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ประมาณ 1921 ปี กคศ.  ปฐมกาล  12 : 1 - 3 , 13 : 14 - 17

มีชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัม เขาไม่เชื่อว่ารูปปั้น

ต่างๆ เหล่านั้นเป็นพระเจ้าแท้จริง เขารู้ว่าพระเจ้าองค์

เดียวนั้นทรงเป็นพระผู้สร้างและจะนมัสการพระองค์ 
ผ่านรูปเคารพแกะสลักพวกนั้นไม่ได้ 

พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “อับราฮัมจงออกมาจากเมือง 
ที่เต็มไปด้วยรูปเคารพนี้เถิด ทิ้งครอบครัวและบ้าน 
เมืองเจ้าไปในที่ๆเราจะพาเจ้าไป เราจะให้เจ้าเป็น 
บิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่เราจะอวยพรผู้ที่อวยพร 
เจ้าและเราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้าและเจ้าจะ 
ทำให้ชนชาติทั้งหลายในโลกนี้ได้รับพรของเรา”

อับราฮัมจะเป็นเด็กคนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ
เป็นผู้ทำลายบาปและความตาย ได้ไหมหนอ

อับราฮัมรู้จักเสียงของพระเจ้า เขาจึงเชื่อฟังทั้งๆ 

ที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหน รู้แต่ว่าจะต้องทิ้งพวกรูปเคารพ 

ไว้ข้างหลังและติดตามพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ไปแค่นี้

พอแล้ว อย่างไรก็ตามเขาพาหลานชายชื่อโลทไปด้วย

อับราฮัมเดินทางลงไปยังดินแดนที่เรียกว่า 
คานาอัน และพระเจ้าตรัสกับเขา ณ ที่นั้น

อับราฮัม จงเริ่มเดินจากจุดนี ้                                         
ไปจนสุดเขตแดน เราจะมอบดินแดน 

คานาอันทั้งหมดนี้ไว้แก่เชื้อสายของเจ้า 
เราจะให้เจ้ามีลูกหลานมากมายจนนับไม่ถ้วน 

เขาจะทวีจำนวนขึ้นเหมือนผงคลีดิน

ซาราห์ พระเจ้าบอก

ข้าว่าเจ้าจะมีลูกหลายคนทั้งๆ         
ที่วัยของเราล่วงเลยมา

จนถึงป่านนี้แล้ว

ท่านก็รู้ว่าข้ามีลูก

ไม่ได้แล้วตอนนี้ข้าก็แก่เกิน

ที่จะมีลูกแล้วข้าจะมีลูกหลาย

คนได้ยังไงกัน
พระเจ้าบอกว่า

เจ้าจะมีลูก
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ระหว่างที่อับราฮัมเดินทางไปใน
ดินแดนนั้น ท่านก็จะหยุดถวาย 
โลหิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า 
เป็นครั้งเป็นคราวไปเช่นเดียวกับ 
อาแบลผู้ทำเช่นนั้นด้วยใจเชื่อมั่น
ศรัทธาเพราะรู้ว่าตนเองเป็นคน 

บาปสมควรรับโทษถึงตาย

ชีวิตลูกแกะที่เป็นเครื่องถวายบูชาไม่ 
สามารถทำให้บาปหมดไปได้ แต่เมื่อพระเจ้าทรง

เห็นถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของอับราฮัม 
พระองค์ก็ทรงกลบเกลื่อนอภัยบาปให้ท่าน

ข้ารู้นะว่า ตอนนั้นพระเจ้าเป็นผู้ตรัสกับ

ข้าแต่ตอนนี้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าทำไมทรงปล่อยเวลามาเนิ่นนาน

พระเจ้าตรัสว่าข้าจะได้เป็นบิดาของชนชาติยิ่งใหญ่ แต่ตอนนี้ 
ข้าเป็นเพียงคนแก่ๆคนหนึ่งที่มีแต่เจ้าซึ่งอายุมากจนมีลูก

ไม่ได้แล้วเป็นภรรยากับแกะอีกฝูงหนึ่งเท่านั้นเอง  

อย่ากลัวไปเลยอับราฮัม 
เราเองเป็นผู้ปกป้องเจ้าและเป็น 

บำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้า
ข้าสมควรจะรับ 

อะไรจากท่านในเมื่อ 
ข้ายังไม่มีลูก

เจ้ากับนางซาราห์จะ 
มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง

มาสิ อับราฮัม จงมองดูดวงดาว
เหล่านั้น ดูสิว่าเจ้านับมันไหวไหม เชื้อสาย

เจ้าจะมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนเหมือน 
ดวงดาวพวกนั้นแหละ

ข้าพระองค์เชื่อว่า

พระองค์ตรัสว่าอย่างไรก็

จะต้องเป็นอย่างนั้น

10 ปี ต่อมา

ปฐมกาล  15 : 1 - 6 , 13 - 14

อับราฮัม เมื่อสิบปีก่อนท่านเคย

บอกว่า พระเจ้าตรัสกับท่านว่าจะทรงโปรดให้ข้ามี

ลูกกับท่าน ตอนนี้ข้าอายุ 75 ส่วนท่านก็อายุ 85 ปีแล้ว

เราต่างก็แก่ลงแต่ก็ยังไม่เห็นมีลูก ไม่นานท่านก็คง

แก่เกินกว่าจะมีลูกได้ ท่านแน่ใจหรือว่าพระเจ้า 
เป็นผู้ตรัสอย่างนั้น

เพราะเจ้าเชื่อเราๆจึงถือว่าความเชื่อศรัทธาของเจ้าเป็นความชอบธรรม แต่ขอให้รู้ไว้ว่า                          
ลูกหลานของเจ้าจะต้องไปเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของผู้อื่น พวกเขาจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงตกเป็นทาสอยู่ 400 ปี 

เราจะลงโทษชนชาตินั้นแต่จะให้ลูกหลานของเจ้าออกจากดินแดนแห่งนั้นพร้อมด้วยทรัพย์สิ่งของมากมาย     
แล้วพวกเขาจะพากันกลับมาที่นี่และครอบครองดินแดนแห่งนี้อีกแน่นอน
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ลูกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

อยู่ไหนล่ะ ข้าเองแก่ลงทุกวันไม่นานท่านก็จะ

ไม่สามารถมีลูกสืบตระกูลได้ อับราฮัม ข้าไม่มี

วันที่จะมีบุตรให้ท่านได้หรอก

ธรรมเนียมของเมืองข้า     
ยอมให้สาวใช้ของข้ามี 

ลูกแทนข้าได้

นี่เป็นวิธีเดียว

เท่านั้น

อับราฮัมไม่ได้อธิษฐานทูลต่อพระเจ้า 
ท่านได้ลืมพระสัญญาของพระเจ้า 

และหันไปเชื่อฟังเสียงของภรรยาแทน

ปฐมกาล  16 : 1 - 4

อับราฮัม ท่านไม่เห็นหรือว่านี้เป็นโอกาส                
สุดท้ายที่จะได้ลูก ท่านต้องเข้าหาสาวใช้ของข้า    
แล้้วมีลูกกับนาง ท่านจะได้มีผู้สืบเชื้อสาย นี่แหละ 
เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่อย่างนั้นท่านจะ   
เป็นบิดาของชนชาติยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
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ปฐมกาล  16 : 4 - 6

เมื่อฮาการ์รู้ตัวว่าตนเองตั้งท้องลูกของอับราฮัม 
นางก็เกิดความเย่อหยิ่ง และดูหมิ่นซาราห์ 

ซาราห์เองก็เป็นทุกข์มากขึ้นทุกวันด้วยความริษยา

ซาราห์เคี่ยวเข็ญฮาการ์และให้ทำงานหนักต่างๆ นานา 
พระเจ้าไม่เคยมีพระประสงค์ให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่า 

หนึ่งคน หรือให้มีลูกกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยา

ฮาการ์วางแผนหนี

ฮาการ์หนีซาราห์ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เมื่อเหนื่อย 
อ่อนมากขึ้นจนเดินต่อไปไม่ไหวนางก็ล้มลงหมดสติ 

พระเจ้าทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของนางจึงตรัสกับนางว่า

ฮาการ์กลับไปอยู่ที่บ้าน 
และคลอดลูกที่นั่น

พระเจ้าทรงบอกข้าว่า 
เด็กคนนี้จะเป็นบิดาของชนชาติทั้ง    
หลาย เพราะเขาเป็นลูกชายของ    

อับราฮัม

อิชมาเอล จะได้เป็นบิดาของชนชาติอาหรับทั้งปวง

ฮาการ์เอ๋ยจงกลับไปหาซาราห์และ
ยอมอยู่ใต้บังคับของนาง ลูกของเจ้า
จะเป็นผู้ชายและเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่า
อิชมาเอล ซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงรับ

ฟังความทุกข์ของเจ้า

เขาจะมีลูกหลานมากมาย
เกินกว่าจะนับได้ อิชมาเอลจะเป็น

คนหุนหัน เขาจะสู้กับคนทั้งปวง และคน
ทั้งปวงก็จะสู้กับเขาและเขาจะอาศัย

อยู่ใกล้ชิดพี่น้องของเขา

ข้ากำลังจะมีลูกให้อับราฮัม

ตักน้ำเสร็จแล้ว 
ก็ไปผ่าฟืนด้วยนะ

หลายเดือนต่อมา
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ตอนที่อิชมาเอลเกิด

อับราฮัมมีอายุได้ 86 ปี

หลังจากอิชมาเอล

เกิดได้ไม่นานอับราฮัม

ก็แก่เกินกว่าที่จะมีลูกได้

อิชมาเอลจะเป็นเด็กชาย

คนนั้นที่พระเจ้าสัญญาไว้

ได้ไหม แต่พระเจ้าตรัสเอง

นี่นาว่าเด็กคนนั้นต้องเป็น

ลูกของซาราห์กับอับราฮัม

พออิชมาเอลอายุได้ 13 ปี และอับราฮัมอายุ 99 ปี 

โธ่เอ๋ย จะเป็นไปได้ยังไง

ตอนนี้ข้าก็อายุ 99 ปี แล้วซาราห์เองก็ 89 ปี 
ตัวข้าทำอะไรไม่ได้แล้ว มีลูกไม่ได้หรอก ขอทรง

โปรดให้อิชมาเอลเป็นเด็กคนนั้นที่พระองค์

ทรงสัญญาไว้เถิด

ไม่ได้ อย่างที่เราบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้น  
เจ้ากับนางซาราห์จะมีลูกด้วยกันแน่ซึ่งเกิดจาก
เจ้าทั้งสองคนนั่นแหละ พรที่เราให้ตามสัญญานี้

เขาจะเป็นผู้ได้รับ ไม่ใช่อิชมาเอล หนึ่งปี
ต่อจากนี้ซาราห์จะคลอดลูกเป็นชาย 

แล้วเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค

เป็นไปไม่ได้...แต่จริงสิพระเจ้าเป็น

ผู้ทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ย่อมทำให้

คนแก่สองคนที่ร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้ว

กลับฟื้นคืนความสามารถกลับมีชีวิตชีวา

ได้อีก...พระเจ้าต้องทรงทำได้แน่ๆ

สองสามวันต่อมามีชายสามคน

ปรากฎกายขึ้นจากถิ่นทุรกันดาร

ท่าทางของทั้งสามคนดูไม่เหมือน

คนเดินทางมาแต่ไกลแต่ก็ดูไม่ใช่

คนท้องถิ่นด้วย ทั้งสามคนดูแข็ง

แรงมีความมั่นใจและหนุ่มแน่น

อับราฮัมเราเป็นพระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ จงทำตามที่เราบอกและ   

อย่าทำบาป อย่างที่เราเคยบอกเจ้าไว้แล้ว 
เจ้าจะมีลูกหลานทวีมากขึ้น เจ้าจะ 
เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย 
เราจะทำพันธสัญญากับเจ้าและ 

กับเชื้อสายของเจ้าที่จะเกิด 
มาภายหลังเจ้า 

เราจะให้แผ่นดินคานาอัน 
เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์แก่  

เชื้อสายของเจ้า ซาราห์จะ 
ตั้งครรภ์และคลอดลูกชาย 
ตามที่เราสัญญาไว้ ลูกคน 
นั้นจะเป็นผู้นำของชนชาติ 

มากมาย

อับราฮัม มองคนทั้งสามที่เดินเข้ามาใกล้ 
และรู้ว่าพวกเขาต่างจากคนทั่วไป แต่ท่าน

ไม่รู้หรอกว่าทั้งสามไม่ใช่คนของโลกนี้

สองในสามเป็นทูตสวรรค์แห่งความ

ชอบธรรมและที่เหลืออีกหนึ่งนั้นคือ

องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงปรากฎ

พระองค์ ในกายของทูตสวรรค์เพื่อ

จะได้พูดคุยกับอับราฮัม แล้วอับราฮัม

ก็เดินเข้าไปพูดคุยกับพวกเขา

จะเป็นไปตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ได้อย่างไร

ถ้าอับราฮัมกับซาราห์แก่เกินกว่าที่จะมีลูกได้

ปฐมกาล  17 : 1 - 21 , 18 : 1 - 2
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อับราฮัม 
ซาราห์ภรรยาของเจ้า
จะมีลูกชายคนหนึ่ง

ฮ ่ า ฮ ่ า ฮ ่ า

ทำไมนางซาราห์ถึงหัวเราะเมื่อ
พระเจ้าตรัสว่านางจะมีลูก

เจ้าหัวเราะจริงๆ เจ้าไม่เชื่อ 
มีอะไรยากเกินสำหรับพระเจ้าหรือ 

แล้วเราจะกลับมาใหม่เมื่อถึงกำหนด 
เจ้าจะตั้งครรภ์แล้วจะมีลูก

เราควรจะบอกอับราฮัม

ถึงสิ่งที่เราจะทำได้ไหม เพราะว่าเขาจะมี

ลูกมากมายและเขาจะได้สอนลูกสอน

หลานเขาให้เชื่อฟังเรา

พระองค์เจ้าข้า 
เขาควรจะได้ 
ทราบด้วย

บาปของเมืองโสโดมและ

โกโมราห์หนักเหลือเกิน เราจะทำลาย 
ทุกชีวิตในเมืองทั้งสองไม่ว่าจะเป็นผู้ 

ชาย ผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กๆ

แต่โลทหลานชายข้าพระองค์ 
กับครอบครัวอาศัยอยู่ในเมือง 

นั้นด้วย

ข้าไม่ได้หัวเราะนะ

ข้าแก่ป่านนี้แล้ว 
อับราฮัมก็ยิ่งแก่กว่าอีก 
แล้วข้าจะมีใจสนุกสนาน

อีกได้ยังไง

ปฐมกาล  18 : 10 - 22
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ขออย่าพิโรธต่อข้าพระองค์ 

ถ้ามีสามสิบคนล่ะพระเจ้าข้า

ขอพระองค์ที่จะไม่ทรงกระทำอย่างที่พระองค์จะทรงกระทำคือทำลายคนชอบธรรม

พร้อมกับคนชั่ว ถ้ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองนั้น พระองค์จะทรงไว้ชีวิต

คนทั้งเมืองเพื่อคนชอบธรรมเหล่านั้นหรือไม่ ข้าพระองค์ทราบว่าผู้พิพากษา         

แห่งแผ่นดินโลก จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลีดิน ไม่บังอาจโต้แย้ง

พระองค์ แต่ถ้ามีคนชอบธรรมเพียง 45 คน จะทรงทำลายคนหมด

ทั้งเมืองเพราะขาดไปห้าคนอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าถ้ามีถึง 45 คน เราจะไม่ทำลายเมือง

ถ้าทรงพบแค่สี่สิบคนล่ะพระเจ้าข้าถ้ามีคนชอบธรรมสี่สิบคน
เราก็จะไม่ทำลาย

ถ้ามีสามสิบคนเราก็จะไม่ทำลาย

แล้วถ้ามียี่สิบคนล่ะ 

พระเจ้าข้าเราจะไม่ทำลายเมืองชั่วช้านี้ 

ถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ 20 คน

ขออย่างทรงโกรธ ข้าขอทูลถามอีกครั้งเดียวว่าถ้าทั้ง
สองเมืองนี้มีคนชอบธรรมแค่สิบคนจะทรงทำลายอยู่

อีกหรือพระเจ้าข้า

ไม่หรอก 

ถ้าเราพบคนชอบธรรมสิบคน 

เราก็จะไม่ทำลายถ้ามีไม่ถึงสิบคนขอทรง

โปรดเตือนโลทหลานชายข้า

ก่อนด้วยพระเจ้าข้า คืนนี้เราจะไปหาเขา

ชั่วช้าวิปริตเกิน

กว่าที่คิดเสียอีก

ทีนี้ข้ารู้แล้วว่าทำไม

พระเจ้าถึงจะไม่ทรงไว้ชีวิตใคร

เลยแม้แต่เด็กหรือสัตว์เลี้ยง

ท่านผู้เป็นคนแปลกหน้าเชิญ

เข้ามาพักในบ้านข้าเถิดอย่าค้าง

แรมที่ถนนเลยมันอันตราย

ถ้าเราพบคนชอบธรรมห้าสิบ

คนเราจะละเว้นเมืองนั้นไว้

โอ้โฮหล่อๆ ทั้งนั้น 

กลับไปบอกพรรค

พวกกันดีกว่า

ปฐมกาล 18 : 23 - 19 : 2

ในคืนนั้นเอง ทูตสวรรค์ทั้งสองได้เข้า              

ไปในเมือง และเดินไปทางบ้านโลท

1
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3

10

6

5

8
7

9
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ปฐมกาล  19 : 4 - 17

พระเจ้าสั่งไม่ให้เหลียวกลับไป

ดูเมืองตอนที่ไฟกำลังไหม้นะ

โลท พาผู้ชายพวกนั้นออก

มาให้เราสมสู่ด้วยหน่อย
ไปให้พ้นนะ 

พวกท่านจะทำชั่วช้า

อย่างนั้นไม่ได้

เราจะพังประตูเข้า

ไปจัดการกับแกให้แย่

กว่าคนพวกนั้นทีเดียว 

แกไอ้คนต่างชาติ

มันคิดว่ามันเป็นใคร 

สูงส่งเก่งกล้านักหรือไอ้คน

ปากว่าตาขยิบเอ๊ย

อย่าทำเป็นไม่

ชอบเลยวะ

เฮ้ย เราไม่เอาลูกสาว

แกหรอกเราชอบผู้ชาย

น่ารักๆอย่างนี้แหละ

องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ขอทรงให้ตาพวกเจ้า

มืดบอดไปเถิด

เกิดอะไรขึ้นเนี่ย 

ข้ามองไม่เห็น

พวกมันอยู่ไหน

ใครดับไฟกันนะ

ใครนะ 

มีฤทธิ์ขนาดนี้

พรุ่งนี้เจ้าต้องออกจากเมือง

แต่เช้า เตือนใครก็ได้ที่อยากเตือน

พระเจ้าทรงเป็นผู้ชอบธรรมจะไม่

ทรงทนต่อบาปอย่างนี้อีกต่อไป 

เร็วเข้า 

เดี๋ยวลูกไฟตกลงมา

แล้วจะหนีไม่ทัน

พรุ่งนี้พระองค์จะทรงให้

ไฟจากฟ้าสวรรค์ตกลงมาที่เมือง

นี้แล้วทุกชีวิตในโสโดมและ

โกโมราห์จะต้องตายหมด
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อย่าเหลียวกลับไป

โอ ๊ย...

ไม่นะ! พ่อจ๋า 

แม่กลายเป็นเสาเกลือไปแล้ว 

เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า

อย่าหันไปดู 

มุ่งไปข้างหน้า

ทุกชีวิตในโสโดมและโกโมราห์ตายหมดในวันนั้น พระเจ้าทรงบริสุทธิ์

ชอบธรรม และเกลียดชังบาปโดยเฉพาะการวิปริตทางเพศ นั่นคือ ชาย 

สมสู่กับชายหรือหญิงสมสู่กับหญิง บาปทางเพศต่าง ๆ ที่มีเด็กเกี่ยว 

ข้องด้วยเลวร้ายที่สุด พระเจ้าทรงเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่ทรงส่งน้ำมาทำลาย

ล้างโลกอีกแต่ไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะไม่ส่งไฟมา โทษของบาปทุกอย่างคือ

ความตาย ตายทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณคืออยู่ในบึงไฟนรกชั่วนิจ

นิรันดร์ แต่โดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยโลทให้พ้นจาก

การพิพากษาของพระองค์ ภรรยาของโลทกลับไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงหมาย

ความอย่างนั้นจริงๆ เมื่อทรงเตือนพวกเขาไม่ให้เหลียวกลับไปมองดู

โลทเอ๋ย เจ้าคงจะตายอยู่ในเมือง

นั้นแล้วถ้าพระเจ้าไม่เมตตาเจ้า ข้าดีใจ

เหลือเกิน พระเจ้าทรงชังความผิดบาป 

เจ้าจะต้องออกห่างจากคนพวกนั้นนะ

ข้าเสียใจเรื่องภรรยาของเจ้า 

แล้วทีนี้เจ้าจะทำยังไงต่อไปล่ะ

คงจะหาทาง

จัดการกันได้

โลทออกเดินทางไปพร้อมกับ

ลูกสาวสองคน ส่วนอับราฮัมนั้น

พระเจ้ายังทรงอวยพรท่านต่อไป
โทษของความบาปคือ ความตาย 

และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

ปฐมกาล  19 : 24 - 26  ;  เลวีนิติ 18 : 22  ;  โรม  1 : 23 - 32  ; 1 โครินธ์  6 : 9 - 11  ;  วิวรณ์  21 : 8

30



พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า 

ซาราห์จะมีลูกคนหนึ่ง 

อับราฮัมและซาราห์เริ่ม

รู้สึกว่าตนเองเป็นหนุ่ม

เป็นสาวขึ้นอีกครั้ง

อับราฮัม เป็นอะไรไปนะ 

ท่านไม่เคยมองข้าอย่างนี้มา

นานนับเป็นสิบๆ ปีแล้ว

อัศจรรย์จริงๆ ภายในสามเดือน 

ทุกคนก็รู้ว่าซาราห์ตั้งท้อง

เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสจริงๆ 

เราจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค เขาจะเป็น

บิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่

ใช่สิ ตอนที่พระเจ้าทรง

บอกว่าข้าจะมีลูก ข้าขำมาก ใคร

ได้ยินว่าผู้หญิงแก่คนนี้มีลูกก็คง

จะพลอยหัวเราะไปด้วยแน่ ใครจะ 

ไปเชื่อว่าคนอายุปูนข้า จะยังมี

ลูกออกมาให้เลี้ยงดูได้

พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา 

ของพระองค์เสมอ

เจ้าเด็กน้อยคนนั้น

มันหัวเราะเยาะข้า 

ข้ายอมให้เด็กอียิปต์นั่น

อยู่ร่วมชายคาเดียว

กับอิสอัคไม่ได้

ไล่นางทาสคนนั้นกับลูกชายไปเถอะ 

จะให้อยู่รับมรดกร่วมกับอิสอัคลูกชายที่

เกิดตามพระสัญญาไม่ได้นะท่าน

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ซาราห์พูดถูกแล้ว ให้ฮาการ์

และอิชมาเอลออกจากบ้านเถิด อิชมาเอลจะรับมรดก

ร่วมกับอิสอัคไม่ได้ แต่เจ้าไม่ต้องโศกเศร้าที่ทำอย่างนี้

เราจะเลี้ยงดูพวกเขาเอง เราจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่

ชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นลูกของเจ้าเหมือนกัน

แต่ส่วนผู้ที่เราสัญญาไว้ว่าจะบังเกิดมาเพื่อปราบซาตาน

นั้นจะต้องเป็นเชื้อสายของอิสอัคไม่ใช่ของอิชมาเอล”

อิชมาเอลเติบโตขึ้นและได้เป็นบิดาแห่ง

ชนชาติอาหรับขณะที่อิสอัคโตขึ้นเป็นผู้นำของ

ชนชาติยิวคนอาหรับและคนยิวเป็นญาติพี่น้อง

เวลานั้นอิชมาเอลบุตรของอับราฮัมกับนางฮาการ์ 

มีอายุได้ 14 ปีแล้วเขารู้สึกเกลียดชังอิสอัคมาก

ปฐมกาล  21:1-3, 9-14

*ชื่อ อิสอัค แปลว่า เสียงหัวเราะ
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 ก่อนหน้านั้นพระเจ้าก็ทรงบอก

เขาไว้แล้วว่าวันไหนที่เขาทำบาป

เขาจะต้องตายแต่เขาก็ยังขืนทำ

พระเจ้าทรงเมตตาจึงทรงฆ่า

สัตว์แล้วเอาหนังของพวกมันปก

ปิดความอายให้อาดัมกับเอวา

อับราฮัมรักอิสอัคมาก 

ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ
พ่อครับ ลูกแกะ           

สวยๆ ทั้งนั้นทำไมถึงฆ่า

แล้วเอาไปเผาบนกองหิน

พวกนั้นล่ะครับ

พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกนี้

ทรงบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทิน 

จนคนบาปอย่างพ่อไม่อาจแตะต้อง 

พระองค์ได้ นับตั้งแต่อาดัมมนุษย์ 

คนแรกทำผิดบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า   

เชื้อสายของเขาก็มีความผิดบาป       

ติดตัวมาด้วยทุกคน

ลูกแกะตัวหนึ่งที่พ่อฆ่าแล้วเอาถวายบูชาพระเจ้านั้น เป็น

หมายแสดงว่าพ่อรู้ตัวว่าพ่อทำผิดบาป และขอถวายชีวิตลูก 

แกะที่ไม่มีความผิดบาปเพื่อไถ่โทษแทนชีวิตพ่อยังไงล่ะ

อับราฮัม เราอยาก
ให้เจ้านำอสิ อัคลูกชายคนเดียว
ของเจ้าที่เจ้ารักมากนั้นไปเป็น

เครื่องเผาบูชาแก่เรา

พระเจ้า พระองค์ให้ข้าทำ

อย่างนั้นได้อย่างไรนะ พระองค์ไม่เคยทรงทำ

อย่างนี้นี่นา พวกนอกศาสนาต่างหากที่เอามนุษย์

เป็นเครื่องบูชา แล้วที่เคยตรัสว่าจะให้ชนชาติยิ่งใหญ่

เกิดมาจากอิสอัคลูกชายของข้าล่ะ ถ้าข้าฆ่าอิสอัค

เสียแล้ว พระสัญญานั้นจะเป็นจริงได้อย่างไร

...แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 

แม้ข้าไม่เข้าใจ ข้าก็จะทำตาม

ปฐมกาล  22 : 2   ;  โรม  5 : 12

เจ้าคือเด็กมหัศจรรย์ จะใช่เจ้า 

หรือเปล่าหนอที่จะปลดปล่อย 

โลกจากความบาป
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ต้องเดินทางไปสามวัน 

เราคงจะไปกันประมาณ

หนึ่งอาทิตย์นะ

เดินทางปลอดภัยนะ 

ข้าจะอธิษฐานเผื่อ

ทั้งสองคน

พ่อครับ นั่นยังไง

ภูเขาลูกนั้น เราคงจะ

ไปถึงกันก่อนค่ำ

ใช่แล้ว เราจะไป

นมัสการแล้วกลับลงมา

พ่อครับ ฟืนก็มีแล้ว แท่นบูชาก็ทำแล้ว 

แต่ไม่เห็นมีเครื่องบูชาเลยครับ

อิสอัค เจ้าจำเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังว่าพระเจ้า

ตรัสกับพ่อและทรงทำให้พ่อกับแม่ของเจ้ามีลูกชาย

คนหนึ่งได้ทั้งๆ ที่แก่มากแล้วได้หรือเปล่า คือว่า

พระองค์ตรัสกับพ่ออีกครั้งหนึ่ง...

ครั้งนี้ทรงบอก

ให้พ่อถวายเจ้าเป็น

เครื่องเผาบูชา

ลูกหรือครับ 

พ่อครับจริง

หรือครับ

พระเจ้าทรงเคยบอกไว้ไม่ใช่หรือครับว่าลูกจะได้

เป็นผู้สืบเชื้อสายเป็นผู้นำชนชาติยิ่งใหญ่ แล้วลูกหลานของลูก 

จะมีมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า ถ้าลูกตายตอนนี้แล้ว

พระสัญญาของพระเจ้าล่ะครับ

ถ้าลูกตาย 

แล้วจะเป็นได้

ยังไง

ไม่รู้เหมือนกัน 

นอกจากพระองค์อาจ

ทำให้ลูกฟื้นขึ้นมา

พ่อครับ 

เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่า

จะยังไงนะครับ

ปฐมกาล 22:3-9

ที่ผ่านมา พ่อเรียนรู้ว่าไม่ว่า

พระเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไร พระองค์จะทรง

ทำตามพระสัญญาให้ได้เสมอ ถ้าพระองค์ตรัสว่า

ลูกจะเป็นบิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ ลูกก็จะต้อง

ได้เป็น แม้ว่าลูกจะตายไปก็ตาม

3 วันต่อมา
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แม้ว่าอับราฮัมรู้ว่าเขากำลังทำ

ตามพระเจ้าด้วยความเชื่อฟัง 

แต่สิ่งนี้คงทำให้ใจของเขาแหลก

สลาย มือเขาคงสั่นไปหมด 

ตอนนี้เขาจัดเตรียมตามขั้นตอน

ของการถวายเครื่องเผาบูชา 

เขามัดมือและเท้าลูกชาย เอาขึ้นไปนอนบนแท่นบูชา 

ยังเหลือแต่ขั้นตอนต่อไปคือ ปักมีดลงไปที่คอลูก

อับราฮัมยกมีดขึ้นพร้อม

กับอธิษฐานด้วยความ

เชื่อมั่นต่อพระเจ้า ขณะที่

กำลังจะปักมีดลงไปนั้น

เขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดัง

มาจากฟ้าสวรรค์

อับราฮัม  อับราฮัม  
อย่าทำอะไรเด็กคนนั้น

เวลานี้เรารู้แล้วว่า เจ้า
เชื่อวางใจเราเพราะเจ้าเต็มใจ
เชื่อฟังเราถึงขนาดที่ยอมมอบ

บุตรชายคนเดียวของเจ้า
ให้แก่เรา

พ่อครับ ดูที่นั่นสิ 

พระเจ้าทรงจัด

เตรียมแกะตัวผู้

ไว้แทนลูก

อับราฮัม เพราะเจ้าได้ทำสิ่งนี้โดยมิได้หวงลูกชายคนเดียว
ของเจ้า เราจะอวยพรเจ้า เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น 
ดังดวงดาวในท้องฟ้า และเชื้อสายของเจ้าจะได้ครอบครอง

ดินแดนนี้และมีชัยชนะต่อบรรดาศัตรู ยิ่งกว่านั้น
ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะ

เชื้อสายเจ้าคนหนึ่งที่จะเกิดมา

ปฐมกาล  22 : 9 – 18   ;  อีบรู  11 : 17 - 19

เมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น         

เขาก็มองเห็นแกะผู้ 

เขาของมันเกี่ยวติดกับพุ่มไม้

พ่อครับ พระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าที่ทรงความเมตตา

อันอุดมอย่างที่พ่อพูดไว้ไม่ผิดเลย
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อิชมาเอลมีลูกชายซึ่งเป็นเจ้าชาย 12 องค์ 

และได้กลายเป็นชนชาติอาหรับ ยาโคบ 

ลูกชายของอิสอัค 

มีบุตรชาย 12 คน

บุตรทั้ง12คน 

ของยาโคบเป็นต้นตระกูล    

12 เผ่า ของชาวอิสราเอล 

อิชมาเอล
อิสอัค   

1896 กคศ.
อับราฮัม

ยาโคบ   

1836 กคศ.

ปฐมกาล  21 : 5, 13, 24 : 67, 25 : 12 - 18, 21 - 26, 29 : 23 - 30

ยาโคบและลูกชายทั้ง12คนพร้อมด้วยครอบครัว 

ทั้งหมดของพวกเขาเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ 

ที่ซึ่งพวกเขาตกเป็นทาส (1706 ปีก่อนคริสตศักราช)
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