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บทที ่7 - อบัราฮัม 

 

 ตลอดระยะเวลาหลายชั่วอายุคนนับต้ังแตเหตุการณที่

หอบาเบลไดผานพนไปแลวน้ัน  พระเจาไมเคยลืมพระสัญญา

ของพระองคที่จะสง “พระผูชวยใหรอด”ใหเสด็จมาเลย  แตมี

คนจํานวนเพียงเล็กนอยในแตละชั่วอายุคนเทาน้ันที่เชื่อวา 

พระเจาจะสง“พระผูชวยใหรอด”มาให  หน่ึงในจํานวนน้ันคือ 

อับราม ซึ่งมีชีวิตอยูประมาณ 4,000 ปกอน  ตอมาเขาไดถูก

เปลี่ยนชื่อเปน อับราฮัม   ดังที่ไดเคยกลาวไวแลววาโนอาหมี

บุตรชาย 3 คน ชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท   สวนอับรามน้ันเปน

เชื้อสายของเชม  อับรามเติบโตขึ้นในเมืองเออรซึ่งปจจุบันอยู

ในประเทศอิรัก  อับรามไดแตงงานกับนางซาราย แตในขณะ

น้ันทั้งคูยังไมมีบุตรดวยกัน   

 

ปฐมกาล 12:1  พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่อับรามแล้วว่า“เจ้าจง

ออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติพีน้่องของเจ้าและจาก

บ้านบิดาของเจ้า ไปยงัแผ่นดินทีเ่ราจะช้ีให้เจ้าเห็น ....”   
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 พระเจากําลังจะเร่ิมดําเนินการตามแผนการของ

พระองคที่จะประกาศใหประชาชาติตาง ๆ ไดทราบเกี่ยวกับ

“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาน้ัน  พระเจาทรงเลือกอับราม

เพราะพระองคทรงทราบวาอับรามจะฟง เชื่อและเชื่อฟง

พระองค   แผนการของพระเจาก็คือ ใหอับรามเดินทางออก

จากครอบครัวและประเทศของเขา  น่ีเปนขั้นตอนที่ยิ่งใหญ

มาก  อับรามไมสามารถจะดูแผนที่ถนนหรือพูดคุยกับ

สํานักงานทองเที่ยวใด ๆไดเลย  เขาไมทราบดวยซ้ําวาจะออก

เดินทางไปไหน     อับรามจะตองไววางใจวาพระเจาจะทรงนํา

เขาในแตละวัน   จุดหมายปลายทางที่อับรามไมรูจักน้ันคือ 

แผนดินคานาอันซึ่งก็คือ  ประเทศอิสราเอล ในปจจุบันน้ี

น่ันเอง   

ปฐมกาล 12:2, 3  เราจะทาํให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหน่ึง 

เราจะอวยพรเจ้า ทาํให้เจ้ามีช่ือเสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็น

แหล่งพระพร  เราจะอวยพรผู้ทีอ่วยพรเจ้า และสาปแช่งผู้ที่

สาปแช่งเจ้า บรรดาครอบครัวทัว่แผ่นดินโลกจะได้รับพระพร

เพราะเจ้า  
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 ประการแรก พระเจาทรงสัญญาแกอับรามวาเชื้อสาย

ของเขาจะกลายเปนชนชาติที่ยิ่งใหญ  ขณะน้ันอับรามอายุ 75 

ปแลว  น่ีเปนขาวอันดีเลิศที่มีมาถึงอับราม  เพราะหมายความ

วาเขาจะมีบุตรคนหน่ึง   ภรรยาของอับรามน้ันอายุลวงเลยวัยที่

จะมีบุตรแลว ดังน้ันอับรามจึงรูสึกประหลาดใจวาเหตุการณน้ี

จะเกิดขึ้นไดอยางไร แตพระเจาทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น  สิ่งใดก็

ตามที่พระองคทรงสัญญา พระองคก็สามารถที่จะกระทําได 

และพระองคจะทรงกระทําตามที่ทรงสัญญาไวอยางแนนอน 

ซึ่งเราจะมาคนหากันในบทเรียนตอไป 

 

 ประการที่สอง  พระเจาตรัสวา ชื่อของอับราม จะ

กลายเปนชื่อที่ยิ่งใหญ  ทุกวันน้ีมีใครรูจักชื่อของเขาบาง?  

แนนอน! ชาวยิว ชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนทุกคนใน

ปจจุบันรูจักชื่อของเขา  และผูคนเหลาน้ีเปนตัวแทนของ

ประชากรกวาคร่ึงโลกแลว  แมเวลาจะลวงเลยมากวา 4,000 ป

แลว แตพระเจาก็ยังคงรักษาพระสัญญาของพระองคที่มีตออับ

รามวา ชื่อของเขา จะเปนชื่อที่ยิ่งใหญ 
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 ประการที่สาม  พระเจาทรงสัญญาวาจะอวยพระพร

อับรามและคุมครองเขาดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค  อับราม

จะกลายเปนบุคคลสําคัญซึ่งจะทําใหผูอ่ืนไดรับประโยชน และ

ความชวยเหลือที่ยิ่งใหญ   พระเจาทรงสัญญาวาพระองคจะ

บันดาลใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกผูที่ชวยเหลืออับราม และ

จะนําความเลวรายมาสูผูหน่ึงผูใดที่ปฏิบัติตอ      อับรามอยาง

ไมเปนธรรมดวย 

 

 ประการที่สี่  พระเจาทรงทําสัญญาที่สําคัญอยางหน่ึง

ตออับรามเกี่ยวกับ“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาน้ัน คือพระ

สัญญาที่วา “บรรดาครอบครัวทัว่แผ่นดินโลกจะได้รับพระพร

เพราะเจ้า”  พระสัญญาขอน้ีรวมไปถึงครอบครัวของคุณและ

ครอบครัวของขาพเจาดวย  น่ีจะเปนไปไดอยางไรในเมื่อ 

อับรามตายไปเปนเวลา 4,000 ปมาแลว พระสัญญาน้ีจะมีผล

ตอมนุษยเราในปจจุบันไดอยางไร?  คุณจําไดไหมวาพระเจา

ทรงสัญญาแกอาดัมและเอวาในสวนเอเดนวาจะสง“พระผูชวย

ใหรอด”องคหน่ึงมาใหแกมนุษยชาติทั้งปวง?  น่ันแหละ    
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พระเจาทรงสัญญาแกอับรามวา เชื้อสายคนหน่ึงของเขาจะเปน

“พระผูชวยใหรอด”พระองคน้ันน่ันเอง ซึ่งจะเปน“พระผูชวย

ใหรอด”ที่จะทรงชวยบรรดาครอบครัวทั้งสิ้นทั่วแผนดินโลก

โดยการเอาชนะซาตานเพื่อมนุษยทั้งหลาย   
 

ปฐมกาล 12:4-5  ดังน้ัน 

อับรามจึงออกไปตามที่ 

พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ท่าน 

และโลทกไ็ปกบัท่าน อับรามมี

อายไุด้เจ็ดสิบห้าปีขณะเมื่อ

ท่านออกจากเมืองฮาราน  อับรามพานางซารายภรรยาของ

ท่าน โลทบุตรชายของน้องชายท่าน  บรรดาทรัพย์ส่ิงของของ

พวกเขาทีไ่ด้สะสมไว้ และผู้คนทัง้หลายทีไ่ด้ไว้ทีเ่มือง ฮาราน  

พวกเขาออกไปเพือ่เข้าไปยังแผ่นดินคานาอัน และพวกเขาไป

ถงึแผ่นดินคานาอัน  

 

 อับรามไดเชื่อและเชื่อฟงพระเจา  พระเจาจึงทรงนํา
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อับรามไปยังแผนดินคานาอัน ซึ่งก็คือ ประเทศอิสราเอล ใน

ปจจุบันน้ีน่ันเอง 

 

ปฐมกาล 12:7  พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสว่า 

“เราจะให้แผ่นดินน้ีแก่เช้ือสายของเจ้า”  อับรามจึงสร้างแท่น

บูชาทีน่ั่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน     

 

 พระเจาทรงสัญญาตออับรามวา พระองคจะทรง

ประทานแผนดินคานาอันแกเชื้อสายของ อับราม  อับรามจึง

สรางแทนบูชาจําเพาะพระเยโฮวาหเพื่อแสดงออกถึงการสํานึก

ในพระคุณ  และเพื่อตอบสนองตอพระสัญญาดังกลาว    

อับรามรูจักวิธีการที่ถูกตองที่จะเขาถึงพระเจาและไดรับการ

ยอมรับจากพระองค  อับรามถวายเคร่ืองบูชาดวยเลือดบนแทน

บูชาตามอยางที่พระเจาไดสําแดงแกอาดัมและเอวา  เคร่ืองบูชา

ของอับรามเปนหลักฐานไดอยางชัดเจนวาอับรามตระหนักถึง

ความจําเปนที่จะตองมีตัวแทน   มาชดใชโทษแหงความตาย

สําหรับตนเอง      อับรามเชื่อ พระเจาเหมือนที่อาดัม อาเบล 
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และโนอาห ไดเชื่อมาแลว  แตประชาชนซึ่งอาศัยอยูในเมือง

เออรกราบไหวบูชารูปเคารพ  คนเหลาน้ีไมไดไววางใจ ไมได

รัก และไมไดเชื่อฟงพระเจา  แมแตเทราหบิดาของอับรามก็

เปนผูที่บูชารูปเคารพดวย     

 

 บรรพบุรุษของเราจงใจที่จะหันเสียจากพระเจา  คน

เหลาน้ีไดบูชาสิ่งตาง ๆที่มนุษยสรางขึ้นแทนที่จะนมัสการ 

พระเจา  แมวามนุษยจะเต็มไปดวยการไมเชื่อฟงในทุก ๆเร่ือง 

แต พระเจาก็ไมละทิ้งแผนการของพระองคที่จะชวยกู

มนุษยชาติใหรอดพนจากอํานาจของซาตานและการลงโทษ 

นิรันดรน้ัน  การที่พระเจาทรงนําอับรามออกมาจากประเทศ

ของเขาเปนขั้นตอนตอไปสําหรับแผนการของพระองคที่จะ

นําพามนุษยชาติใหรอดพนจากมารซาตานและความตาย 

 

 คืนวันหน่ึง พระเจาทรงนําอับรามออกจากประตูเต็นท

พักอาศัยของเขา และไดตรัสใหอับรามมองขึ้นไปและลองดูวา

เขาสามารถจะนับดวงดาวบนทองฟาไดหรือไม  พระเจาทรง
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สัญญาแกอับรามกอนที่เขาจะมีบุตรดวยซ้ําวา พงศพันธุของ

อับรามจะมีมากมายดุจดวงดาวบนทองฟา  

 

ปฐมกาล 15:5,6  พระองค์จึงนําท่านออกมากลางแจ้งและตรัส

ว่า“จงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทัง้หลายถ้าเจ้าสามารถนับมัน

ได้” และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า“เช้ือสายของเจ้าจะเป็น

เช่นน้ัน”  ท่านเช่ือในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนับว่าเป็น

ความชอบธรรมแก่ท่าน 

 

 คํา 3 คําในประโยคสุดทายเปนคําที่เต็มไปดวย

ความหมาย    คําวา ความชอบธรรม เปนคําที่อางอิงถึงความ

สมบูรณพรอมทุกอยางของพระเจา   พระเจาทรงปราศจาก

ตําหนิ ทรงเปนที่เคารพสักการะ และทรงบริสุทธิ์  ไมมีใคร

สมบูรณพรอมทุกอยาง  ดังน้ันจึงไมมีใครชอบธรรมจําเพาะ

พระพักตรพระเจา  และน่ีเปนปญหาใหญสําหรับมนุษยชาติ

ทุกคน  ไมมีใครสามารถจะอยูกับพระเจาบนสวรรคได

นอกจากเขาจะเปนคนที่ชอบ ธรรมเทาน้ัน แลวคนหน่ึงคน
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ใดจะสามารถเปนคนชอบธรรมจําเพาะพระเจาไดอยางไร?   

พระคัมภีรขอน้ียังบอกเราดวยวาเราสามารถจะเปนคนชอบ

ธรรมไดอยางไร 

 

 คําวา นับว่า หมายถึงการนําไปลงไวในบัญชี  เมื่อคน

หน่ึงคนใดฝากเงินของเขาไวในธนาคาร ๆก็จะนําเงินน้ันไปลง

ไวในบัญชีของเขา ดังน้ันเมื่ออับราม“ฝาก”ความเชื่อของเขาไว

ในพระเจา ๆก็ทรงนําความเชื่อของเขา“ไปลงบัญชี”เปน

ความชอบธรรม  น่ีหมายความวาเมื่ออับรามเชื่อพระเจา ๆก็

ทรงถือวาอับรามเปนคนชอบธรรม   พระเจาทรงปกคลุมอาดัม

และเอวาดวยหนังสัตวมาแลวฉันใด พระองคก็ทรงปกคลุมอับ

รามดวยความชอบธรรมของพระองคเองฉันน้ัน   

 

 คําที่สามคือคําวา เช่ือ  บอยคร้ังทีเดียวที่คําวา ความ

เชื่อ ความเชื่อถือ และความไววางใจสามารถนํามาใชแทนกัน

ได   ความเชื่อที่แทจริงน้ันต้ังอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง 

ไมใชต้ังอยูบนพื้นฐานของความรูสึกใดๆ   เมื่อคุณน่ังบนเกาอ้ี 
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คุณก็ไววางใจวาเกาอ้ีตัวน้ันสามารถจะรับนํ้าหนักของคุณได 

น่ันคือคุณไดสังเกตแลววาเกาอ้ีมั่นคงแข็งแรงดี  ดังน้ันคุณจึง

น่ังพักบนเกาอ้ีตัวน้ันโดยใหเกาอ้ีรับนํ้าหนักของคุณไวอยาง

เต็มที่   อับรามวางความเชื่อของเขาไวบนขอเท็จจริงที่วาสิ่งที่     

พระเจาทรงสัญญาไวจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน  พระเจาตรัส

วา“เจาจะมีบุตรชายคนหน่ึง” พระเจาไมสามารถจะตรัสคํา

โกหกได และพระองคทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น  เพราะฉะน้ัน 

อับรามจะมีบุตรชายคนหน่ึงอยางแนนอน 

 

 ความเชื่อสามารถจะแสดงใหเห็นภาพไดดังตอไปน้ี   

มีเพื่อน 2 คนกําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการปนเขา  เพื่อนคนหน่ึง

ถามเพื่อนอีกคนหน่ึงวา“นายเชื่อไหมวาเชือกจะดึงตัวนายไว

ไมใหตกลงไปสูเบื้องลาง”  เพื่อนอีกคนหน่ึงก็ตอบวา“ฉันเชื่อ

อยางน้ันแนนอน!”  เพื่อนคนแรกจึงบอกวา“เอาละ ใหเราไป

ปนเขากันเถอะ!”  ถาเพื่อนคนที่สองรูสึกลังเลและเร่ิมจะหาขอ

แกตัวที่จะไมไปรวมสนุกดวยกัน  น่ียอมเปนที่นาสงสัยวาเขา

เชื่ออยางน้ันจริงหรือเปลา   ถึงแมวาเขาจะกลาวยืนยันเชนน้ัน



 

 
11 

ดวยปากของเขา แตที่สําคัญกวาน้ันก็คือเขายังคงมีความสงสัย

เคลือบแฝงอยูในใจของเขา  ความเชื่อมีผลตอการกระทําของ

เรา  ความเชื่อของอับรามก็มากเกินกวาการแคเพียงกลาวยืนยัน

ดวยปากเทาน้ัน  อับรามยอมเอาชีวิต ชื่อเสียงและการกระทํา

เขาไปเสี่ยงกับการตัดสินใจของเขา   อับรามไดกระทําในสิ่งที่

พระเจาทรงปรารถนาใหเขากระทําเพราะอับรามเชื่อพระเจา 

 

 เมื่อพระเจาทรงทอดพระเนตรดูอับราม พระองคไมได

เห็นคนที่ชั่วรายและไมเชื่อฟง  อับรามก็ไมไดสมบูรณพรอม

ทุกประการ  แตเพราะวาเขาเชื่อพระเจา ๆจึงทรงถือวาเขาเปน

คนชอบธรรม   ผูหน่ึงผูใดจะสามารถไดรับความชอบธรรมที่

เทาเทียมกับพระเจาไดอยางไร?     อับรามพบวาคําตอบน้ันงาย

จริง ๆ น่ันคือ  อับรามเชื่อพระเจา 

 

 พระเจาทรงบันทึกพฤติกรรมของการไมเชื่อฟงทุก

อยาง  ที่คนหน่ึงคนใดไดกระทําในชีวิตของเขาและฝากไวใน

“บัญชี”สวนตัวของเขา   พระเจาทรงเปนผูชอบธรรม  ดังน้ัน
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หากบุคคลใดปรารถนาที่จะไดอยูกับพระองคในสวรรค  

บุคคลผูน้ันก็จําเปนที่จะตองมีความชอบธรรมของพระเจา   

ปญหาก็คือมนุษยทุกคนมีพฤติกรรมของการไมเชื่อฟงมากมาย

บันทึกไวในบัญชีของเขา  แตเมื่อผูใดผูหน่ึงเชื่อพระเจา

พระองคก็จะทรงนําความชอบธรรมของพระองค“ไปลงไว

ใน”บัญชีของผูน้ัน  บัดน้ีพระเจาไมไดเห็นการไมเชื่อฟงถูก

บันทึกไวอีกตอไป แตกลับทรงเห็นแตเพียงความชอบธรรม

ของพระองคเองเทาน้ัน  ในมุมมองของพระเจาก็ดูเหมือนวา

บุคคลผูน้ัน ไมเคยกระทําพฤติกรรมของการไมเชื่อฟงแมสัก

คร้ังเดียวเลย   ดังน้ันบุคคลผูน้ันจึงไดไปอยูกับพระเจาใน

สวรรคเปนนิตย    นิรันดรตลอดไป 
 

ปฐมกาล 17:5, 15  ช่ือของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป 

แต่เจ้าจะมีช่ือว่า อับราฮัม  เพราะเราจะกระทาํให้เจ้าเป็นบิดา

ของประชาชาติมากมาย ..และพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า 

“สําหรับซารายภรรยาของเจ้า เจ้าจะไม่เรียกช่ือนางว่า  ซาราย 

แต่จะเรียกช่ือนางว่า ซาราห์ .... ”   
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 พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของเขาเปน อับราฮัม  เพราะ

พระองคไดทรงสัญญาวาเขาจะเปนบิดาของพงศพันธุตาง ๆ

เปนอันมาก  นอกจากน้ีพระเจายังทรงเปลี่ยนชื่อของนางซาราย

เปนซาราห ซึ่งหมายถึง“มารดาของบรรดาประชาชาติ

ทั้งหลาย”    การที่อับราฮัมกับนางซาราหจะมีบุตรชายคนหน่ึง

น้ันดูเหมือนจะเปนไปไมไดเลย  อับราฮัมคงจะอายุสัก 100 ป

ขณะที่นางซาราหก็คงจะมีอายุ 90 ปเขาไปแลว  อยางไรก็ตาม

พระสัญญาดังกลาวไมไดพึ่งพาอาศัยสภาวะอันออนแอของ

มนุษย  แตเปนพระเจาเองที่ทรงกระทําพระสัญญาน้ีและ

พระองคทรงมีฤทธานุภาพสูงสุด 

 
 

คําถามบทที่ 7 

 

 

 

 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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1. พระเจาบอกใหอับรามทําอะไร  

 ก) สรางวัด  

 ข) ทิ้งประเทศของเขาแลวยายไปยังเมืองคานาอัน 

 ค) พระพฤติตัวใหเปนคนดีขึ้น 

2. กอนที่อับรามจะออกจากเมืองของตน เขามีลูกทั้งหมดกี่คน

 ก) 0        ข) 1 ค) 2     ง) 3 

 

3. อับรามเชื่อฟงพระเจาเหมือนอยางอาแบลและโนอาห 

    หรือไม  

 ก) เชื่อ  ข)ไมเชื่อ 

 

4. ทําไมอับราฮัมและซาราหจึงมีลูกไมได เวนแตวาพระเจาจะ 

    ทรงทําสิ่งอัศจรรยใหเกิดขึ้นแกเขา 

 ก) เพราะพวกเขามีกรรม  

 ข) เพราะเขาทั้งสองเปนคนไมดี  

 ค) เพราะเขาทั้งสองอายุมากแลวและซาราหก็ผานชวง 

                   อายุที่จะต้ังครรภ 


