) 
4.   พระเจา้จะเป็นพระเจา้ของเช้ือสายของอบัราฮมัในความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษ (ขอ้ 7-8) 
5.   ซาราห์เองจะใหก้ าเนิดทายาทตามพระสัญญา (ขอ้ 16) 
6.   น่ียงัเป็นคร้ังแรกท่ีพระเจา้ไดร้ะบุถึงแผน่ดินแห่งพระสัญญาวา่เป็นคานาอนัตามช่ืออีกดว้ย (ขอ้ 8) 
 
“ประสบการณ์ต่างๆ ของอบัราฮมัควรสอนเราวา่กฎตามธรรมชาติ [การเป็นหมนั] ไม่ไดเ้ป็นส่ิงกีดขวางต่อ 
 จุดประสงคต่์างๆ และแผนการต่างๆ ของพระเจา้”613 
 
“ดงันั้นอบัราฮมัและโนอาห์ ไดแ้สดงวา่เป็นตวัอยา่งของผูท่ี้ไดด้ าเนินชีวิตในการเช่ือฟังต่อพนัธสัญญา และ 
 ดงันั้นก็ ‘ปราศจาก’ ต าหนิต่อหนา้พระเจา้  เพราะวา่ทั้งสองคนไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ ‘ดงัท่ี พระเจา้ตรัส
ไวก้บัท่าน’ (17:23; เปรียบเทียบ 6:22; 7:5, 9, 16)” 614 
 
 ปราศจากต าหนิไม่ไดห้มายถึงปราศจากบาป แต่มีความสัตยสุ์จริต ความสมบูรณ์ของความสัมพนัธ์ 
(เปรียบ เทียบ 6:9)    พระเจา้เรียกร้องชีวิตท่ีไดรั้บการช าระของผูท่ี้คาดหวงัพระพรต่างๆ ท่ีไดส้ัญญาไวข้อง
พระองค ์



 
8. พระยาเวห์เยีย่มเยยีนอบัราฮมั  18:1-15 

 
 บทท่ี 18 และ 19 ก่อตั้งเร่ืองราวท่ีรวมกนัเร่ืองหน่ึง แต่เราควรพิจารณาถึงตอนน้ีในเร่ืองเล่าของอบั
ราฮมั ทีละส่วน เหมือนกบัเร่ืองราวน ้ าท่วมโลกนั้น มนัมีโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร ซ่ึง
ตอนน้ีจดจ่อท่ีการ ประกาศถึงการท าลายเมืองโสโดม (19:12-13) 615 อีกคร้ังหน่ึงนัน่มีการท าลายใหญ่ซ่ึงชาย
คนหน่ึงและครอบครัวของ เขาเท่านั้นท่ีรอดพน้ สองเร่ืองราวจบลงดว้ยการมึนเมาและการปฏิบติัท่ีน่าอบัอาย
โดยลูกๆ ซ่ึงมีผลลพัธ์ต่างๆ ส าหรับ หลายชนรุ่นในอนาคต616 
 
 เรารับรู้ถึงการริเร่ิมท่ีมีพระคุณของพระเจา้ต่ออบัราฮมัในการเยี่ยมเยียนของพระองค์ เพื่อจะทาน
อาหารกบั บรรพบุรุษคนน้ีในเตน๊ทข์องเขา    น่ีเป็นเคร่ืองหมายของการสามคัคีธรรมท่ีใกลชิ้ดในวฒันธรรม
ของอบัราฮมับน พื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดนั้น พระเจา้ไดรั้บรองถึงการมาถึงในไม่ชา้ของทายาท
ตามพระสัญญาในการตอบ สนองต่อการหวัเราะแห่งความไม่เช่ือของซาราห์นั้น พระเจา้ไดป้ระกาศวา่ไม่มี
อะไรท่ีจะยากเกินไปส าหรับพระองค ์
 
 ตอนแรกนั้น ดูเหมือนบทน้ีและบทถดัไปจะไม่เก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคข์องเร่ืองเล่าของอบัราฮมั ซ่ึง
ท่ีจะแสดงถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ท่ีมีต่อบรรพรุษคนน้ี แต่พวกมนั
ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น บทท่ี 18 ใหส่ิ้งดงัต่อไปน้ี 
 
1.   ส่ิงนั้นบนัทึกการเปิดเผยอีกคร้ังหน่ึง (คร้ังท่ีหก) ท่ีซ่ึงพระเจา้ไดร้ะบุเป็นคร้ังแรกวา่เม่ือไหร่ท่ีทายาท

จะปรากฎ (ขอ้ 10, 14) ดว้ยการเปิดเผยน้ี  พระเจา้ไดเ้สริมก าลงัความเช่ือของอบัราฮมั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความเช่ือของซาราห์  

2. มันสนับสนุนการเน้นของโมเสสท่ีอ านาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้าท่ีท าการเพื่อจะบรรลุ             
พระสัญญา ต่างๆ ของพระองคท์ั้งๆ ท่ีมีสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปไม่ได ้(ขอ้ 9-15) 

3.   ในฐานะกลไกทางวรรณกรรมนั้น  มนัก็จดัเตรียมการแสดงสลบัฉากในแนวของเร่ือง และเพิ่มความ
ใจจด ใจจ่อโดยการยืดจุดส าคญัสูงสุดของเหตุการณ์    เราคาดหวงัการมาถึงของทายาทดว้ยความ
สนใจท่ีมากข้ึน 

4.   ส่ิงนั้นน าเสนออบัราฮมัวา่เป็นนกัวงิวอนเผือ่ซ่ึงเป็นหน่ึงในบทบาทของผูเ้ผยพระวจนะซ่ึง อบัราฮมั
เป็นคน แรก (เปรียบเทียบ 20:7) 

5.   ส่ิงนั้นบนัทึกการประกาศถึงการพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ของพระเจา้ (ขอ้ 16-33) 
ซ่ึงติดตาม มาในบทท่ี 19 

 



“การเผชิญหน้าในตอนเท่ียงในบทน้ีและฉากกลางคืน ณ เมืองโสโดมในบทถดัไปนั้นเป็นการ
เปรียบเทียบ ถึงความสวา่งและความมืดในทุกลกัษณะ  ฉากแรกซ่ึงสนิทสนมอย่างเงียบๆ และเต็ม
ไปดว้ยพระสัญญาก็ ถูกปกคลุมดว้ยการวิงวอนเผื่อซ่ึงความเช่ือ และความรักของอบัราฮมัแสดงถึง
ความกวา้งใหญ่ของความ ห่วงใย    ฉากท่ีสองนั้นเป็นความสับสนและความเสียหายทางศีลธรรม
และทางกายภาพท่ีจบลงดว้ยความ เส่ือมทรามท่ีไร้ความรัก ซ่ึงแมก้ระทัง่น่าเกลียดกว่าการท าลาย
อยา่งยิง่ใหญ่ของสองเมืองน้ี”617 

 
“ยงัมีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนระหว่างวิธีท่ีอบัราฮมัได้ตอ้นรับผูเ้ยี่ยมเยียนของเขา (บทท่ี 18) 
และวธีิท่ี คนโสโดมไดต้อ้นรับคณะผูแ้ทนกลุ่มเดียวกนัอีกดว้ย (บทท่ี 19)” 618 

 
18:1   อบัราฮมัไดอ้าศยัอยูใ่กลเ้ฮโบรน ณ เวลาน้ี (เปรียบเทียบ 13:18) 
 
18:2   “ชายสามคน” เป็น “พระเจา้” (ทูตของพระยาเวห์, ขอ้ 13, 17, 20, 33) และ “ทูตสวรรค์สอง

องค”์(19:1; 18:22) ผูซ่ึ้งไดเ้ยี่ยมโลทในภายหลงั ถา้อบัราฮมัไดพ้บทูตของพระยาเวห์ก่อนหนา้นั้น 
นัน่ก็ดูเหมือนเป็นไปไดว้า่เขาจะไดต้ระหนกัถึงพระองคท์นัที (เปรียบเทียบ 17:1, 22) ถา้เขาไม่ได้
พบมาก่อนนั้น อบัราฮมัก็ไดต้ระหนกัวา่ทูตน้ีเป็นใครระหวา่งการสัมภาษณ์น้ี (เปรียบ เทียบ ขอ้ 25) 

 
18:3-11 ความใจกวา้งของอบัราฮมั สะทอ้นถึงธรรมเนียมทางตะวนัออกอย่างท่ีได้ปฏิบติัในสมยัของเขา 
 และในบางท่ีในตะวนัออกกลางแมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ี    เขาไดป้ฏิบติัอย่างฉลาดมากกว่าท่ีเขาได ้
 ตระหนกัเน่ืองจากวา่เขายงัไม่รู้วา่แขกของเขานั้นเป็นผูเ้ยี่ยมเยียนท่ีเป็นพระเจา้ (ขอ้ 8)    “ซาราห์ 
 ภรรยาของเจา้อยูท่ี่ไหน?” (ขอ้ 9) ท าให้นึกถึงค าถามของพระเจา้ก่อนหนา้นั้นเก่ียวกบัอาดมั (3:9) 
 และอาแบล (4:9) 
 
18:12   การหวัเราะของซาราห์ ไดพ้รวดมาจากวิญญาณแห่งความไม่เช่ือ เน่ืองจากความผิดหวงัอนัยาวนาน  
 อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากการตอบสนองของพระเจา้ต่อมนั (ขอ้ 14)    การหวัเราะของ   อบัราฮมั (17:7) 
 ไม่ไดดึ้งการตอบสนองเช่นนั้น 
 
18:13   ขอ้เท็จจริงท่ีว่า พระเจา้ไดรู้้ว่าซาราห์หัวเราะและรู้ถึงความคิดของเธอ ไดแ้สดงถึงความรู้ท่ีเหนือ 
 ธรรมชาติของพระองคท่ี์มีต่ออบัราฮมัและซาราห์    ส่ิงน้ีคงไดเ้สริมสร้างความเช่ือของพวกเขาใน 
 ส่ิงท่ีพระองคไ์ดบ้อกพวกเขา 
 



18:14   ค าถามเชิงโวหารของพระเจา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในถ้อยแถลงท่ียิ่งใหญ่ของพระคมัภีร์นั้น ได้ย  ้าเตือนคู่ 
 สมรสท่ีชราน้ีถึงอ านาจเหนือธรรมชาติของพระองคแ์ละไดเ้สริมก าลงัความเช่ือของพวกเขาต่อไป 
 (เปรียบเทียบ ยรม. 32:17, 27) 
 
18:15   เป็นท่ีชดัเจนว่า ซาราห์ไดป้ฏิเสธว่าเธอไดห้ัวเราะเน่ืองจากความกลวัต่ออ านาจของพระเจา้ หรือ 
 เน่ืองจากความกลวัต่อการท าผิดต่อพระองค ์อีกคร้ังหน่ึง พระเจา้ไดส้ร้างความมัน่ใจในพระวจนะ 
 ของพระองค ์ถา้พระเจา้สามารถอ่านความคิดของซาราห์ได ้ พระองคไ์ม่สามารถเบิกครรภข์องเธอ 
 ไดเ้ช่นกนัหรือ? 
 
 บรรดาผูเ้ช่ือไม่ควรสงสัยพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้เพราะว่าไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ได้ส าหรับ
พระองค ์
 

9. อบัราฮมัวงิวอนเผือ่โลท  18:16-33 
 
 หลงัจากท่ีพระเจา้ไดท้บทวนเหตุผลต่างๆ ส าหรับการแบ่งปันถึงแผนการต่างๆ ของพระองคส์ าหรับ
การ ท าลายเมืองโสโดมกบัอบัราฮมัแลว้ พระองคไ์ดบ้อกบรรพบุรุษคนน้ีวา่ พระองคก์ าลงัจะสืบสวนสภาพ
ท่ีชัว่ร้ายของ เมืองนั้น ข่าวน้ีไดก้ระตุน้ใหอ้บัราฮมัท่ีจะขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะยุติธรรมในการจดัการของพระองค์
กบัคนชอบธรรมท่ี อยูท่ี่นัน่ 
 
“ค าถามเชิงโวหารในแต่ละส่วน ‘มีส่ิงใดท่ีอศัจรรยเ์กินฤทธ์ิพระเจา้จะท าไดห้รือ?’ [ขอ้14]; ‘พระองค์ผู ้
 พิพากษาสากลโลกจะไม่กระท าส่ิงท่ียติุธรรมหรือ’” [ขอ้ 25] ประกาศถึงลกัษณะเด่นหลกัของแต่ละ
หน่วย  [ขอ้ 1-15 และ ขอ้ 16-33] . . . . ในทั้งสองหน่วยนั้น  มนัคือเสียงบางประเภทท่ีกระตุน้พระยาเวห์ 
นัน่คือ  การหวัเราะของซาราห์และเสียงร้องกล่าวโทษของเมืองโสโดม”619 

 
18:16-21พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะเปิดเผยถึงความตั้งใจของพระองคท่ี์จะท าลายเมืองโสโดม และเมืองโกโมราห์ 

แก่อบัราฮมั พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้นเน่ืองจากแผนการต่างๆ ของพระองคส์ าหรับอบัราฮมั พระองค ์
ตอ้งการท่ีจะทา้ทายอบัราฮมัท่ีจะกระท าอยา่งฉลาดและอยา่งประเสริฐส าหรับความยติุธรรม 

 
“ในส่วนน้ี [ขอ้ 1-21]  เรามีตวัอย่างประกอบของการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้แลลกัษณะต่างๆ ท่ี
ส าคญัของมนั การสามคัคีธรรมเป็นจุดประสงคสู์งสุดของการเปิดเผยของพระเจา้  (1 ยน .  1:3)    
ไม่มีส่ิงใดท่ีสูงกวา่น้ี  เพราะวา่ชีวติของมนุษยพ์บความส าเร็จท่ีสมบูรณ์ของ  มัน ในการรวมกัน
และการมีส่วนร่วมกบัพระเจา้ จงสังเกตองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 



 
1.  ความสนิทสนมท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
2.   ความถ่อมใจท่ีแทจ้ริง 
3.  การเปิดเผยท่ีพิเศษ  —   การสามคัคีธรรมกบัพระเจา้นั้นเก่ียวขอ้งกบัความรู้ถึงน ้ าพระทยัของ

พระองค ์   พวกทาสไม่รู้จุดประสงคต่์างๆ ของนายของพวกเขาแต่เพื่อนๆ และคนท่ีใกลชิ้ดรู้. . . . 
4.   การสมาคมท่ีพิเศษ —  คนท่ีอยูใ่นการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ไม่ใช่แค่รู้จกัน ้ าพระทยัของพระเจา้

เท่านั้น  แต่ไดส้มาคมกบัพระเจา้ในการด าเนินการน ้าพระทยันั้นอีกดว้ย. . . .” 620 

 
พระเจา้สืบสวนสถานการณ์อย่างละเอียดถ่ีถว้นอยู่เสมอ ก่อนท่ีไดป้ล่อยการพิพากษาและส่งความ 

 หายนะมา (ขอ้ 21) 
 

“พระเจา้จะไม่ท าลายพวกเขา [ผูค้นแห่งเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์] ตามอ าเภอใจในฐานะผู ้
พิพากษาท่ียติุธรรมและชอบธรรมนั้น  พระองคจ์ะตรวจสอบหลกัฐานและจากนั้น  ก็ตอบสนอง
ต่อการกระท าของพวกเขาอยา่งเหมาะสม ภาษาแบบถือเอาลกัษณะของคนก็  ปกคลุมความเป็นจริง
ทางการด ารงอยูข่องการรู้ทุกส่ิงของพระเจา้ แต่ในบริบทน้ีดูเหมือน  พระเจ้าจะเป็นห่วงอย่างมาก
เก่ียวกบัการเปิดเผยพระองค์เอง ในฐานะผูพ้ิพากษาท่ียุติธรรมซ่ึงเน้นถึงความส าคญัของความ
รับผดิชอบของมนุษย ์และการเช้ือเชิญใหอ้บัราฮมัท่ีจะรับบทบาทของผูว้งิวอนเผือ่”621 

 
18:22-33   น่ีเป็นคร้ังแรกในพระคมัภีร์ท่ีมนุษยไ์ดริ้เร่ิมการสนทนากบัพระเจา้    เขาไดอ้ธิษฐานเพื่อผูค้นแห่ง 
 เมืองโสโดม   ไม่ใช่โลทเท่านั้น  การวิงวอนเผื่อของอบัราฮมัได้ตั้งหลายค าถามในความคิดของ 
 บรรดานกัศึกษาพระคมัภีร์ท่ีไตร่ตรอง อบัราฮมัไดส้ าเร็จในการวิงวอนเผื่อของเขาไหมเน่ืองจากว่า 
 พระเจา้ไดท้  าลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์?    นกัตีความบางคนเช่ือวา่เขาไม่ส าเร็จเพราะวา่ 
 เขาลม้เลิกเร็วเกินไป 
 

“. . . อบัราฮมัไดเ้ลิกขอก่อนท่ีพระเจา้ไดเ้ลิกให”้622 
 

ขอ้สรุปน้ีทึกทกัเอาวา่จุดประสงคห์ลกัของอบัราฮมัก็คือท่ีจะให้พระเจา้ส าแดงความเมตตาและท่ีจะ
สงวนเมืองเหล่าน้ีไวเ้พื่อเห็นแก่ผูอ้าศยัท่ีชอบธรรมไม่ก่ีคน (ขอ้ 24)     ในขณะท่ีแนวคิดน้ีอยูใ่น
ความคิดของอบัราฮมัอย่างชัดเจน  ดูเหมือนว่าจุดประสงค์หลกัของเขาจะเป็นการรับประกนัถึง
ความยุติธรรม (นัน่คือ การช่วยให้พน้) ส าหรับชนหมู่นอ้ยท่ีชอบธรรมในเมืองท่ีชัว่ช้าของพวกเขา 
(ขอ้ 23, 24) ล าดบัท่ีสอง เขาตอ้งการใหพ้ระเจา้สงวนเมืองเหล่าน้ีไว ้การตีความน้ีพบการสนบัสนุน
ในการร้องขอของอบัราฮมัต่อความยติุธรรมของพระเจา้แทนท่ีจะเป็นความเมตตาของพระองค ์(ขอ้ 



25)  การร้องขอน้ีเป็นพื้นฐานส าหรับการวิงวอนเผื่อของเขา    อบัราฮมัไดห้วงแหนช่ือเสียงของ 
พระยาเวห์ท่ามกลางพวกเพื่อนบ้านของเขา  ถ้าส่ิงน้ีเป็นจุดประสงค์หลักของเขาอย่างแท้จริง               
อับราฮัมก็ได้ส า เร็จในการได้รับความยุติธรรมส าหรับคนชอบธรรมในเมืองโสโดมและ               
เมืองโกโมราห์ 

 
ค าถามท่ีสองเกิดข้ึนจากวธีิการวงิวอนเผื่อของอบัราฮมั    การต่อรองของเขากบัพระเจา้เป็นตวัอยา่ง 

 ท่ีเราควรท าตามไหม? เป็นท่ีชดัเจนว่าอบัราฮมัไม่ไดพ้ยายามท่ีจะท าให้พระเจา้เหน็ดเหน่ือยโดย 
 การกดดันพระองค์ ตรงกันข้าม เขาได้แสวงหาความชัดเจนจากพระเจ้าเก่ียวกับขอบเขตของ 
 ความเมตตาของพระองค์ เขาตอ้งการท่ีจะคน้พบว่าพระเจา้จะมีเมตตาเพียงไรในการตดัสินเมือง 
 เหล่าน้ี 
 

ท าไมอบัราฮมัไดห้ยุดท่ีคนชอบธรรม 10 คน (ขอ้ 32)? บางทีเขาไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้จะมีเมตตาโดย
ไม่ค  านึงถึงตวัเลข623 บางทีเขาไดคิ้ดวา่ มนัคงจะมีคนชอบธรรมอยา่งนอ้ย 10 คนในสองเมืองน้ี    ถา้
เป็นอยา่งนั้น เขาไดป้ระเมินค่าความชัว่ชา้ของคนโสโดมต ่าไป และบางทีเขาไดป้ระเมินค่า อิทธิพล
ของโลทผูช้อบธรรมเหนือพวกเพื่อนบา้นของเขาสูงไป 

 
พระเจา้จะสงวนเมืองหรือประเทศเน่ืองจากมีคริสเตียนในนั้นในทุกวนัน้ีไหม? ตอนพระคมัภีร์น้ีมี 
ประโยชน์ในการตอบค าถามน้ี เพราะวา่ในมนันั้นเราสามารถเห็นไดว้า่ชนหมู่นอ้ยท่ีชอบธรรมก็เล่น 
บทบาทในการส่งอิทธิพลต่อการพิพากษาของพระเจา้ มนัสามารถท าให้การพิพากษาล่าชา้โดยการ 
ส่งเสริมการอยู่ในทางธรรม อย่างไรก็ตาม ชนหมู่นอ้ยท่ีชอบธรรมอาจไม่ไดป้้องกนัการพิพากษา 
ของพระเจา้ถา้ “บาปนั้นหนกัมาก” (ขอ้ 20) พระเจา้ไม่ไดเ้ลือกท่ีจะเอาคนชอบธรรมออกไปจาก คน
อธรรมก่อนท่ีพระองค์พิพากษาคนอธรรม อย่างท่ีพระองค์ไดก้ระท าในกรณีของโลทอยู่เสมอไป    
อยา่งไรก็ตาม พระองคผ์ูพ้ิพากษาโลกก็จดัการอยา่งยติุธรรม เราสามารถเห็นส่ิงน้ีไดเ้ม่ือเราพิจารณา 
ในมุมมองระยะยาว ผูค้นท่ีมีชีวิตอยู่ในเวลาน้ียงัไม่ได้รับการพิพากษาสุดทา้ยของพวกเขาจากผู ้
พิพากษาท่ีเป็นพระเจา้ 

 
การยนืหยดัท่ีไม่อบัอาย และกลา้หาญของอบัราฮมักบัพระเจา้นั้นอธิบายถึงส่ิงท่ีพระเยซูไดมี้ใน ความคิดเม่ือ
พระองคไ์ดส้อนถึงความส าคญัของคุณสมบติัเหล่าน้ีในการอธิษฐาน (เช่น ลก. 11:5-10; 18:1-8) การกล่าวซ ้ า
สามคร้ังเป็นเร่ืองปกติในพระคมัภีร์ แต่การท าสองเท่าของอบัราฮมัก็ให้ความ จริงจงัและน ้ าหนกัท่ีมากข้ึน
แก่ค าขอร้องของเขา 
 



 บทน้ีอธิบายถึงการก้าวหน้าในความสัมพนัธ์ของอบัราฮมักับพระเจา้ ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติส าหรับ
บรรดาผูท่ี้มี ความสัมพนัธ์กบัพระองค ์
1.    พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องแก่อบัราฮมั (ขอ้ 1) 
2.  อบัราฮมัไดต้อ้นรับการเปิดเผยของพระเจา้ (ขอ้ 2-3) 
3.   การสามคัคีธรรมเป็นผลท่ีตามมา (ขอ้ 4-8)    พวกเขาไดท้านอาหารดว้ยกนั 
4.  การสามคัคีธรรมน้ีไดน้ าไปสู่การเปิดเผยมากข้ึน และความเขา้ใจถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้มากข้ึน 
(ขอ้ 9-22) 
5.  จากการท่ีไดเ้รียนรู้จากจุดประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะพิพากษาคนบาปนั้นการตอบสนองของอบัราฮมัก็คือ
ท่ีจะ วงิวอนเผือ่บรรดาผูท่ี้อยูใ่ตก้ารพิพากษาของพระเจา้ (ขอ้ 23-33)  
 
 “ถา้มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัก็ยุง่ยากอยา่งมากท่ีจะอธิฐานเพื่อวิญญาณท่ีหลงหายอยา่งมีประสิทธิภาพ
ถา้ผูน้ั้น ไม่ไดเ้ช่ือมัน่วา่ในท่ีสุดแลว้การสูญหายนั้นจะส่งผลต่อการพิพากษาแทจ้ริงและนิรันดร์”624 

 
 บางทีบทเรียนท่ีโดดเด่นของส่วนน้ีก็คือวา่ เน่ืองจากว่าพระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาท่ีชอบธรรมพระองค์
จะไม่ ท าลายคนชอบธรรมพร้อมกบัคนอธรรม625 

 
10. การท าลายเมืองโสโดม  บทท่ี 19 

 
บทท่ี 18 และ 19 “พรรณนาถึงความตรงกนัขา้มท่ีชัดเจนระหว่างพวกบรรพบุรุษตามล าดบัคือ      

อบัราฮมัและโลทดว้ยความตั้งใจทางศีลธรรมท่ีชดัเจน (นัน่คือ การแสดงวา่ การริเร่ิมของมนุษย ์ซ่ึงก็คือการ
เลือกของโลทนั้นน า ไปสู่ความหายนะอยูเ่สมอ)”626 

 
“ในพฒันาการของเร่ืองราวน้ี สองในหัวขอ้ต่างๆ ในศิลปะการประสานเน้ือหากบัอบัราฮมัและ  
พระสัญญานั้น  หวัขอ้ของโลท  ซ่ึงเป็นคนชอบธรรมท่ีปราศจากวิญญาณของนกัเดินทางและหวัขอ้
ของเมืองโสโดม ซ่ึงเป็นตวัอยา่งเด่นชดัของค าสัญญาของโลกนัน่คือ ความไม่มัน่คง (บทท่ี 14) และ
ความเส่ือมลง  ตอนน้ีไดม้าสู่บทสรุปของพวกมนั โดยการด าเนินการท่ีเช่ียวชาญของเร่ืองราวนั้น     
อบัราฮมัผูซ่ึ้งจะมีชีวติ นานกวา่คนถือโอกาสทั้งหมดเช่นนั้น ก็ปรากฎวา่ยนือยู ่ณ จุดแห่งการวิงวอน
เผื่อของเขา (ขอ้ 27) ซ่ึงเป็นพยานท่ีเงียบของความหายนะท่ีเขาไดพ้ยายามท่ีจะปัดออกนั่น เป็น
การศึกษาท่ีสุดยอดของสอง ลักษณะของการพิพากษา นั่นคือ ความหายนะ เม่ือเมืองทั้งสองน้ี
หายไปดว้ยก ามะถนัและไฟ  และการค่อยๆ เกิดข้ึน เม่ือโลทและครอบครัวของเขาไปถึงสถานะ
สุดทา้ยๆ ของการแยกออกซ่ึงเกิดข้ึนโดยมือของผูช่้วยกู ้ของพวกเขา”627 

 



“การเคล่ือนท่ีของโลทจากเต็นทท่ี์ไดต้ั้งไวใ้กลเ้มืองโสโดม (13:12, 13) ไปสู่ท่ีพกัอาศยัอนัถาวรใน
เมืองได ้แสดงใหเ้ห็นถึงความเตม็ใจของเขาท่ีจะมีชีวติอยูก่บัความชัว่ชา้ท่ีไม่ไดค้วบคุม”628 

 
 สถานท่ีตั้งตามธรรมเนียมของเมืองโสโดมก็อยูใ่กลก้บัอ่าวทางใตข้องทะเลตาย นกัวิชาการหลายคน
ยงัคง สนบัสนุนสถานท่ีตั้งน้ี629 

 
19:1-11 บรรดาผูช้ายแห่งเมืองโสโดม ตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์แบบรักร่วมเพศกบัผูเ้ยี่ยมเยียนของโลท 
 (ขอ้ 5)    ภายหลงัธรรมบญัญติัของโมเสสไดถื้อวา่ พฤติกรรมแบบรักร่วมเพศทั้งส้ินเป็นความผิด 
 ท่ีมีโทษถึงตาย (ลนต. 18:22; 20:12; เปรียบเทียบ รม. 1:26-27) 630    การขาดความใจกวา้งของพวก 
 เขาก็ตรงขา้มกบัความใจกวา้งของอบัราฮมั (18:1-8) และสะทอ้นถึงสภาพทางศีลธรรมของพวกเขา 
 ตามล าดบั    ความใจกวา้งนั้นศกัด์ิสิทธ์ิกวา่ศีลธรรมทางเพศส าหรับโลท (ขอ้ 8; เปรียบเทียบ วนฉ. 
 19:23-25)    การประนีประนอมก็บิดเบียนค่านิยม    โลทไดถื้อวา่หนา้ท่ีของเขาท่ีมีต่อแขกนั้นใหญ่ 
 กวา่หนา้ท่ีของเขาท่ีมีต่อลูกๆ ของเขา 
 

“เม่ือผู ้ชายได้พาคนแปลกหน้าเข้าไป เขาก็มีพันธะท่ีจะปกป้องเขา แม้กระทั่งด้วยการสูญ 
 เสียชีวติของเจา้บา้น”631 
 

ความบอดดา้นจริยธรรมของชาวโสโดมน าพวกเขาสู่ความบอดดา้นจิตวิญญาณ (ขอ้ 11; เปรียบ 
เทียบ 2 พกศ. 6:18) 
 
19:12-22  “ในการท่ีจะแสดงให้เห็นวา่   การช่วยกูโ้ลทเป็นการตอบสนองต่อค าอธิษฐานของอบัราฮมันั้น  
 เร่ืองราวก็บอกวา่เพื่อวา่ถอ้ยค าของผูส่ื้อสาร [“จะเสียชีวิตไป”  ขอ้  15, 17] จะหวนคิดถึงถอ้ยค า 
 ของค าอธิษฐานของอบัราฮมัเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนชอบธรรมในบทก่อนหน้าน้ี [“ท าลาย” 
 18:23]” 632 

 
“น่ีเป็นประเด็นทั้งหมดของเร่ืองราว พระเจา้ทรงท่ีจะท าลายเมืองโสโดมโดยไม่ไดบ้อก อะไรกบั
โลทและอบัราฮมัก็ได ้(18: 17) แต่โดยพระเมตตาของพระองค ์ฑูตสวรรคไ์ดจ้บัโลทและครอบครัว
ของเขา และโดยการบงัคบัไดน้ าพวกเขาออกมาอยา่งปลอดภยั”633 

 
 “โศอาร์” (ขอ้ 22) หมายถึง “ไม่มีความส าคญั (เร่ืองของขนาด)” (เปรียบเทียบขอ้ 20) 
 



12:23-26  โจเซฟัสไดเ้ขียนวา่พระเจา้ไดส่้งฟ้าผา่มาท าให้เมืองลุกเป็นไฟ (ขอ้ 24) 634    บางทีไฟก ามะถนัท่ี
ไดต้กลงมาก็ไดป้กคลุมภรรยาของโลทขณะท่ีเธอไดเ้หลียวกลบัไปมองดู (ขอ้ 26) 635 

 
“ฝนจากฟ้าไม่สามารถถูกอธิบายวา่เป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติอยา่งเดียวได ้เช่น แผ่นดินไหว  
มนัเป็นขอ้ยกเวน้และจะไม่เกิดข้ึนซ ้ าอีก ซ่ึงเป็นการจดัเตรียมตวัอยา่งประกอบ แบบขบวนของการ
พิพากษาในยุคสุดทา้ยท่ีเป็นไฟซ่ึงมีต่อคนอธรรม (ตวัอยา่งเช่น 2 ปต.2:6-9) ความหายนะท่ีเป็นคู่
ของโนอาห์และโลทก็พรรณนาถึงค าสอนของพระเยซูในเร่ืองความฉับพลนัของการเสด็จมาของ
บุตรของมนุษย ์(ลก. 17:26-30)” 636  

 
ส่ิงทั้งหมดท่ีโลทไดม้าโดยการอาศยัอยูใ่นเมืองโสโดมก็ไดถู้กเผาไปเหมือนไม ้หญา้แห้ง และฟาง 

 (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:10-15)    อคัรทูตเปโตรไดอ้า้งวา่โลทเป็นตวัอยา่งของการช่วยให้พน้ของคน 
 ชอบธรรมโดยพระเจา้จากการทนมานท่ีพระเจา้ใช้เพื่อลงโทษคนอธรรม (2 ปต. 2:6-10) ยอห์น 
 ไดเ้รียกให้บรรดาผูเ้ช่ือท่ีจะไม่รักโลกหรือส่ิงต่างๆ ในโลกเพราะวา่พวกมนัจะล่วงไป (1 ยน. 2:15-
 17) 
 
19:27-29อย่างเช่นในเร่ืองราวของน ้ าท่วมโลกนั้น  ผูเ้ขียนไดมุ้่งความสนใจของผูอ่้านไปท่ีการตอบสนอง 
 ของแต่ละบุคคลต่อการพิพากษาแทนท่ีจะเป็นการท าลายเอง   ท่ีน่ีบุคคลเหล่านั้นคือภรรยาของโลท 
 และอบัราฮมั    ภายหลงัพวกเขาจะเป็นโลทและลูกสาวของเขา    ภาพของอบัราฮมัในขอ้ท่ี 27-28 
 นั้นคลา้ยกบัภาพของโมเสสท่ีวิงวอนเผื่ออิสราเอลในสงครามกบัคนอามาเลข (อพย. 17:11-12) 637   
 การอธิษฐานของโลทเก่ียวกบัเมืองโศอาร์ (ขอ้ 18-20) ตรงขา้มกบัการอธิษฐานของอบัราฮมัท่ีมีต่อ 
 เมืองโสโดม (18:23-32) 
 

“การแทนท่ีโลทโดยอบัราฮมัในประโยคน้ี    [“พระเจา้ทรงระลึกถึงอบัราฮมั” ขอ้  29;  เปรียบเทียบ 
8:1] ก็ตั้งประเด็นทางศาสนศาสตร์ท่ีส าคญั     โลทไม่ไดรั้บความรอดโดย ความดีของเขาเองแต่โดยทางการ
วิงวอนเผื่อของอบัราฮมั”638    อบัราฮมัไดช่้วยกูโ้ลทสอง คร้ัง คือจากพวกกษตัริยแ์ห่งเมโสโปเตเมีย (บทท่ี 
14) และจากเมืองโสโดม 
 
19:30-38  เป็นท่ีชดัเจนว่าโมเสสไดร้วมเร่ืองราวของการร่วมประเวณีระหว่างผูใ้กล้ชิดทางพนัธุกรรม 
 อยา่งมากของโลทดว้ยอยา่งนอ้ยสองจุดประสงค ์
1.  ส่ิงนั้นให้ท่ีมาของชนชาติโมอบัและอมัโมน ท่ีได้เล่นบทบาทหลกัในฐานะพวกศตัรูเก่าแก่ใน

ประวติัศาสตร์ภายหลงัของอิสราเอล    โมอบัฟังดูเหมือนค าท่ีแปลว่า “จากบิดา” และอมัโมน
หมายถึง “บุตรชายแห่งญาติของขา้พเจา้”    “มรดกของเขาซ่ึงก็คือ โมอบัและ  อมัโมน (ข้อ 37 เป็น



ตน้ไป) ไดถู้กก าหนดใหจ้ดัเตรียมการล่อลวงของเน้ือหนงัท่ีแย ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล 
(คือการล่อลวงของพระบาอลัเปโอร์, กดว. 25) และการบิดเบือนทางศาสนาท่ีรุนแรงท่ีสุด (คือการ
บิดเบือนของพระโมเลค, ลนต. 18:21)” 639 

 
2.  เร่ืองราวน้ี ยงัอธิบายถึงผลกระทบท่ีเลวทราม ซ่ึงการมีชีวิตอยู่ในเมืองโสโดมไดมี้ต่อลูกสาวของ

โลทอีกดว้ย    ผูเ้ขียนไดป้ระณามลูกสาวของโลทโดยไม่ไดเ้อ่ยช่ือของพวกเขา (เปรียบเทียบ นรธ. 
4:1)    ลูกสาวคนโตของเขาปรารถนาท่ีจะแต่งงานอยา่งมากจนเธอ  ไดก้ล่าวเกินจริงถึงผลกระทบ
ต่างๆ ของความหายนะเม่ือเร็วๆ น้ี (ขอ้ 31) 

 
“โลทสามารถท่ีจะน าลูกสาวของเขาออกจากเมืองโสโดม แต่เขาไม่สามารถน าเมืองโสโดมออกจาก
ลูกสาวของเขาได”้640 

 
“ตลอดทัว่โลกตะวนัออกใกลโ้บราณนั้น  การร่วมประเวณีระหว่างพ่อและลูกสาวนั้นได ้ถูกถือว่า
ผดิ และกฎหมายของพนัธสัญญาเดิมก็ลงโทษรูปแบบของการร่วมประเวณี ระหว่างผูใ้กลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมท่ีไกลออกไปมากข้ึนดว้ยความตาย (ลนต. 20:12) . . . ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ลูกสาวของเขา 
จ าตอ้งท าใหเ้ขาเมาเหลา้ ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ พวกเขาไดดู้ถูก  ธรรม เ นียมโดยทั่ว ไปอย่ า งตั้ ง ใ จ    
เน่ืองจากการทึกทักเอาทางศีลธรรมของผูอ่้านของเขา นั้น  ผูบ้รรยายไม่รู้สึกว่ามนัจ าเป็นท่ีจะ
ประณามพฤติกรรมของลูกสาวของโลทอย่างรุนแรง    ขอ้เท็จจริงต่างๆ ก็ได้กล่าวแทนพวกมนั
เอง”641 

 
“เร่ืองราวของโลทและครอบครัวของเขาควรจดัเตรียมการย  ้าเตือนท่ีจริงจงัว่า การตดัสินใจของเรา
ทั้งส้ินนั้นส าคญั แมก้ระทัง่การตดัสินใจเก่ียวกบัท่ีท่ีเราอยู ่   สภาพแวดลอ้มทางศีลธรรมของเรามี
อิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างส าคญั   ดว้ยเหตุผลน้ีและเหตุผลอ่ืนๆ หลาย เหตุผลนั้น  พนัธสัญญา
ใหม่ก็วงิวอนผูเ้ช่ือท่ีจะสามคัคีธรรมกบับรรดาผูท่ี้มีความเช่ืออยา่ง มีค่าเหมือนกนั”642 

 
“มีหลายชีวิตท่ีได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ท่ีได้ถูกเรียกว่า ดวงประทีป มีบรรดาผูช้าย เช่น                
บาลาอมั  ซาอูล และซาโลมอน ผูไ้ด้เร่ิมตน้อย่างดี พร้อมกบัโอกาสท่ีเป็นไปไดทุ้กๆ อย่าง และ
จากนั้นก็ไดจ้บอาชีพของพวกเขาดว้ยความลม้เหลวและความหายนะ    ชีวติเช่นนั้นก็  เป็นชีวิตของ
โลท. . . . มนัแทบจะไม่มีชีวติท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ซ่ึงเตม็ไปดว้ย  ค าแนะน า ท่ี จ ริงจัง
และเคร่งครัดส าหรับผูเ้ช่ือทุกคน”643 

 



“ผลกระทบของหน่วยน้ีก็จดจ่อโดยตรงมากข้ึนท่ีการอธิบายลกัษณะของบิดา    ผูห้น่ึงท่ีได ้เสนอลูก
สาวของเขา ส าหรับความพึงพอใจทางเพศของพวกเพื่อนบา้นท่ีชัว่ชา้ของเขา   ตอนน้ีก็กลายมาเป็น
เป้าหมายของความสัมพนัธ์ทางเพศของลูกสาวของเขา. . . . ท่ีจะถูก  ล่อลวงไปสู่ความสัมพนัธ์ทาง
เพศโดยลูกสาวของคนๆ นั้นพร้อมกบัการตั้งครรภท่ี์ติดตาม  มาก็แย่พอแล้ว การไม่รู้ว่าการล่อลวง
ไดเ้กิดข้ึนนั้นก็แยก่วา่ท่ีจะตกเป็นเหยือ่ของแผนการ ทั้งหมดเป็นคร้ังท่ีสองนั้นก็แยก่วา่อีก”644 

 
“ในถ้อยค าถากถางท่ีน่าสลดใจแล้ว  โลทท่ีเมาเหล้าได้ด าเนินการการกระท าท่ีเขาเองได ้

 แนะน าแก่บรรดาผูช้ายของเมืองโสโดม (19:8) นัน่คือเขาไดน้อนกบัลูกสาวของเขาเอง 
 

“เร่ืองราวน้ีก็คลา้ยกบัเร่ืองราวของวนัสุดทา้ยๆ ของโนอาห์หลงัจากการช่วยกูจ้ากน ้ าท่วมโลกของ
เขาอยา่งน่าสังเกต (9:20-27)   ท่ีนัน่ อยา่งท่ีเป็นท่ีน่ี  บรรพบุรุษนั้นไดเ้มาเหลา้ องุ่นและไดเ้ปลือย
ตนเองต่อหนา้ลูกๆ ของเขา  ในสองเร่ืองราวนั้น การกระท าก็มีผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีหนกัหนา    ดงันั้น ณ 
ตอนจบของสองเร่ืองราวท่ียิง่ใหญ่ของการพิพากษาของ พระเจา้ ซ่ึงก็คือน ้ าท่วมโลกและการท าลาย
เมืองโสโดมนั้น  บรรดาผูท่ี้ได้รับการช่วยให้พน้จากพระพิโรธของพระเจา้ต่อมาได้ล้มลงไปสู่
รูปแบบของบาปซ่ึงเตือนใหนึ้กถึงบรรดา ผูท่ี้ได้ตายไปในการพิพากษา  น่ีเป็นหัวขอ้ธรรมดาใน
วรรณกรรมเชิงเผยพระวจนะ (ตวัอยา่ง อสย. 56-66; มลค. 1)” 645 

 
 จาก 2 เปโตร 2:6-9  นั้น  เรารู้ว่าโลทเป็นคนชอบธรรม แมว้่าจากการบนัทึกถึงเขาในปฐมกาลนั้น 
เราอาจสงสัยส่ิงนั้น    เขาไดเ้ลือกท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งท่ีส่ิงท่ีพนัธสัญญาใหม่เรียกวา่ ผูเ้ช่ือแบบ “เน้ือหนงั” 
(1 คร. 3:3) แรกสุด เขาไดเ้งยหนา้และไดเ้ห็นเมืองโสโดม (13:10) จากนั้นเขาไดเ้ลือกเพื่อตวัเขาเอง (13:11)    
ต่อจากนั้น เขาไดย้า้ยเต็นทข์องเขาไปไกลถึงเมืองโสโดม (13:12)    จากนั้นเขาไดน้ัง่อยูท่ี่ประตูของเมืองโส
โดมในฐานะหน่ึง ในผูต้ดัสินของเมืองนั้น (19:1, 9) ต่อจากนั้นเขาไดล้งัเลใจขณะท่ีการท าลายเมืองโสโดม
ใกลจ้ะมาถึง (19:16)    ในท่ี สุดเขาไดล้งเอยดว้ยการมีเพศสัมพนัธ์กบัลูกสาวของเขาในถ ้า (19:30-38) มนั
ไกลแค่ไหนส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะออกห่าง จากน ้ าพระทยัของพระเจา้เม่ือเราท าการตดัสินใจแบบเน้ือหนัง
เร่ือยไป! การเปิดเผยหลกัของบทน้ีก็คือวา่ มนัโง่เขลา ส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะติดพนักบัส่ิงต่างๆ ของโลกน้ี พวก
มนัจะท าใหเ้ขาเส่ือมทราม และพระเจา้จะท าลายพวกมนั อยา่งรวดเร็วและทนัทีทนัใด 
 

11. อบัราฮมัพกัแรมท่ีเกราห์  บทท่ี 20 
 

“เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัภยัอนัตรายของบรรพบุรุษหญิงในวงัของพวกกษตัริยต่์างชาติก็ก่อรูปแบบ
กรอบภายในรอบๆ วฏัจกัรของอบัราฮมัก่อนการเปล่ียนผ่านไปสู่วฏัจกัรถัดไปใน 22:20-25:11    
หลงัจากการทรงเรียกแรกเร่ิมของอบัราฮมัไปยงัแผ่นดินแห่งพระสัญญาท่ีจะกลายมาเป็นชนชาติ



ใหญ่นั้น เขาไดท้  าให้ซาราห์อยูใ่นอนัตรายในวงัของฟาโรห์ทนัที ตอนน้ี ก่อนการเกิดของบุตรตาม
พระสัญญาอยา่งทนัทีนั้นเขาก็ท าให ้ซาราห์อยูใ่นอนัตรายในวงัของอาบีเมเลค”646 

 
 ผูเ้ขียนไดเ้รียบเรียงบทท่ี 20 ในฐานะโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรอีกโครงร่างหน่ึง
พร้อมกบั จุดรวมอยูท่ี่อาบีเมเลคเตือนบรรดาขา้ราชการของเขา (ขอ้ 8)    การสนทนาสองคร้ังก่อให้เกิดส่วน
หลกัของเร่ืองราว คือ การสนทนาระหว่างพระเจา้กบัอาบีเมเลค (ขอ้ 3-7) และ การสนทนาระหว่างอาบี-
เมเลคกบัอบัราฮมั (ขอ้ 9-13) 
 

“จุดรวมของเร่ืองราวของบทท่ี 20 และ 21 อยู่ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างอบัราฮมักบัชนชาติต่างๆ 
บทบาทของอบัราฮมัคือบทบาทของผูว้ิงวอนเผื่อแบบผูเ้ผยพระวจนะ  อย่างเช่นในพระสัญญาท่ีว่า 
‘บรรดาเผา่พนัธ์ุ  ทัว่โลกจะไดพ้รเพราะเจา้’ (12:3)    เขาไดอ้ธิษฐานเพื่อคนฟีลิสเตีย (20:7) และ
พระเจา้ไดรั้กษาพวกเขา (ขอ้ 17)    ในเร่ืองราวนั้น  อาบีเมเลคก็เล่นบทบาทของ ‘คนต่างชาติท่ีชอบ
ธรรม’ ผูซ่ึ้งอบัราฮมัสามารถด าเนินชีวิตดว้ยสันติสุขและพระพรได ้  จากนั้น ก็มีการเปรียบเทียบท่ี
ไดบ้่งบอกไวใ้นเร่ืองราวเหล่านั้นระหวา่ง  บทท่ี 19 (โลท ผูห้น่ึงซ่ึงพรรณนาถึงฝงูชนท่ีปนเปกนั) 
และบทท่ี 20 (อาบีเมเลค ผูเ้ป็นผูพ้กัแรมท่ี  ชอบธรรม)”647 

 
 อบัราฮมัไดบิ้ดเบือนความจริงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัซาราห์อีกคร้ังหน่ึง(เปรียบเทียบบทท่ี 12)  
อาบีเมเลค ไดน้ าเธอไปยงัวงัของเขาในฐานะผลลพัธ์ของการหลอกลวงของบรรพบุรุษคนน้ี อย่างไรก็ตาม 
พระเจา้ไดแ้ทรกแซง เพื่อท่ีจะสงวนความบริสุทธ์ิของซาราห์    พระองคไ์ดเ้ตือนอาบีเมเลคท่ีจะคืนซาราห์
ให้แก่สามีของเธอท่ีจะท าการ ชดใช้ให้แก่อบัราฮมั และท่ีจะขอให้อบัราอมัผูเ้ผยพระวจนะท่ีจะวิงวอนต่อ
พระเจา้เพื่อเขา 
 

บทน้ีก็บนัทึกวกิฤตอีกหน่ึงอยา่งในเร่ืองราวของการจดัเตรียมทายาทส าหรับอบัราฮมัโดยพระเจา้ 
 

“เป็นท่ีชดัเจนวา่ อีกไม่นานหลงัจากการประกาศถึงการเกิด 1 ปีจากน้ีไปนั้น  ซาราห์ไดถู้กน าไปยงั
วงัของผูช้ายอีกคนหน่ึงอีก    ผูอ่้านตอ้งอนุมานวา่ถา้มนัมีทายาท  เขาก็อยูใ่นอนัตรายของการถูกถือ
วา่เป็นทายาทของอาบีเมเลค ไม่ใช่ของอบัราฮมั    แต่พระยาเวห์ก็แทรกแซงอีกคร้ังหน่ึงและสงวน
ซาราห์ไว ้(20:6ข) และคืนเธอใหแ้ก่อบัราฮมั”648 

 
“. . .ฉากนั้นก็เป็นฉากแห่งความใจจดใจจ่อมากท่ีสุด  ในระยะใกลข้องเร่ืองราวการเกิดของอิสอคั
นั้น ท่ีน่ีพระสัญญาก็ถูกตั้งไวใ้นภยัอนัตราย  ซ่ึงมนัเป็นการจดัการส าหรับความปลอดภยัส่วนตวั    



ถา้มนัจะบรรลุผลนั้น  มนัจะเป็นหน้ีต่อมนุษยน์อ้ยมากในเชิงศีลธรรมเช่นเดียวกบัในเชิงร่างกายนั้น  
แน่นอนวา่มนัจะบรรลุโดยพระคุณของพระเจา้”649 

 
 ตามธรรมดาแลว้ อบัราอมัไดย้า้ยอยูบ่่อยๆ เน่ืองจากวา่เขาจ าตอ้งหาทุ่งหญา้ส าหรับฝงูสัตวข์องเขา 
(ขอ้ 1)   เขาไดด้ าเนินชีวติแบบคนก่ึงเร่ร่อน     
 

“. . . ครอบครัวของเขาไดพ้กัอยูท่ี่เกราร์ในขณะท่ีเขาไดล้งไปยงัซีนาย. . .” 650 

 
 “อาบีเมเลค” เป็นค าน าหน้าช่ือแทนท่ีจะเป็นช่ือเฉพาะ (เปรียบเทียบ 26:1; วนฉ. 8:31; 2 ซมอ. 
11:21; สดด. 34 ช่ือเร่ือง)    มนัหมายถึง “บิดาท่ีจงรักภกัดี” หรือ “กษตัริย ์[มิลคู ซ่ึงเป็นพระของคนคานาอนั
ท่ีไดถู้กอา้งอิงใน เอกสารของอามาร์นา] เป็นบิดาของขา้พเจา้”651 

 
 ความฝันเป็นหน่ึงในวธีิหลกัๆ ท่ีซ่ึงพระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องแก่บุคคลต่างๆ ในพนัธสัญญาเดิม
พร้อม กบันิมิตและการเผชิญหน้าส่วนตวั (เปรียบเทียบ 15:1; กดว. 12:6-8)    ตามธรรมดาแลว้ การล่วง
ประเวณีไดรั้บ โทษประหารชีวิตในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ ซ่ึงธรรมบญัญติัของโมเสสไดร้ะบุภายหลงั 
(ลนต. 20:10; ฉธบ. 22:22)    อาบีเมเลคไดอ้า้งวา่ไดน้ าประเทศท่ีไร้ต าหนิ (ขอ้ 4)  ดงันั้นเราคาดหวงัให ้            
พระเจา้ท่ีจะกรุณา เน่ืองจากวา่ อบัราฮมัไดอ้ธิษฐานท่ีพระเจา้จะไม่ท าลายคนชอบธรรมพร้อมกบัคนอธรรม 
(18:23-32)    พระเจา้ไดก้รุณาต่อ อาบีเมเลคและประชากรของเขา (ขอ้ 6; เปรียบเทียบ ขอ้ 17)  ในความ
ตรงกนัขา้มกบัชาวเมืองโสโดมนั้น  พวกเขาไดต้อบสนองต่อค าเตือนของพระเจา้   
 
 โมเสสไดร้ะบุวา่อบัราฮมัเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” ท่ีน่ี (ขอ้ 7)    น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีชดัเจนคร้ังแรกถึงผู ้
เผย พระวจนะในพนัธสัญญาเดิม    พวกผูเ้ผยพระวจนะไดรั้บการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้า  ไดก้ล่าวต่อ
คนอ่ืนๆ เพื่อพระเจา้และไดส้รรเสริญพระเจา้ (1 พศด. 25:1)    ท่ีน่ีบทบาทของผูเ้ผยพระวจนะก็รวมถึง
บทบาทของผูว้งิวอนเผือ่ อยา่งท่ีไดก้ล่าวถึงท่ีอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ 
 

“ค าน้ีหมายถึงความสัมพนัธ์กบัพระเจา้มากกว่าความสามารถท่ีจะพูดเพื่อพระองค์ ความสัมพนัธ์
ของอบัราฮมักบัพระเจา้เป็นพื้นฐานของค าสั่งของพระเจา้ท่ีจะให้ซาราห์นั้นกลบัคืนสู่สามีของ
นาง”652 

 
 ตวับทต่างๆ ของโลกโบราณใกล้ตะวนัออกอ่ืนๆ ก็อา้งอิงถึงการล่วงประเวณีว่าเป็น “บาปใหญ่” 
และ “อาชญากรรมใหญ่” ซ่ึงสะทอ้นถึงความรุนแรงของความผดิน้ีในสายตาของสังคม653 
 



“ในกษตัริยอ์าบีเมเลคนั้น เราก็พบคุณลกัษณะท่ีแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากคุณลกัษณะของฟาโรห์ 
[บทท่ี 12]   ในเขานั้นเราก็เห็นถึง คนนอกศาสนาท่ีเต็มไปดว้ยจิตส านึกแห่งศีลธรรมของความ
ถูกตอ้งและก็ เปิดใจท่ีจะ  รับเอาการเปิดเผยของพระเจา้ ซ่ึงมนัไม่มีร่องรอยสักเล็กน้อยในกษตัริย์
แห่งอียปิต”์654 

 
“เหมือนกบับรรดาลูกเรือและกษตัริยแ์ห่งนีนะเวห์ในพระธรรมโยนาห์ (1:16; 3:6-9)  คนฟีลิสเตีย
ได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างเด็ดเด่ียวต่อค าเตือนของพระเจา้    อย่างไรก็ตาม เหมือนกบั    
โยนาห์นั้นในเร่ืองราวน้ีอบัราฮมัก็เป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีลงัเลใจ”655 

 
 เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความกลวัส าหรับความปลอดภยัของเขาไดน้ าอบัราฮมัท่ีจะกระท าอยา่งท่ีเขาไดท้  า 
แมว้า่ การหลอกลวงก่อนหน้านั้นของเขาในอียิปต์นั้นไม่ส าเร็จ แมก้ระทัง่พระสัญญาต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวซ ้ าๆ 
ของพระเจา้ ก็ไม่ไดข้บัไล่ความกลวัต่ออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้หอ้อกไปจากใจของอบัราฮมั   พระเจา้ไดใ้ช้
กษตัริยต่์างชาติท่ีจะ วา่กล่าวผูเ้ผยพระวจนะท่ีชอบธรรม ผูซ่ึ้งไดว้ิงวอนเพื่อเมืองโสโดมอย่างกลา้หาญเม่ือ
ความเช่ือของอบัราฮมัได ้ลม้เหลว 
 
 เหตุการณ์น้ีแสดงให้เห็นถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมั เม่ือเปรียบเทียบกบัความสัตย์
ซ่ือของ      อบัราฮมัท่ีมีต่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:13)    บรรดาผูท่ี้ถูกเลือกสรรของพระเจา้ไม่สามารถ
ท าลายแผนการ สูงสุดของพระองคท่ี์มีส าหรับพวกเขาโดยการลม้เหลวได ้   อบัราฮมัไดเ้รียนรู้วา่พระยาเวห์
จะรักษาพนัธสัญญาของ พระองค์และจะบรรลุพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ทั้งๆ ท่ีมีการต่อต้านและ          
การเขา้แทรกแซงของแต่ละบุคคลท่ีมี อิทธิพลและอ านาจ 
 
 พระเจา้เรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ท่ีจะรักษาความบริสุทธ์ิในชีวิตสมรสและท่ีจะพึ่งพา
พระองคท่ี์จะจดัเตรียมส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้
 

12. การเกิดของอิสอคั  21:1-21 
 
 พระเจา้ได้พิสูจน์ว่าได้สัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาของพระองค์โดยการจดัเตรียมอิสอคั อบัราฮมัและ    
ซาราห์ได ้ตอบสนองดว้ยการเช่ือฟังและการสรรเสริญ อยา่งไรก็ตามอิชมาเอลไดก้ลายมาเป็นส่ิงคุกคามต่อ
ทายาทของฮบัราฮมั ดงันั้นบิดาของเขาไดส่้งเขาไปยงัถ่ินทุรกนัดารท่ีท่ีพระเจา้ไดด้ าเนินท่ีจะจดัเตรียมเพื่อ
เขาและมารดาของเขาต่อไป 
 

การจดัเตรียมของพระเจา้และการตอบสนองของอบัราฮมัและซาราห์ 21:1-7 



 
 การเน้นในส่วนท่ีสั้ นๆ น้ีอยู่ท่ีความสัตยซ่ื์อและอ านาจของพระเจ้าในการรักษาพระสัญญาของ
พระองค ์และการจดัเตรียมทายาทผา่นทางซาราห์อยา่งอศัจรรย ์(17:16; 18:14)    จงสังเกตถึงการย  ้าสามคร้ัง
ของ “ตามท่ีพระ องคต์รัสไว”้ “ดงัท่ีพระองคท์รงสัญญาไว”้ “ซ่ึงพระเจา้ไดต้รัสกบัท่าน” (ขอ้ 1-2)    ในท่ีสุด
แลว้ ความตึงเครียดของ ความคาดหวงัก็ลดลง แต่เพียงชัว่คราวเท่านั้น 
 
 พระเจา้ได ้“เยี่ยมเยี่ยน” ซาราห์ (ขอ้ 1) เป็นการเปรียบเทียบตามธรรมดาท่ีอธิบายถึงการแทรกแซง
ของ พระเจา้ในธรรมชาติและเร่ืองราวของมนุษย ์   ค  าฮีบรูท่ีแปลว่า “เยี่ยมเยียน” (พาคดั) ก็ปรากฎเม่ือ    
พระเจา้ไดแ้ทรก แซงท่ีจะช่วยคนอิสราเอลให้รอดพน้จากการเป็นทาสของอียิปต์ (50:24-25; อพย. 4:31) 
และเม่ือพระองคไ์ด ้ส้ินสุดการกนัดารอาหาร (นรธ. 1:6) อีกดว้ย    มนัก็ปรากฎเม่ือพระองคไ์ดท้  าให้ฮนันาห์
ตั้งครรภ ์(1 ซมอ. 2:21) และเม่ือพระองคไ์ดน้ าคนยิวท่ีอยูใ่นการเนรเทศจากการเป็นเชลยของบาบิโลนกลบั
บา้นอีกดว้ย (ยรม. 29:10)    ดงันั้นการปรากฎของมนัท่ีน่ีก็เนน้ถึงความส าคญัหลกัของการเกิดของอิสอคั 
 
 การเช่ือฟังของอบัราฮมัในการตั้งช่ือบุตรชายวา่ “อิสอคั” (17:19) และการให้เขาเขา้สุหนตัในวนัท่ี
แปด (17:12) นั้นเป็นการแสดงออกถึงการนมสัการ 
 

ช่ืออิสอคั (“การหวัเราะ”) ก็เหมาะสมดว้ยสองเหตุผล 
 
1.   อิสอคัจะเป็นแหล่งแห่งความยินดีต่อพ่อแม่ของเขา ในฐานะความส าเร็จแห่งเช้ือสายท่ีไดส้ัญญาไว้

ของพระเจา้ 
2.  ทั้งอบัราฮมัและซาราห์ไดห้ัวเราะดว้ยความประหลาดใจ และความไม่เช่ือตามล าดบั เม่ือพวกเขา

ไดรั้บการบอกกล่าววา่ พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะอวยพรพวกเขา โดยการให้บุตรชายแก่พวกเขาเม่ือชรา
อยา่งมาก (17:17; 18:12) 656 

 
การขบัไล่อิชมาเอลและการดูแลของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาและฮาการ์ 21:8-21 
 
 ทุกอย่างไม่ได้ด าเนินไปดว้ยดีในครอบครัวของอบัราฮมัแมว้่าพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมทายาทให้แล้ว     
อิชมาเอล เป็นคู่แข่งท่ีเป็นไปไดต่้อมรดกของอิสอคั ส่วนน้ีบนัทึกวิกฤตอีกอนัหน่ึงในเร่ืองราวของทายาท
ของอบัราฮมั    วอลทเ์คไดช้ี้ถึงการเปรียบเทียบหกอยา่งระหวา่งการเดินทางของฮาการ์และอิชมาเอลกบัการ
เดินทางของ อบัราฮมั และอิสอคั (บทท่ี 22) 657 

 



 ตามปกติแลว้ ในวฒันธรรมตะวนัออกใกลส้มยัโบราณนั้น บุตรชายของภรรยานอ้ยไดก้ลายมาเป็น
ทายาท ของมารดาของเขาแต่ไม่ใช่ทายาทของบิดาของเขา (เปรียบเทียบ วนฉ. 9:1-3)    ตอนน้ีอบัราฮมัไดมี้
บุตรชายโดย ภรรยาของเขา  ซาราห์ไม่ตอ้งการให้อิชมาเอลท่ีจะมีส่วนในมรดกของอิสอคั    ตามปกติแลว้ 
การหยา่นมไดเ้กิดข้ึน ตอนอายุ 2 หรือ 3 ขวบ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1:11-22; ฮชย.1:8)    ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ 
“เยาะเยย้” (ขอ้ 9) มาจากรากศพัทเ์ดียวกนัของช่ืออิสอคัและหมายถึง “หวัเราะ”    อยา่งไรก็ตาม รูปแบบ
ค ากริยาท่ีเติม ing น้ีอยู่ใน รูปแบบท่ีเขม้ขน้ในค าฮีบรูซ่ึงบ่งบอกว่า อิชมาเอลไม่ใช่แค่หวัเราะเท่านั้นแต่ได้
เยาะเยย้อิสอคัอีกดว้ย (เปรียบเทียบ กท. 4:29)    อิชมาเอลไดดู้ถูกอิสอคัอยา่งท่ีฮาการ์ไดดู้ถูกซาราย (16:4)    
อบัราฮมัไดรู้้สึกเป็นทุกขโ์ดยสถานการณ์น้ี อยา่งสมเหตุสมผลเน่ืองจากเขาไดรั้กอิชมาเอลเช่นเดียวกบัอิสอคั 
(เปรียบเทียบ 17:18)  
 

“แมแ้ต่ในวฒันธรรมนั้น เป็นเร่ืองท่ีน่าต าหนิท่ีไดข้บัไล่อิชมาเอลออกไป เม่ือหญิงท่ีอุม้ทอ้งแทน
ภรรยาได้คลอดบุตรชายให้กบัสามี หญิงนั้นและลูกจะไม่ถูกขบัไล่ไดถึ้งแมว้่าภรรยาอาจจะมีลูก
ตามมาอีก ตรงน้ีเป็น  ส่วนหน่ึงท่ีอธิบายถึงความลงัเลใจของอบัราฮมัในการท่ีจะท าตามค าสั่ง
ของซาราห์ (ขอ้ 11)” 658 

 
 พระเจา้ไดป้รากฎแก่เขาอีกคร้ังหน่ึง (การเปิดเผยคร้ังท่ี 7) เพื่อจะรับรองว่าความปรารถนาของ      
ซาราห์นั้นสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัของพระองค ์(เปรียบเทียบ 17:19-21) พระองคไ์ดห้นุนใจให้อบัราฮมัท่ีจะ
หยา่กบัฮาการ์ 
 

“แต่พระเจา้ขอให้อบัราฮมัท่ีจะท าส่ิงชัว่ร้ายไดอ้ยา่งไรถา้การหยา่เป็นบาปอยูเ่สมอ?   ค าตอบตอ้ง
เป็นวา่การหยา่ในกรณีน้ีไม่ใช่บาปหรือไม่ก็เป็นส่ิงท่ีนอ้ยกวา่ของความชัว่ร้ายสองอยา่ง”659 

 
 ส าหรับตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีชดัเจนว่าพระเจา้ได้บญัชาให้มีการหย่านั้น จงดู เฉลยธรรมบญัญติั 
21:10-14 และ เอษรา 9—10 เน่ืองจากว่าพระเจ้าสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ พระองค์สามารถเปล่ียนพวกมัน                
ใหเ้ป็นตามน ้าพระทยั สิทธ์ิขาดของพระองคไ์ด ้
 

“กุญแจสู่ค าเรียกร้องของซาราห์อยูใ่นมาตราในกฎหมายของลิพิท-อิชทาร์ ท่ีท่ีมนัไดก้ าหนดวา่บิดา
อาจให้เสรีภาพแก่ผูห้ญิงท่ีเป็นทาสและลูกๆ ท่ีเธอไดใ้ห้ก าเนิดแก่เขา ในกรณีท่ีวา่พวกเขาเสียส่วน
แบ่งของพวกเขาในทรัพยส์มบติัของบิดา”660 

 
กฎหมายของลิพิท-อิชทาร์เป็นกฎหมายท่ีไดป้กครองชีวิตในเมเสโปเตเมียท่ีไดม้าก่อนธรรมบญัญติั

ของโมเสส 



 
 จุดจดจ่อของการเปิดเผยน้ีก็คือ การอธิบายถึงจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจา้ส าหรับแต่ละคนของ
บุตรชาย ทั้งสอง พระเจา้จะอวยพรอบัราฮมัผา่นทางอิชมาเอลและผา่นทางอิสอคัเช่นกนั 
 

“อยา่งท่ีคาอินไดป้ระสบกบัทั้งการเนรเทศจากพระเจา้และการปกป้องโดยพระเจา้นั้น  อิชมาเอลก็
เป็นทั้งผูพ้า่ยแพแ้ละผูช้นะ ซ่ึงไดถู้กตดัออกจากส่ิงท่ีควรเป็นของเขา แต่ไดรั้บการสัญญาถึงเช้ือสาย
ท่ีส าคญั”661 

 
 การอธิบายเชิงสรุปของประสบการณ์ต่างๆ ของอิชมาเอล (ขอ้ 14-21) ก็จดัเตรียมขอ้มูลท่ีส าคญัต่อ
การเขา้ใจ และการช่ืนชมการอา้งอิงต่างๆ ถึงเขาและพงศ์พนัธ์ุของเขาในตวับทในภายหลงั    อิชมาเอลได ้
กลายมาเป็นบิดาของบุตรชาย 12 คน (25:13-16) อยา่งท่ียาโคบไดเ้ป็น จากบรรดาบุตรชายของเขานั้นก็ได้
เกิดชนชาติอาหรับ ซ่ึงได ้เป็นปรปักษห์ลกัของคนอิสราเอลมาตั้งแต่เวลานั้น ค าวา่ “อาหรับ” (บางคนท่ีมา
จากอาระเบีย)    ไดม้าสู่การใชเ้ป็น คร้ังแรกในศตวรรษท่ี 9 กคศ.662    ฮาการ์ไดเ้ลือกภรรยาให้บุตรชายของ
เธอจากบา้นเกิดของเธอคือ อียปิต ์
 

“ในแง่น้ี เธอไม่ไดแ้สดงออกถึงปัญญาท่ีถูกใชโ้ดยอบัราอมัในการเลือกภรรยาท่ีย  าเกรงพระเจา้เพื่อ
บุตรชายของเขา อยา่งท่ีเขาไดเ้ลือกนั้น”663 

 
“ภาพของอิชมาเอลในฐานะบุตรชายท่ีถูกปฏิเสธนั้นก็สมบูรณ์  เขาเป็นบุตรชายของหญิงทาส ได้
แต่งงานกบัชาวอียปิต ์ด าเนินชีวติอยูน่อกขอบเขตของสังคมตามปกติ และถูกจดจ าส าหรับความเป็น
ศตัรูของเขา”664 

 
 พระเจา้ไม่เพียงแต่ท าสัญญาเท่านั้นแต่ท าการจดัเตรียมอีกดว้ย   การจดัเตรียมของพระองคถึ์งส่ิงท่ี
พระองค์ ไดส้ัญญา ก็ส่งผลให้เกิดความยินดีอย่างมาก และควรน าไปสู่การแยกออกจากอะไรก็ตามท่ีอาจ
ขดัขวางแผนการแห่ง การอวยพรของพระองค ์  โปรดดูการใชเ้ร่ืองราวน้ีของเปาโลในกาลาเทีย 4:21-31 
 

13. ขอ้ตกลงของอาบีเมเลคกบัอบัราฮมั  21:22-34 
 

“ฉากน้ีปรากฎข้ึน ณ เวลาเดียวกนักบัเหตุการณ์ของฉากท่ี 6 [21:1-21] แต่จดจ่อท่ีบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัและความตึงเครียดท่ีแตกต่างกนั    ความขดัแยง้คร้ังท่ีสองกบัอาบีเมเลคน้ีก็สร้างวงเล็บรอบ
เร่ืองราวการเกิดของอิสอคั ในขณะท่ีความขดัแยง้คร้ังแรก คือฉากท่ี 5 (20:1-18) เก่ียวขอ้งกบัการ



เส่ียงอนัตรายของเช้ือสาย  ความขดัแยง้คร้ังท่ีสอง คือฉากท่ี 7 (21;22-34) เก่ียวขอ้งกบัการเส่ียง
อนัตรายของดินแดน (นัน่คือ สิทธิการครอบครอง บ่อน ้า)”665 

 
 การอวยพรอบัราฮมัของพระเจา้นั้นไดส่้งผลให้เกิดความมัง่คัง่ทางวตัถุของเขาในการตอบสนองต่อ
การริเร่ิมของอาบีเมเลคนั้น  อบัราฮมัไดต้กลงท่ีจะท าพนัธสัญญาแห่งการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ขอ้ตกลงน้ี
ไดช่้วยให ้อบัราฮมัท่ีจะปรนนิบติัและนมสัการพระเจา้อยา่งอิสระในแผน่ดินแห่งพระสัญญา 
 
 ผูเ้ขียนอาจไดร้วมเหตุการณ์น้ีไวใ้นตวับทน้ีเป็นบางส่วน เพราะว่ามนับนัทึกค าพยานของกษตัริย์
ต่างชาติถึง ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ (ขอ้ 22) และค าพยานท่ีหนกัแน่นของอบัราฮมัถึงความสัตยซ่ื์อของ   
พระเจา้ (ขอ้ 32-33)    มนัยงัจดัตั้งเวทีส าหรับการกระท าของอิสอคักบัอาบีเมเลคอีกดว้ย (บทท่ี 26) 
 
 เน่ืองจากว่าอบัราฮมัได้กลายมาเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจในแผ่นดินโดยการอวยพรของพระเจ้านั้น      
อาบีเมเลค ไดร่ิ้เร่ิมขอ้ตกลงทั้งสองฝ่ายกบัเขาเพื่อการปกป้องตวัเขาเอง เป็นท่ีแน่ชดัวา่น่ีเป็นอาบีเมเลคคน
เดียวกันท่ีอับราฮัม ได้รับมือด้วยก่อนหน้านั้ น (บทท่ี 20) พวกเขาได้ท าพนัธสัญญาแบบเสมอภาค                     
(คือระหวา่งคนท่ีเท่าเทียมกนั ขอ้ 31-32)    น่ีเป็นการประกาศยอมรับท่ีน่าสังเกตถึงสถานะของอบัราฮมัและ
พระพรของพระเจ้า และการแสดงออกถึง ความมั่นใจของอาบีเมเลคในการมีชีวิตอยู่ในอนาคตของ
ครอบครัวของบรรพบุรุษคนน้ี 
 
 ดูเหมือนการเกิดของอิสอคัจะไดผ้ลิตความเช่ือท่ีเข็มแข็งมากข้ึนในอบัราฮมั (เปรียบเทียบ ขอ้ 14)    
จง สังเกตถึงการตอบสนองทันทีทนัใดของเขาต่อค าแนะน าของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาจากเวลานั้นเป็นตน้ไป 
(เปรียบเทียบ 22:3) ดูเหมือน “ฟีโคล์” (ขอ้ 22) นั้นอาจเป็นช่ือเรียกมากกว่าช่ือเฉพาะ บางทีจากท่ีมาของ 
อนะโทเล่ียน666 บ่อน ้านั้นส าคญัอยา่งมากในชีวติของคนก่ึงเร่ร่อนเช่นอบัราฮมั (ขอ้ 25) 667 

 
 เบเออเชบา หน่ึงในสถานท่ีตั้งท่ีส าคญัมากตลอดสมยัพนัธสัญญาเดิม หมายถึง “ค าสาบานแห่งเจ็ด” 
หรือ “ค าสาบานแห่งบ่อน ้ า” ไดก้ลายมาเป็นสมบติัของอบัราฮมัดว้ยการจ่ายลูกแกะตวัเมีย  7 ตวั (ขอ้ 28; 
เปรียบเทียบ 26:33) 668 

 
 พวกนกัวิจารณ์ของความเป็นประวติัศาสตร์ของเร่ืองราวของบรรบุรุษคนน้ีไดช้ี้ถึงการอา้งอิงต่างๆ 
ท่ีมีต่อ คนฟีลิสเตียในปฐมกาล (ขอ้ 32, 34; 26:1) วา่เป็นหลกัฐานท่ีวา่พระคมัภีร์ประกอบดว้ยความผิดพลาด    
มนัเป็น ความรู้โดยทัว่ไปวา่คนฟีลิสเตียไม่ไดบุ้กรุกปาเลสไตน์จนกระทัง่ประมาณ 1200 กคศ. ในขณะท่ีอบั
รามไดมี้ชีวิต อยู่ประมาณ 800 ปีก่อนหน้านั้น    การอธิบายอย่างหน่ึงก็คือว่า เน่ืองจากว่าคนฟีลิสเตียแห่ง
ปฐมกาลนั้นสงบสุข และ บรรดาคนฟีลิสเตียในผูว้ินิจฉัยและต่อมานั้นชอบท าสงครามนั้น บางทีช่ืออย่าง



เดียวกนัก็อธิบายถึงกลุ่มผูค้นก่อน หนา้นั้น พวกเขาอาจไดค้ลา้ยคลึงกบัคนฟีลิสเตียต่อมาในศตวรรษท่ี 13 ผู ้
ซ่ึงไดอ้พยพมาจากบริเวณอาจีนไปยงั ปาเลสไตน์669    ในอีกดา้นหน่ึง บางทีคนฟีลิสเตียแห่ง 2000 กคศ. เป็น
มิโนอนั และสงบสุข ในขณะท่ีบรรดา คนฟีลิสเตียแห่ง 1200 นั้นเป็นมายซีเนียนและชอบท าสงคราม670 

 
“ขา้พเจา้แนะน าวา่คนฟีลิสเตียนแห่งปฐมกาลนั้นแสดงถึงคล่ืนแรกของคนทะเลจากอาจีน และคน 
ฟีลิสเตียภายหลงันั้นแสดงถึงคล่ืนสุดทา้ย (เปรียบเทียบ 1200)” 671 

 
 โดยการปลูกตน้ไมน้ั้น อบัราฮมัไดบ้่งบอกถึงความตั้งใจของเขาท่ีจะอยูใ่นบริเวณนั้น ตน้แทมริสก ์
(ขอ้ 33) นั้นมีอายุยืนยาวและเขียวอยู่เสมอ672 ตน้ไมน้ี้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมของพระคุณท่ียืนยงแห่ง  
พระเจา้ท่ีสัตยซ่ื์อ ผูซ่ึ้งอบัราฮมัไดต้ระหนกัวา่เป็น “พระเจา้นิรันดร์” (เอล โอลาม)    ตอนน้ีอบัราฮมัไดเ้ป็น
เจา้ของส่วนท่ีเล็กนอ้ยของแผน่ดินท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาใหแ้ก่เขา 
 

“โดยการให้สิทธิในการครอบครองบ่อน ้ าแก่อบัราฮมันั้น  อาบีเมเลคไดท้ าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับ
อบัราฮมั ท่ีจะอาศยัอยูท่ี่นัน่อยา่งถาวรและไดย้อมรับถึงสิทธิทางกฎหมายของเขาเก่ียวกบับ่อน ้ าเป็น
อยา่งนอ้ย ในอีก นยัหน่ึง อยา่งน้อยแลว้หลงัจากการล่าชา้ต่างๆ มากมายนั้น พระสัญญาต่างๆ แห่ง
แผน่ดินและพงศพ์นัธ์ุ ดูเหมือนจะมุ่งไปสู่ความส าเร็จของพวกมนั”673 

 
 ในความตรงกนัขา้มกบัความกลวัของอบัราฮมัท่ีมีต่ออาบีเมเลคนั้น (บทท่ี 20) ตอนน้ีเราเห็นเขา
เผชิญหนา้ กบักษตัริยท่ี์มีอ านาจน้ีอยา่งกลา้หาญ    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่าทีท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงของเขานั้น
เป็นผลจากพระคุณ ของพระเจา้ในการอวยพรบรรพบุรุษคนน้ีอยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้
 

“ผูอ่้านก็ถูกบงัคบัให้ถามวา่ ท าไมผูเ้ขียนดึงความสนใจอยา่งต่อเน่ืองไปยงัขอ้เท็จจริงท่ีว่าอบัราฮมั
ไดอ้าศยั อยู่กบัคนฟีลิสเตียระหว่างเวลาน้ี [เปรียบเทียบ ขอ้ 34]    จุดประสงค์ของการย  ้าเตือน 
เช่นนั้นอาจจะเป็นการ พรรณนาถึงอบัราฮมัวา่เป็นผูห้น่ึงท่ียงัไม่ไดป้ระสบกบัความส าเร็จท่ีสมบูรณ์
ของพระสัญญาต่างๆ ของ พระเจา้”674 

 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีสงบสุขกบับรรดาผูท่ี้ยอมรับพระเจา้ก็ช่วยให้ผูเ้ช่ือท่ีจะประกาศความ
เช่ือของเขาหรือของเธอไดอ้ยา่งอิสระ (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 2:1-4) 
 

14. การถวายบูชาอิสอคั  22:1-19 
 



 ในการเช่ือฟังต่อค าสั่งของพระเจา้นั้น อบัราฮมัไดน้ าทายาทตามพระสัญญาไปยงัภูเขาโมริยาห์เพื่อ
จะถวาย บูชาเขาแด่พระเจา้ เพราะวา่อบัราอมัไดเ้ต็มใจท่ีจะฆ่าบุตรชายคนเดียวของเขา  พระเจา้ไดย้บัย ั้งเขา
จากการฆ่าอิสอคั และไดส้ัญญาท่ีจะอวยพรเขามากข้ึน เน่ืองจากการเช่ือฟังของเขา อบัราฮมัไดท้  าให้สถานท่ี
เพื่อเป็นอนุสรณ์วา่ “พระเจา้จะจดัเตรียม” 
 
 พระเจ้าได้เรียกให้อับราฮัมท่ีจะท าการเสียสละท่ียิ่งใหญ่ห้าอย่าง: ประเทศบ้านเกิดของเขา  
ครอบครัวขยาย ของเขา  โลทหลานชายของเขา  อิชมาเอลบุตรชายของเขา และอิสอคับุตรชายของเขา    การ
เสียสละแต่ละอยา่งนั้น ไดเ้ก่ียวขอ้งบางส่ิงท่ีใกลชิ้ดต่ออบัราอมั แต่ละอยา่งไดส่้งผลให้เกิดพระพรต่างๆ จาก
พระเจา้ท่ีมากข้ึน 
 
 เหตุการณ์ก็แสดงถึงความมัน่ใจท่ีหนกัแน่นท่ีอบัราฮมัมีในพระเจา้ ณ เวลาน้ีอีกดว้ย เขาไดเ้ช่ือว่า
พระเจา้สามารถแมก้ระทัง่ชุบอิสอคัให้เป็นข้ึนจากตายได ้(ฮบ. 11:19) น่ีคือเหตุท่ีเขาไดเ้ต็มใจท่ีจะฆ่าเขา 
ธรรมเนียมยวินั้นอา้งอิงถึงบทน้ีวา่เป็น อคัเคดาห์ ซ่ึงมาจากค าฮีบรู เวยาอาโคด แปลวา่ “ผกูมดั” ในขอ้ท่ี 9675 
 

“ดว้ยบทน้ี เราก็ไปถึงจุดสูงสุดของชีวติแห่งความเช่ือของอบัราฮมั ซ่ึงก็คือ การทดสอบท่ีสูงสุดและ
ชยัชนะท่ีสูงสุด”676 

 
“วิกฤตคร้ังท่ี 7 [ขา้พเจา้เช่ือวา่มนัเป็นคร้ังท่ี 11] ก็มายงัจุดเวลาในเร่ืองราวเม่ือเราคาดหวงัมนันอ้ย
ท่ีสุดและโดยปราศจากขอ้สงสัยวา่มนัเป็นวกิฤตท่ีใหญ่ท่ีสุด    ดูเหมือนวา่ หลงัจากอุปสรรคทั้งหมด
ไดถู้กพิชิตและคู่แข่งท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดไดถู้กขจดัไปนั้น  ตอนน้ีพระเจา้ขอบุตรชายคนเดียวของ
อบัราฮมัผูซ่ึ้งเขารัก การแทรกแซงท่ีมีพระคุณของพระเจา้และการยืนยนัถึงพระสัญญาแบบพื้นฐาน
ของ 12:1-3 ใน 22:15-18  ดูเหมือนจะสรุปวฏัจกัรของอบัราฮมั ณ เวลานั้นเม่ือความเช่ือมีชยัเหนือ
อุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงก็คือ ความตาย”677 

 
22:1-8   เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงหลงัจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นหลายบทท่ีมา 
 ก่อนบทน้ี ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ เป็นเวลาหลายปีต่อมา 
 

การเปิดเผยของพระเจา้ท่ีมีแก่อบัราฮมั (คร้ังท่ีแปดของพระองคท่ี์ไดถู้กบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์) ได ้
 มาเพื่อท่ีจะทดสอบความเช่ือของอบัราฮมั (นั่นคือ เพื่อจะพิสูจน์ถึงคุณลกัษณะและก าลงัของมนั 
 เปรียบเทียบ ยก. 2:21-23) 
 



“ชีวิตเป็นลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนัของการทดสอบต่างๆ เพราะว่าคุณลกัษณะสามารถเป็นไปไดโ้ดย
ผา่นทางวนิยัเท่านั้น”678 

 
พระเจา้ไดท้ดสอบความรักของอบัราฮมัเพื่อพระองคเ์องเช่นเดียวกบัความเช่ือของเขา (ขอ้ 2) การ 
ทดสอบเช่นนั้น (ค าฮีบรู นิชชาห์) แสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีใครคนหน่ึงเป็นเหมือนอยา่งแทจ้ริง  และ
ตามปกติแลว้มนัเก่ียวขอ้งกบัความยุง่ยากหรือความล าบาก (เปรียบเทียบ 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) 

 
“ฉากน้ีน าเสนอธรรมชาติท่ีสุดขีดของความเช่ือแท ้ซ่ึงก็คือการเรียกร้องท่ีใหญ่โตและพระพรท่ีไม่
น่าเช่ือ”679 

 
“. .  . แนวทางเขา้หาท่ีดีท่ีสุดต่อตอนพระคมัภีร์น้ีก็คือว่า พระเจา้ได้บญัชาการถวายบูชา 

 มนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง และอบัราฮมัไดต้ั้งใจท่ีจะเช่ือฟังพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง”680 

 
แผ่นดินแห่งโมริยาห์เป็นชนบทซ่ึงเป็นภูเขาท่ีอยู่รอบเยรูซาเล็ม มันตั้ งอยู่ทางเหนือของ             
เบอร์เออเชบา 45 ไมล์   บนภูเขาเหล่าน้ี ต่อมาพระเจา้ได้ปรากฎแก่ดาวิดผูไ้ด้สร้างแท่นบูชาแด่   
พระเจา้ (2 ซมอ. 24:16-25)   ท่ีน่ีเช่นกนัท่ี ซาโลมอนไดส้ร้างพระวิหารของเขา (2 พศด. 3:1) และ 
พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนม ์  ภูเขาเป็นท่ีเหมาะสมส าหรับอบัราฮมัท่ีจะพบปะกบัพระเจา้ (เปรียบ 
เทียบ ขอ้ 14) 681 

 
ขอ้ท่ี 1 และ 2 เก่ียวขอ้งกบัการทรงเรียกอีกอนัหน่ึงท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่อบัราฮมัท่ีคลา้ยกนักบัการทรง
เรียกใน 12:1-3 ท่ีท่ีพระเจา้ไดบ้อกใหเ้ขาท่ีจะออกจากท่ีท่ีเขาอยูแ่ละไปยงัอีกดินแดนหน่ึง 

 
“การกล่าวซ ้ าของลกัษณะเด่นเหล่าน้ีก็ก่อการผนวกในโครงสร้างทางเร่ืองราวของเร่ืองราวของ    
อบัราฮมั ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงวฏัจกัรท่ีสมบูรณ์ในประสบการณ์ของบรรพบุรุษคนน้ี การพาดพิงถึงการ
ทรงเรียกก่อนหนา้นั้นคงไดก้ระตุน้การเช่ือฟังต่อการทรงเรียก ณ เวลาน้ีซ่ึงในหลายแง่นั้นก็เป็นการ
เดินทางท่ียุง่ยากมากข้ึนในเส้นทางของพระเจา้”682 

 
พระเจา้ไม่ไดข้อให้อบัราฮมัท่ีจะท าการบูชาใดๆ ท่ีใหญ่ข้ึนต่อพระองค์ซ่ึงเป็นพระเจา้แทม้ากกว่า 
พวกเพื่อนบา้นต่างชาติของเขาไดเ้ตม็ใจท่ีจะท าการบูชาต่อบรรดาพระเทียมเท็จของพวกเขา ศาสนา 
คานาอนัได้เก่ียวขอ้งกบัการถวายบูชาเด็ก แต่เราไม่รู้อย่างแน่นอนว่า คนคานาอนัได้ปฏิบติัมนั 
ตั้งแต่แรกเร่ิมในสมยัของอบัราฮมัหรือไม่683 



 
“ขอ้เรียกร้อง [ท่ีให้ถวายบูชาอิสอคั] นั้นได้ถูกท าข้ึนเพื่อจะพิสูจน์ว่าอบัราฮมัไม่ได้ล้าหลังคน
ต่างชาติ ในการยอมจ านน ท่ีปฏิเสธตนเองของคนอนัเป็นท่ีรักท่ีสุดของเขาต่อพระเจา้  และท่ีว่าเม่ือ
ขอ้เรียกร้องนั้นไดถู้กรวมในวญิญาณแลว้  ความส าเร็จภายนอกอาจถูกปฏิเสธ”684 

 
ถอ้ยค าท่ีถูกใชท่ี้จะอธิบายถึงอิสอคัในบทน้ี เช่นเดียวกนักบัส่ิงท่ีโมเสสไดก้ล่าวถึงเขานั้น ก็บ่งบอก 

 วา่บางทีเขาเป็นชายหนุ่ม ณ เวลาน้ี (ขอ้ 6)   โจเฟฟัสไดก้ล่าววา่เขาอายไุด ้25 ปี685 
 

“มนัมีขอ้บ่งช้ีต่างๆ ท่ีแนะน าว่าความหมายขอ อบับา ใน มาระโก 14:36 จะตอ้งถูกพบในรูปของ
บริบททั้งส้ินของมนัและปฐมกาล 22   การทดสอบคร้ังสุดท้ายของพระเยซูในสวนเกทเสมนี                
ดูเหมือนจะเป็นตวัอย่างในการทดสอบคร้ังสุดทา้ยของอบัราฮมัและอิสอคั แมจ้ะมีความหวาดกลวั 
และความทุกขท์รมานของเขาก่อนการคาดหวงัถึงความตายแบบ  ถวายบูชาซ่ึงใกลจ้ะเกิดข้ึนนั้น 
อิสอคัก็เรียกอบัราฮมัวา่เป็นอบับาของเขาและในฐานะบุตรชายท่ีสัตยซ่ื์อ ก็เช่ือฟังพระสุรเสียงของ
พระเจา้ท่ีตรัสผ่านบิดาของเขา ในความคลา้ยคลึงกนักบัส่ิงน้ี  พระเยซูกล่าวต่อพระเจา้ในท านอง
เดียวกนัท่ีอิสอคักล่าวต่ออบัราฮมัในบริบทน้ี  อบับา มีความหมายถึง ‘บิดา’ ในแง่ของความสัมพนัธ์
ต่อบุตรชายท่ีอุทิศตนและเช่ือฟัง    ในชั่วโมงสูงสุดของการทดสอบของพระเยซูนั้น  มนัคือการ
วางใจ  และการเช่ือฟังของพระองคต่์อพระเจา้ในฐานะ อบับา ท่ีช่วยใหพ้ระองคผ์า่นพน้ แมก้ระทัง่
ท่ีกางเขน ความหมายน้ีของ อบับา อาจกระตุน้การศึกษาต่อไปถึงความส าคญั ของบุตรชายในตวับท
อ่ืนๆ พนัธสัญญาใหม่เพื่อท่ีจะค้นพบว่า ลักษณะแบบเช่ือฟังอาจ เป็นท่ีเด่นชัดกว่าท่ีมนัได้ถูก
คาดหวงัไวห้รือไม่ ความสัมพนัธ์แบบบิดา-บุตรชายใน ปฐมกาล 22 อาจเป็นรูปแบบทางพนัธ-
สัญญาใหม่ท่ีขยายไปทัว่ของความสัมพนัธ์แบบ บิดา-บุตรชายระหวา่งพระเยซูและพระบิดา”686 

 
อบัราฮมัได้อา้งอิงถึงเคร่ืองบูชาท่ีเขาจะถวาย ซ่ึงเขา้ใจว่าเป็นอิสอคั แต่เป็นตวัแทนของพระเจา้ 

 ส าหรับอิสอคัอยา่งแทจ้ริงวา่ “ลูกแกะ”   แน่นอนวา่ ประโยคน้ี (ขอ้ 8) ไดพ้ิสูจน์เชิงพยากรณ์ถึง 
 พระเยซูคริสตเ์ช่นกนั (ยน. 1:29)   อบัราฮมัไดก้ล่าวดีกวา่ท่ีเขาไดรู้้ 
 
22:9-19  อิสอคัไดแ้สดงออกถึงความเช่ือของเขาเองอยา่งชดัเจนในเหตุการณ์น้ี    เขาคงไดรู้้ถึงส่ิงท่ีบิดาของ 
 เขาไดต้ั้งใจท่ีจะท ากบัเขา กระนั้นเขาไดย้อมจ านนอยา่งเต็มใจ   (ขอ้ 9)    โจเซฟัสไดบ้นัทึกการ 
 สนทนาระหว่างอบัราฮมัและอิสอคั  ณ  จุดน้ี ท่ีซ่ึงอบัราฮมัไดอ้ธิบายแก่บุตรชายของเขาถึงส่ิงท่ี 
 เขาจะกระท าและท าไม และอิสอคัไดก้ล่าวถึงความเตม็ใจของเขาท่ีจะตาย687 

 



“ถ้าอับราฮมัแสดงถึงความเช่ือท่ีเช่ือฟัง  จากนั้นอิสอัคก็แสดงถึงความเช่ือท่ีร่วมมือ ถ้าอิสอัค
แขง็แรงและใหญ่พอท่ีจะแบกฟืนส าหรับการถวายบูชา บางทีเขาก็แข็งแรงและใหญ่พอ ท่ีจะต่อตา้น
หรือปราบบิดาของเขาได”้688 

 
ความเป็นไปไดข้องอิสอคัท่ีจะต่อตา้นอาจจะเป็นเหตุท่ีวา่อบัราฮมัไดม้ดัเขาไวบ้นแท่นบูชา 

 
“เคร่ืองบูชาไดถู้กบรรลุเรียบร้อยแลว้ในใจของเขา[อบัราฮมั] และเขาไดต้อบสนองขอ้  เรียกร้องของ
พระเจา้อยา่งส้ินเชิง”689 

 
“การทดสอบ แทนท่ีจะท าลายเขา ก็น าเขาไปสู่จุดสุดยอดของการด าเนินตลอดชีวิตของเขากับ                  
พระเจา้”690 

 
อบัราฮมัไดรั้บการช่ืนชมท่ีมากข้ึน พระเจา้ในฐานะผูห้น่ึงท่ีจะจดัเตรียมหรือเฝ้าดูเขา (ยาเวห์ยิเรห์ 
ตามตวัอกัษรแลว้หมายถึง “พระเจา้ทรงเห็น”) ในฐานะผลลพัธ์ของเหตุการณ์น้ี (ขอ้ 14)   พระเจา้
ไดย้ืนยนัถึงความรู้ของพระองคเ์ก่ียวกบัอบัราฮมัอีกดว้ย (ขอ้ 12; เปรียบเทียบ 18:21; โยบ 1:1, 8; 
2:3) 

 
“เร่ืองราวไปถึงจุดสูงสุดของมนั เม่ืออบัราฮมัไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดีของเขา (22:12, 15-18) 
ดว้ยการเช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 26:5)    จากนั้นพระเจา้ ไดย้กระดบับรรพบุรุษคนน้ี 
ไปสู่สถานะของขุนนางอนัเป็นท่ีโปรดปรานผูซ่ึ้งตอนน้ีได ้ครอบครองพระสัญญาท่ีไดอ้นุมติัแลว้ 
ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการให้ของกษตัริยท่ี์ไดล้งนาม เป็นพยานในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ พระเจา้
ไดท้  าให้การเปิดเผยส่วนตวัของพระองค ์ต่ออบัราฮมันั้นเป็นบริบท (และต่อผูอ่้านของเร่ืองราวน้ี) 
ภายในกรอบทางความสัมพนัธ์ ทางการเปรียบเทียบของเจา้นายแบบพนัธสัญญา ดงันั้นบุคคลหน่ึง
ไม่ควรแปลกใจท่ีจะ ไดย้ินเขากล่าวในแนวทางต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงบทบาทเชิงสัมพนัธ์ท่ีเขาไดเ้ป็น
ภายในกรอบ ทางการเปรียบเทียบน้ี”691 

 
การถวายบูชาแกะผูข้องอบัราฮมั (ขอ้ 13) อยา่งเช่น การถวายบูชาของโนอาห์หลงัจาก ท่ีเขาไดอ้อก
จากนาวานั้น (8:18—9:17) ไดแ้สดงออกถึงการขอบคุณและการอุทิศต่อพระเจา้และ คาดหวงัคุณ
งามความดีของพระองค์ท่ีมีต่อชนรุ่นต่างๆ ในอนาคตน่ีเป็นการอา้งอิงท่ีชดัเจนคร้ัง แรกของการ
ถวายบูชาแทนของชีวิตหน่ึงเพื่ออีกชีวิตหน่ึงในพระคมัภีร์    พระเจา้ไดป้รากฎแก่ อบัราฮมัอีกคร้ัง
หน่ึง (การเปิดเผยคร้ังท่ี  9) ณ ตอนปลายของการทดสอบของพระองค์ (ขอ้ 15)    พระเจา้ได้
ปฏิญาณโดยพระองคเ์องท่ีจะยนืยนัพระสัญญาต่างๆ ของพระองคต่์อ อบัราฮมั (ขอ้ 16)    พระเจา้ได้



ปฏิญาณในท่ีน่ีเท่านั้นในการจดัการของพระองคก์บัพวกบรรพบุรุษ    ต่อมาโมเสสได ้อา้งอิงถึงค า
ปฏิญาณน้ีในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล (24:7; 26:3; 50:24; อพย. 13:5, 11; 33:1; และขอ้อ่ืนๆ 
เปรียบเทียบ ฮบ. 6:13-14) 

 
“. . . ประเด็นหลกัของปฐมกาล 22:9-14 ไม่ใช่หลกัค าสอนของการไถ่โทษ   มนัก าลงัพรรณนาถึง
ผูรั้บใช้ท่ีเช่ือฟังซ่ึงก าลงันมสัการพระเจา้โดยความเช่ือดว้ยราคาสูงและในตอนปลายก็ไดรั้บการ
จดัเตรียมของพระเจา้”692 

 
นกัเขียนคนหน่ึงก็แนะน าวา่ 22:15-18 “. . . อธิบายถึงการก่อตั้งพนัธสัญญาของการเขา้สุหนตัท่ี 

 ไดถู้กอา้งอิงเป็นคร้ังแรกในปฐมกาล 17 อยา่งแทจ้ริง”693    อยา่งไรก็ตาม การขาดการอา้งอิงถึงการ 
 เขา้สุหนตัในบริบทโดยตรงก็ท าใหก้ารตีความหมายน้ีไม่มีสาระ 
 

เป็นคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ยในปฐมกาลท่ีพระเจา้ไดป้ฏิญาณโดยพระนามของพระองคท่ี์รับรองถึง
 พระสัญญาของพระองค ์(ขอ้ 16; เปรียบเทียบ ฮบ. 6:13-14)    ดงันั้นพระเจา้ไดส้นนัสนุนเนน้ย  ้า 
 และขยายพระสัญญาท่ีพระองคไ์ดใ้ห้ก่อนหนา้นั้น (12:1-3) เพราะวา่ อบัราฮมัไดว้างใจและเช่ือฟัง 
 พระองค ์(ขอ้ 17-18) 
 

“ท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึงท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาแก่อบัราฮมัว่าเขาจะมาเป็นผูรั้บพระพรต่างๆ แห่งพนัธสัญญา    
พนัธสัญญาไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเช่ือฟัง และความย ัง่ยืนของพนัธสัญญาก็ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการเช่ือฟัง
เช่นกัน แต่ การรับเอาพระพรต่างๆ แห่งพนัธสัญญานั้นก็ข้ึนอยู่กบัการเช่ือฟัง    จงจดจ าไวว้่า    
พนัธสัญญาท่ีไม่มีเง่ือนไขอาจมีพระพรต่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข”694 

 
“เช้ือสาย” ของอบัราฮมั (ขอ้ 18) อา้งอิงถึงไม่ใช่แค่อิสอคัเท่านั้นแต่ถึงพระเมสสิยาห์อีกด้วย 

 (เปรียบเทียบ กท. 3:16) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นอบัราอมัไดก้ลบัไปยงับ่อน ้าท่ีเขาไดซ้ื้อ ณ เบเออร์เชบาและไดอ้าศยัอยูท่ี่นัน่ (ขอ้ 19) 
 
 บางทีโมเสสไดส้งวนรายละเอียดของเร่ืองราวน้ีไว ้ก็เพราะวา่การทดสอบน้ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอนาคต
ของเช้ือ สายท่ีไดส้ัญญาไวข้องพระเจา้ ซ่ึงก็คืออิสอคั และความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ บางทีเขาไดท้  าอยา่งนั้น
ก็เพราะวา่ เหตุการณ์น้ีอธิบายถึงความรู้สึกของพระเจา้ ในการใหพ้ระบุตรของพระองคม์าเป็นพระเมษโปดก
ของพระเจา้ (เปรียบ เทียบ ยน. 1:29; 3:16)    หัวขอ้อ่ืนๆ ในบทน้ีก็รวมถึงการทดสอบและการเช่ือฟัง  
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พระเจา้และมนุษย ์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดากบับุตรชาย695  

 
ทุกคร้ังท่ีอบัราฮมัไดท้  าการเสียสละเพื่อพระเจา้นั้น พระเจา้ไดต้อบสนองโดยการให้อบัราฮมัมาก

ข้ึน 
 
1.    อบัราฮมัไดจ้ากบา้นเกิดของเขา  พระเจา้ไดใ้หบ้า้นเกิดใหม่แก่เขา 
2.   อบัราฮมัไดจ้ากครอบครัวขยายของเขา  พระเจา้ไดใ้หค้รอบครัวท่ีใหญ่ข้ึนอยา่งมาก 
3.   อบัราฮมัไดเ้สนอส่วนดีท่ีสุดของแผน่ดินใหแ้ก่โลท  พระเจา้ไดใ้หแ้ผน่ดินแก่เขามากข้ึน 
4.   อบัราฮมัไดส้ละรางวลัของกษตัริยแ์ห่งเมืองโสโดม  พระเจา้ไดใ้หส้มบติัแก่อบัราฮมัมากข้ึน 
5.   อบัราฮมัไดส้ละอิชมาเอล  พระเจา้ไดท้  าใหอิ้ชมาเอลเป็นบิดาของฝงูชนของลูกหลานของอบัราฮมั 

เช้ือสายทั้งส่ีของอบัราฮัมในพระคัมภีร์ 

เช้ือสายตามธรรมชาติ 
ลูกหลานทางกายภาพทั้งส้ินของอบัราอมั 

(ปฐมกาล 12:1-3, 7 และขอ้อ่ืนๆ) 
เช้ือสายตามธรรมชาติและฝ่ายวญิญาณ 
ลูกหลานทางกายภาพท่ีเช่ือของอบัราฮมั 

(โรม 9:6, 8; กาลาเทีย 6:16) 
เช้ือสายฝ่ายวญิญาณ 

ลูกหลานท่ีไม่ใช่ทางกายภาพท่ีเช่ือของอบัราฮมั 
(กาลาเทีย 3:6-9, 29) 
(เช้ือสายสูงสุด) 
พระเยซูคริสต ์
(กาลาเทีย 3:16) 



6.   อบัราฮมัไดเ้ต็มใจท่ีจะถวายอิสอคั  พระเจา้ไดย้อมให้เขาท่ีจะมีชีวิตอยูแ่ละไดใ้ห้เช้ือสายท่ีมากมาย
แก่อบัราฮมัผา่นทางเขา 

 
 ในแต่ละกรณีนั้น พระเจา้ไดใ้ห้ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนกบัพระองค์แก่อบัราฮมัเช่นเดียวกบั
ความมัง่คัง่ ทางวตัถุท่ีมากข้ึน    จงสังเกตถึงความใกล้ชิดของการสามคัคีธรรมน้ีในการตอบสนองของ     
อบัราฮมัต่อการเปิดเผย ของพระเจา้ คือ “พระเจา้ขา้” (ขอ้ 1, 11) 
 
 พระเจา้ไม่ไดส้ัญญาพระพรต่างๆ ทางกายภาพท่ียิ่งใหญ่แก่คริสเตียน (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:2) แต่
เม่ือใดก็ ตามท่ีเราท าการเสียสละเพื่อพระองคน์ั้น  พระองคก์็ให้ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนกบัพระองคแ์ก่
เราเป็นอยา่งนอ้ย (เปรียบเทียบ ยน. 15:14)    ดว้ยเหตุผลน้ี  เราไม่ควรกลวัการท าการเสียสละต่างๆ ส่วนตวั
เพื่อพระเจา้เลย 
 
 จงสังเกตอีกดว้ยวา่ ส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้รียกใหอ้บัราอมัท่ีจะใหคื้นแด่พระองคก์็เป็นบางส่ิงท่ีพระองคไ์ด้
จดั เตรียมให้แก่อบัราฮมัอยา่งเหนือธรรมชาติในความสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาของพระองค์ บางคร้ังพระเจา้
ทดสอบ ความเช่ือของเรา โดยการขอให้เราท่ีจะให้ส่ิงท่ีพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมอยา่งเหนือธรรมชาติ และอยา่ง
สัตยซ่ื์อคืนแด่ พระองค ์ไม่ใช่แค่ส่ิงท่ีพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมผา่นทางช่องทางตามปกติเท่านั้น     
 
 การทดสอบความเช่ือของอับราฮัมน้ีเป็นจุดสูงสุดของประวติัศาสตร์ส่วนตัวของเขานั่นเป็น
เหตุการณ์หลกั อนัสุดทา้ยในการบนัทึกถึงชีวติของเขา 
 

“. . .พระเจา้ไม่ไดเ้รียกร้องการถวายบูชามนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงจากผูน้มสัการของพระองค ์แต่เป็นการ
ถวายบูชาฝ่ายวิญญาณของการปฏิเสธท่ีไม่มีเง่ือนไขต่อชีวิตตามธรรมชาติ แมก้ระทัง่ต่อการยอม
จ านนต่อความตายเอง”696 

 
 ผูเ้ช่ือท่ีสัตย์ซ่ือจะยอมจ านนต่อพระเจา้ในอะไรก็ตามท่ีพระองค์อาจขอและจากนั้นก็วางใจใน    
พระสัญญาของการจดัเตรียมและพระพรของพระเจา้ 
 

15. เช้ือสายของนาโฮร์  22:20-24 
 
 การทดสอบความเช่ือของอับราฮัมได้สมบูรณ์ด้วยการถวายบูชาอิสอัค ดังนั้ นผู ้เขียนได้น า
ประวติัศาสตร์ของชีวิตของเขาไปสู่การจบและไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะตั้งฉากส าหรับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชีวติของอิสอคั 



 
 ส่วนน้ีส่งสัญญาณถึงการเปล่ียนแปลงในทิศทางของเร่ืองราว    มนัเคล่ือนจากอบัราฮมัไปยงัชนรุ่น
ถดัไป และการเช่ือมโยงของมนักบัโลกตะวนัออก    การบนัทึกถึงบุตรชายทั้ง 12 คนของนาโฮร์ก็จดัเตรียม
ทางส าหรับ เร่ืองราวการแต่งงานของอิสอคั   ส่ิงนั้นยงัแสดงให้เห็นว่าเรเบคาห์ (“ววัสาว” หรือ “อ่อน” 
“คล้อยตาม”) เป็นลูกสาวของภรรยาของเบธูเอล (ข้อ 23) ไม่ใช่ลูกสาวของภรรยาน้อยของเบธูเอล              
(ขอ้ 24)    การแต่งงานของอิสอคั นั้นส าคญัมากเพราะวา่อิสอคัเป็นทายาทของพระสัญญาต่างๆ (บทท่ี 24) 
 
 มีเพียงไม่ก่ีบุคคลท่ีได้ช่ือว่าเป็นลูกหลานของนาโฮร์น้องชายของอบัราฮมัในท่ีอ่ืนในพระคมัภีร์    
บุคคลท่ี ส าคญัท่ีสุดคือเรเบคาห์และเบธูเอลบิดาของเธอ น่ีเป็นการล าดบัพงศ์บางส่วนท่ีไดถู้กออกแบบมา
เพื่อท่ีจะก่อตั้งความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไม่ใช่ล าดบัพงศ์เป็นแนวยาว ซ่ึงระบุถึงลูกหลานคนสุดทา้ยใน
ฐานะผูสื้บทอดตาม กฎหมายของคนแรก (เปรียบเทียบ นรธ. 4:18-22) 
 

16. การซ้ือหลุมฝังศพส าหรับซาราห์  บทท่ี 23 
 
 การซ้ือสุสานในแผน่ดินแห่งพระสัญญาของอบัราฮมันั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาท่ีจะ
คงอยูใ่นคานาอนัแทนท่ีจะกลบัไปยงับา้นเกิดของเขา    เน่ืองจากวา่เขาเป็นคนพกัแรมในคานาอนันั้น บางที
พวกเพื่อนๆ ของ เขาไดค้าดหวงัใหเ้ขาท่ีจะฝังซาราห์ในบริเวณบา้นของพวกเขา นัน่คือ เมโสโปเตเมีย 
 
 สองเหตุการณ์หลกัท่ีมีในบทน้ีก็ด าเนินการเนน้ของโมเสสท่ีความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ต่อไป    พวก
มนัท า อยา่งนั้นโดยการบนัทึกถึงการตายของภรรยาของอบัราฮมั ซ่ึงเป็นมารดาของทายาทของเขา และโดย
การแสดงให ้เห็นถึงการเร่ิมตน้ของความส าเร็จของแผน่ดินแห่งพระสัญญาท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่อบัราฮมั 
 
23:1-2   ซาราห์เป็นเพียงผูห้ญิงคนเดียวท่ีพระคมัภีร์บนัทึกถึงอายุ ณ การตาย (ขอ้ 1)    เธอยงัเป็นผูห้ญิงคน 
 เดียวท่ีช่ือไดรั้บการเปล่ียนแปลงโดยพระเจา้อีกดว้ย (17:15)    การบนัทึกถึงอายุของเธอน้ีก็อธิบาย 
 ถึงความส าคญัของเธอ    อิสอคัอายไุด ้37 ปีเม่ือมารดาของเขาได้ตายไปอบัราฮมัไดต้ายไปตอนอาย ุ
 175 ปี (25:8) ซ่ึงก็คือ 38 ปีหลงัจากซาราห์ อบัราฮมัและซาราห์ได้ยา้ยกลบัไปใกลก้บัเมืองเฮโบรน 
 หลงัจากท่ีไดอ้าศยัอยู ่ณ เบเออร์เชบาเป็นเวลาระยะหน่ึง (ขอ้ 2; เปรียบเทียบ 22:19) 
 

“มนัควรถูกเนน้ท่ีน่ีวา่โลกของพวกบรรพบุรุษนั้นเป็นโลกของสังคมท่ีไดถู้กพฒันาและถูกจดัระบบ
ระเบียบ และไม่ใช่ส่ิงท่ีตามปกติแลว้ถูกถือวา่เป็นการเป็นอยูแ่บบชาวอาหรับ  ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ไป ใน
ทะเลทรายแบบเรียบง่าย    ตลอดปฐมกาล 12-50 นั้น  มนัก็มีการเช่ือมโยงต่างๆ ต่อเมโสโปเตเมีย



และต่ออียปิตเ์ช่นเดียวกบัการเจรจากบัศูนยก์ลางทางการเมือง ทอ้งถ่ิน (เชเคม  ซาเลม และเฮโบรน) 
เช่นเดียวกบัเกราร์ในเนเกบตะวนัตกบนทางแยกของทางสายใหญ่ตามชายฝ่ัง 

 
“ส่วนใหญ่ของการเขา้ประเด็นทางศาสนศาสตร์ของพวกบรรพบุรุษ ก็ข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงท่ีวา่ มนั
มีวิถีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีน่าดึงดูดใจมากข้ึนท่ีมีไวส้ าหรับบุคคลในพระคมัภีร์แรกเร่ิมเหล่าน้ี   ทางเลือกท่ี
พวกเขาไดเ้ลือกนั้นก็ใหผ้ลประโยชน์จ านวนนอ้ยท่ีพวกเขาอาจไดช่ื้น ชมในท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเมโสโปเตเมียท่ีท่ีครอบครัวของพวกเขาได้ถูกสถาปนาข้ึนในรูปของข้อเท็จจริงน้ีและ                     
พระสัญญาต่างๆ ท่ียิง่ใหญ่ท่ีไดท้  าแก่อบัราฮมัในตลอด ชัว่ชีวิตของเขานั้น  ความเห็นของเขาท่ีมีต่อ
พวกผูน้ าของเฮโบรนหลงัจากการตายของ  ซาราห์ภรรยาของเขานั้นก็รับเอาความหมายใหม่”697 

 
23:3-16 ตามปกติแลว้ พวกตะวนัออกใกลโ้บราณไดฝั้งสมาชิกในครอบครัวในแผ่นดินเกิดของพวกเขา698   
 ความปรารถนาของอบัราฮมัท่ีจะฝังซาราห์ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาแสดงให้เห็นวา่เขา ไดใ้ห้หัน 
 หลงัให้แก่เมโสโปเตเมียตลอดไป (ขอ้ 4)    คานาอนัเป็นบา้นเกิดท่ีรับเอามาของเขาพระเจา้ไดท้  า 
 ใหอ้บัราฮมัเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจ ซ่ึงพวกเพื่อนบา้นของเขาไดย้อมรับ (ขอ้ 6) 699 

 
“อับราฮัมได้วางตัวของเขาเอง ณ ส่วนล่างของบันไดทางสังคม  และพวกเขาได้วางเขาไว ้                  
ณ ส่วนบน”700 

 
“การตอบสนองท่ีอบอุ่นและใจกวา้งของพวกเขาได้ให้ส่ิงทั้ งหมดท่ีอบัราฮมัต้องการ แต่ การ
อนุญาตให้ฝังซาราห์ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีเขาไดร้้องของ เขาไดร้้องขอท่ีดิน แปลงเล็กเพื่อ
เป็นสุสาน ไม่ใช่แค่หน่ึงในหลุมฝังศพของพวกเขาเท่านั้น    โดยไม่ค  านึงถึง ความอบอุ่นของการ
ตอบสนองของพวกเขา  โดยการละเลยการอา้งอิงใดๆ ณ จุดน้ีนั้น บางทีคนฮิตไทตบ์่งบอกถึงความ
ลงัเลใจของพวกเขาท่ีจะโอนท่ีดินให้แก่อบัราฮมัเพราะ วา่เขาจะไม่ไดเ้ป็นคนพกัแรมท่ีไร้ท่ีดินอีก
ต่อไป”701 

 
คนฮิตไทตเ์หล่าน้ีเป็นผูอ้าศยัของคานาอนั  ไม่ใช่สมาชิกของจกัรวรรดิฮิตไทตท่ี์ยิ่งใหญ่ซ่ึงภายหลงั 

 ไดรุ่้งเรืองข้ึนในซีเรียทางเหนือของแผน่ดินแห่งพระสัญญา702 
 

ท าไมเอโฟรนตอ้งการท่ีจะขายท่ีดินแปลงเล็กทั้งผืนท่ีซ่ึงถ ้ าอยู่ท่ีนัน่ ไม่ใช่แค่ถ ้ าท่ีอบัราฮมัไดร้้อง 
 ขอเท่านั้น (ขอ้ 8-11)?    กฎหมายของคนฮิตไทตไ์ดร้ะบุวา่ เม่ือเจา้ของท่ีดินไดข้ายส่วนหน่ึงของ 
 ท่ีดินของเขาให้แก่ใครคนหน่ึงนั้น  เจา้ของดั้งเดิมจ าตอ้งเสียภาษีทั้งส้ินของท่ีดินนั้นต่อไป อยา่งไร 
 ก็ตาม ถา้เขาไดข้ายท่ีดินทั้งผืนนั้น  เจา้ของใหม่จะตอ้งรับผิดชอบในการจ่ายภาษี (เปรียบเทียบ 1 



 พศด. 21:24)    ดงันั้น เอโฟรนไดย้ืนกรานส าหรับพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงรู้วา่อบัราฮมัจ าเป็นตอ้งท าการ 
 ซ้ือของเขาอยา่งรวดเร็วเพื่อวา่เขาสามารถฝังซาราห์ได้703 
 

ความเต็มใจของอบัราฮมัท่ีจะจ่ายกบัส่ิงท่ีดูเหมือนจะมีราคาสูงผิดปกติส าหรับท่ีดินนั้น ก็แสดงถึง 
ความเช่ือของเขาต่อไป (ขอ้ 15-16)    ทุ่งนาโดยทัว่ไปมีราคา 4 เชเขลต่อ 1 เอเคอร์ และท่ีดินท่ีเป็น 
สวนก็มีราคา 40 เชเขลต่อ 1 เอเคอร์704    อบัราอมัได้เต็มใจท่ีจะจ่าย 400 เชเขลแน่นอนว่าตวับท
ไม่ไดใ้หบ้ริเวณท่ีเจาะจงของท่ีดิน  แต่ดูเหมือนวา่มนัค่อนขา้งเล็ก 

 
“ท่ีดินไม่ไดเ้ป็นการต่อรองส าหรับอบัราฮมั  400 เชเขลจะมากกวา่ เงิน 100 ปอนด์ ดาวิด ไดจ่้ายแค่ 
1 ใน 8 ของจ านวนนั้น นัน่คือ เงิน 50 เชเขล ส าหรับการซ้ือท่ีส าหรับพระวิหาร จากอาราวนาห์ (2 
ซมอ. 24:24) 705 

 
การตอบสนองของเอโฟรนต่อการร้องขอของอบัราฮมั ดูเหมือนจะใจกวา้งอยา่งมาก แต่เขาไดท้  าให้

มนัยุง่ยากส าหรับอบัราอมัท่ีจะจ่ายนอ้ยกวา่ราคาเรียกร้องของเขา    เป้าหมายของเอโฟรนคง จะเป็นการท่ีจะ
ได้รับของขวญัจากอบัราฮมัส าหรับการให้ทุ่งนาแก่เขา และถ ้ านั้นจะเป็นการชดเชย ส าหรับค่าของท่ีดิน    
ของขวญัเช่นนั้นก็เป็นธรรมเนียม ในอีกดา้นหน่ึงเขาอาจไดต้อ้งการท่ีจะขดัขวางการเสนอของอบัราฮมัท่ีจะ
จ่ายใหเ้ขานอ้ยกวา่ราคาเรียกร้องของเขา (ขอ้ 15) 706 

 
“พวกบรรพบุรุษผูซ่ึ้งได้ละทิ้งทุกส่ิงเพื่อเห็นแก่พระสัญญาต่างๆ นั้นก็ปราศจากรางวลัใช่ไหม?
ไม่ใช่ เร่ืองราวของเราก็ตอบไว ้ในความตายนั้น พวกเขาก็เป็นทายาทและไม่ใช่ ‘คนแปลกหนา้’ อีก
ต่อไป  ส่วนเล็กอย่างมากของแผ่นดินแห่งพระสัญญาคือสุสานได้เป็นของพวกเขา  พวกเขาไม่
จ  าเป็นตอ้งพกัใน ‘โลกของคนฮิตไทต์’ หรือในสุสานของคนฮิตไทต์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 6) ซ่ึง
อิสราเอลจะไดถื้อวา่เป็นความยุง่ยากล าบากท่ีจะแบกรับ”707 

 
“ณ    เวลาท่ีคนอิสราเอลไดอ้ยูบ่นเส้นทางของพวกเขาท่ีจะยึดครองแผน่ดินนั้น   โมเสสไดท้  าอยา่ง
ดีท่ีจะย  ้าเตือนพวกเขา ถึงการท่ีโดยความเช่ือนั้น บรรพบุรุษของพวกเขาได้รับรองอย่างน้อยคือ 
‘สุสานท่ีซ่ึงเป็นสมบติัของเขาเอง’ และท่ีจะกระตุน้ความปรารถนาในพวกเขา ท่ีจะท าให้งานของ
การน าส่ิงท่ีไดส้ัญญาไวแ้ก่พวกเขาเม่ือนานมาแลว้นั้นไปสู่ครอบครองอยา่งสมบูรณ์”708 

 
23:17-18  การซ้ือถ ้ามคัเป-ลาห์ของอบัราฮมั (ตามตวัอกัษรหมายถึง ถ ้าสองแห่ง หรือถ ้าท่ีแยกกนั) ก็บ่งบอก 
 ถึงความเช่ือท่ีต่อเน่ืองของเขาในพระสัญญาของพระเจ้าท่ีจะให้แผ่นดินคานาอนัแก่เขาและลูก 
 หลานของเขา ในท านองเดียวกันเยเรมีย์ได้ซ้ือท่ีดินในแผ่นดินแห่งพระสัญญาก่อนการเป็น 



 เชลยท่ีบาบิโลน เพื่อแสดงออกถึงความเช่ือท่ีวา่ พระเจา้จะน าคนอิสราเอลกลบัมายงัท่ีนัน่ในท่ีสุด 
 (เปรียบเทียบ ยรม. 32:6-15)   ตามปกติแลว้ บุคคลหน่ึงไม่ไดฝั้งครอบครัวของเขาไวใ้นท่ีนัน่นอก 
 จากวา่เขาถือวา่มนัเป็นบา้นของเขาและวางแผนท่ีจะอยูท่ี่นัน่เป็นเวลานาน 
 
23:19-20  ผูเ้ขียนไดบ้นัทึกถึงสองคร้ังวา่ เฮโบรนก็อยูภ่ายในแผน่ดินคานาอนั (ขอ้ 2, 10) และไดเ้นน้อยา่ง 
 ซ ้ าๆ วา่การเจรจาส าหรับท่ีดินนั้นเป็นทางการ (ขอ้ 10, 13, 16, 18)    มนัไม่มีขอ้สงสัยท่ีวา่ส่วนน้ี 
 ของท่ีดินตอนน้ีไดเ้ป็นของอบัราฮมัและทายาทของเขา 
 

“ขอ้น้ี [ขอ้ 20] เป็นการสรุปของ ขอ้ 2- 19    มนัดูเหมือนแปลกท่ีปรากฎหลงัจากขอ้ท่ี 19 ซ่ึงไดเ้ป็น
ขอ้สังเกตท่ีมีเหตุผลวา่จะสรุปอะไร    ท่ีของมนัท่ีน่ีก็ช้ีให้เห็นวา่องคป์ระกอบท่ีส าคญัในบทน้ีไม่ใช่
การตายของซาราห์  แต่เป็นการไดม้าซ่ึงท่ีดินจากคนนอกของอบัราฮมัในฐานะเช่นนั้น  มนัเป็นการ
แสดงวา่ส่ิงต่างๆ จะเกิดข้ึน”709 

 
“ข้อเท็จจริงท่ีว่าอบัราฮมัได้ฝังซาราห์ไวใ้นแผ่นดินคานาอนัก็เป็นหลักฐานของความเช่ือท่ีไม่
หว ัน่ไหวของเขา    จากการท่ีรู้วา่ลูกหลานของเขาจะเผชิญกบัความเป็นทาสท่ีขมข่ืน  เป็นเวลา 400 
ปีในต่างประเทศ (15:13) นั้น  เขาไดม้องไกลออกไปเหนือส่ิงนั้นไปยงัความส าเร็จสูงสุดของพระ
สัญญาต่างๆ ของพระเจา้”710 

 
อิสอคัและยาโคบเช่นเดียวกับอบัราฮมัได้ใช้สุสานแห่งน้ี    อบัราฮมั  ซาราห์  อิสอคั  เรเบคาห์              
ยาโคบ  และเลอาห์ต่างก็ไดถู้กฝังไวท่ี้น่ี    หลุมฝังศพของราเชลอยูใ่กลก้บัเบธเลเฮม (ตามตวัอกัษร 
หมายถึง บา้นแห่งขนมปัง นัน่คือ ยุง้ฉาง) 

 
 เวลาแห่งความตายควรเป็นเวลาท่ีคนในทางธรรมประกาศถึงความเช่ือของพวกเขาอย่างเสียงดงั
ท่ีสุดในแง่ของความหวงัของเราในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ 
 

17. การเลือกเจา้สาวใหอิ้สอคั  บทท่ี 24 
 
 คนใชข้องอบัราฮมัไดก้ลบัไปยงัปัดดานอารัม ซ่ึงถูกก าชบัดว้ยหนา้ท่ีของการหาเจา้สาวท่ีเหมาะสม
ส าหรับอิสอคัเขาไดบ้รรลุงานของเขาอยา่งสัตยซ่ื์อและอยา่งตั้งใจโดยการพึ่งพาความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ี
จะอ านวยการเดินทางของเขาและการจดัเตรียมของพระเจา้ท่ีจะน าพาเขา    พระเจา้ไดน้ าเขาไปยงัเรเบคาห์ 
 



 ความยาวของเร่ืองราวน้ีและจ านวนของรายละเอียดท่ีไดถู้กรวมเขา้ไปก็แนะน าว่า เหตุการณ์น้ีได้
เล่นส่วน ท่ีส าคัญในความส าเร็จของจุดประสงค์ของผู ้เขียน    น่ี เป็นบทท่ียาวท่ีสุดในปฐมกาล 711    
รายละเอียดก็แสดงถึงวธีิท่ี พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมภรรยาและผูใ้หก้  าเนิดทายาทส าหรับอิสอคั และยงัไดส้ัตยซ่ื์อ
ต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค ์ท่ีมีต่ออบัราฮมั    การท างานของพระเจา้ผา่นทางวิถีทางตามธรรมชาติของ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างจดัเตรียมไวเ้พื่อจะบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ก็อธิบายถึงวิถีทางต่างๆ ของ
พระองคก์บัมนุษยชาติ 
 

“แนวคิดหลักในพระคมัภีร์ตอนน้ีอยู่ในค าว่า เฮเสด ‘ความรักท่ีจงรักภกัดี’ หรือ ‘หรือความ
จงรักภกัดีต่อพนัธสัญญา’ จากทั้งมุมมองของพระเจา้และมุมมองของมนุษย”์712 

 
“เร่ืองราวน้ีเป็นท่ีช่ืนใจมากท่ีสุดและมีเสน่ห์มากท่ีสุดของเร่ืองราวต่างๆ ของบรรพบุรุษ”713 

 
 อีกคร้ังหน่ึง โครงสร้างของส่ีส่วน (1-9, 10-28, 29-61, 62-67) เป็นโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้น 
รูปสมมาตร ส่วนท่ีหน่ึงและส่วนท่ีส่ีเกิดข้ึนในครอบครัวของอบัราฮมัในคานาอนั และส่วนท่ีสองและส่วนท่ี
สาม บนัทึกเหตุการณ์ในครอบครัวของเรเบคาห์ในอารัม 
 
24:1-9   ขาอ่อนอาจเป็นการใช้ถอ้ยค าท่ีนุ่มนวลส าหรับอวยัวะสืบพนัธ์ุ   (ขอ้ 2) 714    คนโบราณไดถื้อว่า 
 “ขาอ่อน” เป็นท่ีมาของคนรุ่นลูกรุ่นหลานและท่ีนัง่แห่งอ านาจ เปรียบเทียบ 47:29) 
 

“โดยการวางมือของเขาไวใ้ตข้าอ่อนของอบัราฮมันั้น  คนใชไ้ดแ้ตะตอ้งอวยัวะสืบพนัธ์ุของเขาและ
ดงันั้นก็ใหค้วามจริงจงัท่ีพิเศษแก่ค าสาบาน    ในโลกตะวนัออกโบราณนั้นค าสาบานท่ีจริงจงัอาจท า
ข้ึนไดโ้ดยการถือส่ิงของท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในมือของคนหน่ึง อย่างท่ีมนัยงัคงเป็นธรรมเนียมท่ีจะให้ค  า
สาบานโดยใชพ้ระคมัภีร์ก่อนท่ีจะให้หลกัฐานในศาล เน่ืองจากพนัธสัญญาเดิมเช่ือมโยงพระเจา้กบั
ชีวติอยา่งเฉพาะเจาะจง (ดูสัญลกัษณ์ของกฎของการถวายบูชา) และอบัราฮมัไดเ้ขา้สุหนตัในฐานะ
เคร่ืองหมายของพนัธสัญญานั้น  การวางมือของเขาไวใ้ตข้าอ่อนของอบัราฮมัไดท้  าการเช่ือมโยงท่ี
ใกลชิ้ดกบัแนวคิดทางศาสนาท่ีเป็นพื้นฐานบางอย่าง    ค  าสาบานโดย ต าแหน่งของการให้ก าเนิด
นั้นเหมาะสมอยา่งเฉพาะเจาะจงในกรณีน้ี  เม่ือมนัเก่ียวขอ้งกบัการหาภรรยาใหแ้ก่อิสอคั”715 

 
“การกระท านั้นจะเป็นสัญลกัษณ์อยา่งส าคญัในกรณีน้ีเพราะวา่ความส าเร็จของภารกิจจะท าให้การ
แพร่พนัธ์ุของคนรุ่นลูกรุ่นหลานและความส าเร็จแห่งพนัธสัญญาแบบอบัราอมั เป็นไปได”้716 

 



“อิสอคัไม่ได้ถูกถือว่าเป็นแค่ผูส้มคัรท่ีมีศรัทธาส าหรับการแต่งงานเท่านั้น  แต่เป็นทายาทแห่ง   
พระสัญญา ผูซ่ึ้งตอ้งถูกกนัไวจ้ากการผูกพนัใดๆ กบัเผ่าพนัธ์ุผูซ่ึ้งสมบติัของพวกเขา จะตอ้งมาสู่
พงศ์พันธ์ุของเขา และท่ีซ่ึงถึงก าหนดส าหรับการพิพากษาท่ีจะถูกด าเนินการ โดยลูกหลาน
เหล่านั้น”717 

 
24:10-28  อูฐค่อนขา้งหายากในบริเวณน้ี  ดงันั้นขอ้เท็จจริงท่ีวา่อบัราฮมัเป็นเจา้ของอูฐ 10 ตวัก็สะทอ้นถึง 
 สมบติัท่ีมากมายของเขา (ขอ้ 10; เปรียบเทียบ โยบ 1:3) 718    “เมโสโปเตเมีย”  หมายถึง  “เอแรม
 ของแม่น ้ าทั้งสอง” และอา้งถึงบริเวณระหว่างและรอบๆ แม่น ้ าไทกริสและยูเฟติส   ขอ้ 12 เป็น 
 กรณีแรกของค าอธิษฐานท่ีไดถู้กบนัทึกไวส้ าหรับการน าพาท่ีเจาะจงในพระคมัภีร์    เน่ืองจากว่า 
 พวกอูฐสามารถด่ืมน ้ าได ้25 แกลลอน    เคร่ืองหมายของคนใช้ก็หลกัแหลม (ขอ้ 14)   มนัได ้
 ทดสอบถึงความกรุณา  ความใจกวา้ง  ความพยายาม  และความเต็มใจ ของเรเบคาห์ท่ีจะช่วยคน 
 แปลกหนา้ 
 

“แมว้่าพระเจ้าเลือกทั้งอบัราฮมัและเรเบคาห์  วิธีของการเปิดเผยของพระองค์ต่อพวกเขา นั้นก็
แตกต่างอย่างประหลาด    ส าหรับอบัราฮมันั้น  พระองค์ก็ตรัส (12:7) ในนิมิตและเสียง  ส าหรับ 
เรเบคาห์นั้น พระองค์ก็ส่ือสารผ่านทางการอธิษฐานท่ีได้รับค าตอบและการกระท าท่ีเป็นการ
จดัเตรียม (24:27, 48, 50)” 719     

 
24:29-61   “ลกัษณะเด่นอีกอยา่งหน่ึงของเร่ืองราวน้ีก็คือวา่  หลงัจากท่ีไดแ้นะน าถึงบุคคลใหม่คือลาบนัและ

ครอบครัวของเขาแลว้  อีกคร้ังหน่ึงผูเ้ขียนยอมให้คนใชท่ี้จะเล่าเร่ืองอีก (ขอ้ 34-39)    แต่เหมือนกบั
การกล่าวซ ้ าส่วนใหญ่ในเร่ืองราวตามพระคมัภีร์นั้น  การเล่าเร่ืองซ ้ า ไม่ใช่แค่การกล่าวซ ้ าเท่านั้น          
ตรงกนัขา้ม มนัเป็นการยืนยนัอีกคร้ังหน่ึงของหลายประเด็นหลกัของเร่ืองราวคร้ังแรก. . . . ขณะท่ี
เราไดย้นิคนใชเ้ล่าในรายละเอียดมากข้ึนอีกคร้ังหน่ึง  เราก็เห็นวา่การอศัจรรยแ์ห่งการจดัเตรียมของ
พระเจา้นั้นยิง่ใหญ่กวา่ส่ิงท่ีไดแ้นะน าไวใ้นเร่ืองราวเอง”720  

 
การกล่าวซ ้ าเหตุการณ์ก็ไดย้นืยนัถึงความสัตยจ์ริงของมนัในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ 41:32) 

 
มนัเป็นธรรมเนียมในสังคมเฮอเรียนท่ีจะปรึกษาเจา้สาวก่อนท่ีจะท าให้แผนการแต่งงานส าเร็จ  (ขอ้ 

58-60)    พี่ชายก็เป็นผูน้ าในการให้นอ้งสาวของเขาท่ีจะแต่งงานอีกดว้ย    จงสังเกตวา่  ลาบนั พี่ชายของ  
เรเบคาห์ ได้เป็นผูเ้จรจาหลัก ผูซ่ึ้งได้เป็นตัวแทนของครอบครัว แทนท่ีจะเป็นเบธูเอล บิดาของเธอ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 50) หรือมารดาของเธอ (ขอ้ 53, 55, เปรียบเทียบ 34:11-17; 42:1-3)    อีกมุมมองหน่ึงก็คือ
วา่ เบธูเอลนั้นก็แก่เกินไปหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมของภรรยาของเขา อยา่งท่ี ต่อมาเรเบคาห์ได ้“จดัการ” 



อิสอคั721  การอธิบายถึงการลาครอบครัวก็สะท้อนถึงการเป็นผูน้ า ของลาบนัอีกด้วย (ข้อ 59-60) 722          
เรเบคาห์ได้แสดงถึงความเช่ือของเธอในพระเจ้าของอบัราฮมั โดยการตัดสินใจอย่างเด็ดเด่ียวท่ีจะละ
ครอบครัวของเธอเพื่อไปแต่งงานกบัอิสอคั (เปรียบเทียบ การเลือกท่ีคลา้ยกนัของอบัราฮมัและรูธ นางรูธ 
1:6) 
 
24:62-67  เบเออลาไฮรอย ท่ีท่ีอิสอคัไดอ้าศยัอยูแ่ละภาวนา (ขอ้ 62) เป็นท่ีท่ีพระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานก่อน 
 หนา้น้ี (เปรียบเทียบ 16:14)    น่ีแนะน าวา่อิสอคัอาจไดอ้ธิษฐานเพื่อให้น ้ าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะ 
 ส าเร็จในการเลือกภรรยาของเขา    เรบาคาห์ไดล้งจากหลงัอูฐเพื่อเป็นการให้เกียรติแด่สามีท่ีตั้งใจ 
 ของเธอ (เปรียบเทียบ ยชว. 15:18; 1 ซมอ. 25:23)  การคลุมตนเองของเธอ   ไดพู้ดเป็นนยัใน 
 เร่ืองการท่ีเธอจะกลายมาเป็นเจา้สาวของเขา เน่ืองจากว่ามนัเป็นธรรมเนียมท่ีจะคลุมเจา้สาวในพิธี 
 สมรส ตามปกติแลว้ผูห้ญิงอิสราเอลจะไม่สวมท่ีคลุม (เปรียบเทียบ 12:14; 38:14) 
 

“อีกคร้ังหน่ึง ขอ้คิดเห็นสุดทา้ย (ขอ้ 67) แสดงให้เห็นวา่การน าพาของพระเจา้ในดา้นต่างๆแบบ
ธรรมดาของชีวตินั้นก็ดีส าหรับผูท่ี้วางใจในพระองค ์เม่ืออิสอคัไดรั้บเรเบคาห์มาเป็นภรรยาของเขา
นั้น  เขาไดรั้กเธอและไดรั้บการปลอบโยนกบัเธอหลงัจากการตายของมารดาของเขา    ในอีกนัย
หน่ึง  เรเบคาห์ไดม้าแทนท่ีซาราห์ในเช้ือสายของลูกหลานของอบัราฮมั”723 

 
ความส าคญัของเร่ืองราวท่ียาวน้ีในบริบทท่ีใหญ่ข้ึนของการเปิดเผยท่ีพิเศษนั้นมีส่ีอย่างเป็นอย่าง

นอ้ย 
 
1.    โดยพื้นฐานแลว้ มนัแสดงถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อพระสัญญาของพระองคท่ี์จะจดัเตรียม

ลูกหลานส าหรับอบัราฮมั เพราะฉะนั้นมนัจึงเป็นความน่าไวว้างใจของพระองค ์   ส่ิงท่ีมาพร้อมกบั
ส่ิงน้ีก็คือความแน่ใจท่ีวา่ แมว้่าในไม่ช้าอบัราฮมัจะตายไป  พระเจา้จะบรรลุพระสัญญาต่างๆ ของ
พระองคใ์นอนาคต 

2.   นัน่เปิดเผยวา่พระเจา้น าพาผูค้นท่ีก าลงัแสวงหาน ้าพระทยัของพระองค ์ เพื่อวา่พวกเขาจะคน้พบมนั 
3.   นัน่อธิบายถึงการเลือกเจา้สาวของพระเจา้ เพื่อพระบุตรของพระองคจ์ากโลกน้ี โดยทางตวัแทนของ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระสัญญาใหม่สอนไว ้
4.   ในคนใช้นั้น มนัก็จดัเตรียมตน้แบบท่ีดีของใครคนหน่ึงท่ีไดต้อบสนองอยา่งเหมาะสมต่องานของ

พระเจา้  คนใช้ของอบัราฮมัไดอ้ธิษฐานก่อนท่ีเขาได้กระท า  ไดส้รรเสริญเม่ือพระเจา้ไดต้อบค า
อธิษฐานของเขา และไดด้ าเนินชีวติโดยเช่ือวา่พระเจา้ควบคุมเร่ืองราวทั้งหมดของชีวติ 

 



“มีสองหัวขอ้ท่ีไดถู้กเน้นโดยเร่ืองราวท่ีเป็นตวัอยา่ง [ในปฐมกาล 24] ซ่ึงหัวขอ้หน่ึงนั้นเป็นหลกั
มากกวา่ และอีกหน่ึงหัวขอ้เป็นการเสริมมากกว่า คนใชท่ี้ไม่เห็นแก่ตวั สุขุม และสัตยซ่ื์อก็กระท า
ในนามของเจา้นาย ของเขาในฐานะผูส่ื้อสาร  และภรรยาท่ีดีในฐานะของขวญัจากพระเจา้  หวัขอ้ก็
เนน้ท่ีการกระท าของคนใช ้อยา่งมาก”724 

 
18. การตายของอบัราฮมั  25:1-11 

 
 ก่อนท่ีอบัราฮมัได้ตายไป  เขาได้ท าให้แน่ใจว่าพระพรแบบพนัธสัญญาของพระเจ้าจะเป็นของ
อิสอคัโดย การส่งบุตรชายคนอ่ืนๆ ของเขาออกไป หลงัจากท่ีเขาไดต้ายไป พระเจา้ไดย้ืนยนัการตดัสินใของ
เขาโดยการอวยพร อิสอคั 
 

“ในตอนท่ีสั้นของบทหน่ึงน้ี ผูเ้ขียนก็แสดงถึงการท่ีชีวิตทั้งหมดของอิสอคัไดเ้ป็นการเกิดซ ้ าของส่ิง
ท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัอบัราฮมัอยา่งไร ดงันั้นบทเรียนก็คือวา่ ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในอดีตสามารถเป็น
ท่ีพึ่งพาไดใ้นปัจจุบนัและอนาคตได้    ส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  าเพื่อพวกบิดา  พระองค์จะท าเพื่อพวก
บุตรชายเช่นเดียวกนั”725 

 
“มนัไดก้ล่าวถึงอิสอคัท่ามกลางลูกๆ ของอบัราฮมัวา่ “พระเจา้ [‘เอลโลฮิม] ไดอ้วยพร” เขา (ขอ้ 11; 
เปรียบเทียบ 24:1, 35) ภาษาน้ีถูกใชใ้นพระคมัภีร์ไม่บ่อย ซ่ึงปรากฎในเร่ืองราวการทรงสร้าง (1:22, 
28; 2:3;  9:1)” 726 



 
 
 
พวกบุตรชายของอบัราฮัมโดยนางเคทูราห์ 25:1-6 
 
 เคทูราห์ (ตามตวัอักษรแล้วหมายถึง ถูกห่อหุ้มไวใ้นควนัท่ีหอมหวน) อาจได้เป็นภรรยาน้อย
เหมือนกบั ฮาการ์ (ขอ้ 6; 1 พศด. 1:32)    ธรรมเนียมของคนยิวไดร้ะบุวา่เคทูราห์เป็นฮาการ์727    มนัเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะพิสูจน์ วา่อบัราฮมัไดแ้ต่งงานกบัเคทูราห์และท่ีวา่เธอไดใ้ห้ก าเนินบุตรชาย 6 คนหลงัจากการตาย
ของซาราห์ แมว้า่บางที น่ีเป็นกรณี728   เขาคงไดแ้ต่งงานกบัเธอก่อนหนา้นั้นในชีวิตของเขาขณะท่ีซาราห์ยงั
มีชีวติอยู ่
 
 ขอ้มูลท่ีไดถู้กเปิดเผยในขอ้เหล่าน้ีอาจปรากฎ ณ จุดน้ีในเร่ืองราวนั้น ก็เพื่อท่ีจะแนะน าถึงคนมีเดียน 
ผูซ่ึ้งต่อมาเกิดมีช่ือเสียงในปฐมกาล    พวกเขาเป็นกลุ่มของเผ่าต่างๆ ท่ีได้อาศยัในทะเลทรายท่ีอยู่รอบๆ 
อิสราเอล    บางทีโมเสสไดร้วมขอ้มูลน้ีไวเ้พราะว่า ตอนพระคมัภีร์น้ียืนยนัถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ใน
การใหลู้กหลานหลาย คนแก่อบัราฮมั แมว้า่อิสอคัและก่ิงกา้นของครอบครัวของเขาจะเป็นผูรั้บพระพรต่างๆ 
ท่ีพิเศษของพระเจา้ก็ตาม 



 
“มนัเก่ียวขอ้งกบัโอเฟรน [แปลวา่ “เอเฟอร์” ขอ้ 4] วา่เขาไดท้  าสงครามกบัลิบยา และไดพ้ิชิตมนั  
และท่ีว่าลูกหลานของเขา เม่ือพวกเขาได้อาศยัอยู่ในมนั ได้เรียกมนั (จากช่ือของเขา) ว่า อฟัริกา 
และอเล็ก ซานเดอร์ โพลีฮิสเทอร์ ก็ใหก้ารเป็นพยานของเขาต่อส่ิงท่ีขา้พเจา้กล่าวท่ีน่ี. . .” 729 

 
 ในส่วนน้ีและสองส่วนท่ีตามมา (ขอ้ 7-11 และ 12-19)  บุคคลเหล่านั้นท่ีเล่นบทบาทเล็กๆ ในละคร
ก็ ปรากฎตวั ณ ตอนสุดทา้ยของการแสดงของพวกเขาและก็ท าหนทางส าหรับผูแ้สดงหลกัท่ีตามมา 
 
 พระสัญญาของพระเจา้ท่ีวา่ “ช่ือของเจา้จะสืบต่อไปทางเช้ือสายของอิสอคั” (21:12) ไดน้ าอบัราฮมั 
ไปสู่การกระท าอยา่งท่ีเขาไดท้  า ตามท่ีโมเสสไดบ้นัทึกไวท่ี้น่ี 
 

“ดินแดนทางตะวนัออก” (ขอ้ 6) ท่ีซ่ึงอบัราฮมัไดส่้งพวกบุตรชายของเขาไปนั้นแทนท่ีจะเป็นอิสอคั
ก็เป็น อารเบียอยา่งชดัเจน มนัอยูท่างตะวนัออกและทางทิศใตข้องคานาอนั 

 
“ในกรณีน้ี  การส่งพวกบุตรชายออกไปก็เพื่อท่ีจะท าใหต้ าแหน่งของอิสอคันั้นมัน่คงยิง่ข้ึน”730 

 
การตายของอบัราฮัมและพระพรของอสิอคั 25:7-11 
 
 อิสอคัคงจะอายุได ้75 ปีและยาโคบอายุได ้15 ปีเม่ืออบัราฮมัไดต้ายไป (ขอ้ 7; เปรียบเทียบ 21:5; 
25:26) 731 อบัราฮมัไดมี้ชีวติอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญา 100 ปี (เปรียบเทียบ 12:4) 
 

“มนัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะด าเนินชีวติท่ียนืยาว    มนัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะด าเนินชีวิตท่ียืนยาวซ่ึงเป็นชีวิตท่ี
มีความสุขอีกด้วย    ข้อสังเกตการมรณกรรมของอบัราฮมัก็ดึงความสนใจไปท่ีขอ้เท็จจริงท่ีว่า      
อบัราฮมัได้ตาย ไปไม่ใช่เม่ือแก่หง่อมแล้วเท่านั้น แต่ในกรอบความคิดนั้นก็เต็มไปด้วยสันติสุข
ภายในและความอ่ิมเอมใจ นัน่เป็นแรงผลกัของวลี ชรามีอายมุากหรือ ‘อ่ิมเอมใจ’” 732 

 
 วลี “รวมอยู่กบับรรพบุรุษของท่าน” (ขอ้ 8) บ่งบอกถึงการรวมกนัใหม่ในแดนคนตาย ซ่ึงเป็น
สถานท่ี ของวิญญาณท่ีไดจ้ากไป พร้อมกบับรรพบุรุษผูซ่ึ้งไดต้ายไปก่อนหน้านั้น    มนัสันนิษฐานถึงการ
เป็นอยูส่่วนตวั ต่อไปหลงัจากการตายทางฝ่ายร่างกาย (เปรียบเทียบ 15:15; ฮบ. 11:13)    อบัราฮมัไดถู้กฝังไว้
ในถ ้ามคัเปลาห์ใกล ้กบัมมัเร  สถานท่ีเก่าแก่ซ่ึงต่อมาไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของเฮโบรน (ขอ้ 9) 
 



 ตอนน้ี การจดัการของพระเจา้ก็จดจ่อท่ีอิสอคั ผูซ่ึ้งไดอ้าศยัอยูใ่กลบ้่อน ้าของฮาการ์ท่ีเบเออลาไฮรอย 
(ขอ้ 11; เปรียบเทียบ 16:14; 24:62)    พวกนกัโบราณคดียงัไม่ไดค้น้พบสถานท่ีน้ี    เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัอยูท่ี่
ใดท่ีหน่ึง ทางทิศใตข้องเบเออเชบาในเนเกบ 
 
 ผูรั้บใช้ของพระเจ้าควรท าทุกส่ิงด้วยอ านาจของพวกเขาท่ีจะค ้ าประกันการด าเนินต่อไปของ
โปรแกรมของพระเจา้ท่ีจะอวยพรจากชนรุ่นหน่ึงไปยงัชนรุ่นถดัไป 
 
 
 
ข. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากอชิมาเอล  25:12-18 
 

“ส่วนของเช้ือสายส่ีส่วนสุดทา้ยของพระธรรมปฐมกาลก็ตามรูปแบบท่ีเจาะจง เช้ือสายในแต่ละชน
รุ่นท่ีไม่ไดเ้ป็นเช้ือสายท่ีถูกเลือกสรรไวก้็ถูกสืบเสาะก่อนเร่ืองราวกลบัไปสู่เช้ือสายท่ีถูกเลือกสรร
ไว”้733 

 
 ส่วนน้ีบันทึกความสัตย์ซ่ือของพระเจ้าท่ีมีต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ในการท่ีจะท าให ้         
อิชมาเอลเป็น ชนชาติใหญ่และให้ลูกหลานท่ีมากมายแก่เขา (16:10; 21:18)    น่ีเป็นประวติัศาสตร์ 10 
ครอบครัวอีกท่ีหน่ึงท่ี ปฐมกาลบนัทึก (ดูโคร่งร่างในบทน าสู่การอรรถาธิบายเหล่าน้ี)    บางทีน่ีเป็นการ
เปรียบเทียบอย่างตั้งใจกบั 10 ชนชาติท่ีไดถู้กอา้งอิงไวใ้นตารางประชาชาติต่างๆ (บทท่ี 10) ซ่ึงบ่งบอกว่า 
พระเจา้จะอวยพรครอบครัวทั้งส้ิน ของโลกผา่นทางครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีพิเศษ 
 
 ขอ้เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า พระเจา้ไดบ้รรลุพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิชมาเอล 
(16:10-12; 17:20)    เหมือนกบันาโฮร์และยาโคบนั้น  อิชมาเอลไดบิ้ดาของบุตรชาย 12 คน    โมเสสไดดึ้ง
ประวติัศาสตร์ ส่วนตวัของเขาไปสู่บทสรุปก่อนท่ีเขาไดเ้คล่ือนไปสู่การจดจ่อท่ีอิสอคันอ้งชายของเขา 
 

“การอา้งอิงถึง ‘เจา้นายสิบสองคนตามเผา่’.  . . ท าให้นึกถึงถอ้ยค าของพระเจา้เก่ียวกบัอนาคตของ
เช้ือสาย  ของอิชมาเอลจาก 17:20 ท่ีซ่ึงมนัไดถู้กสัญญาวา่เขาเองก็จะไดรั้บการอวยพร และ ‘เจา้นาย
สิบสองคน’ . . .  ก็จะบงัเกิดแก่เขาและกลายมาเป็นชนชาติใหญ่”734 

 
 คนอิชมาเอลไดอ้าศยัอยู่ในอารเบีย    อารเบียตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องคานาอนัและแผ่
กวา้งจาก แม่น ้ายเูฟรติสไปยงัทะเลแดง735    บางทีคร้ังหน่ึงคนอิชมาเอลเคยเป็นการรวมกลุ่มกนัของเผา่ต่างๆ 
เหมือนกบัคน อิสราเอล 



 
“ช่ือต่างๆ ของเจา้นายสิบสองคนท่ีสืบเช้ือสายจากอิชมาเอลก็ถูกน าไปใชไ้ม่ใช่แค่กบัการแบ่งตาม
เผา่เท่านั้น แต่กบัสถานท่ีทางภูมิศาสตร์อีกดว้ย (เปรียบเทียบ ขอ้ 16)” 736 

 
 อิชมาเอลไดต้ายไปตอนอายุได้ 137 ปี ซ่ึงไดมี้ชีวิตอยู่หลงัจากการตายของอบัราฮมั 48 ปี    บางที
ผูเ้ขียนได ้รวมถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ อิชมาเอลไดอ้าศยัอยู ่“ตรงหนา้ประชาชนของเขา” (ขอ้ 18) เพื่อท่ีจะแสดง
ใหเ้ห็นถึงความ ส าเร็จแห่งการท านายของพระเจา้ท่ีมีต่อฮาการ์ (เปรียบเทียบ 16:12) ต่อมาคนอิชมาเอลท่ีเป็น
ชาวอาหรับท่ีท่องเท่ียว ไปตามทะเลทรายก็มีความขดัแยง้อยา่งมากมายกบัญาติพี่นอ้งคนอิสราเอลท่ีไดต้ั้งถ่ิน
ฐานมากกวา่ของพวกเขา 
 

พระเจา้นั้นสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองคท่ี์จะอวยพรผูซ่ึ้งพระองคไ์ดส้ัญญาวา่จะอวยพร 
 

ค. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากอสิอคั  25:19 — 35:29 
 
 การก าเนิดใหม่เร่ิมตน้ดว้ย 25:19    หวัขอ้ของมนัคือ “การไดม้าซ่ึงพระพรและพฒันาการและการ
ปกป้อง ของมนัโดยพระเจา้”737 โมเสสไดจ้ดัตั้งเร่ืองราวของยาโคบทั้งหมดในโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไว้
ในรูปสมมาตรท่ี เนน้ถึงความส าเร็จแห่งพระสัญญาของพงศพ์นัธ์ุและความมัง่คัง่ของพงศพ์นัธ์ุ 
 

“A ค าท านายถูกคน้หาเรเบคาห์ด้ินรนในการคลอดบุตร  สิทธิบุตรหวัปี   การเกิด    หวัขอ้ของ 
ความขดัแยง้  การหลอกลวง  ความอุดมสมบูรณ์ (25:19-34) 

B ระหวา่งปิดฉาก: ความขดัแยง้ การหลอกลวง พระพร พนัธสัญญากบัคนต่างชาติ (26) 
C การหลอกลวง พระพรถูกขโมยไป การกลวัเอซาว การหนีไปจากแผน่ดิน (27:1-28:9) 
D การเผชิญหนา้ (พากา’) กบัพระเจา้ ณ สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิใกลพ้รมแดนพระพร (28:10-22) 
E  แวดวงภายในเปิดออก: การมาถึง ลาบนั ณ พรมแดน การหลอกลวง ค่าจา้ง ราเชลเป็นหมนั 

เลอาห์มีลูกได ้(29:1- 30:21) 
F ราเชลมีลูกได ้ยาโคบเพิ่มพนูฝงูสัตว ์(30:22-43) 
E’ แวดวงภายในปิด: การจากไป ลาบนั ณ พรมแดน การหลอกลวงค่าจา้ง (31) 
D’  การเผชิญหนา้ (พากา’) กบัพระเจา้ ณ สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิใกลพ้รมแดนพระพร (32) 
C’ การหลอกลวงไดถู้กวางแผนไว ้การกลวัเอซาว พระพรไดก้ลบัคืน การกลบัไปสู่แผน่ดิ(33) 
B’  ระหวา่งปิดฉาก: ความขดัแยง้ การหลอกลวง พนัธสัญญากบัคนต่างชาติ (34) 
A’      ค าท านายไดส้ าเร็จ ราเชลด้ินรนในการคลอดบุตร พระพร การแกปั้ญหาการตาย(35:1-22)” 738 

 



 เร่ืองราวของน ้าท่วมโลกก็มีโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรเช่นกนั  และทั้งสองเร่ืองราว
ก็มี ประโยคท่ีคลา้ยกนั ณ ตอนกลาง (จุดผกผนั): พระเจา้ไดร้ะลึกถึงโนอาห์ (8:1) และพระเจา้ไดร้ะลึกถึง  
ราเชล (30:22)    ส่ิงน้ีเนน้วา่พระเจา้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยประชากรของพระองคใ์หร้อด 
 

“. . .ผูเ้ขียนปฐมกาล ไดแ้ยกเร่ืองราวของยาโคบและโยเซฟไปสู่สองส่วนอยา่งเจตนา โดยการใส่ 
ประวติัศาสตร์ครอบครัวของเอซาว 36:1 — 37:1 ในตรงกลาง    ส่ิงน้ียอมให้เขาท่ีจะสลบัล าดบัพงศ์
ของเช้ือสายท่ีไม่ไดถู้กเลือกของอิชมาเอล (25:12-18) และ เอซาว (36:1 — 37:1) กบัประวติัศาสตร์
ต่างๆ ของครอบครัวท่ีเตม็ท่ีของเช้ือสายท่ีไดถู้กเลือกของเทราห์ (อบัราฮมั) (11:27— 25:11), อิสอคั 
(ยาโคบ) (25:19 — 35:29), และยาโคบ (โยเซฟ) (37:2 — 50:26) เพื่อท่ีจะผลิตผลรวมของ 5 
ประวติัศาสตร์ต่างๆ ของครอบครัวบรรพบุรุษ    ส่ิงน้ีเข้ากันกับ 5 ประวติัศาสตร์ต่างๆ ของ
ครอบครัวก่อนเวลาของพวกบรรพ บุรุษ. . .” 739 

 
1. บุตรชายฝาแฝดของอิสอคั  25:19-26 

 
ขอ้ 19-34 แนะน าถึงการผจญภยัและความกลา้หาญของยาโคบและเอซาวทั้งส้ิน 

 
 ในส่วนแรก (25:19-26) เรามีการบนัทึกถึงการท่ีพระเจา้ตอบค าอธิษฐานของอิสอคัโดยการท าให้
เรเบคาห์ มีลูกได ้(พระพร)    พระองคใ์หบุ้ตรชายสองคนแก่เธอ คือ เอซาวและยาโคบ และไดท้  านายวา่สอง
ชนชาติจะมาจาก พวกเขา ซ่ึงพี่จะรับใชน้อ้ง 
 
 การเนน้ของส่วนน้ีอยู่ท่ีค  าท านายของพระเจา้ (ขอ้ 23) อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากโครงร่างท่ีแนวคิดถูก
วางไว ้ในรูปสมมาตรของเร่ืองราว 
 

“A อิสอคัอายไุด ้40 ปีเม่ือเขาไดรั้บเรเบคาห์มาเป็นภรรยา (20) 
B เรเบคาห์เป็นหมนั; การอธิษฐานขอลูกไดรั้บค าตอบ (21ก) 
C เรเบคาห์ภรรยาของเขาไดต้ั้งครรภ ์(21ข)  เด็กๆไดเ้บียดเสียดกนัภายในครรภข์องเธอ (22ก) 
D เรเบคาห์ขอค าท านาย (22ข) 
D’ พระยาเวห์ใหค้  าท านายแก่เธอ (23) 
C’  ก าหนดคลอดของเธอไดม้าถึง (24ก) และดูเถิดมีเด็กฝาแฝดในครรภข์องเธอ (24ข) 
B’ ยาโคบและเอซาวตรงกนัขา้มกนัในการเกิดและรูปร่างหนา้ตา (25-26ก) 
A’ อิสอคัอายไุด ้60 ปี เม่ือเรเบคาห์ไดใ้หก้ าเนิดฝาแฝด (26ข)”740 

 



 ค าถามของทายาทก็ด าเนินอย่างเป็นหลกัในส่วนน้ี    ใครจะเป็นทายาทของอิสอคัผูซ่ึ้งพระเจา้จะ
บรรลุพระสัญญาต่างๆ ของพระองค?์  เหมือนกบัซาราห์นั้น เรเบคาห์ก็เป็นหมนั (ขอ้ 21)    หลงัจาก 20 ปี
แห่งการรอคอย และอธิษฐาน (ขอ้ 21-22) พระเจา้ไดใ้หลู้กๆ แก่เธอ    ใครในสองคนน้ีจะเป็นทายาทท่ีไดรั้บ
พร?    พระเจา้แทรกแซง เพื่อจะประกาศถึงการเลือกไวล่้วงหนา้ของพระองค ์(ขอ้ 23)    การตอบสนองของ
ยาโคบต่อการเลือกของเขาเหนือ เอซาวนั้น ค่อนขา้งแตกต่างจากการตอบสนองของอิสอคัต่อการเลือกเขา
โดยพระเจา้ เพื่อใหเ้ป็นทายาทของอบัราฮมั ขณะท่ีส่วนน้ีเร่ิมตน้ท่ีจะอธิบาย 
 
 พระคมัภีร์ไม่ไดใ้ห้เหตุผลวา่ท าไมพระเจา้ไดเ้ลือกยาโคบเหนือเอซาว    ส่ิงท่ีเรารู้ก็คือวา่ การเลือก
ของ พระองคไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความดีท่ีเหนือกวา่ของยาโคบ แต่ข้ึนอยูก่บัอภิสิทธ์ิเด็ดขาดของพระยาเวห์ (รม. 
9:10-13)    ในวฒันธรรมของโลกตะวนัออกใกลโ้บราณนั้น  ตามปกติแลว้บุตรหวัปีไดก้ลายมาเป็นทายาท
ของบิดาของเขา  ดงันั้นในการก าหนดให้ยาโคบเป็นทายาทของอิสอคันั้น  พระเจา้ไดใ้ชอ้  านาจเหนือธรรม
เนียมตามปกติอย่างเด็ด ขาดโดยการเปิดเผยท่ีเหนือธรรมชาติ การตอบสนองของสมาชิกครอบครัวของ
อิสอคัท่ีมีต่อการเปิดเผยน้ีก็แสดงถึง ความเช่ือของพวกเขา หรือการขาดความเช่ือ    อยา่งไรก็ตาม ประเด็น
หลกัของเร่ืองราวก็เพื่อท่ีจะสืบเสาะความสัตย ์ซ่ือและอ านาจของพระเจา้ในการน าส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญา
ไปสู่ความส าเร็จ 
 

“การเปิดเผยถึงพระประสงคข์องพระเจา้เก่ียวกบัสองพี่นอ้ง (ขอ้ 23) เป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่ใช่ความลบั
มนั ชัดเจนท่ีว่าทั้งเอซาวและยาโคบก็รู้เก่ียวกบัมนั ในบางแง่แล้ว ขอ้เท็จจริงน้ีเป็นกุญแจสู่การ
ตีความท่ีแทจ้ริง ของเหตุการณ์น้ี [นัน่คือ ขอ้ 29-34]” 741 

 
25:19-20 ปัดดานอารัมหมายถึง “(แผ่นดิน) ท่ีราบแห่งอารัม”   อารัมเป็นบริเวณท่ีใกลฮ้าราน ผูค้นจาก 

ภูมิภาคน้ีก็เป็นท่ีรู้จกักนัวา่อาราเมียน และต่อมาคนกรีกเรียกพวกเขาวา่ ซีเรียน เบธูเอล เป็นคน เล้ียง
สัตวแ์บบก่ึงเร่ร่อน  และบางทีเขาไดอ้าศยัอยูใ่นทุ่งโล่งแจง้อยา่งนอ้ยส่วนหน่ึงของปี 

 
25:21   เรเบคาห์ไดเ้ป็นหมนัถึง 20 ปีหลงัจากท่ีเธอไดแ้ต่งงานกบัอิสอคั (ขอ้ 20, 26) พระเจา้ไดปิ้ด ครรภ์

ของเธอเพื่อวา่ครอบครัวท่ีถูกเลือกสรรจะตระหนกัวา่ลูกๆ ของเธอเป็นผลของพระคุณของ พระองค์
แทนท่ีจะเป็นผลตามธรรมชาติเป็นท่ีชัดเจนว่าอิสอคัเป็นบรรพบุรุษท่ีมีภรรยาคนเดียวท่ามกลาง
บรรพบุรุษทั้งสามคน คือ อบัราฮมั  อิสอคั และยาโคบ 

 
25:22-23การตั้งครรภ์ของเรเบคาห์นั้น เจ็บปวดอย่างมากจนเธอไดฉ้งนใจวา่ มนัมีเหตุผลอะไรท่ีจะด าเนิน 

ชีวติต่อไปอีกไหม    เธอไดแ้สดงออกถึงความคิดอยา่งเดียวกนัเม่ือบุตรทั้งสองของเธอไดเ้ติบโตข้ึน 
(27:46)    การเลือกนอ้งเหนือพี่โดยพระเจา้นั้น “ก็ตรงกนัขา้มกบัธรรมเนียมของโลกตะวนัออก ใกล้



โบราณ  แต่จุดประสงค์ต่างๆ แห่งการเลือกของพระเจา้ไดอ้ยู่เหนือธรรมเนียม”742    ค  าท านายของ
พระเจา้ก็สรุปถึงอาชีพของยาโคบและเอซาวและก็คลา้ยคลึงกบั 12:1-3 ในแง่ท่ีวา่ทั้งสอง ประโยค
นั้นก็เป็นแผนการ    ทั้งหมดของการวางอุบายภายหลงัของยาโคบเพื่อท่ีจะไดรั้บสิทธิบุตร หัวปี 
และพระพรนั้นก็ไม่จ  าเป็นเน่ืองจากวา่พระเจา้ไดส้ัญญาไวว้า่เขาจะกลายมาเป็นชนชาติท่ี ปกครอง 

 
25:24-26  “มีสีแดง” (ค าฮีบรู ‘แอดโมนี) เป็นการเล่นค ากบั “เอโดมไมท์” ซ่ึงเป็นลูกหลานของเอซาว           

เอซาวหมายถึง “ผูท่ี้มีขนดก” (ค าฮีบรู ซาอาร์ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั “เสอีร์” ท่ีต่อมา [บางที] เป็น บา้นเกิด
ท่ีปกคลุมไปไดด้ว้ยไมข้องคนเอโดม    ยาโคบหมายถึง “พระเจา้จะปกป้อง”743    ดูเหมือน ความมี
ขนดกไดเ้ป็นเคร่ืองหมายของความไม่สุภาพในโลกโบราณ ซ่ึงบ่งบอกถึงธรรมชาติท่ีเป็น เหมือน
สัตว์744    ค  าฮีบรู ยาอาโคบ (“ยาโคบ”) นั้นคลา้ยคลึงกบั ‘อาเควบ’ (“ส้นเทา้”)    จากการจบั ส้นเทา้
ของเอซาวของยาโคบ ณ ตอนเกิดนั้นก็เป็นท่ีมาของช่ือเล่นวา่ “ผูจ้บัส้นเทา้” (นัน่คือ ผูห้น่ึง ท่ีชนะ
โดยอุบาย) “อยา่งเช่นในมวยปล ้านั้น คือการพยายามท่ีจะโยนคู่ต่อสู้โดยการจบัส้นเทา้”745 

 
บทเรียนท่ีจะตอ้งเรียนรู้ก็คือวา่ บรรดาผูท่ี้เป็นหน้ีการมีชีวิตอยูข่องพวกเขาต่อการทรงสร้างและการ
เลือกสรรของพระเจา้ก็สามารถยอมรับถึงพระหัตถ์ของพระเจา้ท่ีท าการในเร่ืองราวของชีวิตของ
พวกเขาได ้

 
2.  การขายสิทธิบุตรหวัปี  25:27-34 

 
25:27-28  อบัราฮมัไดต้ายไปเม่ือฝาแฝดนั้นอายุได ้15 ปี (25:7)  ดงันั้นพวกเขาไดเ้ติบโตข้ึนมาพร้อมกบัการ 
 รู้จกัปู่ ของพวกเขาและบางทีก็ไดย้ินเร่ืองราวต่างๆ ของเขาเก่ียวกบัพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมี 
 ต่อครอบครัวของพวกเขา    เอซาวไดก้ลายมาเป็นนกัล่าท่ีเร่ร่อน แต่ยาโคบไดพ้กัอยูใ่นเตน็ทข์องเขา 
 

“. . . พวกเขาไดก้ลายมาเป็นตวัอยา่งของสองแนวทางแห่งชีวิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นแบบอย่าง
ส าหรับปาเลสไตน์ ณ ช่วงเวลาน้ีของประวติัศาสตร์ นั่นคือ แนวทางแห่งชีวิตของนักล่าและคน
เร่ร่อน (เอซาว) และแนวทางแห่งชีวติของผูเ้ล้ียงแกะและนกัก่ึงเร่ร่อน (ยาโคบ). . . เอซาวถูกอธิบาย
วา่เป็น ‘พรานมือแม่น’ ‘ชาวทุ่ง’  ในอีกดา้นหน่ึงนั้น ยาโคบถูกพรรณนาวา่เป็น ‘คนเงียบๆ’ ผูห้น่ึงท่ี 
‘อยู่กบัเต็นท์ของเขา’ นั่นคือ คนแห่งชีวิตท่ีมัน่คงในความตรงกนัขา้มกบัชีวิตท่ีไร้รากของคน
เร่ร่อน”746 

 
“สองคุณลกัษณะก็เป็นความตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิง อยา่งท่ีสองชนชาติจะเป็นในท่ีสุด”747 

 



ค าฮีบรู แทม ท่ีแปลวา่ “เรียบๆ” บางทีหมายถึง มีอารยธรรมและวา่ง่าย ซ่ึงก็คือ คนท่ีชอบอยูบ่า้น748    
บรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลวา่ “สมบูรณ์” และ “ไร้ต าหนิ” ในท่ีอ่ืน (โยบ 1:1, 8; 8:20; สดด. 37:37; สภษ. 
29:10)    บางทีมนับ่งบอกถึงบุคคลท่ีสันโดษ ไม่สุงสิงกบัใคร  เงียบ ซ่ึงสมบูรณ์ในตวัของเขาเอง749    
บรรดาผูแ้ปลของเนทไบเบิ้ลไดแ้ปลวา่ “ใจเยน็” 

 
“ค าอธิบายถึงชีวิตแรกเร่ิมของยาโคบในพระคมัภีร์ ก็วาดภาพลกัษณะระหว่างบุคคลของ บุคคลท่ี
หลงตวัเองอยา่งมาก ผูซ่ึ้งไดเ้ติบโตข้ึนมาในครอบครัวดั้งเดิมท่ีถึงเวลาท่ีจะผลิตโรควทิยาเช่นนั้น”750 

 
อาดมัไดล้ม้เหลวในการกิน  โนอาห์ไดล้ม้เหลวในการด่ืม  และอิสอคัไดล้ม้เหลวในการชิม อิสอคั 
ไดก้ลายมาเป็นนกัชิมอาหารซ่ึงเป็นผูห้น่ึงท่ีรักอาหารบางชนิด 

 
“การแต่งงานท่ีไดถู้กท าข้ึนในสวรรค ์(ดู 24:1-67) สามารถลงเอยดว้ยการท าหน้าท่ีผิดปรกติเม่ือคู่
สมรสใหล้ าดบัความส าคญัแก่การชิมในปากเหนือเสียงในหวัใจ (ดู 26:35)” 751 

 
25:29-30  ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ของตุ๋น” หมายถึงตามตวัอกัษรวา่ “ถัว่แดง”    เอซาวไดต้อ้งการท่ีจะ “กลืนมนั 
 ลงไป” (ค าฮีบรู ลาอทั) 
 
25:31-34  แนวทางท่ียาโคบไดก้ล่าวถึงขอ้เรียกร้องของเขาก็บ่งบอกว่า เขาไดไ้ตร่ตรองล่วงหน้าถึงการ

กระท าของเขามายาวนาน และไดเ้สาะแสวงหาความอ่อนแอของพี่ชายของเขาอยา่งไร้ความปราณี 
การยืนกรานของเขาท่ีวา่เอซาวตอ้งสาบานต่อเขานั้นก็เสริมความพึงพอใจน้ี    การขาดความเมตตา
สงสารและความใจกวา้งของยาโคบ    ก็ตรงกนัขา้มกบัการมีความเมตตาสงสารและความใจกวา้ง
ของอบัราฮมั (18:1-8) และโลท (19:1-8)     เป็นส่ิงถูกตอ้งท่ีเขาไดเ้ห็นคุณค่าของสิทธิบุตรหวัปี แต่
เป็นส่ิงท่ีผิดท่ีเขาได้รับมนัอย่างท่ีเขาได้รับนั้น เน่ืองจากว่าเอซาวได้ดูถูกสิทธิบุตรหัวปีของเขา  
ยาโคบไดรั้บมนัและไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาวา่เขาจะเป็น นัน่คือ บุตรชายท่ีแข็งแรง
กวา่ ผูซ่ึ้งจะน า (ขอ้ 23)    การอธิบายถึงศีลธรรมท่ีชดัเจนนั้นหายากในพระคมัภีร์  ดงันั้นการรวม
มนัเขา้ไวท่ี้น่ีของผูเ้ขียนก็แสดงใหเ้ห็นบางส่ิงเก่ียวกบัเอซาวท่ีเขาไม่ตอ้งการใหผู้อ่้านพลาด 

 
“นักล่าท่ีฉลาดได้ตกไปสู่กับดักของนักล่าท่ี เก่งกว่า  และได้กลายมาเป็นเหยื่อของความ 

 อยากของเขาเอง”752 

 
 ผูเ้ขียนไดแ้สดงให้เห็นวา่ธรรมชาติของบุตรชายสองคนนั้นแตกต่างกนัอยา่งมากพวกเขาไม่ไดเ้ป็น
ฝาแฝดท่ีเหมือนกนั    เอซาวไดเ้อาใจใส่เฉพาะส่ิงต่างๆ ทางกายภาพและทางวตัถุเท่านั้นในขณะท่ียาโคบได้



เห็นคุณค่าส่ิงต่างๆ ฝ่ายวญิญาณ    เอซาวไดใ้หล้ าดบัความส าคญัแก่ความพึงพอใจแบบทนัทีทนัใดของความ
ปรารถนาต่างๆ ทางความรู้สึก  แต่ยาโคบไดเ้ต็มใจท่ีจะรอคอยบางส่ิงท่ีดีกวา่ซ่ึงพระเจา้ไดส้ัญญาในอนาคต 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 12:16) 
 

“ความไม่เอาจริงเอาจงัท่ีเขา [เอซาว] ไดข้ายสิทธิบุตรหวัปีของเขา. . . ไดท้  าให้เขาไม่เหมาะสมท่ีจะ
เป็นทายาทและผูค้รอบครองพระคุณท่ีไดส้ัญญาไว”้753 

 
“จากมุมมองของมนุษยค์นหน่ึงนั้น  เอซาว ผูซ่ึ้งท าหนา้เป็นผูท่ี้มีความขดัแยง้ต่อยาโคบนั้น ก็น่าช่ืน
ชอบมากกว่ายาโคบ    อยา่งไรก็ตาม จากมุมมองของพระเจา้นั้น  เขาถูกปฏิเสธเพราะวา่เขาปฏิเสธ
สิทธิของเขาท่ีจะรับนิมิตของบิดาของเขาท่ีพระเจา้ไดใ้หม้า”754 

 
 สิทธิบุตรหวัปีเป็นสิทธิพิเศษของการเป็นหวัหนา้เผา่และหวัหนา้ครอบครัว (27:29) ในครอบครัว
ของอิสอคั นั้น มนัให้สิทธิท่ีจะไดรั้บพระพรของพระสัญญาของพระยาเวห์แก่ผูรั้บ (27:4, 27-29) ซ่ึงได้
รวมถึงการครอบครอง คานาอนัและการสามคัคีธรรมแบบพนัธสัญญากบัพระเจา้ (28:4)   นัน่ไดร้วมถึง
มรดกสองเท่า (ฉธบ. 21:17) และ สิทธิของการเป็นปุโรหิต (ผูน้ าฝ่ายวญิญาณ) ของครอบครัว755 

 
 ภายหลงั ยดูาห์  โยเซฟ และเลวีไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ บุตรหวัปี ยดูาห์ไดรั้บการเป็นผูน้ าท่ามกลาง
เผ่า ทั้งหลาย สุดทา้ยแลว้โดยทางดาวิดและพระเมสสิยาห์ โยเซฟไดรั้บส่วนแบ่งสองเท่าผา่นทางบุตรชาย
สองคนของเขา คือ เอฟราอิมและมนสัเสห์    เลวีไดก้ลายมาเป็นเผ่าท่ีเป็นปุโรหิต    ในพนัธสัญญาใหม่นั้น  
เราเรียนรู้วา่พระคริสตเ์ป็นบุตรหวัปีท่ามกลางพวกพี่นอ้งเป็นอนัมาก (รม. 8:29; คส. 1:15, 18; ฮบ. 12:23)    
พระองคเ์ป็นผูรั้บสิทธิบุตร หวัปีท่ียิง่ใหญ่   
 

“เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งจะชดัเจนจากแผน่จารึกของนูซิท่ีวา่กรณีของการโยกยา้ยสิทธิบุตรหวัปี อยา่งเช่น
ท่ีไดเ้กิดข้ึนในเร่ืองราวของบรรพบุรุษนั้น ก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีไม่ปกติในสังคมเฮอเรียน    ตวัอย่าง
หน่ึงนั้นก็เก่ียวขอ้งกบั เซอร์เทชพั ผูซ่ึ้งบิดาไดป้ฏิเสธเขา แต่ภายหลงัไดคื้นสถานะให้แก่เขา. . . อีก
กรณีหน่ึงของการโยกยา้ยสิทธิบุตรหวัปีจากแผน่จารึกของนูซิ คือการแลกเปล่ียนสิทธิบุตรหวัปีของ
เคอร์ปาซาห์กบัแกะสาม  ตวัท่ีใหแ้ก่เขาโดยทพัคิทิลลา นอ้งชายของเขา   ตามความจริงของตวัอยา่ง
น้ี  ความเต็มใจของเอซาวท่ีจะแลกเปล่ียนสิทธิบุตรหัวปีของเขากบัซุปท่ีเค่ียวในหมอ้ของยาโคบ 
(ปฐก. 25:29-34) นั้นบางทีก็เป็นท่ีเขา้ใจดม้ากข้ึน”756 

 



 แมว้า่เอซาวเป็นนกัล่าท่ีฉลาด แต่เขาไดว้างคุณค่าอนัเล็กนอ้ยท่ีสิทธิพิเศษของเขาในฐานะบุตรหวัปี    
เขาได ้เต็มใจท่ีจะแลกเปล่ียนมนักบัอาหาร “ของแดง” ของนอ้งชายท่ีหลกัแหลมของเขา ซ่ึงส่ิงนั้นเป็นการ
อธิบายท่ีเหมาะสมส าหรับธรรมชาติของเขาเอง757 

 
 อีกคร้ังหน่ึง ในตอนน้ีโครงร่างของเร่ืองราวก็ระบุถึงการเน้นของผูเ้ขียนท่ีการดูถูกสิทธิบุตรหัวปี
ของเอซาวโดยเขาตวัเอง(ขอ้ 32)    
 

“A ยาโคบก าลงัตม้อาหารอยู ่(29ก) 
B เอซาวไดก้ลบัมาจากทอ้งทุ่ง  เขาไดเ้หน็ดเหน่ือย (29ข) 
C ขอใหข้า้กินของแดงนั้นบา้ง. . . ขา้เหน็ดเหน่ือยมาก! (30) 
D ขายสิทธิบุตรหวัปีของพี่ใหฉ้นัก่อนซิ (31) 
E ดูซิ ขา้ก าลงัจะตายอยูแ่ลว้สิทธิบุตรหวัปีจะเป็นประโยชน์อะไร แก่ขา้? (32) 
D’ สาบานใหฉ้นัก่อน   เอซาวจึงสาบานใหแ้ละขายสิทธิบุตรหวัปีของตนแก่ยาโคบ (33) 
C’ ยาโคบจึงใหข้นมปังและถัว่แดงตม้แก่เอซาว  เขาก็กินและด่ืม (34 กก) 
B’ เขาไดลุ้กไปตามทางของเขา (34ขข) 
A’ ดงัน้ีเองเอซาวก็ดูหม่ินสิทธิบุตรหวัปีของตน (34ข)”758 

 
 มีสองกรณีท่ีส าคญัของบุตรชายหัวปีท่ีสละสิทธิของการเป็นบุตรหัวปีในปฐมกาล คือ เอซาวและ     
รูเบน    เอซาวไดเ้ห็นว่าสิทธิบุตรหัวปีของเขานั้นมีค่าน้อยมากจนเขาไดข้ายสิทธิทั้งหมดของเขาในฐานะ
บุตรหัวปีแก่ยาโคบเพื่อท่ีจะสมปรารถนาต่อความพึงพอใจทางร่างกายแบบทนัทีทนัใด    รูเบนไดสู้ญเสีย
สิทธิบุตรหวัปีของเขาโดยทาง ความส าส่อนทางเพศ (ปฐก. 35:22; 49:3-4)    ในกรณีของเอซาวนั้น  สิทธิ
บุตรหวัปีทั้งหมดไดต้กเป็นของยาโคบ    ในกรณีของรูเบนนั้น  สิทธิบุตรหวัปีของเขาไดต้กเป็นของนอ้งชาย
สามคนของเขา    ยดูาห์ไดรั้บสิทธิเก่ียวกบั กษตัริย ์ สุดทา้ยแลว้เลวีไดรั้บสิทธิการเป็นปุโรหิต  และพระพร
ของส่วนแบ่งสองเท่าไดต้กเป็นของโยเซฟ ผูซ่ึ้ง ไดรั้บมนัผา่นทางบุตรชายสองคนของเขา คือ เอฟราอิมและ
มนสัเสห์759 

 
 ในการอ่านส่วนน้ีนั้น  หลายคนไดส้รุปวา่พระเจา้ไดเ้ลือกยาโคบเหนือเอซาวเพราะว่าพระองค์ได้
เห็นล่วง หนา้วา่ยาโคบจะเห็นคุณค่าของพระสัญญาต่างๆ และสิทธิบุตรหวัปี ในขณะท่ีเอซาวจะไม่เห็นอยา่ง
นั้นน่ีไม่ใช่ ถูกตอ้ง ยาโคบไดเ้ห็นคุณค่าส่ิงต่างๆ ฝ่ายวิญญาณเพราะวา่พระเจา้ไดใ้ห้พระคุณแก่เขาท่ีจะท า
อยา่งนั้น   ในชนรุ่น ก่อนหนา้นั้น อิสอคัเป็นผูรั้บพระคุณของพระเจา้ ในขณะท่ีโลทและอิชมาเอลไม่ไดเ้ป็น 
อบัราฮมัก็เป็นผูรั้บพระคุณ ของพระเจา้เช่นกนั แต่พี่นอ้งของเขาไม่ไดเ้ป็น 
 



 ในเหตุการณ์น้ียาโคบไดแ้สดงออกถึงการรับรู้ฝ่ายวิญญาณ    นกัเขียนบางคนไดแ้นะน าว่าเขาไม่
อดทนและไดท้  าการริเร่ิมแบบเน้ือหนงัเหมือนกบัปู่ ของเขา (เปรียบเทียบ 12:10-20; 16; 20)    อยา่งไรก็ตาม 
จงสังเกตวา่ในเหตุการณ์น้ีโมเสสไดต้ าหนิเอซาว ไม่ใช่ยาโคบ (ขอ้ 34) 
 

“บ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีเราตั้งค  าถามต่อตวัของเราเองวา่ ‘อะไรคือถัว่แดงตม้ของขา้พเจา้?’    เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะถามค าถามนั้นออกมา    เราอยูใ่นอนัตรายท่ีต่อเน่ืองของการถูกทดลองให้สละบางส่ิงท่ีมี
ค่าอยา่งมากในการท่ีจะหมกมุ่นกบัความปรารถนาอนัแรงกลา้แบบทนัทีทนัใด    ความปรารถนานั้น
อาจเก่ียวขอ้งกบัการกินและการด่ืมอยา่งโลภ การมีตณัหาต่อเงินหรือส่ิงต่างๆ ทางวตัถุ  การปล่อย
อารมณ์โกรธของเราออกมาโดยไร้เหตุผล  การพ่ายแพต่้อความกดดนัโดยปราศจาการตรวจสอบ  
การสาปแช่งพระเจา้ในความหมดหวงั หรือความผิดหวงัโดยปราศจากแมก้ระทัง่การคิดถึงกบัดกัท่ี
ซาตานไดว้างไวส้ าหรับโยบ และก าลงัวางไว ้ส าหรับเรา  การยอมแพต่้อความปรารถนาทางเพศ
แบบท่วมทน้โดยปราศจากการรอคอยขอบข่ายท่ีถูกตอ้ง    ถัว่แดงตม้ท่ีเป็นอนัตรายต่อคุณและต่อ
ขา้พเจา้ก็คือ การทดลองใดๆ ท่ีจะท าตาม ‘ความรู้สึก’ ของชัว่ขณะ แบบทนัทีทนัใดในแนวทางท่ี
แสดงให้เห็นว่าเรา ‘ดูหม่ิน’ พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู ่ส าหรับอนาคตของ
เรา”760 

 
 พระเจา้ไดใ้ห้พระสัญญาต่างๆ ท่ีพิเศษแก่คริสเตียนเช่นกนั (เช่น การทรงสถิตของพระองค์  ก าลงั  
การจดั เตรียมการเกิดผล การไดรั้บเกียรติ รางวลั) เราสามารถดูหม่ินส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร?   โดยการด าเนิน
ชีวติเพื่อปัจจุบนั เป็นหลกัแทนท่ีจะเป็นอนาคต 
 
 ส่วนน้ีเป็นค าเตือนวา่ คนท่ีไม่นบัถือพระเจา้ (อยูใ่นทางโลก) ผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อ 
ความอยากต่างๆ แบบเน้ือหนงัของพวกเขาจะสูญเสียส่ิงต่างๆ ท่ีมีค่ามากข้ึนของคุณค่าฝ่ายวิญญาณท่ีย ัง่ยืน 
คริส- เตียนผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบนัจะไม่สูญเสียความรอดของพวกเขา แต่พวกเขาจะสูญเสียรางวลันิ
รันดร์บางอยา่ง ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:10-15) 
 

3. อิสอคัและอาบีเมเลค  26:12-33 
 
 พระเจา้ไดป้้องกนัอิสอคัไวจ้ากการจากแผน่ดินแห่งพระสัญญาไป และไดร้ื้อฟ้ืนพนัธสัญญากบัเขา 
แต่จาก นั้นพระองคจ์  าตอ้งปกป้องเรเบคาห์เม่ืออิสอคัไดโ้กหกต่ออาบีเมเลคเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเขากบั
เธอ 

 



“ในตอนท่ีสั้นของบทหน่ึงน้ี  ผูเ้ขียนก็แสดงถึงการท่ีชีวติทั้งหมดของอิสอคัไดเ้ป็นการเกิดซ ้ าของส่ิง
ท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัอบัราฮมัอยา่งไร    ดงันั้นบทเรียนก็คือว่า ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในอดีตสามารถ
เป็นท่ีพึ่งพาได ้ ในปัจจุบนัและอนาคตได ้ส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อพวกบิดา  พระองคจ์ะท าเพื่อพวก
บุตรชายเช่นเดียวกนั”761 

 
 ในขณะท่ีเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิตของอิสอคัได้ซ ้ าเหตุการณ์เหล่านั้นของอบัราฮมัในหลายคร้ัง
ดว้ยกนันั้น พระเจา้ไดจ้ดัการกบัอิสอคัแตกต่างออกไปและในความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส่วนตวัของเขา 
การเปรียบเทียบ หลายอย่างระหว่างบทน้ีและเร่ืองราวของอบัราฮมันั้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทท่ี 12—14 
และ 20—21) แสดงให้ เห็นวา่ผูเ้ขียนไดต้อ้งการให้ผูอ่้านท่ีจะเปรียบเทียบและช้ีความแตกต่างของชายสอง
คน762 

 
“ตวัเลขของจ านวนเท่ากนัท่ีชายผูย้ิ่งใหญ่อาจถูกท าให้ดูเล็กลง โดยการเทียบกบัตวัเลขของจ านวน
เท่ากนัของบิดาท่ีโดดเด่นหรือบุตรชายท่ีมีช่ือเสียง    ดงันั้นคุณลกัษณะของอิสอคัถูกบดบงัโดย
ความสง่าผา่เผยของอบัราฮมัและความสนใจท่ีน่าท่ึงใจของยาโคบ    มีองคป์ระกอบอนัท่ีสามท่ีได้
ลดความส าคญัของอิสอคั คือ เขาเป็นสามีของภรรยาท่ีฉลาดและท่ีใช้อ านาจไม่ว่าฉากท่ีเขาอาจ
ปรากฎนั้นจะต่ืนเตน้แค่ไหนก็ตาม  เขาก็ถูกก าหนดให้เป็นส่วนเล็กน้อย    อย่างน้อยแลว้โดยการ
เปรียบเทียบกบับรรดานกัแสดงคนอ่ืนเหล่าน้ีแลว้บทบาทของเขาในชีวิตนั้นก็ธรรมดา  ไม่น่าสนใจ 
และคลุมเครือ”763 

 
“บทต่อหน้าเราน้ีเต็มไปด้วยตวัอย่างประกอบของการท่ีความยุ่ง 
ยากต่างๆ ควรถูกตอบสนองและไม่ควรถูกตอบสนองอยา่งไร”764 

 
26:1-6 เป็นท่ีชดัเจนวา่ อิสอคัไดพ้ิจารณาท่ีจะไปยงัอียปิตเ์พื่อหลีกเล่ียงการ

กนัดารอาหาร  เขาไดอ้ยูใ่นเกราห์เม่ือพระเจา้ไดต้รัสแก่เขา น่ีเป็น
การเปิดเผยคร้ังแรกของพระเจา้ท่ีมีต่ออิสอคั (เปรียบ เทียบ 25:23)     
เพราะฉะนั้นก็เป็นส่ิงท่ีชดัเจนท่ีวา่อิสอคัอาจไดย้า้ยจากเบเออลาไฮ
รอยไปทางเหนือก่อนหน้านั้นแลว้ แน่นอนว่าการยา้ยท่ีใหม่อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับบรรพบุรุษท่ีเร่ร่อนและสถานท่ี
เหล่าน้ีก็ไม่ไดไ้กลจากซ่ึงกนัและกนั 

 
 



การอพยพใหญ่ของคนฟีลิสเตียไปยงัคานาอนันั้นไดเ้กิดข้ึนในศตวรรษท่ี 12 กคศ.    อยา่งไรก็ตาม 
 ก็มีคนฟีลิสเตียบางคนท่ีอยู่ในคานาอนั ณ เวลาน้ีแลว้  อย่างท่ีมนัชดัเจนจากการอา้งอิงน้ีและการ 
 อา้งอิงอ่ืนๆ ในปฐมกาล (เปรียบเทียบ 21:32, 34) 
 

การกนัการอาหารในคานาอนันั้นไดก่้อใหเ้กิดวกิฤตต่ออิสอคั   น ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับ อิสอคั
ท่ีจะคงอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อไปก็ แน่นอน และพระองค์ ได้ส่ือสารมนัแก่บรรพบุรุษคนน้ีอย่าง
ชัดเจน บางทีพระเจ้าได้ตอ้งการให้อิสอคั ท่ีจะคงอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อไปเพื่อว่าเขาจะเรียนรู้ว่า   
พระเจา้จะ “อยูก่บัเจา้และอวยพรเจา้” (ขอ้ 3)    พระเจา้ไดย้  ้าพระสัญญาของพระองคท่ี์มีต่ออบัราฮมั 
เพื่อท่ีจะใหพ้ระสัญญาแก่อิสอคั ท่ีจะเช่ือและการหนุนใจท่ีจะเช่ือฟังพระองค ์พระสัญญาต่างๆ ของ
การ ปกป้องก็โดดเด่นในเร่ืองราวของยาโคบอีกดว้ย (เปรียบ เทียบ 26:24; 28:15, 20;  31:3, 5, 42; 
32:10) 

 
อยา่งไรก็ตาม พระสัญญาก็คือวา่ พระเจา้จะปกป้องและอวยพรอิสอคั  ทวีคูณลูกหลานของเขาและ 
ให้ “ดินแดนทั้งหมดน้ี” แก่พวกเขา (ขอ้ 4 นั่นคือ ดินแดนต่างๆ ท่ีถูกครอบครองโดยเผ่าต่างๆ            
ของคนคานาอนั)    เหตุผลหน่ึงส าหรับการอวยพรของพระเจา้ท่ีมีต่ออิสอคัก็เน่ืองจากการเช่ือฟัง 
ของอบัราฮมัท่ีมีต่อพระเจา้ (ขอ้ 5; เปรียบเทียบ 22:18)    อิสอคัไดก้ลายมาเป็นผูรั้บมรดกฝ่าย
วญิญาณของพอ่แม่ในทางธรรม แต่เขาจ าตอ้งมีโอกาสท่ีจะเพิ่มพนูพระพรของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาโดย 
ทางการเช่ือฟังพระเจา้ของเขาเอง (เปรียบเทียบ ยน. 15:14) 

 
“พระพรแบบอบัราฮมัจะผ่านไปยงัอิสอคั    ตอนน้ีทุกส่ิงท่ีได้รวมอยู่ในพระพรนั้นจะเป็นของ
บุตรชายและจะถูกส่งต่อไปยงัพวกบุตรชายของเขาตามล าดบั แต่มนัมีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดท่ี้มา
เก่ียวขอ้ง  ถา้พวกเขาจะช่ืนชมกบัพระพรต่างๆ อย่างเต็มท่ี พวกเขาจะตอ้งเช่ือฟังพระวจนะของ  
พระเจา้    ดงันั้นการเช่ือฟังก็ถูกก าหนดให้มีท่ีนัน่พร้อมกบัตวัอย่างของการท่ีอบัราฮมัไดเ้ช่ือฟังดี
อยา่งไร”765 

 
ดูเหมือนขอ้ 5 กล่าวว่า อบัราฮมัได้ถือรักษาค าสั่ง  ข้อบงัคบั และธรรมบญัญติัต่างๆ ของพนัธ-
สัญญาแบบโมเสสก่อนท่ีส่ิงเหล่านั้นไดป้รากฎข้ึน    ดูเหมือนมนัขดัแยง้กบั 15:6 ท่ีกล่าววา่พระเจา้ 
ถือวา่อบัราฮมัชอบธรรมเน่ืองจากความเช่ือของเขา 

 
“สุดทา้ยแลว้ เราควรพยายามท่ีจะคน้พบถึงความหมายของขอ้น้ีในยุทธิวิธีและจุดประสงค์ท่ีใหญ่
กวา่ของหมวดเพน็ทาทูค    ผูเ้ขียนหมวดเพน็ทาทูคไดต้ั้งใจท่ีจะพรรณนาถึงอบัราฮมัวา่เป็นตน้แบบ
แห่งความเช่ือหรือเป็นตน้แบบแห่งการเช่ือฟังต่อธรรมบญัญติั? อยา่งอยากรู้อยากเห็นอยา่งเพียงพอ



แลว้นั้น คนส่วนใหญ่ของนกัวิชาการทางพระคมัภีร์ไดอ่้านพระคมัภีร์ตอนน้ีราวกบัว่าขอ้น้ีไดถู้ก
ตั้งใจเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า ชีวิตของอบัราฮัมนั้นเป็นตัวอย่างของการเช่ือฟังต่อธรรมบญัญัติ            
“ดูเหมือนจะมีเหตุผลท่ีจะสรุป. . . วา่ ความส าคญัของปฐมกาล 26:5 อยูใ่นส่ิงท่ีมนับอกเราเก่ียวกบั
ความหมายของค าศพัทแ์บบเฉลยธรรมบญัญติัท่ีมนัใช ้   น่ีเป็นราวกบัวา่ผูเ้ขียนหมวดเพน็ทาทูคได้
ฉวยเร่ืองราวของอบัราฮมัท่ีจะมาเป็นวิธีท่ีจะอธิบายถึงแนวคิดรวบยอดของ ‘การถือรักษาธรรม
บญัญติั’   ผูเ้ขียนใชชี้วิตของอบัราฮมัไม่ใช่โมเสส ท่ีจะอธิบายวา่คนหน่ึงสามารถบรรลุขอ้เรียกร้อง 
อนัชอบธรรมของธรรมบญัญติัได ้   ในการเลือกอบัราฮมัและไม่ใช่โมเสสนั้นผูเ้ขียนแสดงให้เห็น
วา่ ‘การถือรักษาธรรมบญัญติั’ หมายถึง ‘การเช่ือในพระเจา้’ อยา่งท่ีอบัราฮมัไดเ้ช่ือพระเจา้และได้
ถูกนบัวา่ชอบธรรม (ปฐก. 15:6)    แทท่ี้จริงแลว้ ผูเ้ขียนหมวดเพน็ทาทูค กล่าววา่ ‘จงเป็นเหมือนอบั
ราฮมั จงด าเนินชีวติแห่งความเช่ือและมนัสามารถกล่าวไดว้า่ คุณก าลงัรักษาพระบญัญติั”766 

 
“อิสราเอลจะเห็นค าศพัทข์องโทราห์ (ธรรมบญัญติั) ในการบนัทึกถึงอบัราฮมัแบบทนัที ทนัใดและ
จะถูกกระตุน้ใหถื้อรักษาธรรมบญัญติั”767 

 
26:7-11  ส าหรับการอธิบายถึงเหตุการท่ีแปลกน้ี โปรดดูค าอธิบายในบทท่ี 20    เม่ือตกอยู่ในอนัตราย 
 เหมือนกบัอบัราฮมันั้น  อิสอคัไดใ้ช้มาตรการของจริยธรรมท่ีซ่ึงเป้าหมายแกต่้างให้วิธี “พ่อเป็น 
 อยา่งไร ลูกก็เป็นอยา่งนั้น”    อิสอคัและเรเบคาห์ยงัไม่มีลูก ณ เวลาน้ี 
 

ระยะเวลาระหวา่ง 70 ปีและ 97 ปีไดเ้หล่ือมล ้ าระหว่างการพกัแรมของอบัราฮมัในเกราห์และการ 
 พกัแรมของอิสอคั    อาบีเมเลคคงเป็นชายคนเดียวกนัในสองกรณีเน่ืองจากว่าช่วงชีวิตของ 150 ปี 
 ก็เป็นส่ิงปกติ ณ เวลานั้น    อาบีเมเลคไดแ้สดงออกถึงการกระท าท่ีมีศีลธรรมในสองกรณี   อยา่งไร 
 ก็ตาม ในกรณีแรกนั้น  อาบีเมเลคไดน้ าซาราห์ไปยงัสถานท่ีท่ีนางสนมอยูร่วมกนั แต่ในกรณีท่ีสอง 
 เขาไดต้อ้งการท่ีจะปกป้องเรเบคาห์ไวจ้ากประชากรของเขา อาบีเมเลคนั้นเป็นช่ือเรียกมากกว่าท่ี 
 จะเป็นช่ือส่วนตวัและหมายถึง “บิดาท่ีเป็นกษตัริย”์    ดงันั้น น่ีคงเป็นผูป้กครองอีกผูห้น่ึงท่ีไม่ใช่ 
 ผูท่ี้อบัราฮมัไดรั้บมือดว้ย 
 

4. บ่อน ้าของอิสอคั  26:12-33 
 
26:12-17  ส่วนน้ีของขอ้ต่างๆ  ก็แสดงถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในการอวยพรอิสอคัอยา่งท่ีพระองคไ์ด ้
 สัญญาไว ้(เปรียบเทียบ ขอ้ 3; 24:1; 25:11)    อิสอคัไดช่ื้นชมกบัการเก็บเก่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ (ขอ้ 
 12)    อาบีเมเลคไดเ้ป็นพยานถึงอ านาจของอิสอคั (ขอ้ 16) ซ่ึงเป็นอีกค าพยานหน่ึงถึงความสัตยซ่ื์อ 
 ของพระเจา้ 



 
26:18-22  อิสอคัไดเ้ปิดบ่อน ้ าท่ีอบัราฮมัไดขุ้ดแต่ภายหลงัคนทอ้งถ่ินนั้นไดถ้มดว้ยดิน เขายงัไดขุ้ดบ่อน ้ า

ใหม่ อีก 3 บ่อ    ในความตรงขา้มกบัอบัราฮมันั้น  อิสอคั “ไม่ไดถู้กเรียกท่ีจะบุกเบิกมากสักเท่าไหร่
แต่ท่ีจะท าใหม้ัน่คงข้ึน”768 

 
เหตุการณ์น้ีแสดงให้เห็นถึงการอวยพรอิสอัคของพระเจ้าเช่นกัน   น ้ าในถ่ินทุรกันดารเป็น             
สัญลกัษณ์ท่ีหนกัแน่นของการอวยพรท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจา้โดยไม่ค  านึงถึงธรรมชาติ 

 
เหตุการณ์น้ียงัเปิดเผยถึงคุณลกัษณะท่ีรักสงบของบรรพบุรุษคนน้ี ผูซ่ึ้งไม่ได้ต่อสู้กบัพวกเพื่อน 

 บา้นของเขาในเร่ืองของบ่อน ้า แมว้า่เขาแข็งแรงกวา่พวกเขาอีกดว้ย (ขอ้ 16)   การกระท าของเขาได ้
 แสดงออกถึงการวางใจของเขาในพระยาเวห์769 

 
การตดัสินใจของอิสอคัท่ีจะพกัแรมในเกราห์และในเขตแดนของคนฟีลิสเตีย (ขอ้ 1-22) ดูเหมือน 

 จะไม่ฉลาดแต่ก็ไม่บาปแมว้่าเขาไดท้  าบาปในการบิดเบือนความจริงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเขา 
 กับเรเบคาห์เน่ืองจากความกลัว (ข้อ 7) นั้น การเลือกของเขาท่ีจะอยู่ในเกราห์นั้นไม่บาป    
 อย่างไรก็ตาม ส่ิงนั้นได้เปิดเขาไปสู่การทดลองและความทุกข์ยากล าบากต่างๆท่ีเขาอาจได้หลีก
 เล่ียงถา้เขาไดอ้ยูห่่างจากเกราห์  
 
26:23-25  อิสอคัไดก้ลบัไปยงัเบเออร์เชบาท่ีท่ีอบัราฮมัไดอ้าศยัอยูเ่ป็นบางคร้ัง พระเจา้ไดป้รากฎแก่เขาท่ีนัน่ 
(การเปิดเผยคร้ังท่ีสองของพระองค)์ พระองคไ์ดร้ะงบัความกลวัของเขาและไดท้บทวนถึงพระสัญญาต่างๆ 
ท่ีพระองคไ์ดใ้ห้ก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 2-5)    การตอบสนองของอิสอคัก็คือท่ีจะสร้างแท่นบูชานมสัการพระ
ยาเวห์และตั้งถ่ินฐานท่ีนัน่ 
 

ผูต้ ั้งถ่ินฐานสามารถด าเนินชีวิตต่อไปในบริเวณท่ีท่ีมีบ่อน ้ าเท่านั้น    บ่อน ้ านั้นส าคญัต่อชีวิตของ 
 ผูเ้ล้ียงสัตว์ท่ีเร่ร่อน    ในขณะท่ีบางทีมันก็มีบ่อน ้ าหน่ึงบ่อเป็นอย่างน้อย ณ เบเออร์เชบาแล้ว  
 อิสอคัก็ได้ขุดบ่อน ้ าอีกบ่อหน่ึงเพื่อการใช้ของเขาเอง หรือบางทีเน่ืองจากเขาตอ้งการน ้ ามากข้ึน    
 ความสามารถของเขาท่ีจะขดุบ่อน ้าบ่งบอกถึงความมัง่คัง่ของเขาและความตั้งใจของเขาท่ีจะก่อตั้งท่ี
 พกัอาศยัถาวรในแผน่ดินนั้น 
 

ดูเหมือนขอ้เหล่าน้ีจะยืนยนัถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าการตดัสินใจของอิสอคัท่ีจะยา้ยออกไปจากเขตแดน 
 ของคนฟีลิสเตียนั้นเป็นท่ีโปรดปรานแด่พระเจา้ 
 



26:26-33 อีกคร้ังหน่ึง อาบีเมเลคไดเ้ป็นพยานถึงการอวยพรอิสอคัของพระเจา้และไดใ้ห้พระสิริแด่พระเจา้ 
(ขอ้ 28-29) 

 
อิสอคัและอาบีเมเลคไดท้  าพนัสัญญาแบบเสมอภาคกนัของการไม่รุกรานซ่ึงกนัและกนัพวกเขาได้
ประทบัตรามนัโดยการทานอาหารร่วมกนั    บ่อยคร้ังแลว้ การทานอาหารร่วมกนัเป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ พนัธสัญญาน้ีไดร้ื้อฟ้ืนพนัธสัญญาก่อนหน้านั้นท่ีไดท้  าข้ึนระหว่าง 
อาบีเมเลคและอบัราฮมั (21:31) การแลกเปล่ียนค าสาบานและการเรียกช่ือเมืองเบเออเชบาโดย 
อิสอคัอีกคร้ังหน่ึงนั้น (เปรียบเทียบ 21:31) ไดส้นบัสนุนขอ้ตกลงน้ี 

 
“. . .เร่ืองราวของการรับมือของอิสอคักบัคนฟีลิสเตียก็พรรณนาวา่อิสอคัไดเ้จริญรอยตามบิดาของ
เขาอย่างมาก    เขารับพระสัญญาต่างๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  เผชิญกับการทดสอบท่ีคล้ายคลึงกัน  
ล้มเหลวอย่างคล้ายคลึงกนั แต่ในท่ีสุดแล้วก็มีชัยในท านองเดียวกนั ท่ีจริงแล้วในบางแง่นั้นเขา
ไดรั้บพระสัญญาและความส าเร็จมากกวา่ เขาได ้รับสัญญาถึง ‘ดินแดนเหล่าน้ีทั้งหมด [ขอ้ 4]’ และ 
ณ ตอนจบของเร่ืองราวน้ี เขาก็ไดต้ั้งถ่ินฐานอยา่งมัน่คงในเบเออเชบาและมีขอ้ตกลงกบัคนฟีลิสเตีย
ท่ีซ่ึงพวกเขาไดย้อมรับถึงความเหนือกวา่ของเขา”770 

 
 ประชากรของพระเจา้ตอ้งรักษาความวางใจท่ีมัน่ใจในพระสัญญาของพระเจา้ถึงการทรงสถิตและ
การจดัเตรียมของพระองค์ทั้งๆ ท่ีมีความอิจฉาและความเป็นศตัรูของผูไ้ม่เช่ือท่ีซ่ึงบางคร้ังพระพรของ
พระองคก์ระตุน้ข้ึนมา 
 

5. การหลอกลวงของยาโคบเพื่อจะไดพ้รของอิสอคั  26:34 — 28:9 
 
 โดยการตอบสนองต่อแผนการท่ีไม่เช่ือฟังท่ีจะอวยพรเอซาวของอิสอคันั้น ยาโคบและเรเบคาห์ได้
ขโมยพระพรไปโดยการหลอกลวง เอซาวไดโ้กรธต่อยาโคบอย่างมากถึงกลอุบายของเขาจนยาโคบจ าตอ้ง
หนีเอาชีวติรอด 
 
 การรายงานสองคร้ังถึงการแต่งงานของเอซาว (26:34-35 และ 28:6-9) ก็วางกรอบเร่ืองราวหลกั 
(27:1-28:5) ท่ีจดัเตรียมอารัมภบทและบทส่งทา้ย    การแต่งงานของเอซาวนั้นส าคญัเพราะวา่เรเบคาห์ไดใ้ช้
พวกมนัเพื่อท่ีจะชกัชวนใหอิ้สอคัท่ีจะส่งยาโคบออกไปเพื่อท่ีจะหาภรรยา (27:4ข) และพวกมนัก็เป็นเหตุผล
ท่ีอิสอคัไดท้  าอยา่งนั้น (28:1)    
 
 



เร่ืองราวหลกัก็มุ่งไปท่ีการอวยพรของอิสอคั 
 
 “A อิสอคัและบุตรชายแห่งพระพร (=เอซาว) (27:1-5) 

B เรเบคาห์ส่งยาโคบเขา้ฉาก (27:6-17) 
C ยาโคบปรากฎตวัต่อหนา้อิสอคัและรับพระพร (27:18-29) 
C’ เอซาวปรากฎตวัต่ออิสอคัและรับค าสาปแช่ง (27:30-40) 

B  เรเบคาห์ส่งยาโคบออกไปจากฉาก (27:41-45) 
A’  อิสอคัและบุตรชายแห่งพระพร (=ยาโคบ!) (27:46-28:5)” 771 

 
การแต่งงานของเอซาว 26:34-35 
 

เราสามารถระบุถึงสามจุดประสงคส์ าหรับส่วนท่ีสั้นๆ น้ี 
1.    โมเสไดอ้ธิบายและใหเ้หตุผลส าหรับการจากไปยงัปัดดารอารัมในภายหลงัของยาโคบ (27:46-28:2) 
2.   โมเสสได้ระบุถึงบรรพบุรุษของคนเอโดม ผูซ่ึ้งต่อมาได้เล่นบทบาทหลกัในประวติัศาสตร์ของ

อิสราเอล 
3.   โมเสสไดเ้ปิดเผยถึงคุณลกัษณะแบบเน้ือหนงัของเอซาวอีกคร้ังหน่ึง 
 
 เอซาวไม่ได้แสดงถึงความสนใจในการเรียกท่ีพิเศษของครอบครัวของเขา แต่ได้แสวงหาท่ีจะ
สถาปนาตวั เขาเองให้เป็นคนท่ียิ่งใหญ่ในโลกโดยการแต่งงานกบัหญิงชาวคานาอนั (เปรียบเทียบ 11:4)    
เป็นท่ีชดัเจนว่าหญิง เหล่าน้ีเป็นลูกสาวของบรรดาเจา้นายแห่งคานาอนั772   แน่นอนว่า คนคานาอนัไดอ้ยู่
ภายใตก้ารสาปแช่งของพระเจา้ (9:25-27) จงเปรียบเทียบวิธีของเอซาวในการหาภรรยากบัแผนการของอบั
ราฮมัท่ีจะระบุถึงการเลือกภรรยาเพื่อ อิสอคัโดยพระเจา้ 
 

“ขอ้สังเกตเบ้ืองตน้เหล่าน้ี [ในขอ้ 34 และ 35] ก็ไดท้  าให้การกระท าท่ีฉลาดแกมโกงของยาโคบ
และเรเบคาห์อยูใ่นมุมมองท่ีมีเหตุผล    ขอ้สังเกตเหล่านั้นแสดงให้เห็นวา่เอซาวไม่เหมาะสมท่ีจะ
ไดรั้บพระพร”773 

 
การอวยพรของอสิอคั 27:1 —28:2 
 
 ท่ีน่ีเรามียกท่ีสามของการต่อสู้ของยาโคบกบัเอซาว ยกแรกอยูท่ี่การเกิด (25:21-28) และยกท่ีสองอยู่
ท่ีเร่ือง สิทธิบุตรหวัปี (25:29-34)774 ในมุมมองของพระสัญญาของพระเจ้าแลว้ (25:23)  ในเหตุการณ์ทั้งสาม
นั้นยาโคบ ไดบ้งการพี่ชายของเขาอยา่งไม่จ  าเป็นเลย 



 
“บทน้ี [27] น าเสนอหน่ึงในตวัอย่างท่ีประหลาดท่ีสุดของการจดัเตรียมแบบใช้อ านาจเหนือของ 
พระเจา้ท่ีควบคุมเร่ืองราวต่างๆ ของมนุษยบ์าปและท่ีโน้มน้าวพวกเขาว่าความสนใจถึงอาณาจกัร
ของพระเจ้านั้น ได้รับการปกป้องไว ้ตามปกติแล้ว ความผิดของยาโคบนั้นถูกเน้นเกินไป และ       
เอซาวนั้นถูกถือว่าเป็นฝ่าย ท่ีค่อนขา้งไร้เดียงสาหรือไร้เดียงสาอย่างส้ินเชิงในการด าเนินการนั้น    
มุมมองตามธรรมเนียมน้ีเรียกร้อง การปรับปรุงและการแกไ้ข”775 

 
“บทน้ีพรรณนาถึงครอบครัวทั้งหมดซ่ึงพยายามท่ีจะท าหน้าท่ีต่างๆ ของพวกเขาให้ส าเร็จโดย
ความรู้สึกทาง กายภาพของพวกเขาโดยปราศจากความเช่ือ. . . . 

 
“ความรู้สึกตามธรรมชาติทั้งหมดก็เล่นส่วนท่ีเห็นไดช้ดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกแห่งการ
ล้ิมรส ท่ีซ่ึงอิสอคัไดภู้มิใจในตวัเขาเองแต่ไดใ้ห้ค  าตอบท่ีผิดแก่เขา    การพึ่งพาท่ีความรู้สึกของคน
หน่ึงเพื่อการหย ัง่รู้ฝ่ายวญิญาณไม่ใช่แค่พิสูจน์วา่ลม้เหลวเท่านั้น แต่บ่อยคร้ังแลว้ก็ท  าให้ชีวิตวุน่วาย
อยา่งเกินควร 

 
“อยา่งไรก็ตาม ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เร่ืองราวนั้นเก่ียวกบัการหลอกลวง”776 

 
 พระพรปากเปล่าเป็นการผูกมดัทางกฎหมายเช่นพินัยกรรมท่ีถูกเขียนข้ึนในโลกใกล้ตะวนัออก

โบราณ777 มนัไดบ้รรลุหรือบางทีไดเ้ปล่ียนเง่ือนไขของสิทธิบุตรหวัปี ในกรณีของครอบครัวของฮบัราฮมั
นั้น  นัน่เป็นค าพยากรณ์เก่ียวกบัผูท่ี้และวิธีท่ีพระเจา้จะอวยพรผา่น   เม่ือยาโคบไดอ้วยพรพวกบุตรชายของ
เขา (49:1-28) บุตรชายแต่ละคนก็ไดรั้บส่วนของพระพรของเขา 
 

“อย่างเช่นในสังคมสมยัใหม่นั้น  มรดกภายใตก้ฎหมายของนูซิไดถู้กกระทบโดยการจดัการท่ีเป็น
พินยักรรม แมว้่าแผ่นจารึกของนูซิบ่งบอกว่าพินยักรรมเช่นนั้นบ่อยคร้ังแลว้ไดถู้กกล่าวโดยปาก
เปล่า หน่ึงในแผน่ จารึกบอกถึงคดีความระหวา่งพี่น้องเก่ียวกบัการครอบครองทาสสาวของบิดาท่ี
ได้ตายไปของพวกเขา ช่ือ ซูลูลิ–อิชทาร์ ทาร์มิยา คนหนุ่มท่ีสุดของสามพี่น้องได้กล่าวแยง้การ
อา้งอิงของพี่ชายท่ีแก่กวา่ของเขาถึงซูลูลิ –อิชทาร์ และแผน่จารึกก็กล่าวถึงค าพยานของเขา 

  
‘ฮูยา บิดาของขา้พเจา้ ไดป่้วยและนอนอยู่บนเตียง  จากนั้นบิดาของขา้พเจา้ได้จบัมือของขา้พเจา้ 
และไดก้ล่าวต่อขา้พเจา้วา่ “บุตรชายคนอ่ืนๆ ของขา้พเจา้ ท่ีมีอายุมากกวา่นั้นอยากไดภ้รรยา ดงันั้น
ขา้พเจา้ขอมอบซูลูลิ –อิชทาร์ใหเ้ป็นภรรยาของเจา้’” “ในผลลพัธ์สุดทา้ยนั้น ศาลไดเ้ห็นชอบในทาร์
มิยา ผูซ่ึ้งสนบัสนุนการจดัการท่ีเป็นพินยักรรมโดยปากเปล่าของบิดาของเขา 



 
“มนัปรากฎจากแผน่จารึกของนูซิอีกแผน่หน่ึงว่า แมก้ระทัง่พินยักรรมโดยปากเปล่าไดเ้ร่ิมตน้ดว้ย
ประโยค แบบอารัมภบทอยา่งเช่น: ‘เอาล่ะ ขา้พเจา้ก็ชราแลว้. . . .’ ซ่ึงเป็นการใชถ้อ้ยค าทางกฎหมาย
เพื่อจะบ่งบอกว่าส่ิงท่ี จะตามมานั้นได้สถาปนาการจดัการท่ีเป็นพินัยกรรม ในท านองเดียวกนั  
อิสอคัไดบ้่งบอกเอซาวบุตรชายคนโต ของเขาว่า เขาปรารถนาท่ีจะให้พระพรท่ีเป็นพินยักรรมแก่
เขาวา่ ‘ดูเถิด พอ่แก่แลว้  พอ่ไม่รู้วนัตายของพอ่’ (ปฐก. 27:2)” 778 

 
27:1-4   ชีวติของอบัราฮมัไดจ้บลงดว้ยความสุข  ความส าเร็จ  และคุณลกัษณะท่ีเขม้แข็ง ในทางตรงกนัขา้ม  

การเส่ือมลงทางกายภาพและฝ่ายวญิญาณไดแ้สดงถึงวยัชราของอิสอคั779 

 
“ในส่ิงน้ี ความบกพร่องของเน้ือหนงัของเขา [อิสอคั] ก็ชดัเจน ในเวลาเดียวกนันั้นมนัไม่ใช่แค่
เน่ืองจากความล าเอียงของเขาท่ีมีต่อเอซาวเท่านั้นแต่เน่ืองจากสิทธิตามธรรมชาติของบุตรหวัปีอีก
ดว้ยวา่เขาปรารถนาท่ีจะให้พระพรแก่เขาอยา่งท่ีความปรารถนาท่ีจะท าส่ิงน้ีก่อนการตายของเขาได้
เกิดข้ึนจากจิตส านึกของการเรียกแบบบรรพบุรุษของเขา”780 

 
“. . . ความรู้สึกของอิสอคันั้นมีพลงัมากกวา่ศาสนศาสตร์ของเขา”781 

 
27:5-17 ดูเหมือนมนัสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของเรเบคาห์ อย่างท่ีได้น าเสนอในท่ีอ่ืนในปฐมกาลท่ีจะ 

ตีความการกระท าของเธอท่ีน่ีว่าพอท่ีจะท านายได ้ถา้ไม่ใช่จะเป็นท่ีควรยกย่อง    เป็นท่ีชดัเจนว่า 
ความตอ้งการท่ีจริงใจท่ีจะท าให้แน่ใจวา่พรของอิสอคัไดไ้ปยงับุคคลท่ีไดรั้บการเลือกสรรโดยพระ
เจา้นั้นไดจู้งใจเธอ    ในขณะท่ีแรงจูงใจของเธอนั้นดูเหมือนจะดี  แต่วิธีของเธอนั้นเป็นท่ีชดัเจนว่า 
ขาดความเช่ือในพระเจา้782    เธอไดพ้ยายามท่ีจะ “หลอกลวง” อิสอคั 

 
“เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยาโคบเป็นห่วงเก่ียวกบัความชอบธรรม  ศีลธรรมของการแนะน าของ มารดาของ
เขาน้อยกว่าท่ีเขาเป็นห่วงกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัเขา ถา้การหลอกลวงและการ ปลอมตวัของเขาถูก
เปิดเผย”783 

 
ผูค้นใช้หนังแพะแห่งตะวนัออกท่ีมีขนดุจเส้นไหมสีด า (ขอ้ 16) มาเป็นส่ิงแทนส าหรับขนของ 

 มนุษยจ์นกระทัง่เม่ือสมยัของโรมนั784 

 
27:18-29  การตอบสนองต่อค าอวยพรของอิสอคัในขอ้ท่ี 23 นั้นเกิดก่อนเวลา  มนัอา้งอิงถึงค าอวยพรในขอ้

ท่ี 27-29 ไม่ใช่ค าอวยพรอีกอนัหน่ึงท่ีมาก่อนค าอวยพรนั้น     



 
การจุบของยาโคบท าให้นึกถึงการแสดงออกถึงความรักท่ีหลอกลวงอีกอย่างหน่ึง นัน่คือ การจูบ    
พระเยซูของยดูาส (มธ. 26:48-49) 

 
อิสอคัได้กล่าวค าอวยพรของเขา (ข้อ 27-29) ด้วยภาษาบทกลอนและอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า            
พระวญิญาณของพระเจา้ไดด้ลใจเน่ืองจากวา่มนัเป็นการเผยพระวจนะ (เปรียบเทียบ 49:1-27; ฉธบ. 
33; และขอ้อ่ืนๆ)    มนัเป็นค าพยากรณ์ 

 
ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงองคป์ระกอบสองอยา่งในพระสัญญาแบบอบัราฮมัอยา่งเจาะจงท่ีน่ี  นัน่คือการ
ครอบครองแผน่ดินและลูกหลานท่ีนบัไม่ถว้น เขาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบอนัท่ีสามโดยทัว่ไปนัน่
คือพรของชนชาติทั้งหลายในขอ้ท่ี 29 

 
“เน่ืองจากว่าความตั้ งใจท่ีจะให้พรแก่เอซาวบุตรหัวปีไม่ได้เกิดจากความรู้สึกท่ีเหมาะสมต่อ                 
พระยาเวห์และพระสัญญาต่างๆ ของพระองค ์อยา่งท่ีการใชค้  าวา่ เอลโลฮิม  แทนท่ีจะเป็นยาเวห์ 
หรือ เอล ชดัดยั (เปรียบเทียบ 28:3)  แสดงอยา่งชดัเจนนั้น   พระพรเองก็ไม่ได้ข้ึนไปถึงความสูง
อยา่งเต็มท่ีของพระพรเก่ียวกบัความรอดของพระเจา้  แต่ส่วนใหญ่ไดอ้า้งอิงถึงความสัมพนัธ์ท่ีซ่ึง
สองพี่น้องและลูกหลานของพวกเขาจะมีต่อซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงเป็นหัวขอ้ท่ีจิตใจของอิสอคันั้นได้
เติมเต็มอย่างเต็มท่ีนัน่เป็นการคน้พบท่ีเจ็บปวดเท่านั้นในการให้พรต่อตา้นความตั้งใจของเขานั้น  
เขาไดถู้กบงัคบัให้ท าตามค าปรึกษาท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้ ท่ีไดป้ลุกจิตส านึกของการทรงเรียก
แบบบรรพบุรุษในเขาและให้อ านาจฝ่ายวิญญาณแก่เขาท่ีจะมอบ ‘พรของอบัราฮมั’ ให้แก่บุตรชาย 
ผูซ่ึ้งเขาไดย้บัย ั้งไวแ้ต่เป็นผูท่ี้พระยาเวห์ไดเ้ลือกสรรเม่ือเขาก าลงัจะส่งเขาไปยงัฮาราน  (28:3, 4)” 785 

 
27:30-45  เป็นท่ีชดัเจนวา่ อิสอคัรู้วา่เขาไดต่้อตา้นน ้ าพระทยัของพระเจา้และในท่ีสุดก็ไดย้อมรับความพ่าย

แพอ้ยา่งยอมจ านน (ขอ้ 33)    นอกจากนั้น ในวฒันธรรมนั้นการให้พรของบิดาซ่ึงเป็นค าพยากรณ์ 
ของพระเจา้ อยา่งเช่นพรท่ีอิสอคัไดใ้หน้ั้นก็เปล่ียนแปลงไม่ได้786 

 
“โดยการแสดงให้เห็นว่าพรนั้นเปล่ียนแปลงไม่ได้ แม้กระทั่งบิดาผูใ้ห้พรนั้นผูเ้ขียนก็เน้น ถึง
ลกัษณะท่ีส าคญัของพร นัน่คือ ความส าเร็จของมนันั้นอยูน่อกเหนือมือของมนุษย”์787 

 
บางทีอิสอคัไม่ไดถ้อนพรท่ีเขาไดใ้หแ้ก่ยาโคบเพราะวา่เขาไดต้ระหนกัวา่พระเจา้ไดใ้ชอ้  านาจเหนือ 



ความชอบทางเน้ือหนงัของเขาท่ีมีต่อเอซาว (ขอ้ 39-40) การเผยพระวจนะของอิสอคัต่อเอซาวนั้น 
ไม่ใช่เป็นพรท่ีแทจ้ริง    อย่างดีท่ีสุดแลว้เขาไดแ้นะน าองค์ประกอบท่ีวุ่นวายต่อพรท่ีเขาไดใ้ห้แก่ 
ยาโคบเพราะวา่ยาโคบไดใ้ชก้ารหลอกลวงท่ีจะไดม้นัมา 

 
ภูเขาของเอโดมเป็นท่ีอา้งวา้งและแห้งแลง้ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกทุกวนัน้ี    ภูเขาเหล่านั้นอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลตาย    ลูกหลานของเอซาวจะยงัชีพด้วยการไล่ล่าผูค้นอย่างท่ีเอซาวได ้
ยงัชีพโดยไล่ล่าสัตว ์

 
คนเอโดมได้ปรนนิบติัคนอิสราเอลได้ปฏิวติัคนอิสราเอล 
และได้ถูกพิชิตโดยคนอิสราเอลอย่างซ ้ าซากตลอดเวลา
ประวติัศาสตร์ของพวกเขาซาอูลไดพ้ิชิตพวกเขาหลงัจากท่ี
พวกเขาได้ช่ืนชมกับระยะเวลาท่ียาวนานของการเป็น
เอกเทศ (1 ซมอ. 14:47) จากนั้นดาวิดไดท้  าให้พวกเขาเป็น
ทาสของเขา (2 ซมอ. 8:14) พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะปฏิวติั
ภายใตก้ารปกครองของซาโลมอนแต่ไม่ ส าเร็จ (1 พกษ. 
9:14)    คนเอโดมไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของยดูาห์จนกระทัง่
รัชกาลของกษตัริยโ์ยรัม เม่ือพวกเขาได้กบฎอย่างประสบ
ผลส า เ ร็ จ  ใน รัชกาลของอามา ซิ ย า ห์นั้ น   ยูด า ห์ได้
ปราบปราม พวก เขาอีกคร้ังหน่ึง (2 พกษ. 14:7)    ในท่ีสุด
แลว้ พวกเขาไดรั้บเสรีภาพอย่างถาวรจากยดูาห์ใน ระหวา่ง
รัชกาลของอาหัส (2 พกษ. 16:6)    ยอห์น เฮอร์ คานสัได้
พิชิตเอโดมประมาณ 129  กคศ. และไดบ้งัคบัให้คนเอโดม
ท่ีจะยอมต่อการเขา้สุหนตั และไดร้วมพวกเขาเขา้ไวเ้ป็นชนชาติฮีบรูภายหลงั โดย ทางแอนทิพา
เทอร์ และเฮโรดนั้นพวกเขาได้สถาปนา ราชวงศ์อิดูเมียนเหนือยูดาห์และยงัคงด าเนินต่อไป 
จนกระทัง่การท าลายเยรูซาเล็มใน ค.ศ. 70    บรรดา ผูเ้ผยพระวจนะท่ีเป็นผูเ้ขียน บางคร้ังไดใ้ชค้นเอ
โดม เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของศตัรูของอิสราเอล 

 
เรเบคาห์กลวัถึงการสูญเสียบุตรชายทั้งสองคนของเธอในฐานะผลลพัธ์ของอุบายของเธอ (ขอ้ 45)        
เอซาว อาจไดฆ่้ายาโคบ และจากนั้นเอซาวอาจได้หนีไป หรือ ผูล้า้งแคน้แห่งโลหิตอาจได้ฆ่าเขา 
(เปรียบเทียบ 9:6) 

 



27:46—28:5เรเบคาห์ได้ใช้ความไม่ชอบของเธอท่ีมีต่อภรรยาของเอซาวมาเป็นข้อแก้ตวัท่ีจะได้รับการ
อนุญาตจากอิสอคัท่ีจะให้ยาโคบไปยงัปัดดานอารัม    ปัดดานอารัมเป็นพื้นท่ีท่ีอยูร่อบๆ ฮาราน788   
เป็นท่ีชดัเจนวา่ เรเบคาห์ ไดปิ้ดบงัความเกลียดชงัของเอซาวท่ีมีต่อยาโคบไวจ้ากบิดาท่ีชราของเขา
เพราะ เธอไดเ้ช่ือวา่อิสอคันั้นใกลต้ายแลว้ (ขอ้ 41)   การหลอกลวงของเรเบคาห์ท าให้ไดม้าซ่ึงพระ
พรส าหรับยาโคบแต่มนัจบดว้ยการท่ีเขาจะตอ้งหนีไปจากบา้นของเขาตราบเท่าท่ีปฐมกาลบนัทึก
นั้น เรเบคาห์ไม่ไดเ้ห็นหนา้เขาอีกเลย 

 
“. . . การเร่ิมหวัขอ้ของการแต่งงานของยาโคบของเธอนั้นเป็นไมเ้ด็ดมนัไดท้  าหนา้ท่ีอยา่งเท่าเทียม
กบัความสนใจตนเองของอิสอคัและหลกัการต่างๆ ของเขา ผูท่ี้หวงัไดเ้ป็นลูกสะใภค้นท่ีสามซ่ึงเป็น
คนฮิตไทตแ์ละภรรยาท่ีกลุม้ใจนั้นคงไดท้  าใหห้มดก าลงัใจ”789 

 
“ภาษาแบบบงการของเรเบคาห์ท่ีจะสงวนยาโคบไว้ก็แสดงถึงความค่นแค้นของอิสอัคและ
ความสัมพนัธ์ของเรเบคาห์อย่างท่ีได้แสดงออกโดยการหลอกลวงก่อนหน้านั้นดูเหมือนอิสอคั
และเรเบคาห์ไม่สามารถส่ือสารกบัซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองฝ่ายวญิญาณท่ีส าคญัได ้อยา่งจริงใจได”้790 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่อิสอคัไดต้ระหนกัวา่ความปรารถนาของเขาท่ีจะให้พรแก่เอซาวนั้นไม่ใช่น ้ าพระทยั
ของพระเจา้  ดงันั้นหลงัจากท่ีไดใ้หพ้รแก่ยาโคบแลว้ (27:27-29) เขาไดอ้วยพรเขามากข้ึน(28:1-4)791 

 
เร่ืองราวน้ีก็เป็นการแสดงท่ีไม่ธรรมดาของความสามารถของพระเจา้ท่ีจะใช้ความบาปของผูช้าย
และผูห้ญิงท่ีจะบรรลุจุดประสงคต่์างๆ ของพระองค ์และในเวลาเดียวกนัก็ลงโทษคนบาปส าหรับ
ความบาปของพวกเขา 

 
“ส่ิงท่ีมนุษยต์ั้งใจเพื่อความชัว่ พระเจา้ก็ใชเ้พื่อความดีได”้792 

 
หลายปีต่อมา ยาโคบผูช้ราไดอ้วยพรเอฟราอิมบุตรคนรองของโยเซฟแทนท่ีจะเป็นมนสัเสห์บุตรคน
โตของ เขา (48:14-19) เขาคงไดจ้ดจ าถึงการท่ีเขาไดห้ลอกลวงอิสอคับิดาของเขาเพื่อท่ีจะไดรั้บพร
ของเขา    การเขา้หายาโคบของโยเซฟ ณ โอกาสนั้นก็มีเกียรติโดยความแตกต่างและชีวิตของเขาก็
ปราศจากผลลพัธ์ต่างๆ ของการหลอกลวง   ส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นจริงกบัชีวติของยาโคบ 

 
ยาโคบได้เก็บเก่ียวส่ิงท่ีเขาได้หว่านไป (กท. 6:7) ต่อมาลาบนัได้หลอกลวงเขา และต่อมาพวก
บุตรชายของเขาเอง (ในกรณีของการขายโยเซฟ) ไดห้ลอกลวงอยา่งโหดร้ายกวา่ท่ีเขาไดห้ลอกลวง
อิสอคัดว้ยซ ้ าไป793 



 
การแต่งงานอกีคร้ังของเอซาว 28:6-9 
 
 เอซาวไดแ้สวงหาท่ีจะไดรั้บความพอใจจากพ่อแม่ของเขาโดยการแต่งงานกบัหน่ึงในลูกหลานของ
อบัราฮมั   บรรดาภรรยาของพวกบรรพบุรุษเป็นกุญแจสู่พระสัญญาต่างๆ เก่ียวกบัลูกหลาน 
 

อย่างไรก็ตาม “เขาได้ล้มเหลวท่ีจะพิจารณาว่าอิชมาเอลได้แยกจากครอบครัวของอบัราฮมัและ
ครอบครัว แห่งพระสัญญาโดยการแต่งตั้งของพระเจา้   ดงันั้นมนัแค่ให้อีกหน่ึงหลกัฐานท่ีวา่เขาไม่ไดคิ้ดถึง
ความสนใจทาง ศาสนาของครอบครัวท่ีได้รับเลือกสรรและไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผูรั้บการเปิดเผยของ     
พระเจา้”794 

 
 เร่ืองราวท่ียิ่งใหญ่น้ีสอนวา่ เม่ือประชากรของพระเจา้รู้จกัน ้ าพระทยัของพระองค ์พวกเขาก็ไม่ควร
หนัไปพึ่ง อุบายท่ีหลอกลวง ท่ีบงการเพื่อท่ีจะไดรั้บความส าเร็จฝ่ายวิญญาณ แต่ตอ้งด าเนินตามน ้ าพระทยั
ของพระเจา้อยา่งชอบธรรม สมาชิกทุกคนในครอบครัวของอิสอคัไดป้ระพฤติในลกัษณะท่ีเอาตนเองเป็นจุด
ศูนยก์ลางและไม่มีหลกัการ กระนั้นพระเจา้ไดพ้ิชิตความบาปของพวกเขาอยา่งมีพระคุณ ส่ิงน้ีย  ้าเตือนเราวา่ 
ความเมตตาของพระองคน์ั้น เป็นพื้นฐานสูงสุดของความรอด 
 

6. นิมิตของยาโคบท่ีเบธเอล  28:10-22 
 

“จาก ‘หมอนหิน’ สู่ ‘เสาหิน’ นั้น  เร่ืองราวน้ีบอกถึงการท่ีสถานท่ีพกัของยาโคบ ณ เบธเอลนั้นได ้
 กลายมาเป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการเฉลิมฉลองมากท่ีสุดแห่งการนมสัการท่ามกลางเร่ืองราวของพวก 
 บรรพบุรุษ”795 

 
 พระยาเวห์ไดป้รากฎ ณ ยอดของบนัไดท่ีทูตสวรรคข้ึ์นลงก็กล่าวย  ้าพระสัญญาต่ออบัราฮมัและเพิ่ม 
พระสัญญาต่างๆ แห่งการอวยพรและการปกป้องส าหรับยาโคบมากข้ึน    บรรพบุรุษคนน้ีไดย้อมรับถึงการ
ทรงสถิต อยูข่องพระเจา้ไดท้  าให้สถานท่ีนั้นเป็นอนุสรณ์ดว้ยกอ้นหินและช่ือและไดป้ฏิญาณวา่จะนมสัการ
พระเจา้ถา้พระองคไ์ดอ้วยพรและปกป้องเขา 
 

“สองเหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีสุดในชีวิตของยาโคบเป็นการปรากฎของพระเจ้าในตอนกลางคืน 
เหตุการณ์แรกก็คือความฝันน้ี ณ เบธเอลเม่ือเขาก าลงัหนีจากแผน่ดินคานาอนั ซ่ึงในแง่ถากถางแลว้
ก็เป็นของเขาเน่ืองมาจากพระพรอีกเหตุการณ์หน่ึงก็คือการต่อสู้ของเขา ณ เปนีเอลเม่ือเขาได้



พยายามท่ีจะกลับไปสู่แผ่นดินนั้ น  การเผชิญหน้ากับพระเจ้าแต่ละอย่างก็ เป็นเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงชีวติ”796 

 
 เบธเอลได้รับการอา้งอิงถึงมากกว่าเมืองใดๆ ในพนัธสัญญาเดิมยกเวน้เยรูซาเล็มส่ิงน้ีบ่งบอกถึง
ความส าคญั ของมนัในประวติัศาสตร์ตามพระคมัภีร์ 
 
28:10-17    เป็นท่ีชดัเจนวา่ “บนัได” (ขอ้ 12 ค  าฮีบรู ซุลลมั) ไดค้ลา้ยคลึงกบัทางบนัไดหรือทางลาด            

นกัตีความ บางคนถือวา่มนัเป็นการพาดพิงถึงซิกกูแรท (หอคอยท่ีเป็นขั้นบนัไดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้) 
ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ เช่ือวา่มนัอา้งอิงถึงพื้นท่ีลาดเอียงหรือทางชนัของภูเขาแห่งเบธเอล797 

 
“บนัไดเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดข้องการสามคัคีธรรมท่ีแทจ้ริงและไม่ถูกรบกวนระหวา่งพระเจา้
ในสวรรค์และประชากรของพระองค์บนโลก บรรดาทูตสวรรค์ท่ีอยู่เหนือก็น าความตอ้งการของ
มนุษยไ์ปยงัพระเจา้ และน าการช่วยเหลือและการปกป้องจากพระเจา้มายงัมนุษย ์บนัไดไ้ดต้ั้งข้ึนบน
โลกตรงท่ีท่ียาโคบนอนลงท่ีนัน่ดว้ยความโดดเด่ียวท่ีน่าสงสาร  ไร้ความหวงั และถูกทอดทิ้งโดย
ผูค้นในบนสวรรคน์ั้นพระยาเวห์ไดย้ืนอยู ่และไดอ้ธิบายถึงสัญลกัษณ์ท่ีเขาได้เห็นดว้ยค าพูด จาก
การท่ีไดป้ระกาศพระองค์เองแก่ยาโคบว่าเป็นพระเจา้ของบรรพบุรุษของเขานั้น  พระองค์ไม่ได้
เพียงแต่ยืนยนักบัเขาถึง พระสัญญาทั้งหมดของบรรพบุรุษในขอบเขตเต็มท่ีของส่ิงเหล่านั้น แต่ยงั
ไดส้ัญญาแก่เขา ถึงการปกป้องในการเดินทางของเขาและการกลบัมาถึงบา้นของเขาอยา่งปลอดภยั 
(ขอ้ 13-15)   แต่ขณะท่ีความส าเร็จของพระสัญญาแก่ยาโคบน้ียงัห่างไกลอยู ่ พระเจา้ไดเ้พิ่มความ
แน่ใจท่ีแน่นอนว่า ‘เราจะไม่ทอดทิ้งเจา้ จนกวา่เราจะไดท้  า (ไดด้ าเนินการ) ส่ิงซ่ึงเราพูดกบัเจา้ไว้
นั้นแลว้’” 798 

 
นิมิตอ่ืนๆ ของหอ้งพระท่ีนัง่ในสวรรคข์องพระเจา้ก็ปรากฎใน 1 พงศก์ษตัริย ์22:19-22; โยบ 1:6-8;  
อิสยาห์ 6; เอเศเคียล 1; เศคาริยาห์ 1:10; 6:5; ววิรณ์ 4—5 และตอนอ่ืนๆ    น่ีเป็นการเปิดเผยคร้ังแรก
ของพระเจา้ต่อยาโคบ และมนัไดม้าในความฝัน (เปรียบเทียบ ยน. 1:51)    พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ ก็
ประกอบไปดว้ยพระสัญญาต่างๆ แห่งแผน่ดิน (12:7; 13:14-16; 15:18; 17:8; 24:7) แต่ตอนน้ี    (ขอ้ 
13-14) ก็ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัตอนหน่ึงในบทท่ี 13 ในแง่ของค าศพัท ์ซ่ึงท าให้บริบทของ เบธเอลเด่น
ชดัอีกดว้ย 

 
ยาโคบเป็นบุคคลท่ีสองในพระคมัภีร์ท่ีจะไดย้ินถึงความแน่ใจท่ีวา่ “เราอยูก่บัเจา้” (ขอ้ 15)  อิสอคั
เป็นบุคคลแรก (เปรียบเทียบ 26:3, 24) น่ีเป็นพระสัญญาท่ีต่อมาพระเจา้ไดก้ล่าวซ ้ าต่อโมเสส(อพย. 



3:12); ต่อโยชูวา (ยชว. 1:5); ต่อกิเดโอน (วนฉ. 6:16); เก่ียวกบัอิมมานูเอล (อสย. 7:14; มธ. 1:23) 
และ ต่อคริสเตียนทุกคน (มธ. 28:20; ฮบ. 13:5) 

 
บางทีการเปิดเผยของพระเจ้าได้ท าให้ยาโคบประหลาดใจเพราะว่าเขาก าลังเตรียมตวัท่ีจะจาก
แผน่ดินแห่งพระสัญญาไป (ขอ้ 16-17)    เขาอาจไดรู้้สึกวา่พระเจา้คงจะละทิ้งเขาเน่ืองจากวา่เขา
ก าลงัจาก แผน่ดินท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาใหแ้ก่บรรพบุรุษของเขาไป 

 
“นิเวศของพระเจา้” (ขอ้ 17 เบธเอล) คือท่ีท่ีพระเจา้ประทบั “ประตูฟ้าสวรรค์” คือท่ีท่ียาโคบได ้เขา้
ไปในสวรรค ์(ในความฝันของเขา) 

 
“ค าวา่ ‘กลวั’ ถูกใชใ้นพระคมัภีร์เพื่อจะอธิบายถึงการรวมกนัของความหวาดกลวัและการยกยอ่งซ่ึง
เป็นความกลวัเชิงนมสัการ (เปรียบเทียบ อพย. 19:16)” 799 

 
“อยา่งท่ีนิมิตของอบัราฮมัไดค้อยท่าเร่ืองราวต่างๆ จากส่วนต่อมาของหมวดเพน็ทาทูค  ดงันั้นนิมิต
ของยาโคบไดค้อยท่าเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในบทถดัไปหลายบท”800 

 
28:18-22  ยาโคบไดต้ั้งกอ้นหินข้ึนเป็นอนุสรณ์ต่อการเปิดเผยน้ีและพระสัญญาของพระเจา้ (ขอ้ 18)   

 การเทน ้ ามนับนมนัก็ไดก่้อตั้งการกระท าแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิยาโคบไม่ได้สร้างแท่นบูชาในการ
ตอบสนองต่อการเปิดเผยของพระเจา้ อยา่งท่ีบรรพบุรุษของเขาไดท้  า 

 
ยาโคบได้ปฏิญาณว่าเขาจะเปล่ียนเสาของเขาให้เป็นแท่นบูชาถา้พระเจา้จะท าให้พระสัญญาของ
พระองค์ส าเร็จ (ขอ้ 15)  น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีได้ถูกบนัทึกไวท่ี้บรรพบุรุษได้เสนอค าปฏิญาณกบั                
พระเจา้ (เปรียบเทียบ 31:13) เขาไดป้ฏิญาณวา่พระยาเวห์จะเป็นพระเจา้ของเขาถา้พระเจา้ไดพ้ิสูจน์ 
วา่สัตยซ่ื์อต่อเขา ค าปฏิญาณของยาโคบ (ขอ้ 20-21; เปรียบเทียบ 31:13; 35:1-3, 7) สามารถแปลได้
วา่ “เน่ืองจาก. . .” แทนท่ีจะเป็น “ถา้. . .”    บางทีน่ีไม่ใช่การต่อรองท่ีไร้สมองอยา่งท่ีมนัดู เหมือน
จะเป็นนั้น แมว้า่ประวติัของชีวิตของยาโคบแสดงให้เห็นวา่โดยปกติแลว้เขานั้นหลกัแหลมในเร่ือง
การเจรจา เป็นท่ีชัดเจนว่ายาโคบเป็นผูเ้ช่ือในพระยาเวห์แล้ว  แต่การอุทิศตนของเขาต่อพระเจา้            
ณ เวลาน้ีนั้นเหมือนจะค่อนขา้งเห็นแก่ตวัและมีเง่ือนไข    เขายงัไม่ไดย้อมจ านนและอุทิศตนต่อ
พระเจา้อยา่งเตม็ท่ี801 

 
“ความแน่ใจถึงการสถิตอยู่ของพระเจา้ควรก่อให้เกิดการตอบสนองแบบเดียวกนัถึงการนมสัการ
และความมัน่ใจในผูเ้ช่ือทุกคนอย่างท่ีมนัได้ก่อให้เกิดในยาโคบ น่ีเป็นเน้ือหาตั้งแต่ตอนเร่ิมแรก 



โดยพระคุณนั้น พระเจา้ก็เยีย่มเยยีนประชากรของพระองคแ์ละสัญญาแก่พวกเขาถึงการปกป้องและ
การจดัเตรียม เพื่อวา่พวกเขาจะเป็นพรแก่คนอ่ืนๆ   ส่วนพวก เขานั้นจะตอ้งตอบสนองดว้ยความเช่ือ 
ย  าเกรงพระองค ์นมสัการพระองค ์ ถวายแด่พระองค ์ ปฏิญาณต่อพระองค ์และท าอนุสรณ์ส าหรับผู ้
นมสัการในอนาคต ณ สถานท่ี ต่างๆ เช่นนั้น”802 

 
ความสัมพนัธ์ของยาโคบกับพระยาเวห์ค่อนข้างแตกต่างจากความสัมพนัธ์ของอบัราฮมั หรือ

ความสัมพนัธ์ ของอิสอคั พระเจ้าได้ทดสอบอบัราฮมั แต่ยาโคบได้ทดสอบพระเจ้า พระเจ้าได้บอกให้       
อบัราฮมัท่ีจะละประเทศของ เขาก่อนท่ีเขาจะไดเ้ขา้ไปสู่พระพร แต่ยาโคบไดเ้รียกร้องเง่ือนไขท่ีพระเจา้ก่อน
เขาไดป้ฏิญาณท่ีจะอวยพรพระเจา้”803    เขาไดเ้ต็มใจท่ีจะยอมรับพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ แต่เขาไม่ได้
อุทิศตวัเขาเองต่อพระเจา้ จนกว่าพระเจา้ได้พิสูจน์ ว่าสัตยซ่ื์อต่อเขาเป็นการส่วนตวั   พระเจา้ได้อวยพร
ยาโคบเน่ืองจากการเลือกสรรของพระเจา้และความเช่ือของ อบัราฮมัและของอิสอคัมากกวา่เน่ืองจากความ
เช่ือของยาโคบ ณ เวลาน้ี 
 

ผูเ้ช่ือหลายคนไดต่้อรองกบัพระเจา้อยา่งท่ียาโคบไดท้  าท่ีน่ี    พวกเขาตกลงท่ีจะนมสัการพระองคใ์น
เง่ือนไข ของพวกเขาแทนท่ีจะเป็นเพราะวา่พระเจา้ไดพ้ิสูจน์วา่พระองคส์ัตยซ่ื์อในอดีต บ่อยคร้ังแลว้พระเจา้
ไดป้รับเขา้กบั ความเช่ือท่ีอ่อนแอเช่นนั้น แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระองคท์  าเช่นนั้นก็ไม่ไดช้มเชยการกระท าแห่ง
การต่อรองกบัพระเจา้ 
 
 การเปิดเผยถึงการทรงสถิตของพระเจา้และพระพรท่ีไดส้ัญญาไวก้็ดลใจการนมสัการท่ีแทจ้ริง การ 
นมสัการน้ีเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการเปิดเผยเช่นนั้น 
 

7. การแต่งงานของยาโคบและการหลอกลวงของลาบนั  29:1-30 
 
 เร่ืองราวท่ียาวของความสัมพนัธ์ของยาโคบกบัลาบนั (บทท่ี 29—31) เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของ
เร่ือง ราวของยาโคบ (บทท่ี 25—35) มนัเป็นเร่ืองราวภายในเร่ืองราว และมนัมีโครงสร้างแนวคิดท่ีถูกวางไว้
ในรูป สมมาตรอีกดว้ย ณ ศูนยก์ลางของมนัก็คือเร่ืองราวของการเกิดของบรรดาบุตรชายของยาโคบ ซ่ึงเป็น
บรรพบุรุษของเผา่ต่างๆ ของอิสราเอล (29:31-35) 
 
 ยาโคบไดพ้บกบัราเชลท่ีบ่อน ้ าและไดเ้อาน ้ าให้ฝูงแพะแกะทั้งๆ ท่ีมีการต่อตา้นในการท าอย่างนั้น
ความรัก ของเขาส าหรับเธอนั้นไดน้ าเขาไปสู่การรับใชล้าบนัเป็นเวลา 7 ปีเพื่อจะไดรั้บเธอมาเป็นภรรยาของ
เขา    ลาบนัไดห้ลอกลวง ยาโคบใหแ้ต่งงานกบัเลอาห์ ซ่ึงเป็นลูกหวัปี ดงันั้นยาโคบจ าตอ้งท างานอีก 7 ปีเพื่อ
จะไดร้าเชล 



 
“ในลาบนันั้น  ยาโคบไดพ้บกบัคู่ปรับของเขาและวธีิแห่งการมีวนิยัของเขา”804 

 
“ตอนน้ียาโคบอยู่ในโรงเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด นั่นคือโรงเรียนแห่งประสบการณ์ และก็มีหลาย
บทเรียนท่ีจะตอ้งเรียนรู้    สามบทเหล่าน้ี (29-31) ก็ครอบคลุม 40 ปี [บางที 20 ปี] แห่งชีวิตของเขา 
และเป็นการบนัทึกถึงส่วนท่ีใหญ่ของการฝึกอบรมของเขา”805 

 
29:1-12 ปฐมกาลเนน้ถึงทิศตะวนัออกมากกวา่พระธรรมเล่มใดๆ ในพนัธสัญญาเดิม (ดู 3:24; 4:16; 10:30; 
 11:2; 13:11; 25:6 [และ 29:1]) ในฐานะการบ่งช้ีถึงความส าคญับางอยา่ง”806 
 

ยาโคบไดเ้ดินทางประมาณ 450 ไมล์จากเบเออร์เชบาไปยงัฮาราน (ขอ้ 4)    จงสังเกตถึงการขาด 
 หายไปของการอธิษฐานเพื่อการน าพาของพระเจา้ถึงผูห้ญิงท่ีเป็นการเลือกของพระเจา้ ซ่ึงเป็นส่วน 
 ส าคญัของการเยีย่มเยยีนของคนใชข้องอบัราฮมัท่ีมายงับริเวณเดียวกนัเพื่อจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั 
 (บทท่ี 22)    ยิ่งไปกวา่นั้น  ยาโคบไดไ้ปถึงตามล าพงัดว้ยการเดินเทา้ ในขณะท่ีคนใชข้องอบัราฮมั 
 ไดน้ัง่บนหลงัอูฐมา 
 

“จริงตามคุณลกัษณะของเขานั้น ยาโคบก็ด าเนินการอย่างจองหองซ่ึงไดซ้ักถามอุปนิสัย ท่ีไร้กงัวล
ของพวกผูเ้ล้ียงแกะ (ขอ้ 7)    ส าหรับการวิพากวิจารณ์ทั้งหมดนั้น คนหน่ึงอาจมองไปท่ีความ
ประพฤติของเขา นัน่คือเขาไม่ไดเ้ป็นผูข้ี้เกียจในจริยธรรมการท างานของ เขา (31:6, 38-41)” 807 

 
บางทีบ่อน ้ าเป็นท่ีเก็บน ้ าซ่ึงมีปากพร้อมกบัเส้นรอบวงขนาดใหญ่ (ขอ้ 8) หินขนาดใหญ่ท่ีเรียกร้อง
ชายหลายคนท่ีจะเคล่ือนมนัก็เป็นท่ีชดัเจนว่าไดป้กปิดมนัไว ้หลงัจากท่ีใครคนหน่ึงไดเ้คล่ือนหิน 
นั้นแลว้ ฝงูแพะแกะก็จะรวมตวักนัรอบๆ ขอบของบ่อน ้ าเพื่อจะด่ืมบ่อน ้ าท่ีราเชลไดต้กัน ้ า ส าหรับ
เอลีเยเซอร์นั้น (24:16) อาจเป็นชนิดท่ีแตกต่างกนั 

 
คนเล้ียงแกะท่ีเป็นผูช้ายเหล่านั้นคงไม่สามารถเคล่ือนหินออกไดเ้พราะวา่บ่อน ้ านั้นเป็นของลาบนั 
การไร้ความสามารถของพวกเขานั้นคงเป็นเร่ืองศีลธรรมมากกวา่เร่ืองร่างกาย808 

 
ยาโคบไดร้้องไห้ดว้ยความยินดี (ขอ้ 11) แต่เขาไม่ไดส้รรเสริญพระเจา้    เขาไดคิ้ดวา่เขาไดส้ิ้นสุด 
การเดินทางของเขา  ตอนน้ีก็อยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้ง และไดพ้บกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง   น่ีเป็นหน่ึงในบางท่ี 
ในพระคมัภีร์ท่ีเราพบว่าผูช้ายได้จุบผูห้ญิง เป็นท่ีชัดเจนว่ายาโคบได้กระท าบนพื้นฐานของการ     
ดึงดูดทางร่างกายของราเชลเท่านั้น 



 
“เม่ือคนใชข้องอบัราฮมัไดค้น้พบถึงเอกลกัษณ์ของเรเบคาห์  เขาไดน้มสัการพระเจา้  (24:24, 26) 
แต่ท่ีน่ียาโคบไดเ้กร็งกลา้มเน้ือของเขา ซ่ึงพิสูจน์ถึงความสามารถของเขาท่ีจะ  รับใช้ครอบครัวของ
ลาบนั”809 

 
“ส่วนใหญ่แลว้ ฉากน้ี [29:1-14] เก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมของพระเจา้กบัการไร้การ  อธิษฐานของ
ยาโคบ. . .”7810 

 
ค าแนะน าของนกัตีความบางคนท่ีวา่ลาบนัไดรั้บยาโคบมาเป็นบุตรของเขานั้นก็เป็นท่ีสงสัย811 

 
29:13-20  ตาเช่ือมซึมนั้นไม่สดใสและขาดความเป็นเงาแทนท่ีจะเป็นความสวา่ง (ขอ้ 17)    ตาท่ีสดใสนั้นได ้
 ถือวา่เป็นและยงัเป็นจุดสุดยอดของความงามท่ามกลางผูค้นในโลกตะวนัออกใกล้812 
 

“เก่ียวกบัการแต่งงานโดยทัว่ไปนั้น แผน่จารึกของนูซิไดบ้นัทึกวา่ ถา้ชายคนหน่ึงไดท้  า งานเพื่อบิดา
ของผูห้ญิงผูซ่ึ้งเขาปรารถนาจะแต่งงานดว้ยนั้นเป็นระยะเวลาหน่ึงจากนั้นเขา ก็ มี สิ ท ธ์ิ ท่ี จ ะ เ อ า
ผูห้ญิงคนนั้นมาเป็นภรรยาของเขา”813 

 
“7 ปี เป็นขอ้เสนอท่ีดูดี  เป็นท่ีชัดเจนว่ายาโคบไม่ได้เส่ียงในการปฏิเสธ คือขอ้เท็จจริงท่ี ลาบนั
ไม่ไดล้ม้เหลวท่ีจะสังเกต และหาประโยชน์ใส่ตวัอย่างท่ียาโคบไดห้าประโยชน์ใส่ ตวัจากความ
อยากไดข้องเอซาว (25:32)” 814 

 
ลูกจา้งโดยทัว่ไปไดรั้บค่าจา้งระหวา่ง 1 ถึง 1 เชเขลคร่ึงต่อเดือนในสมยันั้น ซ่ึงเป็นของขวญังาน 
แต่งงานขนาดใหญ่ในการแลกเปล่ียนกบัมือของราเชล815 

 
 โครงสร้างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรของขอ้ 20-30 นั้นจดจ่อความสนใจไปท่ีความซบัซ้อน
ท่ีก่อให ้เกิดข้ึนโดยการหลอกลวง 
 

“A ค่าจา้งของยาโคบส าหรับภรรยาของเขา (20) 
B การบรรลุจุดมุ่งหมายของการแต่งงานกบัเลอาห์โดยการหลอกลวง (21-24) 
C การกล่าวหาของยาโคบท่ีมีต่อลาบนั (25) 
C’ การแกต่้างของลาบนั (26) 
B’ การบรรลุจุดมุ่งหมายของการแต่งงานกบัราเชลโดยการเจรจา (27-30ก) 



A’ ค่าจา้งของยาโคบส าหรับภรรยาของเขา (30ข)”816 

 
29:21-30 “น่ีเป็นหน่ึงในการเล่นพิเรนทท่ี์เลวทรามท่ีสุดซ่ึงไดเ้ล่นกบัมนุษย”์817 ยาโคบไดแ้สร้งเป็นพี่ชาย คน

โตของเขา และตอนน้ีเลอาห์ไดแ้สร้งเป็นน้องสาวคนเล็กของเขา ลาบนัและเลอาห์ไดห้ลอกลวง                   
ยาโคบอย่างเช่นท่ียาโคบและเรเบคาห์ไดห้ลอกลวงอิสอคั    บางทีการกินและการด่ืมของยาโคบ            
ณ งานเล้ียงนั้นไดป้กคลุมความคิดของเขา (ขอ้ 22)    ความมืดของเต็นทข์องเขาในตอนกลางคืนนั้น 
อาจไดท้  าใหม้นัยากส าหรับเขาท่ีจะมองเห็นเช่นกนั818 ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ในวฒันธรรมนั้น ตามธรรม 
เนียมแลว้เจา้สาวจะเขา้ไปอยูต่่อหนา้ของสามีของเธอพร้อมกบัคลุมหนา้ไว้819 วอน แรด ไดเ้ขียนวา่ 
“ปกคลุมอย่างหนกัหนา” และ อลัเดอร์ไดเ้ขียนว่า “ปกคลุมอย่างส้ินเชิง”820 มีอยู่ปีหน่ึง นกัศึกษา 
ชาวอินเดียของขา้พเจา้ ไดบ้อกขา้พเจา้ว่า บิดาของเขาไม่ไดเ้ห็นหน้าของมารดาของเขาเป็นเวลา               
3 วนัหลงัจากการแต่งงานของพวกเขา มนัยงัคงเป็นธรรมเนียมท่ามกลางคนอินเดียบางคนส าหรับ 
เจา้สาวท่ีจะถูกปกคลุมหนา้ไวแ้มก้ระทัง่หลงัจากความส าเร็จของการแต่งงาน821 

 
เป็นธรรมเนียมส าหรับบิดาของเจา้สาวท่ีจะใหข้องขวญัช้ินใหญ่แก่เธอเม่ือเธอไดแ้ต่งงานซ่ึงก็คือสิน
เดิมของฝ่ายหญิง ในโลกสมยัโบราณนั้น ตามปกติแล้วของขวญัก็ประกอบไปด้วยเส้ือผา้ เคร่ือง 
เรือน และเงิน และมนัไดก้ลายมาเป็นจ านวนเงินท่ีเก็บไวใ้ชใ้นอนาคตส าหรับภรรยาในกรณีท่ี สามี
ของเธอไดต้ายไปหรือไดห้ยา่เธอ     สินเดิมของฝ่ายหญิงบางอยา่งนั้นก็มีคุณค่าเป็นพิเศษ เช่น สาว
ใช ้(24:61; 29:29) หรือเมือง (1 พกษ. 9:16)    ลาบนันั้นใจกวา้งขวาง822 

 
อย่างท่ียาโคบไดห้ลอกลวงอิสอคั โดยการใช้ประโยชน์ของการไร้ความสามารถของเขาท่ีจะมอง 
เห็นเน่ืองจากสายตาไม่ดี (27:36) ดงันั้นลาบนัไดห้ลอกลวงยาโคบโดยการใชป้ระโยชน์ของการไร้ 
ความสามารถของเขาท่ีจะมองในเตน็ทท่ี์มืด (29:25)    ก่อนหนา้นั้นยาโคบไดแ้สร้งเป็นพี่ชายคนโต 
(บทท่ี 27) และตอนน้ีลาบนัไดใ้ชเ้ล่ห์เหล่ียมกบัเขาโดยการแทนท่ีลูกสาวคนเล็กดว้ยลูกสาวคนโต       
ลาบนัก็เป็นคนท่ีหลอกลวงเช่นเดียวกบัยาโคบ (ขอ้ 26) 

 
“ส าหรับความเลวทรามนั้น  ลาบนัก็ไดรั้บรางวลัในพนัธสัญญาเดิม”823 

 
เขาควรไดบ้อกยาโคบล่วงหนา้เก่ียวกบัธรรมเนียมน้ี ถา้มนัเป็นธรรมเนียมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงดูเหมือน 
จะเป็นท่ีสงสัย 

 
“สัปดาห์ของเจา้สาว” เป็นสัปดาห์หลงัจากงานเล้ียงท่ีมาทีหลงัการแต่งงาน (ขอ้ 27; เปรียบเทียบ 
วนฉ. 14:12, 17)    ยาโคบไดรั้บราเชลมาหลงัจากเจด็วนัท่ีเขาไดบ้รรลุงานแต่งงานของเขากบัเลอาห์ 



(เปรียบเทียบ ขอ้ 28, 30) (โจเฟซสัไดเ้ขียนวา่เจด็ปีท่ีสองนั้น ยาโคบไดเ้อาราเชลมาเป็นภรรยา ของ
เขา824)    ค าฮีบรู “ราเชล” หมายถึง “แกะตวัเมีย” และ “เลอาห์” หมายถึง “ววั”    ในเชิงเหน็บ แนม
แล้ว ลาบนัได้ปฏิบติัต่อพวกเขาดงัเช่นปศุสัตวแ์ละได้ใช้พวกเขาส าหรับการต่อรองและการค้า    
“ศิลปาห์” หมายถึง “จมูกอนัเล็กน้อย” และ “บิลฮาห์” หมายถึง “ปราศจากกงัวล”   ยาโคบได ้
แต่งงานกบัผูห้ญิงสองคนในแปดวนั    จงสังเกตวา่ยาโคบไดป้ระพฤติเหมือนกบับิดามารดาของเขา 
ซ่ึงแต่ละคนนั้นก็โปรดปรานบุตรคนหน่ึงเหนืออีกคนหน่ึง ส่วนยาโคบก็ไดโ้ปรดปรานภรรยาคน 
หน่ึงเหนืออีกคนหน่ึง ในสองกรณีนั้น ปัญหาต่างๆ ทางครอบครัวได้ติดตามมา   ภายหลงัธรรม 
บญัญติัของโมเสสไดห้้ามการแต่งงานกบัสองพี่นอ้ง ณ เวลาเดียวกนั (ลนต. 18:18)    อยา่งไรก็ตาม 
การมีภรรยาหรือสามีสองคนในขณะเดียวกนั และการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกนั 
ไม่เคยเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้เลย (2:24) 825 

 
“ยาโคบไดว้างแผนท่ีจะเอาราเชลมาเป็นภรรยาของเขา แต่พระเจา้ไดต้ั้งใจใหเ้ขาท่ีจะได ้   เลอาห์”826 

 
หลกัฐานจะติดตามมาท่ีวา่เลอาห์นั้นอยูใ่น “ฝ่ายวญิญาณ” มากกวา่ราเชล 

 
 พระเจา้ยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ท่ีจะอวยพรประชากรของพระองค์ แต่ใน
ขบวนการ นั้น พระองคอ์าจลงวนิยัพวกเขาส าหรับบาปท่ีไม่ไดแ้กไ้ขก่อนหนา้นั้นของพวกเขาและบ่อยคร้ังก็
ท าดว้ยความกรุณา (นัน่คือ ดว้ยการลงโทษท่ีสอดคลอ้งกบัการกระท าผิด; เปรียบเทียบ สภษ. 3:12; กท. 6:7; 
ฮบ. 12:5-6) 827 

 
“ยาโคบก าลงัไดรั้บส่ิงท่ีเขาสมควรไดรั้บ    ในแง่น้ี เจ็ดปีท่ีพิเศษท่ียาโคบจ าตอ้งรับใช้ลาบนันั้นดู
เหมือนจะ เป็นการชดใชส้ าหรับการปฏิบติัของเขาท่ีมีต่อเอซาว    โดยการเรียกสถานการณ์เช่นนั้น
ให้มาสู่ความสนใจ ของผูอ่้าน  ผูเ้ขียนก็เร่ิมตน้ท่ีจะดึงบทเรียนท่ีส าคญัจากเร่ืองราวเหล่าน้ี อุบายท่ี
หลอกลวงของยาโคบส าหรับ การได้มาซ่ึงพระพรนั้นไม่ได้รับการรับรองจากพระเจา้ โดยทาง
แผนการของพระเจา้นั้น น ้ าพระทยัของ พระเจา้ก็ไดส้ าเร็จ แต่ผูเ้ขียนตั้งใจท่ีจะช้ีให้เห็นเช่นกนัว่า 
อุบายและเล่ห์เหล่ียมไม่ใช่การออกแบบของ พระเจา้”828 

 
8. ยาโคบจดัการกบัพระพรของพระเจา้อยา่งผดิๆ  29:31-30:24 

 
 พระเจา้ไดส้ร้างครอบครัวของยาโคบซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของเผา่ต่างๆ ของอิสราเอลอยา่งท่ีพระองค์
ไดส้ัญญา แก่ยาโคบ ณ เบธเอล น่าเสียดายท่ียาโคบและพวกภรรยาของเขาได้ด าเนินชีวิตด้วยความอิจฉา 
และความขดัแยง้ ในเร่ืองวิธีท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะอวยพรพวกเขา   ปัญหาแทข้องความขัดแยง้ของสองพี่



นอ้งในส่วนน้ีก็เป็นปัญหา อยา่งเดียวกนัของการต่อสู้ของสองพี่นอ้งเอซาวและยาโคบ    ใครจะเป็นผูน้ าและ
เป็นท่ีหน่ึง และใครจะตอ้งรับใช?้ 
 

“ยาโคบไดว้างแผนท่ีจะเอาราเชลมาเป็นภรรยาของเขา แต่พระเจา้ไดต้ั้งใจให้เขาไดเ้ลอาห์    ดงันั้น
ในการ พลิกกลบัหลกัสองอย่างในชีวิตของยาโคบนั้น เราสามารถเร่ิมตน้ท่ีจะเห็นถึงหัวขอ้ของ
ผูเ้ขียนท่ีก าลงัก่อตวัข้ึน    ยาโคบไดแ้สวงหาท่ีจะแต่งงานกบัราเอชล แต่ลาบนัไดใ้ชเ้ล่ห์เหล่ียมกบั
เขา    จากนั้นยาโคบไดแ้สวงหาท่ีจะสร้าง ครอบครัวของเขาผา่นทางราเชล แต่เธอก็เป็นหมนั  และ
พระเจา้ไดเ้บิกครรภข์องเลอาห์”829    การบนัทึกถึงลูกๆ ของ ยาโคบน้ี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของเร่ืองราว
ของยาโคบโดยโครงสร้างนั้น ก็ส าคญัดว้ยอยา่งนอ้ยสามเหตุผล 

 
1.   มนัแสดงถึงความสัตยซ่ื์อพระเจา้ในการจดัเตรียมลูกหลานอย่างท่ีพระองค์ได้สัญญาไว ้“ตอนน้ี

เร่ืองราวนั้นมุ่งไปท่ีความส าเร็จของพระสัญญาของพระยาเวห์ท่ีจะอยู่กบัยาโคบและท่ีจะอวยพร
เขา”830 

 
2.   มนัใหท่ี้มาและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีลอ้มรอบการก าเนิดของบรรดาหวัหนา้เผา่ของอิสราเอล “หวัขอ้

ของหมวดเพ็นทาทูคไม่ยากท่ีจะมองเห็น    มนัเป็นเร่ืองราวของการก าเนิดและช่วงวยัรุ่นของชน
ชาติหน่ึง”831 

 
3.   มนัอธิบายถึงการแข่งขนักนัของเผา่ท่ีติดตามมาในประวติัศาสตร์ของอิสราเอลอยา่งมากมาย 
 

ส่วนน้ีไปถึงจุดสุดยอดดว้ยการเกิดของโยเซฟ (30:24) ซ่ึงไดย้ืนยนัวา่เป็นเวลาส าหรับยาโคบท่ีจะ
กลบับา้น (30:25) 
 
29:31-35 โมเสสไดบ้นัทึกการเกิดของบุตรชายส่ีคนแรกของเอลาห์ คือ รูเบน  สิเมโอน  เลวี และยดูาห์   เม่ือ 

อนุประโยค “พระเจา้ทรงเห็น” ปรากฎ (ขอ้ 31) นั้น  การกระท าอยา่งเด็ดขาดของพระองค ์ก็ติดตาม
มาในไม่ชา้ บ่อยคร้ังก็เพื่อคนอ่อนแอและคนถูกข่มเหง (เปรียบเทียบ 6:5; 7:1; 18:21; 31:12; อพย. 
2:25; 4:31) 

 
30:1-8   การตอบสนองของราเชลต่อการเป็นหมนัของเธอและการตอบสนองของยาโคบตรงขา้มกบัการท่ี    

เรเบคาห์กบัอิสอคั และซาราห์กบัอบัราฮมัไดป้ระพฤติในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคลา้ยกนัซาราห์ไดใ้ช ้
ธรรมเนียมอนัเป็นท่ียอมรับไดใ้นวฒันธรรมของเธอ แมว้า่ตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่ี 
จะประกนัถึงทายาทส าหรับอบัราฮมั (เปรียบเทียบ 16:1-2) อิสอคัไดอ้ธิษฐานท่ีพระเจา้จะเบิกครรภ ์



ของเรเบคาห์และไดร้อคอย (25:21)    ราเชลและยาโคบไดท้  าตามตวัอยา่งของซาราห์และอบัราฮมั 
 

ความขดัแยง้ระหว่างราเชลและเลอาห์จดจ่อท่ีความรักและความเป็นแม่    ราเชลมีความรักของ      
ยาโคบ แต่เธอไม่สามารถเป็นแม่ได ้   ในทางตรงกนัขา้มนั้น เลอาห์เป็นแม่ของลูกๆ ของยาโคบ แต่
เธอไม่สามารถพิชิตความรักของเขาได้832 

 
เร่ืองราวของการเกิดของบุตรชายของบิลฮาห์ ซ่ึงก็คือดาน และนฟัทาลีก็ติดตามมา (ขอ้ 5-8) 

 
30:9-13  ศิลปาห์ ซ่ึงเป็นสาวใชข้องเลอาห์ ก็ไดใ้หก้ าเนิดบุตรชายสองคนแก่ยาโคบ คือ กาดและอาเชอร์ 
 

“ค าวา่ภรรยาและภรรยานอ้ยถูกใชอ้ยา่งไม่เคร่งครัดมากข้ึนในสมยัของบรรพบุรุษ   ผูห้ญิงสามคน
ในสมยัของบรรพบุรุษนั้นถูกเรียกวา่เป็นทั้งภรรยาและภรรยานอ้ย คือ ฮาการ์  (ปฐก.16:3;25:6 อยา่ง
ออ้มๆ)  เคทูราห์ (25:1; เปรียบเทียบ 1 พงศาวดาร 1:32) และบิลฮาห์ (ปฐก. 30:4; 35:22)    ภรรยา
นอ้ยแต่ละคนเหล่าน้ีก็เป็นภรรยาส ารองส าหรับ  บรรพบุรุษ ไม่ใช่ทาส แต่เป็นรองต่อภรรยาผูซ่ึ้ง
เป็นนายหญิงของเธอ    หลงัจากสมยัของ  บรรพบุรุษนั้น  ค  าวา่ภรรยาไม่เคยถูกใชว้า่เป็นค าเหมือน
ส าหรับภรรยานอ้ย    ศิลปาห์ แมว้า่จะไม่เคยถูกเรียกวา่ภรรยานอ้ย (เปรียบเทียบ 30:9) ก็มีต าแหน่ง
ทางสังคม อยา่งเช่น บิลฮาห์ (เปรียบเทียบ 37:2)” 833 

 
30:14-20  มะเขือดูดาอิม เป็นพืชในตระกลูของมนัฝร่ังและมะเขือเทศ ซ่ึงเป็นพืชท่ีออกดอกในฤดูหนาว และ 
 ออกผลขนาดลูกไหนในฤดูร้อน    ผลนั้นมีกล่ินหอมจดัและน่ากิน และถูกคิดว่าจะช่วยหญิงท่ีเป็น 
 หมนัตั้งครรภ์ได ้   คนอาหรับบางคนยงัใช้มนัเป็นยากระตุน้ความตอ้งการทางเพศและเรียกมนัว่า 
 “แอปเป้ิลของมาร” (เปรียบเทียบ พซม. 7:13) 834 
 

“ผลลพัธ์นั้นก็เป็นท่ีเหน็บแนม  มะเขือดูดาอิมไม่ได้ท าส่ิงใดเพื่อราเชลเลย ในขณะท่ีเลอาห์ก็ได ้
 บุตรชายอีกคนหน่ึงดว้ยการใหพ้วกมนั”835 
 

“อยา่งท่ียาโคบไดซ้ื้อสิทธิบุตรหวัปีดว้ยถัว่แดงตม้หน่ึงหมอ้ (25:29-34) ดงันั้นเลอาห์ก็ไดซ้ื้อสิทธ์ิ 
 ท่ีจะมีลูกมากข้ึนกบัยาโคบดว้ยมะเขือดูดาอิมของรูเบนบุตรชายของเธอ (30:14-16)” 836 

 
“‘นอน’ ในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีสุภาพส าหรับการมีเพศสัมพนัธ์นั้น ไม่เคยถูกใช้ส าหรับการมี
เพศสัมพนัธ์ฉันสามีภรรยาท่ีมีความรักในพระธรรมน้ี แต่ถูกใช้ส าหรับการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึง
ตอ้งห้ามหรือถูกบงัคบัเท่านั้น เช่น ลูกสาวของโลทกบัโลท (19:32-35); คนฟีลิสเตียกบัเรเบคาห์ 



(26:10); เชเคมกบัดีนาห์ (34:2, 7); รูเบนกบับิลฮาห์ (35:22); ภรรยาของ  โปทิฟาห์กับโยเซฟ 
(39:7, 10, 12, 14)” 837 

 
เลอาห์ไดรั้บลูกคนอ่ืนๆ ของเธอ คือ อิสสาคาร์  เศบูลุน และดีนาห์ เพราะวา่ “พระเจา้ทรงสดบัฟัง 

 นางเลอาห์” (ขอ้ 17) ไม่ใช่เน่ืองจากอ านาจวเิศษบางอยา่งท่ีไดเ้ช่ือมโยงกบัมะเขือดูดาอิมนั้น 
 

ยาโคบอาจมีลูกสาวคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากดีนาห์ (เปรียบเทียบ 37:35 และ 46:7)    เธออาจเป็นเพียง 
แค่คนเดียวเท่านั้นท่ีไดถู้กเอ่ยถึงโดยช่ือ เพราะวา่เธอเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นซ่ึงประสบการณ์ของเธอนั้น 
ต่อมาโมเสสไดบ้นัทึกไวใ้นปฐมกาล (บทท่ี 34) 

 
30:22-24  ในท่ีสุดแลว้ พระเจา้ก็ไดใ้หบุ้ตรชายแก่ราเชล ซ่ึงก็คือโยเซฟ    เขาไดเ้กิดมา ณ ตอนปลายของปีท่ี 
 14 ของยาโคบในการรับใชล้าบนั 
 

ความริษยา  การทะเลาะวิวาท  ความเช่ืองมงาย และความเช่ือท่ีอ่อนแอซ่ึงถูกแสดงออกมาโดย
ยาโคบและ ภรรยาของเขานั้นก็เป็นจุดเด่นในตอนน้ี ของขวญัแห่งการให้ลูกๆ ของพระเจา้นั้นก็เป็น
ความกรุณา  พระองคใ์ห้ พวกเขาโดยไม่ค  านึงถึงความประพฤติของบิดาและมารดา ในท่ีสุดแลว้รา
เชลไดย้อมรับส่ิงน้ี (ขอ้ 23-24) และยาโคบ ก็เช่นกนั การใชช่ื้อ “เอลโลฮิม” และ “ยาเวห์” สะทอ้น
ถึงท่าทีของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อพระเจา้และแสดงถึง ความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระองค ์

 
“ในระดบัของมนุษยน์ั้น  เร่ืองราวก็แสดงถึงความปรารถนาของมนุษยส์ าหรับความรักและการ
ยอมรับ และราคาของการกีดกั้นมนั  ในระดบัของพระเจา้นั้น นัน่ก็แสดงถึงพระคุณของพระเจา้อีก
คร้ังหน่ึงในการเลือกสาระท่ียุง่ยากและไม่มีท่าวา่จะดี”838 

 
“ความล าเอียงของยาโคบและการรับมือกบัครอบครัวของเขาโดยทัว่ไปนั้นไดน้ าไปสู่การต่อสู้และ
การแบ่งแม่ออกเป็นกลุ่มท่ีไดส่้งผลกระทบต่อประวติัศาสตร์ของอิสราเอลเป็นเวลาหลายศตวรรษ
หลงัจากนั้น”839    

 
ผูเ้ช่ือไม่ควรอิจฉาและต่อสู้ ซ่ึงน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีขมข่ืน แต่ควรเช่ือฟังพระเจา้โดยการวางใจให้
พระองค ์ท่ีจะใหพ้ระพรของพระองคอ์ยา่งฉลาด  อยา่งยติุธรรม และอยา่งเมตตาสงสาร 

 
การกระท าต่างๆ ของยาโคบ  ของราเชลและของเลอาห์ และการกระท าเหล่านั้นของอบัราฮมัและซา
ราห์ใน บทท่ี 16 ก็ตั้งค  าถามต่างๆ เก่ียวกบัการเป็นพ่อแม่แทน ทุกวนัน้ีสามีและภรรยา ผูซ่ึ้งไม่



สามารถมีบุตรตามธรรมชาติ ได ้บางคร้ังก็เลือกท่ีจะใช้การบริการของบุคคลท่ีสาม ผูซ่ึ้งสามารถ
จดัเตรียมหน้าท่ีท่ีจ  าเป็นและก็ช่วยให้พวกเขา ท่ีจะมีลูกได ้   ตวัอย่างเช่น ถา้ภรรยาไม่สามารถอุม้
ทารกในครรภ์ของเธอในระยะเวลาของการตั้งครรภ์แบบเต็มท่ีได้  หมอบางคนได้แนะน าให้คู่
สมรสนั้นใชก้ารบริการของผูห้ญิงอีกคนหน่ึง   ถา้เป็นท่ียอมรับแลว้  พวกเขาก็ใส่ไข่ท่ีได ้ผสมพนัธ์
ของคู่สมรสในครรภ์ของเธอ ซ่ึงเธอตกลงท่ีจะ “ให้เช่า” เป็นระยะเวลาตั้ งครรภ์ 9 เดือน                             
อีกตวัอยา่งหน่ึง คือการใชต้วัอสุจิของผูบ้ริจาค ถา้สามีเป็นหมนั ตอนน้ีมีหลายวธีิท่ีคู่สมรสท่ีไม่มีลูก
สามารถกลายมาเป็นพ่อแม่ด้วย การช่วยเหลือแบบน้ีจากฝ่ายท่ีสามหรือบางคร้ังฝ่ายท่ี ส่ี   
สถานการณ์เหล่าน้ีก็คลา้ยกนักบัส่ิงท่ีเราพบในปฐมกาล บทท่ี 16 ถึง 30   การเช่ือมโยงโดยทัว่ไปก็
คือวา่ กรณีเหล่าน้ีทั้งหมดนั้น ใครคนหน่ึงท่ีไม่ใช่สามีและภรรยานั้นส าคญั ต่อการตั้งครรภข์องเด็ก    
ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่การรับเป็นบุตรนั้นคลา้ยกนั เพราะวา่ในการรับเป็นบุตรนั้น สามีและ ภรรรยาเพียง
แค่ตกลงท่ีจะเล้ียงดูเด็กนั้นท่ีไดเ้กิดมาหรือจะเกิดมา    พวกเขาไม่ไดเ้รียกร้องฝ่ายท่ีสามส าหรับการ 
ตั้งครรภข์องเด็กอยา่งเช่นในการเป็นพอ่แม่แทน 

 
9. สัญญาใหม่ของยาโคบกบัลาบนั  30:25-43 

 
 ยาโคบและลาบนั (“ขาว”) ไดท้  าสัญญาวา่ แต่ละคนไดรู้้สึกวา่เขาสามารถบงการไปสู่ประโยชน์ของ
ตวั ของเขาเองได ้อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดใ้ชอ้  านาจเหนือแบบสิทธ์ิขาดท่ีจะอวยพรยาโคบอยา่งท่ีพระองค์
ไดส้ัญญา ไวท้ั้งๆ ท่ีมีการหลอกลวงของลาบนัและความไม่จริงใจของยาโคบ (เปรียบเทียบ โยบ 5:13; สดด. 
7:15; 1 คร. 3:19) 
 
 อย่างท่ีช่วงก่อนหน้านั้น แสดงถึงวิธีท่ีพระยาเวห์ได้จัดเตรียมลูกหลานส าหรับยาโคบ ตามท่ี
พระองคไ์ด ้สัญญาไว ้ช่วงน้ีก็แสดงถึงวิธีท่ีพระองคไ์ดท้  าให้ยาโคบมัง่คัง่ (พระพร)    ในสองกรณีนั้น พระ
เจา้ไดก้ระท าทั้งๆ ท่ีมี การทะเลาะวิวาท  ความเช่ืองมงาย  การหลอกลวง และการไม่เช่ือฟังของยาโคบและ
ภรรยาของเขา 
 

“โดยการผสมยนีท่ีมีแอลลีต่างกนัท่ามกลางพวกมนันั้น  ตามกฎของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแลว้ 
ยาโคบ  จะผลิต 25 % ของแกะท่ีมีจุด   ดงันั้นเขาก็ทวีคูณฝงูสัตวข์องเขา    ยาโคบไดแ้สดงออกถึง
ความเฉลียวฉลาดของเขา  เขาไม่ไดป้ฏิบติัการหลอกลวง 

 
“ความรู้ของยาโคบเก่ียวกบัสัตววิทยานั้นไกลจากยุคโบราณ   แต่บางทีความรู้เช่นนั้นอาจไดใ้ห้มา
แก่เขาโดยพระเจา้ อยา่งท่ีความสามารถของบุตรชายของเขาท่ีจะแกค้วามฝันนั้นเป็นของประทาน
จากพระเจา้”840 



 
เป็นท่ีชัดเจนว่ายาโคบได้พึ่ งพาท่ีความเช่ืองมงายอนัเป็นท่ีนิยม นั่นคือ ประสบการณ์บางอย่างท่ี
เจาะจงของ แม่ระหวา่งการตั้งครรภน์ั้นไดมี้อิทธิพลต่อสภาพของลูกๆ ของมนั เพื่อท่ีจะท าให้ลาบนั
เขา้ใจผิด (ขอ้ 37-39)   อย่างน้อยนกัเขียนคนหน่ึงได้คิดว่ายาโคบได้พึ่งพาธรรมเนียมน้ีอย่าง
ผดิพลาดในการท่ีจะรับรองถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝงูแพะแกะของเขา 

 
“การท าให้ลูกทั้งหมดมีลายเช่นนั้นท่ียาโคบคิดว่าเขาได้ท าส าเร็จในฝูงแพะแกะของลาบนันั้น 
เป็นไปไม่ไดอ้ยา่งส้ินเชิง. . . . ในรกในครรภแ์ละสายสะดือ ซ่ึงก่อตั้งการเช่ือมโยงระหวา่งแม่กบัลูก
อ่อนในครรภเ์ท่านั้น  มนัก็ไม่มีเส้นประสาท. . . . ดงันั้น ไม่มีกลไกท่ีเกิดข้ึนท่ีท่ีแม่สามารถท าให้ลูก
มีลายได ้ในแนวทางท่ียาโคบไดคิ้ดวา่เขาไดส้ าเร็จในการท าใหมี้ลาย”841 

 
ไม่วา่ยาโคบนั้นเก่งอยา่งมากหรืองมงายอยา่งมากก็ตาม  ในท่ีสุดแลว้ความส าเร็จของแผนการของยา
โคบ นั้นเป็นเพราะพระคุณของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 31:10-12) 

 
“เช่นเดียวกนักบัอุบายหลายอย่างท่ียาโคบพยายามท าในเร่ืองราวเหล่าน้ีนั้น  พระเจา้ก็ได้อวยพร
ยาโคบโดยไม่ค  านึงถึงพวกมนั ไม่ใช่เน่ืองจากพวกมนัหรือผา่นทางพวกมนั”842 

 
 คนเล้ียงสัตวไ์ดเ้ช่ือวา่ตวัท่ีแข็งแรงกวา่ในฝงูนั้นไดจ้บัคู่ผสมพนัธ์ุในฤดูร้อน และตวัท่ีอ่อนแอกวา่ก็
ไดจ้บัคู่ ผสมพนัธ์ุในฤดูใบไมร่้วง (ขอ้ 41-42) 843    การเป็นเจา้ของอูฐของยาโคบนั้น (ขอ้ 43 ) แสดงให้เห็น
วา่เขาร ่ ารวย อยา่งมากเน่ืองจากวา่ สัตวเ์หล่าน้ีหายากและราคาแพง844 

 
 ความประพฤติของยาโคบนั้นไม่จริงใจในแง่ท่ีว่าเขาได้แสวงหาท่ีจะมัง่คัง่ข้ึนด้วยการสูญเสีย
บางอยา่งของ นายจา้งของเขา ตวับทบนัทึกวา่ยาโคบไดม้ัง่คัง่อยา่งมาก (ขอ้ 43) แต่ไม่ไดก้ล่าววา่ความมัง่คัง่
ของเขาเป็น พระพรจากพระเจา้    พระเจา้ไดอ้วยพรยาโคบโดยไม่ค  านึงถึงการกระท าต่างๆ ของเขา ไม่ใช่
เน่ืองจากการกระท า เหล่านั้น คริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัหลายคนก็มัง่คัง่ทางวตัถุดว้ยเหตุผลอยา่งเดียวกนั ความ
มัง่คัง่ทางวตัถุไม่จ  าเป็น จะตอ้งเป็นรางวลัส าหรับการอยูใ่นทางธรรม ยาโคบไดห้าทรัพยส์มบติัดว้ยตวัเขา
เอง แต่ตวับทกล่าววา่พระเจา้ ไดท้  าให้อบัราฮมัมัง่คัง่ พระเจา้ไดอ้นุญาตให้ยาโคบมัง่คัง่ผา่นทางการท างาน
และการหลอกลวงของเขาเอง    บางที พระเจา้คงไดท้  าเพื่อยาโคบมากกวา่ท่ีเขาไดท้  าเพื่อตวัเขาเอง ถา้ยาโคบ
ไดว้างตวัเขาเองใหอ้ยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของ พระเจา้    น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ท าโดยปกติ 
 
 บทเรียนของส่วนน้ีก็คือว่า ผูค้นท่ีประสบกบัการอวยพรทางวตัถุจากพระเจา้นั้นตอ้งยอมรับวา่ มนั
มาจาก พระองคแ์ทนท่ีจะมาจากความสามารถของพวกเขาเอง 



 
10. ยาโคบหนีไปจากฮาราน  บทท่ี 31 

 
 ความเป็นศตัรูของลาบนัและการหนุนใจของพวกภรรยาของเขานั้น ไดจู้งใจให้ยาโคบท่ีจะกลบัไป
ยงั คานาอนั เม่ือลาบนัได้ตามยาโคบทนัในกิเลอาดนั้น ยาโคบได้ปกป้องการกระท าของเขาเอง และได้
กล่าวหาลาบนั ถึงการหลอกลวงส่ิงน้ีไดท้  าให้ลาบนัเงียบและไดน้ าเขาไปสู่การร้องขอสนธิสัญญาสันติภาพ
กบัยาโคบ 
 
การออกเดินทางไปยงัคานาอนัของยาโคบ 31:1-21 
 
 พระเจา้ไดส้ัตยซ่ื์อในการอวยพรยาโคบ อยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาแก่อบัราอมัและอิสอคั   โมเสสได้
บนัทึก ค าพยานถึงขอ้เท็จจริงในส่วนน้ี ยาโคยไดย้อมรับวา่พระเจา้มีความรับผิดชอบต่อความมัง่คัง่ของเขา 
ความดีงามและ ค าสั่งของพระเจา้ท่ีจะให้กลบัไปยงัแผน่ดินแห่งพระสัญญา (ขอ้ 3) เช่นเดียวกบัความเป็น
ศตัรูท่ีเพิ่มข้ึนของลาบนันั้น (ขอ้ 5) ไดจู้งใจใหย้าโคบท่ีจะจากปัดดานอารัมไป 
 
 มนัไม่ชดัเจนจากส่ิงท่ียาโคบไดร้ายงานแก่พวกภรรยาของเขาเม่ือทูตของพระเจา้ไดป้รากฎแก่เขาใน
ความ ฝัน (ขอ้ 10-13)    ส่ิงน้ีอาจไดเ้กิดข้ึนก่อนหรือ ณ เวลาเดียวกนัขณะท่ีการเปิดเผยน้ีไดถู้กอา้งอิงถึงก่อน
หนา้น้ีใน พระคมัภีร์ตอนน้ี อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนวา่น่ีเป็นการเปิดเผยอนัเดียวกนั นัน่คือการเปิดเผยคร้ังท่ี
สองของพระเจา้ ท่ีมีต่อยาโคบ 
 
 ในการเปิดเผยน้ี  ยาโคบไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้ไดมี้ความรับผดิชอบส าหรับการท่ีเขากลายมาเป็นผูท่ี้มัง่
คัง่ข้ึน (ขอ้ 12)    ยาโคบไดถื้อวา่ส่ิงน้ีและการอยูร่อดของเขาเองนั้นเป็นการกระท าของพระเจา้ (ขอ้ 5, 7)    น่ี
เป็นคร้ังแรก ในเร่ืองราวท่ียาโคบเป็นท่ีรู้จกัวา่คนแห่งความเช่ือท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป ในท่ีสุดแลว้ เขาก็ถือเอาการ
เป็นผูน้ าใน ครอบครัวของเขา และพวกภรรยาของเขาก็ติดตามการน าของเขาเป็นคร้ังแรก 
 

“น่ีเป็นอีกกรณีหน่ึงของ ‘ผลกระทบแบบรูธ’ ท่ีซ่ึงภรรยาคนต่างประเทศจ านนตวัเธอเองและอนาคต
ต่อพระเจา้ของครอบครัวท่ีรับเอามาของเธอ”845 

 
31:1-16 ความเป็นปรปักษ์ท่ีเพิ่มข้ึนของครอบครัวของลาบนั  ได้หนุนใจให้ยาโคบท่ีจะเช่ือฟังค าสั่งของ 
 พระเจา้ท่ีจะใหก้ลบัไปยงัแผน่ดินแห่งพระสัญญา (ขอ้ 1-2)  
 



“คุณลกัษณะท่ีแทจ้ริงของลาบนัเป็นท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากขอ้เท็จจริงท่ีวา่ลูกสาวทั้งสองของเขาไดเ้ขา้
 ขา้งยาโคบในการต่อตา้นบิดาของพวกเขาเอง. . .พวกเขาเองได้ประสบกบัความเห็นแก่ตวัและ 
 ความโลภของบิดาของพวกเขา และพร้อมท่ีจะเห็นดว้ยกบัแผนงานของสามีของพวกเขาและท่ีจะ 
 ไปกบัเขา”846 
 
31:17-21  “การขโมยรูปเคารพ     (เทราฟิม)  ของบิดาของราเชลนั้น. . .สะทอ้นถึงธรรมเนียมของเฮอเรียน 

ในการเก็บรักษารูปเคารพประจ าบา้นไว.้ . . อย่างไรก็ตาม ความส าคญัแทข้องส่ิงท่ีเธอไดท้  า และ
บางทีเหตุผลส าหรับการขโมยนั้นก็อยูใ่นขอ้เท็จจริงตามแผน่จารึกของนูซิท่ีวา่ ใครท่ีไดค้รอบครอง
รูปเคารพประจ าบา้นก็เป็นทายาทตามกฎหมาย”847 

 
อยา่งไรก็ตาม นกัเขียนคนอ่ืนๆ คดัคา้นความส าคญัน้ีของรูปเคารพประจ าบา้น ณ เวลาน้ีเช่นเดียวกบั 

แรงจูงใจของราเชล 
 

“บทบาทซ่ึงทึกทกัว่าเป็นจริงของเทราฟิม . . . ว่าจดัตั้งพินัยกรรมต่อมรดกต่างๆ . . . ดูเหมือนจะ
ผดิพลาดอีกดว้ย . . . ราเชลเพียงแค่ไดเ้อาพวกมนัไปเพื่อการปกป้องและพรของเธอเอง”848 

 
ตามปกติแลว้พระเหล่าน้ีก็รูปแกะสลกัขนาดเล็ก (ยาว 2 – 3 น้ิว) บางคร้ังก็ถูกน าติดตวัไปเพื่อเป็น

เสน่ห์ซ่ึงพวกนกัโบราณคดีไดค้น้พบจ านวนมาก พวกมนัอาจเป็นตวัแทนของบรรพบุรุษท่ีได ้ตายไปหรือ
พวกพระท่ีบรรดาผูท้  าพวกมนัไดน้บัถือ849 ราเชลอาจไดห้วงัวา่พวกมนัจะท าใหเ้ธอเป็น  
 มารดาท่ีเกิดผล850 
 

“มนัน่าประหลาด ท่ีราเชลไม่ใช่เลอาห์ ซ่ึงเกือบจะกลายมาเป็นอุปสรรคท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตของ             
ยาโคบ”851 

 
ผูเ้ขียนไดร้ะบุถึงการหลอกลวงของยาโคบเช่นนั้นเม่ือเขาไดห้นีไปจากปัดดานอารัม (ขอ้ 20) 

 
การเผชิญหน้าของลาบันกบัยาโคบ 31:22-55 
 
 พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอยูก่บัยาโคบและท่ีจะให้เขากลบัไปยงัคานาอนั (28:15)    เราเห็นวา่พระเจา้
ก าลงัท าส่ิงน้ีอยูท่ ั้งๆ ท่ีมีการต่อตา้นของลาบนัในส่วนน้ี 
 



“โดยการท าให้มัง่คัง่และการปกป้องของพระเจา้เท่านั้น ท่ียาโคบไดน้ าส่ิงใดก็ตาม แมก้ระทัง่ชีวิต
ของเขากลบัมาจากการเนรเทศ”852 

 
“สมบติัอะไรก็ตามท่ีอบัราฮมัไดสู้ญเสียไปขณะท่ีไดอ้อกจากครอบครัวของเทราห์ในฮารานนั้น ก็
มาสู่ทายาทของเขาในวธีิท่ีเป็นไปไม่ไดม้ากท่ีสุด”853 

 
31:22-42  พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องต่อผูค้นนอกเหนือไปจากพวกบรรพบุรุษในสมยันั้น (ขอ้ 29; เปรียบ 
 เทียบ อาบีเมเลค ใน 20:3) นกัวิชาการหลายคนเช่ือวา่ยาโคบมีชีวิตอยูใ่นสมยัของพวกบรรพบุรุษ 
 เช่นกนั 
 

“อีกคร้ังหน่ึงยาโคบและราเชลก็เป็นสองประเภท  เวลาน้ีทั้ งสองเกือบน าความเสียหายมา                              
สู่ ครอบครัวโดยการเส่ียงของพวกเขา ส าหรับราเชลนั้นก็โดยการขโมยของเธอ และส าหรับยาโคบ
นั้นก็โดยการสาบานแบบหุนหันพลนัแล่นของเขา  ( [ขอ้ 32] ) เปรียบเทียบกบัค าสาบานแบบ
หุนหนัพลนัแล่นของพวกบุตรชายของเขาใน 44:6-12)” 854 

 
เทราฟิมนั้นก็ “ไม่ไดเ้ป็นพระอะไร” เลยแต่พวกมนันั้นมีมลทินและไดป้ระสบกบัความขายหนา้เม่ือ    
ราเชล ผู ้ซ่ึงได้อ้างว่าเป็นมลทินนั้ นได้นั่งบนพวกมันในขณะท่ีมีประจ าเดือนอยู่ (ข้อ 34-35; 
เปรียบเทียบ ลนต. 15:20)  

 
ภายใตก้ฎหมายตามธรรมเนียมของโลกตะวนัออกโบราณนั้น  ผูเ้ล้ียงไม่ไดรั้บผดิชอบต่อการสูญเสีย 
ของฝูงสัตว์ของเจ้านายของเขาเน่ืองจากการโจมตีของสัตว์ป่า และการขโมยในบางกรณี 855    
กระนั้นยาโคบไดรั้บผดิชอบต่อการสูญเสียเหล่าน้ี (ขอ้ 39)    ลาบนัไดโ้กงยาโคบ 

 
“พระเจา้ไดเ้ปิดโปงความกา้วร้าวของเขา (ของลาบนั)”856 

 
“บรรพบุรุษสามคนน้ีแต่ละคนก็ไดถู้กท าใหห้ลุดพน้จากการผจญภยับางอยา่งอยา่งน่า  อบัอาย”857 

 
จงสังเกตความเหมือนกนัระหวา่งการหนีจากลาบนัของยาโคบและการหนีจากอียิปตข์องลูกหลาน

 ของเขาในการอพยพ 
 



ยาโคบได้เช่ือว่าเขาไม่มีความผิดจนกระทัง่ได้ถูกพิสูจน์ว่ามีความผิด แต่ลาบนัได้รู้สึกว่าเขามี 
ความผิดจนกระทัง่ไดถู้กพิสูจน์ว่าเขาไม่มีความผิด   “ความย  าเกรงของอิสอคั” (ขอ้ 42, 53) คือ   
พระเจา้ผูท่ี้อิสอคัไดย้  าเกรง ถอ้ยค าของยาโคบในขอ้ 42 ก็สรุปชีวติทั้งส้ินของเขาในฮาราน 

 
31:43-55 ยาโคบและลาบนัไดท้  าพนัธสัญญาแบบความเสมอภาค โดยไดต้ั้งเสาหิน (ค าฮีบรู มิสบาห์ คือ หิน

ท่ีตั้งอยู่) เพื่อจะท าเคร่ืองหมายของจุดนั้น และไดท้านอาหารดว้ยกนัในฐานะส่วนหน่ึงของ พิธีท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัตั้งพนัธสัญญา (ขอ้ 44-48)    พวกเขาไดอ้าจไดต้ั้งกองหิน (ค าฮีบรู แกล คือ กอง
หินท่ีท าไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองหมาย) เพื่อเป็นทั้งโต๊ะส าหรับอาหารและอนุสรณ์ส าหรับเหตุการณ์ นั้น    
บางคร้ังกองหินท่ีตั้งข้ึนก็เป็นเคร่ืองหมายของท่ีอยู่อาศยัของบรรดาพระ (เปรียบเทียบ 28:17-18)  
และบ่อยคร้ังแลว้ กองหินท่ีท าไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองหมายก็ไดเ้ป็นเคร่ืองหมายของสุสาน (เปรียบเทียบ 
ยชว. 7:26; 8:29; 2 ซมอ. 18:17)     

 
กาเลเอด (“กองพยาน” ขอ้ 47) เป็นช่ือท่ีเป็นท่ีมาของค าวา่กิเลอาด    กิเลอาดไดก้ลายเป็นช่ือโดย 
ทัว่ไปส าหรับบริเวณท่ีเป็นภูเขาทางตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดนระหว่างทะเลกาลิลี (คินเนเรท 
ค าฮีบรูส าหรับค าวา่ “พิณ” บ่งบอกถึงรูปร่างของทะเลสาป) และทะเลตาย (เกลือ) (เปรียบเทียบ ขอ้ 
21, 23, 25)  

 
ส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ “พรแบบมิสปาห์ [ตามตวัอกัษรหมายถึง หอคอย]” ก็ไม่ใช่สัญญาระหวา่งเพื่อนๆ 
อยา่งแทจ้ริง แต่เป็นค าเตือนระหวา่งปรปักษผ์ูไ้ม่ไดว้างใจซ่ึงกนัและกนั (ขอ้ 49)    พวกเขาไดใ้ช ้   
พระเจา้ท่ีจะรักษาซ่ึงกนัและกนัท่ีจะรักษาเง่ือนไขต่างๆ ของพนัธสัญญาท่ีพวกเขาเพิ่งไดท้  าไปนั้น    
พวกเขาไม่สามารถตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัดว้ยตวัของพวกเขาเองได ้

 
“พนัธสัญญาน้ีอาจถูกเรียกวา่ขอ้ตกลงท่ีไม่กา้วร้าวอีกดว้ย”858 

 
“มนัเป็นไปไม่ได ้ท่ีจะหลีกเล่ียงการสังเกตความเขา้ใจผิดท่ีน่าประหลาด ของค าวา่ ‘มิสปาห์’ ซ่ึง
อธิบายลกัษณะของการใชข้องมนัในทุกวนัน้ีอยา่งท่ีถูกใชส้ าหรับค าขวญับนแหวน การ์ดคริสตมาส 
และแมก้ระทัง่ช่ือเรียกขององคก์ารนั้น  มนัก็ถูกตีความเพื่อจะหมายถึง การรวมกนั  การวางใจ  การ
สามคัคีธรรม ในขณะท่ีความหมายดั้งเดิมหมายถึง การแยกกนั ความไม่วางใจ และค าเตือน ชายสอง
คนน้ีไม่มีใครท่ีวางใจอีกคนหน่ึงกล่าวโดยทัว่ๆ ไปแลว้ ‘ขา้พเจา้ไม่สามารถวางใจคุณนอกเหนือ
สายตาของขา้พเจา้ได ้  พระเจ้าจะตอ้งเป็นผูเ้ฝ้าดูระหวา่งเราถา้เราและสมบติัของเราจะถูกรักษาไว้
ใหป้ลอดภยัจากซ่ึงกนัและกนั’” 859 

 



ลาบนัมีพระสององคใ์นความคิดเม่ือไดก้ล่าววา่ “พระเจา้ของอบัราฮมัและพระของนาโฮร์” (ขอ้ 53) 
อยา่งท่ีค ากริยาพหูพจน์ของค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ตดัสิน” บ่งบอกไว ้   ยาโคบไดส้าบานโดย “ผูย้ิ่งใหญ่ 
ของอิสอคั” ซ่ึงบ่งบอกวา่เขาก าลงันมสัการพระเจา้ของบรรพบุรุษของเขาอยู ่   ลาบนัไดส้าบานโดย 
พระต่างชาติท่ีบรรพบุรุษของเขาไดน้บัถืออีกดว้ย 

 
บรรดาผูติ้ดตามการทรงเรียกของพระเจา้อยา่งเช่ือฟัง และก าลงัประสบกบัพระพรของพระองคอ์ยู ่
สามารถ มัน่ใจวา่พระองคจ์ะปกป้องพวกเขาไว ้

 
  11. ความพยายามของยาโคบท่ีจะระงบัโทสะของเอซาว  32:1-21 
 
 บทท่ี 32 และ 33 สามารถถูกมองว่าเป็นตอนเดียวในชีวิตของยาโคบ    สองบทน้ีอธิบายถึงการ
กลบัไปยงั แผน่ดินแห่งพระสัญญาของเขารวมทั้งการพบปะกบัเอซาวของเขา    มีการเปรียบเทียบเชิงหวัขอ้
ระหวา่งบทเหล่าน้ี และบทท่ี 31  
 
 แมว้า่จะมีนิมิตของทูตสวรรค์ท่ีช่วยเหลือของพระเจา้  ยาโคบไดแ้บ่งคนของเขาออกเป็นสองกลุ่ม
เพื่อเป็นการระมดัระวงัไวก่้อนเม่ือเขาไดย้ินวา่เอซาวก าลงัมาพร้อมกบัคน 400 คน    ยิ่งไปกวา่นั้นอีกเขาได้
แสวงหาท่ีจะท าใหค้วามโกรธของเอซาวสงบลงดว้ยของขวญัราคาแพงนอกเหนือไปจากการอธิษฐานขอการ
ช่วยกูจ้ากพระเจา้ 
 
 ยาโคบสามารถท่ีจะรับมือกบัปัญหาต่างๆ ของเขาด้วยทุกวิถีทางจนกระทัง่เวลาน้ี   ณ จุดน้ีใน
ประสบการณ์ของเขานั้น  พระเจา้ไดน้ าเขาไปสู่จุดจบของความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ์ตาม
ธรรมชาติของเขา 
 

“ขณะท่ียาโคบอยู่ ณ หน้าผาของการรับเอาพระสัญญาแห่งคานาอนั  แต่เขายงัไม่พร้อมทางด้าน
ศีลธรรมท่ีจะด าเนินการพระพรนั้น    ยาโคบตอ้งครอบครองความเช่ือของเขาเอง โดยการรับเอา
พระพรผา่นทางการเผชิญหนา้ส่วนตวั ไม่ใช่โดยมรดกเท่านั้น”860 

 
“เหตุการณ์ต่างๆ ของบทน้ีถูกวางไวร้ะหว่างสองเร่ืองราวของการเผชิญหน้ากบัทูตสวรรค์ของยา
โคบ (ขอ้ 1, 25)   ผลกระทบของสองภาพท่ีสั้นๆ เหล่าน้ีของการพบกบัทูตสวรรคข์องยาโคบในการ
กลบัไปยงัแผน่ดินของเขานั้น ก็เพื่อท่ีจะปรับเร่ืองราวปัจจุบนัเขา้กบัภาพท่ีคลา้ยกนัของแผน่ดินแห่ง
พระสัญญาในบทตน้ๆ ของปฐมกาล    แผน่ดินถูกปกป้องบนพรมแดนของมนัโดยทูตสวรรค ์  ภาพ
อยา่งเดียวกนันั้นไดถู้กแนะน าก่อนหนา้น้ีในพระธรรมปฐมกาลเม่ืออาดมัและเอวาไดถู้กขบัไล่ออก



จากสวนเอเดนและ ‘เชรูบิม’ ไดถู้กตั้งไวท้างตะวนัออกของสวนเพื่อจะปกป้องทางเขา้ไปสู่ตน้ไม้
แห่งชีวิต   มนัไม่สามารถเป็นเร่ืองบงัเอิญได ้ขณะท่ียาโคบไดก้ลบัมาจากทางตะวนัออก เขาไดพ้บ
กบัทูตสวรรค์ ณ พรมแดนของแผ่นดินแห่งพระสัญญา ขอ้สังเกตสั้นๆ น้ีอาจถูกตั้งใจท่ีจะท าให้
ผูอ่้านต่ืนตวัถึงความหมายของการปล ้ าสู้ของยาโคบกบั ‘บุรุษ’ คนหน่ึง . . . ณ เปนีเอลในภายหลงั 
(ขอ้ 25-30)    ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ยาโคบไดพ้บกบัทูตสวรรค ์ท่ีน่ีก็แนะน าวา่บุรุษนั้น ณ ตอนปลายของ
บทก็เป็นทูตสวรรคเ์ช่นเดียวกนั”861 

 
32:1-2  ทูตสวรรค์เหล่าน้ี (บรรดาผูส่ื้อสาร) ตอ้งคลา้ยคลึงกบัเหล่าทูตสวรรค์ท่ียาโคบไดเ้ห็น ณ เบธเอล 
 (28:12) เพื่อเขาจะไดต้ระหนกัว่าพวกเขาเป็นทูตสวรรค ์   พวกเขาไดร่้วมกบักลุ่มคนเดินทางของ 
 เขาเองเพื่อการปกป้องยาโคบ (เปรียบเทียบ สดด. 34:7)    น่ีเป็นเหตุผลส าหรับช่ือ “มาหะนาอิม” 
 (นัน่คือ กองทพัสองกองทพั หรือค่ายสองค่าย)    บางทียาโคบได้เห็นค่ายของเหล่าทูตสวรรค์ว่า 
 เป็นท่ีมาของการปลอบโยนส าหรับค่ายของเขาเองขณะท่ีเขาไดเ้ตรียมตวัท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินแห่ง 
 พระสัญญา 
 

“แมว้า่เขาอยูน่อกแผน่ดินแห่งพระสัญญา  เขาก็ไม่ไดอ้ยูน่อกพระหตัถแ์ห่งพระสัญญา”862 

 
32:3-12  ท าไมยาโคบไดริ้เร่ิมการติดต่อกบัเอซาว (ขอ้ 3)? 
 

“เขารู้ว่ามนัไม่สามารถมีสันติภาพและความสงบได้จนกว่าความสัมพนัธ์ของเขากับเอซาวนั้น
เช่ือมัน่และถูกวางไวฐ้านะท่ีเหมาะสม เม่ือประเด็นนั้นไดถู้กยุติลงแลว้ ยาโคบก็สามารถรู้สึกแน่ใจ
ถึงอนาคตของเขาได”้863 

 
เอซาวอาจมีกองทพัใหญ่เพราะวา่เขาจ าตอ้งปราบปรามประชากรของคนฮอไรท ์(เฮอเรียน) แห่ง เส
อีร์ (ขอ้ 6)    บางทีพวกทหารของเขาประกอบไปดว้ยคนใชข้องเขาเองรวมทั้งคนคานาอนั และคน           
อิชมาเอลทางสายสัมพนัธ์ของพวกภรรยาของเขา 

 
การตอบสนองของยาโคบต่อการรุดหน้ามาแบบเป็นศตัรูอย่างชัดเจนของเอซาวมายงัเขานั้นก็
เพื่อท่ีจะพยายามปกป้องตวัเขาเอง (ขอ้ 7-8)    น่ีเป็นการตอบสนองแบบมาตรฐานต่อปัญหาของยา
โคบ   กระนั้นตอนน้ีเขารู้วา่มนัจะไม่เพียงพอ    ดงันั้นเขาไดเ้รียกหาความช่วยเหลือจากพระเจา้ (ขอ้ 
9-12) เราตอ้งถูกตอ้งกบัพระเจา้ก่อนท่ีเราสามารถถูกตอ้งกบัพี่นอ้งเราได ้

 



ค าอธิษฐานของยาโคบ (ค าอธิษฐานท่ีถูกบนัทึกไวค้ร้ังแรกของเขา) สะทอ้นถึงความจ าเป็นของเขา 
อยา่งลึกซ้ึงถึงการช่วยเหลือของพระเจา้และความถ่อมใจของเขาเอง (ขอ้ 9-12) นกัเขียนคนหน่ึงได้
เปรียบเทียบรูปแบบของมนักบัสดุดีแบบส านึกผิด864 เขาไดย้  ้าเตือนพระเจา้ถึงการปฏิบติัในอดีต 
พระองคท่ี์มีต่อพวกบรรพบุรุษของเขาและกบัตวัเขาเอง (ขอ้ 9)    เขาไดส้ารภาพถึงความไม่คู่ควร 
ส่วนตวัของเขาและการขาดการอา้งเอาถึงความโปรดปรานของพระเจา้ (ขอ้ 10) โดยการเรียกตวัเขา 
เองวา่ “ผูรั้บใชข้องพระองค”์ นั้น  เขาก็พร้อมท่ีจะรับใชค้นอ่ืนๆ    เขาไดร้้องขอการช่วยให้พน้ของ   
พระเจา้และไดย้อมรับถึงความกลวัของเขาเอง (ขอ้ 11)    ในท่ีสุดแลว้ เขาไดอ้า้งเอาพระสัญญาของ 
พระเจา้ถึงเช้ือสายท่ีด าเนินต่อไปของลูกหลาน (ขอ้ 12)    น่ีเป็นตน้แบบค าอธิษฐานท่ียอดเยีย่ม 

 
32:13-21  แมว้า่เขาไดห้วงัถึงการช่วยเหลือของพระเจา้เขาก็ไม่ไดล้ม้เหลวท่ีจะท าทุกส่ิงท่ีเขาสามารถท าได้

ในการท่ีจะระงบัโทสะของพี่ชายของเขา (ขอ้ 13-15) เขาไดเ้สนอของขวญัอยา่งใจกวา้งในทางทูต 
เพื่อท่ีจะท าใหพ้ี่ชายท่ีเขาไดท้  าผดิต่อสงบลง 

 
“อย่างไรก็ตาม อย่างท่ีเร่ืองราวเปิดเผยนั้น  ไม่ใช่แผนการของยาโคบท่ีส าเร็จ แต่เป็นค าอธิษฐาน
ของเขาเม่ือเขาได้พบกบัเอซาวนั้น  เขาได้พบว่าใจของเอซาวได้เปล่ียนแปลงแล้ว เม่ือวิ่งไปหา
ยาโคบนั้นเอซาวไดส้วมกอดจูบเขาและร้องไห้ (33:4) แผนการและอุบายทั้งหมดของยาโคบก็ไร้ค่า 
โดยไม่ค  านึงถึงส่ิงเหล่านั้นทั้งหมด  พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมหนทางของยาโคบ” 865 

 
ความสามารถของยาโคบท่ีจะให้สัตว ์580 ตวัแก่เอซาวนั้นก็ยืนยนัว่าพระเจา้ได้ท าให้เขามัง่คัง่   
อยา่งมาก 

 
“การตอบสนองเชิงพฤติกรรมของยาโคบนั้นเป็นการหลงตวัเองอยา่งท่ีเป็นแบบดั้งเดิม”866 

 
 เม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้นั้น บรรดาผูเ้ช่ือสามารถอธิษฐานดว้ยความมัน่ใจถึง
การช่วยให้พน้ของพระองค์และไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้การจดัเตรียมพระองค์ออกไปเพื่อจะระงบัโทสะของ
พวกศตัรูของพวกเขา 
 

12. ยาโคบ ณ แม่น ้ายบับอก  32:22-32 
 

“บ่อยคร้ังแล้ว รูปแบบเร่ืองราวฮีบรูนั้นก็รวมถึงประโยคสรุปของเน้ือหาทั้งหมดท่ีติดตามด้วย
รายงานท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนของเหตุการณ์นั้น    ท่ีน่ี ขอ้ท่ี 22 เป็นประโยคสรุปในขณะท่ีขอ้ท่ี 23 
เร่ิมตน้เร่ืองราวในรายละเอียด”867 



 
 บางทีสถานท่ีตั้งน้ีก็อยูห่่างไปทางทิศตะวนัออกของหุบเขาจอร์แดนสักสองสามไมล์ (ขอ้ 22)  แม่น ้ า
ยบับอกก็รวมกบัแม่น ้าจอร์แดน ณ ประมาณก่ึงกลางระหวา่งทะเลคินเนเรท (กาลิลี) และทะเลเกลือ (ตาย)868 
 
 เม่ือยาโคบไดอ้ยูต่ามล าพงั หลงัจากท่ีไดท้  าทุกส่ิงท่ีเขาสามารถท าไดเ้พื่อจะรับรองถึงความปลอดภยั
ของ เขาเองนั้น นัน่เป็นเวลาท่ีพระเจา้ไดม้าหาเขา (ขอ้ 24)    บุรุษผูลึ้กลบัไดโ้จมตียาโคบ และเขาจ าตอ้งต่อสู้
เพื่อชีวติ ของเขา “บุรุษ” นั้นเป็นทูตของพระเจา้ (ขอ้ 28-30; เปรียบเทียบ ฮชย. 12:4)    จงสังเกตวา่พระเจา้ได้
ท าการริเร่ิม ในการปล ้าสู้กบัยาโคบไม่ใช่ในทางกลบักนั    พระเจา้ก าลงัน ายาโคบไปสู่จุดส้ินสุดของตวัเขา
เอง    พระองคก์ าลงัน าเขาไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีแน่วแน่ว่าพระเจา้นั้นเหนือกว่าเขาและเขาตอ้งยอมจ านนต่อ
การเป็นผูน้ าของพระเจา้ในชีวติของเขา (เปรียบเทียบ รม. 12:1-2) 
 

“การเผชิญหน้าท่ียิ่งใหญ่กบัพระเจา้นั้นไดเ้กิดข้ึนเม่ือยาโคบไดว้่ารู้ตวัเขาเองนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ
สถานการณ์ท่ีเหนือกวา่เขาทั้งส้ิน”869 

 
 น่ีไม่ใช่นิมิตหรือความฝันแต่เป็นเหตุการณ์จริง การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกบัสะโพกของยาโคบนั้นก็
ยนืยนัถึงส่ิงน้ี น่ีเป็นการเปิดเผยคร้ังท่ีสามของพระเจา้ท่ีมีต่อยาโคบ 
 
 การปฏิเสธของยาโคบท่ีจะปล่อยบุรุษนั้นไป ก็บ่งบอกถึงความจริงใจของความจ าเป็นของเขาถึงการ
ช่วย เหลือของพระเจา้ (ขอ้ 26; เปรียบเทียบ ยน. 15:5)    อีกคร้ังหน่ึง ยาโคบไดแ้สดงออกถึงความปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะไดรั้บพระพร  
 

“ยาโคบไดบ้รรลุผลส่ิงท่ีเขาไดเ้ก่ียวขอ้งแมก้ระทัง่ในครรภม์ารดาของเขา กล่าวคือ การพยายามท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงสิทธิบุตรหัวปี ในอีกนยัหน่ึงคือ การครอบครองพระสัญญาแบบพนัธสัญญาและพระพร
แบบพนัธสัญญาโดยการปล ้ าสู้ของเขากบัพระเจา้. . . . ในการช่วยเขาให้รอดพน้จากเง้ือมมือของ
พี่ชายของเขานั้น  มนัก็จ  าเป็นท่ีวา่พระเจา้ควรพบกบัเขาในฐานะศตัรูก่อนและแสดงให้เขาเห็นวา่คู่
ต่อสู้แทจ้ริงของเขาเป็นพระเจา้เองและก่อนอ่ืนเขาตอ้งพิชิตพระองคก่์อนท่ีเขาหวงัวา่จะพิชิตพี่ชาย
ของเขาได้   และยาโคบได้พิชิตพระเจ้าไม่ใช่ด้วยอ านาจของเน้ือหนังท่ีซ่ึงจนบดัน้ีเขาได้ปล ้ าสู้
มนุษยเ์พื่อพระเจา้ (พระเจา้ไดท้  าใหเ้ขาตระหนกัอยา่งนั้นโดยการถูกตอ้งท่ีตะโพกของเขา เพื่อวา่มนั
จะหลุดออกจากขอ้ต่อ) แต่โดยอ านาจของความเช่ือและการอธิษฐานซ่ึงยื่นออกไปถือพระเจ้าไว้
แน่นจนถึงจุดแห่งการไดรั้บพรท่ีซ่ึงเขาไดพ้ิสูจน์วา่ตวัเขาเองเป็นผูป้ล ้ าสู้กบัพระเจา้อย่างแทจ้ริง ผู ้
ซ่ึงได้ต่อสู้กับพระเจ้าและกับมนุษย์ นั่นคือ โดยการปล ้ าสู้กับพระเจ้านั้ นเขาก็ได้พิชิตมนุษย์
เช่นกนั”870 



 
 ดว้ยการปล ้าสู้กบัพระเจา้ของเขานั้น  ยาโคบก็ไดเ้ร่ิมตน้ระยะใหม่ในชีวิตของเขา (ขอ้ 28)  เขาเป็น
คนใหม่ เพราะว่าตอนน้ีเขาได้เร่ิมต้นท่ีจะสัมพนัธ์กับพระเจ้าในแนวทางท่ีใหม่ส าหรับเขา ในฐานะ
เคร่ืองหมายของส่ิงน้ีพระเจ้าได้ให้ช่ือใหม่แก่เขาท่ีได้บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ใหม่ของเขากับพระเจ้า 
“อิสราเอล” หมายถึง “นักรบของ พระเจา้” ช่ือใหม่ของยาโคบไดแ้นะน าถึงระยะใหม่ของชีวิตของเขา    
หลงัจากนั้นเขาไดป้ระพฤติตามเน้ือหนงัหรือ ไม่ก็ในฝ่ายวญิญาณ จงสังเกตถึงช่ือไหนของเขาท่ีโมเสสไดใ้ช้
ตั้งแต่เวลาน้ีเป็นตน้ไป    เม่ือยาโคบไดป้ระพฤติเหมือน “ยาโคบคนเดิม” โมเสสไดอ้า้งอิงถึงเขาวา่ “ยาโคบ”  
แต่เม่ือเขาไดป้ระพฤติเหมือนอิสราเอล (นกัรบของพระเจา้)  โมเสสไดอ้า้งอิงถึงเขาวา่ “อิสราเอล” 
 

“การยอมรับช่ือเดิมและความเหมาะสมท่ีไม่ดีของมนั [ยาโคบ ข้อ 27] ก็ปูทางส าหรับช่ือใหม่ 
[อิสราเอล ขอ้ 28]” 871 

 
“. . . ช่ืออิสราเอลแสดงถึงสภาพฝ่ายวิญญาณท่ีถูกก าหนดโดยความเช่ือ และในชีวิตของยาโคบนั้น 
สภาพตามธรรมชาติท่ีถูกก าหนดโดยเน้ือหนังและเลือดนั้น ก็ยงัคงยืนเคียงข้างสภาพน้ีต่อไป    
อยา่งไร ก็ตาม ช่ือใหม่ของยาโคบไดถู้กถ่ายทอดไปยงัลูกหลานของเขา ผูซ่ึ้งไดถู้กเรียกวา่อิสราเอล
ในฐานะท่ีเป็น ชนชาติแห่งพนัธสัญญา  เพราะวา่อยา่งท่ีพระพรของความขดัแยง้ของบรรพบุรุษของ
พวกเขาไดม้ายงัพวก เขาในฐานะท่ีเป็นมรดกฝ่ายวิญญาณนั้น  พวกเขาก็เขา้ไปสู่งานของการรักษา
มรดกน้ีไวโ้ดยการด าเนิน ต่อไปในความขดัแยง้ท่ีคลา้ยกนั”872 

 
 “เอลโลฮิม” (ผูห้น่ึงท่ีแข็งแรงอยา่งมาก) ปรากฎท่ีน่ีเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
พระเจา้และส่ิงทรงสร้างของพระองค ์   ยาโคบไดช้นะในแง่ของการไดรั้บค าร้องขอของเขา โดยการยอมรับ
ถึงการพึ่งพาและการยดึมัน่ของเขาท่ีพระเจา้ในฐานะผูช่้วยใหพ้น้ของเขา 
 

“การเปล่ียนแปลงเป็นของแนวทางท่ีซ่ึงยาโคบไดช้นะ    ก่อนหน้าน้ีเขาไดช้นะเหนือผูค้นโดยการ
ใช้กลอุบาย ตอนน้ีเอาได้ชนะพระเจา้และมนุษยโ์ดยถ้อยค าของเขา ไม่ใช่โดยของประทานทาง
กายภาพท่ีไดใ้หแ้ก่เขา ณ ตอนเกิดหรือไดม้าโดยทางความพยายามของมนุษย”์873 

 
“คนหน่ึงก็ไม่แน่ใจวา่ ‘เหตุไฉนเจา้จึงถามช่ือเรา?’ [ขอ้ 29 ] นั้นเป็นอีกแนวทางหน่ึงของการถามวา่ 
‘ยาโคบ  เอ๋ย เจา้ไม่รู้หรือวา่เราเป็นใคร?’” 874 

 
 อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า พระเจา้ไดย้บัย ั้งพระนามของพระองคไ์วก้็เพื่อท่ีจะเพิ่มความเกรงกลวัของ  
ยาโคบ ณ เหตุการณ์ท่ียิง่ใหญ่น้ีและเพื่อท าใหย้าโคบประทบัใจเก่ียวกบัความส าคญัของเหตุการณ์มากข้ึน 



 
 ยาโคบไดเ้ช่ือวา่เขาไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระเจา้ (ขอ้ 30) คนสมยัโบราณไดเ้ช่ือวา่ใครก็ตามท่ีได้
เห็นพระเจา้หนา้ต่อหนา้จะตาย (เปรียบเทียบ 16:13; อพย. 33:20; วนฉ. 13:21-22)    บางทีเขารู้สึกขอบคุณท่ี
ทูตสวรรค์ ไม่ได้กระท ากบัเขารุนแรงมากข้ึนอย่างท่ีเขาสมควรได้รับอีกด้วย    “เปนีเอล” ฟังดูเหมือน   
“พระพกัตร์ของพระเจา้” ในค าฮีบรูมากกวา่ “เปนูเอล” ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปซ่ึงก็หมายถึงส่ิงเดียวกนั บางทีเปนีเอล
เป็นรูปแบบเก่าของช่ือสถานท่ี และเปนูเอลเป็นรูปแบบใหม่ของช่ือสถานท่ี ดูเหมือนวา่ “เปนูเอล” จะถูกใช้
โดยทัว่ไปมากกวา่ (เปรียบเทียบ วนฉ. 8:8) หรือบางทีสองช่ือน้ีก็อธิบายถึงสองสถานท่ีท่ีอยูใ่กลก้นั แมว้า่น่ีดู
เหมือนจะเป็นไปไดน้้อยกว่า    ผลลพัธ์ของวิกฤตฝ่ายวิญญาณในชีวิตของยาโคบนั้นก็เป็นท่ีชดัเจนต่อคน
ทั้งหมดท่ีไดส้ังเกตเขาตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป (ขอ้ 31)    ตามตวัอกัษรแลว้ มนัไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ในการเดินของเขา875 

 
“เม่ือพระเจา้ได้แตะตอ้งเส้นเอ็นท่ีแข็งแรงท่ีสุดของยาโคบผูป้ล ้ าสู้  มนัได้หดและความมัน่ใจใน
ตนเองท่ียนืกรานของยาโคบก็หดไปเช่นกนั”876 

 
 คริสเตียนทุกคนไม่จ  าเป็นต้องมีประสบการณ์ท่ีดุเดือดแบบน้ี    อบัราฮัมและอิสอัคก็ไม่ได้มี
ประสบการณ์ แบบน้ี พระเจา้ไดบ้อกเราวา่ เราไม่สามารถท าส่ิงใดไดถ้า้ปราศจากพระองค ์(ยน. 15:5) และ
เราควรเช่ือพระองค ์   เม่ือเราไม่เช่ือพระองคน์ั้น พระองคต์อ้งสอนเราถึงบทเรียนน้ี    บางคร้ังพระองคก์็ท  า
ใหเ้ราตกต ่าอยา่งมากเพื่อจะสอนบทเรียนแก่เรา    คริสเตียนทุกคนควรยอมจ านนตวัเขาเองหรือตวัเธอเองต่อ
ความเป็นเจา้นายของพระเจา้ (รม. 6:13, 19; 12:1-2) 
 

“ถา้นกัวา่ยน ้ายอมจ านนต่อน ้า  น ้าก็ท  าใหเ้ขาลอยอยูไ่ด ้แต่ถา้เขาด้ินรนเร่ือยไปผลลพัธ์นั้นก็ร้ายแรง 
ขอใหเ้ราเรียนรู้ท่ีจะวางใจอยา่งท่ีเราเรียนรู้ท่ีจะลอยบนผวิน ้า”877 

 
ท่ีจะเขม้แขง็ในความเช่ือนั้น  ผูเ้ช่ือตอ้งละทิ้งความเพียงพอดว้ยตนเอง 

 
“เร่ืองราวไดถู้กน าเสนอในแนวทางท่ีลึกลบัอยา่งตั้งใจเพื่อท่ีจะน าพาการจินตนาการของผูอ่้านไปยงั
เส้นทางท่ีเฉพาะเจาะจง”878 

 
13. การพบปะกบัเอซาวของยาโคบและการกลบัไปท่ีคานาอนัของเขา  บทท่ี 33 

 
 ยาโคบก็พร้อมท่ีจะเสียสละส่วนหน่ึงของครอบครัวของเขา ซ่ึงไดค้าดหวงัให้เอซาวท่ีจะโจมตีเขา 
และเขา ไดเ้ขา้หาพี่ชายของเขาราวกบัวา่เอซาวเป็นเจา้นาย ในทางตรงกนัขา้ม เอซาวไดต้อ้นรับยาโคบอยา่ง



ใจกวา้งรับของขวญัของเขาอย่างลงัเลใจ และได้เสนอท่ีจะให้การตอ้นรับในฐานะเจา้บา้นแก่เขาในเสอีร์ 
ยาโคบไดป้ฏิเสธขอ้เสนอของเอซาวและไดเ้ดินทางไปยงัสุคคท ซ่ึงอยูห่่างจากเปนีเอลไปทางทิศตะวนัตก 4 
ไมล ์ซ่ึงเป็นท่ีท่ีเขาไดต้ั้งถ่ินฐานถดัไป 
 

“อย่างท่ียาโคบไดพ้ระพรของพระเจา้โดยการยอมจ านนต่อพระองค์  ดงันั้นตอนน้ีเขาก็ไดรั้บการ
กลบัคืนดีกนัเอซาวโดยการยอมจ านนต่อเขา. . .” 879 

 
33:1-17  ยาโคบไดจ้ดัครอบครัวของเขาไวเ้ป็นพวกๆ เพื่อท่ีจะปกปักรักษาบรรดาผูท่ี้มีค่ามากท่ีสุดต่อเขาไว ้
 ถา้พี่ชายของเขาไดพ้ิสูจน์วา่เป็นปรปักษอ์ยา่งรุนแรง (ขอ้ 1-3) 
 

“การจดัล าดบัตามความล าเอียงนั้น ไม่เป็นท่ีสงสัยเลยว่าได้หล่อเล้ียงความริษยาท่ีมีต่อโยเซฟซ่ึง
ต่อมาก็กลายมาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในเร่ืองราว    มนัคงจะเป็นท่ีเจ็บปวดต่อครอบครัวท่ีจะ
เห็นวา่พวกเขาไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว”้880 

 
การเดินออกหน้าของเขา เพื่อจะพบปะกบัเอซาว ก็แสดงถึงอิสราเอลคนใหม่ท่ีพิชิตความกลวัท่ีได ้

 ครอบง ายาโคบคนเดิม    ส าหรับขา้พเจา้แลว้ ดูเหมือนวา่แผนการของเขาไม่ไดส้ะทอ้นถึงการขาด 
 ความวางใจในพระเจา้มากเท่ากบัความระมดัระวงัและความรับผิดชอบส่วนตวั    อย่างไรก็ตาม 
 เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยาโคบก็กลวัและอ่อนแอขณะท่ีเขารอคอยท่ีจะพบปะกบัพี่ชายของเขา    ความเช่ือ 
 ไม่ไดห้มายถึงการวางใจใหพ้ระเจา้ท่ีจะท าการเพื่อเราโดยไม่ค  านึงถึงการไร้ความรับผิดชอบของเรา 
 นัน่เป็นการทึกทกัเอาเอง ความเช่ือหมายถึง การวางใจให้พระเจา้ท าการเพื่อเรา เม่ือเราไดก้ระท า 
 อย่างมีความรับผิดชอบซ่ึงตระหนักว่าถา้ปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์แลว้ เราจะลม้เหลว    
 การยืนกรานของเขาท่ีจะให้ของขวญัแก่เอซาวอาจเป็นความพยายามท่ีจะคืนพระพรท่ีควรเป็นของ 
 เขาใหแ้ก่เขา  เพื่อจะลบลา้งบาปของเขาในหลายปีก่อนหนา้นั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 11) 881 
 

ยาโคบไดถ้วายพระสิริแด่พระเจา้ในการให้ครอบครัวแก่เขา เขาไดก้ล่าวยอมรับว่าครอบครัวของ 
เขาเป็นของขวญัจากพระเจา้ (ขอ้ 4-5) ท่าทีน้ีเป็นหลกัฐานของการเปล่ียนแปลงพื้นฐานในการเขา้ 
หาชีวิตของยาโคบ882 ในขณะท่ีก่อนหนา้นั้นเขาไม่ไดซ่ื้อสัตยแ์ละก็คดโกง  ตอนน้ีเขาซ่ือสัตยแ์ละ 
ตรงไปตรงมาเก่ียวกบัความตั้งใจของเขา (ขอ้ 10)    

 
“ตอนน้ีพวกเขาก็รวมกนัใหม่ เอซาวปรารถนาความสัมพนัธ์แบบฉนัพี่นอ้ง แต่ยาโคบไม่สามารถไป
ไกลเกินกวา่ความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการได ้

 



“การแทรกแซงท่ียบัย ั้งของพระเจา้เท่านั้นท่ีไดก้นัลาบนัไวจ้ากการแกแ้คน้ยาโคบ (31:24, 29)  เป็น
ท่ีชดัเจนวา่ เอซาวไม่ไดมี้ความจ าเป็นถึงการตรวจสอบของพระเจา้ท่ีคลา้ยกนั  ธรรมชาติท่ีดีของเขา
เองก็กระท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบเขา   ตั้งแต่ความโกรธและความเกลียดของเขาในบทท่ี 27 นั้น  
เอซาวเองได้ประสบกับการเปล่ียนแปลงตนเองของเขา เขาไม่ได้ถูกควบคุมโดยความโกรธท่ี       
เลวทรามอีกต่อไป”883 

 
“เม่ือขา้พเจา้เห็นหนา้ท่านก็เหมือนเห็นพระพกัตร์ของพระเจา้” หมายถึง “ในใบหน้าของท่านนั้น
ข้าพเจ้าเห็นการแสดงออกของท่าทีทั้ งส้ินของท่านท่ีมีต่อข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นมิตรภาพของพระเจ้า    
ขา้พเจา้เห็นมิตรภาพน้ีถูกแสดงออกมาในการท าให้ท่านเป็นมิตรต่อขา้พเจา้ของพระองค์” (ขอ้ 10 
เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 29:9; 2 ซมอ. 14:17)     ยาโคบไดเ้ห็นพระพกัตร์ท่ีมีพระคุณของพระเจา้และได้
ถูกสงวนไว ้ณ เปนีเอล และตอนน้ีเขาไดเ้ห็นใบหนา้ท่ีกรุณาของเอซาวและไดถู้กสงวนไว ้

 
“ภาษาของยาโคบแสดงให้เห็นว่าเขาได้เห็นการเผชิญหน้ากบัพระเจา้และพี่ชายของเขา เป็นสอง
ระดบัของเหตุการณ์อนัเดียวกนั: เปรียบเทียบ 10ข กบั 32:30” 884 

 
เหตุผลของยาโคบส าหรับการปฏิเสธการเสนอของเอซาวถึงการคุม้กนันั้น ก็เป็นท่ีชดัเจนว่าไม่ได ้
เกิดจากความกลวั (ขอ้ 14-15)    เขาไดใ้ห้เหตุผลท่ีแทจ้ริงของการท่ีท าไมมนัดีกวา่ส าหรับเขาท่ีจะ 
เดินทางอย่างแยกกนั นั่นคือ สภาพของฝูงสัตวข์องเขา    บางทียาโคบได้พึ่ งพาการปกป้องของ   
พระเจา้และก็ไม่รู้สึกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบรรดาคนของเอซาวท่ีจะคุม้กนั มุมมองหน่ึงกล่าววา่ 
บางทียาโคบไม่ไวใ้จเอซาว จากการท่ีเขาเองไดถู้กหลอกและไดห้ลอกลวง885    อีกมุมมองหน่ึงก็คือ 
วา่ยาโคบก าลงักลบัไปยงัแผน่ดินแห่งพระสัญญาตามค าสั่งของพระเจา้ และนัน่ไม่ไดร้วมถึงการไป
ยงัเสอีร์886 

 
การอา้งถึงของเขาในการไปเยีย่มเยอืนเอซาวในเสอีร์ (ขอ้ 14) ไม่ไดห้มายถึงวา่ ยาโคบไดว้างแผนท่ี
จะไปยงัเสอีร์โดยตรง ในขณะท่ีเขาไม่ไดไ้ปทนัทีทนัใด    เขาคงไดห้ลอกลวงพี่ชายของเขาอีกคร้ัง
หน่ึง บางทียาโคบได้หมายถึงว่า เขาจะเยี่ยมเยียนพี่ชายของเขาในแผ่นดินของเขาเองในอนาคต  
พระคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกวา่ยาโคบไดท้  าการเดินทางเช่นนั้นหรือไม่    

 
ยาโคบและครอบครัวของเขาไดต้ั้งถ่ินฐานคร้ังแรก ณ สุคคท (“เพิง”) ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออก ของ
แม่น ้ าจอร์แดน (ขอ้ 17)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาไดอ้าศยัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลาช่วงหน่ึง เน่ืองจากวา่เขาได้
สร้างบา้นและเพิงส าหรับฝงูสัตวข์องเขา 

 



เหตุการณ์น้ีก็อธิบายถึงความจริงของสุภาษิต 16:7 “เม่ือทางของมนุษยเ์ป็นท่ีโปรดปรานแก่พระเจา้ 
แมศ้ตัรูของเขานั้นพระองคก์็ทรงกระท าใหคื้นดีกบัเขาได”้ 

 
“ณ เกือบทุกจุดในเร่ืองราวน้ี  เอซาวก็ปรากฎวา่เป็นคนท่ีดึงดูดความสนใจมากกวา่เป็นคนท่ีมีเมตตา
กรุณามากกวา่ และเป็นคนท่ีมีคุณความดีมากกวา่ของพี่นอ้งสองคนน้ี”887 

 
“น่ีเป็นการสนทนาคร้ังท่ีสองและคร้ังสุดทา้ยระหว่างเอซาวและยาโคบท่ีไดอ้า้งอิงในปฐมกาลใน
โอกาสแรกนั้น (25:29-34) เอซาวไดล้ม้เหลวท่ีจะรับรู้ถึงความสามารถของยาโคบในการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตวั    ในโอกาสท่ีสอง เขาก็ลม้เหลวท่ีจะรับรู้ถึงความลงัใจ และการขาดความต่ืนเตน้
เก่ียวกบัการไปยงัเสอีร์ของยาโคบ ในสองกรณีนั้นยาโคบก็ส าเร็จในการหลอกลวงเอซาว”888 

 
33:18-20  จากนั้นยาโคบไดข้า้มแม่น ้าจอร์แดนและยา้ยครอบครัวของเขาไปยงัแผน่ดินคานาอนั   เขาไดเ้ลือก 

เมืองเชเคม (“สันติสุข”) เป็นบา้นของเขาโดยการซ้ือท่ีดินท่ีนัน่  เขาไดแ้สดงให้เห็นวา่เขาไดถื้อว่า 
คานาอนัเป็นบา้นถาวรของเขาและบา้นของเช้ือสายของเขา ในท่ีสุดแลว้ คนอิสราเอลไดฝั้งโยเซฟ
ไวท่ี้เมืองเชเคม (ยชว. 24:32) เมืองเชเคมอยูห่่างจากเมืองสิคาร์ในสมยัของพระเยซูประมาณ 1 ไมล์
เท่านั้น (เปรียบเทียบ ยน. 4:5, 12)     

 
พระเจ้าได้ให้ตามค าร้องขอของยาโคบโดยการน าเขากลับไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาอย่าง 
ปลอดภยั (เปรียบเทียบ 28:20-21) อยา่งท่ีเขาไดส้าบานไวน้ั้น  ยาโคบไดน้มสัการพระเจา้ของบิดา
ของเขาในฐานะพระเจา้ของเขา    เขาได้เรียกพระยาเวห์ว่า “เอลเอโลเฮอิสราเอล” ซ่ึงหมายถึง            
“พระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิคือพระเจา้ของอิสราเอล”    ยาโคบไดใ้ช้ช่ือใหม่ของเขาเอง นัน่คือ 
อิสราเอล (32:29)    เขาไดส้ร้างแท่นบูชาแท่นแรกเพื่อท่ีจะนมสัการพระเจา้อยา่งท่ีอบัราฮมัไดท้  า ณ 
เมืองเชเคมเม่ือเขาไดเ้ขา้ไปสู่คานาอนัในคร้ังแรก (12:6-7)    แท่นบูชาคงไดท้  าหนา้ท่ีสองอยา่ง คือ
เป็นการจดัเตรียมโตะ๊ส าหรับเคร่ืองบูชาของยาโคบ และเป็นอนุสรณ์ส าหรับลูกหลานของยาโคบใน
หลายๆ ปีต่อมา     

 
อะไรเป็นแรงจูงใจและความสัมพนัธ์ของยาโคบกบัพระเจา้เม่ือเขาไดพ้บกบัเอซาว? ค าถามน้ีเกิดข้ึน

บ่อยคร้ังในการศึกษาบทน้ีค าตอบก็ไม่ชดัเจน   นกัอรรถาธิบายบางคนไดรู้้สึกวา่ยาโคบไดเ้ส่ือมถอยอย่าง
ส้ินเชิง  และไดห้นักลบัไปสู่วถีิชีวติแต่ก่อนของการพึ่งพาตนเองและการหลอกลวง889    นกัตีความส่วนใหญ่
ก็ถือว่าแรงจูงใจท่ีดีเป็นของยาโคบ890   ขา้พเจา้เช่ือว่าบางทีความจริงนั้นก็อยู่ท่ีใดท่ีหน่ึงระหว่างสองขั้วน้ี    
ส าหรับขา้พเจา้แลว้ดูเหมือนวา่ประสบการณ์ของยาโคบ ณ เปนีเอลนั้น ไดมี้ผลกระทบแห่งการเปล่ียนแปลง
ชีวิตเขา ดูเหมือนยาโคบอา้งอิงถึงมนัใน 33:10 อยา่งไรก็ตาม ณ เวลาน้ียาโคบก็อายุมากวา่ 90 ปีและวิถีชีวิต



แต่ก่อนของเขาไดฝั้งแน่นอยา่งมากจนเขาไดไ้ถลกลบัไปสู่นิสัยแต่ก่อนของเขาไดอ้ยา่งง่ายดาย ขา้พเจา้เช่ือวา่
เรามีร่องรอยไปสู่ส่ิงน้ีในการใชช่ื้อของเขาคือ “ยาโคบ” ในตวับทแทนท่ีจะเป็น “อิสราเอล”   กล่าวอยา่งยอ่
แลว้ ดูเหมือนยาโคบไดมี้ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของการมาสู่การเขา้ใจถึงตวัเขาเองและไดย้อมจ านนชีวิต
ของเขาต่อพระเจา้ ณ เปนีเอล   อย่างไรก็ตาม จากเวลานั้นเป็นตน้ไปแรงจูงใจและท่าทีต่างๆ ของเขาได้
เปล่ียนไปเปล่ียนมา    บางคร้ังเขาไดว้างใจพระเจา้อยา่งท่ีเขาควรไดว้างใจ แต่หลายคร้ังเขาก็ไดล้ม้เหลวท่ีจะ
วางใจพระเจา้ 
 
 ความห่วงใยหลักของผูเ้ขียนท่ีเป็นพระเจา้ในส่วนน้ีไม่ใช่แรงจูงใจของยาโคบ  ถ้าเป็นเช่นนั้น 
พระองคค์งไดท้  าให้ส่ิงนั้นชดัเจนส าหรับเราแลว้ ตรงกนัขา้ม ดูเหมือนมนัจะเป็นความสัตยซ่ื์อของพระเจา้
ในการสงวนชีวิต ของยาโคบไวแ้ละไดท้  าให้เขากลบัไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญาอยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญา
ไว ้(28:13-15)    เร่ืองราว ของยาโคบก็ประกอบดว้ยหลกัฐานท่ีวา่พระเจา้นั้นสัตยซ่ื์อท่ีจะอวยพรคนอ่ืนๆ 
ผา่นทางลูกหลานของอบัราฮมั (12:3) ซ่ึงรวมถึงลาบนั (เปรียบเทียบ 30:27) และเอซาว (เปรียบเทียบ 33:11) 
 
 บทเรียนหลกัของบทน้ีก็คือวา่ บรรดาผูท่ี้ไดรั้บพระคุณของพระเจา้นั้น ควรวางใจในพระสัญญาแห่ง
การปกป้องของพระเจา้เม่ือพวกเขาแสวงหาการกลบัคืนดีกนักบัคนอ่ืนๆ 
 

14. การข่มขืนดีนาห์และการแกแ้คน้ของสิเมโอนและเลว ี บทท่ี 34 
 
 หลังจากท่ีเชเคมคนคานาอนัได้ข่มชืนดีนาห์  สิเมโอนและเลวีก็ได้โอกาสท่ีจะแก้แคน้โดยการ
หลอกลวงให้ชาวเมืองเชเคมท่ีจะเขา้สุหนัตในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไขส าหรับการแต่งงานของดีนาห์ จากนั้น
พวกเขาไดฆ่้าบรรดาผูช้ายท่ีไดถู้กท าใหไ้ร้ความสามารถของเมืองนั้นเสีย 
 

“อีกคร้ังหน่ึง อยา่งเช่นในการเกิดของบรรดาบุตรของเขานั้น (29:31—30:24)  ครอบครัวของยาโคบ 
ก็ท าหน้าท่ีบกพร่องเน่ืองจากการอยู่เฉยๆ ของเขา บุตรของเขานั้นใจร้อนและไม่ไดร้ะงบัอารมณ์ 
และเขา  ก็อยูเ่ฉยๆ    ไม่มีใครในเร่ืองราวน้ีท่ีหลีกหนีการต าหนิได”้891 

 
 จงเปรียบเทียบความเสียใจอย่างมากของยาโคบจากการท่ีไดย้ินวา่โยเซฟไดถู้กฆ่า (37:34-35) กบั
การขาดการตอบสนองของเขาต่อการไดย้ินวา่ดีนาห์ไดถู้กข่มขืน    เขาไดโ้ปรดปรานลูกๆ ของราเชลอยา่ง
สุดประมาณ 
 

“เร่ืองราวเป็นความยุ่งเหยิงของความดีและความชั่ว  อย่างเช่นเร่ืองราวของพวกบรรพบุรุษ
ทั้งหมด”892 



 
 ดีนาห์คงเป็นวยัรุ่น ณ เวลาน้ี คีลและเดลลิทซ์ไดค้  านวณจากการอา้งอิงอ่ืนๆ ในปฐมกาลวา่เธอนั้น
อายรุะหวา่ง 13 ถึง 15 ปี  และเดวสิไดเ้ขียนวา่เธออายไุด ้15 หรือ 16 ปี893 
 
34:1-17  น่ีคืออีกกรณีหน่ึงของผูช้ายท่ีเห็นผูห้ญิงและก็เอาเธอมาเป็นภรรยา (เปรียบเทียบ 6:2) 
 

โมเสสไดใ้ช้ช่ือ “อิสราเอล” เป็นคร้ังแรกท่ีน่ีในฐานะการอา้งอิงถึงประชากรท่ีถูกเลือกสรรของ 
พระเจา้ (ขอ้ 7)    ครอบครัวของยาโคบมีความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกบัพระเจา้โดยการทรงเรียกของ           
พระเจา้ท่ีแสดงให้เห็นจากช่ือ “อิสราเอล” (เจา้ชายกบัพระเจา้)    ดงันั้นการกระท าของเชเคมเป็น        
“ส่ิงท่ีเลวทราม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กระท าต่อสมาชิกของครอบครัวท่ีมีการทรงเรียกท่ีพิเศษ 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 22:21; ยชว. 7:15; วนฉ. 20:10;  2 ซมอ. 13:12; และขอ้อ่ืนๆ)     

 
“ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัดีนาห์นั้นครอบครัวของยาโคบถือว่าเป็นลกัษณะอย่างเดียวกนักบัส่ิงท่ี เป็นท่ี
รู้จกักนัต่อมาวา่ ‘ส่ิงเลวทรามในอิสราเอล’ [นัน่คือ การข่มขืน]”894 

 
อยา่งท่ีเป็นธรรมเนียมในวฒันธรรมของพวกเขานั้นบรรดาบุตรชายของยาโคบไดจ้ดัการในการรับ

 รองถึงการแต่งงานของนอ้งสาวของพวกเขา (ขอ้ 13; เปรียบเทียบ 24:50)    พวกเขาถูกตอ้งในการ 
 ต่อต้าน เป้าหมาย นั่นคือ การปะปนกันของเช้ือสายท่ีถูกเลือกสรรกบัเช้ือสายของคนคานาอนั    
 กระนั้น พวกเขาก็ผิดในการใช้วิธีท่ีพวกเขาไดเ้ลือกท่ีจะบรรลุผลเป้าหมายของพวกเขา    ในการ 
 หลอกลวงของพวกเขานั้น ก็แสดงวา่พวกเขาเองเป็น “บุคคลท่ีประพฤติในแนวทางเดียวกนักบัพ่อ 
 ของพวกเขา” ซ่ึงก็คือ ยาโคบ คนฮีไวท์ได้เจรจาด้วยความศรัทธาท่ีดี  แต่คนยาโคบได้เจรจา 
 อยา่งทรยศ (ขอ้ 13-17; เปรียบเทียบ สภษ. 3:29; อมส. 1:9)  
 

“การแต่งงานไดถู้กน าหนา้ดว้ยการหมั้นเสมอ ท่ีซ่ึงครอบครัวของเจา้บ่าวไดจ่้าย ‘ของขวญั แต่งงาน’ 
แก่ครอบครัวของเจา้สาว (1 ซมอ. 18:25)    ในกรณีของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานนั้น ก็ยงัคงมี
การจ่ายเพื่อท่ีจะท าให้ความสัมพนัธ์นั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย และบิดาของฝ่ายหญิงไดรั้บอนุญาตท่ี
จะก าหนดขนาดของของขวญัของการแต่งงาน (อพย. 22:15- 16 [16-17]; ฉธบ. 22:29 จ  ากดัจนถึงค่า
มากท่ีสุดคือ 50 เชเขล). . . . ดูเหมือนว่าท่ีน่ีเชเคมก าลงัเสนอให้ทั้ง ‘ของขวญัแต่งงาน’ แก่ยาโคบ 
และ ‘ของขวญั’ แก่ดีนาห์”895 

 
34:18-31  เราสามารถอธิบายถึงการเห็นดว้ยของบรรดาผูช้ายของเมืองนั้น ซ่ึงรวมถึงฮาโมร์ (หมายถึง “ลา” 
 ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีคุณค่าและเป็นท่ียกยอ่ง) และเชเคม (ขอ้ 18) ท่ีจะเขา้สุหนตั ชนชาติอ่ืนๆ นอกเหนือ 



 จากครอบครัวของยาโคบก็ได้ปฏิบติัพิธีน้ี  ณ  เวลาน้ีในฐานะท่ีเป็นการกระท าแห่งการช าระให ้
 บริสุทธ์ิ896  ยาโคบไม่ได้บ่งบอกว่าบรรดาผูช้ายเหล่าน้ีได้เปล่ียนจากศาสนาหน่ึงไปสู่อีกศาสนา 
 หน่ึง897 โดยปกติแล้ว การเข้าสุหนัตได้ถูกปฏิบติักบัผูใ้หญ่แทนท่ีจะเป็นทารกก่อนท่ีพระเจา้ได ้
 บอกใหอ้บัราฮมัท่ีจะใหมี้การเขา้สุหนตัทารกท่ีไดเ้กิดในครอบครัวของเขา (17:12-14)  
 

“บางคร้ังมนัเป็นการริเร่ิมสู่สถานภาพท่ีจะแต่งงานได”้898 
 

ดีนาห์  สิเมโอน และเลวีเป็นลูกๆ ของยาโคบและเลอาห์ ซ่ึงเป็นภรรยาท่ีไม่ไดรั้บความรัก (ขอ้ 25)    
อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ สิเมโอนและเลวีไดรู้้สึกใกลชิ้ดกบัดีนาห์มากกว่าพี่ชายต่างมารดาบางคนของ 
เธอส าหรับเหตุผลน้ี   แต่รูเบน ยูดาห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุนก็เป็นลูกๆ ของเลอาห์และพี่ชายแท้ๆ  
ของดีนาห์   ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ สิเมโอนและเลวไีดต้อบสนองอยา่งท่ีพวกเขาไดท้  าต่อบรรดาผูช้าย ของ
เมืองเชเคมนั้นก็บ่งบอกว่า พวกเขาไดต้อบสนองดว้ยการไม่ย ั้งคิดท่ีเลยเถิด899 บางทีการไม่สนใจ
ของยาโคบท่ีมีต่อสถานการณ์เลวร้ายของดีนาห์ ซ่ึงชัดเจนโดยการขาดการกระท าของเขานั้นได้
ส่งเสริมการมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปของพวกพี่ชายของเธอ900  ในขณะท่ีสิเมโอนและเลวีไดน้ าใน
การร้ายกาจน้ีนั้น ก็เป็นท่ีชดัเจนวา่บุตรชายทั้งหมดของยาโคบไดมี้ส่วนร่วมกบัพวกเขาในการปลน้
เมืองน้ี (ขอ้ 27; เปรียบเทียบ 28-29)    น่ีเป็นเพียงแค่หน่ึงในหลายเหตุการณ์ท่ีมีช่ือเสียงในทางท่ีไม่ดี
ซ่ึงไดเ้กิดข้ึน ณ เมืองเชเคม (เปรียบเทียบ วนฉ. 9:30-49; ยรม. 41:4-8; ฮชย. 6:9) 

 
ความกงัวลใจของยาโคบไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากขอ้เท็จจริงสองประการ (ขอ้ 30)    บรรดาบุตรชายของ 
เขาได้ท าการฆาตกรรมและท าการปล้น และครอบครัวของเขาได้ท าลายพนัธสัญญาซ่ึงเป็นการ 
กระท าท่ีรุนแรงอยา่งมากในสังคมของพวกเขา 

 
“การต าหนิของเขา [ของยาโคบ] ก็เป็นการบ่นแบบฉุนเฉียวมากกวา่”901 

 
“มนัประหลาด และน่าขนัท่ีจะไดย้นิยาโคบระบายความไม่สบอารมณ์ต่อความลม้เหลวของสิเมโอน
และเลวท่ีีจะใหเ้กียรติถอ้ยค าของพวกเขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแง่ของผลลพัธ์ต่างๆ ของมนัท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดต่้อยาโคบ เพราะวา่เขาไดท้  าอยา่งเดียวกนันั้น มากกวา่หน่ึงคร้ัง”902 

 
การหลอกลวงไดด้ าเนินการไปสู่การฆาตกรรมและการปลน้   ในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของบาปน้ีนั้น   
ยาโคบไดผ้า่นเวน้สิเมโอนและเลวเีม่ือเขาไดใ้หพ้ระพรแรกเร่ิมของเขา (49:5-7)   มนัไดไ้ปยงัยดูาห์ 
แทน 

 



“คุณลกัษณะท่ีเจา้เล่ห์ของยาโคบไดเ้ส่ือมลงไปสู่ความเจา้เล่ห์ท่ีมุ่งร้ายในสิเมโอนและเลวี และความ
ริษยาส าหรับการทรงเรียกท่ีถูกยกยอ่งของครอบครัวของพวกเขาไดเ้ส่ือมลงไปสู่บาปท่ีแทจ้ริง”903 

 
“แน่นอนว่า ความกลวันั้นเป็นตามธรรมชาติในสถานการณ์เช่นนั้น แต่เหตุผลต่างๆท่ี ยาโคบให้
ส าหรับการประณามบรรดาบุตรชายของเขาก็ทรยศเขา    เขาไม่ไดป้ระณามพวกเขาส าหรับการฆ่า
หมู่ ส าหรับการละเมิดพิธีการเขา้สุหนตั  หรือแมก้ระทัง่ส าหรับการฝ่าฝืนสัญญา ตรงกนัขา้ม เขาก็
คดัคา้นวา่ผลลพัธ์ต่างๆ ของการกระท าของพวกเขาไดท้  าใหเ้ขาไม่เป็นท่ีนิยม ดูเหมือนวา่เขาก็ไม่ได้
กงัวลเก่ียวกบัการข่มขืนของลูกสาวของเขาหรือขอ้เสนอของการแต่งงานกบัผูมี้เช้ือชาติต่างกนั ซ่ึงก็
คือคนคานาอนั   เขาเพียงแค่เป็นห่วงเก่ียวกบัชีวติของเขาเอง”904 

 
มนัน่าสนใจท่ีวา่สิเมโอนและเลวีไดอ้า้งอิงถึงดีนาห์วา่ “น้องสาวของเรา” (ขอ้ 31) แทนท่ีจะเป็น 
บุตรีของยาโคบ ซ่ึงคงจะเหมาะสมในการกล่าวถึงยาโคบ น่ีบ่งบอกวา่เน่ืองจากยาโคบไม่ไดแ้สดง 
ถึงความห่วงใยเพียงพอส าหรับดีนาห์ พวกพี่ชายร่วมสายโลหิตของเธอไดรู้้สึกถูกบงัคบัให้กระท า 
ในการปกป้องของเธอ น่ีเป็นตวับ่งช้ีแรกเร่ิมวา่ ครอบครัวของยาโคบไดแ้ตกสลายอยา่งบกพร่อง ใน
หน้าท่ีอยู่แลว้ ซ่ึงเป็นส่ิงชดัเจนเม่ือพวกพี่ๆ ของโยเซฟจู่โจมเขา ขายเขาให้เป็นทาสและโกหกต่อ
บิดาของพวกเขา (37:12-36)  

 
ความส าคญัของบทน้ีก็มีส่ีประการเป็นอยา่งนอ้ย 
 
1.   มนัอธิบายถึงเหตุผลท่ียาโคบไดผ้า่นเวน้สิเมโอนและเลวสี าหรับพระพรท่ีพิเศษ 
2.   มนัแสดงถึงความส าคญัของการรักษาเช้ือชายท่ีถูกเลือกสรรใหแ้ยกจากคนคานาอนั905 

 
“ธรรมบญัญติั [ของโมเสส] ไดก้ล่าววา่ อิสราเอลตอ้งไม่แต่งงานกบัคนคานาอนัหรือท าขอ้ตกลงกบั
พวกเขา แต่ท่ีจะท าลายพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไดว้างตวัดงัเช่นการคุกคาม พระคมัภีร์ตอนน้ีก็
จดัเตรียมส่วนหน่ึงของเหตุผลส าหรับธรรมบญัญติัเช่นนั้น เพราะวา่มนัอธิบายถึงวิธีท่ีคนคานาอนัท่ี
ไร้ศีลธรรมไดท้ าให้อิสราเอลเป็นมลมิน โดยการสัมพนัธ์ทางเพศและความพยายามท่ีจะแต่งงาน
เพื่อจุดประสงคข์องการท าใหอิ้สราเอลหายไปเสีย”906 

 
การสาปแช่งของโนอาห์ท่ีมีต่อคานาอนัและเช้ือสายของเขานั้นไดเ้ตือนส่วนท่ีเหลือของมนุษยชาติ

 วา่ส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ดีจะเกิดข้ึนกบัผูค้นท่ีปะปนกบัคนคานาอนั (เปรียบเทียบ 9:25-27) 
 

“ผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่นพรมแดนระหวา่งคริสตจกัรและโลกก็เป็นเหมือนบรรดาผูท่ี้ไดอ้าศยัอยู ่



บนพรมแดนระหวา่งองักฤษและสก๊อตแลนดใ์นสมยัโบราณ นัน่คือพวกเขาไม่เคยปลอดภยัเลย”907 
 
3.   มนัใหเ้หตุผลส าหรับการช าระใหบ้ริสุทธ์ิของครอบครัวของยาโคบท่ีติดตามมา (35:2-4) 
4.   มนัแสดงถึงการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเจา้ 
 

“ในขณะท่ีเร่ืองราวในบทน้ีด าเนินการ ณ ระดบัของเกียรติของครอบครัวและความห่วงใยของพวก
พี่ชายท่ีมีต่อนอ้งสาวท่ีไดรั้บความเสียหายของพวกเขานั้น อยา่งไรก็ตาม เร่ืองราวน้ีก็กล่าวถึงหวัขอ้
ท่ีด าเนินไปตลอดเร่ืองราวของยาโคบอยา่งชดัเจนอยา่งมาก นัน่คือ พระเจา้ท างานผา่นและบ่อยคร้ัง 
โดยไม่ค  านึงถึงแผนการบริการตนเองแบบจ ากดัของมนุษย ์   จุดประสงค์ของผูเ้ขียนไม่ใช่ท่ีจะ
รับรองแผนการและอุบายเหล่าน้ีของมนุษย ์แต่เพื่อจะแสดงวา่พระเจา้สามารถบรรลุจุดประสงคข์อง
พระองคผ์า่นทางพวกเขาไดโ้ดยพระคุณอนัสิทธ์ิขาดของพระองค”์908 

 
“ตอนท่ีเลวทรามเช่นนั้นมีเน้ือหาอะไรในเร่ืองราวของยาโคบและโยเซฟ?  ณ จุดน้ีเป็นตน้ไปนั้น   
ปฐมกาลก็หันความสนใจของมนัไปสู่บรรดาบุตรชายของยาโคบ ซ่ึงก็คือบรรพบุรุษของ 12 เผ่า 
ของอิสราเอลหลงัจากความตึงเครียดของการด้ินรนของยาโคบและเอซาวไดล้ดลงในเร่ืองราวของ 
ความสงบของฝาแฝดของบทท่ี 33 นั้น   ผูเ้ขียนก็เร่ิมท่ีจะแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีเส่ือมของลูกหลาน 
ของยาโคบ ซ่ึงก่อให้เกิดภาพท่ีน่าขนพองสยองเกลา้วา่พระสัญญาต่างๆ นั้นก็อยูใ่นอนัตรายอีกคร้ัง
หน่ึง”909 

 
อบัราฮมัไดป้ฏิบติัต่อคนฮิตไทตอ์ยา่งมีเกียรติ (บทท่ี 23) และอิสอคัไดว้างตวัต่อคนฟีลิสเตียอยา่ง
สันติ  (26:12-33) แต่ตอนน้ีบรรดาบุตรชายของยาโคบไดก้ลายมาเป็นผูรุ้กรานในความขดัแยง้กบั
คนฮีไวต ์การทรยศท่ีไม่ไดก้ลบัใจของสิเมโอนและเลวีก็อยูใ่นความตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิงกบัการ
เปล่ียนแปลงทางศีลธรรมเม่ือไม่นานมาน้ีของเอซาวและยาโคบ ในความตรงกนัขา้มกบัเหตุการณ์
ของอิสอคัในบทท่ี 27 นั้นบทน้ีก็ไม่มีการอธิษฐาน ไม่มีการเปิดเผยของพระเจา้ ไม่มีพระพรท่ีได้
สัญญาไว ้และไม่มีการอา้งอิงถึงพระเจา้อยา่งชดัเจน910 

 
ผูก้ระตือรือร้นเกินไปท่ีเป็นคนหนุ่มกว่าอย่างเช่นสิเมโอนและเลวีอาจน ามาซ่ึงการต าหนิต่อ      
พนัธสัญญาของพระเจา้ผา่นทางความกระตือรือร้นท่ีถูกน าแบบผิดๆ ของพวกเขา น่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือ
ผูน้ าอย่างเช่นยาโคบ ไม่ไดส้นใจต่อความเป็นมลทินของคนต่างชาติและลม้เหลวท่ีจะต่อตา้นมนั
อยา่งเด็ดเด่ียว911 

 



“. . . เร่ืองราวน้ีแสดงถึงธรรมชาติเก่าของยาโคบท่ีอา้งสิทธ์ิของมนัเองอีก เขาเป็นผูช้ายท่ีหลกัการ 
 ต่างๆ ทางศีลธรรมของเขานั้นอ่อนแอ  ผูซ่ึ้งกลวัการยืนหยดัเพื่อส่ิงท่ีถูกตอ้งเม่ือมนัอาจท าให้เขา 
 ตอ้งจ่ายราคาอย่างสูง ผูซ่ึ้งสงสัยอ านาจของพระเจา้ท่ีจะปกป้อง และผูย้อมให้ความเกลียดชงัท่ีจะ 
 แยกเขาจากลูกๆ ของเขาอยา่งท่ีมนัไดแ้ยกเขาจากพี่ชายของเขานั้น”912 

 
 ผูเ้ช่ือหลายคนก็น าความโกรธเคืองของผูไ้ม่เช่ือมายงัพวกเขาเองและผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ โดยพฤติกรรมท่ี
ไม่อยูใ่นทางธรรมของพวกเขาอยา่งท่ียาโคบ  สิเมโอน และเลวไีดท้  า 
 

15. ยาโคบกลบัไปท่ีเบธเอล  บทท่ี 35 
 
 หลงัจากท่ีพระเจา้ได้ย  ้าเตือนยาโคบถึงการอุทิศตนต่อพระองค์ก่อนหน้านั้นของเขา (28:20-22)  
บรรพบุรุษ คนน้ีได้กลบัไปยงัเบลเอลเพื่อจะนมสัการพระยาเวห์ ซ่ึงน าการยุติไปสู่อดีต ท่ีนั่นพระเจา้ได้
ยนืยนัถึงพระสัญญา ต่างๆ ของพระองคท่ี์มีต่อเขาและไดท้  าให้ครอบครัวสมบูรณ์โดยการเกิดของเบนยามิน 
อยา่งไรก็ตาม ยาโคบก็ได ้ประสบกบัการตายทั้งสามและการกบฎต่อเขาเองโดยรูเบน การตายของเดโบราห์  
ราเชล และอิสอคัส่งสัญญาณถึงจุดส้ินสุดของยคุ 
 

การอุทิศตนต่อพระยาเวห์ท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนของยาโคบ 35:1-8 
 
 ประมาณ 10 ปีได้ผ่านไปตั้งแต่ท่ียาโคบได้กลบัมาจากปัดดานอารัม และเขายงัไม่ได้กลบัไปท่ี                  
เบธเอล เพื่อท่ีจะท าตามค าปฏิญาณของเขาท่ีนัน่ (28:20-22) เขาควรท่ีจะไดมุ้่งหน้าไปยงัท่ีนัน่ทนัทีทนัใด
แทนท่ีจะตั้งถ่ินฐานใกลก้บัเชเคม เป็นท่ีชดัเจนวา่การละเลยของเขาส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการมีอยู่ของรูป
เคารพท่ีราเชลและบางทีคนอ่ืนๆ ไดน้ ามาจากฮาราน บางทีความจงรักภกัดีของพวกเขาต่อพระเหล่าน้ีได้
ยบัย ั้งการอุทิศตนต่อพระยาเวห์อยา่งส้ินเชิงของยาโคบ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 11:3-4)     
 
 พระเจ้าปรากฎแก่ยาโคบ (คร้ังท่ีส่ี) และได้บญัชาให้เขาท่ีจะท าตามค าปฏิญาณของเขา (ข้อ 1)                 
การเปิดเผย น้ีไดห้นุนใจให้ยาโคบท่ีจะหยุดการผดัวนัประกนัพรุ่ง    น่ีเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียวเท่านั้นท่ี
พระเจา้ไดบ้ญัชาใหบ้รรพบุรุษท่ีจะสร้างแท่นบูชา    ค  าบญัชาไดจ้ดัตั้งการทดสอบถึงการเช่ือฟังของยาโคบท่ี
คลา้ยกนักบัการทดสอบของอบัราฮมั เม่ือพระเจา้ไดส้ั่งให้เขาท่ีจะถวาย “เคร่ืองเผาบูชา” บนภูเขาโมริยาห์
นั้น (22:2)    ในการเตรียมการ ส าหรับการเดินทางไปยงัเบธเอลของเขานั้น  ยาโคบไดช้ าระครอบครัวของ
เขาจากการนับถือรูปเคารพโดยการฝังรูป เคารพของราเชลกบัวตัถุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนมสัการพระ
เหล่าน้ี    เขายงัไดช้ าระตวัเขาเองจากความเป็นมลทิน จากโลหิตท่ีครอบครัวของพวกเขาไดห้ลัง่ในเชเคมอีก
ดว้ย (บทท่ี 34) 



 
“มนัส าคญัท่ีว่ายาโคบไดเ้รียกพระเจา้วา่ ‘ผูท้รงตอบขา้ในวนัท่ีขา้มีความทุกข์ใจ และทรงอยูก่บัขา้
ในสถานท่ีทุกแห่งท่ีขา้ไปนั้น’ (ขอ้ 3) ค าแสดงลกัษณะอยา่งนั้นก็ท าหนา้ท่ีเป็นการสรุปท่ีเหมาะสม
ถึงภาพลกัษณ์ของพระเจา้ท่ีไดป้รากฎออกมาจากเร่ืองราวของยาโคบ    ยาโคบได้อยูใ่นความยุง่ยาก
อยา่งต่อเน่ืองกระนั้น ในแต่ละกรณีนั้น พระเจา้ก็ไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาของพระองคแ์ละไดช่้วยกู้
เขา”913 

 
 ตน้ก่อท่ีถูกอา้งอิงถึงท่ีน่ี (ขอ้ 4) ดูเหมือนจะเป็นตน้ก่อแห่งโมเรห์ (ตามตวัอกัษรหมายถึง “ครู”) ท่ีท่ี 
พระเจา้ไดป้รากฎแก่อบัราฮมัหลงัจากท่ีเขาไดเ้ขา้ไปในในแผน่ดินนั้นไดไ้ม่นาน (12:6)  
 

“ณ จุดเดียวกนั บางทีไดรั้บการกระตุน้โดยตวัอย่างของยาโคบนั้น  วนัหน่ึงโยชูวาไดป้ระกาศการ
เรียกท่ีคลา้ยกนัอยา่งมากแก่อิสราเอล (ยชว. 24:23-28)” 914 

 
 พระเจา้ไดอ้วยพรยาโคบส าหรับการอุทิศตนของเขา ซ่ึงไดแ้สดงออกมาในการฝังรูปเคารพและตุม้หู 
(บางที ไดน้ ามาจากคนเชเคม) นั้น โดยการใส่ความกลวัต่อครอบครัวของยาโคบในใจของคนคานาอนั ผูซ่ึ้ง
พวกเขาไดเ้ดินทางผา่นไปยงัเบธเอล (ขอ้ 5-8; เปรียบเทียบ สภษ. 16:7)    บางทีพระเจา้ไดใ้ชค้วามทรงจ า
ของการกระท าท่ีโหดเห้ียมของสิเมโอนและเลวท่ีีมีต่อคนเชเคมเพื่อจะบรรลุผลส่ิงน้ี 
 

“ตลอดชีวิตของเขานั้น  ยาโคบจะตอ้งต่อสู้กบัความกลวัต่างๆ ส่วนตวัของเขา คือ การเกรงกลวั    
พระเจา้ (28:17) การกลวัลาบนั ( 31:31) การกลวัเอซาว (32:7, 11) ไม่มีใครกลวัเขาเลย”915 

 
 ยาโคบไดท้  าตามค าปฏิญาณของเขาต่อพระเจา้ท่ีต าบลลูส ซ่ึงเขาไดต้ั้งช่ือเบธเอล (นิเวศของพระเจา้ 
ขอ้ 15) ใหม่ เขาไดต้ั้งช่ือสถานท่ีแห่งแท่นบูชาของเขาวา่ เอลเบธเอล (พระเจา้แห่งเบธเอล ขอ้ 7) ในการ
ระลึกถึงการเปิดเผยคร้ังแรกของพระเจ้าท่ีมีต่อเขาท่ีนั่น  น่ีเป็นการฟ้ืนฟูคร้ังแรกท่ีถูกบันทึกไว้ใน                    
พระคมัภีร์ 
 
 เดโบราห์ พี่เล้ียงของเรเบคาห์ (เปรียบเทียบ 24:59) ตอ้งเป็นสมาชิกท่ีส าคญัของครอบครัวของยา
โคบ ซ่ึงควรได้รับการจดจ าโดยผูเ้ขียน เธออาจได้ละเบเออเชบาพร้อมกบัยาโคบหรืออาจได้ร่วมกบัเขา
ภายหลัง หลังจากการตายของเรเบคาห์    การอา้งอิงถึงเดโบราห์บางทีเป็นวิธีของการย  ้าเตือนผูอ่้านถึง     
เรเบคาห์และการพาดพิงถึงการตายของเธอโดยลกัษณะท่ีปกปิดไว้916  น่ีคงเหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงการ
หลอกลวงอิสอคัของเรเบคาห์ (บทท่ี 27) 917 

 



การยนืยนัถึงพนัธสัญญาของพระยาเวห์ 35:9-15 
 
 จากนั้นพระเจา้ไดป้รากฎแก่ยาโคบท่ีเบธเอลอีกคร้ังหน่ึง (การเปิดเผยคร้ังท่ีห้า) หลงัจากท่ีเขาไดท้  า
ตามค าปฏิญาณของเขาท่ีมีต่อพระเจา้และไดส้ร้างแท่นบูชาท่ีนัน่ (ขอ้ 9-12)  การเปิดเผยน้ีไดเ้กิดข้ึน 30 ปี
หลงัจากการเปิดเผยคร้ังแรกท่ีเบธเอล    ในกรณีน้ีพระเจา้ไดป้รากฎในรูปแบบ (ร่างกาย?) ท่ีมองเห็นได ้(ขอ้ 
13) ในคราวก่อนนั้นยาโคบไดเ้ห็นนิมิต พระเจา้ไดรั้บรองถึงการเปล่ียนช่ือของยาโคบ (เปรียบเทียบ 32:28)    
ช่ือใหม่น้ีคือ อิสราเอล ก็เป็นค าปฏิญาณท่ีวา่ พระเจา้จะท าส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาแก่ยาโคบในตอนน้ี  คือให้
ลูกหลานจ านวนมากมายและแผ่นดินคานาอนัทั้งส้ิน918  ท่ีน่ีพระเจา้ไดส้รุปพระสัญญาต่างๆ ท่ีมุ่งผลระยะ
ยาวทั้งส้ินท่ีพระองคไ์ดท้  าแก่ยาโคบ ณ เวลาท่ีหลากหลายในชีวติของเขา 
 

“จุดประสงค์ของการตั้งช่ือคร้ังท่ีสอง . . . ก็คือท่ีจะลบลา้งการแสดงถึงความหมายโดยนยัเชิงลบ
แบบดั้งเดิมและท่ีจะใหก้ารแสดงถึงความหมายโดยนยัแบบธรรมชาติมากข้ึนหรือแมก้ระทัง่เชิงบวก 
แก่ช่ืออิสราเอล  ซ่ึงการแสดงถึงความหมายโดยนัยท่ีมนัจะต้องมีส าหรับการย  ้าเตือนถึงโทราห์   
มนัท าอยา่งนั้นโดยการขจดัแนวคิดของการด้ินรนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นค าใน 23:28 ออกไป . . . . 
และยอมใหม้นัท่ีจะอยูใ่นแง่คิดแบบเชิงบวก. . .” 919 

 
 การใชช่ื้อของพระองค ์“พระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ” ของพระเจา้ (เอลชดัดยั) นั้นส าคญัเม่ือพิจารณา
ถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาแก่ยาโคบ    มนัจะตอ้งใชพ้ระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิท่ีจะบรรลุผลพระสัญญาเหล่าน้ี 
(เปรียบเทียบ 17:1-2) พระเจา้ไดข้ยายพระสัญญาต่างๆ เก่าก่อนและไดเ้พิ่มความส าคญัแก่ช่ือ “อิสราเอล” 
(ขอ้ 10-11; เปรียบเทียบ 28:4, 13-15; 31:3, 13; 32:12, 18) 
 
 ยาโคบไดท้  าให้โอกาสน้ีจริงจงัโดยการตั้งแท่นบูชาอนัท่ีสอง (เปรียบเทียบ 28:18) ท่ีไดท้  าให้ความ
ทรงจ าเก่ียวกบัความสัตยซ่ื์อของพระเจา้เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลานของเขานั้นถาวร เขาไม่ไดเ้พียงแต่ได้
ตั้งก้อนหินไวต่้างหากโดยการเทน ้ ามนัลงบนมนัเท่านั้นอย่างท่ีเขาได้ท าไป 30 ปีก่อนหน้านั้น  แต่เขาได้
ถวายเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ท่ีนัน่และไดต้ั้งช่ือสถานท่ี “เบธเอล” ใหม่อีกดว้ย 
 

“เบธเอลก็ครอบครองบางส่ิงของสถานท่ีท่ีส าคญัมากอยา่งเดียวกนัในอาชีพของยาโคบอย่างท่ีการ
เกิดของอิสอคัไดค้รอบครองส าหรับอบัราอมัซ่ึงทดสอบการเช่ือฟังท่ีผนัแปรของเขาและการยืดถือ
พระสัญญาของเขาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี”920 

 
 การอวยพรยาโคบของพระเจา้เม่ือการอุทิศตนของเขานั้นไดส้มบูรณ์ก็แสดงถึงการตอบสนองของ
พระเจา้ต่อบรรดาผูท่ี้เช่ือฟังพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ี 



 
“ความส าคญัของถอ้ยค าของพระเจา้ท่ีมีต่อยาโคบใน ขอ้ท่ี 11-12 ไม่สามารถถูกเนน้มากเกินไปได ้   
แรกสุด  ถอ้ยค าของพระเจา้ ‘จงเกิดผูค้นทวีมากข้ึน’ ก็ไดร้ะลึกถึงพระพรแรกเร่ิมแห่งการทรงสร้าง
อย่างชดัเจน (1:28) และดงันั้นก็ไดแ้สดงให้เห็นว่าพระเจา้ยงัคง ‘ท าการ’ ในการน าพระพรไปสู่
มนุษยทุ์กคนผา่นทางยาโคบ ประการท่ีสองเป็นเวลาคร้ังแรกนบัตั้งแต่ 17:16 (‘กษตัริยข์องชนหลาย
ชาติจะมาจากนาง’) นั้นก็มีการอา้งอิงถึงต าแหน่งราชวงศ์ (‘กษตัริย’์ ขอ้ 11) ในเช้ือสายแห่ง                   
พระสัญญา  ประการท่ีสามพระสัญญาแห่งแผน่ดินซ่ึงคร้ังแรกไดถู้กมอบให้แก่อบัราอมัและจากนั้น
ไดถู้กมอบแก่อิสอคัก็ไดถู้กร้ือฟ้ืนกบัยาโคบ ท่ีน่ี (ขอ้ 12)    ดงันั้นภายในถอ้ยค าท่ีสั้นๆ เหล่าน้ีนั้น  
หวัขอ้หลกัหลายหวัขอ้ของพระธรรมน้ีก็ไดม้ารวมกนั  พระพรแรกเร่ิมของมนุษยชาติไดถู้กร้ือฟ้ืน
ผา่นทางพระสัญญาแห่งลูกหลานท่ีเป็นกษตัริยแ์ละของประทานแห่งแผน่ดิน”921 

 
 เราสามารถช่ืนชมการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ท่ีพระองคไ์ดส้ร้างเราท่ีจะประสบได ้เม่ือเรามอบตวั
เราเองต่อพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีและเช่ือฟังพระวจนะของพระองคเ์ท่านั้น 
 

“มนัน่าสังเกตว่า มีบางส่ิงในการเช่ือมโยงกบัชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีตอ้งถูกทิ้งและท าลายอยา่งส้ินเชิง 
เพราะวา่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะช าระหรือท าให้ส่ิงเหล่านั้นบริสุทธ์ิ    ส่ิงเหล่านั้นตอ้งถูกฝังและทิ้งไว้
ขา้งหลงัเพราะวา่พวกมนัไม่สามารถถูกอุทิศแด่การปรนนิบติัพระเจา้ได.้ . . . มีบางอยา่งท่ีตอ้งถูกตดั
ออกและไม่สามารถถูกท าให้บริสุทธ์ิได ้   หนงัสือต่างๆ ตอ้งถูกเผา (ดู 19:19)  นิสัยต่างๆ ท่ีชัว่ตอ้ง
ถูกท าใหแ้ตกสลาย    ความบาปตอ้งถูกก าจดัออกไป   มีบางส่ิงท่ีอยูเ่หนือการปรับปรุง. . . 

 
“. . .ถา้เรายอมจ านนตวัเราเองทั้งส้ินและอย่างเต็มท่ีต่อพระหตัถ์ของพระเจา้เท่านั้น ไม่ว่าอดีตจะ
เป็นอย่างไร ชีวิตของเราควรก็จะเป็นส่ิงเตือนความทรงจ า  การอศัจรรยแ์ละส่ิงท่ีน่าพิศวงแห่ง
พระคุณของพระเจา้”922 

 
ปัญหาทั้งหมดของยาโคบก็ยงัไม่ไดอ้ยูข่า้งหลงัเขา 

 
“อยา่งท่ีอบัราฮมัมีบุตรชายสองคนและคนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นบุตรแห่งพระสัญญา และอยา่งท่ีอิสอคั
มีบุตรชายสองคนและคนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นบุตรแห่งพระพร  ดงันั้นตอนน้ียาโคบ แมว้่ามีบุตรชาย 
12 คนแต่ก็มีภรรยาสองคน (เลอาห์และราเชล) และแต่ละคนก็มีบุตรชาย (ยูดาห์และโยเซฟ) ท่ี
สามารถต่อสู้เพื่อพระพรอยา่งถูกตอ้งได ้   ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตามมานั้น ผูเ้ขียนก็ถือวา่บุตรทั้งสอง 
คือ โยเซฟและยูดาห์ก็เป็นทายาทท่ีถูกตอ้งของพระสัญญาต่อหน้าผูอ่้าน    อย่างท่ีเร่ืองราวของ



ยาโคบไดค้าดหมายไวแ้ล้วในตอนปลายนั้น ยูดาห์บุตรชายของเลอาห์ไม่ใช่โยเซฟบุตรชายของ     
ราเชลท่ีไดรั้บพระพร (49:8-12)” 923 

 
การเกดิของเบนยามิน  การตายของราเชลและ บาปของรูเบน 35:16-29 
 
 ยาโคบไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้เม่ือเขาไดจ้ากเบธเอลไปใช่ไหม?    พระเจา้ไดบ้อกให้เขาท่ีจะไปยงั                 
เบธเอลและ “อาศยัอยูท่ี่นัน่” (ขอ้ 1)    น่ีคงเป็นค าสั่งท่ีจะให้อาศยัอยูท่ี่นัน่ในขณะท่ีเขาไดท้  าตามค าปฏิญาณ
ของเขา   ในอีกด้านหน่ึงพระเจ้าอาจได้ต้องการให้ยาโคบท่ีจะตั้ งท่ีพกัอาศัยถาวรท่ีนั่น อย่างไรก็ตาม                      
ดูเหมือนส่ิงน้ีเป็นไปไม่ได ้เน่ือง จากวา่ยาโคบยงัเป็นคนก่ึงเร่ร่อนอยู ่
 
35:16-22ก  เบนโอนีหมายถึง “บุตรชายแห่งความระทมของขา้พเจา้” (ขอ้ 18)   ส าหรับราเชลแลว้ การเกิด

ของ เบนยามินเป็นประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดอยา่งปางตาย    อยา่งไรก็ตาม การเกิดของบุตรชายคนท่ี 
สิบสองของเขาไดป้ลอบการโศกเศร้าของยาโคบท่ีมีต่อการตายของราเชล    เขาไดต้ั้งช่ือบุตรชาย 
ของเขาว่าเบนยามินซ่ึงหมายถึง “บุตรชายแห่งความมัง่คัง่ของขา้พเจา้”924 โอนีในค าฮีบรูสามารถ 
หมายถึงทั้ง “ความทุกขย์าก” หรือ “ทรัพยส์มบติั”   น่ีเป็นบุตรชายคนเดียวท่ียาโคบไดต้ั้งช่ือซ่ึง               
บ่งบอกถึงการเป็นผูน้ าครอบครัวท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนของเขา อย่างน้อยก็เหนือบุตรชายของราเชล           
เบนยามินไดเ้กิดมาบนแผน่ดินซ่ึงต่อมาไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของส่วนแบ่งของเผา่ของเขา 

 
ยาโคบได้ฝังราเชลไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงระหว่างเบธเอลและเอฟราธาห์ ซ่ึงเป็นช่ือเก่าส าหรับเบธเลเฮม 
(บ้านแห่งขนมปัง ข้อ 19-20)ทั้ ง เบธเลเฮมและคีริยาทเยอาริมได้กลายมาเป็นท่ีรู้จักกันว่า                       
เอฟราธาห์ เพราะว่าตระกูลของเอฟราธาห์ได้ตั้ งถ่ินฐานในสองท่ี (เปรียบเทียบ 1 พศด. 2:50)                 
การอา้งอิงต่างๆ ภายหลงัก็แนะน าวา่ ยาโคบไดฝั้งราเชลไว ้ณ รามาห์หรือใกลร้ามาห์ซ่ึงอยูท่างทิศ
ใตข้องเบธเอลและทางทิศเหนือของเยรูซาเล็มและเบธเลเฮม (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 10:2-3; ยรม. 
31:15) 925 ตั้งแต่ศตวรรษท่ีส่ี กคศ. นั้น อีกท่ีหน่ึง ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยสุสานท่ีอยู่ทางทิศเหนือของ  
เบธเลเฮม 1 ไมล์นั้น ไดถู้กนบัถือวา่เป็นสถานท่ีฝังของราเชล   การบนัทึกถึงการเกิดของเบนยามิน
และการตายของราเชลแสดงถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในการจดัเตรียมเช้ือสายให้  ยงัมีตน้ก าเนิด 
(การศึกษาทางปรัชญาท่ีเก่ียวกบัสาเหตุและตน้ก าเนิด) ของเผา่เบนยามินอีกดว้ย และมนัแสดงถึงท่ี
ส าคญัของราเชลในการเติบโตของครอบครัวท่ีถูกเลือกสรรไว ้

 
ส่วนเร่ิมตน้ของเช้ือสายของอิสอคั (25:19-26) ประกอบไปดว้ยการบนัทึกถึงการเกิดสองคร้ัง คือ 
การเกิดของเอซาวและการเกิดของยาโคบ    ส่วนปิดทา้ยของมนั (35:16-29) ไดบ้นัทึกถึงการตาย 
สองคร้ัง คือ การตายของเดโบราห์และการตายของราเชล อย่างถากถางแล้ว ราเชลผูซ่ึ้งได้ร้อง 



ออกมาดว้ยความส้ินหวงัต่อยาโคบว่า “ขอให้ฉันมีบุตรดว้ยหาไม่ฉันจะตาย” (30:1) ก็ไดต้ายใน 
ขณะท่ีใหก้ าเนิดบุตร 

 
หอคอยแห่งเอเดอร์ (“มิกดาล-เอเดอร์”) ก็เป็นหอคอยท่ีไดถู้กสร้างข้ึนเพื่อท่ีจะช่วยบรรดาผูเ้ล้ียง 
แกะปกป้องฝงูสัตวข์องเขาจากพวกปลน้ (ขอ้ 21; เปรียบเทียบ 2 พกษ. 18:8; 2 พศด. 26:10; 27:4)    
ตั้งแต่สมยัของเจอโรม บิดาแห่งคริสตจกัรแรกเร่ิมผูซ่ึ้งไดอ้าศยัอยูใ่นเบธเลเฮมนั้น  ธรรมเนียมได้
ถือวา่ เอเดอร์ น้ีอยูใ่กลก้บัเบธเลเฮมอยา่งมาก 

 
ภรรยาน้อยบางคร้ังก็เป็นทาสท่ีเจา้ของของเธอไดมี้ความสัมพนัธ์ทางเพศด้วย   เธอไดช่ื้นชมกบั 
สิทธิพิเศษบางอย่างของภรรยา และบางคร้ังผูค้นไดเ้รียกเธอว่าภรรยาในสมยัของบรรพบุรุษ  แต่ 
เธอไม่ไดเ้ป็นภรรยาในแง่เต็มท่ีของค านั้น   รูเบนอาจไดต้อ้งการท่ีจะป้องกนัสาวใช้ของราเชลไว ้
จากการสืบทอดราเชลในฐานะภรรยาคนโปรดปรานของบิดาของเขา บางทีเขาไม่ไดพ้อใจขอ้เท็จ 
จริงท่ีว่า ยาโคบไม่ไดใ้ห้เกียรติมารดาของเขา926 การกระท าของรูเบนก่อให้เกิดการทา้ทายต่อบิดา 
ของเขาเช่นเดียวกบัการเป็นการกระท าท่ีผดิศีลธรรม (เปรียบเทียบ ฉธบ. 22:30; 2 ซมอ. 16:21-22; 1 
พกษ. 2:13-25) ในโลกตะวนัออกใกลส้มยัโบราณนั้น  ชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะยืนกรานถึง 
ความเหนือกวา่ของเขาต่อชายอีกคนหน่ึงอาจท าอยา่งนั้นโดยการมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัภรรยา
หรือภรรยานอ้ยของชายคนนั้น (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 16:21-22)   คนตะวนัออกใกลส้มยัโบราณได ้
ถือวา่การกระท าแห่งการมีอ านาจเหนือกวา่ทางร่างกายน้ีเป็นหลกัฐานของความเหนือกวา่ส่วนตวั 

 
“การเอาภรรยาน้อยของผูม้าก่อนนั้นเป็นวิธีท่ีผิดของการอ้างถึงการเป็นเจ้านายคนใหม่ของ
เจา้สาว”927 

 
เพราะฉะนั้นการกระท าของรูเบนไดแ้สดงออกถึงการกบฎต่อสิทธิอ านาจของยาโคบเช่นเดียวกบั 

 ตณัหาท่ีไม่ได้ควบคุม    มนัไดส่้งผลให้เกิดการสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีของเขา ในท่ีสุดแล้วยูดาห์ 
 ได้รับสิทธิท่ีจะปกครองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว และเลวีได้รับสิทธิท่ีจะเป็นปุโรหิตของ 
 ครอบครัว  มรดกสองเท่าของบิดาของเขาไดไ้ปสู่โยเซฟ ผูซ่ึ้งได้รับมนัผ่านทางบุตรชายสองคน 
 ของเขา คือ  เอฟราอิมและมนสัเสห์ (เปรียบเทียบ 1 พศด. 5:1-2) 
 

“ณ ระยะแรกๆ ของเร่ืองราวนั้น  รูเบนไดเ้ล่นบทบาทบางส่วนเล็กๆ ในการร้ือฟ้ืน ระยะสั้นๆ ต่อ
สิทธ์ิเก่ียวกบัการสมรสของมารดาของเขา (ปฐก. 30:14-21) แต่ตอนน้ี ณ ตอนปลายของเร่ืองราว
ของยาโคบน้ี  โดยการกระท าของเขานั้นผูเ้ขา้ไปแทนท่ีก็ไดเ้ขา้ แทนท่ีอยา่งดีและอยา่งแทจ้ริง”928 

 



ณ เชเคมนั้น  ดูเหมือนวา่ยาโคบไดต้อบสนองอยา่งเฉ่ือยๆ   โมเสสไดเ้ขียนวา่เขาไดย้นิเก่ียวกบัการ 
กระท าของเขา แต่เขาก็ไม่ไดท้  าอะไรเก่ียวกบัมนั 

 
35:22ข-27  ยอ่หนา้น้ีส าคญัเพราะวา่ มนับนัทึกการเขา้ไปของยาโคบยงัมรดกของบิดาของเขาอยา่งน่าเป็นไป

ไดน้ั้น  ยาโคบไดเ้ยีย่มเยยีนอิสอคัในเฮโบรนหลายคร้ังหลงัจากการกลบัมาจากปัดดานอารัมของเขา    
อยา่งไรก็ตามคร้ังน้ีเขาไดย้า้ยครอบครัวของเขาไปยงัท่ีพกัของบิดาของเขาและเป็นท่ีชดัเจนวา่เขาได้
คงอยูท่ี่นัน่ในฐานะทายาทของอิสอคั 

 
ยาโคบไดจ้ากเบเออร์เชบาไดพ้ร้อมกบัไมเ้ทา้ในมือของเขาเท่านั้น  ตอนน้ีเขาไดก้ลบัมาพร้อมกบั 
บุตรชาย 12  คน  ครอบครัวใหญ่ และฝูงสัตวจ์  านวนมาก    ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของพระพรของ  
พระเจา้คือบุตรชาย 12 คนของเขา ซ่ึงได้รวมกลุ่มกันท่ีน่ีพร้อมกับพวกมารดาของพวกเขาผูซ่ึ้ง             
พระเจา้จะบรรลุผลพระสัญญาต่างๆ ของพระองคแ์ก่พวกบรรพบุรุษผา่นทางพวกเขา 

 
เบนยามินไม่ไดเ้กิดในปัดดานอารัม แต่ใกลก้บัเบธเลเฮม (ขอ้ 16-18)    เพราะฉะนั้นประโยคท่ีวา่ 

 บุตรชายสิบสองคนของยาโคบไดเ้กิดในปัดดานอารัมนั้น (ขอ้ 26) ตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นประโยค 
โดยทัว่ไป บางทีเป็นค าเปรียบเทียบ 

 
35:28-29  ดว้ยการบนัทึกถึงยาโคบท่ีเขา้ไปสู่มรดกของบิดาของเขานั้น ประวติัศาสตร์ของชีวิตของอิสอคัก็ 

ส้ินสุดลง เขาไดถู้กฝังไวใ้นถ ้ามคัเป-ลาห์ใกลก้บัเฮโบรน (49:29-31)    อยา่งไรก็ตาม อิสอคัไดมี้ 
ชีวิตอีก 12 ปีหลงัจากการตั้งถ่ินฐานใหม่ในเฮโบรนของยาโคบบางทีเขาไดแ้บ่งปันความโศกเศร้า 
ของยาโคบท่ีมีต่อการตายท่ีดูเหมือนชดัเจนของโยเซฟ แต่ได้ตายไปหลงัจากนั้นไม่นานก่อนการ 
เล่ือนขั้นของโยเซฟในประเทศอียปิต์929 

 
“ตอนจบของเร่ืองราวของยาโคบนั้นถูกบ่งบอกดว้ยการตายของอิสอคับิดาของเขา จุดประสงคข์อง
การขอ้ สังเกตน้ีไม่ใช่จะบนัทึกการตายของอิสอคั แต่ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จท่ีสมบูรณ์ของ
พระสัญญาของ พระเจา้ท่ีมีต่อยาโคบ (28:21)    ตามค าปฏิญาณของยาโคบนั้น  เขาไดข้อให้พระเจา้
ท่ีจะปกป้องเขาระหว่าง การเดินทางของเขาและท าให้เขากลับไปยงับา้นของบิดาของเขาอย่าง
ปลอดภยั    ดงันั้นการสรุปของเร่ือง ราวน้ีก็แสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จสุดทา้ยของถอ้ยค าเหล่าน้ีใน
ขณะท่ียาโคบไดก้ลบัไปยงับา้นของบิดาของเขาซ่ึงก็คือ อิสอคั ก่อนท่ีเขาไดต้ายไป”930 

 



มนัส าคญัอยา่งมากท่ีวา่ประชากรของพระเจา้เช่ือฟังและรักษาการอุทิศตนท่ีพวกเขาไดท้  าเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ เม่ือพวกเขาอุทิศพวกเขาเองต่อพระองค์ในความบริสุทธ์ิและการ
นมสัการนั้น  พระองคก์็อุทิศพระองคเ์องท่ีจะอวยพรพวกเขา 
 

ง. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากเอซาว  36:1— 37:1 
 
 โมเสสไดร้วมการล าดับพงศ์ท่ีเป็นส่วนท่ีค่อนขา้งสั้ นน้ีในการบนัทึกอนัศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อจะแสดงถึง
ความสัตยซ่ื์อของ พระเจา้ในการทวีคูณเช้ือสายของอบัราฮมัอย่างท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้   มนัยงัจดัเตีรยม
การเช่ือมโยงกบัลูกหลานของเอซาวซ่ึงต่อมาได้ถูกอา้งอิงถึงในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล ท่ามกลาง
ลูกหลานของเขานั้นก็มีคนเอโดม (ขอ้ 8) และคนอามาเลข (ขอ้ 12)    โลท  อิชมาเอล และเอซาวได้ออกไป
จากเช้ือสายแห่งพระสัญญา รายช่ือน้ีก็รวมถึงผูอ้าศยัก่อนหนา้นั้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีต่อมาเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม
ของเอโดม ผูซ่ึ้งเอซาวไดน้ ามาอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเขา931 

 
เราสามารถแบ่งบทน้ีออกเป็น 
 

ภรรยาสามคนและบุตรชายหา้คนของเอซาว  (ขอ้ 1-8) 
บุตรชายหา้คนและหลานสิบคนของเอซาว (ขอ้ 9-14) 
พวกเจา้นาย (พวกผูน้ าทางการเมืองหรือทางทหาร) ไดสื้บเช้ือสายมาจากเอซาว (ขอ้ 15-19) 
พวกเจา้นายของคนโฮรี (ผูซ่ึ้งคนเอโดมไดแ้ต่งงานดว้ย และผูซ่ึ้งพวกเขาไดริ้บเอา)  (ขอ้ 20-30) 
บรรดากษตัริยแ์ห่งเอโดม (ขอ้ 31-39) 
รายช่ือสุดทา้ยของพวกเจา้นาย  (ขอ้ 40-43) 

 
 ช่ือท่ีแตกต่างของภรรยาของเอซาวปรากฎท่ีน่ีก็เป็นการเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีโมเสสไดบ้นัทึกไวก่้อน
หนา้นั้น (ขอ้ 2; เปรียบเทียบ 26:34; 28:9) 932 ผูค้นไดเ้พิ่มสกุลแก่ช่ือหลายหลงัในชีวิต   บ่อยคร้ังแลว้ผูห้ญิง
ไดรั้บช่ือใหม่เม่ือพวกเขาไดแ้ต่งงาน    เอซาวไดแ้ต่งงานกบัคนฮิตไทต ์(ขอ้ 2)  คนฮีไวต ์(ขอ้ 2) ผูซ่ึ้งเป็น
ลูกหลานของคนโฮรี (เฮอเรียน ขอ้ 20) และคนอิชมาเอล (ขอ้ 3) นกัอรรถาธิบายบางคนไดเ้ช่ือมโยงคนโฮรี
กบัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นถ ้า เน่ืองจากวา่ค าฮีบรูส าหรับค าวา่ถ ้าคือโฮ933 

 
 พวกบุตรชายของเอซาวไดเ้กิดในคานาอนั และจากนั้นไดย้า้ยออกจากแผน่ดินแห่งพระสัญญาไปยงั
เสอีร์    พวกบุตรชายของยาโคบ ยกเวน้เบนยามิน ไดเ้กิดนอกคานาอนัในปัดดานอารัมและต่อมาไดย้า้ยเขา้
ไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญา 
 



“การท่ีมีสองหวัขอ้เก่ียวกบัเช้ือสายของเอซาวนั้น ก็ท  าใหก้ารปฏิบติัของเขาในสองส่วนท่ีตามกนัมา
นั้นเป็นท่ีพิเศษในพระธรรมน้ี    ส่วนแรก [36:1-8] จดจ่อท่ีครอบครัวและบา้นเกิดและส่วนท่ีสอง 
[36:9 — 37:1]  จดจ่อท่ีลูกหลานของเขาในฐานะท่ีเป็นชนชาติท่ีก าลงัพฒันาสองส่วนน้ีถูกขนาบ
ขา้งโดยส่วนล าดบัพงศห์ลกัของอิสอคั (25:19—35:29) และยาโคบ (37:2—50:26)” 934 

 
 คนเคนสั (ขอ้ 11, 15) ต่อมาไดเ้ขา้ร่วมกบัเผ่ายดูาห์935 คนอามาเลขไดแ้ยกตวัจากคนเอโดมอ่ืนๆ 
และไดก้ลายมาเป็นผูค้นท่ีเป็นเอกเทศตั้งแต่แรกในประวติัศาสตร์ของพวกเขา (ขอ้ 12) 936 กลุ่มของพวกเขา
ไดต้ั้งถ่ินฐานในท่ีท่ีต่อมาไดก้ลายมาเป็นยดูาห์ตอนใตไ้กลไปจนถึงคาเดชบารเนียและพรมแดนของประเทศ
อียิปต ์(14:7; กดว. 13:29; 14:43, 45)   อีกกลุ่มหน่ึงของเผา่นั้นไดต้ั้งถ่ินฐานในเมืองท่ีเป็นเนินของเขาแห่ง
เอฟราอิมท่ีอยูใ่นคานาอนั ตอนกลาง (วนฉ. 12:15) กลุ่มใหญ่ท่ีสุดของคนอามาเลขไดอ้าศยัอยูใ่นอารเบียถึง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของคานาอนั และเอโดม    พวกเขาได้เข้าร่วมกับพวกเพื่อนบา้นของพวกเขาเป็น
บางคร้ัง ซ่ึงก็คือคนมีเดียน (วนฉ. 6:3; 7:12) และ คนอมัโมน (วนฉ. 3:13)   ซาอูลไดพ้ิชิตคนอามาเลข  (1 
ซมอ. 14:48; 15:2) อยา่งท่ีดาวดิไดท้  า (1 ซมอ. 27:8; 30:1; 2 ซมอ. 8:12)  ในท่ีสุดแลว้ คนสิเมโอนบางคนได้
ท าลายพวกเขาในระหวา่งรัชกาลของเฮเซคียาห์ (1 พศด. 4:42-43) 
 

“ส่ิงท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดเก่ียวกบัรายช่ือของกษตัริย ์[ขอ้ 31-39] ก็คือวา่ มนัสะทอ้นการเป็นกษตัริยท่ี์
เป็นการเลือกตั้งแทนท่ีจะเป็นการเป็นกษตัริยท่ี์เป็นราชวงศ.์ . . . 

 
“แทจ้ริงแลว้ บรรดา ‘กษตัริย’์ เหล่าน้ีก็เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเช่นพวกผูว้ินิจฉัย      
ผูซ่ึ้งไดรั้บต าแหน่งของพวกเขาโดยปราศจากการเก่ียวขอ้งกบัมรดก”937 

 
 รายช่ือของบรรดากษตัริยแ์ห่งเอโดมน้ี ก็แสดงถึงความส าเร็จส่วนหน่ึงของพระสัญญาของพระเจา้ 
ท่ีวา่ บรรดากษตัริยจ์ะมาจากภรรยาของอบัราฮมั (17:16) 
 

“ดูเหมือนมนัจะผดิปกติท่ีวา่ รายละเอียดเก่ียวกบัลูกหลานของเอซาวเช่นนั้นก็ไดร้วมเขา้ไปดว้ย  แต่
วา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอซาวกบัยาโคบ  และจากนั้นระหวา่งชนชาติเอโดมและชนชาติเอสราเอล
ก็เป็นหวัขอ้ของพนัธสัญญาเดิมทั้งส้ิน”938 

 
“ส่ิงท่ีอิสราเอลไดท้  าต่อคนคานาอนั  คนเอซาวก็ไดท้  าต่อคนโฮรี    ดงันั้นปฐมกาล 36 ก าลงัเคล่ือน
ถอยหลงัจากพวกผูพ้ิชิต (ขอ้ 9-19) ไปสู่พวกถูกพิชิต (ขอ้ 20-30)” 939 

 



 บางทีขอ้ท่ี 31 เป็นการอธิบายหลงัจากโมเสสซ่ึงไดถู้กเขียนข้ึนหลงัจากอิสราเอลไดมี้บรรดากษตัริย์
เพื่อจะแสดงใหเ้ห็นวา่คนเอโดมก็เป็นประชากรท่ีมีอ านาจพร้อมกบับรรดากษตัริย ์ แมก้ระทัง่ก่อนท่ีมีบรรดา
กษตัริยใ์นอิสราเอล940  น่ีเป็นหลกัฐานท่ีเพิ่มเขา้มาเก่ียวกบัพระพรของพระเจา้ท่ีมีเหนือเอซาวซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ลูกหลานของอบัราฮมั 
 
 ยาโคบไดอ้าศยัอยู ่ณ เฮโบรนเม่ือพวกพี่ชายของโยเฟซไดข้ายเขา และเขาคงไดอ้าศยัอยูท่ี่นัน่ต่อไป
จนกระทัง่เขาไดย้า้ยไปยงัอียปิต ์(37:1; เปรียบเทียบ 35:27) 
 

“ในเชิงโครงสร้างนั้น ขอ้ท่ี 1 [ของบทท่ี 37] เป็นของเร่ืองราวท่ีมาก่อนในฐานะเป็นการสรุปต่อ 
เร่ืองราวของยาโคบ มนัแสดงวา่ยาโคบกลบัไปท่ีแผ่นดินแห่งพระสัญญา แต่ยงัคงอาศยัอยูท่ี่นัน่ใน
ฐานะผู ้พกัแรมเหมือนกับบิดาของเขาก่อนหน้าเขานั้น ประเด็นของผูเ้ขียนก็เพื่อจะแสดงว่า         
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ยงัไม่ได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ และยาโคบก็ก าลงัรอคอยความส าเร็จ
อยา่งท่ีพวกบรรพบุรุษของเขาก่อนหนา้เขานั้น”941 

 
 บางทีบทเรียนหลกัของล าดบัพงศน้ี์ก็คือวา่ ความยิง่ใหญ่ทางโลกนั้นพฒันาเร็วกวา่ความยิ่งใหญ่ทาง 
วญิญาณ  เพราะฉะนั้นคนในทางธรรมตอ้งรอคอยความส าเร็จแห่งพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้อยา่งอดทน 
 

จ. ส่ิงทีเ่ป็นผลจากยาโคบ  37:2 — 50:26 
 
 น่ีก็เป็นการล าดบัพงศ์ท่ีสิบและสุดทา้ยในปฐมกาล    ยาโคบยงัคงเป็นบุคคลหลกัตลอดปฐมกาล    
โมเสสไดบ้นัทึกการตายของเขาในบทท่ี 49    อยา่งไรก็ตามโยเซฟก็แทนท่ีเขาในฐานะจุดจดจ่อของความ
สนใจของผูเ้ขียน ณ จุดน้ี942 อยา่งไรก็ตาม บทเหล่าน้ีก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัโยเซฟทั้งหมด ผูเ้ขียนไดแ้สดงถึง
ความสนใจในบุตรทั้งส้ินของยาโคบและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ยดูาห์943 
 

“ตอนน้ี การเน้นเปล่ียนจากการด้ินรนส่วนตวัของยาโคบไปสู่การรับพระพรท่ีไดส้ัญญาไวแ้ก่อบั
ราฮัมและอิสอัค ไปยงัเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของยาโคบท่ีน าไปสู่การจัดตั้ งอิสราเอลเป็น
ประเทศ”944 

 
เร่ืองราวของยาโคบยงัเช่ือมประวติัศาสตร์ของพวกบรรพบุรุษ พร้อมกบัการตั้งถ่ินฐานของพวกเขา

ใน ประเทศอียิปต์อีกด้วย “เร่ืองราวของโยเซฟ. . . ก็พฒันาหัวขอ้ของหมวดเพ็นทาทูคโดยการแสดงถึง 
ความส าเร็จทีละนอ้ยของพระสัญญาต่างๆ ท่ีไดท้  าแก่อบัราฮมัใน 12:1-3    โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแลว้ มนัแสดง
ถึงวธีิท่ีพระเจา้อวยพรชนชาติต่างๆ ทางลูกหลานของอบัราฮมั [เปรียบเทียบ 50:20]” 945 



 
“หวัขอ้ของเร่ืองราวของโยเซฟก็เก่ียวกบัอ านาจท่ีซ่อนเร้นและเด็ดขาดของพระเจา้ท่ีท าการในผา่น
ทางและต่อตา้นรูปแบบต่างๆ ของอ านาจมนุษยอี์กดว้ย  ถอ้ยค าท่ี ‘อ่อน’ ส าหรับความเป็นจริงนั้นก็
คือ การจดัเตรียม ค าท่ียากกว่าส าหรับความเป็นจริงอย่างเดียวกนัคือ การก าหนดไวล่้วงหน้า ไม่ว่า
ทางไหนก็ตาม พระเจา้ก าลงัด าเนินการจุดประสงคข์องพระองคผ์า่นอียิปตแ์ละไม่ค  านึงอียิปต ์ ผา่น
โยเซฟและพวกพี่ชายของเขา และไม่ค  านึงถึงโยเซฟและพวกพี่ชายของเขา”946 

 
 นกัเขียนคนหน่ึงไดส้รุปวา่ ประเภทของเร่ืองราวของโยเซฟในบทท่ี 37— 50 คือเร่ืองราวแบบศาล    
เขาได ้จดัเตรียมขอ้สังเกตหลายอยา่งเก่ียวกบัลกัษณะแบบเร่ืองเล่าของเร่ืองราว947 
 

“เร่ืองราวของโยเซฟ แมว้่าแตกต่างในรูปแบบจากเร่ืองราวของพวกบรรพบุรุษด าเนินหัวขอ้ของ
เร่ืองราวเก่ียวกับบรรพบุรุษต่อไป นั่นคือ พระเจ้าพิชิตอุปสรรคเพื่อบรรลุผลพระสัญญาของ
พระองค”์948 

 
“แทบจะไม่มีท่ี การจดัเตรียมของพระเจา้นั้นชดัเจนอยา่งมากในเน้ือหาท่ียดืออกไปนั้น”949 

 
 หนงัสือนางรูธและหนงัสือเอสเธอร์ก็เน้นการจดัเตรียมของพระเจา้อีกดว้ย    ตามการเปิดเผยของ
ส่วนน้ีนั้น ความรับผดิชอบของมนุษยก์็มากเท่ากบัอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ 
 

1. พระเจ้าทรงเลอืกโยเซฟ  37:2-11 
 
 โยเซฟไดรั้บใช้บิดาของเขาอย่างสัตยซ่ื์อแมก้ระทัง่ไดน้ าการรายงานถึงพฤติกรรมท่ีไม่ดีของพวก
พี่ชายของเขาไปสู่ยาโคบ ซ่ึงเขาไดแ้สดงออกถึงความรักของเขาโดยการให้การปฏิบติัแบบพิเศษแก่โยเซฟ    
อยา่งไรก็ตาม พวกพี่ชายของเขาไดอิ้จฉาและเกลียดชงัเขา   พระเจา้ไดย้ืนยนัถึงการเลือกโยเซฟมาเป็นผูน้ า  
ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท า ใหย้าโคบงุนงงและไดท้ าใหพ้วกพี่ชายของเขาขุ่นเคือง 
 
37:2-4   โยเซฟได้ดูแลฝูงสัตวข์องบิดาของเขาพร้อมกบัพวกพี่ชายของเขา   ซ่ึงเป็นบุตรของบิลฮาห์และ 
 ศิลปาห์ การอธิบายน้ีก็คาดการณ์ถึงบทบาทแบบผูเ้ล้ียงแกะของโยเซฟในภายหลงัในความสัมพนัธ์ 

กบัพวกพี่ชายของเขา หลงัจากท่ีพวกเขาไดพ้ึ่งพาเขา    ดาวดิก็ไดดู้แลแกะในการตระเตรียมส าหรับ 
บทบาทของเขาในฐานะผูน้ าของประชาชน 

 



“การรายงานความผิด” ของโยเซฟก็บ่งบอกวา่ พวกพี่ชายของเขาไดร่้วมกระท าในอุปนิสัยท่ีชัว่ร้าย 
 อย่างมาก    น่ีก็ไม่ยากท่ีจะเช่ือเม่ือพิจารณาถึงการปฏิบติัก่อนหน้าน้ีของพวกเขาท่ีมีต่อคนเชเคม 
 และการปฏิบติัของพวกเขาท่ีมีต่อโยเซฟและยาโคบในภายหลงั 
 

การใชช่ื้ออิสราเอล (ขอ้ 3) บ่งบอกวา่ความรักพิเศษของยาโคบส าหรับโยเซฟนั้นก็มีท่ีมาจากพระเจา้
และก็เป็นส่วนหน่ึงของแผนการของพระจา้ส าหรับครอบครัวท่ีถูกเลือกสรรไว ้อยา่งไรก็ตาม  ความ
ล าเอียงของยาโคบท่ีมีต่อโยเซฟเหนือบุตรชายคนอ่ืนๆ ของเขานั้นก็ผิด และได ้ส่งเสริมความเกลียด
ชงัของพวกพี่นอ้งท่ีมีต่อโยเซฟ     ความล าเอียงนั้นมีประวติัศาสตร์ยาวนานในครอบครัวของยาโคบ 
(ความพึงใจของอิสอคัท่ีมีต่อเอซาว  ความพึงใจของเรเบคาห์ท่ีมีต่อยาโคบและความพึงใจของ
ยาโคบท่ีมีต่อราเชล)    ในทุกกรณีนั้น  มนัได้สร้างปัญหาต่างๆ ท่ีใหญ่ เลอาห์ถูกเกลียดชังและ
บรรดาบุตรของเธอไดเ้กลียดชงั (เปรียบเทียบ 29:31, 33) 

 
“บุตรชายแห่งอายุแก่ของเขา” หมายถึง บุตรชายท่ีฉลาดหรือบุตรชายแห่งปัญญา โยเซฟมีปัญญา 
ของคนแก่ในวยัหนุ่มของเขา โยเซฟไดเ้กิดมาเม่ือเขาอายุได ้91 ปี  แต่เขาไม่ใช่บุตรชายสุดทอ้งของ
ยาโคบ    หน่ึงในพวกพี่น้องของโยเซฟนั้นหนุ่มกวา่เขานัน่คือ    เบนยามิน    “เส้ือหลากสี” บางที
เป็นเส้ือคลุมยาว พวกบุตรชายของคนชั้นสูงได้สวมใส่เส้ือคลุมยาว พร้อมกับแขนยาวและ 
เคร่ืองประดบัเหมือนของโยเซฟ อยา่งท่ีทามาร์ธิดาของกษตัริยด์าวดิไดส้วมใส่ (2 ซมอ. 13:18) 

 
“มนัเป็นเคร่ืองหมายของความแตกต่างท่ีบอกถึงความหมายของมนัเอง เพราะว่ามนัไดบ้่งบอกถึง
ขอ้ยกเวน้นั้นจากการงาน ซ่ึงเป็นสิทธิพิเศษของทายาทหรือเจา้ชายของตระกลูทางตะวนัออก”950 

 
ระหวา่งการเยีย่มเยยีนเลบานอนนั้น ขา้พเจา้ไดส้ังเกตสุภาพบุรุษคนหน่ึงท่ีมีเล็บท่ียาวมากท่ีน้ิวท่ีห้า 
ของเขา  ต่อมาขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วา่ มนัไดร้ะบุวา่เขาเป็นผูช้ายผูซ่ึ้งไม่ตอ้งท างานดว้ยมือของเขา ซ่ึง
มนัเป็นไปไม่ได้ส าหรับเล็บท่ียาวเช่นนั้น   น่ีก็คล้ายกันกับเส้ือคลุมยาวของโยเซฟได้กล่าวถึง 
สถานะของเขา แมว้า่แน่นอนวา่ โยเซฟไดท้ างานโดยใชมื้อ 

 
เส้ือผา้เช่นนั้นท่ีโยเซฟไดส้วมใส่ก็ไดร้ะบุถึงผูค้รอบครองสิทธิบุตรหวัปี เคร่ืองหมายแห่งความรัก 

 ของยาโคบท่ีมีต่อโยเซฟนั้นก็ไดร้บกวนพวกพี่ชายท่ีริษยาของเขาอยู่เร่ือยไป    การแข่งขนักนัของ 
 พี่นอ้งก็เป็นลกัษณะของปฐมกาล จากคาอินและอาแบล  ไปยงัโยเซฟและพวกพี่ชายของเขา 
 

“ความล าเอียงของยาโคบท่ีมีต่อราเชลและบุตรชายสองคนของเธอก็ไดก้  าหนดครอบครัว ของเขา
ไปสู่ความขดัแยง้อยา่งเดียวกนัท่ีเขาไดป้ระสบในครอบครัวของบิดาของเขา”951 



 
เร่ืองราวของยาโคบแสดงใหเ้ห็นถึงกอ้นหิน  เร่ืองราวของโยเซฟแสดงถึงเส้ือคลุม (37:3, 23; 39:12; 
41:14)    วตัถุท่ีชดัเจนเหล่าน้ีก็เป็นสัญลกัษณ์ของบางส่ิงเก่ียวกบัสถานการณ์ ทางสังคมและ/หรือ
ทางฝ่ายวญิญาณของคุณลกัษณะ”952 

 
37:5-11  ความฝันต่างๆ ของโยเซฟเป็นการเปิดเผยจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 40:8; 41:16, 25, 28)    โยเซฟ 
 พวกพี่นอ้งของเขา และบิดาของเขาไม่ไดรั้บรู้ถึงความส าคญัของส่ิงเหล่านั้นจนกวา่ พระเจา้ไดท้  า 
 ให้พวกมนัเกิดข้ึนเป็นจริง    อยา่งไรก็ตาม โยเซฟไดถื้อวา่ความฝันต่างๆ ของเขานั้นส าคญั และก็ 
 ไม่ลงัเลใจท่ีจะท าใหค้วามฝันเป็นท่ีรู้จกัแก่ครอบครัวของเขา 
 

“น่ีเป็นความฝันแรกในพระคมัภีร์ท่ีซ่ึงพระเจา้ไม่ไดต้รัส (เปรียบเทียบ 20:3; 28:12-15; 31:11, 24)    
มนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นในวธีิท่ีเด่นแห่งการเปิดเผยของพระเจา้จากการ  ปรากฎของพระเจ้า
ในปฐมกาล 1—11 ไปสู่ความฝันและนิมิตในปฐมกาล 12—35 และตอนน้ีไปสู่การจดัเตรียมใน
ปฐมกาล 36—50    สามระยะเหล่าน้ีคลา้ยคลึงกบัสามส่วน  ของทานัค (นั่นคือพันธสัญญาเดิม)    
ในโทราห์ (‘ธรรมบญัญติั’) นั้น พระเจา้ก็ตรัสต่อโมเสสในการปรากฎตวัของพระองค ์ ในเนบิม (‘ผู้
เผยพระวจนะ’) พระองคก์็ตรัสใน  ความฝันและนิมิต และในเคทูบิม (‘บทกวี’) พระองคท์  าการผา่น
ทางการจดัเตรียมเป็นส่วนใหญ่”953 

 
ในความฝันคร้ังแรก (ขอ้ 7) พระเจา้ไดเ้ปิดเผยว่าพวกพี่ชายของโยเซฟจะมาหาเขาในเร่ืองอาหาร   
จงสังเกตถึงลกัษณะเด่นทางเกษตรกรรมในความฝันและความส าเร็จของมนั   พวกพี่ชายของโยเซฟ
ไม่ไดล้ม้เหลวท่ีจะสังเกตถึงต าแหน่งแห่งความเหนือกวา่พวกเขาของโยเซฟ (ขอ้ 8) และ พวกเขาได้
ขุ่นเคืองเน่ืองจากความขายหนา้จากเขามากข้ึน 

 
ในความฝันคร้ังท่ีสอง (ข้อ 9) ซ่ึงใหญ่กว่านั้น  โยเซฟเองก็เหนือกว่าครอบครัวทั้งหมดของ 
อิสราเอล   การกล่าวซ ้ าของประเด็นหลกัของความฝันได้ยืนยนัว่า ส่ิงท่ีพระเจา้ได้ท านายไวจ้ะ 
เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน (เปรียบเทียบ 41:32)    ยาโคบไดส้ังเกตถึงการเปิดเผยเหล่าน้ี แต่ไดขุ้่นเคือง ถึง
ความเป็นไปได้ท่ีว่าบุตรชายของเขาจะอยู่ในต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจเหนือเขา (ข้อ 10-11)                    
ทุกวนัน้ี หลายคนก็ขุ่นเคืองต่อการเลือกของพระเจา้ ท่ีมีต่อบางคนไปสู่ความโดดเด่นท่ีพิเศษและ 
ความเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด 

 



“โยเซฟถูกพรรณนาวา่ดีในทางศีลธรรม แต่ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หญ่และเป็นเด็กท่ีชอบท าเสียงอึกทึก การ
เปิดเผยความลบั การโออ้วด และเส้ือคลุมของเขาก าลงัเร้าความโกรธของพวกพี่ชายท่ีมีต่อเขาอยา่ง
มาก”954 

 
ตัวแทนในอนาคตและผู ้เป็นกระบอกเสียงแทนของพระเจ้าในอียิปต์นั้ น ไม่น่าสร้างความ 
ประทบัใจท่ีแยใ่นการปรากฎคร้ังแรกของเขานัน่คือ เด็กท่ีถูกตามใจ  ผูนิ้นทา  คนคุยโม”้955 

 
การอา้งอิงต่างๆ ตามบทนั้นก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นวา่ ณ เวลาน้ีไม่วา่โยเซฟไดต้ระหนกัวา่ความ
ฝันต่างๆ ของเขาเป็นการพยากรณ์ของพระเจา้หรือไม่    บ่อยคร้ังผูค้นไดถื้อว่าความฝันต่างๆ เป็น
การเปิดเผยของพระเจา้ในโลกตะวนัออกโบราณ956 ถา้โยเซฟไดถื้ออยา่งนั้น  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เขาได้
เช่ือมโยงส่ิงเหล่านั้นกบัครอบครัวของเขาอยา่งกลา้หาญก็อาจบ่งบอกถึงความเช่ือของเขา957 

 
“น่าจะเป็นไปไดม้ากกว่าท่ีว่า ความฝันและการเล่าความฝันควรจะเป็นท่ีเขา้ใจว่าเป็นค าพยากรณ์                     
ท่ีไม่น่าสงสัยท่ีกล่าวออกมาโดยโยเซฟ   พระเจา้มีแผนการส าหรับชีวิตของเขาซ่ึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางในอนาคตของเขาและทนัทีทนัใดนั้นโยเซฟก็แบ่งปันถึงความกระตือรืนร้นท่ีการเปิดเผย
นั้นก่อใหเ้กิด”958 

 
 พระเจา้เลือกบุคคลต่างๆ ท่ีสัตยซ่ื์อและชอบธรรมเพื่อต าแหน่งของการเป็นผูน้ า แต่บรรดาผูท่ี้ไดรั้บ
เลือกเหล่านั้นอาจประสบกบัความเกลียดชงัท่ีริษยาของพี่นอ้งของพวกเขา 
 

“อ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ไม่ใช่พิมพเ์ขียวท่ีมีรายละเอียดท่ีตายตวัซ่ึงบงการและท าให้อุปนิสัย
ของมนุษยข์ยบัเขยื้อนไม่ได”้959 

 
2. การขายโยเซฟไปยงัอยีปิต์  37:12-36 

 
 พวกพี่ชายของโยเซฟไดต้อบสนองต่อการเยี่ยมเยียนพวกเขา ท่ีถูกบนัทึกไวค้ร้ังท่ีสองของเขาดว้ย
ความเป็นศตัรูกนัอยา่งยิง่    พวกเขาไดว้างแผนท่ีจะฆ่าเขาและท าใหค้วามฝันต่างๆ ของเขานั้นเป็นไปไม่ไดท่ี้
จะบรรลุผล ส าหรับเหตุผลเชิงปฏิบติัแลว้ พวกเขาไดต้ดัสินใจท่ีจะขายเขาและหลอกลวงให้ยาโคบคิดวา่สัตว์
ป่าไดฆ่้าเขา ทั้งๆ ท่ีมีแผนการของพวกเขานั้น  พระเจา้ไดท้  าใหโ้ยเซฟมีชีวติอยูแ่ละปลอดภยัในอียิปต ์  อยา่ง
ถากถางแล้ว โดยการขายโยเซฟไปยงัอียิปต์นั้นพวกพี่ชายของเขาได้ท าให้ความฝันต่างๆ ท่ีพวกเขาได้
แสวงหาท่ีจะท าลายลา้งนั้นเป็นจริงข้ึนมา จุดจดจ่อของส่วนน้ีก็คือการหลอกลวง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนอีก
ของเร่ืองราวของยาโคบและเร่ืองราวของโยเซฟ 



 
37:12-17  เป็นเร่ืองปกติส าหรับผูเ้ล้ียงแกะท่ีจะน าฝงูแกะของพวกเขาจากบา้นไปในระยะทางหลายไมลเ์พื่อ 

แสวงหาทุ่งหญ้า เมืองเชเคมอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเฮโบรนประมาณ 60 ไมล์ ยาโคบได้เป็น
เจา้ของท่ีดินท่ีนัน่ (33:19)    เมืองโดธานก็อยูห่่างไปทางทิศเหนืออีก 17 ไมล ์

 
37:18-24  มาตรการท่ีร้ายแรงมากซ่ึงพวกพี่ชายของโยเซฟไดพ้ิจารณาจะฆ่าเขานั้น ไดน้ านกัอรรถาธิบาย 
 บางคนท่ีจะสรุปว่ามนัไม่ใช่แค่ความเกลียดชังส่วนตัวท่ีเกิดจากความริษยาท่ีได้จูงใจพวกเขา 
 เท่านั้น (เปรียบเทียบ คาอิน,  4:9)  พวกเขาคงไดต้อ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงน ้ าพระทยัของพระเจา้ 
 อยา่งท่ีไดเ้ปิดเผยในความฝันต่างๆ ของยาโคบอีกดว้ย 
 

“เพราะฉะนั้นความเกลียดชงัของพวกพี่ๆ ก็เป็นการกบฎต่อเร่ืองราวท่ีอยูใ่นความฝันต่างๆ ซ่ึงเป็น
การกบฎต่ออ านาจของพระเจา้ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัส่ิงเหล่านั้นเอง ผูซ่ึ้งไดใ้ห้ความฝันต่างๆ มา ถอ้ยค าท่ี
ตามปกติแลว้แปลวา่ ‘คนช่างฝัน’ [ขอ้ 19] นั้น มีความหมายมากกวา่ค าภาษาองักฤษของเรา นัน่คือ 
ผูห้น่ึงท่ีไดรั้บฤทธ์ิเดชไปสู่ความฝันต่างๆ แบบเผยพระวจนะ”960 

 
รูเบน ในฐานะบุตรหัวปี ไดดู้แลผลประโยชน์ต่างๆ ของบิดาของเขา และรู้ถึงความโศกเศร้าแบบ 

 ไหนท่ีการตายของโยเซฟจะน ามาสู่ยาโคบ ก็ไดแ้สวงหาท่ีจะไวชี้วิตของโยเซฟและปลดปล่อยเขา 
 จากบ่อในภายหลงั    บางทีรูเบนไดต้อ้งการท่ีจะกลบัไปสู่การท าดีต่อบิดาของเขา (เปรียบเทียบ 
 35:22)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่ีแห่งการกกัตวัโยเซฟนั้นเป็นบ่อแหง้หรือท่ีเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
 
37:25-28  เมืองโดธานเป็นเส้นทางของกองคาราวานท่ีเร่ิมตน้จากเมืองดามสักสัไปยงัอียิปต์961 คร้ังถดัไป 

พวกพี่ชายจะทานอาหารต่อหนา้โยเซฟ และเขาจะนัง่ท่ีหวัโตะ๊ (43:32-34) 
 

โมเสสไดอ้า้งอิงถึงพวกพ่อคา้ท่ีไดซ้ื้อโยเซฟว่าเป็นคนอิชมาเอล (ขอ้ 25, 27, 28) และคนมีเดียน  
(ขอ้ 28) บางทีกองคาราวานก็ประกอบไปดว้ยการรวมกนัของสองกลุ่มเหล่าน้ีของลูกหลานของ   
อบัราฮมัผูซ่ึ้งเป็นกองคาราวานพ่อคา้แบบเร่ร่อน (เปรียบเทียบ 39:1; วนฉ. 8:24)    ชางเมืองบริเวณ                
น้ีบางคร้ังไดใ้ช้ช่ือเหล่าน้ีอย่างสลบักนัได ้   “คนอิชมาเอล” เป็นค าโดยทัว่ไปมากกว่าส าหรับคน
เร่ร่อนชาวอาหรับ มันได้กลายมาเป็นช่ือเ รียกโดยทั่วไปส าหรับเผ่าต่างๆ ในทะเลทราย                 
“คนมีเดียน” เป็นค าเก่ียวกบัเช้ือชาติท่ีเจาะจงมากกว่า962 อีกทางหน่ึง “คนอิชมาเอล” อาจระบุถึง 
สหพนัธ์ของเผ่าต่างๆ กบัคนมีเดียนซ่ึงก่อให้เกิดองค์ประกอบหน่ึง (เปรียบเทียบ 25:13-17) 963 

แทนท่ีจะเป็นตวัแทนแห่งความตาย  พวกพ่อคา้ไดพ้ิสูจน์ว่าเป็นเคร่ืองมือแห่งการช่วยให้พน้ของ 
พระเจา้ 



 
เหมือนกบัรูเบน  ยดูาห์ก็ไม่รู้สึกอยากฆ่าโยเซฟ    กระนั้นเขาก็ไม่เต็มใจท่ีจะปล่อยเขาให้เป็นอิสระ 
เช่นกนั    บางทีเขากลวัถึงการคาดหวงัท่ีวา่โยเซฟจะไดรั้บสิทธิบุตรหวัปี เน่ืองจากวา่เขา (ยดูาห์) อยู่
ในล าดบัของการท่ีจะรับพรของยาโคบ   การแนะน าของเขาท่ีให้พวกพี่ๆ ขายโยเซฟนั้นก็บ่งบอกวา่ 
เขารู้วา่การคา้ทาสเป็นเร่ืองปกติในอียปิต ์ ราคาส าหรับการขายโยเซฟนั้นก็เป็นราคาเดียวกนัท่ีต่อมา  
พระเจา้ไดร้ะบุใหค้นอิสราเอลท่ีจะจ่ายส าหรับทาสท่ีมีอายรุะหวา่ง 5 ถึง 20 ภายใตธ้รรมบญัญติัของ
โมเสส (ลนต. 27:5) เป็นท่ีชดัเจนว่าราคาเหล่าน้ีก็เป็นมาตรฐานในโลกตะวนัออกใกลส้มยัโบราณ 
ณ เวลาน้ีผูเ้ล้ียงแกะท่ีถูกจา้งโดยคนอ่ืนๆ ก็ไดรั้บค่าจา้งประมาณ 8 เชเขล ต่อปี964 

 
“ถา้โยเซฟกา้วไปสู่หนา้ต่างๆ ของประวติัศาสตร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในฐานะผูท้  าดีท่ีสารเลว ยดูาห์กา้วไปสู่
ในฐานะผูค้า้ทาสผูซ่ึ้งไดห้นัหลงัให้กบันิมิตท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่อบัราฮมั เขานั้นแข็งกระดา้งต่อบิดา
ของเขาและเยาะเยย้ครอบครัวแห่งพนัธสัญญา”965 

 
ความส าคญัของการกระท าของพวกพี่ชายของโยเซฟนั้นก็ยิ่งใหญ่กวา่การปรากฎในตอนแรก “พวก 

 เขาไม่ได้เพียงแต่ขายน้องชายของพวกเขาเท่านั้น  แต่ในน้องชายของพวกเขานั้น  พวกเขาไดทิ้้ง 
 สมาชิกของเช้ือสายตามท่ีไดส้ัญญาไวแ้ละมอบให้แด่อบัราฮมั  อิสอคั  และยาโคบจากการสามคัคี- 
 ธรรมของครอบครัวท่ีถูกเลือกสรรไว ้และไดท้  าบาปต่อพระเจา้แห่งความรอดและพระสัญญาต่างๆ 
 ของพระองค”์966 

 
37:29-36  รูเบนไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการขายโยเซฟ เม่ือเขาไดก้ลบัมาและพบวา่โยเซฟหายไป เขาไดรู้้สึกเป็น 
 ทุกขอ์ยา่งยิ่ง ยาโคบคงจะให้เขารับผิดชอบส าหรับความปลอดภยัของโยเซฟ เน่ืองจากวา่รูเบนเป็น 
 บุตรคนโตของพวกพี่นอ้ง พวกพี่ชายของโยเซฟไดป้กปิดบาปหน่ึงดว้ยบาปอีกอยา่งหน่ึง 
 

“เน้ือหาท่ีควบคู่มากับเส้ือคลุม [ข้อ 32] ก็มีความเห้ียวโหดตรงๆ ท่ีแน่นอนเก่ียวกับมัน   
 พวกเขาไม่ไดพ้ยายามท่ีจะท าใหเ้ร่ืองเคราะห์ร้ายนั้นเบาลง”967 

 
ยาโคบไดห้ลอกลวงบิดาของเขาดว้ยหนงัแพะ (27:16)  ตอนน้ีพวกบุตรชายของเขาก าลงัหลอกลวง 
เขาดว้ยเลือดแพะ (ขอ้ 31) 

 
ถา้ยาโคบไดเ้ช่ืออยา่งหนกัแน่นมากข้ึนในการเปิดเผยของพระเจา้ในความฝันต่างๆ ของโยเซฟนั้น  

 เขาคงไม่ได้ด่วนลงความเห็นว่าโยเซฟได้ตายแล้ว และความโศกเศร้าของเขาก็คงจะไม่มาก 



 (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 18:33)    ความกลวัต่างๆ ของยาโคบนั้นไม่มีเหตุผล แต่เขาไม่ไดต้ระหนกัถึง 
 ส่ิงน้ีในกรณีน้ีเพราะวา่เขาไดเ้ลือกท่ีจะด าเนินชีวติตามท่ีตามองเห็น ไม่ใช่โดยความเช่ือ 
 

ฟาโรห์ท่ีถูกอา้งอิงถึง (ขอ้ 36) บางทีเป็นอเมเนมเฮตท่ี 2 (1929 –1895 กคศ.) และเมืองหลวงของ 
อียิปต์ระหว่างสมยัน้ี (ราชวงศ์ท่ี 12) คือเมมฟิส น่ีคือท่ีท่ีโยเซฟถูกน าไป โปทิฟาร์ในฐานะผู ้
บญัชาการทหารรักษาพระองคข์องฟาโรห์ คงไดอ้ยูใ่นบทบาทของเพชรฆาตของกษตัริยผ์ูซ่ึ้งท าการ
ประหารชีวิตตามค าสั่งของฟาโรห์    “โปทิฟาร์” เป็นรูปแบบยอ่ของโปทิเฟรา (41:45) ซ่ึงหมายถึง 
“เขาผูซ่ึ้ง รา [พระอาทิตย]์ ไดใ้หม้า”    ความหมายของค าฮีบรู ซารีส ท่ีแปลในขอ้ท่ี 36 วา่ “ขุนนาง” 
หรือ “เจา้หนา้ท่ี” ไดเ้ปล่ียนความหมายไปสู่ “ขนัที” ในสหสัวรรษแรก กคศ.”968 โจเซฟัสไดเ้รียก
โปทิฟาร์วา่พอ่ครัวใหญ่ของฟาโรห์ซ่ึงอาจถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง969 

 
บทน้ีเป็นหน่ึงในหลายบทในการบนัทึกประสบการณ์ของโยเซฟท่ีแสดงถึงความสามารถของ            
พระเจา้ ซ่ึง เป็นเหตุให้ความโกรธของมนุษยท่ี์จะสรรเสริญพระองค ์ (สดด. 76:10)    พระองค์
สามารถท าให้สถานการณ์ต่างๆ ท่ี แย่ท  าการเพื่อความส าเร็จแห่งพระประสงค์ต่างๆ ของพระองค์
และเพื่อพระพรของบรรดาผูท่ี้ถูกเลือกสรรของ พระองคไ์ด ้(รม. 8:28) 

 
“ความอิจฉาเป็นรากของบาปเกือบทุกอยา่งท่ีมีต่อพี่นอ้งของเรา  และเม่ือใดก็ตามท่ีมนัถูกเก็บไวใ้น
ใจ มนัก็ มีการส้ินสุดของสันติสุข  การพกั และความพึงพอใจทั้งส้ิน    ความอิจฉาเป็น ‘ความเน่า
เป่ือยของกระดูก’ (สภษ. 14:30) และไม่มีใครท่ีสามารถคดัคา้นมนัได ้(สภษ. 27:4)  ‘ท่ีใดมีความ
ริษยาท่ีนัน่ก็วุน่วายและมีการกระท าชัว่ชา้ลามกต่างๆ’ (ยก. 3:16)” 970 

 
“เร่ืองราวของปฐมกาลน าเสนอโยเซฟในฐานะชายหนุ่มท่ีพิเศษอย่างมาก ผูซ่ึ้งได้ครอบครอง
คุณลกัษณะท่ีเขม้แข็งและหนกัแน่น  ผูซ่ึ้งไดค้รอบครองความมีศีลธรรมจรรยาท่ีสูงส่งและความ
จงรักภกัดีต่อพระเจา้และผูท่ี้เหนือกว่าเขา    เขาก็ถูกพรรณนาถึงความสุภาพในความสัมพนัธ์ของ
มนุษยอี์กดว้ย    อย่างน่าสังเกตแลว้ ก าลงัฝ่ายวิญญาณและทางศีลธรรมของโยเซฟดูเหมือนไม่ได้
ข้ึนอยู่กบัหรือเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยโดย ตรงและบางคร้ังบางคราวของพระเจา้ อย่างท่ีเป็นจริง
ส าหรับยาโคบ  อิสอคั และอบัราฮมั   จากนั้นอยา่งท่ีน่าเป็นไปไดก้็คือ ยาโคบตอ้งไดใ้ส่ความจริงท่ี
สร้างคุณลกัษณะอยา่งมากในชีวิตของชายหนุ่มคนน้ี ณ ตอนแรกๆ ดูเหมือนว่า เขาไม่ไดรั้บขอ้มูล
เช่นนั้นจากแหล่งอ่ืนๆ เลย    ถา้ส่ิงน้ีเป็นกรณียาโคบก็ได ้ท างานท่ีดีกวา่อยา่งมากกบัโยเซฟมากกวา่
กบับุตรชายคนอ่ืนๆ ของเขา”971 

 



“พวกเขา [พวกพี่ๆ ของโยเซฟ] ไดถู้กเล้ียงดูมาภายใตอิ้ทธิพลของยาโคบคนเก่า ในขณะท่ีโยเซฟได้
เป็น เพื่อนของยาโคบท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงหรือ ‘อิสราเอล’” 972 

 
 แรงจูงใจของโยเซฟนั้นก็ไม่ชัดเจนอย่างแทจ้ริงในตวับท เพราะฉะนั้น บรรดานกัศึกษาแห่งชีวิต
ของเขา ไดท้  าการ ตดัสินเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเขาว่าเป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนใหญ่ไดส้รุปวา่ เขา
เป็นหน่ึงในบรรดา ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์”973 คนจ านวนน้อยไดโ้ตแ้ยง้มุมมองน้ีและไดเ้ช่ือวา่เขา
นั้นเห็นแก่ตวัและชอบบงการ974 ขา้พเจา้เช่ือหลกัฐานตามตวับทนั้นชอบมุมมองแรกเป็นหลกั แมว้่าการ
กระท าบางอยา่งในระยะแรกๆ ของเขานั้น ถา้มองในแง่ดีท่ีสุดแลว้ ดูเหมือนจะไม่ฉลาด และถา้มองในแง่ท่ี
แยท่ี่สุดแลว้ ดูเหมือนจะเยอ่หยิง่ 
 
 บ่อยคร้ังแลว้ ผูค้นท่ีรับใช้พระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อก็ประสบกบัการข่มเหงอย่างรุนแรง แต่พระเจา้จะ
สงวนพวก เขาไว ้เพื่อวา่พวกเขาสามารถบรรลุผลจุดหมายปลายทางท่ีพระเจา้ใหม้าได ้   
 

3. ยูดาห์และทามาร์  บทที ่38 
 
 ดูเหมือนว่าในตอนแรกนั้น บทน้ีอยูผ่ิดท่ี เน่ืองจากวา่มนัขดัจงัหวะเร่ืองราวของโยเซฟ  แต่เราตอ้ง
จดจ าไวว้า่ น่ีเป็นล าดบัพงศข์องยาโคบ    น่ีเป็นเร่ืองราวของส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัทั้งครอบครัวของเขา ไม่ใช่แค่
โยเซฟเท่านั้น    ปัญหาหลกัท่ีบทน้ีกล่าวถึงก็คือการไม่มีลูก    เหตุการณ์ต่างๆ ของบทน้ีตอ้งเป็นระยะเวลา
อยา่งน้อย 20 ปี ซ่ึงเป็น หลายปีท่ีโยเซฟไดสู้ญหายไปจากครอบครัวของเขา (เปรียบเทียบ 37:2; 41:46-47; 
45:6) 
 
 ยดูาห์ไม่ประสบความส าเร็จในการพยายามท่ีจะท าให้ทามาร์ ลูกสะใภข้องเขา ท่ีจะแน่ใจถึงสิทธ์ิ
ของการท่ี นอ้งชายแต่งงานกบัภรรยาของพี่ชายผูซ่ึ้งไดต้ายไปนั้น ในฐานะท่ีเป็นวิธีสุดทา้ยนั้น  ทามาร์ได้
หลอกลวงใหเ้ขาท่ีจะ มีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัเธอโดยการปลอมเป็นหญิงโสเภณี ดว้ยวิธีนั้น เธอไดรั้กษา
สิทธิของเธอท่ีจะกลายมาเป็น มารดาของลูกๆ ของยูดาห์  ซ่ึงน้องชายไดแ้ทนท่ีพี่ชายฝาแฝดของเขาในการ
เกิดท่ีพิเศษ 
 

“เร่ืองราวสั้นๆ จากชีวิตของยดูาห์ท่ีติดตามมานั้นก็ถูกตั้งใจให้ช้ีให้เห็นถึงท่ีมาของสามครอบครัวท่ี
เป็นผู ้น าของเผ่าท่ีเป็นกษัตริย์ในอนาคตในอิสราเอล [เช-ลาห์  เปเรส และเศ-ราห์] และใน
ขณะเดียวกนัก็เพื่อแสดง  ให้เห็นถึงในอันตรายอะไรท่ีพวกบุตรชายของยาโคบได้อยู่ เก่ียวกับ              
การลืมการทรงเรียกท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของเช้ือชายของพวกเขา โดยทางการแต่งงานกบัผูห้ญิงคานาอนัและ
การพินาศไปในบาปของคานาอนั ถา้ความ  เมตตาของพระเจา้ไม่ไดแ้ทรกแซง และการน าโยเซฟไป



ยงัอียปิตก์็ไดเ้ตรียมหนทางส าหรับการยา้ยทั้งครอบครัวของยาโคบไปยงัแผน่ดินนั้น และไดป้กป้อง
ครอบครัวนั้นไวจ้ากอิทธิพลท่ีเส่ือมทรามของธรรมเนียมและประเพณีของคานาอัน  ขณะท่ี
ครอบครัวนั้นก าลงัขยายไปเป็นประเทศ”975 

 
 บทน้ีบนัทึกถึงการประนีประนอมของคนอิสราเอลกบัคนคานาอนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยดูาห์กบัชูอา
และทามาร์ซ่ึงไดส่้งผลต่อความสับสนของเช้ือสาย นัน่คือ เช้ือสายท่ีถูกเลือกสรรกบัเช้ือสายท่ีถูกกล่าวโทษ    
น่ีเป็นคร้ัง แรกท่ีหน่ึงในผูท่ี้ถูกเลือกสรรไว ้ไดเ้ลือกภรรยาท่ีอยูน่อกครอบครัวอนัเป็นท่ีโปรดปรานของพวก
บรรพบุรุษ เหมือน กับเอซาว  ยูดาห์ได้เลือกภรรยาจากแผ่นดินนั้น แมก้ระทัง่หน่ึงในคนคานาอนัท่ีถูก
สาปแช่งไว ้(เปรียบเทียบ 24:3-4; 27:46—28:2) บางทีมนัเป็นพื้นฐานส าหรับการห้ามต่อการรวมเมล็ดหลาย
ชนิดเขา้ดว้ยกนั  การเทียมแอกสัตวส์อง ชนิดท่ีแตกต่างกนั  การทอเส้นดา้ยสองชนิดไปเป็นเส้ือผา้ และส่ิง
อ่ืนๆ ในธรรมบญัญติัของโมเสส976 

 
“บุคคลหน่ึงก็ไดรั้บความประทบัใจท่ีชดัเจนท่ีวา่ ตั้งแต่เหตุการณ์ของดีนาห์นั้น (บทท่ี 34)  ยาโคบก็
มีการควบคุมเหนือพฤติกรรมของครอบครัวของเขานอ้ยลงไปทุกที”977 

 
38:1-11  การท่ีนอ้งชายแต่งงานกบัภรรยาของพี่ชายผูซ่ึ้งไดต้ายไปนั้นเป็นธรรมเนียมตามปกติในโลกตะวนั 
 ออกใกลโ้บราณ ณ เวลาน้ี (ขอ้ 8-10) 978 มนัยงัเป็นเร่ืองปกติในเอเชีย  อฟัริกา และบริเวณอ่ืนๆ อีก 

ดว้ย แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในเมโสโปเตเมีย ธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดล้บลา้งมนั 
แต่ได้จ  ากดัมนัในอิสราเอลเพื่อท่ีจะสงวนความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวิตสมรสไว ้(เปรียบเทียบ ฉธบ. 
25:5-10)  

 
“ความมหนัตข์องบาปของโอนนันั้นอยูใ่นการฝ่าฝืนโดยเจตนาท่ีมีต่อครอบครัว ต่อภรรยา  ม่ายของ
พี่ชายของเขาและต่อร่างกายของเขาเอง   พระคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษแบบมาตร- ฐานก็ลม้เหลวท่ี
จะท าใหม้นัชดัเจนวา่ น่ีเป็นการปฏิบติัท่ีด้ือร้ันของเขา เม่ือ (ขอ้ 9) ควรถูกแปลวา่ ‘เม่ือใดก็ตาม’” 979 

 
การปฏิเสธของโอนนัท่ีจะใหลู้กแก่ทามาร์ไม่ไดเ้พียงแต่แสดงถึงการขาดความรักส าหรับพี่ชายท่ีได้

 ตายไปของเขาเท่านั้น มนัยงัไดเ้ปิดเผยถึงหัวใจท่ีเห็นแก่ตวัของโอนนัท่ีตอ้งการส่ิงท่ีจะตกไปเป็น 
 ของทายาทของพี่ชายของเขามาเป็นของเขาเองอีกดว้ย ถา้ทามาร์ไดใ้ห้ก าเนิดบุตรชายแก่เขา เด็กนั้น 
 จะไดเ้ป็นผูสื้บทอดนามของเอร์เช่นเดียวกบันามของโอนนั (เปรียบเทียบ นรธ. 4:5, 21-22) พระเจา้ 
 ได้พิพากษาบาปของโอนันอย่างรุนแรง เพราะว่าลูกหลานนั้นส าคญัในแผนการของพระองค ์
 ส าหรับพวกบรรพบุรุษของอิสราเอล ไม่ใช่เพราะวา่เขาไดป้ฏิบติัการคุมก าเนิด พระเจา้ละการเลือก 
 วา่ลูกก่ีคนท่ีเราจะมีและจะมีเม่ือไหร่นั้นไวก้บัเรา แมว้า่พระองคค์วบคุมส่ิงน้ีอย่างสิทธ์ิขาด โอนนั 



 ก าลงัท าให้ความส าเร็จแห่งพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมั  อิสอคัและยาโคบเสียไป 
 (เปรียบเทียบ 11:4)    น่ีเป็นบทแรกท่ีกล่าวอยา่งชดัเจนวา่ พระเจา้ไดท้  าใหใ้ครคนหน่ึงตาย 
 

ยดูาห์ไดท้  าบาปต่อทามาร์โดยการบงัคบัให้เธอท่ีจะด าเนินชีวิตในฐานะหญิงม่าย (ขอ้ 11)    เขาได ้
ต าหนิทามาร์อยา่งผิดๆ ส าหรับการตายของบุตรชายของเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 26) แทนท่ีจะต าหนิ
บุตรชายของเขา    ทามาร์มีสิทธ์ิทุกอยา่งในการท่ีจะมีบุตร   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ในฐานะสมาชิก ของ
ครอบครัวท่ีถูกเลือกสรรไวน้ั้น  ยูดาห์ควรท าให้แน่ใจว่าเธอมีโอกาสท่ีถูกตอ้งอีกโอกาสหน่ึงท่ีจะ
ใหก้ าเนิดบุตร 

 
ยดูาห์ผา่นเขา้มา ณ ตอนตน้ของเหตุการณ์น้ีอีกคร้ังในฐานะผูช้ายท่ีไร้เมตตาและแข็งกระดา้ง ก่อน 
หน้านั้นเขาไดแ้นะน าให้ขายโยเซฟไปสู่ความเป็นทาสเพื่อจะไดเ้งินจากเขาและหลอกลวงยาโคบ 
ทั้งๆ ท่ีมีการคดัคา้นของรูเบน (37:26-27, 29-30)    ตอนน้ีผูเ้ขียนไดพ้รรณนาวา่เขาไม่ไดแ้สดง 
ความโศกเศร้าต่อการตายของลูกทั้งสองคนของเขา  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัยาโคบผูซ่ึ้งไดโ้ศกเศร้าต่อ 
การตายท่ีดูเหมือนเป็นจริงของโยเซฟจนไม่สามารถปลอบใจได ้(37:34-35)    ยดูาห์ยงัไดส้ั่งให้มี 
การเผาบุตรสะใภข้องเขาอีกดว้ย (38:24) 

 
38:12-30  เม่ือยดูาห์ไดห้ลอกลวงยาโคบนั้น (37:31-32) แพะและเส้ือผา้ไดเ้ป็นลกัษณะส าคญัในอุบาย และ

อีกคร้ังหน่ึง ท่ีน่ีแพะและเส้ือผา้ก็เป็นลกัษณะท่ีส าคญัในการหลอกลวงยดูาห์ของทามาร์ ยุทธวิธีของ 
ทามาร์ส าหรับการไดม้าซ่ึงสิทธิของเธอนั้นไม่เป็นท่ีน่ายกยอ่ง  เธอไดเ้ล่นบทบาทของหญิงโสเภณี 
โดยทัว่ไป (ค าฮีบรู โซนา)    ภายหลงัเพื่อนคนคานาอนัของยดูาห์ไดอ้ธิบายว่าเธอเป็นหญิงโสเภณี 
ท่ีอยูต่ามปูชนียสถาน (ขอ้ 21  ค  าฮีบรู คีดีซา) แต่บางทีเขาไดก้ล่าวส่ิงน้ีเพื่อท่ีจะยกสถานะ ทางสังคม
ของเธอในสายตาของผูช้ายคนอ่ืนๆ ท่ีเขาไดก้ล่าวถึง    แมว้า่สังคมทางโลกตะวนัออก ใกลโ้บราณ
ได้ประณามการล่วงประเวณี แต่ก็อนุญาตให้มีการเป็นโสเภณี980 โดยการเอาผา้คลุม หน้าไวน้ั้น               
ทามาร์ได้ปิดบงัเอกลกัษณ์ของเธอจากยูดาห์ แต่ไดน้ าเสนอตวัเธอเองว่าเป็นผูห้ญิง ท่ีถูกหมั้นไว ้
(กบัเช-ลาห์)  เน่ืองจากว่า หญิงท่ีถูกหมั้นไวไ้ดเ้อาผา้คลุมหน้าไว ้(เปรียบเทียบ 24:65; 29:21-25)  
อย่างไรก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีว่า เธอได้แสวงหาท่ีจะได้รับเช้ือสายโดยยูดาห์นั้น ก็แสดงถึงความ
ปรารถนาท่ีถูกตอ้งของเธอส าหรับการมีบุตรเป็นอย่างน้อย    บางทีมนัเปิดเผยถึงความปรารถนา
ของเธอท่ีจะเขา้ไปสู่พระสัญญาต่างๆ ของอบัราฮมัโดยการให้ก าเนิดบุตรแก่ยดูาห์และบุตรชายของ
เขาอีกดว้ย ครอบครัวของยาโคบไดป้ระสบกบัการหลอกลวงอีกคร้ังหน่ึง “ทามาร์ก็มี คุณสมบติัใน
ฐานะวรีสตรีในเร่ืองราวน้ี เพราะวา่เธอไดเ้ส่ียงทุกส่ิงเพื่อสิทธิของเธอท่ีจะเป็นมารดา ในครอบครัว
ของยดูาห์และท่ีจะปกป้องครอบครัวนั้น”981 

 



“แม้ว่าการกระท าของทามาร์ในเร่ืองน้ีอาจดูเหมือนแปลกต่อเรา ก็มีหลักฐานท่ีว่าท่ามกลาง     
คนอสัซีเรียและฮิตไทต์โบราณนั้น ส่วนหน่ึงของธรรมเนียมก็คือวา่ ความรับผิดชอบท่ีจะสืบสกุล
โดยการแต่งงานกบัภรรยาม่ายของพี่นอ้ง สามารถส่งต่อไปยงับิดาของสามี คนท่ีไดต้ายไปนั้นได ้ถา้
ไม่มีพี่น้องท่ีจะท าหน้าท่ีน้ี  ดังนั้นทามาร์ก าลังพยายามท่ีจะได้มาซ่ึงส่ิงนั้นซ่ึงเธอก็มีสิทธิทาง
กฎหมาย”982 

 
โมเสสไม่ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจของเธออยา่งชดัเจน    ไม่วา่เธอไดเ้ขา้ใจและเช่ือพระสัญญาต่างๆ ท่ีมี 

 ต่อพวกบรรพบุรุษเก่ียวกบัการทรงเรียกท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพวกเขาหรือไม่ก็ตาม  เธอไดก้ลายมาเป็น 
 บรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์ (นรธ. 4:18-22; มธ. 1:3, 16) 
 

“อย่างท่ีในบทท่ี 20 ท่ีท่ีเช้ือสายของอบัราฮมัได้ถูกปกป้องโดยอาบีเมเลคท่ี ‘ชอบธรรม’ (ซัดดิก 
20:4; NIV ‘ไร้เดียงสา’) (เปรียบเทียบ 26:9-11 อีกดว้ย) มนัคือผูห้ญิงท่ีช่ือทามาร์ ไม่ใช่ยดูาห์บรรพ-
บุรุษผูซ่ึ้งในท่ีสุดแลว้รับผดิชอบต่อการอยูร่อดของลูกหลานของครอบครัวของยดูาห์”983 

 
การตอบสนองของยดูาห์ต่อบาปของเขาท่ีท าต่อพระเจา้และทามาร์นั้นดูเหมือนจะเป็นการกลบัใจท่ี
แทจ้ริง (ขอ้ 26)    เขาไดส้ารภาพความผิดของเขาและไดก้ลบัใจโดยการหยุดการมีความสัมพนัธ์ 
ทางเพศกบัเธอ ซ่ึงเป็นลูกสะใภข้องเขา     เป็นท่ีชดัเจนว่า มนัเป็นเพราะว่าการกลบัใจของเขานั้น 
แทจ้ริงจนยาโคบไม่ไดก้นัเขาไวจ้ากการรับพระพรพิเศษอย่างท่ีเขาไดก้นัรูเบน สิเมโอน และเลว ี
ออกไปนั้น เพราะวา่เขาไดถ่้อมตวัลง พระเจา้ไดย้กชูเขาใหเ้ป็นหวัหนา้ของครอบครัวของ อิสราเอล
และได้อวยพรลูกๆ  ท่ี เขาได้ เ ล้ี ย ง ดูแม้ว่ าพวก เขา เ ป็นผลลัพ ธ์ของบาปของ เขาก็ตาม                                       
จง เปรียบเทียบพระพรของพระเจา้ท่ีมีต่อซาโลมอน แมว้า่เขาเป็นผลลพัธ์ของการสมรสกนัท่ีไม่ถูก 
กฎหมายของดาวดิกบับทัเชบาก็ตาม 
 
“ฉากน้ี ก็ก าหนดการเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงของยดูาห์ เม่ือเขาประกาศวา่ทามาร์นั้น ‘เธอชอบ
ธรรม ขา้พเจา้ไม่ชอบธรรม’ (ความหมายตามตวัอกัษร 38:26)” 984 

 
“. . . ในเร่ืองสั้นๆ ท่ีเป็นประวติับุคคลน้ี  การเปล่ียนคุณลกัษณะคือส่ิงท่ีปฐมกาลกล่าวถึง เช่น               
อบัรามก็กลายมาเป็น อบัราฮมั  ยาโคบก็กลายมาเป็นอิสราเอล  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในครอบครัวของ
ยาโคบนั้น  เราก็เห็นตวัอยา่งของการเปล่ียนคุณลกัษณะ เช่น รูเบน ผูซ่ึ้ง เป็นผูล้ะเมิดต่อภรรยานอ้ย
ของบิดาของเขา ภายหลงัก็แสดงความห่วงใยอยา่งใหญ่หลวง ต่อโยเซฟและบิดาของเขา  ในขณะท่ี
โยเซฟท่ีทะล่ึงและอวดดีก็กลายมาเป็นรัฐบุรุษผูซ่ึ้ง ยกโทษให้แก่พวกพี่ชายของเขา ดงันั้น บทน้ีก็มี



บทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าให้เส้นทาง ของเร่ืองราวท่ีตามมานั้นชดัเจน ถา้ปราศจากบทน้ีแลว้ 
เราก็จะพบวา่การพฒันาของมนั นั้นก็อธิบายไม่ได”้985 

 
เปเรศ (หมายถึง รอยแตก หรือผูห้น่ึงซ่ึงตีฝ่า) เป็นคนท่ีออกมาคนแรกของฝาแฝด (ขอ้ 27-30) เขา 
ไดก้ลายมาเป็นบรรพบุรุษของดาวิดและพระเมสสิยาห์ (นรธ. 4:18-22; มธ. 1:3, 16)    โมเสสคงได้
รวมสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไม่ธรรมดารอบๆ การเกิดของฝาแฝดน้ีไวใ้นการบนัทึกเพื่อท่ีจะเน้นถึง       
การเลือกของพระเจา้ท่ีมีต่อบุตรชาย ผูซ่ึ้งเช้ือสายแห่งพระพรจะมาทางเขาได ้

  
“เขา [ยูดาห์] และพวกพี่น้องของเขาได้ขายน้องชายของพวกเขาไปยงัอียิปต์ ซ่ึงคิดว่าพวกเขา
สามารถขดัขวางการออกแบบของพระเจา้ท่ีวา่พวกพี่ชายจะรับใชน้อ้งชาย ซ่ึงก็คือ โยเซฟ   กระนั้น
ในครอบครัวของยูดาห์เองแม้จะมีความพยายามของเขาท่ีจะขัดขวางการ แต่งงานของทามาร์                   
น ้าพระทยัของพระเจา้ก็ไดท้  าการในการยนืยนัท่ีเขม้ขน้ถึงหลกัการ ท่ีวา่ พี่จะรับใชน้อ้ง”986 

 
ดา้ยแดงไดท้  าเคร่ืองหมายคนท่ีเกิดมาอนัดบัสอง ซ่ึงก็คือเศ-ราห์ (รุ่งอรุณ นัน่คือ แดงหรือแดงสด)  
มนัไม่ไดบ้่งบอกถึงเช้ือสายของพระเมสสิยาห์  เช้ือสายนั้นไดม้าทางบุตรชายอีกคนหน่ึง ซ่ึงก็คือ 
เปเรศ บางทีดา้ยก็เป็นแค่รายละเอียดของเร่ืองราวท่ีอธิบายถึงช่ือท่ีไดใ้หม้า 

 
“กุญแจสู่เร่ืองราวน้ีก็คือ ความคล้ายคลึงกนัท่ีน่าสังเกต ระหว่างการเกิดของเปเรศและเศราห์และ
การเกิดของยาโคบและเอซาว    การเกิดทั้งสองน้ีก็เก่ียวขอ้งกบัฝาแฝด  ในการเกิดทั้งสองน้ี คนท่ี
หนุ่มกว่าก็ผลักดันคนท่ีแก่กว่าและแทนท่ีเขา  และในการเกิดทั้ งสองน้ี คนท่ีถูกคาดหวงัตาม
ธรรมชาติท่ีจะไดรั้บสิทธิบุตรหวัปี แต่ก็สูญเสียมนันั้น ก็เก่ียวขอ้งกบัสีแดง เช่น ถัว่แดงในกรณีของ
เอซาว และดา้ยแดงในกรณีของเศราห์”987 

 
แม่ในพระคมัภีร์ท่ีไดใ้หก้ าเนิดฝาแฝด คือเรเบคาห์และทามาร์เท่านั้น 

 
“อยา่งท่ีเร่ืองราวของยาโคบไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองราวของการด้ินรนของฝาแฝด ยาโคบและ เอซาวนั้น 
(25:22)  ดงันั้นตอนน้ี บทสรุปของเร่ืองราวของยาโคบก็บ่งบอกโดยการด้ินรน ท่ีคลา้ยกนัของฝา
แฝด    ในทั้งสองกรณีนั้น  การด้ินรนไดส่้งผลต่อการพลิกกลบัของสิทธิ บุตรหัวปีและสิทธิแห่ง
พระพร. . . . การรวบรัดและความเคร่งครัดท่ีซ่ึงเร่ืองราว ถูกเล่านั้นก็ทิ้งความประทบัใจไวว้่า 
ความหมายของเน้ือหานั้นก็ชดัเจนในตวัของมนัเอง ต่อผูอ่้าน ท่ีจริงมนัไดเ้กิดข้ึนหลงัจากชุดท่ียืด
ยาวของการพลิกกลบัท่ีซ่ึงนอ้งมีความ ไดเ้ปรียบพี่ชาย และความหมายของมนัก็ชดัเจน”988   

 



 ความตั้งใจแบบคนเจา้ส าราญของยดูาห์ในบทน้ี ก็ตรงขา้มกบัการควบคุมตนเองของโยเซฟในการ
ทดลอง ทางเพศในบทถดัไป ท่ีน่ียดูาห์ท่ีมีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศก็รับเอาการเสนอท่ีล่อลวงของทามาร์
และก็ขยายครอบ ครัวของเขา ต่อมาโยเซฟท่ีบริสุทธ์ิก็ต่อตา้นการเสนอท่ีล่อลวงของภรรยาของโปทิฟาร์ 
และส้ินสุดอาชีพของเขา (อยา่งชัว่คราว) ในคุก บทน้ียงัจดัเตรียมการศึกษาถึงตน้ก าเนิดของเผา่ยดูาห์อีกดว้ย 
และช่วยผูอ่้านให้ช่ืนชมกบัการคุกคามของคนคานาอนัท่ีมีต่อความบริสุทธ์ิของอิสราเอล  และช่วยให้เราท่ี
จะช่ืนชมกบัความเตม็ใจของยาโคบในภายหลงัท่ีจะละคานาอนัและไปร่วมกบัโยเซฟในอียปิต ์
 
 พระเจา้ก็แกไ้ขบรรดาผูท่ี้ไม่ค  านึงถึงแผนการของพระองค ์และติดตามชีวิตแห่งการท าให้ตนเองพึง
พอใจบ่อยคร้ังโดยการใชค้วามยุติธรรมแบบแกเ้ผด็ (นัน่คือ เก็บเก่ียวการลงโทษประเภทเดียวกนักบับาปท่ี
พวกเขาหวา่น) ในการลงวนิยัของพระองค ์
 

4. โยเซฟในบ้านของโปทฟิาร์  บทที ่39 
 
 โยเซฟไดป้ระสบกบัการอวยพรของพระเจา้ขณะท่ีเขาได้รับใช้ในบา้นของโปทิฟาร์อย่างสัตยซ่ื์อ    
ภรรยาของเจา้นายของเขาไดล่้อลวงเขาหลายคร้ัง  แต่เขาไดป้ฏิเสธขอ้เสนอของเธอเพราะวา่เขาไม่ตอ้งการท่ี
จะท าบาปต่อพระเจา้และทรยศต่อความวางใจของโปทิฟาร์ โยเซฟไดช่ื้นชมกบัพระพรท่ีอุดมสมบูรณ์ของ
พระเจา้ต่อไปแมก้ระทัง่เขาถูกจ าจองไวใ้นคุกเน่ืองจากการกล่าวหาผดิๆ 
 

“แต่ละฉากในการบนัทึกของชีวติของโยเซฟนั้นก็เปิดเผยถึงลกัษณะท่ีแตกต่างของคุณลกัษณะท่ีถูก
กระตุน้โดยทางวกิฤต”989 

 
“ในเชิงโวหารแลว้ เร่ืองราวของโยเซฟบ่อยคร้ังก็ท าให้เหตุการณ์ต่างๆ เป็นคู่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ความ ฝันสองคร้ังของโยเซฟ (บทท่ี 37) คู่ของหัวหนา้พนกังานขนมและหวัหนา้พนกังานน ้ าองุ่น 
(บทท่ี 40) และความฝันสองคร้ังของฟาโรห์ (บทท่ี 41)    หลงัจากเหตุการณ์ของยดูาห์และทามาร์
นั้น  บทท่ี 39 ก็จดั เตรียมเร่ืองราวท่ีสองของการทดลองของบรรพบุรุษโดยหญิงท่ีได้แต่งงาน
แลว้”990 

 
หญิงท่ีล่อลวงทั้งสองคนไม่ใช่คนอิสราเอล 

 
39:1-6   อนุประโยค “พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัโยเซฟ” ก็ปรากฎส่ีคร้ังในบทน้ี (ขอ้ 2, 3, 21, และ 23) และ 

อธิบายถึงเหตุผลส าหรับความส าเร็จของเขา   พระนามของพระเจา้ “พระเจา้” ซ่ึงก็คือ พระยาเวห์ 
ปรากฎเจ็ดคร้ังในบทน้ี (ขอ้ 2, 3 [2 คร้ัง], 5 [2 คร้ัง], 21, และ 23)  แต่ปรากฎคร้ังเดียวในล าดบัพงศ ์



ของยาโคบ (37:2—50:26) ใน 49:18 ก่อนหน้านั้นพระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอยู่กบัอิสอคัและยาโคบ 
(26:3, 24, 28; 28:15, 20; 31:3) พระยาเวห์เป็นพระนามท่ีพระเจา้ใช้    พระเจา้ท่ีรักษาพนัธสัญญา 
แห่งพวกบรรพบุรุษไดอ้ยู่กบับุตรชายคนน้ีของยาโคบซ่ึงอยู่ไกลจากบา้น โยเซฟนั้นมีรูปร่างท่ีดี 
และใบหน้าท่ีหล่อเหลาซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีดูเหมือนว่าเขาได้รับมรดกมาจากราเชลมารดาของเขา 
(เปรียบเทียบ 29:17) เขาไดพ้ิสูจน์วา่สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ยและดงันั้นพระเจา้ไดว้างเขาไวใ้นการ
ดูแลของมากข้ึน (เปรียบเทียบ ลก. 16:10) จงสังเกตว่าพระเจา้ไดอ้วยพรโปทิฟาร์เน่ืองจากโยเซฟ 
(เปรียบเทียบ 12:3ก) 

 
“ล าดบัเหตุการณ์ทั้งหมดของ 39:2-6 เป็นตวัอย่างท่ีเหมาะสมและชัดเจนอย่างเฉพาะเจาะจงถึง
ความหมายของพระพรในพนัธสัญญาเดิม    การช่วยเหลือและพระพรนั้นเป็นของร่วมกนั แมว้า่ทั้ง
สองอยา่งน้ีแตกต่างกนั    พระพรรวบรวมทั้งผูค้นและส่วนท่ีเหลือ ของการทรงสร้าง ผูบ้รรยายเพียง
แค่สันนิษฐานวา่พระพรสามารถไหลจากผูห้น่ึงซ่ึง  พระยาเวห์ช่วยเหลือไปย ังคนต่างชาติและ
ผูติ้ดตามของศาสนาต่างชาติอยา่งเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากผูห้น่ึงท่ีพระยาเวห์ช่วยเหลือ อ านาจโดย
ธรรมชาติในพระพรนั้นก็ขยายตวั. . .” 991 

 
39:7-23  เป็นท่ีชดัเจนวา่ โยเซฟมีอายุระหว่าง 24-26 ปี ณ เวลาน้ี    เขาอยูใ่นสภาพท่ี “ไม่มีชยัชนะ” ต่อ 

ภรรยาของโปทิฟาร์    ในฐานะทาสนั้น เขาตอ้งเช่ือฟังเธอ แต่ในฐานะคนใช้ท่ีน่าไวว้างใจและมี 
ศีลธรรมของโปทิฟาร์นั้นเขาตอ้งปฏิเสธเธอ เส้ือผา้ของผูช้ายโดยทัว่ไปในสมยัของพวกบรรพบุรุษ 
นั้นก็ประกอบไปดว้ยกางเขนขาสั้นท่ียาวคร่ึงแขง้และเส้ือคลุมท่ีคลา้ยคลึงกบัเส้ือยืดคอคลมท่ียาวๆ 
(เปรียบเทียบ 3:21; 37:3) 992 โยเซฟไดถื้อว่าการเช่ือฟังต่อพระเจา้เป็นความรับผิดชอบอนัดบัแรก 
ของเขา (ขอ้ 9) และดงันั้นไดเ้ลือกอยา่งท่ีเขาไดเ้ลือกนั้น (เปรียบเทียบ สดด. 51:4) 

 
จงสังเกตวา่ การเช้ือเชิญของภรรยาของโปทิฟาร์ท่ีจะให้โยเซฟนอน “ขา้ง” (ค าฮีบรู อีเซล) เธอ (ขอ้ 
10; เปรียบเทียบ ขอ้ 15, 16, 18; 41:3) ไม่ใช่ท่ีจะนอน “กบั” เธอ  ซ่ึงเป็นวลีโดยทัว่ไปมากกวา่ท่ี 
อธิบายถึงความสัมพนัธ์ทางเพศ (เปรียบเทียบ 34:7; 39:14)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ เธอไดเ้ช้ือเชิญความ 
คุน้เคยทางร่างกายของเขา ซ่ึงเธอไดห้วงัวา่จะน าไปสู่ความสัมพนัธ์ทางเพศ    จากการตระหนกัว่า 
กา้วแรกน้ีอาจน าไปท่ีไหนนั้น โยเซฟไดต้ั้งขอบเขตส าหรับเขาเองอยา่งชาญฉลาด และปฏิเสธท่ีจะ 
อยูต่ามล าพงักบัเธอ (ขอ้ 10) 993 
 
“เร่ืองราวเก่ียวกับโยเซฟก็พลิกกลับเค้าโครงเร่ืองอันเป็นท่ีรู้จักดีในเร่ืองราวของบรรพบุรุษ    
ในขณะท่ีก่อนหน้านั้ น มันเป็นภรรยาท่ีสวยงาม .  .  .  ของบรรพบุรุษ ผู ้ซ่ึงได้ถูกแสวงหา                            
โดยผูป้กครองต่างชาติ  ตอนน้ีเป็นโยเซฟ ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษท่ีหล่อเหลา . . .เอง ผูซ่ึ้งไดถู้กแสวงหา



โดยภรรยาของผูป้กครองต่างชาติ ในขณะท่ีในเร่ืองราวก่อนหน้านั้น เป็นพระเจา้ 12:17;20:3หรือ
ความบริสุทธ์ิทางศีลธรรมของผูป้กครองต่างชาติ (26:10) ท่ีไดช่้วยกู ้ ภรรยาแทนท่ีจะเป็นบรรพ -
บุรุษ ท่ีน่ี เป็นความกล้าหาญทางศีลธรรมของโยเซฟเองท่ีได้ ช่วยกู้สถานการณ์. . . ในขณะท่ี
เร่ืองราวก่อนหนา้นั้น จุดจอจ่อของผูเ้ขียนอยูท่ี่ความสัตยซ่ื์อของ พระเจา้ในการบรรลุผลพระสัญญา
ต่างๆ แบบพนัธสัญญาของพระองคใ์นเร่ืองราวของโยเซฟนั้น ความสนใจของผูเ้ขียนก็หนัไปท่ีการ
ตอบสนองของมนุษย ์

 
“ดงันั้น เร่ืองราวของโยเซฟก็ถูกตั้งใจท่ีจะให้ความสมดุลแก่เร่ืองราวของอบัราฮมั ของ อิสอคัและ
ของยาโคบ สองส่วนร่วมกนัน้ีก็แสดงถึงทั้งความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ทั้งๆ ท่ีมี ความลม้เหลวของ
มนุษย ์เช่นเดียวกบัความจ าเป็นของการตอบสนองท่ีเช่ือฟังและ สัตยซ่ื์อ”994 

 
 ความส าเร็จในการทดลองนั้นข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะมากกว่าสถานการณ์    คุณลกัษณะนั้นมุ่งไปท่ี
การอุทิศ ตนต่อน ้าพระทยัของพระเจา้    เราสามารถเห็นถึงคุณลกัษณะของโยเซฟในความจงรักภกัดีของเขา
ท่ีมีต่อโปทิฟาร์ เก่ียวกบัส่ิงท่ีเจา้นายของเขาได้มอบหมายไวใ้นการดูแลของเขา (ขอ้ 9)    เรายงัเห็น
คุณลกัษณะของโยเซฟในความ รับผิดชอบของเขาท่ีมีต่อพระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีเป็นของคนอ่ืนอีกดว้ย (ขอ้ 9)    
มนัชดัเจนยิ่งข้ึนในความรับผิดชอบ ของเขาท่ีมีต่อพระเจา้ท่ีจะนบัถือการทรงเรียกส่วนตวัท่ีพิเศษของเขา 
(37:5-9; 45:5-9)    นอกจากนั้นแลว้ เราก็เห็น คุณลกัษณะของโยเซฟในความรับผิดชอบของเขาท่ีมีต่อ             
พระเจา้เก่ียวกบั การทรงเรียกท่ีพิเศษของเขาในฐานะ สมาชิกของครอบครัวอิสราเอล 
 

“มนัถูกสังเกตนอ้ยเกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยบรรดาชายหนุ่มผูซ่ึ้งตอ้งจ าเป็นท่ีสุดท่ีจะสังเกตมนั
วา่ ใน การทดลองเช่นนั้น มนัไม่ใช่แค่ความรู้สึกในทางกามท่ีตอ้งถูกป้องกนัไว ้แต่ความโนม้เอียงท่ี
ฝังลึกกวา่สอง อยา่งอีกดว้ย ซ่ึงก็คือ การกระหายหาการยอมรับท่ีมีความรัก และความปรารถนาท่ีจะ
ตอบสนองต่อความรัก ของผูห้ญิงส าหรับการยกยอ่งและการอุทิศตน . . . สัดส่วนท่ีใหญ่ของความ
เดือดร้อนนั้นก็เน่ืองจากประเภทของความกลา้หาญท่ีไม่ไดค้วบคุมและไม่เหมาะสม”995 

 
 การลงโทษของโยเซฟนั้นเบาเม่ือพิจารณาถึงขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อเขา เป็นท่ีชดัเจนวา่ความสัตยสุ์จริต
ของโยเซฟได้ท าให้โปทิฟาร์ประทับใจ แต่เขาคงมีค าถามเก่ียวกับความบริสุทธ์ิของภรรยาของเขา 
(เปรียบเทียบ สดด. 105:18)    ดูเหมือนวา่ เขาไดเ้ช่ือเร่ืองราวของภรรยาของเขา (ขอ้ 19)996 การเป็นทาสของ
โยเซฟในบา้นของโปทิฟาร์ นั้นก็คาดการณ์ถึงความเป็นทาสของอียปิตข์องอิสราเอล 
 
 เน่ืองจากวา่พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัโยเซฟ (ขอ้ 21, 23) และเน่ืองจากวา่คุณลกัษณะของเขานั้นไม่ได ้
เปล่ียนไป โยเซฟก็ไดป้ระสบกบัความโปรดปรานประเภทเดียวกนัท่ีเขาไดรั้บจากโปทิฟาร์จากน ้ ามือของ



พสัดี พระเจา้ไดใ้หเ้กียรติโยเซฟในฐานะผูห้น่ึงท่ีไดใ้ห้เกียรติพระองค ์(1 ซมอ. 2:30)    มนัง่ายกวา่ท่ีจะออก
จากน ้าพระทยัของพระเจา้เม่ือเราอยูต่ามล าพงัและเม่ือมนัไม่มีความหวงัมากส าหรับอนาคตแบบทนัทีทนัใด 
 

“แอกท่ีเกิดข้ึนในวยัหนุ่มก็มีผลลพัธ์อย่างน้อยสามอย่าง  ส่ิงเหล่านั้นพิสูจน์ถึงความสัตย์สุจริต
ส่วนตวัส่ิงเหล่านั้นส่งเสริมการเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณ และส่ิงเหล่านั้นตระเตรียมส าหรับโอกาส
เตม็ท่ี  ในธรรมชาติและในชีวติมนุษยน์ั้น ส่ิงต่างๆ ท่ีดีท่ีสุดไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดแต่เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุด
ท่ีจะไดม้า. . . 

 
“โยเซฟไดว้างตวัของเขาเองอยา่งเหมาะสมท่ามกลางการทดลอง และความทุกยย์ากเหล่าน้ีทั้งส้ิน
อย่างมี เกียรติจริงๆ! เขาอาจไดโ้กรธไม่พูดไม่จาและก็ขมข่ืน  แต่ตรงกนัขา้มกบัส่ิงน้ีนั้น วิญญาณ
ของเขาก็ไม่มีใครเอาชนะไดเ้น่ืองดว้ยเหตุผลของการวางใจในพระเจา้    เขาไดป้ฏิเสธอย่างหนัก
แน่นท่ีจะไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ของเขา ซ่ึงผลลพัธ์จะเป็นอะไรก็ตามที ในงานนั้นเขาก็จงรักภกัดี  
ในการทดลองนั้นเขาก็เข้มแข็ง และในคุกนั้นเขาก็สัตย์ซ่ือ เม่ือวิญญาณน้ีกระตุ้นชีวิตของเรา               
ความทุกขย์ากต่างๆ ก็กลายมาเป็นเคร่ืองมือของพระคุณและขั้นท่ีจะกา้วไปสู่ส่ิงต่างๆ ท่ีสูงกวา่ ใน
อีกดา้นหน่ึงถา้ความทุกข์ยากต่างๆ ไดถู้กตอบสนองดว้ยวิญญาณแห่งความกลวั บ่นพึมพ า แสดง
ความขอ้งใจ ทอ้แทน้ั้น  เราไม่เพียงแต่สูญเสียพระพรต่างๆ ท่ีจะมาทางส่ิงเหล่านั้นเท่านั้น แต่ชีวิต            
ฝ่ายวญิญาณของเราก็ประสบกบัการบาดเจ็บท่ีเหลือพรรณนา และเราก็อ่อนแอส าหรับการเผชิญกบั
การทดลองคร้ังถัดไปเม่ือใดก็ตามท่ีมันมาอีกด้วย แทบจะไม่มีส่ิงใดก็ตามในชีวิตคริสเตียน                     
ท่ีเปิดเผยถึงส่ิงท่ีคริสตศาสนาของเรานั้นมีค่าอย่างตลอดทัว่ถึงไปมากกว่าแนวทางท่ีเราเผชิญกบั
ความทุกขย์ากต่างๆ โดยการใชพ้ระคุณของพระเจา้”997 

 
บทน้ีเปิดเผยว่า การอุทิศตนต่อการทรงเรียกของพระเจา้ก็ช่วยให้ผูรั้บใช้ของพระองค์ท่ีจะต่อตา้น

การทดลองได้998 

 
5. ความฝันของนักโทษและการแก้ความฝันของโยเซฟ  บทที ่40   

 
 เม่ือพนกังานเชิญถว้ยน ้าองุ่นและพนกังานขนมของฟาโรห์ไดมี้ความฝันท่ีป่ันป่วนในคุกนั้น  โยเซฟ
ไดท้  านายถึงการกลบัสู่สภาพเดิมของพนกังานน ้ าองุ่น และการถูกประหารของพนกังานขนม  แต่โยเซฟคง
อยูใ่นคุกต่อไปเพราะวา่พนกังานน ้าองุ่นไดลื้มเขา 
 
 พนกังานน ้ าองุ่นและพนกังานขนมมีความรับผิดชอบต่อเคร่ืองด่ืมและอาหารของฟาโรห์ (ขอ้ 1-4) 
เนหะมีย์ได้ครอบครองต าแหน่งท่ีเหมือนกันกับพนักงานน ้ าองุ่นน้ีภายหลังในราชส านักแห่งเปอร์เซีย 



(เปรียบเทียบ นหม. 1:11—2:8) บางทีทั้งสองไดอ้ยู่ในคุกเพราะวา่บางคนไดพ้ยายามท่ีจะวางยาพิษฟาโรห์ 
และดูเหมือนวา่ฟาโรห์ไม่สามารถตดัสินไดอ้ยา่งทนัทีทนัใดวา่คนไหนในสองคนน้ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ 
 
 สถานท่ีแห่งการกกัตวัก็เป็นคุกแห่งรัฐ ซ่ึงเป็นตึกท่ีรอบลอ้มไปดว้ยก าแพงท่ีบางทีติดอยูก่บับา้นของ 
โปทิฟาร์ ซ่ึงเป็นตามธรรมเนียมในอียิปต ์(ขอ้ 3, 7) เป็นท่ีชดัเจนวา่ พสัดี (39:21-23) ก็ควบคุมคุกน้ีภายใต้
สิทธิอ านาจของโปทิฟาร์ โปทิฟาร์ไดใ้หง้านแก่โยเซฟในการรับใชน้กัโทษสองคนท่ีส าคญัของฟาโรห์ 
 

“ความจงรักภกัดีอยา่งแทจ้ริงต่อพระเจา้จะแสดงตวัของมนัเองในความสัตยซ่ื์ออยา่งแทจ้ริงในงาน 
 ประจ าวนั”999 

 
คนอียปิตแ์ละคนบาบิโลนไดถื้อวา่ความฝันนั้นเป็นการท านายท่ีส าคญัอยา่งมาก (ขอ้ 5-8) 1000 

 
“มีบรรดาผูค้นท่ีไดเ้รียนรู้เทคนิคของการแกค้วามฝัน และก็มีวรรณกรรมท่ีส าคญัในหวัขอ้น้ี”1001 

 
 ความฝันของพนักงานน ้ าองุ่นและพนักงานขนมนั้นเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า    จากการท่ี
ตระหนกัวา่พระเจา้ไดใ้ห้ความสามารถแก่เขาท่ีจะแกก้ารเปิดเผยของพระเจา้ของพวกเขานั้น  โยเซฟไดเ้ช้ือ
เชิญให้นกัโทษสองคนท่ีจะเช่ือมโยงความฝันของพวกเขาเขา้กบัเขา อยา่งไรก็ตาม เขาก็ระมดัระวงัท่ีจะให้
พระสิริแด่พระเจา้ส าหรับของประทานแห่งการแปลความหมายของเขา (ขอ้ 8; เปรียบเทียบ 41:16, 25, 28, 
39)    ดาเนียลก็มีความสามารถน้ีเช่นกนัและก็ไดใ้หช่ื้อเสียงแด่พระเจา้ (เปรียบเทียบ ดนล. 2:28) 1002 

 
 พนกังานขนมจะไม่เพียงแค่ประสบกบัการประหารเท่านั้น แต่ศพของเขาจะถูกเสียบประจานและ
ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ (โจเซฟัสไดเ้รียกส่ิงน้ีวา่ “การตรึง” การเสียบประจานเป็นรูปแบบแรกเร่ิมของการ
ตรึง1003) คนอียปิตไ์ดท้  าเช่นน้ีเพื่อป้องกนัวญิญาณของบุคคลหน่ึงจากการพกัในชีวติหลงัจากความตาย1004 
 
 ความส าคญัของบทน้ีอยูท่ี่ความสามารถท่ีจะแกค้วามฝันท่ีพระเจา้ไดใ้หม้าของโยเซฟ  ของประทาน
น้ีและการใชม้นัของโยเซฟ ในโอกาสน้ีก็ไดต้ระเตรียมหนทางส าหรับฟาโรห์ท่ีจะเรียกโยเซฟให้มาแกค้วาม
ฝันของเขาในสองปีต่อมาและไดย้กระดบัเขาไปสู่การปกครอง (บทท่ี 41) 
 

“การทดลองอาจถูกมองจากจุดยืนสองอย่าง และมุมมองไหนจากสองมุมมองท่ีเราถือน้ีก็จะ
ก่อให้เกิดความ แตกต่างทั้งส้ินต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณและสันติสุขของเรา    จากดา้นของมนุษยน์ั้น  
ความทุกข์ยากของโยเซฟ ก็เน่ืองจากความอยุติธรรมในส่วนของโปทิฟาร์และเน่ืองจากความ
อกตัญญูในส่วนของพนักงานขนม จากด้านของพระเจ้านั้ นปีเหล่าน้ีได้ถูกอนุญาตส าหรับ



จุดประสงคข์องการฝึกฝนและตระเตรียมโยเซฟส าหรับงานใหญ่ท่ีอยูต่่อหน้าเขา    ถา้เรามองดูแค่
ดา้นของมนุษยเ์ก่ียวกบัการทดลองเท่านั้น  เราก็ทอ้ใจและรู้สึกร าคาญและโกรธ แต่ขณะท่ีเรามองดู
มนัจากดา้นของพระเจา้นั้น  เราควรเห็นพระเจา้ในทุกส่ิงและทุกส่ิงก็ท าการดว้ยกนัเพื่อประโยชน์
ของเรา”1005 

 
 บรรดาผูท่ี้ใช้ความสามารถต่างๆ ท่ีพระเจา้ไดใ้ห้พวกเขาอย่างสัตยซ่ื์อ แมก้ระทัง่ในสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีทอ้ใจนั้น ก็แสดงถึงความเช่ือท่ีไม่หว ัน่ไหวในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา 
 

6. ความฝันของฟาโรห์และการแก้ความฝันของโยเซฟ  บทที ่41 
 
 โยเซฟไดแ้กค้วามฝันสองอยา่งของฟาโรห์อยา่งสัตยซ่ื์อ    ส่ิงน้ีไดน้ าไปสู่การท่ีพระเจา้ไดย้กระดบั
โยเซฟไปสู่การปกครองและก็แสดงถึงการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระองคเ์หนือชีวิตทางเศรษฐกิจในอียิปต ์
ในขณะท่ีพระองคไ์ดต้ระเตรียมท่ีจะสงวนอิสราเอลและอียปิตไ์วจ้ากการกนัดารอาหารท่ีจะมาถึง 
 
41:1-8   “พวกนกัวทิยากล” เป็น “ผูค้นแห่งชนชั้นปุโรหิต ผูซ่ึ้งไดค้รอบง าพวกเขาเองดว้ยศิลปะอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

และวทิยาศาสตร์ของคนอียปิต ์งานเขียนเก่ียวกบัอกัษรอียปิตโ์บราณ  โหราศาสตร์  การแกค้วามฝัน  
การท านายเหตุการณ์ต่างๆ  ศิลปะการเล่นกลและการร่ายเวทมนต์และผูซ่ึ้งได้ถูกถือว่าเป็นผู ้
ครอบครองศิลปะอนัล้ีลบั (อพย. 7:11) และพวกนกัปราชญข์องประเทศ”1006 

 
การท านายโชคชะตาพยายามท่ีจะเขา้ใจถึงอนาคต และศิลปะการเล่นกลก็แสวงหาท่ีจะควบคุมมนั 

 พระเจา้ไดย้บัย ั้งผูท้  านายโชคชะตาของคนอียิปตจ์ากการเขา้ใจความหมายของความฝันของฟาโรห์ 
 แมร่้องรอยสู่การตีความหมายของพวกเขานั้นก็อยูใ่นสัญลกัษณ์ต่างๆ ทางศาสนาของอียปิตก์็ตาม 
 

“เพราะว่าโคเป็นสัญลกัษณ์ของไอซิซ ซ่ึงเป็นเทพธิดาของการค ้าจุนโลกและในงานเขียนเก่ียวกบั
อกัษรอียิปต์โบราณนั้น  มนัเป็นตวัแทนของโลก  เกษตรกรรม และอาหาร  และโดยการไหลล้น
ของมนันั้น แม่น ้าไนลก์็เป็นแหล่งของความอุดมสมบูรณ์แห่งแผน่ดิน”1007 

 
กระนั้นสัญลกัษณ์เหล่าน้ีก็มีความหมายหลายอย่างต่อคนอียิปต ์ซ่ึงบางทีก็ให้เหตุผลส าหรับความ 

 ยุง่ยากของการตีความ1008 

 
“การกนัดารอาหารเจด็ปีก็เป็นลกัษณะท่ีคุน้เคยของชีวติในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ”1009 

 



41:9-24  โยเซฟไดใ้ห้พระสิริแด่พระเจา้ส าหรับของประทานแห่งการตีความของเขาอยา่งระมดัระวงัในการ 
 ตอบสนองของเขาต่อฟาโรห์ (ขอ้ 16) “ตราบเท่าท่ีโยเซฟเก่ียวขอ้งนั้น  ความสัตยจ์ริงอยา่งแทจ้ริง 
 ในการปกป้องเกียรติของพระเจา้ก็ส าคญัมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวัอยา่งมาก”1010 

 
“เหมือนกบัดาเนียลท่ีอยูต่่อหนา้เนบูคดัเนสซาร์นั้น เขาก็ปฏิเสธวา่ความสามารถทั้งส้ินเป็นของเขา
เอง เพื่อท่ีจะเปิดเผยถึงค าปรึกษาท่ีล้ีลบัแห่งสวรรคอ์ยา่งเปิดเผย หรือใชส้ติปัญญานั้นท่ีดูเหมือนว่า
ฟาโรห์เต็มใจอย่างมากท่ีจะให้ช่ือเสียงแก่เขา   ความถ่อมใจอย่างเดียวกนัไดเ้ป็นเคร่ืองเชิดชูท่ีโดด
เด่นของผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระเจา้ทุกคนในทุกๆ ยคุ”1011 

 
41:25-36  โยเซฟยงัไดน้ าเสนอพระเจา้ในฐานะผูมี้อ  านาจสิทธ์ิขาดเหนือฟาโรห์อีกดว้ย (ขอ้ 25, 28) คน

อียิปต์ไดถื้อว่าฟาโรห์เป็นการส าแดงของพระในรูปแบบของมนุษย ์โดยการยอมรับการแกค้วาม
ฝันขของเขาโดยโยเซฟนั้น  ฟาโรห์ไดเ้ลือกท่ีจะวางตวัเขาเองภายใตพ้ระเจา้ของโยเซฟ    พระเจา้ได้
ให้ รางวลัส าหรับความถ่อมใจของเขา โดยการสงวนแผ่นดินอียิปต์ไวจ้ากการกนัดารอาหารท่ีจะ
มาถึง  

 
“. . . ผูเ้ขียนไดอ้อกไปจากเส้นทางของเขาเพื่อท่ีจะน าเสนอเร่ืองราวทั้งส้ินในชุดคู่ ซ่ึงทั้งหมดนั้นก็
เหมาะสมภายในแนวคิดของการเน้นท่ีได้ให้มาโดยวิธีของการกล่าวซ ้ า ‘เร่ืองนั้นแน่นอนและ
รวดเร็ว’(ขอ้ 32) ดงันั้นการกล่าวซ ้ าถึงความฝันก็เหมาะสมกบัรูปแบบ น้ี”1012 

 
“ความตั้งใจของการพยากรณ์เก่ียวกับการพิพากษาต่างๆ ท่ีจะมาถึงนั้น ก็เพื่อท่ีจะกระตุ้นการ
พิพากษาเหล่านั้นท่ีไดคุ้กคามกบัพวกมนั เพื่อท่ีจะใชก้ารวดัอยา่งเหมาะสมส าหรับการป้องกนัไม่ให้
พวกมนัเกิดข้ึน”1013 

 
“การเนน้ของผูเ้ขียนท่ี ‘ดี’ และ ‘ชัว่’ ก็แสดงถึงปัญญาและการหยัง่รู้ของโยเซฟวา่เป็น ความสามารถ
ท่ีจะแยกแยะระหวา่ง ‘ความดี’ (โทบ)  และ ‘ความชัว่’ (รา)  ภาพเช่นนั้นก็ บ่งบอกวา่ ในเร่ืองราว
ของโยเซฟนั้น ผูเ้ขียนก าลงักลบัไปสู่หน่ึงในหัวขอ้หลกัของการเร่ิมตน้ของพระธรรมน้ี ซ่ึงก็คือ 
ความรู้ถึง ‘ดี’ (โทบ) และ ‘ชัว่’ (รา)    ในขณะท่ีโยเซฟสามารถท่ีจะแยกแยะระหวา่ง ‘ดีและชัว่’ ได้
นั้นมนัก็ชดัเจนจากเร่ืองราวน้ีท่ีวา่ในท่ีสุดแลว้ความรู้เช่นนั้นมาจากพระเจา้เท่านั้น (ขอ้ 39)    โยเซฟ
เป็นการแปลงรูปของอุดมการณ์ท่ีว่า ปัญญาแท ้ซ่ึงก็คือ ความสามารถท่ีจะแยกแยะระว่าง ‘ดีและ
ชัว่’ ไดน้ั้น ก็มาจากพระเจา้เท่านั้น   ดงันั้นบทเรียนของบทแรกๆ ของปฐมกาลก็ถูกกล่าวซ ้ าอยา่งมี
ศิลปะในบททา้ยๆ เหล่าน้ี”1014 

 



“โยเซฟไดค้าดการณ์ถึงโมเสสและดาเนียลผูพ้ิชิต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของช่วงเวลาของการเป็น เชลยของ
อิสราเอล ผูซ่ึ้งปัญญาของพวกเขานั้นก็ไดมี้ชยัเหนือคนต่างชาติ (เปรียบเทียบ 1 คร.1:18—2:16)” 1015 

 
41:37-45  ฟาโรห์ได้ตระหนักว่าโยเซฟเป็นผูห้น่ึงท่ีมีอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติอย่างพิเศษ (ข้อ 38; 

เปรียบเทียบ ดนล. 5:14)    บางทีเขาไม่ไดร้ะบุถึง “วิญญาณ” ในโยเซฟวา่เป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามของตรีเอกภาพ  ไม่มีหลักฐานท่ีว่าฟาโรห์ได้เขา้ใจหรือเช่ือในพระเจา้ของ
อิสราเอล นอ้ยกวา่อยา่งมากท่ีไดเ้ขา้ใจถึงตรีเอกภาพของพระองค ์  อยา่งท่ีเป็นไปไดท่ี้สุดก็คือวา่เขา
ไดคิ้ดวา่พระเจา้บางองคไ์ดส้ าแดงพระองคเ์องผา่นทางโยเซฟ 

 
มนัไม่เป็นท่ีรู้จกัในอียิปต์ส าหรับฟาโรห์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลผูซ่ึ้งไดข้าดสถานะทางสังคมก่อนหน้า 

 นั้นหรือต าแหน่งทางการเมืองไปสู่ต าแหน่งของสิทธิอ านาจในการปกครอง อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือน 
 วา่ฟาโรห์องคน้ี์ก็ถ่อมใจ  ใจกวา้ง และมัน่คงอยา่งผดิปกติ 
 

“ณ เวลาใดก็ได้ กษตัริยจ์ะแต่งตั้งและได้แต่งตั้งคนนอก ท่ีจริงอาชีพท่ีสูงส่ง อย่างท่ีถูกสงวนไว้
ส าหรับเราในค าจารึกหนา้หลุมฝังศพนั้น ก็ไดฝ่้าฟันความจ ากดัทางแผนกทั้งหมด  บรรดาผูค้นแห่ง
ท่ีมาท่ีถ่อมใจนั้นสามารถข้ึนไปสู่จุดสูงสุดเม่ือของประทานต่างๆของพวกเขาเป็นท่ีประจกัษ์ และ
เราพบว่าพวกเขาไดถู้กเรียกไปสู่ความส าเร็จแห่งอาชีพ ซ่ึงส าหรับเราแล้วนั้นก็ตอ้งเรียกร้องการ
ฝึกฝนท่ีมีการตระเตรียมท่ีแตกต่างออกไป”1016 

 
ท่ีจะท าใหโ้ยเซฟเป็นแบบธรรมดานั้น ฟาโรห์ไดใ้หช่ื้อของอียปิตแ์ก่เขา (ขอ้ 45; เปรียบเทียบ ดนล.  
1:7) และภรรยาคนอียิปต์จากระดบัท่ีเหมาะสมของสังคม เป็นท่ีชดัเจนว่าพ่อตาของโยเซฟเป็น
ปุโรหิตท่ีมีต าแหน่งสูงในพระวิหารแห่งการเฉลิมฉลองของพระอาทิตยซ่ึ์งไดต้ั้งอยูท่ี่เมืองโอน (ค า
กรีก เฮลิโอโพลิส) ท่ีอยูห่่างจากเมืองไคโรสมยัใหม่ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 ไมล ์

 
“ปุโรหิตหลวง ณ เมืองโอนได้ถือช่ือเรียกอนัเป็นยกย่องว่า ‘ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งผูท้  านาย’ ดงันั้น     
โยเซฟไดแ้ต่งงานกบัพวกผูดี้ชั้นสูงของคนชั้นสูงของอียปิต”์1017 

 
การแต่งงานกบัคนอียิปตข์องโยเซฟนั้นดูเหมือนวา่ไดเ้ป็นค าสั่งของฟาโรห์ และพระเจา้ไดอ้นุญาต  
โดยทัว่ไปแลว้ พวกบรรพบุรุษไดห้ลีกเล่ียงการแต่งงานกบัคนคานาอนั เน่ืองจากค าสาปแช่งของ    
พระเจา้ท่ีมีเหนือคานาอนั (9:25) แต่การแต่งงานกบัคนต่างชาติท่ีไม่ใช่คนคานาอนันั้นรุนแรงนอ้ย
กว่า ภรรยาของโยเซฟและบรรดาญาติทางภรรยาก็ไม่ได้หันเขาไปจากความเช่ือของเขาใน         



พระยาเวห์หรือการนบัถือท่ีสูงส่งของเขาท่ีมีต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมีต่อบรรพบุรุษของ 
เขา (เปรียบเทียบ โมเสส) 

  
“แมว้่าโยเซฟได้แต่งงานกับลูกสาวปุโรหิตท่ีไม่มีความเช่ือ แต่เขาได้ฝึกสอนลูกชายของตนให้
นมสัการพระเจา้ผูท้รงพระชนอยู ่อาจเป็นไปไดท่ี้อาเสนทัก็ไดม้าเป็นผูน้มสัการพระผูเ้ป็นเจา้”1018 

 
41:46-57  แน่นอนว่า การหมายเหตุถึงการเกิดของบุตรชายของโยเซฟนั้นก็ส าคญัอย่างมากในแง่ของ

จุดประสงคต่์างๆ ของพระเจา้เก่ียวกบัครอบครัวของอบัราฮมั (ขอ้ 50-52) โยเซฟไดย้อมรับความดี
ของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาดว้ยการตั้งช่ือบุตรชายสองคนของเขา    การพาดพึงถึงดา้นท่ีเป็นพระพรของ
พระสัญญาต่างๆ ของบรรพบุรุษนั้นก็ปรากฎในขอ้ท่ี 49     

 
“ถา้ช่ือของบุตรชายคนแรกของโยเซฟ (มนสัเสห์) จดจ่อท่ีพระเจา้ผูคุ้ม้ครองนั้น ช่ือของบุตรชายคน
ท่ีสองของโยเซฟ (เอฟราอิม) จดจ่อท่ีพระเจา้ผูอ้วยพร”1019 

 
ผูอ่้านปฐมกาลบางคนไดแ้ปลกใจว่า ท าไมโยเซฟไม่ไดแ้จง้ให้ยาโคบทราบถึงสวสัดิภาพของเขา 

 อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากว่าเขาตอ้งได้ตระหนกัว่ายาโคบคงจะกงัวลเก่ียวกบัการหายตวัไปของเขา    
 ในการตั้งช่ือมนัสเสห์นั้น  โยเซฟได้กล่าวว่าพระเจา้ได้ช่วยให้เขาท่ีจะลืมส่ิงทั้งหมด (ความทุกข ์
 ต่างๆ ของเขา) ในบา้นของบิดาของเขา (ขอ้ 51)     
 

บางทีโยเซฟไม่ไดพ้ยายามท่ีจะติดต่อยาโคบ เน่ืองจากวา่เขาไดคิ้ดวา่บิดาของเขาไดว้างแผนส าหรับ 
 ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัเขาท่ีเมืองโดธาน1020  น่ีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งยิ่ง เน่ืองจากความโศกเศร้า 
 ของยาโคบเหนือการตายท่ีดูเหมือนเป็นจริงของโยเซฟนั้ก็ดูเหมือนเป็นจริง   บางทีโยเซฟไม่ได ้
 พยายามท่ีจะติดต่อยาโคบ เน่ืองจากว่าโดยทางเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไม่ธรรมดาท่ีซ่ึงพระเจา้ไดย้กยอ่ง 
 เขานั้น  เขาได้มาสู่การตระหนักว่า พระเจ้าจะบรรลุผลส่วนท่ีเหลือของพระสัญญาต่างๆ ของ 
 พระองค์ในความฝันของเขา1021 เขาอาจไดส้รุปว่า แนวทางท่ีดีท่ีสุดของการกระท าของเขาก็คงจะ 
 เป็นการยอมให้พระเจา้ท่ีจะท าการร่ิเร่ิม อย่างท่ีพระองค์ไดท้  าอย่างต่อเน่ืองในชีวิตของเขาไปจน 
 ถึงเวลานั้น เป็นท่ีชดัเจนว่า โยเซฟไดม้าสู่การวางใจพระเจา้ในเร่ืองบิดาของเขา ในแง่น้ีเขาไดลื้ม 
 บา้นของบิดาของเขา 
           

“‘ลืม’ ในท่ีน่ีไม่ไดห้มายถึง ‘ไม่จดจ า’ แต่จะไม่มีบางส่ิงอีกต่อไป (เปรียบเทียบ โยบ 39:17; 11:16  
ดูสุภาษิตของอาหรับดว้ย คือ ‘ใครก็ตามท่ีด่ืมน ้าจากแม่น ้าไนลก์็ลืมบา้น เกิดเมืองนอนของเขาถา้เขา



เป็นชาวต่างประเทศ’)    ดงันั้น วลีนั้นก็อา้งอิงถึง ขอ้เท็จจริง ภายนอกมากกวา่ขบวนการทางดา้น
จิตใจภายใน”1022 

 
คนหน่ึงอาจกล่าววา่ส าหรับโยเซฟนั้น  ชีวติในคานาอนัเป็นบทปิดแห่งชีวติของเขา1023 

 
“อย่างท่ีอาดมัถูกพิจารณาในเร่ืองราวการทรงสร้างว่าไดพ้ึ่งพาพระเจา้ส าหรับความรู้แห่ง ‘ความดี 
และความชัว่’ ของเขานั้น  ท่ีน่ีโยเซฟก็ถูกพรรณนาถึงในแง่อยา่งเดียวกนั. . . อยา่งท่ีอาดมัถูกสร้าง
ใหเ้ป็น  ‘ผูแ้ทน’ ของพระเจา้ท่ีจะปกครองเหนือแผน่ดินทั้งส้ินนั้น  ในท านองเดียวกนัท่ีน่ีโยเซฟก็
ถูกพรรณนาวา่เป็น ‘ผูแ้ทน’ ของฟาโรห์เหนือแผน่ดินของเขา (ขอ้ 40-43) อยา่งท่ีอาดมัไดถู้กสร้าง
ตามฉายาของพระเจา้ท่ีจะปกครองเหนือแผน่ดินทั้งส้ินนั้น   ท่ีน่ีกษตัริยไ์ดใ้ห้ ‘ธ ามารงคต์รา’ แก่  
โยเซฟและไดใ้ห้เขาแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ของกษตัริย ์(ขอ้ 42)    ภาพของโยเซฟก็คลา้ยคลึงกบัความ
เข้าใจปฐมกาลของผูเ้ขียนสดุดีเก่ียวกับพระคมัภีร์ตอนนั้น เม่ือเขาเขียนว่า ‘[พระองค์ได้] สวม
ศกัด์ิศรีกับเกียรติให้เขา/ พระองค์ทรงมอบอ านาจครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์/ 
พระองคท์รงให้ส่ิงทั้งปวงอยูใ่ตฝ่้าเทา้ของเขา’ (สดด. 8:5-7)   อยา่งท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมภรรยาให้
อาดมัในสวนนั้นและไดใ้ห้แผ่นดินทั้งส้ินเพื่อเป็นการช่ืนชมของเขานั้น  กษตัริยก์็ไดใ้ห้ภรรยาแก่ 
โยเซฟและวางเขาไวเ้หนือแผน่ดินทั้งส้ิน (ขอ้ 45) . . . . 

 
“ดงันั้น ภาพของโยเซฟก็มองยอ้นกลบัไปยงัอาดมั แต่ยิ่งกวา่นั้น มนัมองไปขา้งหนา้ยงัผูห้น่ึงท่ียงั  
ไม่ได้มา มนัคาดหวงัถึงการมาของผูห้น่ึงจากตระกูลของยูดาห์ ผูซ่ึ้งอาณาจกัรจะเป็นของท่าน 
(เปรียบเทียบ 49:10) ดงันั้น ในรูปแบบสุดทา้ยของเร่ืองราวนั้น  ความตึงเครียดระหวา่งตระกูลของ
โยเซฟและตระกลูของยดูาห์ ซ่ึงอยูภ่ายในบทต่างๆ เหล่าน้ีนั้น ก็ถูกยุติโดยการท าให้ชีวิตของโยเซฟ
ไปสู่ภาพของผูห้น่ึงท่ีจะปกครองจาก ตระกลูของยดูาห์”1024 

 
 จงสังเกตถึงการเปรียบเทียบบางอยา่งระหวา่งโยเซฟและดาเนียล เหมือนกบัโยเซฟนั้นดาเนียลก็เป็น
ทาสฮีบรูซ่ึงไดถู้กเรียกให้มาอยูต่่อหนา้กษตัริยต่์างชาติเพื่อจะแกค้วามฝัน    เหมือนกบัโยเซฟนั้นดาเนียลได้
แก้ความฝันของกษัตริย์ซ่ึงนักปราชญ์คนอ่ืนๆ ในราชวงัของกษัตริย์ไม่สามารถแปลความหมายได ้   
เหมือนกบัโยเซฟนั้นดาเนียลก็ช่ืนชมกบัการเล่ือนขั้นจากสถานะของทาสไปสู่เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลระดบัสูงใน
ฐานะท่ีเป็นรางวลัส าหรับการใหก้ารบริการท่ีสัตยซ่ื์อ   พระเจา้ควบคุมความเป็นไปของประเทศต่างๆ เพื่อจะ
ปกป้องและจดัเตรียมเพื่อประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระองค ์
 
 
 



7. การเดินทางไปยงัอยีปิต์คร้ังแรกของพวกพีช่ายของโยเซฟ  บทที ่42 
 
 โยเซฟไดก้ระตุน้จิตส านึกท่ีผิดของพวกพี่ชายของเขา เม่ือไดเ้อาพวกเขาไปขงัคุกไวใ้นฐานะผูส้อด
แนม หลงัจากท่ีพวกเขาไดม้าท่ีอียิปต์เพื่อซ้ือขา้ว โดยการเอาสิเมโอนเป็นตวัประกนัในขณะท่ียอมให้คน
อ่ืนๆ ท่ีจะไปน า เบนยามิน กลบัมานั้น  โยเซฟก็ไดแ้หยจิ่ตส านึกของพวกเขามากยิง่ข้ึน 
 
 โยเซฟได้ปฏิบติัต่อพวกพี่ชายของเขาอย่างท่ีเขาได้ท าเพื่อจะคน้พบว่าพวกเขาได้รู้สึกอย่างไรต่อ
ยาโคบและเบนยามิน ผูซ่ึ้งไดแ้ทนท่ีโยเซฟในเร่ืองความรักใคร่ของยาโคบ เขาไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อจะดูวา่พวก
เขาไดก้ลบัใจจากบาปของพวกเขาท่ีไดท้  ากบัเขาอย่างแทจ้ริงหรือยงั เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาไม่ไดก้ระท าเน่ือง
ดว้ยการลา้งแคน้และเขาก็ ไม่ไดแ้กแ้คน้ โยเซฟเพียงแค่ตอ้งการท่ีจะเปิดเผยใจของพวกพี่ชายของเขา 
 

“การทดสอบพวกพี่ชายโดยโยเซฟนั้นก็ส าคญัในแผนการของพระเจา้ท่ีจะให้พรของพระองค์ผา่น
ทางลูกหลานของอบัราฮมั    พระเจา้ไดว้างแผนท่ีจะน าครอบครัวน้ีไปยงัอียิปต์ เพื่อว่าพวกเขาจะ
ขยายตวัเป็นชนชาติใหญ่ [15:13]    แต่วา่ผูค้นท่ีจะก่อชนชาตินั้นจะตอ้งสัตยซ่ื์อ  พวกพี่ชายจะตอ้ง
ไดรั้บการทดสอบ ก่อนท่ีพวกเขาจะแบ่งปันในพระพรได ้   การกระตุน้ของโยเซฟนั้นก็ตอ้งแยบยล  
พวกพี่ชายจะตอ้งรับรู้วา่พระเจา้ก าลงัเผชิญหนา้กบัพวกเขา  เพื่อวา่พวกเขาจะยอมรับถึงความผิดท่ี
พวกเขาไดท้  าต่อโยเซฟ และไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พวกเขาไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้    ถา้พวกเขาไดล้ม้เหลว
ในการทดสอบนั้น  พระเจา้คงไดเ้ร่ิมตน้ใหม่กบัโยเซฟ อยา่งท่ีพระองคไ์ดต้รัสวา่พระองคจ์ะท ากบั
โมเสสในอพยพ 32:10  เม่ือพระพิโรธของพระองคไ์ดพ้ลุ่งข้ึนต่ออิสราเอล”1025 

 
42:1-7   21 ปีหลงัจากท่ีพวกพี่ชายของโยเซฟไดข้ายเขาให้ไปเป็นทาสนั้น  พวกเขาก็ได้ก้มกราบเขาตาม 
 ความส าเร็จแห่งความฝันต่างๆ ในวยัรุ่นของเขา (ขอ้ 6-7; เปรียบเทียบ 37:5-9)    โรนลัด์ ฮีแมนได ้
 วิเคราะห์ทกัษะการใช้ค  าถามต่างๆ ของโยเซฟเพื่อจะเปิดเผยท่าทีและความตั้งใจต่างๆ ของพวก 
 พี่ชายของเขาเช่นเดียวกบับทบาทหลกัของค าถามต่างๆ ในเร่ืองราวทั้งหมดของโยเซฟ  ซ่ึงก็มี 30 
 ถึง 40 ค  าถาม1026 

 
“เวลาท่ีพวกพี่ชายของโยเซฟได้เป็นผูท่ี้มีความมีหน้ามีตาในแผ่นดินคานาอนันั้น โยเซฟก็ไดเ้ป็น
ทาสหรือผูต้อ้งขงัในแผน่ดินอียิปต ์ตอนน้ีโดยสัญญาณดา้นกลบันั้น โยเซฟก็เป็นผูว้า่ราชการเหนือ
แผ่นดินทั้งส้ินของอียิปต์ในขณะท่ีพวกเขาไดป้รากฎต่อหน้าเขาในฐานะผูอ้อ้นวอนท่ีถ่อมใจและ
เกือบเป็นผูข้อบริจาคท่ีกระหายเสบียงอาหารท่ีซ่ึงพวกเขาสามารถและเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาตามท่ี
เรียกร้อง”1027 

 



“เอกลัษณ์สองอย่างของโยเซฟในฐานะ แฮสซัลลิท [ผูบ้ริหารจัดการ] และ แฮมมาสเบอร์ [ผู ้
แจกจ่าย] ก็ท  าให้นึกถึงความฝันสองเร่ืองในตอนตน้ของโยเซฟ  ความฝันแรกท่ีซ่ึง ดวงอาทิตย ์  
ดวงจนัทร์และดวงดาวสิบเอ็ดดวงไดก้ม้กราบเขา (ต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจ ของเขา) และอีกความ
ฝันหน่ึงท่ีซ่ึงฟ่อนข้าวของพวกพี่น้องของเขาได้ก้มกราบต่อฟ่อนข้าวของเขา (ต าแหน่งแห่งผู ้
จดัเตรียมของเขา)”1028 

 
บุคคลท่ีขายน้องของพวกเขาไปสู่การเป็นทาสก็ไม่น่าไวว้างใจ ดงันั้นโยเซฟไดส้งวนอ านาจเหนือ 

 พวกพี่ชายของเขาไวจ้นกวา่เขาสามารถวางใจพวกเขาได ้
 
โครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรของขอ้ท่ี 7-24 ก็มุ่งความสนใจไปท่ีการถูกจ าคุกของพวกพี่ชาย 
 

“A โยเซฟรู้จกัพวกพี่ชายของเขาและจดจ าได ้(7-9ก) 
B โยเซฟได้กล่าวหาพวกเขาถึงการเป็นพวกสอดแนม แต่พวกเขาได้อธิบายถึง

สถานการณ์ของพวกเขา (9ข-13) 
C โยเซฟไดท้ าการทดสอบเพื่อวา่พวกเขาสามารถพิสูจน์วา่พวกเขาเป็นคนท่ี 

ซ่ือสัตย ์  (14-16) 
D โยเซฟไดเ้อาพวกเขาไปขงัไวใ้นคุก (17) 

C’ โยเซฟไดท้  าการทดสอบใหม่เพื่อวา่พวกพี่ชายจะพิสูจน์วา่พวกเขาซ่ือสัตย ์    
(18-20) 

B’ พวกพี่ชายไดส้ารภาพความผิดของพวกเขาเก่ียวกบันอ้งชายของพวกเขาและรูเบน
ไดก้ล่าวหาพวกเขาถึงความผดิของพวกเขา (21-22) 

A’ โยเซฟเขา้ใจและไดร้้องไห ้(23-24)” 1029 

 
42:8-17  โยเซฟไดจ้ดจ าถึงความฝันต่างๆ ของเขา (ขอ้ 9) และอยา่งไม่สงสัยเลยวา่หลกัฐานของความสัตยซ่ื์อ

ของพระเจา้ไดส่้งเสริมความมัน่ใจของเขาขณะท่ีเขาไดด้ าเนินการท่ีจะจดัการกบัพวกพี่ชายของเขา
ต่อไป เขาไดเ้ล่นบทบาทต่อหนา้พวกเขาโดยการกล่าวหาพวกเขาดว้ยความผิดท่ีสามารถถูกลงโทษ
ดว้ยความตายในอียิปต์ การกล่าวหาท่ีจริงจงัเช่นนั้นไดก้ระตุน้ให้พวกพี่ชายของเขาท่ีจะซ่ือสัตย์
เท่าท่ีจะเป็นไปไดซ่ึ้งก็คือส่ิงท่ีโยเซฟตอ้งการ 

 
ครอบครัวแทบจะไม่เส่ียงลูกทั้งหมดของครอบครัวในพนัธกิจการสอดแนมท่ีอนัตราย ซ่ึงบางทีก็ 
อธิบายถึงถอ้ยค าของพวกพี่ชายท่ีวา่พวกเขาเป็นบุตรชายทั้งหมดของชายคนเดียว (ขอ้ 11) 

 



บางทีโยเซฟตอ้งการท่ีจะแน่ใจวา่พวกพี่ชายของเขาไม่ไดฆ่้าเบนยามิน เน่ืองจากวา่พวกเขาไดคิ้ดท่ี
จะฆ่าเขาเอง (ขอ้ 15) 

 
การจ าคุก 3 วนัได้จดัเตรียมเวลาแก่โยเซฟท่ีจะวางแผนยุทธวิธีของเขา และมนัได้ท าให้พวกเขา 
ประทบัใจดว้ยความส าคญัของการร่วมมือกบัโยเซฟ (ขอ้ 17) สามวนัเหล่าน้ียงัไดใ้ห้การล้ิมรสแก่ 
พวกพี่ชายถึงส่ิงท่ีโยเซฟไดเ้ผชิญมาเป็นเวลาสามปี โยเซฟอาจไดต้ั้งใจว่าพวกเขาอยู่ในการคุมขงั 
หน่ึงวนัส าหรับแต่ละปีท่ีเขาไดป้ระสบกบัการคุมขงัเน่ืองจากความเกลียดชงัของพวกเขา 

 
“โยเซฟท่ีอาฆาตอาจไดท้  าให้พวกพี่ชายตกใจกลวัดว้ยกระสอบบรรทุกท่ีไร้ค่าหรือไดท้รมานพวก
เขา ณ งานเล้ียงเขาอยา่งท่ีเขาไดท้รมานเขา (37:24, 25)  ของขวญัท่ีลึกลบัของเขาก็เป็นการทดสอบ
ท่ีกรุณาและเสาะหามากกวา่ นโยบายของเขาไดถู้กตดัสินอยา่งดีเพียงไรนั้นก็เป็นท่ีประจกัษใ์นการ
เติบโตของท่าทีค่อนขา้งใหม่ในพวกพี่ชาย อยา่งท่ีดวงอาทิตยแ์ละน ้าคา้งแขง็ท่ีเปล่ียนแปลงไดท้  าให้
พวกเขาเปิดออกต่อพระเจา้”1030 

 
42:18-24 การกล่าวยอมรับถึงความเช่ือในพระเจา้ (เอลโลฮิม) ของโยเซฟนั้นไดบ้อกพวกพี่ชายของเขาวา่เขา

ได้ตระหนักว่า เขาอยู่ภายใต้สิทธิอ านาจของพระเจ้า  และดังนั้ นก็จะยุติธรรมกับพวกเขา                       
การทดสอบของเขาไดรั้บรองถึงการเดินทางมายงัอียิปตอ์ยา่งปลอดภยัของเบนยามิน ซ่ึงเป็นบางส่ิง
ท่ีโยเซฟมีเหตุผลอย่างมากท่ีจะกังวล เม่ือพิจารณาถึงการปฏิบัติของพวกพี่ชายท่ีมีต่อเขาเอง                    
ก่อนหนา้นั้น เม่ือเขาไดเ้ห็นแค่พวกพี่ชาย 10 คนและไม่มีเบนยามินนั้น  บางทีเขาไดส้งสัยวา่พี่ชาย 
10 คนนั้นคงไดจ้ดัการกบัเบนยามินแลว้ 

 
พวกพี่ชายไดเ้ห็นถึงการแกแ้คน้ของพระเจา้ในส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัพวกเขา (ขอ้ 21-23)   พวกพี่ชาย 
ไดส้ารภาพความผิดของพวกเขาในการจดัการกบัโยเซฟ ขณะท่ีพวกเขาไดท้  าในการไดย้ินของเขา    
อย่างไรก็ตาม โยเซฟต้องการท าให้เขาเองแน่ใจว่าพวกเขาได้ก่อให้เกิดผลของการกลับใจ                 
ท่ีแทจ้ริง (นัน่คือ มีการปฏิบติัต่อเบนยามินและยาโคบดว้ยแนวทางท่ีแตกต่างออกไป)   ดงันั้นเขา
ไม่ไดเ้ปิดเผยตวัเขาเองต่อพวกเขา ณ เวลาน้ี  ใจของโยเซฟไม่ไดแ้ข็งกระดา้งต่อพวกพี่ชายของเขา
เน่ืองจากการกระท าของพวกเขาท่ีมีต่อเขานั้น  เขาไม่ไดเ้กลียดชงัพวกเขา (ขอ้ 24) 

 
“ไม่มีส่ิงใดท่ีน่าจบัใจในคุณลกัษณะของโยเซฟมากกวา่การขาดหายไปอยา่งส้ินเชิงของความรู้สึก
แห่งการแกแ้คน้  ไม่วา่จะมีต่อพวกพี่ชายของเขาหรือต่อโปทิฟาร์ หรือต่อหวัหนา้คนใช”้1031 

 



ตรงกันข้าม ใจของเขานั้นยงัคงนุ่มนวล และการสารภาพของพวกพี่ชายของเขาได้กระตุ้นเขา                  
รูเบนในฐานะบุตรชายหวัปี และบุตรชายท่ีมีความรับผิดชอบมากท่ีสุด น่าจะเป็นการเลือกอย่างมี 
เหตุผลท่ีจะคงอยู่ในฐานะตวัประกนั    กระนั้น เน่ืองจากวา่โยเซฟบงัเอิญไดย้ินวา่ รูเบนต่อวา่พวก 
พี่ชายของเขาเก่ียวกบัการฆ่าโยเซฟ (ขอ้ 22) นั้น  โยเซฟก็ไดผ้า่นเวน้เขาไปและเลือกสิเมโอน ผูซ่ึ้ง
เป็นคนท่ีมีอายุมากท่ีสุดถดัไป    บางทีโยเซฟไดจ้ดจ าถึงความโหดร้ายของสิเมโอนและความแข็ง 
กระดา้งของเขาท่ีมีต่อบิดาของเขา (34:25; เปรียบเทียบ 49:5-7) 

 
42:25-28 โยเซฟไดคื้นเงินของพวกพี่ชายให้แก่พวกเขาเน่ืองจากความดีแห่งใจของเขา    การกระท าท่ีกรุณา 
 ของเขานั้นคงจะตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างๆ ของพวกเขา แต่ก็เป็นเหตุให้พวกเขาท่ีจะเสาะหา 
 วิญญาณของพวกเขาต่อไป ขณะท่ีพวกเขาไดต้รึกตรองถึงความหมายโดยนยัของช่วงเวลาท่ีดีของ 
 พวกเขา    เม่ือพวกเขาไดค้น้พบเงินในหน่ึงในกระสอบของพวกเขาเป็นคร้ังแรกนั้น  พวกเขาได ้
 ถือวา่ส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าต่อพวกเขานั้นเป็นการลงโทษของพระเจา้ (ขอ้ 28)    น่ีเป็นคร้ังแรกในเร่ือง 
 ราวท่ีพวกพี่ชายไดอ้า้งอิงถึงพระเจา้    จิตส านึกท่ีถูกกระตุน้ไดเ้ห็นว่าพระเจา้ท าการอยู่เบ้ืองหลงั 
 ส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัประสบอยู ่(เปรียบเทียบ ขอ้ 21-22) 
 

“‘เงิน’ (เคเซฟ) ถูกอา้งอิงถึง 20 คร้ัง (42:25—45:22)  ในฉากแรกของการกระท าคร้ังท่ี หน่ึง [37:2-
36] นั้น พวกพี่ชายได้วางเงินจ านวนยี่สิบเชเขลต่อหน้าน้องชาย (37:28) ตอนน้ีพวกเขาก็วาง
นอ้งชายของพวกเขาเหนือช่วงเวลาท่ีดีในเงินนั้น  อยา่งท่ีอาจถูกคาดหวงัในการกระท าเก่ียวกบัการ
กลบัคืนดีกนัของครอบครัวนั้น [42:1—46:27] ค าไขอ่ืนๆ ก็คือ‘พี่นอ้ง’ (50 คร้ัง) และ ‘บิดา’ (40 
คร้ัง)”1032 

 
42:29-38  แต่ละคร้ังท่ีพวกบุตรชายของยาโคบไดจ้ากบา้นไปนั้น พวกเขาไดก้ลบัมาพร้อมกบัเงินท่ีมากข้ึน 
 แต่ขาดพี่นอ้งไปหน่ึงคน (บทท่ี 37, 42) 1033 ยาโคบไดคิ้ดวา่พวกเขาไดข้ายสิเมโอนไหม? 
 

“พวกพี่ชายของโยเซฟไดท้  าใหข้่าวอ่อนลงอยา่งตั้งใจ ซ่ึงท าใหม้นัดูเหมือนวา่สิเมโอนเป็น แขกของ
โยเซฟ . . . แทนท่ีจะถูกขงัไวใ้นคุก   พวกเขาไม่อา้งอิงถึงการคุกคามของความตาย และไม่กล่าวถึง
เงินในกระสอบหน่ึง ณ เวลาน้ี”1034 

 
เงินในกระสอบไดท้ าให้ช่องโหวร่ะหวา่งยาโคบและพวกบุตรชายของเขากวา้งข้ึน แต่ไดดึ้งพวกพี่ 

 น้องให้เขา้ใกล้ชิดกนัมากข้ึน   ยาโคบได้หมดหวงัเพราะว่าเขาไม่ได้วางใจพวกบุตรชายของเขา 
 และผูป้กครองชาวอียิปตน์ั้น และเขาไดลื้มพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ไปเสีย (ขอ้ 36)   ดงันั้น 
 เขาจึงไดส้รุปวา่ “เราตอ้งทนความทุกขเ์หล่าน้ีทั้งหมด”   ในความเป็นจริงนั้น  พระเจา้ก าลงัท าให้



 ส่ิงเหล่านั้นทั้งหมดท าการดว้ยกนัเพื่อประโยชน์ของยาโคบ (เปรียบเทียบ 45:5-7; รม. 8:28) ใน 
 ไม่ชา้เขาจะตระหนกัถึงพระพรของพระเจา้ 
 

“ส่วนท่ีใหญ่ของปัญหาในปัจจุบนัของเราเกิดข้ึนจากการไม่รู้ถึงความจริงถึงหมดของเรา”1035 การ
ถวายบุตรชายสองคนของรูเบนนั้นก็อ่อนแออยา่งน่าสงสาร (ขอ้ 37)    เขาไดอ้า้งถึงความเต็มใจท่ีจะ
ทนทุกขใ์นท่ีของยาโคบแต่เขาจะวางบุตรชายของเขาเองต่อหนา้นอ้งชายของเขาหรือ?   และการฆ่า
หลานๆ ของยาโคบจะปลอบโยนยาโคบอยา่งไร?   จึงไม่แปลกใจท่ีวา่ยาโคบไดป้ฏิเสธการถวาย
ของรูเบน (ขอ้ 38) 

 
 ตลอดบทน้ีเราสามารถสังเกตไดว้า่ท่าทีของพวกพี่ชายของโยเซฟไดเ้ปล่ียนไป   จากการท่ีไดเ้ผชิญ
กบัวิกฤต ส่วนตวันั้นพวกเขาไดย้อมรับถึงความผิดของพวกเขา    พวกเขาไดถื้อวา่การทนทุกข์ของพวกเขา
เป็นการลงโทษท่ีชอบธรรมของพระเจา้และพวกเขาไดเ้ร่ิมท่ีจะวางความสนใจของยาโคบเหนือความสนใจ
ของพวกเขาเอง    อยา่งไรก็ตามการกลบัใจของพวกเขายงัไม่ไดส้มบูรณ์    ขบวนการของความส านึกผิดตอ้ง
ด าเนินต่อไปก่อนท่ีการกลบัคืนดี กนัสามารถเป็นไปได้1036 
 

“แรงจูงใจและการกระท าของโยเซฟและสมาชิกในครอบครัวของเขาไม่ใช่รูปแบบท่ีจะเลียนแบบ
หรือหลีกเล่ียง เป้าหมายของผูเ้ขียนก็เพื่อจะแสดงว่าการออกแบบของพระเจา้ส าหรับพวกบรรพ-
บุรุษของอิสราเอลนั้นก าลงัท าการไปสู่จุดสุดทา้ยของการไถ่ครอบครัวแห่งความเช่ือ”1037 

 
 เม่ือผูเ้ช่ือมีความผิดท่ีไม่ไดแ้กไ้ขในใจของพวกเขานั้น  บ่อยคร้ังแลว้พระเจา้ก็ท  าให้พวกเขาส านึก
ในจิตส านึกของพวกเขาเพื่อจะคน้พบวา่ พวกเขาไวในฝ่ายวญิญาณอยา่งเพียงพอท่ีจะเขา้ร่วมในแผนการของ
พระองค ์
 

8. การเดินทางไปยงัอยีปิต์คร้ังทีส่องของพวกพีช่ายของโยเซฟ  บทที ่43 
 
 บทท่ี 43-45 เป็นหน่ึงหน่วยท่ีอธิบายถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนเม่ือพวกพี่ชายของโยเซฟไดก้ลบัไปยงัอียิปต์
เหมือนกบับทท่ี 42 ซ่ึงส่วนน้ีสะทอ้นถึงนั้น  มนัก็ประกอบด้วยเจ็ดฉากท่ีไดถู้กเรียบเรียงแบบโครงร่างท่ี
แนวคิดถูกวางไว ้ในรูปสมมาตรพร้อมกบัฉากกลางท่ีเป็นการจบักุมพวกพี่ชายของโยเซฟ (44:1-13) 
 

A ยาโคบส่งพวกบุตรชายของเขาไปยงัอียปิต ์(43:1-14) 
B การมาถึงอียปิต;์  คนตน้เรือนและพวกพี่นอ้ง (43:15-25) 

C อาหารเท่ียงกบัโยเซฟ (43:26-34) 



D พวกพี่นอ้งถูกจบักุม (44:1-13) 
C’ การเปิดเผยตนเองของโยเซฟ (44:14-45:15) 

B’ การออกจากอียปิต;์ ฟาโรห์และพวกพี่นอ้ง (45:16-24) 
A’ ยาโคบรับการรายงานของพวกบุตรชายของเขา (45:25-28) 1038 

 
 จากการกลับไปยงัคานาอันนั้น พวกพี่ชายจ าเป็นต้องชักชวนให้ยาโคบท่ีจะยอมให้ เบนยามิน
เดินทางไปกบัพวกเขาส าหรับการเดินทางไปยงัอียิปต์คร้ังถดัไปของพวกเขา  ซ่ึงพวกเขาไดท้  าดว้ยความ
ยุง่ยากมาก เม่ือพวกเขาไดก้ลบัไปยงัอียิปตแ์ละพยายามท่ีจะคืนเงินนั้น  พวกเขาก็ไดพ้บเงินในกระสอบของ
พวกเขา  โยเซฟไดต้อ้นรับพวก เขาอยา่งกรุณาและไดจ้ดัการกบัพวกเขาอยา่งสันติ เขายงัไดใ้ห้แก่เบนยามิน 
อยา่งมากมายดว้ยความล าเอียงท่ีมากเกินไปเพื่อจะทดสอบพวกพี่ชายของเขาถึงความอิจฉา 
 
43:1-15  เป็นท่ีชัดเจนว่ายูดาห์ได้เร่ิมตน้การน าและพูดเพื่อพวกพี่น้องของเขาเพราะว่ายาโคบได้ปฏิเสธ               

รูเบนแลว้ (42:37-38) สิเมโอนก็อยูใ่นอียปิต ์และก่อนหนา้เลวีไดท้  าลายความมัน่ใจของบิดาของเขา 
(บทท่ี 34)  อยา่งท่ีรูเบนไดท้  านั้น (42:37)  ยดูาห์ไดเ้สนอท่ีจะรับความรับผิดชอบในท่ีของยาโคบแต่
ในความตรงกันข้ามกับรูเบนนั้น ยูดาห์ได้รับเอารับผิดชอบส่วนตวัส าหรับความปลอดภยัของ    
เบนยามิน (ขอ้ 9)    จากจุดน้ีเป็นตน้ไป  ยูดาห์กลายมาเป็นผูน้ าของพวกบุตรชายของยาโคบ 
(เปรียบเทียบ 49:8-10; มธ. 1:2, 17; ลก. 3:23, 33) การเผชิญหนา้กบัวิกฤตอยา่งเช่นการพบปะกบั   
เอซาวของเขานั้น (บทท่ี 32-33) อีกคร้ังหน่ึง ยาโคบไดจ้ดัเตรียมของขวญัท่ีฟุ่มเฟือยเพื่อจะเอาใจ 
“เจา้นายท่าน” ซ่ึงก็คือโยเซฟ (เปรียบเทียบ สภษ. 18:16) 

 
“ยาโคบไม่มีการรับรองว่าเอลชัดดายจะท าส่ิงใดก็ตามหากว่าเราต้องเสียใจเราก็ต้องเสียใจ                        
ของเขานั้นก็เป็นโครงสร้างอนัเดียวกันกับของเอสเธอร์ท่ีว่า ‘ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ’(อสธ.                
4:16). . .” 1039 

 
จงเปรียบเทียบถึงการบ่นของเรเบคาห์อีกด้วย เม่ือเธอได้คิดว่าเธออาจสูญเสียทั้ งยาโคบและ           

เอซาว (27:45) 
 

“‘พร้อมกับเบนยามิน’ [ขอ้ 15] ก็ห้อยเหมือนกับการถอนหายใจแบบยอมของบิดาท่ีติดกับ 
 ระหว่างความจ าเป็นท่ีจะด าเนินชีวิตและความเป็นไปได้ของชีวิตท่ีถูกท าให้ว่างเปล่าอย่าง 
 ส้ินเชิงโดยทางการสูญเสียอีกคร้ังหน่ึง”1040 

 
43:16-25 การแปลท่ีดีกวา่ของ “ขา้พเจา้มีเงินของท่าน” (ขอ้ 23) คือ “เงินของท่านไดม้าถึงขา้พเจา้” 



43:26-34 อีกคร้ังหน่ึง พวกพี่ชายได้บรรลุค าพยากรณ์ของพระเจา้ในความฝันต่างๆ ของโยเซฟโดยการ      
กม้กราบต่อหนา้โยเซฟ (ขอ้ 26-28; เปรียบเทียบ 37:5-9) เบนยามินอายุนอ้ยกวา่โยเซฟ 16 ปี ดงันั้น 
ตอนน้ีเขาคงอาย ุ23 ปี ณ เวลาน้ี (ขอ้ 29) โยเซฟอายไุด ้39 ปี (41:46; 45:6) 

 
“. . . ตามธรรมเนียมท่ีแพร่หลายของโลกตะวนัออกนั้น  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พวกเขาไดถู้กเชิญให้ไปยงั
โต๊ะของโยเซฟก็เป็นสถานการณ์ท่ีหนุนใจในตวัของมนัเอง แมว้า่ส่วนใหญ่แลว้ชาวตะวนัออกจะ
เป็นผูค้นท่ีชอบแกแ้คน้  กระนั้นถา้คุณทานกบัพวกเขา  จากนั้นมาคุณก็แน่ใจถึงการมีการปกป้อง
ของพวกเขา แมว้า่คุณไดท้  าให้พวกเขาบาดเจ็บท่ีสุด กระนั้นคุณก็ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูภ่ายใตค้วามกลวั
จากความไม่พอใจของพวกเขา”1041 

 
ระบบชนชั้นในอียปิตไ์ดเ้รียกร้องวา่โยเซฟในฐานะสมาชิกของคนชั้นสูงกวา่ตอ้งทานท่ีโต๊ะซ่ึงแยก
จากเพื่อนชาวอียิปต์ของเขา   คนฮีบรูไดน้ัง่ ณ โต๊ะท่ีสามเน่ืองจากวา่พวกเขาเป็นชาวต่างประเทศ
(ขอ้ 32)    คนฮีบรูและชาวต่างประเทศอ่ืนๆ ก็ทานสัตวท่ี์คนอียิปตไ์ดถื้อวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ1042 คนอียิปต ์
ได้ท าตามกฎท่ีเคร่งครัดส าหรับการช าระแบบพิธีกรรมท่ีมีต่ออาหารของพวกเขาก่อนท่ีพวกเขา 
ทาน    ส่ิงน้ีท าให้คนฮีบรูเป็นท่ี “น่ารังเกียจ” ต่อคนอียิปต์1043 คนอียิปตไ์ดโ้กนขนตามร่างกายของ
พวกเขาออกหมดดว้ย (เปรียบเทียบ 41:14) ดงันั้นคนฮีบรูขนยาวๆ อาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
คนอียิปต์รังเกียจ1044 ต่อมาการแบ่งแยกน้ีไดย้อมให้คนอิสราเอลท่ีจะพฒันาไปสู่ชนชาติท่ีมีจ านวน
คนมากมายภายในพรมแดของอียปิต ์(เปรียบเทียบ 46:34)  

 
โยเซฟไดเ้ล้ียงอาหารส าหรับพวกพี่ชายของเขา ผูซ่ึ้งหลายปีก่อนหน้านั้นได้นัง่ลงอย่างปราศจาก
ความกรุณาเพื่อจะทานในขณะท่ีเขาไดอิ้ดโรยในบ่อ1045 โยเซฟไดแ้สดงการนบัถือแก่เบนยามินใน 
ฐานะแขกท่ีพิเศษของเขาโดยการให้อาหารแก่เขามากกว่าและดีกว่าท่ีพวกพี่ชายของเขาได้รับ                    
(ขอ้ 34)    บ่อยคร้ังแลว้ ผูไ้ดรั้บเกียรติท่ีพิเศษไดรั้บสองเท่า แต่ห้าเท่านั้นเป็นเคร่ืองหมายของสิทธิ
พิเศษสูงท่ีสุด    ดว้ยความโปรดปรานน้ีโยเซฟไม่ไดแ้สวงหาท่ีจะให้เกียรติแก่เบนยามินเท่านั้น  แต่ 
เพื่อท่ีจะทดสอบความรู้สึกของพวกพี่ชายท่ีมีต่อเบนยามินอีกดว้ย เขาตอ้งการรู้วา่พวกเขาจะเกลียด 
เขาอย่างท่ีพวกเขาได้เกลียดเขาเอง ซ่ึงเป็นคนโปรดปรานคนก่อนของบิดาของเขาหรือไม่ เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พวกเขาไดผ้า่นการทดสอบน้ี 

 
“จากการออกมาจากเบ้าหลอมน้ี  พวกพี่ชายท่ีแข็งกระด้างก่อนหน้านั้ นก็ปรากฎออกมาใน 

 ฐานะครอบครัวท่ีผกูพนัซ่ึงส่องแสงดว้ยความสัตยสุ์จริตและความรักต่อซ่ึงกนัและกนั” 1046 

 



“บรรดาผูท่ี้จะเขา้ร่วมในแผนการของพระเจา้นั้นตอ้งเต็มใจท่ีจะรับเอาความรับผิดชอบส าหรับการ
กระท า ของพวกเขา ท่ีจะท าการชดใชเ้ม่ือพวกเขาผิดและยอมรับส่วนแบ่งของพวกเขาอย่างส านึก
คุณและปราศจาก ความริษยา”1047 

 
9. การทดสอบคร้ังสุดท้ายของโยเซฟและผลลพัธ์ของมัน  บทที ่44 

 
 ถดัไปโยเซฟได้ทดสอบความจงรักภกัดีของพวกพี่ชายของเขาท่ีมีต่อเบนยามิน โดยการแกล้งใส่
ความเบนยามินและกล่าวหาเขาดว้ยการขโมยจอกของโยเซฟ เหตุการณ์เหล่าน้ีไดก้ระตุน้ให้พวกพี่ชายท่ีจะ
ยอมรับวา่ พระเจา้ก าลงัลงโทษพวกเขาส าหรับการกระท าของพวกเขาท่ีมีต่อโยเซฟหลายปีก่อนหนา้นั้น การ
วิงวอนเพื่อเบนยามินของยูดาห์นั้นได้ประกาศถึงความแท้จริงของความจงรักภกัดีของพวกพี่ชายท่ีมีต่อ   
เบนยามิน มนัตรงกนัขา้มกบัความไม่จงรักภกัดีก่อนหนา้นั้นของพวกขาท่ีมีต่อโยเซฟ 
 
 โยเซฟตอ้งการท่ีจะคน้พบวา่พวกพี่ชายของเขาจะขายเบนยามินใหเ้ป็นทาสอยา่งท่ีพวกเขาไดข้ายเขา
และ บางทีก็ฆ่ายาโคบดว้ยความโศกเศร้าหรือไม่ทางเลือกของพวกเขาก็คือท่ีจะยอมจ านนต่อการเป็นทาส
เพื่อเห็นแก่ เบนยามิน ดูเหมือนวา่การคน้พบน้ีจะไดเ้ป็นเป้าหมายของการกระท าของโยเซฟอยา่งท่ีโมเสสได้
เช่ือมโยงการกระท าเหล่านั้นในบทน้ี อย่างท่ีพระเจา้ไดท้ดสอบความแทจ้ริงของความเช่ือของอบัราฮมันั้น 
(22:1)  โยเซฟก็ได ้ทดสอบความแทจ้ริงของการกลบัใจของพวกพี่ชายของเขาเช่นกนั 
 
44:1-5   การท่ีโยเซฟได้ปฏิบติัการท านายก็ไม่ชัดเจนจากขอ้ท่ี 5 หรือขอ้ท่ี 15   เขาอาจได้ปฏิบติั แต่ส่ิงน้ี      

ดูเหมือนไม่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเขาในฐานะคนแห่งความเช่ือในพระยาเวห์ มนัดูเหมือน
เป็นไปไม่ไดอี้กดว้ย เน่ืองจากวา่โยเซฟมีของประทานในการแกค้วามฝัน (การเปิดเผยของพระเจา้) 
จากพระเจา้ ถา้ใครก็ตามตอ้งการท่ีจะใชก้ารท านาย มนัคงจะไม่ใช่โยเซฟ อยา่งไรก็ตามนกัตีความ
บางคนเช่ือวา่การอา้งของโยเซฟเป็นแค่ส่วนหน่ึงของอุบายของเขา1048 ถอ้ยค าแรกท่ีกล่าวโดยคนใช้
ของโยเซฟนั้นอาจเป็นการโกหก (ข้อ 5) ถ้อยค าท่ีสองท่ีกล่าวโดยโยเซฟนั้นก็ไม่ได้อ้างถึง
ปฏิบติัการท านาย (ขอ้ 15) โยเซฟไดก้ล่าวว่าเขาสามารถท านายได้ ลีออน วูด ไดเ้ช่ือว่าโยเซฟได้
หมายถึงว่าเขามีขอ้มูลท่ีไม่ไดมี้ไวส้ าหรับผูค้นธรรมดา ค ากริยาฮีบรูในทั้งขอ้ท่ี 5 และ ขอ้ท่ี 15 คือ 
นาฮาช (ท่ีจะกระซิบ  การพูดพึมพ า  การพยากรณ์) ไม่ใช่ คาซัม ซ่ึงเป็นค าท่ีปกติแปลว่า                  
“ท่ีจะท านาย”1049 การอ้างอิงเหล่าน้ีต่อการท านายนั้นดูเหมือนจะท าให้พวกพี่ชายของโยเซฟ
ประทบัใจดว้ยคุณค่าของจอกท่ีไดห้ายไป ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “จอก” ท่ีน่ีคือ กาเบีย ซ่ึงอา้งอิงถึงถว้ย
เงินหรือถว้ยแกว้ ไม่ใช่จอกด่ืม โคส โดยทัว่ไป พวกพี่ชายไดล้งความเห็นว่าโยเซฟไดใ้ช้มนัเพื่อ
จุดประสงคต่์างๆ มากกวา่การแค่ด่ืมเท่านั้น 

 



44:6-13 ค าสัญญาของพวกพี่ชายไม่เพียงแต่หุนหันพลนัแล่นเท่านั้น แต่ยงัโง่เขลาอีกดว้ย เน่ืองจากว่าของ
 ในกระสอบของพวกเขานั้นไดท้  าให้พวกเขาประหลาดใจก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 9)    หลายปีก่อนหนา้ 
 นั้น ลาบนัไดต้รวจคน้สมบติัของยาโคบเพื่อหารูปเคารพของเขาท่ีไดถู้กซ่อนไวใ้นเต็นทข์องราเชล 
 ยาโคบไดป้ระกาศอย่างหุนหันพลนัแล่นถึงการลงโทษถึงตายต่อคนท่ีมีความผิด   (เปรียบเทียบ 
 31:23, 25, 33, 35)   ตอนน้ีคนอียิปตไ์ดต้รวจคน้เพื่อหาจอกแห่งการท านายของโยเซฟและพบมนั 
 ในกระสอบของเบนยามิน ซ่ึงเป็นบุตรชายของราเชล ท่ีน่ีพวกพี่ชายก็ได้ประกาศอย่างหุนหัน 
 พลนัแล่นถึงการลงโทษถึงตายต่อคนท่ีมีความผดิอีกดว้ย 
 

คนต้นเรือนของโยเซฟไม่ได้ท าให้พวกพี่ชายท่ีจะท าตามค าสัญญาของพวกเขา แต่ได้กล่าวว่า                 
“ถา้เราพบของนั้นท่ีผูใ้ด  ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นทาสของเรา” (ขอ้ 10) โยเซฟไดจ้ดัตั้งพวกพี่ชายของเขา 
ดว้ยขอ้แกต้วัท่ีเหมาะสมท่ีจะละทิ้งเบนยามินและท าใหพ้วกเขาเป็นอิสระจากการเป็นทาส 

 
มีหลกัฐานมากมายในตวับทน้ี ท่ีว่าพวกพี่ชายของโยเซฟไดก้ลบัใจและเปล่ียนท่าทีของพวกเขา 

 อย่างแท้จริง พวกเขาไม่ได้โลภ  ริษยา หรือไม่ได้จงรักภกัดีอีกต่อไป ส่ิงน้ีท าให้พวกเขาอยู่ใน 
 ต าแหน่งท่ีจะช่ืนชมกบัพระพรต่างๆ ของผูมี้อ  านาจสูงสุดของพวกเขาและท่ีจะมาเป็นช่องทางแห่ง 
 พระพรไปยงัคนอ่ืนๆ ผูมี้อ านาจสูงสุดของพวกเขาคือโยเซฟในระดบัของมนุษย ์แต่โยเซฟก็เป็น 
 ตวัแทนของพระเจา้เช่นกนั จงสังเกตว่าพวกเขาไดก้ระท าร่วมกนัแทนท่ีจะต่อสู้ท่ามกลางพวกเขา 
 เองอยา่งท่ีพวกเขาไดท้  าก่อนหนา้นั้น 
 

การฉีกเส้ือผา้ของใครคนหน่ึงก็เป็นสัญลกัษณ์ของความทุกข์ส่วนตวัอย่างมาก ในโลกตะวนัออก 
ใกลโ้บราณ (ขอ้ 13; เปรียบเทียบ 37:29) ท่ีน่ีมนัได้แสดงออกถึงความทรมานท่ีจริงใจของพวก 
พี่ชายต่อการคาดการณ์ถึงการท่ีจะมอบเบนยามินให้กบัคนอียิปตแ์ละกลบัไปหายาโคบเพื่อจะท าให้
ใจของเขาแตกสลายเท่านั้น    พวกเขาไดฉี้กเส้ือผา้ของพวกเขาดว้ยความเจ็บปวดอย่างท่ียาโคบได ้
ท าเม่ือเขาไดรั้บข่าวถึงการตายท่ีดูเหมือนเป็นจริงของโยเซฟ (37:34) พวกพี่ชายไม่ไดส้งสัยวา่พวก 
เขาไดเ้ป็นเหยือ่ของการหลอกลวงอีกต่อไปอยา่งท่ียาโคบไดเ้ป็นเม่ือพวกบุตรชายของเขาไดใ้ห้เส้ือ
คลุมท่ีเป้ือนเลือดของโยเซฟแก่เขา1050 

 
“การท่ีพวกพี่ชายทั้งหมดไดป้ระสบกบัความทุกขเ์ช่นนั้น ก็เป็นเคร่ืองหมายท่ีบอกถึงความรู้สึกใหม่
ของความเป็นเอกภาพท่ีพวกเขาได้พฒันา พวกเขาได้รับการบอกกล่าวว่าคนท่ีไร้ความผิดจะถูก
ปลดปล่อย (ขอ้ 10)    ยิ่งไปกวา่นั้นอีก การกลบัไปยงัอียิปตข์องพวกเขา นั้นก็เนน้ถึงการอุทิศตน
ของพวกเขาท่ีมีต่อเบนยามิน พวกพี่ชายก็เป็นหน่ึงเดียวโดยปราศจากการบ่นหรือการไม่เห็นดว้ย. . . 



. พวกเขาไดมี้ความผิด [ก่อนหน้านั้น] แต่ไม่ได้แสดงถึงความเสียใจ ตอนน้ีพวกเขาไม่มีความผิด
และแสดงออกถึงความทรมานอยา่งสุดซ้ึงท่ีสุด”1051 

 
44:14-17  ยดูาห์ไดก้ระท าในฐานะผูแ้ทนเพราะวา่เขาไดส้ัญญาแก่ยาโคบวา่เขาจะรับผดิชอบต่อความ 

ปลอดภยัของเบนยามิน (ขอ้ 16; เปรียบเทียบ 43:8-9) ยูดาห์ไดถื้อวา่ยอ้นกลบัของเหตุการณ์ต่างๆ 
เป็นการลงโทษของพระเจา้ท่ีมีต่อการปฏิบติัของพวกพี่ชายต่อโยเซฟและยาโคบหลายปีก่อนหน้า
นั้น1052 ท่ีจริงแลว้มนัเป็นการลงวนิยัของพระเจา้ท่ีพระเจา้ไดอ้อกแบบมาเพื่อจะก่อให้เกิดการกลบัใจ 
ยดูาห์ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะขจดับุตรชายท่ีมีสิทธิพิเศษออกไป ณ เวลาน้ี ตรงกนัขา้ม เขาไดอ้าสาสมคัร
ท่ีจะแบ่งปันถึงชะตาของเขาดว้ยการเสียสละส่วนตวัอยา่งมาก 

 
โยเซฟได้อนุญาตให้ยูดาห์และพี่ชายคนอ่ืนๆ ท่ีจะจากไปและกลบับา้นโดยปราศจากเบนยามิน              
(ขอ้ 17)    อยา่งไรก็ตาม การปฏิเสธของยดูาห์ท่ีจะท าอยา่งนั้นก็ไดแ้สดงออกถึงความจริงใจแห่งการ 
กลบัใจของพวกพี่ชาย 

 
44:18-34 ยดูาห์ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองราวทั้งหมด เขาไม่ไดพ้ยายามท่ีจะปิดซ่อนหรือแกต้วัถึงความผิดของพวก 
 พี่ชาย น่ีเป็นการพดูท่ียาวท่ีสุดในปฐมกาล ค าไขต่างๆ คือ “ผูรั้บใช”้ (10 คร้ัง) “นาย” (7 คร้ัง) และ  

“บิดา” (13 คร้ัง) 
 

“ไม่เคยมีนกัพดูคนไหนท่ีไดป้ระกาศค าพดูปราศรัยท่ีดลใจมากกวา่น้ี”1053 

 
“ขา้พเจา้จะพยายามอย่างมากในการสามารถท่ีจะอธิษฐานต่อพระเจา้ของเราเช่นเดียวกบั ยูดาห์
อธิษฐานต่อโยเซฟท่ีน่ีเพราะว่าน่ีเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ของการอธิษฐานของความ รู้สึกแทจ้ริงท่ี
ควรมีในการอธิษฐาน”1054 

 
ยาโคบยงัไม่ไดเ้ปล่ียนเก่ียวกบัการท่ีว่าเขายงัคงแสดงความรักต่อบุตรชายสุดทอ้งมากเกินไป อยา่ง 
ไรก็ตาม พวกพี่ชายไดเ้ปล่ียนแปลง  ตอนน้ีพวกเขาไดรั้กบิดาของพวกเขาและเบนยามิน จงสังเกต 
ถึงการร้องขอของยดูาห์ท่ีมีต่ออายมุากของยาโคบและความหนุ่มของเบนยามิน (ขอ้ 20) ซ่ึงเป็น การ
อธิบายท่ีไดอ้อกแบบมาเพื่อจะเนน้ถึงความไม่มัน่คงของแต่ละคนและท่ีจะลว้งเอาความสงสารของ
โยเซฟ ยดูาห์ไดแ้สดงออกถึงความห่วงใยต่อยาโคบและเบนยามิน (ขอ้ 31)  แทนท่ีจะเกลียดชงับิดา
ของพวกเขาส าหรับการโปรดปรานโยเซฟและเบนยามินนั้น  ตอนน้ีพวกพี่ชายก าลงัท าการเพื่อ
สวสัดิภาพของเขา หลกัฐานสูงสุดของการกลบัใจของยูดาห์และจุดสูงส่งทางศีลธรรมของเขาคือ 



ความเต็มใจของเขาท่ีจะแลกเปล่ียนท่ีกับเบนยามินและคงอยู่ในอียิปต์ในฐานะทาส (ขอ้ 33-34; 
เปรียบเทียบ ยน. 15:13)    น่ีเป็นตวัอยา่งแรกของตวัแทนมนุษยใ์นพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ 22:13) 

 
“การเปล่ียนแปลงฝ่ายวิญญาณส าหรับส่ิงท่ีดีกว่าไดเ้กิดข้ึนในยูดาห์อย่างแน่นอน. . .ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึง 
ไดว้างแผนอยา่งปราศจากความเมตตาในการขายโยเซฟให้กบัคนแปลกหนา้ เน่ืองดว้ยความอิจฉา
และความโกรธ ตอนน้ีก็เต็มใจท่ีจะกลายมาเป็นทาสของโยเซฟเพื่อ ว่าพวกพี่น้องท่ีเหลือและ
โดยเฉพาะเบนยามิน [ผูซ่ึ้งยาโคบไดรั้กมากกวา่ยดูาห์] อาจเป็นอิสระและไดรั้บอนุญาตให้กลบัไป
ยงัคานาอนัเพือ่จะรวมกบับิดาของพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง”1055 

 
พระเยซูคริสต ์ซ่ึงเป็นเช้ือสายของยดูาห์ก็ไดแ้สดงออกถึงท่าทีอยา่งเดียวกนั 

 
“ยาโคบจะสวมมงกฎใหย้ดูาห์ดว้ยความเป็นกษตัริย ์[49:10] เพราะวา่เขาแสดงออกวา่เขาก็เหมาะสม
ท่ีจะปกครองตามอุดมคติแห่งการเป็นกษตัริยข์องพระเจา้ท่ีวา่กษตัริยก์็รับใชป้ระชาชน ไม่ใช่ในทาง
กลบักนั ยดูาห์ไดเ้ปล่ียนแปลงจากผูห้น่ึงท่ีขายนอ้งชายของเขาใหเ้ป็นทาสไปเป็นผูห้น่ึงท่ีเต็มใจเป็น
ทาสของน้องชายของเขาดว้ยการเสนอเช่นนั้น  เขาก็เป็นตวัอย่างของการเป็นกษตัริยแ์บบอุดมคติ
ของอิสราเอล”1056 

 
 พระเจ้าสอนให้ประชากรของพระองค์ท่ีจะจงรักภกัดีต่อซ่ึงกันและกัน โดยการท าให้พวกเขา
ตระหนกัถึง ความไม่จงรักภกัดีก่อนหนา้นั้นของพวกเขา เพื่อจะท าให้พวกเขารักซ่ึงกนัและกนัอยา่งไม่เห็น
แก่ตวั  ความรักแบบเสียสละตนเองนั้นก็ส าคญัส าหรับผูน้ าของประชากรของพระเจา้ 
 

10. การคืนดีของโยเซฟกบัพวกพีช่ายของเขา  45:1-15 
 
 โยเซฟไดเ้ปิดเผยตวัตนของเขาต่อพวกพี่น้องของเขาอยา่งมีอารมณ์    เขาไดท้  าให้พวกเขาแน่ใจถึง
การควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเจา้เหนือชีวิตของเขาและแนะน าให้พวกเขาท่ีจะพายาโคบมายงัอียิปต ์จากนั้น
เขาไดแ้สดงออกถึงความรักของเขาต่อพวกพี่นอ้งของเขาอยา่งอบอุ่น น่ีเป็นหน่ึงในฉากแห่งการแสดงวา่รู้จกั
ท่ีต่ืนเตน้เร้าใจมากท่ีสุดในวรรณกรรมทั้งส้ิน 
 
 ยูดาห์ได้ท าให้โยเซฟประทบัใจด้วยความจริงใจของการกลบัใจของเขาและความอ่อนโยนของ
ความรักของ เขาจนโยเซฟควบคุมความรู้สึกไม่ไดอ้ย่างส้ินเชิง เขาได้ร้องได้ดว้ยความยินดีอย่างควบคุม
ไม่ได ้(ขอ้ 1-2; เปรียบ เทียบ 2 ซมอ. 13:9)    จากนั้นโยเซฟไดอ้ธิบายถึงมุมมองของเขาเก่ียวกบัการปฏิบติั
ของพวกพี่ชายท่ีมีต่อเขา เขาไดห้ย ัง่รู้ถึงการควบคุมแบบจดัเตรียมของพระเจา้เหนือเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต



ของเขา ส่ีคร้ังดว้ยกนัท่ีเขาไดก้ล่าววา่ พระเจา้ ไม่ใช่พวกพี่ชายของเขาท่ีไดอ้ยูเ่บ้ืองหลงัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน (ขอ้ 5, 
7, 8, 9) 
 

“ถอ้ยค าน้ี. . .เป็นหวัใจทางศาสนศาสตร์ของเร่ืองราวของเช้ือสายของยาโคบ (ดู 50:19-21; กจ. 7:9-
10) พระเจา้เปล่ียนความยุง่เหยงิของความผิดของมนุษยเ์พื่อจะบรรลุจุดประสงคต่์างๆ ท่ีดีและตั้งไว้
ของพระองค ์(กจ. 2:23; 4:28)    ความเช่ือเช่นนั้นก็ก่อตั้งอาณาจกัรแห่งการไถ่ของพระเจา้”1057 

 
“มนัคืออ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจ้าท่ีสนับสนุนการมองในแง่ดีของปฐมกาล  โยเซฟกล่าวว่า                 
‘พระเจา้ทรงใชเ้ราใหม้าก่อนหนา้พี่เพื่อจะไดช่้วยชีวติ”1058 

 
“ความสุขเป็นของบุคคลผูซ่ึ้งตาของเขานั้นเปิดออก เพื่อจะมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าใน
สถานการณ์ต่างๆ ประจ าวนั เพราะวา่ส าหรับเขาแลว้ ชีวติก็ครอบครองความยินดีท่ีอศัจรรยแ์ละจริง
และสง่าราศี”1059  ส่วนหน่ึงของจุดประสงคข์องพระเจา้ก็คือ ท่ีจะใชโ้ยเซฟท่ีจะสงวนครอบครัวของ
อิสราเอลไวจ้ากการกนัดารอาหาร (ขอ้ 7)  

 
“ในการใช้ค  าว่า คนท่ีเหลือและผูร้อดชีวิตนั้น  โยเซฟก าลงัใช้ค  าท่ีถูกบรรทุกดว้ยความส าคญัทาง 
ศาสนศาสตร์ในท่ีอ่ืนๆ ของพนัธสัญญาเดิม    มนัอาจเป็นไดว้า่ ในการช่วยพวกพี่นอ้งและบิดาของ
เขาให้พน้นั้น  โยเซฟก็รับรู้ว่ามนัเป็นมากกว่าการอยู่รอดทางกายภาพของคนสิบสองคน ส่ิงท่ีอยู่
รอดอยา่งแทจ้ริงก็คือ แผนการแห่งการไถ่ซ่ึงไดถู้กประกาศต่อปู่ ทวดของเขาเป็นคร้ังแรกนั้น”1060 

 
โยเซฟไดเ้รียกพระเจา้วา่ “ฮา เอลโลฮิม” ซ่ึงเป็นพระเจา้ส่วนตวั พระเจา้แห่งบรรพบุรุษของพวกเขา 
(ขอ้ 8) โยเซฟเป็นเหมือน “พ่อให้กบัฟาโรห์” ซ่ึงไดเ้ป็นท่ีปรึกษา เหมือนพ่ออาจเป็นท่ีปรึกษาของ
ลูก (ขอ้ 8) 

 
“หวัขอ้ของการดูแลแบบจดัเตรียมของพระเจา้ก็ถูกกล่าวเป็นถอ้ยค าโดยโยเซฟเอง (45:7-8; 50:20) 
ซ่ึงสรุปเร่ืองราวของบรรพบุรุษทั้งส้ิน”1061 

 
 การเล็งเห็นถึงการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเจ้าได้ก่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความกรุณา                   
การยกโทษ และการยอมรับในโยเซฟ ไม่มีใครสามารถบงัคบัให้เราออกไปจากน ้ าพระทยัของพระเจา้ได ้   
ขา้พเจา้ไดรู้้จกัผูค้นท่ีไดข้มข่ืนเพราะวา่พวกเขาไดสู้ญเสียงานท่ีดีหรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิ้ดหรือสมบติั
ท่ีเป็นรางวลั แต่เหตุการณ์ เหล่าน้ีก็เป็นส่วนทั้ งหมดของแผนการสิทธ์ิขาดของพระเจ้าท่ีจะน ามาซ่ึง                  



พระพร แมว้่าไดป้ระสบกบัการปฏิบติัต่อแบบผิดๆ ในอดีต อย่างท่ีโยเซฟไดป้ระสบนั้น ก็ไม่ใช่ขอ้แกต้วั
ส าหรับการท่ีจะเก็บความขมข่ืนไว ้
 
 เป็นท่ีชดัเจนวา่โยเซฟไดว้างแผนส าหรับครอบครัวของบิดาของเขาท่ีจะยา้ยลงไปยงัอียิปตเ์ม่ือพวก
พี่ชายของเขาจะพิสูจน์วา่ท่าทีของพวกเขาไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ (ขอ้ 10) โกเชน (ช่ือแบบอาหรับ-ฮีบรูแทนท่ี
จะเป็นช่ือแบบอียิปต์) เป็นส่วนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดของอียิปต์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 18) มนัตั้งอยู่ในพื้นท่ี
สามเหล่ียมปากแม่น ้าซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมมฟิสซ่ึงเป็นเหมืองหลวงของอียปิต ์
 
 จากนั้นโยเซฟไดส้วมกอดเบนยามินและพี่ชายทั้งหมดของเขาเพื่อจะแสดงออกถึงความรักของเขา 
และเพื่อจะยนืยนัถึงการยกโทษของเขา (ขอ้ 14-15) ผูเ้ขียนไดเ้นน้ถึงการกลบัคืนดีกท่ีัแทจ้ริงระหวา่งโยเซฟ
กบัพวกพี่ชายของเขาโดยการบนัทึกวา่ พวกเขาไดส้นทนากบัเขา (ขอ้ 15) ก่อนหนา้นั้นพวกเขาไม่สามารถ
สนทนากบัเขาได ้(37: 4) หลงัจากการแสดงออกทั้งสามอยา่งของความปรารถนาดีท่ีมีต่อพี่นอ้งของเขานั้น 
(การร้องไห ้การอธิบาย และการสวมกอด) พวกพี่นอ้งท่ีตกใจและกลวัก็มีความกลา้หาญท่ีจะพูด ตอนน้ีพวก
เขาไดต้ระหนกัว่าโยเซฟเป็นผูท่ี้ พวกเขาไดป้ฏิบติัต่อแบบผิดๆ อย่างโหดเห้ียม และตอนน้ีก็สามารถท่ีจะ
ก าจดัพวกเขาถา้เขาเลือกท่ีจะท าอยา่งนั้น 
 
 ส่ิงท่ีโดดเด่นในส่วนน้ีก็คือแนวทางท่ีซ่ึงการรับรู้ถึงวิธีต่างๆ ของพระเจา้ของโยเซฟนั้นไดท้  าให้เขา
ท่ีจะกรุณายกโทษและยอมรับแทนท่ีจะขมข่ืนและแก้แค้น เขาได้เห็นถึงพระหัตถ์แห่งความรักของ                     
พระเจา้ของเขาอยู ่เบ้ืองหลงัความโหดเห้ียมของพวกพี่ชายของเขา เขาไดย้อมรับวา่ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเขานั้น
เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ และดงันั้นเขาก็ประสบกบัพระพรของพระเจา้ การกลบัคืนดีกนันั้นเป็นไปไดเ้ม่ือ
มีการยกโทษ และการยกโทษนั้นเป็นไปไดเ้ม่ือมีการรับรู้ถึงอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ 
 

“บางคนได้สงสัยถึงศีลธรรมของการกระท าของโยเซฟ ซ่ึงเห็นว่ายาโคบท่ีชราอาจได้ตายไปใน
ขณะท่ีการทดสอบก าลงัคืบหน้าไปโดยปราศจากการคน้พบว่าโยเซฟไดมี้ชีวิตรอด แต่นั่นไม่ใช่
ประเด็นของเร่ืองราว ส่ิงท่ีเร่ืองราวพยายามท่ีจะสอน (ท่ามกลางส่ิงอ่ืนๆ) ก็คือบทเรียนเก่ียวกบั
ความผิดและการกลบัใจโดยการสร้างบางส่ิงจากสถานการณ์ดั้งเดิมข้ึนใหม่นัน่คือ พวกพี่ชายก็อยู่
ในการควบคุมของชีวิตแลความตายของบุตรชายของราเชลอีกคร้ังหน่ึงนั้น  โยเซฟก็สามารถแน่ใจ
ว่าพวกเขาได้เปล่ียนแปลงแล้ว  เม่ือพวกพี่ชายผ่านการทดสอบ  ชีวิตและพนัธสัญญาก็สามารถ
ด าเนินต่อไปได”้1062 

 
 แมว้า่พระคมัภีร์ไม่ไดร้ะบุวา่โยเซฟเป็นสัญลกัษณ์ของพระคริสต ์ การเปรียบเทียบหลายอยา่งนั้นก็
ส าคญัทั้งสองก็เป็นเป้าหมายพิเศษแห่งความรักของบิดาของพวกเขา    พวกพี่นอ้งของพวกเขาไดเ้กลียดชงั



พวกเขาทั้งสองไดป้ฏิเสธการอา้งท่ีเหนือกวา่ของพวกเขาและไดว้างแผนท่ีจะฆ่าพวกเขา ทั้งสองไดก้ลายมา
เป็นพระพรแก่คนต่าง ชาติ ทั้งสองไดรั้บเจา้สาว โยเซฟไดก้ลบัคืนดีกนักบัพวกพี่ชายของเขาและไดย้กยอ่ง
พวกเขาและพระคริสตก์็จะท าเช่นกนั 
 

11. อสิราเอลย้ายไปยงัอยีปิต์  45:16-46:30 
 
 พวกพี่น้องของโยเซฟได้กลบัไปหายาโคบพร้อมกบัข่าวของการมีชีวิตรอดและความมัง่คัง่ของ     
โยเซฟ จากนั้นอิสราเอล (ยาโคบ) ไดย้า้ยไปยงัอียิปต์ในการตอบสนองต่อการเช้ือเชิญของโยเซฟและการ
หนุนใจของพระเจา้ การมีชีวิตรอดจากการกนัดารอาหารของครอบครัวของยาโคบในอียิปตน์ั้นท าให้ระลึก
ถึงการมีชีวติรอดจากน ้าท่วมโลกของครอบครัวของโนอาห์ในนาวานั้น 
 
การตัดสินใจทีจ่ะย้ายไปยงัอยีปิต์ของอสิราเอล 45:16-28 
 
 การเช้ือเชิญของฟาโรห์นั้นก็ใจกวา้งอย่างท่ีมนัเป็น เพราะว่าฟาโรห์ได้นับถือโยเซฟอย่างสูงส่ง                
น่ีเป็นตวัอยา่งท่ียอดเยีย่มอีกตวัอยา่งหน่ึงของการรับรองแขก  คือ การใหส่ิ้งดีท่ีสุดท่ีคนหน่ึงมีแก่ครอบครัวท่ี
อดอยากและ ขดัสน การเช้ือเชิญของฟาโรห์เป็นการเช้ือเชิญไม่ใช่ค าสั่ง ฟาโรห์ไม่มีสิทธิอ านาจท่ีจะสั่งให้
ยาโคบยา้ยไปยงั อียิปต์ ยาโคบนั้นมีอิสระท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธการเสนอน้ี ถา้ยาโคบเลือกท่ีจะยอมรับ  
เขาก็จะมีอิสระท่ีจะกลบั ไปยงัคานาอนัเม่ือใดก็ตามท่ีเขาเลือก ขอ้เท็จจริงท่ีว่า ครอบครัวของยาโคบไม่
สามารถจากอียปิตไ์ปไดเ้ม่ือพวกเขา ไดต้ั้งถ่ินฐานท่ีนัน่ก็เน่ืองจากนโยบายใหม่ของฟาโรห์องคใ์หม่เก่ียวกบั
คนอิสราเอลในฐานะผูอ้าศยัของอียปิต ์   มนั ไม่ใช่เน่ืองจากการกระท าของฟาโรห์องคน้ี์ (เซซอสทริสท่ี 3) 
 

“. . . เม่ือฟาโรห์กล่าวซ ้ าการเสนอของโยเซฟและให้ ‘ของดี’ ในแผน่ดินอียิปตแ์ก่พวกพี่นอ้ง ‘สอง
คร้ัง’ (ขอ้ 18, 20) นั้น  มนัก็ไม่ยากท่ีจะเห็นถึงการพาดพิงท่ีตระหนกัไดถึ้งแผน่ดินท่ี ‘ดี’ ท่ีไดม้อบ
ใหแ้ก่อาดมัใน      ปฐมกาล 1 ในจุดประสงคข์องเร่ืองราวน้ี    ภาพของโยเซฟเป็นภาพของการฟ้ืนฟู 
ซ่ึงไม่ใช่แค่การฟ้ืนฟูของ ช่วงเวลาท่ีดีของยาโคบ แต่ในฐานะภาพนั้น ก็เป็นการฟ้ืนฟูของพระพรท่ี
ไดส้ัญญาไวผ้่านทางเช้ือสายของ ยาโคบ ภาพน้ียงัเป็นพิมพเ์ขียวส าหรับความหวงัท่ีตั้งไวเ้พื่อคน
อิสราเอล ณ ตอนปลายของเพน็ทาทูคอีกดว้ย    พวกเขาจะตอ้งเขา้ไปในแผ่นดินนั้นและช่ืนชมกบั
มนัในฐานะของขวญัท่ีดีของพระเจา้(เช่น ฉธบ. 30:5)” 1063 

 
 การตกัเตือนของโยเซฟท่ีมีต่อพวกพี่นอ้งของเขาท่ีจะไม่ทะเลาะกนัในการเดินทางของพวกเขา (ขอ้ 
24) ก็ไม่ชดัเจน บางทีเขาไดห้มายถึงอยา่งนั้น คือท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งในการโตเ้ถียงและการกล่าวโทษเก่ียวกบั
อดีต (เปรียบ เทียบ สภษ. 29:9) เน่ืองจากวา่โยเซฟไดย้กโทษให้พวกเขาแลว้  พวกเขาควรยกโทษให้ซ่ึงกนั



และกนั (เปรียบเทียบ มธ. 18:21-35)   อย่างไรก็ตาม ความหมายโดยทัว่ไปของค าฮีบรูคือท่ีจะกลัว 
(เปรียบเทียบ อพย. 15:14)    ดงันั้น ส่วนหน่ึงของความหมายของเขาก็คือวา่ พวกเขาไม่ควรกลวัพวกปลน้
ขณะท่ีพวกเขาไดก้ลบัไปยงัคานาอนัหรือกลวั ท่ีจะกลบัไปยงัอียปิตใ์นอนาคต1064  ยาโคบไดท้นทุกขใ์นฐานะ
เหยื่อของการหลอกลวงและการมุ่งร้ายของพวกบุตรชายของเขา เขาได้ทนทุกข์เน่ืองจากความล้มเหลว
ส่วนตวัของเขาท่ีจะยืดมัน่ในพระสัญญาต่างๆ ท่ีพระเจา้ได้ให้แก่บรรพบุรุษของเขาแก่ตวัเขาเอ และแก่      
โยเซฟในความฝันต่างๆ ของเขาอีกดว้ย  ยาโคบก็มีความยุง่ยากท่ีจะเช่ือโดย ปราศจากการมองเห็นอยูเ่สมอ    
อยา่งไรก็ตาม เม่ือเขาไดเ้ช่ือวา่โยเซฟยงัมีชีวติอยูแ่ละปกครองเหนืออียิปตน์ั้น  วิญญาณของเขาไดร้ื้อฟ้ืนและ
เขาไดก้ลบัไปสู่ต าแหน่งของการวางใจในพระเจา้ ดว้ยเหตุผลน้ีโมเสสไดเ้รียกเขาวา่ “อิสราเอล” อีกคร้ังหน่ึง
ในบทน้ี (ขอ้ 28) บ่อยคร้ังแลว้ในปฐมกาลนั้น ความคิดเห็นสุดทา้ยโดยนกัแสดงหลกัในละครก็คาดหวงัฉาก
ถดัไปอยา่งเช่นท่ีน่ี 
 

“ในเชิงเปรียบเทียบแลว้  ทั้งอบัราฮมัและยาโคบก็ไดรั้บบุตรชายของพวกเขากลบัคืนมาจากคนตาย    
บุตรชายทั้งสองก็คาดการณ์ถึงการส้ินพระชนมแ์ละการเป็นข้ึนมาจากความตายของพระคริสต ์แต่
โยเซฟมีมากกว่า ทั้ งสองไม่เพียงแต่มีชีวิตอยู่เท่านั้ น แต่ยงัเป็นผูป้กครองเหนือทุกคนอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ กจ.2:32-34; ฟป. 2:6-11)    การตอบสนองของยาโคบต่อการไดย้ินข่าวดีท่ีไม่น่า
เป็นไปไดก้็คาดการณ์ถึงการ ตอบสนองของพวกสาวกเม่ือพวกผูห้ญิงบอกพวกเขาวา่พระคริสตท์รง
พระชนมอ์ยู ่หลงัจากท่ีไดเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย พวกเขาตอ้นรับข่าวดว้ยความไม่เช่ือท่ีงงงวยใน
ตอนแรกอีกด้วยและด้วยความยินดีเหลือท่ีจะพรรณาได้ในตอนสุดท้าย เม่ือมันถูกพิสูจน์ด้วย
หลกัฐานท่ีไม่มีขอ้ผิดพลาดหลายอย่าง (เปรียบเทียบ ลก. 24:9-49; ยน. 21:1-9, 24-25; กจ. 1:3)    
เหมือนกบัความเช่ือของยาโคบนั้น  ความเช่ือของพวกเขาก็ฟ้ืนฟูพวกเขา เปล่ียนแปลงชีวิตของพวก
เขาใหม่และท าใหพ้วกเขาเป็นนกัเดินทางท่ีเดินทางจากแผน่ดินท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยการกนัดารอาหาร 
ไปยงัแผน่ดินท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้1065 

 
การหนุนใจทีจ่ะให้ย้ายไปของพระเจ้า 46:1-7 
 
โครงร่างของบทท่ี 46 และ 47 ก็เป็นโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรเช่นกนั1066 
 

A พระเจา้ปรากฎแก่ยาโคบ (46:1-4) 
B ยาโคบเดินทางไปยงัอียปิต ์(46:5-27) 

C โยเซฟพบปะกบัยาโคบ (46:28-34) 
D พวกพี่นอ้งของโยเซฟพบปะกบัฟาโรห์ (47:1-6) 

C’ ยาโคบพะปะกบัฟาโรห์ (47:7-10) 



B’  โยเซฟดูแลครอบครัวของเขาและอียปิต ์(47:11-26) 
A’ ยาโคบเตรียมตวัท่ีจะตาย (47:27-31) 

 
 เบเออร์เชบาตั้งอยูบ่นพรมแดนทางทิศตะวนัตกของคานาอนั (ขอ้ 1)    ยาโคบและกองคาราวานของ
เขาได ้หยดุท่ีนัน่เพื่อท่ีจะถวายเคร่ืองบูชาแด่พระยาเวห์    ก่อนหนา้นั้นอบัราฮมัไดป้ลูกตน้แทมริสก์ไวท่ี้นัน่
และออก พระนามของพระเจา้ (21:33)    อิสอคัไดส้ร้างแท่นบูชาไวท่ี้นัน่เช่นกนัและร้องเรียกพระเจา้
หลงัจากท่ีพระเจา้ได ้ปรากฎแก่เขา (26:24-25)    บางที ณ แท่นบูชาน้ีท่ีตอนน้ียาโคบไดถ้วายเคร่ืองบูชาของ
เขา    ยาโคบตอ้งมีความ รู้สึกท่ีผสมผสานขณะท่ีเขารอคอยท่ีจะพบกบัโยเซฟอีกคร้ังหน่ึง    ในขณะเดียวกนั
นั้น เขาก็ไดต้ระหนกัวา่เขาก าลงั จากแผน่ดินท่ีไดส้ัญญาใหแ้ก่ครอบครัวของเขาโดยพระเจา้ไป    การยา้ยน้ีก็
ส าคญัส าหรับยาโคบอยา่งเช่นการเดิน ทางจากเมืองเออร์ของอบัราม (12:1-3)  การหนีไปยงัปัดดานอารัม
ของยาโคบ (28:1-22) หรือการกลบัไปยงั คานาอนัของเขา (31:3-54)  ทั้งหมดน้ีพระเจา้ก็ไดห้นุนใจดว้ยนิมิต
ต่างๆ 
 

“ในการกล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าแห่งบิดา
ของเขานั้น  เขาก าลงัยอมรับถึงการทรงเรียกของ
ครอบครัวของเขา และก าลงัแสวงหาการท่ีจะยา้ย
ออกจากคานาอนัอย่างแน่นอน    ท่าทีของเขาก็
แตกต่างจากท่าทีของอบัรามใน 12:10-13” 1067  

 
 
 บางทียาโคบได้ตระหนักถึงค าพยากรณ์ว่าพงศ์พนัธ์ุของอบัราฮมัจะประสบกับการเป็นทาสใน
แผน่ดินต่าง ประเทศ ถึง 400 ปี (15:13)    ดงันั้นเขาตอ้งไดพ้บวา่มนัยากกวา่ท่ีจะ ขา้มไปยงัอียิปต ์(ขอ้ 2-4)    
พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องแก่ ยาโคบ (คร้ังท่ี 9) ท่ีน่ีเพื่อจะท าให้ยาโคบแน่ใจวา่การยา้ยน้ีก็ สอดคลอ้งกบั
น ้ าพระทยัของพระองค ์ท่ีมีส าหรับยาโคบและ ครอบครัว น่ีเป็นหน่ึงในการปลอบโยนทั้งส่ีท่ีวา่ “อยา่กลวั” 
ท่ีพระเจา้ไดใ้หใ้นปฐมกาล (ขอ้ 3; เปรียบเทียบ 15:1; 21:17; 26:24) 
 
 พระเจ้าได้สัญญาท่ีจะท าให้ครอบครัวของยาโคบเป็นชนชาติใหญ่ในอียิปต์ (เปรียบเทียบ 12:2; 
15:13-14; 17:6, 20; 18:18; 21:13-8)  เน่ืองจากความรู้สึกรังเกียจของคนอียิปตท่ี์มีต่อการเป็นคนเล้ียงแกะ
ของคนฮีบรูนั้น  ครอบครัวของยาโคบ ก็ไม่ได้อยู่ในอนัตรายของการประสบกบัการผสมไปสู่ชีวิตแบบ
อียปิตอ์ยา่งท่ีพวกเขาไดอ้ยูใ่น อนัตรายของการถูกซึมซบัไปสู่ชีวติแบบคานาอนั พวกเขายงัไดรั้บแผน่ดินท่ีดี
ท่ีสุดในอียิปต์อีกด้วย การโยกยา้ยของ คนอิสราเอลไปยงัอียิปต์นั้นก็เป็นการลงวินัยของพระเจา้เช่นกัน    
พวกบุตรชายของยาโคบไดล้ม้เหลวท่ีจะแยกตวั จากคนคานาอนั  ดงันั้นพระเจา้จึงไดโ้ยกยา้ยพวกเขาจาก



แผน่ดินท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาใหแ้ก่พวกเขาเป็นการชัว่คราว    จงสังเกตถึงความเหมือนกนักบัการอพยพไปยงั
เสอีร์ของเอซาว (เปรียบเทียบ 36:2-8 และ 46:8—47:27)     
 
 พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะไปยงัอียิปตก์บัยาโคบ (ขอ้ 4)    อียิปตเ์ป็นครรภท่ี์พระเจา้ไดใ้ชเ้พื่อท่ีจะก่อตั้ง
ประเทศ ของพระองค์1068 แมว้า่ยาโคบไดจ้ากแผน่ดินของพระเจา้ไปแต่ก็ไม่ไดทิ้้งพระเจา้ไวข้า้งหลงั พระเจา้
ได้สัญญาต่อไป อีกว่าจะน ายาโคบกลบัไปสู่แผ่นดินนั้น พระองค์ได้ท  าส่ิงน้ีโดยการน าพงศ์พนัธ์ุของเขา
กลบัไปใน 400 ปีต่อมาและ โดยการน ายาโคบกลบัไปส่วนตวัเพื่อการฝังในแผน่ดินนั้น (50:1-21) ยิ่งไปกวา่
นั้นอีก  พระเจา้ไดส้ัญญาว่ายาโคบ จะไม่ตายจนกว่าเขาไดเ้ห็นโยเซฟ ซ่ึงบ่งบอกว่าโยเซฟจะอยู่ท่ีนัน่เม่ือ
ยาโคบไดต้ายไป (49:29-33) “โยเซฟจะเอามือ ปิดตาเจา้” (ขอ้ 4) อา้งอิงถึงธรรมเนียมท่ีคนยิวยงัปฏิบติัอยู ่   
บุตรชายคนโตหรือญาติสนิทท่ีสุดจะปิดตาของคน ท่ีตายไปอยา่งนุ่มนวล1069 

 
“ครอบครัวท่ีบกพร่องในหน้าท่ีอยา่งตั้งใจของยาโคบก็อยู่ท่ีขอบของการมารวมกบัอีกคร้ังหน่ึงใน
ชุมชนท่ีแทจ้ริง”1070 

 
การย้ายไปยงัอยีปิต์ของครอบครัวของอสิราเอล 46:8-27 
 
 ส่วนน้ีประกอบดว้ยรายช่ือของแต่ละบุคคลในครอบครัวของยาโคบ ณ เวลาท่ีเขาไดย้า้ยไปยงัอียิปต ์   
อยา่ง เช่นในบทท่ี 31 เม่ือเขาไดจ้ากปัดดานอารัมนั้น  การยา้ยน้ีก็ยุง่ยากส าหรับยาโคบ    โมเสสไดบ้นัทึกถึง
คนทั้งหมด 70 คน (ขอ้ 27; เปรียบเทียบ อพย. 1:5)   คน 66 คนท่ีถูกอา้งอิงถึงในขอ้ท่ี 26 ก็ไม่ไดร้วมถึงยา
โคบ  โยเซฟ เอฟราอิม และมนสัเสห์หรือบางทีไม่ไดร้วมถึงเอร์และโอนนั (ขอ้ 12) และเอฟราอิมและมนสั
เสห์ สเทเฟนไดก้ล่าวว่ามี 75 คน แต่เขาตอ้งไดเ้พิ่มหลานสามคนและเหลนสองคนของโยเซฟ (กจ. 7:14)    
ในความเป็นไปไดท้ั้งหมดนั้น  คนทั้งหา้ เหล่าน้ีไดเ้กิดมาภายหลงั อยา่งเช่นบางคนหรือทั้งหมดของบุตรชาย
สิบคนของเบนยามิน (ขอ้ 21) 
 

“. . . ตามมุมมองท่ีเราพบปะอยูบ่่อยๆ ในพนัธสัญญาเดิมนั้น  แมว้า่แปลกต่อระบบความคิดของเรา 
[พวก  เขา] ไดม้ายงัอียปิตโ์ดย ลมับุส พาทรัม [นัน่คือ โดยตะโพกของบิดาของพวกเขา]”1071 

 
“มนั [ขอ้ 8] หมายถึง หลงัจากท่ีคนอิสราเอลไดม้ายงัอียิปตไ์ม่นานนั้น  ท่ีนัน่ก็มีพวกบิดา 70 คน ซ่ึง
ก่อ  ให้เ กิด 70 ตระกูล ท่ีได้เป็นตระกูลท่ีแพร่หลายตลอดประวัติศาสตร์แรกเ ร่ิมของ
อิสราเอล”1072 

 
น่ีเป็นการเร่ิมตน้ท่ีต ่าตอ้ยของชนชาติใหญ่แห่งอิสราเอล 



 
“มนัแทบจะไปไม่ไดถ้า้ปราศจากการสังเกตวา่จ านวนของชนชาติในปฐมกาล 10 ก็เป็น ‘เจ็ดสิบ’ อีก
ดว้ย  อยา่งท่ี ‘เจ็ดสิบชนชาติ’ แสดงถึงพงศพ์นัธ์ุทั้งหมดของอาดมั  ดงันั้นตอนน้ี ‘บุตรชายเจ็ด
สิบคน’ ก็แสดง  ถึงพงศพ์นัธ์ุทั้งหมดของอบัราม  อิสอคั และยาโคบ ซ่ึงก็คือคนอิสราเอล    ท่ีน่ีใน
รูปแบบเร่ืองราวนั้นก็ คือ  การแสดงออกถึงหวัขอ้ในเฉลยธรรมบญัญติั 32:8 ท่ีวา่พระเจา้ไดแ้บ่งสรร
พรมแดนของชนชาติต่างๆ (ปฐก.  10) ตามจ านวนของคนอิสราเอล    ดงันั้นผูเ้ขียนไดไ้ปสู่ความยาว
อยา่งมากเพื่อท่ีจะพรรณนาถึงชนชาติใหม่  แห่งอิสราเอลในฐานะมนุษยชาติใหม่และอบัราอมัใน
ฐานะอาดมัคนท่ีสอง    พระพรท่ีจะมาทางอบัราฮมั  และเช้ือสายของเขา ก็คือการฟ้ืนฟูของพระพร
ดั้งเดิมของอาดมัซ่ึงเป็นพระพรท่ีไดสู้ญหายไปในการลม้ลง  ในความบาปนั้น”1073 

 
การรวมตัวกนัใหม่กบัโยเซฟของอสิราเอล 46:28-30 
 
 การรวมตวักนัใหม่น้ีท าให้ระลึกถึงการพบปะกบัเอซาวก่อนหนา้นั้น (32:3) ในทั้งสองสถานการณ์
นั้น หลงั จากระยะเวลาท่ียาวนานของการแยกจากกนันั้น  ยาโคบไดส่้งหมู่คณะล่วงหน้าไปเพื่อจะพบปะ
ญาติของเขา 
 

“แผน่ดินแห่งโกเชน ท่ีท่ีคนฮีบรูไดอ้าศยัอยูน่ั้นก็ติดกบัเมืองอาวาริส ซ่ึงตอนน่ีเป็นท่ีรู้จกัวา่ไดต้ั้งอยู่
ท่ี แทล  เอลดาบา (ไม่ใช่ ณ เมืองทานิส อยา่งท่ีต าราหลายเล่มไดย้นืยนัขอ้เทจ็จริงอยา่งผดิๆ)”1074 

 
 อยา่งไรก็ตาม ขอ้คิดเห็นก็ข้ึนอยูก่บัการเช่ือในวนัเดือนปีท่ีล่าชา้ส าหรับการอพยพใน ศตวรรษท่ี 13 
กคศ. และอาจไม่ถูกตอ้ง 
 
 ยาโคบไดก้ล่าววา่การสูญเสียบุตรชายของเขาจะน าเขาไปสู่แดนคนตายดว้ยความโศกเศร้า (37:35; 
42:38)    “การเป็นข้ึนมาจากความตาย” ของโยเซฟไดท้ าใหบิ้ดาของเขาท่ีจะตายดว้ยความสงบสุข ในท านอง
เดียวกนั การเป็น ข้ึนมาจากความตายของโยเซฟผูใ้หญ่กวา่ ก็ไดอ้นุญาตให้หลายคนท่ีจะเผชิญกบัความตาย
ดว้ยความกลา้หาญและ ความหวงั (เปรียบเทียบ ฟป. 1:21-26; 1 ปต. 1:3) 
 
 โยเซฟไดห้นุนใจให้ครอบครัวของเขาท่ีจะซ่ือสัตยต่์อฟาโรห์อยา่งเต็มท่ี (ขอ้ 34) ความไม่ซ่ือสัตย์
ไดรั้ง- ควานครอบครัวของยาโคบมานาน แต่ตอนน้ีโยเซฟไดน้ าพวกเขาออกจากอุปนิสัยท่ีท าลายน้ี 
 
 ผู ้เ ช่ือควรตอบสนองต่อการจัดเตรียมของพระเจ้าโดยท าการตัดสินใจต่างๆของพวกเขาใน                       
การตอบสนอง ต่อการริเร่ิมของผูน้ าท่ีฉลาดของพระองค์   พวกเขาควรท าอย่างนั้นด้วยความมัน่ใจใน                   



พระสัญญาต่างๆ ของพระองค ์และพึ่งพาการน าพาและการจดัเตรียมท่ีต่อเน่ืองของพระองค ์   การจดัเตรียม
คือการน าพาและการดูแลของพระเจา้ท่ี พระองคป์ฏิบติัการผา่นทางสถานการณ์ต่างๆ 
 

12. การเป็นผู้น าทีฉ่ลาดของโยเซฟ  46:31— 47:27 
 
 ในฐานะผลลพัธ์ของโยเซฟท่ีได้แนะน าสมาชิกครอบครัวของเขาแก่ฟาโรห์นั้น  พวกเขาก็ไดรั้บ
แผน่ดินท่ีดี ท่ีสุดของอียปิต ์ยาโคบไดอ้วยพรฟาโรห์ในการแลกเปล่ียนกบัความดีของเขา ในหลายปีท่ีตามมา
นั้น  โยเซฟไดซ้ื้อ ส่ิงของเกือบทั้งหมดของอียปิตเ์พื่อฟาโรห์ ไดช่้วยชีวิตของคนอียิปต ์และไดส่้งเสริมความ
มั่งคั่งและพรของอิสราเอล   ประเทศต่างๆ ทั้ งหมดท่ีอยู่ใกล้กับอียิปต์ได้รับพรผ่านทางเขาเช่นกัน 
(เปรียบเทียบ 12:3) 
 
การจัดเตรียมแผ่นดินและอาหารของพระเจ้าส าหรับอสิราเอล 46:31— 47:12 
 
 บางทีจุดประสงค์หลกัของส่วนน้ีก็เพื่อท่ีจะแสดงถึงการท่ีพระเจา้ได้ค  ้าจุนและอวยพรครอบครัว
ของยาโคบในอียิปต์ระหว่างห้าปีท่ีเหลืออยู่ของการกนัดารอาหารอย่างไร (เปรียบเทียบขอ้ 12-13) มนัยงั
แสดงถึงการท่ีพระเจา้ ไดบ้รรลุผลบางส่วนของพระสัญญาต่างๆ ของพระองคท่ี์มีต่อบรรพบุรุษเพื่อท่ีจะท า
ใหพ้วกเขาเป็นพรแก่ทั้งโลก (ขอ้ 25) เช่นเดียวกบัการเกิดผลและมีคนจ านวนมากอยา่งไรอีกดว้ย (ขอ้ 27)    
 
46:31-34  คนอียปิตไ์ดเ้กลียดชงัผูเ้ล้ียงแกะ เพราะวา่การเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานของสังคมอียิปต ์และแม่น ้ า 
 ไนล์ไดค้  ้าจุนมนั (ขอ้ 34) คนอียิปตไ์ดจ้ดัการนาของพวกเขาอย่างระมดัระวงัและควบคุมนาเหล่า 
 นั้นค่อนขา้งง่ายๆ     ความยุ่งยากแบบเปรียบเทียบของการควบคุมแกะ แพะ และววัไดน้ าให้คน 
 อียปิตท่ี์จะคิดวา่บรรดาผูท่ี้ดูแลพวกสัตวข์องพวกเขานั้นก็โหดร้ายและป่าเถ่ือน1075 บางทีก็เป็นไป 
 ไดอี้กวา่คนอียิปต์ท่ีมีอารยะดีกวา่นั้นก็ไม่วางใจผูค้นแบบเร่ร่อนใดๆ1076 ส่ิงน้ีไดส่้งผลให้เกิดการ 
 ท่ีอิสราเอลด าเนินชีวิตแยกจากคนอียิปต์     ท่ีท่ีพวกเขาไดเ้พิ่มพูนและพฒันาเอกลกัษณ์ และการ
 ทรงเรียกแบบประเทศท่ีแตกต่างอยา่งท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาไว ้
 

“ราเมเสสท่ี 3 ถูกกล่าวถึงวา่ไดจ้า้งชาย 3,264 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศท่ีจะ ดูแลฝูงสัตว์
ของเขา”1077 

 
47:1-12  การอวยพรฟาโรห์ของยาโคบนั้น (ขอ้ 7, 10) ก็ผดิปกติเน่ืองจากมนับ่งบอกวา่ในแง่หน่ึงนั้น (นัน่คือ  

ในฐานะหน่ึงในผูถู้กเลือกสรรของพระเจา้) ยาโคบก็เหนือกวา่ฟาโรห์    ฟาโรห์เป็นชายแห่งอ านาจ 



และอิทธิพลในทางโลกท่ีใหญ่โต    “ผูน้อ้ยเป็นผูรั้บพรและผูใ้หญ่เป็นผูใ้ห้พร” (ฮบ. 7:7)    ยาโคบ 
ไดก้ลายมาเป็นพรแก่ผูป้กครองโลกชาวต่างชาติ และก็บรรลุผลพระสัญญาของการกลายมาเป็นพร 
ของพระเจา้บางส่วน    เหตุการณ์น้ีไดส่้อให้เห็นถึงความส าเร็จเต็มท่ีในอนาคตของการเป็นพรทัว่ 
โลกแก่ประเทศต่างๆ ของอิสราเอล 

 
“การแกวง่ไปแกวง่มาท่ีนอ้ยท่ีสุดและมากท่ีสุดของประชากรของพระเจา้ ก็มีความเหนือกวา่. . . ต่อ
หนา้บรรดาผูท่ี้มีสถานะสูงท่ีสุดของโลก”1078 

 
ดูเหมือนยาโคบไดอ้ธิบายถึงชีวิตของเขาว่าเป็นการพกัแรม (ขอ้ 9) เป็นหลกัเพราะวา่เขายงัไม่ได ้
ไปสู่การครอบครองสุดทา้ยของแผ่นดินแห่งพระสัญญา    แน่นอนว่าเขาได้อาศยัอยู่ตามท่ีต่างๆ 
อยา่งกวา้งขวางตลอดชีวติของเขา: ปัดดานอารัม  คานาอนั และตอนน้ีอียิปต ์ อายุของเขาก็นอ้ย กวา่
บรรพบุรุษของเขา 130 ปีเม่ือเทียบกบั 175 ปีของอบัราฮมั และ 180 ปีของอิสอคัการเปรียบ เทียบน้ี
ยงับ่งบอกวา่ทั้งอบัราฮมัและอิสอคัก็ไม่ไดป้ระสบกบัความยุง่ยากและความทุกขต่์างๆ  ท่ียาโคบได้
ประสบตลอดชีวติของเขา 

 
“คร้ังแรกท่ีเราไดเ้ผชิญหนา้กบัยาโคบนั้น เขาก็ไดด้ิ้นรนต่อสู้กบัพี่ชายฝาแฝดของเขาภาย ในครรภ์
มารดาของเขา ขณะท่ีเรามาสู่ตอนปลายของชีวิตของยาโคบนั้น  เขาก็ก าลงัด้ินรน ต่อสู้เพื่อชีวิตของ
เขาในคานาอนัท่ีไดถู้กท าลายดว้ยการกนัดารอาหาร  มีประสบการณ์ ต่างๆ ท่ีล าบากมากมายส าหรับ
ยาโคบในระหว่างชั่วขณะแรกและสุดท้ายเหล่าน้ีของการ ด้ินรนต่อสู้ ชีวิตของเขานั้นมีความ
โศกเศร้ามากกวา่ความยนิดี”1079 

 
“ถอ้ยค าเหล่าน้ี [ขอ้ 9] ดูเหมือนจะเป็นความพยายามของผูเ้ขียนในการเปรียบเทียบอยา่ง จงใจกบั
พระสัญญาภายหลงัท่ีวา่ บุคคลท่ีใหเ้กียรติแก่บิดามารดาของเขาควร ‘มีชีวติ ยนืนานและไปดีมาดีใน
แผน่ดิน’ (ฉธบ. 5:16)    เราเรียนรู้ท่ีน่ีวา่ ยาโคบผูซ่ึ้งไดห้ลอกลวง บิดาของเขาก็ไดพ้ระพรไปนั้น ไม่
เพียงแต่ตอ้งตายนอกแผ่นดินแห่งพระสัญญาเท่านั้น  แต่ ชีวิตของเขานั้นก็สั้ นและล าบากอีกดว้ย    
ดงันั้น จากถอ้ยค าของเขาแลว้ เราก็สามารถเห็น ถึงการชดเชยสุดทา้ยส าหรับการกระท าต่างๆ ของ
ยาโคบก่อนหนา้นั้นในพระธรรม ปฐมกาล”1080 

 
ท่ีน่ี ตวับทก็อธิบายถึงบริเวณท่ีครอบครัวของยาโคบไดต้ั้งถ่ินฐานใน “ดินแดนแห่งเมืองราเมเสส” 

แทนท่ีจะเป็นเมืองโกเชน (ขอ้ 11)    “ดินแดนแห่งเมืองราเมเสส” คงเป็นอีกช่ือหน่ึงส าหรับเมือง  โกเชน 
หรือบริเวณท่ีใหญ่กวา่ท่ีลอ้มรอบเมืองโกเชน หรือต าบลภายในเมืองโกเชน 
 



การใชช่ื้อ “ราเมเสส” ท่ีน่ีและท่ีอ่ืนๆ นั้น (อพย. 1:11; 12:37; กดว. 33:3, 5) ไดก้ลายมาเป็น ประเภท
ของ “ข้อมูลท่ีท าให้เข้าใจผิด” ส าหรับนักตีความหลายคน มนัได้น าให้พวกเขาท่ีจะสรุปว่า 
เหตุการณ์เหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนหลงัจากหน่ึงในฟาโรห์ท่ีช่ือราเมเสสไดมี้ชีวิตอยู ่ราเมเสสท่ี 1 ไดค้รอง- 
ราชยป์ระมาณ 1347-1320 กคศ. อยา่งไรก็ตาม การอา้งอิงต่างๆ ตามล าดบัวนัเดือนปีของพระคมัภีร์ 
(1 พกษ. 6:1; อพย. 12:40; และขอ้อ่ืนๆ) ช้ีถึงวนัส าหรับการยา้ยไปยงัอียิปตข์องอิสราเอลใกลเ้คียง 
1876 กคศ.    แลว้เราสามารถใหเ้หตุผลส าหรับการใชช่ื้อราเมเสสท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร? 

 
มนัเป็นไปไดว้า่ช่ือราเมเสส (ซ่ึงสะกดวา่ ราอมัเสส อีกดว้ย) ไดถู้กใชเ้ม่ือยาโคบไดเ้ขา้ไปใน อียิปต์
แมว้า่การอา้งอิงนอกพระคมัภีร์ไม่ไดย้นืยนัส่ิงน้ี1081 “ราอมัเสส” หมายถึง “รา [พระอาทิตย]์ ไดส้ร้าง
มนั”1082 ประการท่ีสอง ในสมยัของโมเสสนั้น ราเมเสสอาจเป็นช่ือของต าบลน้ีในภายหลงั เม่ือเขา
ไดเ้ขียนปฐมกาล    เขาอาจไดใ้ช้ช่ือสมยัใหม่เม่ือเขาไดเ้ขียนปฐมกาลแทนท่ีจะเป็นช่ือเดิมท่ี ไดถู้ก
ใช้ในสมยัของยาโคบ ความเป็นไปได้ประการท่ีสามก็คือว่า ราเมสเสเป็นช่ือต าบล แม้กระทัง่ 
ภายหลงัในประวติัศาสตร์ (เช่น หลงัจากฟาโรห์ราเมเสส) ผูค้ดัลอกภายหลงัอาจไดเ้อา “ราเมเสส” 
มาแทนช่ือเดิมท่ีไดถู้กใชเ้ม่ือโมเสสไดเ้ขียนหรือเม่ือยาโคบไดเ้ขา้ไปในอียปิต ์    

 
ช่ือต่างๆ ท่ีมาภายหลงัก็ปรากฎในปฐมกาล    ตวัอย่างเช่น เมืองดาน (14:14), ซ่ึงก่อนหน้านั้นคือ 
ลาอิช (วนฉ. 18:29) ก็ไดรั้บช่ือ “ดาน” ระหวา่งช่วงเวลาของผูว้ินิจฉยั (ราว 1350 –1050 กคศ.) เป็น
ท่ีชดัเจนว่าใครคนหน่ึงหลงัจากสมยัของโมเสสนั้นไดเ้อาช่ือสมยัใหม่ “ดาน” มาแทนช่ือเดิมใน 
ปฐมกาล 14:14    น่ีก็ใหเ้หตุผลส าหรับการอา้งอิงต่างๆ ถึงคนฟีลิสเตียในปฐมกาลเช่นกนั 

 
“การลงไปยงัอียิปตข์องยาโคบนั้น ก็แตกต่างจากการลงไปยงัอียิปต์ของปู่ ของเขาจริงๆ (บทท่ี 12)!    
ทั้งสองก็แสวงหาความปลอดภยัของอียิปต์เน่ืองจากการกนัดารอาหารท่ีจะช่วยตวัเองให้รอดนั้น  
อบัราฮมัก็พวัพนัในการหลอกลวง ท่ีจะช่วยครอบครัวของเขาให้รอดนั้น ยาโคบก็พวักนัในการอวย
พร ฟาโรห์ ณ การเยี่ยมเยียนของอบัราฮมันั้นก็ดีใจท่ีจะเห็นอบัราฮมักลบัไปยงัประเทศของเขาเอง 
ฟาโรห์ ณ การเยี่ยมเยียนของยาโคบนั้นก็ยืนกรานว่ายาโคบตอ้งอยู่และตั้งถ่ินฐานในแผ่นดินท่ีดี
ท่ีสุด อบัราฮมัก็กลบัไปจากอียิปต ์  ส าหรับยาโคบนั้น อียิปตเ์ป็นบา้นใหม่ของเขา อบัราฮมัไดจ้าก
อียปิตไ์ปแบบมีชีวติอยู ่ (และดีใจท่ีจะเป็นอยา่งนั้น!)    ยาโคบจะจากอียปิตไ์ปเม่ือตายไป”1083 

 
การจัดเตรียมแผ่นดินและอาหารของพระเจ้าส าหรับฟาโรห์ 47:13-27 
 
 ส่วนน้ีก็แสดงถึงความส าเร็จของการอวยพรฟาโรห์ของยาโคบ (46:31—47:6 และ 47:7-10)  โยเซฟ 
สามารถท่ีจะช่วยอียิปตแ์ละบรรดาเพื่อนบา้นของอียิปตใ์ห้รอดพน้จากการกนัดารอาหารท่ีรุนแรงอย่างมาก 



และท่ีจะ บรรเทาสภาพเลวร้ายอยา่งยิง่ของคนอียปิต ์   เขาไดบ้รรลุผลพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีจะอวย
พรผา่นทาง โยเซฟและท่ีจะอวยพรทั้งโลกผา่นทางลูกหลานของอบัราฮมั    ฟาโรห์ไดรั้บเงินจากอียิปตแ์ละ
คานาอนั (ขอ้ 13-14) ฝงูสัตว ์(ขอ้ 15-17) แผน่ดินและพวกทาส (ขอ้ 18-21, 23, 25) และ 20 % ของการเก็บ
เก่ียวในอนาคต (ขอ้ 23-26)    ภาษีเช่นนั้นก็ไม่ไดไ้ม่เขา้ท่ีกบัส่ิงท่ีเป็นธรรมดาในสมยันั้นในโลกตะวนัออก
ใกลโ้บราณ แทจ้ริงแลว้มนัเป็นจ านวน นอ้ยเน่ืองจากวา่ค่าเฉล่ียคือ 33 และ 1 ใน 3 เปอร์เซนต์1084 พระเจา้ได้
อวยพรฟาโรห์เพราะวา่เขาไดอ้วยพร คนอิสราเอลดว้ยส่ิงท่ีดีท่ีสุดของอียิปต ์ภายหลงัในสมยัของโมเสสนั้น 
พระเจา้ไดส้าปแช่งฟาโรห์อีกองคห์น่ึงเพราะ วา่เขาไดป้ฏิบติัต่อคนอิสราเอลอยา่งรุนแรง (เปรียบเทียบ 12:3) 
 

“สถานการณ์ทั้งหมดน้ีก็บ่งบอกถึงความหมายของอพยพ 1:8-11 ซ่ึงกล่าวว่ากษตัริยอ์งคใ์หม่ไดข้ึ้น 
ครองราชย ์ผูซ่ึ้งไม่ไดรู้้จกักบัโยเซฟ    ดงันั้นและอยา่งเหน็บแนมก็คือวา่ กษตัริยอ์งคน์ั้นไดเ้ร่ิมตน้ท่ี
จะท า  ให้คนอิสราเอลเป็นทาสท่ีจะท างานในโครงการต่างๆ ของเขา   ถา้เขาไดจ้ดจ าถึงโยเซฟ  
เขาคงไดต้ระหนกัวา่คนอิสราเอลนั้นจงรักภกัดีและสัตยซ่ื์อแค่ไหนในการพกัแรมของพวกเขาใน
แผน่ดินนั้น    เน่ืองจากวา่ ฟาโรห์องคน้ี์ไดป้ฏิบติัต่ออิสราเอลอยา่งดี  พวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองและเขา
ก็มีอ านาจและมัง่คัง่ แต่เน่ืองจาก วา่กษตัริยอ์งคใ์หม่ไดป้ฏิบติัต่ออิสราเอลอยา่งรุนแรง เขาจะไม่มี
พรอนัใดจากพระเจา้เลย หรือเขาจะไม่ สามารถท่ีจะขดัขวางความมัง่คัง่ของประชากรของพระเจา้
ได ้จากการเร่ิมตน้และการส้ินสุดของการพกัแรม ในอียิปตน์ั้น ความมัง่คัง่และการเติบโตไดม้าจาก
พระพรของพระเจา้    บรรดาผูท่ี้ไดย้อมรับมนัก็ไดมี้ส่วน ร่วมในมนั”1085 

 
47:13-19 “มนัเป็นส่ิงท่ีเห็นไดโ้ดยง่ายในโลกสมยัโบราณวา่ คนหน่ึงไดจ่้ายเงินในการแลกเปล่ียน กบับางส่ิง

ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพของตนเองในฐานะท่ีเป็นทางเลือกสุดทา้ย”1086 
 

“การเป็นทาสของอียิปตแ์ละการเป็นทาสของเมโสโปเตเมียนั้น ก็แตกต่างโดยทัว่ไประหวา่งผูค้นท่ี
เคยเป็นอิสระมาก่อน ผูซ่ึ้งได้กลายมาเป็นทาสหน้ีส้ินและคนต่างประเทศ (ตามปกติคือ เชลย
สงคราม) ผูซ่ึ้งได้ถูกซ้ือและขายไปในฐานะทรัพยส์มบติัท่ีเคล่ือนยา้ยได้กฎหมายและสัญญาของ
เมโสโปเตเมียบ่งบอกว่า เจา้หน้ีไดรั้บการบริการจากทาสหน้ีจนกระทัง่หน้ีไดรั้บการช าระ แต่ทาส
แบบทรัพย์สมบติัท่ีเคล่ือนยา้ยได้ก็เป็นของเจ้าของ ของพวกเขาโดยปราศจากโอกาสแห่งการ
ปลดปล่อยอย่างมาก    แมว้่าเราไม่สามารถรู้จากปฐมกาลนั้น  มนัก็มีเหตุผลท่ีจะเช่ือว่า การยอม
จ านนอยา่งสมคัรใจของผูค้นก็ทึกทกัเอาวา่ การเป็นทาสก็ไม่ใช่ถาวร (เปรียบเทียบกฎหมายท่ีถูกตั้ง
โดยโยเซฟใน 47:26)” 1087 

 
“แนวคิดของการเป็นทาสก็ไม่เป็นท่ีดึงดูดใจต่อความคิดสมยัใหม่ แต่ในโลกสมยัโบราณ นั้น มนั
เป็นวิธีหลกัของการจดัการกบัคนจนและคนส้ินเน้ือประดาตวั ถ้าผูค้นได้กลายมา เป็นทาสของ



ฟาโรห์ มนัก็เป็นความรับผิดชอบของฟาโรห์ท่ีจะเล้ียงดูพวกเขาและดูแล พวกเขา  มนัเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับพวกเขาท่ีจะอยูร่อดจากการกนัดารอาหาร”1088 

 
น่ีเป็นการอา้งอิงถึงมา้ในพระคมัภีร์เป็นคร้ังแรก  ซ่ึงเป็นสัตวพ์ื้นฐานของเคร่ืองมือทางการบรรทุก 
และทางกองทพั ณ เวลาน้ี (ขอ้ 17)    อียิปตเ์ป็นแหล่งท่ีส าคญัของมา้ในสมยัของซาโลมอน (เปรียบ 
เทียบ 1 พกษ. 10:28-29) 

 
47:20-26บรรดานกัเขียนชาวกรีกแรกเร่ิม เช่นเดียวกบัหลกัฐานทางอนุสาวรีย ์ดูเหมือนจะยืนยนัการปฏิรูป 
 ทางการเมืองของโยเซฟและการจดัสรรปันส่วนท่ีดินใหม่ในอียปิต1์089 ในแง่อยา่งแทจ้ริงอยา่งมาก 
 นั้น โยเซฟไดก้ลายมาเป็นผูช่้วยให้รอดของคนต่างชาติเช่นเดียวกบัคนยิว1090  ภาษี 20 เปอร์เซนต ์
 ของเขาก็เกินพอเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัในท่ีอ่ืนๆ ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ1091 

 
“เราอาจเพิ่มเติมอีกวา่ขอ้ยกเวน้ท่ีมีต่อท่ีดินของวิหาร (ขอ้ 22, 26) ก็แสดงให้เห็นวา่การ กระท าของ
โยเซฟไม่ใช่การยดึท่ีดินแบบหยาบคาย โดยปราศจากการค านึงถึงธรรมเนียม  ของอียิปต์และสวสัดิ
ภาพของสังคม”1092 

 
47:27 ภายใตก้ารบริการจดัการของโยเซฟนั้น  อิสราเอลก็มัง่คัง่ซ่ึงตรงขา้มกบัอียิปต์ และไดเ้พิ่มพูนข้ึน 
 ในดา้นจ านวนคน โดยปราศจากการประสบกบัการถูกถอดถอน หรือการสูญเสียความเป็นเอกเทศ   
 ความส าเร็จของพระสัญญาของพระเจา้ ท่ีจะเพิ่มพูนเช้ือสายของบรรพบุรุษก็คืบหนา้ไปภายใตก้าร 
 ปกครองของโยเซฟ 
 
 ผูน้ าท่ีฉลาดรู้ว่าความมัง่คัง่มาจากพระเจา้เท่านั้น ดงันั้นเขาก็ท าการตดัสินใจท่ีสอดคล้องกบัส่ิงท่ี
พระเจา้ได ้เปิดเผยเก่ียวกบัวธีิท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาวา่จะอวยพร 
 

13. การนมัสการของยาโคบในอยีปิต์  47:28 — 48:22 
 
 ยาโคบไดแ้สดงออกถึงความเช่ือของเขาในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้โดยการเรียกร้องให้พวก
บุตรชาย ของเขาท่ีจะฝังเขาไวใ้นแผ่นดินแห่งพระสัญญา    เขายงัไดแ้สดงให้เห็นอีกว่าเขาไดเ้รียนรู้ว่าพระ
เจา้จะอวยพร บรรดาผูท่ี้พระองคเ์ลือกท่ีจะอวยพรโดยการอวยพรเอฟราอิมซ่ึงเป็นนอ้งชายเหนือมนสัเสห์ซ่ึง
เป็นพี่ชาย 
 
การขอร้องของยาโคบทีจ่ะถูกฝังไว้ในคานาอนั 47:28-31 



 
 ยาโคบได้ด าเนินชีวิต 17 ปีในการดูแลของโยเซฟ ผูซ่ึ้งในเชิงเหน็บแนมแลว้ไดใ้ช้เวลา 17 ปีแรก
ของ ชีวิตของเขาในการดูแลของยาโคบ (37:2) ขณะท่ีการตายของยาโคบดูเหมือนจะใกลเ้ขา้มานั้น  เขาได้
เรียกหาโยเซฟ และท าให้เขาสาบานท่ีจะฝังเขาไวใ้นแผ่นดินแห่งพระสัญญาแทนท่ีจะเป็นในอียิปต ์
(เปรียบเทียบ 24:2-3)    ในฐานะ บิดาของบุคคลเช่นโยเซฟนั้น  ยาโคบคงไดมี้หลุมฝังศพท่ีดีอยา่งมากใน
อียิปต ์   อยา่งไรก็ตาม  การขอร้องของเขา ไดแ้สดงออกถึงความชอบของเขาท่ีมีต่อพระสัญญาของพระเจา้
แทนท่ีจะเป็นเสียงแซ่ซอ้งของโลก (เปรียบเทียบ โมเสสในฮีบรู 11:24-25) 
 
 การวางมือไวใ้ต ้“ขาอ่อน” เป็นพิธีกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการท าสัญญาท่ีจริงจงั (เปรียบเทียบ 24:2-3)    
ยาโคบ ไดน้มสัการพระเจา้ส าหรับการให้ตามความปรารถนาของเขา เป็นท่ีชดัเจนว่าเขาไดห้มอบราบบน
เตียงของเขาใน การขอบคุณแด่พระยาเวห์และหรือดว้ยการนบัถือท่ีมีต่อโยเซฟ (เปรียบเทียบ 37:9-10)    เขา
อาจอ่อนแอเกินไปท่ีจะ คุกเข่าบนพื้นได ้(เปรียบเทียบ 48:12; 1 พกษ. 1:47) 
 

“ในชีวิตนั้น บ่อยคร้ังแล้วท่ียาโคบผูซ่ึ้งเป็นนักวางอุบายท่ีฉลาดแกมโกงได้วางใจในความมีเล่ห์
เหล่ียมของเขาเองท่ีจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ของเขา  ตอนน้ี ในการเวลาใกลต้ายน้ีเขาก็แสดงให้เห็น
วา่ความหวงัสุดทา้ยของเขาก็คือพระสัญญาของพระเจา้”1093 

 
การรับเอาบุตรชายของโยเซฟมาเป็นบุตรของยาโคบ 48:1-11 
 
 เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นสามบทสุดทา้ยของปฐมกาลก็กล่าวถึงบรรดาวนัสุดทา้ยของยา
โคบ และโยเซฟ ในบทสุดทา้ยเหล่าน้ี ก็มีการอา้งอิงอ่ืนๆ อย่างมากมายถึงฉากต่างๆ ก่อนหน้านั้นในพระ
ธรรมน้ี 
 

“การยอ้นกลบัไปอยา่งต่อเน่ืองยงัฉากต่างๆ และพระสัญญาต่างๆ ก่อนหนา้นั้นก็อยูใ่นท่ีอยา่งเต็มท่ี
ใน  พระธรรมน้ีซ่ึงหวัขอ้ก็คือ ความส าเร็จแห่งพระสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นพระธรรมท่ีตามปกติแลว้ก็
ใชก้ารเปรียบ เทียบระหวา่งฉากต่างๆ ในฐานะท่ีเป็นเทคนิคทางการเล่าเร่ือง    และ ณ ตอนจบของ
หนงัสือน้ีนั้น มนัก็ เหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะเสาะแสวงการเช่ือมต่อแบบผสมผสานเหล่าน้ีจนถึงความ
สมบูรณ์ มนัส่งเสริมความ รู้สึกของความสมบูรณ์และแนะน าว่าเร่ืองราวได้ไปถึงจุดหยุดตาม
ธรรมชาติแลว้”1094 

 
“มนัเหมาะสมท่ีตอนจบของปฐมกาลควรดึงไปสู่การปิดดว้ยการอา้งอิงแบบซ ้ าๆ ถึงค าท่ีเป็นหวัขอ้
ของ  พระธรรมน้ี (‘อวยพร’)” 1095 



 
 ส่วนท่ีส าคญัอย่างมากน้ีก็อธิบายการท่ีเอฟราอิมและมนสัเสห์ไดม้าสู่สถานะท่ีเท่าเทียมกบัพวกพี่
นอ้งของ โยเซฟและเหตุท่ีโยเซฟไม่ไดก้ลายมาเป็นหวัหนา้เผา่    มนสัเสห์นั้นคงอายุระหวา่ง 20 ถึง 26 ปี ณ 
เวลาน้ี (41:50; 47:28) แน่นอนว่า เอฟาราอิมก็หนุ่มกว่ามนัสเสห์ ดงันั้นเราก็มีการศึกษาทางปรัชญาท่ี
เก่ียวกบัสาเหตุและตน้ก าเนิด อีกอนัหน่ึง 
 
 ในฐานะอิสราเอล เจา้ชายกบัพระเจา้ท่ียาโคบไดป้ฏิบติั การกระท าท่ีส าคญัและเป็นทางการน้ี (ขอ้ 
2-4; เปรียบเทียบ ฮบ. 11:21) การกระท าของเขานั้นก็สอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัและจุดประสงคข์องพระเจา้
ส าหรับ ครอบครัวท่ีถูกเลือกสรร และมนัไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพระสัญญาต่างๆ ทางบรรพบุรุษท่ีเขาไดอ้า้งอิงถึง 
(เปรียบเทียบ 35:10-12) 
 

“ยาโคบอาจจะสูญเสียสุขภาพของเขา แต่เขาไม่ไดสู้ญเสียความทรงจ าของเขา    เขาสามารถระลึก
ถึง เหตุการณ์ของหลายปีก่อนหนา้นั้นเม่ือพระเจา้ไดป้รากฎแก่เขา ณ ลูส [เบธเอล] (35:9-15)    เขา
กล่าวซ ้ า พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้เก่ียวกบัความอุดมสมบูรณ์  การทวีคูณวา่เช้ือสายของเขาจะ
เป็นการรวมกลุ่ม ของชนชาติต่างๆ และสุดทา้ยพระสัญญาเก่ียวกบัแผน่ดิน    องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการปรากฎนั้นท่ีเขา ไม่ไดก้ล่าวซ ้ าก็คือการเปล่ียนช่ือจากยาโคบไปเป็นอิสราเอล    โดยวิธีน้ี  
ยาโคบก็ลดบทบาทของเขาลงและก็เพิ่มบทบาทของพระเจา้ข้ึนในเหตุการณ์นั้น”1096 

 
 โดยการรับเอาบุตรชายสองคนแรกของโยเซฟมาเป็นบุตรของเขาเองและใหส้ถานะเท่าเทียมกบัพวก
พี่นอ้ง ของโยเซฟแก่พวกเขานั้น  ยาโคบก็ใหพ้รสองเท่าแห่งสิทธิบุตรหวัปีแก่โยเซฟ (ขอ้ 5; เปรียบเทียบ ขอ้ 
22;  1 พศด. 5:1-2) แทท่ี้จริงแลว้เขาก าลงัยกระดบัโยเซฟไปสู่ระดบัของเขาเอง โยเซฟเป็นบุตรชายคนแรก
ของภรรยาคนแรก ท่ีตั้งใจของเขา    การอา้งอิงถึงราเชลของยาโคบ (ขอ้ 7) แสดงให้เห็นว่า เธอในฐานะ
มารดาของโยเซฟก็ไดอ้ยูใ่น ความคิดของเขาในการกระท าน้ี    การกระท าน้ีไดใ้ห้เกียรติแก่เธอ    บุตรชาย
คนอ่ืนๆ ของโยเซฟก็ไดรั้บมรดกต่างๆ ของพวกเขาเอง 
 

“ขอ้ 7 ก็ไดท้  าใหน้กัตีความสงสัยมาเป็นเวลานาน    ท าไมมีการอา้งอิงถึงราเชล ณ จุดน้ีในเร่ืองราวน้ี 
และ ท าไมมีการอา้งอิงถึงสถานท่ีฝังศพของเธอ?    ถา้เราเช่ือมโยงขอ้น้ีกบัส่ิงท่ีมาก่อนนั้น  จากนั้น
การอา้งอิงถึง ราเชลท่ีน่ีคงถูกกระตุน้จากขอ้เท็จจริงท่ีว่า อยา่งท่ีเธอไดใ้ห้ก าเนิด ‘บุตรชายสองคน’ 
แก่ยาโคบ (44:27 คือ โยเซฟและเบนยามิน) ณ เวลาท่ีเขาก าลงัจะไดเ้ขา้ไปสู่แผน่ดิน (48:7)  ดงันั้น
โยเซฟก็ไดใ้ห้ ‘บุตรชาย สองคน’ แก่ยาโคบ (ขอ้ 5) ณ เวลาท่ีเขาก าลงัจะไดเ้ขา้ไปในอียิปต์อีก
ดว้ย”1097 

 



 ตาของยาโคบก็มืดมวัในวยัชราของเขา (ขอ้ 10)  ดงันั้นเขาอาจไม่ไดรู้้ถึงเอฟาราอิมและมนสัเสห์ 
(เปรียบ เทียบ 27:1)    อยา่งไรก็ตาม  มนัดูเหมือนเป็นไปไดว้า่โดยการถาม “น่ีโคร?” นั้น (ขอ้ 8)  ยาโคบก็
ก าลังระบุถึง ผูรั้บมรดกในฐานะส่วนหน่ึงของพิธีทางกฎหมายแห่งการรับเอาเป็นบุตรหรือการให้พร 
(เปรียบเทียบ 27:18)    สายตาของทั้งอิสอคัและยาโคบก็มืดมวัในวยัชราของพวกเขา 
 

“มีการแตะตอ้งแบบเบาๆ ของการเหน็บแนมท่ีน่ี นัน่คือ ยาโคบไดเ้อาพรของอิสอคัมาโดยกลโกง
และการหลอกหลวง  ในขณะท่ีโยเซฟก าลงัเอาพรมาเพื่อบุตรชายของเขาโดยความจริงใจและความ
ซ่ือตรง”1098ยาโคบไดใ้ห้ช่ือเสียงเกียรติยศแด่พระเจา้วา่ เขาสามารถท่ีจะเห็นบุตรชายของโยเซฟได ้
(ขอ้ 11) เขาไดม้าสู่ การยอมรับถึงการท างานแบบจดัเตรียมและพระคุณของพระเจา้ในชีวิตของเขา 
ขณะท่ีเขาไดต้ระหนกัวา่  พระเจา้ไดส้ัตยซ่ื์อต่อเขาเพียงไรโดยไม่ค  านึงถึงความไม่สัตยซ่ื์อของเขา 

 
การอวยพรเอฟราอมิและมนัสเสห์ของยาโคบ 48:12-20 
 
 เอฟราอิมและมนสัเสห์ไดย้ืนใกลก้บัยาโคบ ระหวา่งขาของเขา  ดงันั้นเขาสามารถเห็นและสัมผสั
พวกเขาได ้(ขอ้ 12)    พิธีรับเป็นบุตรของโลกตะวนัออกใกลโ้บราณไดร้วมถึงการวางบุตรท่ีจะรับมาเป็น
บุตรนั้นบนหวัเข่าของ บิดาหรือมารดาท่ีจะรับบุตรนั้น เพื่อจะเป็นสัญลกัษณ์ของการให้ก าเนิดแก่เขาแทนท่ี
มารดาผูใ้ห้ก าเนิด1099 ตอนน้ี โยเซฟได้น าพวกเขากลับไปยงัท่ีท่ีเขาได้อยู่ นั่นคือต่อหน้าบิดาของเขา    
จากนั้นเขาไดก้ม้กราบต่อยาโคบ 
 

“โยเซฟอาจเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในอียปิต ์ แต่เขาไม่เคยสูญเสียการนบัถือท่ี
มีต่อ บิดาของเขา และเขาไม่เคยหยดุท่ีจะมีความกรุณาต่อเขา”1100 

 
 จากการท่ีไดจ้ดัการให้มนสัเสห์และเอฟราอิมอยู่ในล าดบัตามปกติตามอายุของพวกเขาส าหรับการ
อวยพร ของยาโคบนั้น  จากนั้นโยเซฟก็ไดน้ าพวกเขามาอีกคร้ังหน่ึง (ขอ้ 13) 
 
 น่ีเป็นคร้ังแรกของตวัอยา่งต่างๆ ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการวางมือ (ขอ้ 14)    โดยการกระท าเชิง
สัญลกัษณ์ น้ี บุคคลหน่ึงก็ไดโ้ยกยา้ยอ านาจฝ่ายวิญญาณหรือของประทานไปยงัอีกผูห้น่ึง   พิธีน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของพิธีของการ แต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มไปสู่หนา้ท่ี (กดว. 27:18, 23; ฉธบ. 34:9; มธ. 19:13; กจ. 6:6; 
8:17 และขอ้อ่ืนๆ) การถวาย เคร่ืองบูชา และการรักษาท่ีพระเยซูคริสตแ์ละพวกอคัรทูตไดก้ระท าในกรณีน้ี  
ในเชิงสัญลกัษณ์แลว้ ยาโคบได ้โยกยา้ยพระพรจากตวัเขาเองไปสู่บุตรชายของโยเซฟ เม่ือไดก้ล่าวออกไป
แลว้พระพรนั้นก็กลบัไม่ได ้(เปรียบเทียบ กดว. 23:20; รม. 11:29) 
 



 การอวยพรเอฟราอิมและมนัสเสห์ของยาโคบนั้นก็ได้น ามาซ่ึงความส าคญัทางการเผยพระวจนะ
และอ านาจอีกดว้ย (ขอ้ 19-20)   ภายใตก้ารดลใจของพระเจา้นั้น  ยาโคบไดจ้งใจให้พระพรสิทธิบุตรหวัปีแก่
เอฟราอิมและได ้ท านายถึงความเป็นเอกของเขา    น่ีเป็นชนรุ่นท่ีส่ีท่ีติดต่อกนัของลูกหลานของอบัราอมัท่ี
ซ่ึงรูปแบบตามปกติของ บุตรหัวปีท่ีทึกทกัเอาความเป็นเอกเหนือบุตรคนท่ีสองไดถู้กกลบักนั เช่น อิสอคั
เหนืออิชมาเอล  ยาโคบเหนือเอซาว  โยเซฟเหนือรูเบน  และเอฟราอิมเหนือมนสัเสห์    เราสามารถเห็น              
พระพรน้ีในขบวนการของความส าเร็จในระหวา่ง สมยัของผูว้ินิจฉัยเม่ือเผา่เอฟราอิมไดข้ยายตวัอย่างมาก
และมีอิทธิพล    เผ่าท่ีรวมกนัของเอฟราอิมและมสัสเสห์ได ้เพิ่มข้ึนจาก 72, 700 คนในปีท่ีสองหลงัจาก                
การอพยพ (กดว. 1:32-35) ไปสู่ 85,200 คนในส่ีสิบปีต่อมา (กดว. 26:28-37) ในทางตรงกนัขา้มนั้น เผา่ของ      
รูเบนและสิเมโอนไดล้ดลงจาก 105,800 คนไปสู่ 65,930 คนในระหวา่ง สมยัเดียวกนั    คนเอฟราอิมไดเ้ป็น
ผูน้ าท่ามกลางเผา่ทางเหนือสิบเผา่และไดรุ่้งเรืองจนถึงขนาดท่ีวา่คนยิวไดใ้ชช่ื้อ เอฟราอิมอยา่งเท่าเทียมกบั
ช่ืออิสราเอล บ่อยคร้ังแลว้ คนเอฟราอิมไดแ้สดงออกถึงท่าทีของความเหนือกว่าท่ามกลาง เผ่าต่างๆ ท่ีเรา
สามารถยอ้นรอยไปสู่พระพรน้ีได ้(เช่น วนฉ. 12:1; และขอ้อ่ืนๆ)    วลีฮีบรูท่ีแปลวา่ “คนหลาย ประชาชาติ” 
(ขอ้ 19) ก็ปรากฎเพียงท่ีน่ีในพนัธสัญญาเดิม และบางทีหมายถึง กลุ่มของผูค้น นั่นคือ มีจ านวนมาก                       
จากมุมมองของยาโคบนั้น  การอา้งอิงถึงอิสราเอลในขอ้ท่ี 20 ก็ประยกุตใ์ชก้บัชนชาติในอนาคต 
 
การประกาศถึงสิทธิบุตรหัวปีของโยเซฟของยาโคบ 48:21-22 
 
 ยาโคบ (อิสราเอล นัน่คือ เจา้ชายกบัพระเจา้) ไดเ้ช่ืออย่างมัน่คงถึงพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะน า
ลูกหลาน ของเขากลบัไปยงัแผน่ดินแห่งพระสัญญา (เปรียบเทียบ 46:4)    พระสัญญาแบบการเผยพระวจนะ
ท่ีมีต่อโยเซฟของ      ยาโคบ (ขอ้ 22) ก็เป็นการเล่นค า    ค  าส าหรับ “ส่วน” หมายถึง สันเขา หรือ ไหล่ (ของ
แผน่ดิน) และเป็นส่ิงเดียวกนั กบั “เชเคม”    เชเคมอยูใ่นพรมแดนทางเผา่ของมนสัเสห์    ต่อมาคนอิสราเอล
ไดแ้บ่งดินแดนท่ามกลางเผา่ต่างๆ (ยชว. 24:1) และไดฝั้งโยเซฟไวท่ี้เชเคม (ยชว. 24:32)    ยาโคบไดถื้อวา่
ท่ีดินท่ีเขาได้ซ้ือท่ีนั่น (33:18-20) เป็นหลัก ประกันถึงการครอบครองแผ่นดินทั้งหมดในอนาคตของ
ลูกหลานของเขา    ในสมยัของพระเยซูนั้น  ผูค้นไดก้ล่าว ถึงเชเคม (ใกลเ้มืองสิคาร์) ว่าเป็นส่ิงท่ียาโคบได้
ใหแ้ก่โยเซฟ (ยน. 4:5) 
 
 ยาโคบไดก้ล่าวราวกบัวา่เขาไดเ้อาเชเคมมาจากคนอาโมไรตโ์ดยการบงัคบั (ขอ้ 22)    บางทียาโคบ
ไดม้องวา่ การฆ่าคนเชเคมของสิเมโอนและเลวีนั้นเป็นการเอาเมืองนั้นของเขาเอง (34:27-29) 1101 อีกมุมมอง
หน่ึงก็คือวา่ โมเสส ไดใ้ชก้ริยาสมบูรณ์ในภาษาฮีบรู ซ่ึงแปลเป็นกริยาอดีตในภาษาองักฤษ (“ไดเ้อา”) ในเชิง
การพยากรณ์    ในการใช้ แบบน้ี  ซ่ึงก็เป็นเร่ืองปกติในพนัธสัญญาเดิมนั้น  ผูเ้ขียนก็ไดก้ล่าวถึงอนาคตว่า
เป็นเช่นอดีต   แนวคิดก็คือวา่ เน่ือง จากวา่พระเจา้ไดท้  านายถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยการดลใจของพระเจา้นั้น  
ส่ิงเหล่านั้นท่ีอยูใ่นอนาคตก็มีความ แน่นอนในเร่ืองความส าเร็จจนบุคคลหน่ึงสามารถกล่าวถึงส่ิงเหล่านั้นวา่



ไดเ้กิดข้ึนแลว้ ท่ีน่ีความคิดก็คือว่าอิสราเอล (ยาโคบ) จะเอาคานาอนัจากคนอาโมไรต ์ซ่ึงเป็นเผา่ท่ีมีอ านาจ
มากท่ีสุดของเผ่าต่างๆ ของคนคานาอนั ไม่ใช่โดย ทางส่วนตวัแต่โดยทางลูกหลานของเขา (เปรียบเทียบ 
15:16) 1102 นกัวชิาการคนอ่ืนๆ ยงัไดแ้นะน าการอธิบาย อีกอยา่งหน่ึง 
 

“มนัไม่ใช่เป็นไปไม่ไดท่ี้วา่ท่ีดินซ่ึงยาโคบไดเ้ป็นเจา้ของ ณ เชเคมนั้นไดถู้กเอาไปโดยคนอาโมไรต์
หลงัจากท่ีเขาไดจ้ากดินแดนนั้น (เปรียบเทียบ 35:4, 5) และท่ีว่าในท่ีสุดแลว้เขาไดก้ลบัไปและ
ครอบครองมนั อีกคร้ังหน่ึงโดยการใชอ้  านาจบงัคบัหรือ?”1103 

 
 เป็นท่ีชัดเจนว่า ยาโคบได้ให้เชเคมแก่โยเซฟ ซ่ึงเขาได้ถือว่าเป็นการวางมดัจ าส าหรับทุกส่ิงท่ี                 
พระเจา้จะให ้แก่ลูกหลานของเขาขณะท่ีพวกเขาไดต่้อสู้คนคานาอนัในอนาคต 
 

“ส าหรับโยเซฟแลว้ มนัเป็นเกียรติท่ีวา่ บิดาของเขาไดม้อบการฝังศพของเขาในปาเลสไตน์ไวก้บัเขา  
(47:30-31)    ใน 48:21-22 นั้น  ในท่ีสุดแลว้ ความหมายโดยนยัในครอบครัวนั้นก็ดึงออกมา นัน่คือ 
โยเซฟ  แทนท่ีจะเป็นรูเบนก็รับมรดกสองเท่าในฐานะเคร่ืองหมายของสิทธิท่ีไดจ้ากการเป็นบุตร
หวัปี (48:22ก)  อย่างท่ีบุตรชายได้รับบัญชาให้ฝังบิดาในปาเลสไตน์นั้ น  ดังนั้ นมันอยู่ใน
ปาเลสไตน์นั้นท่ีล าดบัของความส าคญัของโยเซฟภายในครอบครัวก็บงัเกิดผล ดงันั้นสองฉาก
เหล่าน้ีก็รวมถึงพรในรายละเอียดส าหรับโยเซฟและบุตรชายของเขา ซ่ึงเป็นการบรรลุผลพระสัญญา
ของความเหนือกวา่ของเขาในปาเลสไตน์ (48:22ก)”1104 

 
 บรรดาผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งพระเจา้ไดดู้แลตลอดชีวิตก็สามารถเห็นถึงจุดประสงคแ์ละแผนการต่างๆ ของพระ
เจา้ ส าหรับอนาคตอยา่งชดัเจนมากข้ึน แมว้า่ขบวนการของการท าให้เติบโตนั้นก็ยุง่ยากล าบากส าหรับพวก
เขา1105 

 
14. ยาโคบอวยพรบรรดาบุตรชายของเขา  49:1-28 

 
 หลงัจากท่ีไดอ้วยพรฟาโรห์ (47:7-10) และเอฟราอิมและมนสัเสห์แลว้ (48:15-20)  ถดัไปยาโคบได้
อวยพร บุตรชายทั้ง 12 คนของเขาและไดท้  านายถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัแต่ละคนและลูกหลานของพวกเขา    
เขาไดต้ดัสิทธ์ิ รูเบน  สิเมโอน และเลวจีากการเป็นผูน้ าและใหพ้รนั้นแก่ยดูาห์    เขาไดใ้ห้สองส่วนแก่โยเซฟ    
บทน้ีเป็นบท สุดทา้ยในปฐมกาล ท่ีให้จุดหมายปลายทางของสมาชิกครอบครัวของเช้ือสายท่ีถูกเลือกสรร
ของอบัราฮมั มนัประ-กอบดว้ยพระพร  ค าสาปแช่ง  การพิพากษา และพระสัญญา ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็โดดเด่นใน
ปฐมกาล 
 



“ดงันั้นบทเหล่าน้ีก็น าเร่ืองราวจากการอ้างอิงถึงอบัราฮมัคร้ังแรกใน 11:26 ไปยงัการอ้างอิงถึง
อิสราเอล คร้ังแรกในฐานะผูค้น คือผูค้นท่ีไดรั้บการอวยพรดว้ยพระพรท่ีพิเศษโดยพระเจา้”1106 

 
 ผูเ้ขียนปฐมกาลไดเ้รียกส่วนน้ีวา่ การอวยพรของยาโคบ (ขอ้ 28)    อิสอคัไดส้รุปความถึงอนาคต
ของครอบ ครัวของบุตรชายสองคนของเขาในเชิงพยากรณ์ (บทท่ี 27) ก่อนหนา้นั้น โนอาห์ไดพ้ยากรณ์ถึง
อนาคตของลูกหลาน ของคานาอนั (9:25-27)    ในท านองเดียวกนั  โดยการดลใจของพระเจา้นั้น ยาโคบได้
ท านายถึงคุณลกัษณะหลกั ต่างๆ ของแต่ละเผ่าจากสิบสองเผา่ท่ีจะไหลออกมาจากบุตรชายสิบสองคนของ
เขา (ขอ้ 1)    แต่ละพรนั้นอยา่งนอ้ย ก็ประกอบดว้ยองคป์ระกอบเหล่าน้ี 1) สาระส าคญัของบุคลิกภาพของ
บุตรชาย 2) การพดูเป็นนยัเก่ียวกบัศกัยภาพ ของเขา และ 3) ค าพยากรณ์ถึงอนาคตของเขา 
 

“ยาโคบไดท้  านายถึงการท่ีส่ิงต่างๆ จะปรากฎผลต่อบุตรชายแต่ละคนของเขาและลูกหลานของพวก
เขา ถา้พวกเขาด าเนินการต่อไปท่ีจะส าแดงออกถึงคุณลกัษณะท่ีพวกเขาไดแ้สดงออกมาจนกระทัง่
บดัน้ี”1107 

 
น่ีเป็นบทกวแีรกท่ียาวในพระคมัภีร์ 
 

“ในการท่ีว่ามนัเป็นบทกวีนั้น บทน้ีดูเหมือนจะถูกตั้งใจให้เป็นจุดสูงของเร่ืองราวของยาโคบ (นัน่
คือ บทท่ี 37-50) ถา้ไม่ใช่ปฐมกาลทั้งเล่ม”1108 

 
 การอวยพรน้ีไดข้ึ้นอยูก่บัพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมั  อิสอคั  และยาโคบ   บุตรแต่
ละคน ไดเ้รียนรู้ถึงการท่ีตระกูลของเขาจะไดรั้บประโยชน์ และเป็นช่องทางของพระพรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระ
สัญญาต่างๆ ทาง บรรพบุรุษอยา่งไร คุณลกัษณะโดยธรรมชาติของบุตรชายแต่ละคนและผลลพัธ์ต่างๆ ของ
คุณลกัษณะจะมีผลลพัธ์ ของพวกมนัในอนาคตของคนอิสราเอล ดงันั้นการเลือกต่างๆ และคุณลกัษณะต่างๆ 
ของบรรพบุรุษได้กระทบต่อ ลูกหลานของพวกเขาเป็นเวลาหลายชนรุ่นท่ีจะเกิดข้ึน อย่างท่ีมนัเป็นจริง
ตามปกติ 
 

“พระวญิญาณของพระเจา้ไดเ้ปิดเผยถึงประวติัศาสตร์ในอนาคตของเช้ือสายของเขาแก่บรรพบุรุษท่ี
ก าลังจะตายไป  จนเขาได้ค้นพบถึงการพฒันาในอนาคตของเผ่าต่างๆ ท่ีเร่ิมจากพวกเขาใน
คุณลกัษณะของ  บรรดาบุตรชายของเขา และดว้ยความชดัเจนทางการพยากรณ์ท่ีไดม้อบหมายให้
พวกเขาแต่ละคนนั้น  มนั  ก็มีต าแหน่งและความส าคญัในชนชาติท่ีพวกเขาจะขยายไปสู่ในมรดก
ตามท่ีไดส้ัญญาไว”้1109 

 



“มนัเหมาะสมท่ีพระธรรมปฐมกาล ซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยอ านาจท่ีสร้างสรรค์แห่งถอ้ยค าของพระเจา้ก็
ส้ินสุดลง ดว้ยแนวคิดของอ านาจท่ีมีประสิทธิภาพของถอ้ยค าท านายท่ีไดรั้บการดลใจของบรรพ
บุรุษ”1110 

 
 ในการอวยพรของเขานั้น  ยาโคบได้ทึกทกัเอาว่า ครอบครัวของเขาจะเพิ่มพูนและครอบครอง
แผน่ดิน คานาอนั   การมองในแง่ดีน้ีก็เปิดเผยถึงความเช่ือของเขา 
 

“พระเจา้ไดใ้หค้  าพยากรณ์น้ีแก่ประชากรของพระองค ์เพื่อท่ีจะน าส่ิงน้ีไปผา่นทางความขาดแคลนท่ี
ส้ินหวงั  ของประสบการณ์ต่างๆ ของพวกเขาและเพื่อท่ีจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ได้
วางแผนอนาคตทั้งหมดแลว้ ส าหรับครอบครัวของยาโคบแลว้ อนาคตก็อยู่ไกลเกินกว่าความเป็น
ทาสของอียิตป์ในแผ่นดินแห่งพระสัญญา    แต่การช่ืนชมกบัพระพรต่างๆ ของความหวงันั้นจะ
ข้ึนอยู่กบัความสัตยซ่ื์อของผูเ้ขา้ร่วม    ดงันั้นจากความจริงจงัของขณะท่ีจวนจะตายของเขานั้น  
ยาโคบไดป้ระเมินผลบรรดาบุตรชายของเขาทีละคนและไดน้ าการประเมินผลของเขาไปยงัเผา่ต่างๆ 
ในอนาคต”1111 

 
 ขอบเขตของค าพยากรณ์ของเขาก็ขยายไปจนถึงยคุพนัปี    พระเจา้ไม่ไดบ้รรลุผลค าพยากรณ์เหล่าน้ี
อย่าง สมบูรณ์ในระหว่างช่วงชีวิตของบรรดาบุตรชายของยาโคบ พระองค์ไม่ไดท้  าอย่างนั้นในระหว่างปี
ทั้งหลายของ อิสราเอลในแผน่ดินนั้นซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการพิชิตของโยชูวาและการจบลงดว้ยการเป็นเชลยต่างๆ 
เช่นกนัยิง่ไปกวา่นั้น อีก  พระองคย์งัไม่ไดท้  าส าเร็จตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้มา 
 

“บรรดาถอ้ยค าสุดทา้ยของยาโคบท่ีมีต่อบรรดาบุตรชายของเขานั้นก็ไดก้ลายมาเป็นโอกาสส าหรับ
ขอ้แถลงสุดทา้ยของหัวขอ้หลกัของพระธรรมน้ี นัน่คือ แผนการของพระเจา้ท่ีจะร้ือฟ้ืนพระพรท่ี
สูญหายไป [ได ้สูญหายไปในการลม้ลงในความบาป] ผา่นทางลูกหลานของอบัราฮมั 

 
“โดยการเรียงบรรดาถอ้ยค าสุดทา้ยของยาโคบระหวา่งขอ้ท่ี 1 และ ขอ้ท่ี 28 นั้น  ผูเ้ขียนก็แสดงถึง
จุดท่ี ความสนใจของเขาอยู่    บรรดาถอ้ยค าของยาโคบมองไปยงัอนาคต ‘ในวนัต่างๆ ท่ีจะมาถึง’ 
และกล่าวถึง อดีต นัน่คือ การอวยพรของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษยชาติ มนัอยูภ่ายในบริบทนั้นท่ีวา่ เรา
จะตอ้งอ่านและเขา้ใจ บรรดาถอ้ยค าของยาโคบในบทน้ี”1112 

 
49:1-4   รูเบน   ในฐานะบุตรคนแรก  รูเบนคงได้คาดหวงัถึงความโดดเด่นท่ามกลางพวกน้องๆ ของเขา  
 การเป็นผูน้ าของเผ่าต่างๆ  ความเป็นปุโรหิตภายในครอบครัว และสองเท่าของสิทธิบุตรหัวปี    
 อยา่งไรก็ตาม  เขาไดเ้สียพระพรเหล่าน้ีไปเน่ืองจากการชอบท่ีจะให้การปกครองท่ีอิสระแก่ตณัหา 



 ของเขา (35:22; เปรียบเทียบ เอซาว)    ดงันั้น การเป็นผูน้ าของเผา่ต่างๆ ก็ไดไ้ปสู่ยดูาห์ ส่วนความ 
 เป็นปุโรหิตก็ไดไ้ปสู่เลวีในท่ีสุด (เปรียบเทียบ อพย. 32:25-29; กดว. 3:12-13) และมรดกสองส่วน 
 ไดไ้ปสู่โยเซฟ โยเซฟเป็นบุตรหวัปีของราเชลผูเ้ป็นท่ีโปรดปรานในขณะท่ีรูเบนเป็นบุตรหวัปีของ 
 เลอาห์   อยา่งไรก็ตาม    ล าดบัความส าคญัของโยเซฟไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความชอบของยาโคบเท่านั้น 
 แต่ข้ึนอยูก่บัน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นความฝันต่างๆ ของโยเซฟ  
 

“ไม่มีเผา่อ่ืนใดท่ีเรารู้จกัอยา่งเล็กนอ้ยอยา่งเช่น รูเบน. . . .เผา่น้ีไม่ไดส้ร้างบุคคลท่ีส าคญั ไม่ไดส้ร้าง
ผูว้นิิจฉยั  ไม่ไดส้ร้างกษตัริย ์ ไม่ไดส้ร้างผูเ้ผยพระวจนะ”1113 

 
ไม่มีปุโรหิตท่ีไดม้าจากรูเบนเช่นกนั    ความลงัเลใจไดช้ี้ให้เห็นถึงคนรูเบนในสมยัของผูว้ินิจฉัย 

 ของอิสราเอล (วนฉ. 5:15-16) 
 

“โทษแห่งการกระท าผดิน้ีก็บรรลุผลทางประวติัศาสตร์ในหลายๆ ปีต่อมาเม่ือคนรูเบนผูซ่ึ้งไดอ้าศยั
อยูใ่นทางฝากตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดนก็ถูกรวมเขา้กบัเผา่กาด 

 
“จากค าพยากรณ์แรกน้ี  การสอนก็ชดัเจนว่า อุปนิสัยของบุคคลหน่ึงก็กระทบจุดหมาย ปลายทาง
ของลูกหลานของเขา”1114 

 
49:5-7  สิเมโอนและเลวี   สองคนน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่พี่นอ้งกนัทางสายโลหิตเท่านั้น แต่ในอุปนิสัยอีกดว้ย    

พวกเขาเป็นบุคคลท่ีโหดร้ายและชัว่ร้าย (34:25-31)    เน่ืองจากความชัว่ร้ายของพวกเขานั้น                     
พวก เขาจะไม่มีพรมแดนทางเผ่าท่ีเป็นอิสระ  แต่ลูกหลานของพวกเขาจะอาศยัอยู่แบบกระจดั
กระจายไป ท่ามกลางเผา่อ่ืนๆ    โดยการส ารวจประชากรคร้ังท่ีสอง  ก่อนท่ีคนอิสราเอลไดเ้ขา้ไปสู่
คานาอนันั้น  คนสิเมโอนไดก้ลายมาเป็นเผา่ท่ีเล็กท่ีสุด (กดว. 26)    โมเสสไดผ้า่นเวน้คนสิเมโอน
ในกาอวยพรคนอิสราเอลของเขา (ฉธบ. 33)    เผา่น้ีไดรั้บไม่ก่ีหวัเมืองเท่านั้นภายในส่วนแบ่งของ
เผา่ยดูาห์    แทนท่ีจะเป็นพรมแดนทางภูมิศาสตร์ท่ีแยกกนัต่างหาก   (ยชว. 19:1-9)    ในท่ีสุดแลว้ 
คนสิเมโอนไดสู้ญเสียเอกลกัษณ์ทางเผ่าของพวกเขาและไดอ้าศยัอยู่ท่ามกลางเผา่อ่ืนๆ โดยเฉพาะ 
เผา่ยดูาห์ (เปรียบเทียบ 1 พศด. 4:27, 38-43) 

 
คนเลวีก็ไม่ไดรั้บดินแดนขนาดใหญ่เช่นกนั แต่โยชูวาไดใ้ห้หลายหวัเมืองแก่พวกเขาท่ีซ่ึงพวกเขา 
ไดอ้าศยัอยูท่่ามกลางเผา่อ่ืนๆ (ยชว. 21:1-42)    คนเลวีไดรั้บพระพรท่ีพิเศษ ณ ภูเขาซีนายโดยการ 
อยูฝ่่ายโมเสส เม่ือคนอิสราเอลคนอ่ืนๆ ไดเ้ลิกเช่ือ (อพย. 32:26-28; กดว. 3:5-13; 18:6-32) น่ีได้
ส่งผลต่อการท่ีพวกเขาไดก้ลายมาเป็นเผา่แห่งปุโรหิตในอิสราเอล 



 
แมว้า่สามเผา่แรกเหล่าน้ีไดป้ระสบกบัการลงโทษส าหรับบาปต่างๆ ของพวกเขา ค าพยากรณ์ต่างๆ 
ของยาโคบเก่ียวกบัพวกเขานั้นก็ยงัเป็นพระพรอยู ่พวกเขาไดส้งวนท่ีไวใ้นครอบครัวท่ีถูกเลือกสรร
และได้ช่ืนชมกบัผลประโยชน์ต่างๆ ของพระสัญญาต่างๆ ทางบรรพบุรุษในฐานะทายาทของยา
โคบ 

 
“โดยการลดต าแหน่งของรูเบนลง เน่ืองจากความวุ่นวายและแรกผลกัทางเพศท่ีควบคุมไม่ไดข้อง
เขานั้น   ยาโคบก็ช่วยอิสราเอลให้รอดพน้จากการเป็นผูน้ าท่ีสะเพร่า ในท านองเดียวกนั โดยการ
สาปแช่งความโหดร้ายของสิเมโอนและเลวนีั้น เขาก็ยบัย ั้งความหุนหนัพลนัแล่นท่ีโหดร้ายของพวก
เขาจากการ ปกครอง”1115 

 
49:8-12 ยูดาห์   ยูดาห์ได้ครอบครองธรรมชาติแบบสิงห์    เช่นนั้นแหละ เขาไดก้ลายมาเป็นผูน้ าของเผ่า 
 อ่ืนๆ (43:3-10; วนฉ. 1:1-2; 3:9; 20:18; และขอ้อ่ืนๆ)    ดาวิดและจากนั้นพระเมสสิยาห์ “สิงห์แห่ง 
 เผ่ายูดาห์” (วว. 5:5) ก็ไดม้าทางเขา    ยูดาห์ไดน้ าเผ่าอ่ืนๆ ในการเดินทางไปตลอดถ่ินทุรกนัดาร 
 (กดว. 2:1-3) และในระบอบกษตัริย ์
 

คทา (ขอ้ 10) ได้เป็นและเป็นสัญลกัษณ์ของค าสั่งของกษตัริย ์ซ่ึงก็คือ สิทธ์ท่ีจะปกครอง ยูดาห์ 
 จะตอ้งปฏิบติัการเป็นผูน้ าท่ามกลางเผ่าต่างๆ จนกว่าชีโลห์ไดม้า ซ่ึงเป็นเวลาท่ีชีโลห์จะขยายการ 
 ปกครองของยูดาห์ไปสู่การปกครองทัว่โลก    อย่างไรก็ตาม  การเป็นผูน้ าของยูดาห์ก็ไม่โดดเด่น 
 อยา่งต่อเน่ืองในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล 
 

ชีโลห์ (หมายถึงตามตวัอกัษรวา่ “ผูถื้อการพกัมา”) นั้นเป็นช่ือเฉพาะ    ท่ีน่ีมนัไม่ไดอ้า้งอิงถึงเมือง 
ในคานาอนัของช่ือนั้น แต่อา้งอิงถึงบุคคล ผูซ่ึ้งจะเกิดข้ึนในเผ่ายดูาห์และน าสันติสุขไปสู่โลก นัน่
คือ พระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 3:15; กดว. 24:17)    บางทีเราควรแปลมนัว่า “มนั (คทาของ 
ผูป้กครอง) เป็นของใคร” หรือ “มนัเป็นของใคร” แทนท่ีจะการทบัศพัท์มนัว่า “ชีโลห์” (เปรียบ 
เทียบ อสค. 21:26-27) 1116 ทางเลือกการแปลท่ีมีอยูอี่กอย่างหน่ึงคือ “จนกวา่เคร่ืองบรรณาการ ถูก
น าไปยงัเขา”1117 

 
“ไม่วา่อนัไหนก็ตามของการแปลเหล่าน้ีท่ีถูกลงมติยอมรับ. . . . อยา่งนอ้ยทั้งหมดก็เห็นวา่ เช้ือสายน้ี
ก าลงัท านายถึงการเกิดข้ึนของระบอบกษตัริยข์องดาวิด และการสถาปนาจกัร-วรรดิอิสราเอล ถ้า
ไม่ใช่การมาของดาวดิผูท่ี้ยิง่ใหญ่กวา่ และถา้การอา้งอิงพื้นฐานนั้น มุ่งไปท่ีดาวิด  บรรดานกัตีความ



แบบตามธรรมเนียมยวิและคริสเตียนจะเห็นดว้ยวา่เหมือน กบัพระสัญญาต่างๆ แบบดาวิดนั้น มนัก็
มีความส าเร็จท่ีใหญ่กวา่ในพระเมสสิ ยาห์”1118 

 
เพราะวา่รูเบน  สิเมโอน และเลวไีดต้ดัสิทธ์ิพวกเขาเอง  ยดูาห์ก็ไดรั้บการเป็นผูน้ าของเผา่ต่างๆ  และ
พระพรท่ีตามปกติแล้วไดไ้ปสู่บุตรหัวปี    น่ีคือการท่ีการเป็นผูน้ าของเผ่าต่างๆ และเช้ือสาย ของ
พระเมสสิยาห์ไดต้กไปสู่ยดูาห์    เป็นท่ีชดัเจนวา่  ยาโคบไดย้กโทษให้แก่บาปต่างๆ ก่อนหนา้ นั้น
ของยดูาห์ เพราะวา่เขาไดก้ลบัใจและต่อมาไดเ้สียสละตนเองเพื่อสวสัดิภาพของยาโคบ 

 
ทุกส่ิงหลงัจากค าวา่ “จนกวา่” (ขอ้ 10 ) ก็อธิบายถึงสภาพของยคุพนัปี 

 
“ไม่มีคนยดูาห์คนไหนท่ีจะผกูลาของเขาไวก้บัเถาองุ่น [ขอ้ 11] เพราะแน่นอนวา่ มนัจะถูกกินเสีย    
ใครก็ตามท่ีสามารถไม่กงัวลไดอ้ยา่งมาก และใครท่ีสามารถซกัเส้ือผา้ของเขา ดว้ยน ้าองุ่นได ้ก็อาศยั
อยูใ่นความอุดสมบูรณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความสุข”1119 

 
“แง่ของมโนภาพก็คือว่าเหล้าองุ่น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความมัง่คัง่และพระพร จะมีมากมาย
แมก้ระทัง่เถาองุ่นท่ีดีท่ีสุดจะถูกน ามาเป็นการใชป้ระจ าวนัในฐานะเชือกผกูสัตวท่ี์ใช ้ แรงงานและ
เหลา้องุ่นคุณภาพดีก็จะเป็นธรรมดาอยา่งเช่นน ้าช าระ    ขอ้ท่ี 12 ก็กลบัไปสู่  ภาพของกษตัริยแ์ห่งยู
ดาห์    ตาของเขานั้นก็เขม้ขน้กวา่เหลา้องุ่นและฟันของเขาก็ขาวกวา่  น ้ านมของเขาเป็นภาพของ
ก าลงัและอ านาจ”1120 

 
ค าพยากรณ์น้ีเป็นค าพยากรณ์แรกของค าพยากรณ์ต่างๆ ท่ีติดตามมาในพนัธสัญญาเดิมท่ีเช่ือมโยง 

 พืชผลท่ีลน้หลามกบัยคุทองของพระพรในอนาคต 
 
49:13-21  ขอ้เหล่าน้ีประกอบดว้ยการอวยพรท่ีสั้นกวา่ของยาโคบท่ีมีเหนือบุตรชายคนอ่ืนๆ ยกเวน้โยเซฟ 
 และเบนยามิน  ผูซ่ึ้งพระพรต่างๆ ของพวกเขานั้นก็ตามหลงัส่ิงเหล่าน้ี 
 

“จริงตามคุณสมบติัทางบทกวีของตวับทนั้น  โดยส่วนใหญ่แลว้ ภาพต่างๆ ของจุดหมาย ปลายทาง
ของบรรดาบุตรชายท่ีเหลืออยู่ก็ข้ึนอยูก่บัการเล่นค าของช่ือของเขา    หวัขอ้หลกัท่ีรวมแต่ละภาพก็
คือหวัขอ้ความมัง่คัง่”1121 

 
เศบูลุน (ขอ้ 13) ภายหลงัได้รับพรมแดนระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลกาลิลี   น่ีเป็น 

 บริเวณพานิชยท่ี์เจริญรุ่งเรือง แมว้า่เศบูลุนอาจจะไม่เคยมี “ท่าจอดเรือ” แบบถาวร    อยา่งไรก็ตาม 



 มนัเป็นไปไดว้า่ เศบูลุนและอิสาคาร์ไดแ้บ่งปันบางพรมแดน (เปรียบเทียบ ฉธบ. 33:18-19) ดงันั้น 
 เศบูลุนสามารถมีพรมแดนติดกบัทะเลกาลิลีได ้บางทีบรรดาคนของเศบูลุนไดท้  างานเพื่อคนฟีนิเชีย 
 ในการคา้ทางทะเลของพวกเขา (เปรียบเทียบ ฉธบ. 33:19) เศบูลุนจะขยายออกไปถึงทะเลในพนัปี 
 เม่ือพรมแดนของมนัจะยืน่ไปไกลเท่ากบัเมืองไซดอนบนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เปรียบเทียบ 
 อสค. 48:1-8, 23-27) เส้นทางกองคาราวานท่ีส าคญัจากเมโสโปเตเมียไปยงัอียิปต์นั้นได้ผ่าน 
 พรมแดนของเขา 
 

อิสสาคาร์ (ขอ้ 14-15) จะชอบแนวทางชีวิตแบบเกษตรกรรมและส่ิงท่ีมนัไดผ้ลิตมากกว่า ความ
ยิง่ใหญ่ทางการเมืองท่ามกลางเผา่ต่างๆ ท่ีราบลุ่มกาลิลี ท่ีรวมถึงหุบเขายิสเรเอล ซ่ึงอิสสาคาร์ ไดรั้บ 
ก็เป็นบริเวณการเพาะปลูกท่ีดีและเกิดผล1122 

 
ดาน (ขอ้ 16-18) จะเป็นผูว้ินิจฉัยในอิสราเอล    ค  าพยากรณ์น้ีได้มาสู่ความเป็นจริงบางส่วนใน 
ระหวา่งการเป็นผูว้ินิจฉยัของแซมสัน ชยัชนะต่างๆ ของดานนั้นก็ไดใ้ห้ผลประโยชน์แก่อิสราเอล 
ทั้งหมด กระนั้นเผา่น้ีไดน้ าอิสราเอลไปสู่การนบัถือรูปเคารพ (วนฉ. 18) และดงันั้นก็คลา้ยคลึงกบังู 
(ขอ้ 17; เปรียบเทียบ 3:1)    ยาโคบไดข้อให้พระยาเวห์ท่ีจะช่วยลูกหลานอ่ืนๆ ของเขาให้พน้จาก 
อิทธิพลในอนาคตของดาน (ขอ้ 18) 

 
“การพูดป้องอยา่งน ้ าใสใจจริงของยาโคบในขอ้ท่ี 18 ก็ยากท่ีจะเขา้ใจ  นัน่คือ มนัสามารถ เกิดข้ึน
จากค าอธิษฐานของบิดาเช่น ค าอธิษฐานของอบัราฮมัส าหรับอิชมาเอล (17:18) หรือ บางทีจาก
ความทรงจ าทนัทีทนัใดของการทรยศของเขาเอง ซ่ึงได้เลิกมานานแล้ว ท่ีถูกเรียกข้ึนมาโดยการ
กระท าและค าพดู (ส้นเทา้ ขอ้ 17, 19) ซ่ึงเช่ือมโยงกบัช่ือของเขาเอง”1123 

 
กาด (ขอ้ 19) จะมีประสิทธิภาพในสงครามเช่นกนั 

 
อาเชอร์ (ขอ้ 20) จะช่ืนชมกบัดินท่ีเกิดผลอยา่งมาก นัน่คือ ท่ีราบลุ่มแห่งคารเมล (ความหมายตาม
ตวัอกัษรคือ สวนองุ่น) เรียงไปทางเหนือตามชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน     บริเวณน้ีไดป้ระกอบ
ไปดว้ยแผน่ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดในคานาอนั 

 
นัฟทาลี (ขอ้ 21) เป็นท่ีชดัเจนว่าจะช่ืนชมกบัการยกย่องและการขอบคุณของเผ่าอ่ืนๆ ในหนทาง 

 ท่ีพิเศษ (เปรียบเทียบ วนฉ. 4 และ 5 ) ยาโคบคงไดห้มายถึงนฟัทาลีจะแลกเปล่ียนเสรีภาพของเขา  
 กบัวถีิชีวติแบบพื้นบา้นท่ีอยูก่บัท่ีมากกวา่ในแผน่ดินนั้นหรือเขาจะปรับใหเ้ขา้กบัคนคานาอนั1124 

 



49:22-26  พรของโยเซฟนั้นก็อุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่ สองเผา่ท่ีมีช่ือของบุตรชายของเขาจะเห็นความส าเร็จ 
ของมนัแมว้า่ในระยะเวลาตลอดชีวติของเขานั้น  โยเซฟไดเ้ผชิญกบัการต่อตา้นอยา่งมากมาย ยดูาห์ 
ได้รับการเป็นผูน้ าของเผ่าต่างๆ แต่โยเซฟได้รับมรดกสองเท่าของสิทธิบุตรหัวปี (เปรียบเทียบ         
1 พศด. 5:2) 

 
ช่ือต่างๆ ส าหรับพระเจา้ของยาโคบในการอวยพรน้ีก็ควรพิจารณา “พระผูท้รงฤทธ์ิของยาโคบ” 
(เปรียบเทียบ อสย. 1:24; และขอ้อ่ืนๆ) “พระเจา้ผูเ้ล้ียง” (48:15) และ “ศิลาแห่งอิสราเอล” 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:4, 18 และขอ้อ่ืนๆ) “พระเจา้ของบิดาเจา้” และ “ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ”1125 

 
“พรเป็นหน่ึงในค าไขของปฐมกาล. . . ซ่ึงปรากฎประมาณ 88 คร้ังในพระธรรมน้ี  ท่ีน่ีในสองขอ้ 
[25 และ 26] เหมือนกบัตอนสุดทา้ยของการแสดงดอกไมไ้ฟ รากศพัทก์็ปรากฎ 6  คร้ัง (ค ากริยา 1 
คร้ัง และ ค านาม 5 คร้ัง) ซ่ึงท าให้เกิดจุดสุดยอดท่ีงดงามต่อบรรดาถ้อยค าสุดท้ายของยาโคบ                  
พระพรต่างๆ แห่งอนาคตท่ีพระเจา้ไดป้ระทานให้จะบดบงัรัศมีของพระพรต่างๆ ท่ีไดป้ระสบแลว้
อยา่งมาก”1126 

 
49:27   เบนยามิน ไดส้ร้างนกัรบมากมายในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล (เช่น เอฮูด  ซาอูล  โยนาธาน และ 
 คนอ่ืนๆ) และไดแ้สดงออกถึงคุณลกัษณะท่ีชอบท าสงครามท่ามกลางเผา่ต่างๆ (วนฉ. 5:14; 20:16; 
 1 พศด. 8:40; 12; 2 พศด. 14:8; 17:17; และขอ้อ่ืนๆ) 
 
49:28   ในบุตรสิบสองคนของเขาน้ี  ยาโคบก็ไดอ้วยพรเผา่ต่างๆ ในอนาคตทั้งหมดของอิสราเอล1127  น่ีเป็น

การอา้งอิงคร้ังท่ีสองถึง 12 เผา่ในพระคมัภีร์  การอา้งอิงก่อนหนา้นั้นก็อยูใ่นขอ้ท่ี 16 ท่ีท่ีเราอ่านว่า
“เผา่ต่างๆ ของอิสราเอล” 

 
“ภายในบรรดาถอ้ยค าของยาโคบท่ีมีต่อบุตรแต่ละคน (หลงัจากยดูาห์) นั้น  หวัขอ้ของการอวยพรก็
ชัดเจน ในภาพหลักสองภาพหน่ึง ด้านกลับของการอวยพรถูกเน้นในมโนภาพของนักรบท่ีมี           
ชยัชนะ   การพิชิตศตัรูคือการแสดงเบิกโรงสู่สันติสุขของพระเมสสิยาห์   ประการท่ีสอง  ดา้นบวก
ของการอวยพรถูกเนน้ในมโนภาพของความมัง่คัง่และความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก เบ้ืองหลงัมโน
ภาพแห่งสันติสุขและความมัง่คัง่ ก็คือภาพของสวนเอเดน ซ่ึงเป็นแดนสุขาวดีท่ีไดสู้ญหายไป จุดจด
จ่อของบรรดาถอ้ยค าของยาโคบไดเ้ป็นสัญญาท่ีวา่ เม่ือผูห้น่ึงมา ผูซ่ึ้งความเป็นกษตัริยก์็เป็นของเขา
อย่างแทจ้ริงนั้น  มนัก็จะมีสันติสุขและความมัง่คัง่ท่ีพระเจา้ไดต้ั้งใจให้ทุกคนท่ีจะมีในสวนเอเดน
อีกคร้ังหน่ึง”1128 

 



จอห์น เซลแฮมเมอร์ ได้เสนอแนะอีกว่า ส่วนท่ีเป็นบทกวีน้ีก็เล่นบทบาทท่ีส าคญัในโครงร่างท่ี
ขนาด  ใหญ่กวา่ของเพน็ทาทูค 

 
“ณ สามช่วงหวัเล้ียวหวัต่อแบบโครงร่างใหญ่ในเพน็ทาทูคนั้น  ผูเ้ขียนไดป้ระกบการอภิปรายหลกั
ทางบท  กวีไปยงัตอนปลายของหน่วยท่ีใหญ่ของเร่ืองราว (ปฐก. 49; กดว. 24; ฉธบ. 31)    การ
พิจารณาอย่างใกล้ชิดท่ีเน้ือหาท่ีอยู่ระหว่างและเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ท่ีเป็นเร่ืองเล่าและบทกวีก็
เปิดเผยถึงการปรากฎของชั้นการรวบรวมท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั    มนัถูกแสดงออกอยา่งน่าสังเกตท่ีสุด
โดยการกลบัมาใหม่ของค าศพัทอ์ยา่งเดียว  กนัและลักษณะเด่นทางเร่ืองราว ในแต่ละสามส่วนน้ี  
บุคคลตามเร่ืองราวท่ีเป็นหลกั (ยาโคบ  บาลาอมั โมเสส) ก็เรียกผูฟั้งมาดว้ยกนั (ค าสั่ง: ปฐก. 49:1; 
ฉธบ. 24;14; ฉธบ. 31:28) และประกาศ (การหนุนน า: ปฐก. 49:1; กดว. 24:14; ฉธบ. 31:28) ส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึน (ปฐก. 49:1; กดว. 24:14; ฉธบ. 31:29) ใน ‘ตอนจบของวนัทั้งหลาย’ (ปฐก. 49:1; กดว. 
24:14; ฉธบ. 31:29) . . . . 

 
“โดยสรุป แลว้ยุทธวิธีโดยรวมท่ีชดัเจนของผูเ้ขียนในสามส่วนเหล่าน้ีก็แนะน าวา่หน่ึงในความเป็น
ห่วงหลักท่ีอยู่ เ บ้ืองหลังของรูปแบบสุดท้ายของเพ็นทาทูคก็คือ ความพยายามท่ีจะเปิดเผย
ความสัมพนัธ์โดยธรรมชาติระหว่างอดีตและอนาคต    ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัประชากรของพระเจา้ใน
อดีตก็บอกเหตุล่วงหนา้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต    ท่ีจะกล่าวในอีกแนวทางหน่ึงก็คือ อดีตถูก
มองวา่เป็นบทเรียนส าหรับอนาคต. . . . 

 
“บรรดาตวับทแบบเร่ืองราวของเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตก็ถูกน าเสนอว่าเป็นตวัช้ีไปยงัเหตุการณ์
ต่างๆ ในอนาคต    เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตก็บอกเหตุล่วงหนา้ถึงอนาคต    มนัไม่ยากท่ีจะเห็นวา่การ
ตีความหมายเช่นนั้นก็น าไปสู่รูปแบบของการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและสัญลกัษณ์แบบเร่ืองราว   
ดงันั้น เราควรมองหาสัญลกัษณ์ต่างๆ ของการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและสัญลกัษณ์เช่นนั้นในการ
รวบรวมของหน่วยต่างๆ ท่ีเล็กกว่าของเร่ืองราวในเพ็นทาทูคเช่นเดียวกับ ในการรวบรวมของ
เน้ือหาทางกฎหมาย”1129 

 
 งานของผูเ้ช่ือตลอดชีวิตน้ีก็ก าหนดอยา่งส าคญัถึงขอบเขตของการอวยพรของพระเจา้ท่ีเขาหรือเธอ
และลูก หลานของพวกเขาจะไดรั้บในอนาคต                                                                                                                                                           
 

15. การตายและพระสัญญาทีย่งัไม่ส าเร็จ  49:29 — 50:26 
 



 โยเซฟไดรั้บการอนุญาตจากฟาโรห์ท่ีจะฝังยาโคบไวใ้นคานาอนัอยา่งท่ีเขาไดข้อร้อง    จากนั้นเขา
ไดท้  าให้ พวกพี่ชายของเขาแน่ใจถึงความโปรดปรานของเขาแมว้่าพวกเขาไดก้ระท าต่อเขาอย่างไรก็ตาม 
และไดเ้ป็นพยานวา่ พระเจา้จะท าตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองค ์
 
แผนการทีจ่ะฝังยาโคบไว้ในคานาอนั 49:29—50:14 
 
 อีกคร้ังหน่ึงท่ียาโคบไดแ้สดงออกถึงความเช่ือของเขาในพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้วา่ คานาอนั
จะเป็น บ้านเกิดของคนอิสราเอลโดยการเรียกร้องให้มีการฝังศพในถ ้ ามัคเป-ลาห์ใกล้กับเฮโบรน 
(เปรียบเทียบ 47:29-32; 48:21-22) 
 

“ฉากน้ีก็สรุปชัว่โมงท่ีดีท่ีสุดของยาโคบ บนเตียงนอนขณะท่ีจวนจะตายของเขา ซ่ึงฉากก็ยื่นจาก 
47:28 จน ถึง 49:32  นั้น  ยาโคบไดรั้บผดิชอบการเป็นผูน้ าอยา่งเตม็ท่ีและอยา่งมีพลงัของครอบครัว    
แมก้ระทัง่ โยเซฟก็กม้กราบเขา”1130 

 
 ยาโคบไดต้ายไปอยา่งสงบและไดถู้ก “รวบไปอยูก่บับรรพบุรุษของเขา” (นัน่คือ ไดร้วมตวักนัใหม่
กบั บรรพบุรุษของเขา ซ่ึงบ่งบอกถึงชีวิตหลงัจากความตายในท่ีของวิญญาณท่ีไดจ้ากไป เปรียบเทียบ 25:8) 
ยาโคบอายุ ได ้147 ปีเม่ือเขาไดต้ายไป (47:28) เป็นท่ีชดัเจนว่าโยเซฟไดมี้การรักษาร่างกายของยาโคบไว้
แบบมมัม่ี (50:2) 1131 
 
 พิธีศพท่ีประณีตของยาโคบ บางทีก็เน่ืองจากการนบัถืออย่างสูงส่ง ท่ีซ่ึงคนอียิปต์ไดถื้อวา่เขาเป็น
บิดาของ โยเซฟ และเน่ืองจากความรักท่ีมีต่อพิธีศพแบบหรูหราของคนอียปิต ์(ขอ้ 7-10) 1132 มนัเป็นพิธีศพ
แห่งรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงได้ถูกบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ ซ่ึงก็เหมาะสมเน่ืองจากว่าเร่ืองราวของยาโคบก็มี
มากกว่าคร่ึงหน่ึงของปฐมกาล    คนอียิปต์ไดไ้วทุ้กข์ให้ยาโคบน้อยกว่าท่ีพวกเขาไดไ้วทุ้กข์ให้แก่การตาย
ของฟาโรห์ตามปกติสองวนั1133“อาเบลมิสราอิม” (ขอ้ 11) หมายถึง “การไวทุ้กขข์องอียปิต”์ 
 
 “คนคานาอนันั้นประทบัใจมากกบักลุ่มผูไ้วทุ้กข ์พวกเขาจึงไดต้ั้งช่ือสถานท่ีนั้นเพื่อพวกเขา”1134 

 
“ขบวนการพิธิศพท่ียิ่งใหญ่น้ี และการยกยอ่งยาโคบอยา่งเป็นกษตัริยโ์ดยคนอียิปตน์ั้น ก็ส่อให้เห็น
ถึงการอพยพของอิสราเอลจากโลกและให้การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเวลาท่ีประชาชาติต่างๆ ก็ยก
ยอ่งบุตรชายของยาโคบในฐานะกษตัริย”์1135 

 



 การบนัทึกถึงการฝังศฟของยาโคบในแผน่ดินนั้นก็ส าคญัต่อจุดประสงคต่์างๆ ของปฐมกาล พระเจา้
ได ้สัญญาแผน่ดินนั้นใหแ้ก่อบัราฮมัและไดใ้ห้ส่วนท่ีเล็กๆ ของมนัแก่บรรพบุรุษ ความเช่ือของผูช้ายเหล่าน้ี
ท่ีวา่พระเจา้ จะท าตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองคแ์ละท าส่ิงทั้งหมดท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาเพื่อลูกหลานของ
พวกเขานั้นก็ชดัเจน ในมุมมองของพวกเขาท่ีมีต่อคานาอนัว่าเป็นบา้นเกิดของพวกเขา พวกเขาไดพ้ึ่งพาท่ี
ความสัตยซ่ื์อในอนาคตของ พระเจา้ ผูซ่ึ้งไดพ้ิสูจน์ว่าพระองค์เองสัตยซ่ื์อต่อพวกเขาเป็นการส่วนตวัตลอด
ชีวติของพวกเขา 
 
สันติสุขในครอบครัวของยาโคบ 50:15-21 
 
 บรรดาถอ้ยค าของพวกพี่ชายของโยเซฟนั้นบางทีก็ไม่เป็นจริง (ขอ้ 16-17)  ยาโคบอาจไดล้ะถอ้ยค า
เช่นนั้น ไวแ้มว้า่โมเสสไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นปฐมกาล เน่ืองจากวา่โมเสสไม่ไดบ้นัทึกมนัไว ้ บางทีเขาไดต้ั้งใจ
ให้ผูอ่้านสรุปว่า ยาโคบไม่ไดล้ะไว ้พวกพี่ชายได้กลวัเน่ืองจากจิตส านึกท่ีเป็นกงัวลของพวกเขามากกว่า
อุปนิสัยของโยเซฟ (เปรียบ เทียบ ขอ้ 19) 
 
 การตอบสนองของโยเซฟต่อพวกพี่ชายท่ีกลวัของเขานั้นก็เปิดเผยถึงท่าทีต่างๆ ของเขาท่ีมีต่อพระ
เจา้และ พวกเขา (ขอ้ 18-21; 27:41) เขาไดถ่้อมตวัของเขาลงภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ เขาไดถื้อวา่พระ
เจ้านั้น มีอ านาจ สิทธ์ิขาดเหนือเขาและผูห้น่ึงท่ีได้น าพาเหตุการณ์ทั้งส้ินของชีวิตของเขาอย่างเป็นการ
จดัเตรียม    เขาไดรู้้ว่าจุดประ- สงค์ต่างๆ ของพระเจา้ส าหรับเขา  ครอบครัวของเขา และผูค้นทั้งส้ินนั้นดี 
(เปรียบเทียบ บทท่ี 1—2)    ดงันั้นเขาได ้ประพฤติดว้ยความเมตตาสงสารแบบอ่อนโยนต่อพวกพี่ชายของ
เขา    เขาไดพ้ิสูจน์วา่เป็นผูดู้แลพี่นอ้ง (เปรียบเทียบ 4:9)    ปฐมกาลไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยคู่สามีภรรยา คืออาดมัและ
เอวาซ่ึงพยายามท่ีจะเป็นเหมือนพระเจา้   มนัจบลงดว้ยผูช้าย คือโยเซฟซ่ึงปฏิเสธวา่เขาอยูใ่นท่ีของพระเจา้
1136 ยดูาสไดเ้ป็นต่อพระเยซูในส่ิงท่ีพวกพี่ชายของโยเซฟไดเ้ป็นต่อ โยเซฟ1137 
 

“ผลลพัธ์ของการหลอกลวงต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความทุกขย์ากมากต่อครอบครัวน้ี ในท่ีสุดก็มาสู่จุดจบ
เม่ือ  โยเซฟเลือกท่ีจะไม่แกแ้คน้ต่อพวกพี่ชายของเขา”1138 

 
“แต่ละประโยคของการตอบสามคร้ังของเขานั้นเป็นจุดสูงสุดของความเช่ือของพนัธสัญญาเดิม 
(และ  พนัธ- สัญญาใหม่) ท่ีจะละการท าส่ิงผิดของบุคคลหน่ึงให้ถูกไวก้บัพระเจา้ (19; เปรียบเทียบ 
รม. 12:19; 1 ธส. 5:15; 1 ปต. 4:9) ท่ีจะเห็นถึงการจดัเตรียมของพระองคใ์นการมุ่งร้ายของมนุษย ์
(20; เปรียบเทียบ 45:5) และ  ท่ีจะตอบแทนการชัว่ไม่ใช่ดว้ยการยกโทษเท่านั้นแต่ดว้ยความรักเชิง
ปฏิบติัอีกดว้ย (21; เปรียบเทียบ ลก. 6:27-36) ก็เป็นท่าทีต่างๆ ท่ีคาดหวงั ‘การเป็นคริสเตียน’ และ
แมก้ระทัง่ ‘การเป็นเหมือนพระคริสต’์” 1139 



 
“เบ้ืองหลงัเหตุการณ์และแผนการของมนุษยท์ั้งหมดท่ีไดถู้กบรรยายไวใ้นเร่ืองราวของโยเซฟก็คือ
แผนการท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระเจ้า มนัเป็นแผนการอย่างเดียวกันซ่ึงได้ถูกแนะน าไวต้ั้ งแต่
ตอนตน้ของพระธรรม ท่ีท่ีพระเจา้เฝ้าดูส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งไดส้ร้างเพื่อมนุษยแ์ละเห็นวา่ ‘มนัดี’ (โทบ 
1:4-31)    โดยทางการจดัการ ของพระองคก์บับรรพบุรุษและโยเซฟนั้น พระเจา้ก็ไดก่้อให้เกิด
แผนการท่ีดีของพระองคต่์อไป    พระองค ์ไดส้ัตยซ่ื์อต่อจุดประสงคต่์างๆ ของพระองค ์และมนัคือ
ประเด็นของเร่ืองราวน้ีท่ีจะแสดงให้เห็นว่า ประ- ชากรของพระองค์สามารถท่ีจะวางใจพระองค์
ต่อไปไดแ้ละท่ีจะเช่ือวา่ ‘เหตุการณ์ทุกอยา่งร่วมกนัก่อผลดีแก่คนท่ีรักพระเจา้ คือแก่คนทั้งหลายท่ี
พระองคท์รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค’์ (รม. 8:28)” 1140 

 
การตายของโยเซฟ 50:22-26 
 
 โยเซฟไดมี้ชีวติอยูเ่พื่อจะเห็นถึงพระพรของพระเจา้ท่ีมีเหนือลูกหลานเหลนของเขา    เขาไดต้ายไป
หลงัจาก การตายของยาโคบ 54 ปีเม่ือเขาอายไุด ้110 ปี1141 ต  าราบางอยา่งของอียิปตอ์า้งอิงถึง 110 เป็นดงัเช่น
อายขุยั แบบอุดมคติ1142 อบัราฮมัไดมี้ชีวติถึง 175 ปี  อิสอคั 180 ปี และยาโคบ 147 ปี 
 
 บางทีโยเซฟไดป้ระสบกบัการฝังศพในพีระมิดหรือท่ีฝังศพใหญ่อ่ืนๆ ในอียิปต ์   เหมือนกบัโมเสส
นั้น  โยเซฟไดเ้ลือกพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้เหนือสิทธิพิเศษต่างๆ ของโลก เขาเป็นตน้แบบส าหรับ
บรรดา ผูเ้ช่ือ ทั้งหมด คือคนอิสราเอลในอดีตและคริสเตียนในปัจจุบนัเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม เขาตอ้งการให้
ครอบครัวของเขาท่ีจะ ดองศพเขาและใส่ร่างกายของเขาไวใ้นโรงศพในอียิปต์    ภายหลงัลูกหลานของเขา
สามารถฝังเขาไวใ้นแผน่ดินแห่ง      พระสัญญาท่ีอยูใ่กลก้บัเชเคม พวกเขาไดท้  าอยา่งนั้นในผืนดินท่ีบิดาของ
เขาไดซ้ื้อและมอบให้แก่เขา เป็นไปไดท่ี้อยู ่ใตต้น้ก่อหลวงของอบัราฮมั  48:22; เปรียบเทียบ ยชว. 24:32) 
การแสดงออกถึงความเช่ือของโยเซฟในพระสัญญา ต่างๆ ของพระเจ้าท่ีมีต่อบรรพบุรุษของเขานั้นก็
จดัเตรียมจุดสุดยอดท่ีเหมาะสมส าหรับพระธรรม ปฐมกาลและระยะ ก่อตวัของประวติัศาสตร์ของอิสราเอล    
ขอ้ท่ี 24 ประกอบดว้ยการอา้งอิงคร้ังแรกถึงบรรพบุรุษสามคนดว้ยกนั 
 

“ลกัษณะโดดเด่นของชีวิตของโยเซฟคือความจงรักภกัดีท่ีสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ภายใตส้ถานการณ์
ทั้งส้ิน”1143 

 
“เร่ืองราวของโยเซฟก็อธิบายถึงความเช่ือท่ีอดทนและรางวลัของมนั    มนัท าให้พระธรรมปฐมกาล
จบลงและน าหวัขอ้ของมนัไปสู่จุดสุดยอดทางวรรณกรรม. . . . แต่เร่ืองราวของโยเซฟแสดงให้เรา
เห็นวา่ถนนไปสู่ชยัชนะ  การปกครอง  ความเป็นเจา้นาย และสิทธิอ านาจอยา่งผูพ้ิพากษาก็มาโดย



ทางการรับใช ้ซ่ึงเป็นการรับใชท่ี้ถ่อมใจของทาส    โดยทางการรับใชแ้ละการทนทุกขน์ั้น  พระเจา้ก็
ช าระและท าลายบาปท่ีอาศยัอยูใ่นผูเ้ช่ือ (ไม่ใช่อยา่งสมบูรณ์ แต่อยา่งเพียงพอ) สร้างคุณลกัษณะใน
เขา และท าใหเ้ขาเหมาะสมส าหรับความเป็นเจา้นายของโลก”1144 

 
“พระธรรมปฐมกาล เหมือนกบัพนัธสัญญาเดิมในพิภพเล็กๆ ก็จบลงโดยการช้ีไปไกลกวา่เร่ืองราว
ของมนั  เอง. . . .บรรดาถอ้ยค าขณะท่ีจวนจะตายของโยเซซนั้นไดส้รุปความหวงัท่ีซ่ึงพนัธสัญญา
เดิม และพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ วว. 22:20) จะตกลงไปในความเงียบท่ีคอยอยา่งใจจดใจจ่อ 
นัน่คือ พระเจา้จะทรงเยีย่มเยยีนพวกท่านเป็นแน่”1145 

 
บรรดาผูเ้ช่ือท่ีวางใจวา่พระเจา้จะท าตามพระสัญญาต่างๆ ของพระองคเ์พื่อท่ีจะอวยพรในวิธีต่างๆ 
ไม่อาจหย ัง่รู้ไดข้องพระองคเ์องนั้น จะแสดงออกถึงความเช่ือของพวกเขาในแนวทางท่ีพวกเขาตาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป 
 
 จากการเปิดเผยหลายอยา่งท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ในปฐมกาลนั้น  บางทีพระลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของพระองคคื์อ อ านาจและความสัตยซ่ื์อของพระองค ์   เกือบทุกส่วนของพระธรรมน้ีก็แสดงถึงขอ้เท็จจริง
ท่ีวา่พระเจา้นั้น น่าไวว้างใจอยา่งเต็มท่ี ผูค้นสามารถพึ่งพาพระวจนะของพระองคด์ว้ยความมัน่ใจได ้บุคคล
หลกัทั้งหมดในปฐมกาล นั้นไดม้าสู่การยอมรับถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ แมก้ระทัง่ยาโคบ ผูซ่ึ้งบางทีเป็น
ผูท่ี้สงสัยมากท่ีสุดก็ไดม้าสู่ความ วางใจท่ีหนกัแน่นในพระเจา้ในขณะท่ีพระเจา้ไดน้ าพาเขาตลอดชีวิตของ
เขา 
 
 การเปิดเผยหลกัเก่ียวกบัมนุษยใ์นปฐมกาลก็คือ การทรงสร้างของเขาตามพระฉายตามอย่างของ    
พระเจา้ใน ฐานะผูมี้พระฉายของพระเจา้นั้น เขาก็มีความสัมพนัธ์กบัพระผูส้ร้างของเขาเช่นเดียวกบัมนุษย์
ดว้ยกนัของเขา พระฉายของพระเจา้ในมนุษยก์็ประกอบดว้ยคุณสมบติัต่างๆ ฝ่ายวิญญาณของเขาท่ีแยกแยะ
เขาจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ การลม้ลงในบาปนั้นไดท้  าให้ฉายาน้ีมืดมนแต่ไม่ไดล้บลา้งมนั มนัไดก่้อให้เกิดความ
เสียหายอีกดว้ยแต่ไม่ไดท้  าลาย ความสัมพนัธ์ของเขากบัพระเจา้ 
 
 การเปิดเผยหลกัในปฐมกาลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีพระเจา้และผูค้นมีก็คือว่า พระเจา้ไดริ้เร่ิมมนั 
และพวก เขาสามารถช่ืนชมกบัมนั เม่ือพวกเขาตอบสนองดว้ยการวางใจและการเช่ือฟัง ผูค้นสามารถและ
ตอ้งมีความเช่ือใน พระเจา้เพื่อท่ีจะช่ืนชมกบัความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้ไดส้ร้างให้เราท่ีจะประสบ    
ขณะท่ีบรรดาชายและ หญิงวางใจพระเจา้นั้น  พวกเขาก็ประสบกบัพระพรของพระเจา้และกลายมาเป็น
เคร่ืองมือท่ีซ่ึงพระเจา้ท างานผา่น เพื่อจะน าพระพรไปยงัคนอ่ืนๆ ได ้
 
 เราสามารถจูงใจให้คนอ่ืนๆ ท่ีจะวางใจและเช่ือฟังพระเจ้าขณะท่ีเรารับใช้พวกเขาได้อย่างไร?               
เราสามารถ ท าในแนวทางเดียวกนัท่ีโมเสสไดท้  าในปฐมกาลนั้น    เขาไดแ้สดงออกถึงก าลงัและความน่า
ไวว้างใจของพระเจา้   พระเจา้ก็มีอ านาจพอท่ีจะท าส่ิงใดก็ได ้(โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทท่ี 1—11) และพระองค์
สัตยซ่ื์อท่ีจะท าตามพระสัญญา ต่างๆ ของพระองค ์(โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บทท่ี 12—50) เราจ าเป็นตอ้งช้ีให้เห็น
ถึงส่ิงเหล่าน้ีในพระคมัภีร์ในประ-วติัศาสตร์และในชีวิตของเราเอง น่ีคือส่ิงท่ีสร้างความเช่ือท่ีเขม้แข็ง ท่ีจะ
วางใจและเช่ือฟังใครคนหน่ึงนั้น  เราตอ้ง เช่ือว่าพวกเขาแข็งแรงพอท่ีจะท าส่ิงท่ีจ  าเป็น และสัตยซ่ื์อต่อ
ถอ้ยค าของพวกเขา เราตอ้งเช่ืออีกวา่พวกเขามีความ สนใจท่ีดีท่ีสุดของเราในหวัใจของพวกเขา ซ่ึงปฐมกาล
ก็แสดงถึงตลอดเช่นกนั 
  
 
 



ภาคผนวกที ่1 
 

ห้ามุมมองเกีย่วกบัการทรงสร้าง1146 
 

ววิฒันาการทีไ่ม่เช่ือว่ามีพระเจ้า 
 
ถ้อยแถลงของมุมมอง 
 
 ทุกส่ิงในจกัรวาลไดป้รากฎข้ึนและไดว้วิฒัน์ไปสู่รูปแบบปัจจุบนัของมนัในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของ
ขบวน การต่างๆ ทางธรรมชาติท่ีไม่ไดรั้บการช่วยเหลือโดยอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติใดๆ เลย 
 
ลกัษณะด้านบวกของมุมมองนีจ้ากทศันคติของบรรดาผู้ทีถ่ือมุมมองนี ้
 
1. ดูเหมือนมนัจะอธิบายถึงท่ีมาของทุกส่ิง 
2. มนัน าเสนอการอธิบายอยา่งเดียวส าหรับทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน นัน่คือ มนัไดว้วิฒัน์ 
3. มนัน าเสนอทางเลือกแทจ้ริงเดียวต่อการทรงสร้างโดยพระเจา้ 
4. มนัขจดัพระเจา้และยกยอ่งมนุษย ์
 
ปัญหาเกีย่วกบัมุมมองนีแ้ละค าตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี ้
 
1.  มนัไม่สามารถอธิบายถึงท่ีมาของสสารได ้   ค  าตอบ: สสารนั้นอยูนิ่รันดร์ 
2. มนัไม่สามารถอธิบายถึงความซบัซอ้นของสสารได ้   ค  าตอบ: หลายพนัลา้นปีแห่งวิวฒันาการก็รับ

ผดิต่อความซบัซอ้นของสสาร 
3.  มนัไม่สามารถอธิบายถึงการปรากฎออกมาของชีวติได ้   ค  าตอบ: ชีวติในขั้นเร่ิมตน้ไดว้ิวฒัน์มาจาก 
 พอลิเมอร์ ชีวภาพท่ีไดว้วิฒัน์มาจากสารประกอบต่างๆ ท่ีไร้รูปร่าง 
4. มนัไม่สามารถอธิบายถึงการปรากฎของจิตส านึกเก่ียวกบัพระเจา้ในมนุษยไ์ด ้   ค  าตอบ: น่ีก็เป็น

ผลผลิต  ของววิฒันาการเช่นกนั 
 
การประเมินผลมุมมองนี ้
 
1. มนัข้ึนอยู่กับสมมุติฐานท่ีไม่สามารถถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงได้  แท้จริงแล้ว มนัเป็นสถานะของ               

ความเช่ือ 



2. การสนบัสนุนของมนัข้ึนอยูก่บัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เล็กนอ้ย (การบนัทึกถึงซากพืชหรือสัตว์
ท่ีเป็นหินเท่านั้น) ซ่ึงมีช่องวา่งมากมายในมนัและก็เปิดต่อการตีความต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 

3. มนัพึ่งพาการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติในฐานะเคร่ืองกลไกส าหรับการเปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตาม 
การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติก็ไม่ไดส้ร้างพนัธ์ุใหม่ 

4. มนัไม่น่าจะเป็นไปไดท้างสถิติเป็นอยา่งยิง่ 
5. มนัปฏิเสธการเปิดเผยพิเศษเก่ียวกบัการทรงสร้าง 
  
บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ของมุมมองนี ้
 
บรรดานักวิทยาศาสตร์ท่ีไม่ได้เป็นคริสเตียนเกือบทั้งหมดและนักวิทยาศาสตร์คริสเตียนหลายคนก็ถือ
มุมมองน้ี 
 

ววิฒันาการแบบเช่ือว่ามีพระเจ้า 
 
ถ้อยแถลงของมุมมอง 
 
 ทุกส่ิงในจกัรวาลไดป้รากฎข้ึนและไดว้วิฒัน์ไปสู่รูปแบบปัจจุบนัของมนัในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของ
ขบวน การต่างๆ ทางธรรมชาติท่ีไดรั้บการน าพาโดยพระเจา้แห่งพระคมัภีร์ 
 
ลกัษณะด้านบวกของมุมมองนีจ้ากทศันคติของบรรดาผู้ทีถ่ือมุมมองนี ้
 
1. มนัรวมความจริงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัโดยการเปิดพิเศษกบัความจริงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัโดยการเปิดเผยโดยทัว่ไป

ในธรรมชาติและความจริงท่ีไดถู้กคน้พบโดยวทิยาศาสตร์ 
2. ดูเหมือนวา่พระเจา้ท าการตามรูปแบบน้ีในประวติัศาสตร์  ซ่ึงไดส้อดแทรกและแทรกแซงเส้นทาง

ของเหตุการณ์ต่างๆ นานๆ คร้ังเท่านั้น 
 
ปัญหาเกีย่วกบัมุมมองนีแ้ละค าตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี ้
 
1.  มนัสันนิษฐานเก่ียวกบัความจริงของวิวฒันาการ ซ่ึงบรรดานกัวิทยาศาสตร์ยงัไม่สามารถท่ีจะท าให้

มีเหตุผลอย่างไม่ตอ้งสงสัยได ้   ค  าตอบ: วิวฒันาการเป็นขอ้เท็จจริงหรืออย่างน้อยก็เป็นทฤษฎีท่ี
ยอมรับได ้



2. พระเจา้ไดแ้ทรกแซงในประวติัศาสตร์หลายคร้ังมากกวา่ท่ีนกัววิฒันาการแบบเช่ือวา่มีพระเจา้จดัวาง 
 ค าตอบ: ในประวติัศาสตร์แรกเร่ิมแห่งจกัรวาลนั้น  พระองคไ์ดแ้ทรกแซงไม่บ่อยนกั 
3.  การแทรกแซงของพระเจ้าในขบวนการวิวฒันาการ ก็ตรงกันข้ามกับทฤษฎีพื้นฐานของความ

คืบหนา้แบบววิฒันาการ ค าตอบ: ขบวนการววิฒันาการก็ไม่ไดไ้ม่ยอมรับการแทรกแซงของพระเจา้ 
4. วิธีแห่งการทรงสร้างน้ีก็ไม่ไดใ้ห้ความยุติธรรมต่อการบนัทึกทางพระคมัภีร์เก่ียวกบัการทรงสร้าง   

ค  าตอบ: เราควรตีความการบันทึกตามพระคัมภีร์แบบไม่ใช่ตามตัวอักษรเม่ือมันขัดแย้งกับ
ววิฒันาการ 

 
การประเมินผลมุมมองนี ้
 
1. มนัไม่สามารถใหค้วามยติุธรรมต่อมุมมองของววิฒันาการและค าสอนของพระคมัภีร์ 
2. สุดทา้ยแลว้มนัก็ท าลายศาสนาตามพระคมัภีร์ 
 
บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ของมุมมองนี ้
 
 นกัวิทยาศาสตร์บางคนและนักศาสตร์บางคนผูซ่ึ้งมีการนับถือต่อมุมมองท่ีอ่อนแอกว่าของพระ
คมัภีร์ก็ถือ มุมมองน้ี ตวัอย่างเช่น ไพรี  เทลฮาร์ด เดอ ชาร์ดิน  ในหนังสือเร่ือง ปรากฎการณ์ของมนุษย ์
(1959) 
 

การทรงสร้างแบบเป็นล าดับ 
 
ถ้อยแถลงของมุมมอง 
 
 พระเจา้ไดส้ร้างโลกโดยตรงและอยา่งตั้งใจ โดยปราศจากการละส่ิงใดก็ตามไวก้บัความบงัเอิญ แต่
พระองค ์ไดส้ร้างมนัในระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสอดคลอ้งกบัยคุต่างๆ ทางธรณีวทิยาอยา่งคร่าวๆ 
 
ลกัษณะด้านบวกของมุมมองนีจ้ากทศันคติของบรรดาผู้ทีถ่ือมุมมองนี ้
 
1. มันจัดเตรียมความกลมกลืนท่ีมีเหตุผลระหว่างการบันทึกของปฐมกาลและข้อเท็จจริงของ

วทิยาศาสตร์ 
2.  การแปลของ “วนั” วา่เป็น “ยคุ” นั้นก็เป็นการแปลท่ีถูกตอ้งตามหลกัการตีความ 



3.  มนัคือการสรุปท่ีเป็นไปได ้และก็ยอมรับว่าไม่ใช่หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดท่ีอยู่ในตวับท 
และความ เขา้ใจของเราถึงตวับทอาจเปล่ียนไปขณะท่ีความเป็นนกัวิชาการทางพระคมัภีร์คืบหน้า
ไป 

 
ปัญหาเกีย่วกบัมุมมองนีแ้ละค าตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองน้ี 
 
1.  มีข้อแยง้กันระหว่างการบนัทึกถึงซากพืชหรือสัตว์ท่ีเป็นหินและล าดับท่ีซ่ึงปฐมกาลบนัทึกว่า           

พระเจา้ได ้สร้างพืช ปลา และสัตว ์   ค  าตอบ: วิทยาศาสตร์อาจผิดพลาด ณ จุดน้ี หรือปฐมกาลอาจ
ละเวน้รูปแบบแรกเร่ิมของชีวติ 

2. การถือว่าหกวนัแห่งการทรงสร้างเป็นยุคต่างๆ นั้ นก็ผิดปกติทางการตีความหมาย    ค  าตอบ:             
การตีความน้ีก็เป็นไปไดแ้ละดีท่ีสุดท่ีน่ี 

3.  “เวลาเยน็” และ “เวลาเชา้” ก็บ่งบอกถึงระยะเวลา 24 ชัว่โมง    ค  าตอบ: ดวงอาทิตยไ์ม่ไดป้รากฎข้ึน 
 จนกระทัง่วนัท่ีส่ี 
4. ความตายไดเ้ขา้มาในโลกก่อนการลม้ลงในความบาป    ค  าตอบ: มนัไดรั้บเอาความน่ากลวัของมนั 

ณ การลม้ลงในความบาป แต่ไดเ้กิดข้ึนก่อนเหตุการณ์นั้น 
 
การประเมินผลมุมมองนี ้
 
 มุมมองน้ีถือตวับทตามพระคมัภีร์อยา่งจริงจงั แต่รับเอาการตีความท่ีผิดปกติบางอยา่งจากตวับทนั้น
เพื่อท่ี จะท าใหม้นัเขา้กนัไดก้บัขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 
 
บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ของมุมมองนี ้
 
 ผูเ้ช่ือถือตามพระคมัภีร์หลายคน ผูซ่ึ้งได้รับอิทธิพลอย่างเต็มท่ีโดยวิทยาศาสตร์ท่ีถือมุมมองน้ี 
รวมถึง เดวิด เอ. ยงั ในหนงัสือเร่ือง การทรงสร้างและน ้ าท่วมโลก (1977)    เจมส์  บ๊อยส์   เบอร์นาร์ด  
แรมม ์ โรเบิร์ต  นิวแมน  เฮอร์แมน  เอกเคลแมนน์ และฮิวจ ์ รอสส์ก็ไดถื้อมุมมองน้ี 
 

 
 
 
 
 



การทรงสร้างแบบหกวัน 
 
ถ้อยแถลงของมุมมอง 
 
 ปฐมกาลบทท่ี 1 อธิบายถึงขบวนการการทรงสร้างเดียวท่ีได้เกิดข้ึนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงท่ี
ต่อเน่ืองกนั หกวนั ไม่ใช่มากกวา่ 6,000 ถึง 15,000 ปีท่ีผา่นมาแลว้ 
 
ลกัษณะด้านบวกของมุมมองนีจ้ากทศันคติของบรรดาผู้ทีถ่ือมุมมองนี ้
 
1. มนัถือวา่ค าสอนตามพระคมัภีร์เป็นการช้ีขาด 
2.  มนัข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางการตีความท่ีน่าเช่ือถือ 
3. มนัเป็นผลมาจากความหมายตามตวัอกัษร (ตามปกติ) มากท่ีสุดของตวับท 
 
ปัญหาเกีย่วกบัมุมมองนีแ้ละค าตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี ้
 
1. ข้อมูลจากกฎระเบียบทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย (นั่นคือ ดาราศาสตร์  ก าหนดวัน

เก่ียวกบักมัมนัตภาพ  รังสี  การตกตะกอนของคาร์บอน และอ่ืนๆ) บ่งบอกว่าโลกมีอายุ
ประมาณ 5 พนัลา้นปี และจกัรวาลน้ีอาย ุ ประมาณ 15-20 พนัล้านปี    ค  าตอบ: พระเจ้าได้สร้าง
โลกดว้ยการปราฎของยคุ1147 

2. น ้ าท่วมโลกไม่สามารถอธิบายถึงชั้นทางธรณีวิทยาไดอ้ยา่งเต็มท่ี    ค  าตอบ: มนัสามารถอธิบายถึง
ส่วนใหญ่ของมนัแมไ้ม่ใช่ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลืออาจเป็นผลลพัธ์ของการทรงสร้าง 

3.  การทรงสร้างพร้อมกับการปรากฎของยุคนั้นก็ท าให้สงสัยเก่ียวกับความน่าเช่ือถือของพระเจ้า   
ค  าตอบ: เน่ืองจากเป็นท่ีชัดเจนว่า พระเจา้ได้สร้างอาดมั  พืช และสัตวด์ว้ยการปรากฎของยุคนั้น 
พระองคอ์าจได ้สร้างส่ิงอ่ืนๆ ดว้ยการปรากฎของยคุเช่นกนั 

4.   มนัไม่มีเหตุผลท่ีว่าท าไมพระเจ้าคงได้สร้างส่ิงต่างๆ พร้อมกับการปรากฎของยุค    ค  าตอบ: 
พระองคไ์ด ้สร้างเพื่อพระสิริของพระองคเ์อง แมว้า่เรายงัอาจไม่เขา้ใจอยา่งเตม็ท่ีวา่ท าไม 

 
การประเมินผลมุมมองนี ้
 
 มุมมองน้ีข้ึนอยูก่บัการตีความท่ีดีท่ีสุดของตวับท แมว้า่มนัขดัแยง้กบัการสรุปต่างๆ ของหลายแขนง
ของ วทิยาศาสตร์ 
 



บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ของมุมมองนี ้
 
 ผูเ้ช่ือถือตามพระคมัภีร์เชิงอนุรักษห์ลายคนถือมุมมองน้ี ตวัอยา่งเช่น โรเบิร์ต อี. โคฟาห์ล และ เคล
ล่ี เอล. ซีเกรฟส์ในหนงัสือเร่ือง การอธิบายถึงการทรงสร้าง (1975) 

 
ทฤษฎีแบบมีช่องว่าง 

 
ถ้อยแถลงของมุมมอง 
 
 ระหวา่งปฐมกาล 1:1 และ 2 นั้นก็มีระยะเวลาท่ีไม่แน่ชดัและยาวนานท่ีซ่ึงเราสามารถช้ีท่ีตั้งของการ
ท าลายโลก ดั้งเดิมและการเปิดเผยของยคุต่างๆ ทางธรณีวทิยา 
 
ลกัษณะด้านบวกของมุมมองนีจ้ากทศันคติของบรรดาผู้ทีถ่ือมุมมองนี ้
 
1.  มนัข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางการตีความท่ีน่าเช่ือถือ 
2.  มนัสอดคลอ้งกบัโครงร่างของเร่ืองราวการทรงสร้างเอง 
3. มนัเป็นไปไดท่ี้จะแปลค ากริยาฮีบรูท่ีแปลวา่ “จะเป็น” ในขอ้ 2 เป็น  “กลายมาเป็น” 
4. “ไร้รูปร่างและวา่งเปล่า” ในขอ้ท่ี 2 อาจเป็นร่องรอยสู่การพิพากษาโลกก่อนอาดมัของพระเจา้ 
5. มนัจดัเตรียมบริบทส าหรับการลม้ลงของซาตาน 
 
ปัญหาเกีย่วกบัมุมมองนีแ้ละค าตอบโดยบรรดาผู้สนับสนุนมุมมองนี ้
 
1.  มนัเป็นการอธิบายท่ีผดิปกติเน่ืองจากวา่ตวับทบ่งบอกถึงการทรงสร้างดั้งเดิมในปฐมกาล 1:2 และท่ี

ติดตามมาเท่านั้น (เปรียบเทียบ อพย. 20:11)    ค าตอบ: การตีความน้ีเป็นการสรุปแบบผวิเผนิ 
2. ขอ้มูลการตีความท่ีสนบัสนุนมุมมองน้ีก็อยูห่่างไกลจากความแน่นอน    ค  าตอบ: การตีความเหล่าน้ี

เป็นไปได ้
3. ทฤษฎีน้ีไม่ไดยุ้ติปัญหาต่างๆ ท่ีถูกตั้งข้ึนมาโดยธรณีวิทยา    ค  าตอบ: น ้ าท่วมโลกอาจไดก่้อให้เกิด

ปรากฎ การณ์ทางธรณีวทิยาบางอยา่ง 
 
 
 
 



การประเมินผลมุมมองนี ้
 
 ในขณะท่ีมุมมองน้ีพฒันามาจากมุมมองสูงส่งของพระคมัภีร์นั้น การตีความหลายอย่างท่ีได้ถูก
เรียกร้องนั้น ก็พึ่งพาการตีความท่ีไม่น่าจะเป็นไปได ้
 
บรรดาผู้สนับสนุนสมัยใหม่ของมุมมองนี ้
 
 ผูเ้ช่ือถือตามพระคมัภีร์เชิงอนุรักษห์ลายคน รวมถึง อาร์เธอร์ พิ้งค ์  ซี. ไอ. สกอฟิลด์   ซี. เอส. ลูอิส   
เอม อาร์ ดีฮานน์ และ ดี. จี. บาร์นเฮา้ส์ ไดถื้อมุมมองน้ี โปรดดู อาร์เธอร์  ซี. คสัแทนซ์ ในหนงัสือเร่ือง โดย
ปราศจาก รูปร่างและวา่งเปล่า (1970) 
 
 



 
 
 



ภาคผนวกที ่3 

การเปรียบเทยีบเร่ืองราวของน า้ท่วมโลก1148 

 ตามพระคัมภีร์ 
เบอรอสซุส 
(กรีก) 

อทัราเฮซิส        
(อคัเคเดียน) 

กลิกาเมช          (อคั
เคเดียน) 

สุเมอเรียน 

วนัของ 
เร่ืองราว 

แรกเร่ิมท่ีเป็นไปได ้
มากท่ีสุด: ศตวรรษ      

ท่ี 15 กคศ. 
275 กคศ. 

ศตวรรษท่ี 16  
(ฉบบั คดัลอก
ของผลงาน
ก่อนหนา้นั้น) 

1500 กคศ. (ฉบบั
คดัลอกต่างๆ ไม่ใช่

ตน้ฉบบั) 

ศตวรรษท่ี 19 กคศ. 
(ฉบบัคดัลอกไม่ใช่ 

ตน้ฉบบั) 

ผู้ก่อให้เกดิ  
น า้ท่วม 

พระยาเวห์  เอนลิล สภาของพวกพระ 
ท่ีประชุมของ 
พวกพระ 

ผู้วงิวอน 
เผือ่ 

พระยาเวห์ โครนอส เอีย เอีย เอนคี (บางที) 

สาเหตุ 
ของ น า้
ท่วม 

ความชัว่ชา้ของ   
มนุษยชาติ   
ความรุนแรง 

ความเส่ือมทราม 

 

ความอึกทึก
ครึกโครม 
ของมนุษยก์็
รบกวนการ
นอนหลบั
ของเอนลิล 

ไม่มีสาเหตุในตอน
แรก  ในตอนสุด 
ทา้ยนั้น “บาปของ 
มนุษย”์ ไดบ้่งบอก 
วา่เป็นสาเหตุ 

ไม่มีเหตุผลอะไร 

วรีบุรุษ โนอาห์ (พกั) 
คีซูทรอส (ค ากรีก
ส าหรับ ซิวซูดรา) 

อทัราเฮซิส 
(ทุกคน 
ฉลาด) 

อทันาพิชทิม (ผูพ้บ
ชีวติ) 

ซิวซูดรา (เขาไดเ้ห็น
ชีวติ) 

ได้ตั้งใจ 
เพือ่ใคร 

มนุษยชาติ  มนุษยชาติ 
โดยเฉพาะเมือง ชู
ริบพคั แต่ก็เพื่อ
มนุษยชาติ 

มนุษยชาติ 

เหตุผลที่
วรีบุรุษ ได้
ถูก สงวน

ไว้ 

“โนอาห์เป็นท่ีโปรด
ปรานในสาย     พระ
เนตรพระเจา้” “โน

อาห์เป็นคนชอบธรรม
ดีพร้อม” 

   

ซิวซูดราได ้“เช่ือฟัง
อยา่งถ่อมใจ ใหก้าร
นบัถือ” เป็นผูห้น่ึงซ่ึง
แสวง หาการเปิดเผย
ทาง ความฝันและการ

ใช ้เวทมนต ์



วธีิ 
หลบหนี 

นาวา เรือ 
เรือขนาด 
ใหญ่ 

เรือ เรือขนาดใหญ่ 

ลกัษณะ 
รายละเอียด: 3 ชั้น 

ประตู 1 บาน หนา้ต่าง 
1 บานเป็นอยา่งนอ้ย 

 
(ตวับทได ้
ถูกท าลาย) 

รายละเอียด: 6 ชั้น 
ประตู 1 บาน 

หนา้ต่าง 1 บานเป็น
อยา่งนอ้ย 

 

ผู้ทีอ่าศัย
อยู่ 

โนอาห์  ภรรยา  
บุตรชาย 3 คนและ
ภรรยาของพวก เขา  
บรรดาสัตวท่ี์สะอาด
ทุกชนิดอยา่งละเจด็คู่ 
(ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย)  
และสัตวท่ี์ไม่สะอาด 
อยา่งละคู่ (ทั้งตวัผูแ้ละ

ตวัเมีย) 

คีซูทรอส  
ครอบครัว  คน

อ่ืนๆ และสัตวทุ์ก 
ประเภท 

อทัราเฮซิส  
ภรรยา  

ครอบครัว  
ญาติๆ  
ช่างฝีมือ  
เมล็ดพืช  

สมบติัต่างๆ  
อาหาร  สัตว ์
และสัตว ์

แห่งทอ้งทุ่ง 

อทันาพิชทิม และ
ครอบครัวและญาติ
ของเขาทั้ง หมด  

ช่างฝีมือ  สัตว ์และ
สัตวแ์ห่ง ทอ้งทุ่ง 

 

ระยะ เวลา
ของพายุ 

40 วนั 40 คืน  7 วนั 7 คืน 6 วนั 6 คืน 7 วนั 7 คืน 

ทีจ่อด เทือกเขาอารารัต 
เทือกเขา 
อาร์เมเนีย 

(ตวับทขาด
หายไป) 

ภูเขา นิเซอร์ (ภูเขา
แห่ง ความรอด) 

 

นกทีถู่ก
ปล่อยไป 

กา  นกพิราบ  
นกพิราบ  นกพิราบ 

นกต่างๆ 
(ตวับทขาด
หายไป) 

นกพิราบ  นก
นางแอ่น  กา 

 

เคร่ือง บูชา 
วรีบุรุษก็ถวาย  “พระ
เจา้ทรงไดก้ล่ินท่ีพอ

พระทยั” 
วรีบุรุษก็ถวาย 

(ตวับทขาด
หายไป) 

วรีบุรุษก็ถวาย  
“พระเจา้ทรงได้
กล่ินท่ีหอมหวล” 

วรีบุรุษก็ถวาย  และ
กม้กราบต่อ อูทู  เอนู 

และเอนลิล 

การอวย
พร 

พระเจา้ไดอ้วยพร โน
อาห์และไดก้ าชบั ให้
เขาท่ีจะมีลูกดก ทวี
มากข้ึนจนเตม็ 

แผน่ดิน 

วรีบุรุษหายไป แต่
เสียงของเขา ก็
แนะน าสั่งสอน 

คนอ่ืนๆ 

 

เอนลิลไดอ้วยพร 
อทันาพิชทิม  

จากนั้นวีรบุรุษและ
ครอบครัวของเขาก็
กลายมาเป็นพวก

พระ 

ซิวซูดราไดใ้ห ้“ชีวติ
ในฐานะพระ” และ 
“ลมหายใจนิรันดร์” 
ซ่ึงถูกเรียกวา่ “ผู ้
สงวนเช้ือสายของ

มนุษยชาติ” 



 
ภาคผนวกที ่4 

 
ภูเขาพระวหิารของเยรูซาเล็ม1149 

  
 มนัครอบคลุมเน้ือท่ีแค่ 140 ดูนมั (35 เอเคอร์) เท่านั้น  กระนั้นบริเวณท่ีเป็นก าแพงรูปส่ีเหล่ียมคาง
หมู ท่ีอยู ่เหนือเยรูซาเล็มเมืองเก่าก็แทบจะไม่ขาดจากการเป็นข่าว   ภูเขานั้นไดเ้ป็นสถานท่ีแห่งความขดัแยง้
เป็นประจ า 
 
 อะไรท่ีส าคญัอย่างมากเก่ียวกบัภูเขาพระวิหาร ท่ีกระตุน้ให้เกิดความหลงใหลท่ีรุนแรงมากเช่นนั้น 
ท่าม กลางคนยิวและคนมุสลิมเช่นเดียวกนั?    ในภาษฮีบรูนั้น  มนัเป็นท่ีรู้จกัวา่ ฮาร์ ฮาบาเยท  (ภูเขาแห่ง
บา้น)    และในภาษาอาหรับ คือ ฮารัม อลั-ชาริฟ (สถานนมสัการท่ีสูงส่ง) ภายในบริเวณภูเขาพระวิหารนั้นก็
มีส่ิงก่อสร้างต่างๆ ประมาณ 100 อย่างจากหลายช่วงเวลา คืองานท่ียิ่งใหญ่ของศิลปะและฝีมือซ่ึงรวมถึง 
สถานท่ีอธิษฐานของมุมลิม ท่ีเป็นหลงัคารูปทรงกลมแบบเปิด หน้ามุขต่างๆ ท่ีโคง้ บรรดาโรงเรียนทาง
ศาสนาของมุสลิม  หอสูงยอดแหลมบน สุเหร่า ใชเ้ป็นท่ีเรียกคนมาสวดมนตร์และน ้าพุ  
 
 ท่ีน่ีก็ยงัมีโดมออฟเดอะร็อคท่ีงดงาม ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นศูนยก์ลาง ท่ีไดเ้ร่ิมตน้โดยอุมเมยดั        
คาลิปห์  อบัด-อลั-มาลิค ใน ค.ศ.684  และไดเ้สร็จส้ินใน ค.ศ. 1033    ดว้ยการพิชิตเยรูซาเล็มแบบหลัง่เลือด
โดยพวกครูเสด นั้น  โดมออฟเดอะร็อคไดถู้กเปล่ียนไปเป็นโบสถ์และถูกเปล่ียนไปเป็นสุเหร่าอีกคร้ังหน่ึง
หลงัจากการพิชิตเยรูซาเล็ม ของซาลาดินใน ค.ศ. 1187    ดว้ยกระเบ้ืองท่ีใชป้ระดบัจ านวน 45,000 แผน่และ
โคง้ซุ้มประตูอนังดงาม 8 ซุ้ม ณ ส่วนบนของขั้นบนัไดท่ีน าไปสู่สุเหร่านั้น  ผูส้ังเกตบางคนถือว่ามนัเป็น
หน่ึงในส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 
 
 ภูเขาพระวหิารมีสถานะท่ีพิเศษอยา่งมากและความส าคญัอยา่งยิ่งต่อคนยิว เพราะวา่มนัเป็นสถานท่ี
ของ พระวิหารท่ีได้อยู่ ณ ศูนย์กลางของมนั เยรูซาเล็ม เมืองบริสุทธ์ิ ก็ถูกถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่าเท่ากนักับ             
“ค่ายของอิสราเอล” ท่ีได้ล้อมรอบสถานนมสัการในถ่ินทุรกันดารนั้น  และภูเขาพระวิหารก็แสดงถึง                 
“ค่ายของการทรงสถิตของพระเจา้” (Sif. Naso 1:Zev 116b) 
 
 ส่วนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของมนัคือ อภิสุทธิสถาน มหาปุโรหิตเท่านั้นไดรั้บอนุญาตท่ีจะเขา้ไปปีละคร้ัง
ในวนั แห่งการไถ่บาปเพื่อการปรนนิบติั ซ่ึงอิสยาห์ (2:2-3) บอกเราวา่ “ในยุคหลงัจะเป็นดงัน้ี คือภูเขาแห่ง
พระนิเวศ ของพระเจา้จะถูกสถาปนาข้ึนให้สูงท่ีสุดในจ าพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกข้ึนให้เหนือบรรดา



เนินเขา และประชาชาติทั้ งส้ินจะหลั่งไหลเข้ามาหา . . . เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากศิโยน และ            
พระวจนะของพระเจา้จะออกมา จากเยรูซาเล็ม” 
 
 ส าหรับคนมุสลิมนั้น ภูเขาพระวิหารก็เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ียิ่งใหญ่ พวกเขามีสุเหร่าสามแห่งท่ีซ่ึง 
ความบริสุทธ์ิ พิเศษถูกแนบไว ้คือ คาบาในเมกกะ  สุเหร่าของมูฮมัมดัในเมดินา และภูเขาพระวิหาร ซ่ึงเป็น
สถานท่ีสามอนับริสุทธ์ิ ท่ีสุดในอิสลาม ความเคารพบูชาแห่งสถานท่ีน้ีก็ข้ึนอยู่กบัขอ้แรกของซูรา 17 แห่ง
คมัภีร์โกราน ซ่ึงอธิบายถึง การเดินทางในตอนกลางคืนของผูเ้ผยพระวจนะ พวกเขาเช่ือว่าเม่ือมูฮมัมดัได้
นอนหลบัใกล้กบัคาบา ทูตสวรรค์    กาเบรียลได้น าส่ิงมีชีวิตท่ีมีปีกมาให้เขา พวกเขาได้ข่ีไปด้วยกนัยงั
สวรรค์และไดพ้บกบัอบัราฮมั  โมเสส และ    พระเยซู คนมุสลิมบางคนเช่ือว่ามูฮมัมดัได้ท าการเดินทาง
ขณะท่ีต่ืนอยู่และได้ท่องเท่ียวทั่วไปบริเวณภูเขาพระวิหาร อย่างแท้จริง ตามศาสนายิวนั้ น เน่ืองจาก
ธรรมชาติท่ีพิเศษของภูเขาพระวิหาร  มนัด าเนินการท่ีจะกระตุน้ความ หลงใหล ต่อไปจนกระทัง่เวลาท่ี             
พระเมสสิยาห์เสด็จมา จากนั้นตามความเช่ือยิวนั้นพระองค์จะปกครองเหนือ อาณาจกัรท่ีได้ฟ้ืนฟูของ
อิสราเอลท่ีซ่ึงคนยวิทั้งหมดจากการเนรเทศจะกลบัมา มีการเช่ือวา่รากฐานของบลัลงัก์ของ พระเมสสิยาห์จะ
เป็นความยุติธรรมและดว้ยพระลกัษณะพิเศษของพระองค ์พระองค์จะแจกจ่ายความยุติธรรมแก่ อิสราเอล
และบรรดาประเทศเพื่อนบา้นของอิสราเอล 
 
                                            
 
 
 
                                                                                                                                        


