
 

 
1 

บทที ่9 - อสิอคั 

 

ปฐมกาล 21:1-3 พระเยโฮวาห์ทรงเยี่ยมซาราห์เหมือนที่

พระองค์ตรัสไว้ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํแก่ซาราห์ดังที่

พระองค์ทรงตรัสไว้ เพราะซาราห์ต้ังครรภ์ และคลอดบุตรชาย

คนหน่ึงให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซ่ึงพระเจ้าได้ตรัสกบั

ท่าน อับราฮัมต้ังช่ือบุตรชายทีเ่กดิแก่ท่าน ผู้ ซ่ึงซาราห์คลอดให้

ท่านน้ันว่า อิสอัค   
 

 พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชายคนหน่ึงแก

อับราฮัมและนาง ซาราหแมวาคนทั้งสองจะแกเกินไปที่จะมี

บุตรแลวก็ตาม แตอีก 25 ปตอมา   พระเจาก็ทรงกระทําให

สําเร็จตามพระสัญญาที่มีตออับราฮัม  ขณะน้ันอับราฮัมมีอายุ 

100 ปและนางซาราหก็อายุ 90 ปแลว  คนทั้งสองทราบดีวา คง

จะเปนไมไดสําหรับพวกเขาที่จะมีบุตรเมื่อพวกเขาอายุขนาด

น้ันกันแลว แตพระเจาทรงกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาของ

พระองคเสมอ และไมมีอะไรที่เปนไปไมไดสําหรับพระเจา 
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เพราะฉะน้ันพวกเขาจึงมีบุตรชายคนหน่ึง และไดต้ังชื่อบุตร

น้ันวา  อิสอัค 

 

 อิสอัค เปนความภาคภูมิใจและความชื่นชมยินดีของ

อับราฮัม   หลายปผานไป อิสอัคไดเติบโตขึ้นเปนเด็กหนุม  

บิดามารดาของอิสอัคก็รักใครเอ็นดูอิสอัคเปนอยางยิ่ง   

อับราฮัมเชื่อวาพระสัญญาทั้งหลายของพระเจาที่เกี่ยวของกับ

“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาน้ันจะสําเร็จผานทางอิสอัค

และเชื้อสายของเขา อยางไรก็ตามมีอยูวันหน่ึงพระเจาตรัส

บอกอับราฮัมใหกระทําสิ่งที่ยากที่สุด 
 

ปฐมกาล 22:1,2  และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่าน้ีพระเจ้า

ทรงลองใจ         อับราฮัม และตรัสกบัท่านว่า “อับราฮัม” ท่าน

ทูลว่า“ดูเถดิ ข้าพระองค์อยู่ที่น่ี    พระเจ้าข้า” พระองค์ตรัสว่า 

“จงพาบุตรชายของเจ้าคืออิสอัค บุตรชายคนเดียวของเจ้าผู้ที่

เจ้ารักไปยงัแผ่นดินโมริยาห์และถวายเขาทีน่ั่นเป็นเคร่ืองเผา

บูชาบนภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงเราจะบอกแก่เจ้า”   
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 พระเจาทรงบอกใหอับราฮัมถวายอิสอัคเปนเคร่ือง

บูชา  ถาเปนเชนน้ันแลวอับราฮัมจะเปนบิดาของประเทศที่

ยิ่งใหญอยางไรได?  แลว“พระผูชวยใหรอด”จะเปนเชื้อสายคน

หน่ึงของอับราฮัมไดอยางไร?  แลวพระสัญญาทั้งหลายของ

พระเจาจะสําเร็จผานทางอิสอัคไดอยางไรถาอับราฮัมไดฆา

บุตรชายคนเดียวของตนเองเสียแลว?  พระเจาไมทรงเห็นชอบ

กับการถวายเด็กเปนเคร่ืองบูชาอยูแลว  พระองคเพียงทดสอบ

อับราฮัมเพื่อจะลองใจดูวาเขารักพระเจามากกวาบุตรชายของ

ตนเองหรือไม?  ชางเปนการทดสอบที่ยากอะไรเชนน้ี! 

 

 อับราฮัมไมไดสงสัยหรือต้ังคําถามกับพระเจาเลย   

อับราฮัมยอมรับสิ่งที่พระเจาทรงบัญชาน้ัน  เขาเชื่อพระเจาและ

รูวาพระองคไมสามารถจะตรัสคําโกหกได  อับราฮัมรูวา 

พระเจาคงจะไมประทานพระสัญญาแกเขาแลวก็มาเปลี่ยน

พระทัยในภายหลัง  พระเจาจะยังคงรักษาคําตรัสของพระองค

อยางแนนอน  การทดสอบความเชื่อในคร้ังน้ีเปนการทดสอบ

ที่ยากมากแตอับราฮัมก็ไววางใจในพระเจา  อับราฮัมไดคนพบ
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สิ่งที่แตละคนจําเปนจะตองคนพบดวยตัวเองวา    พระเจาไม

เคยละเลยที่จะกระทําในสิ่งทีพ่ระองคไดทรงสัญญาไวแลว  

เราสามารถจะไววางใจพระองคไดอยางเต็มที่  พระเจาทรง

ปรารถนาที่จะใหเราไววางใจในพระวจนะของพระองค      

 

ปฐมกาล 22:3-5 อับราฮัมจึงลุกข้ึนแต่เช้ามืด ผกูอานลาของ

ท่านพาคนใช้หนุ่มไปกบัท่านด้วยสองคนกบัอิสอัคบุตรชาย

ของท่าน ท่านตัดฟืนสําหรับเคร่ืองเผาบูชา แล้วลุกข้ึนเดินทาง

ไปยงัทีซ่ึ่งพระเจ้าทรงตรัสแก่ท่าน พอถงึวันทีส่าม        

 อับราฮัมเงยหน้าข้ึนแลเห็นที่น้ันแต่ไกล  อับราฮัมจึงพูดกับ 

คนใช้หนุ่มของท่านว่า “อยู่กับลาทีน่ี่เถดิ เรากบัเด็กชายจะ 

เดินไปนมัสการทีโ่น้น แล้วจะกลับมาพบเจ้า” 
 

 อับราฮัมเชื่อพระเจาอยางแทจริง  เขาไดกระทําสิ่งที่

เขาควรจะกระทํามาจนถึงจุดน้ีแลว  อับราฮัมต่ืนแตเชาใน

วันรุงขึ้น  เขาไมไดลังเลในการเชื่อฟง  พระเจาเลย  อับราฮัม

ไววางใจจริง ๆวาพระเจาจะทรงแกไขสถานการณใหดีขึ้น  อับ
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ราฮัมรูวาอิสอัคจะไดกลับไปพรอมกับเขาดวยวิธีใดวิธีหน่ึง

เพราะอับราฮัมไดบอกแกพวกคนใชวา“เรา”จะไปนมัสการ

แลวจะกลับมาอีก     
 

ปฐมกาล 22:6-8  อับราฮัมเอาฟืนสําหรับเคร่ืองเผาบูชาใส่บ่า

อิสอัคบุตรชายของตน ถอืไฟและมีด แล้วบิดาลูกไปด้วยกัน  

อิสอัคพูดกบัอับราฮัมบิดาว่า“บิดาเจ้าข้า” และท่านตอบว่า“ลูก

เอ๋ย บิดาอยู่ที่น่ี” ลูกจึงว่า“น่ีไฟและฟืน แต่ลูกแกะสําหรับ

เคร่ืองเผาบูชาอยู่ทีไ่หน” อับราฮัมตอบว่า“ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะ

ทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเคร่ืองเผาบูชา” บิดา

ลูกทัง้สองกเ็ดินต่อไปด้วยกนั   

 

 อิสอัคเคยเห็นบิดาของเขานมัสการและถวายเคร่ือง

บูชามากอน  อิสอัคไมเขาใจทําไมพวกเขาจึงไมไดนําแกะตัว

หน่ึงไปพรอมกับพวกเขาเพื่อจะถวายเปนเคร่ืองบูชา  อับ

ราฮัมตอบดวยความมั่นใจวาพระเจาจะทรงจัดเตรียมลูกแกะตัว

หน่ึงเปนเคร่ืองบูชาสําหรับพระองคเอง  อับราฮัมทราบวา 
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พระเจาจะไมทําสัญญาเกี่ยวกับอิสอัคแลวก็ไมยอมกระทําให

สําเร็จตามพระสัญญาน้ัน  อิสอัคจะตองมีชีวิตอยู!  และแมวา

อิสอัคจะตายอับราฮัมก็ตระหนักวาพระเจาจะทรงนําอิสอัคให

กลับมามีชีวิตอีกเพื่อจะกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญา

ทั้งหลายของพระองค  น่ีเปนการทดสอบที่ยากสําหรับอับ

ราฮัมอยางแนนอน แตเขาก็ทราบวาจะมีบางสิ่งบางอยาง

เกิดขึ้นบนยอดเขาเพื่อจะชวยชีวิตของ อิสอัคไว 
 

 การเชื่อในพระเจาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่เราสามารถจะ

กระทําได  เพียงแคการฟงพระวจนะของพระเจาไมสามารถที่

จะชวยใหเราหลุดพนจากการควบคุมของซาตานได  สมมุติวา

คุณเจ็บปวยและไปหาหมอซึ่งหมอก็ไดสั่งจายยาใหคุณ  คุณจะ

ดีขึ้นไหมถาเพียงแตฟงหมอบอกคุณวายาน้ีจะชวยคุณได

อยางไร?  ก็คงจะไมอยางแนนอน  คุณจําเปนตองกินยาจึงจะมี

อาการดีขึ้นและรูสึกดีขึ้นได  ในทํานองเดียวกันการฟง 

พระวจนะของพระเจาเพียงอยางเดียวก็ไมอาจที่จะชวยเราได  

พระเจาจะทรงยอมรับผูที่เชื่อพระองคเหมือนอยางอับราฮัม

เทาน้ัน 
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ปฐมกาล 22:9,10 เขาทัง้สอง

มาถงึทีซ่ึ่ง  พระเจ้าตรัสบอก

ท่านไว้ อับราฮัมกส็ร้างแท่น

บูชาทีน่ั่น เรียงฟืนเป็นระเบียบ

แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้

บนแท่นบูชาบนฟืน แล้ว   อับบราฮัมกย็ืน่มือจับมีดจะฆ่า

บุตรชาย   

    

อิสอัคเปนเด็กหนุมที่สามารถจะตอสูได แตกลับไมมี

การตอสูด้ินรนใด ๆเลย  อิสอัคยอมอยูใตอํานาจบิดาของเขา

ดวยความเต็มใจ   เมื่ออิสอัคถูกมัดแลวเขาก็ไมมีทางที่จะหนี

รอดไดอีกแลว  อิสอัคอยูในสภาพที่ชวยตัวเองไมไดและไม

สามารถจะเอาตัวรอดไดเลย  เมื่อพระเจาทรงปดประตูเรือของ

โนอาหแลวก็ไมมีทางที่คนซึ่งอยูนอกเรือจะหนีรอดได  ใน

ทํานองเดียวกนัเมื่อพระเจาสงลูกไฟใหตกลงมาน้ัน  

ชาวเมืองโสโดมและโกโมราหก็ไมมีทางที่จะหนีรอดได

เชนกัน 
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 พระเจาทรงชวยโนอาหและครอบครัวใหรอดจากนํ้า

ทวม  พระเจาทรงชวยโลทและลูกสาวทั้งหลายใหรอดจากไฟ

ที่ทําลายลางเมืองโสโดมและโกโมราห มีแตพระเจาเทาน้ันที่

สามารถจะชวยอิสอัคใหรอดพนจากการถูกฆาได  แลวมี

วิธีการใดที่เราจะสามารถชวยตัวเองใหรอดพนจากการลงโทษ

นิรันดรในบึงไฟได?  ไมมีเลย! เราไมสามารถชวยตัวเองไดเลย  

ไมมีใครสามารถหนีพนจากการพิพากษาของพระเจาได  มี

เพียงพระเจาเทาน้ันที่สามารถจะจัดเตรียมหนทางสําหรับ

มนุษยที่จะไดรับการยอมรับจากพระเจาและหลีกหนีจากบึงไฟ

ได 

 

ปฐมกาล 22:10-13  แล้วอับราฮัมกย็ืน่มือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย 

แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์เรียกท่านจากฟ้าสวรรค์ว่า  

“อับราฮัม อับราฮัม”และท่านตอบว่า“ข้าพระองค์อยู่ทีน่ี่  

พระเจ้าข้า” และพระองค์ตรัสว่า “อย่าแตะต้องเด็กน้ันหรือ

กระทาํอะไรแก่เขาเลย เพราะบัดน้ีเรารู้แล้วว่าเจ้ายาํเกรง 

พระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชาย
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คนเดียวของเจ้าจากเรา”  อับราฮัมเงยหน้าข้ึนมองดู และดูเถดิ 

ข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหน่ึง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับ

ราฮัมกไ็ปจับแกะผู้ตัวน้ันมาถวายเป็นเคร่ืองเผาบูชาแทน

บุตรชายของท่าน 
 

 พระเจาทรงชวยชีวิตอิสอัคไว!  สวนอับราฮัมก็ผาน

การทดสอบในคร้ังน้ีได!  พระเจาทรงบอกใหอับราฮัมอยาฆา

บุตรชายของตนเอง  ถึงแมวาอับราฮัมจะรักอิสอัคมากกวาสิ่ง

อ่ืนใดในแผนดินโลก แตเขาก็ยังรักพระเจามากยิ่งกวาน้ันอีก  

พระเจาจึงทรงจัดเตรียมสัตวตัวหน่ึงไวสําหรับเปนเคร่ืองบูชา  

พระเจาไดทรงบันดาลใหมีแกะตัวผูตัวหน่ึงติดอยูในพุมไมโดย

ที่เขาของมันเกี่ยวอยูกับพุมไมน้ัน  อับราฮัมจึงฆาและเผาแกะ

ตัวผูน้ันเปนเคร่ืองบูชาถวายแดพระเจา  อิสอัคไดรับอิสรภาพ

เพราะวาพระเจาทรงจัดเตรียมตัวแทนที่จะมาตายแทนเขาแลว  

แกะตัวผูน้ันน่ันเองที่เปนตัวแทนของอิสอัค   
 

ปฐมกาล 22:14-19. อับราฮัมจึงเรียกสถานทีน้ั่นว่า เยโฮวาห์

ยเิรห์ อย่างทีเ่ขาพูดกนัทุกวันน้ีว่า “ทีภู่เขาของพระเยโฮวาห์
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น้ัน พระองค์ทรงทอดพระเนตร”  ทูตสวรรค์ของ 

พระเยโฮวาห์เรียกอับราฮัมคร้ังทีส่องมาจากฟ้าสวรรค์ และ

ตรัสว่า  “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณโดยตัวเราเองว่า

เพราะเจ้ากระทาํอย่างน้ีและมิได้หวงบุตรชายของเจ้า คือ

บุตรชายคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเช้ือสาย

ของเจ้าให้มากข้ึน ดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝ่ัง

ทะเล เช้ือสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็น

กรรมสิทธ์ิ ประชาชาติทัง้หลายทัว่โลกจะได้พรเพราะเช้ือสาย

ของเจ้า เพราะว่าเจ้าได้เช่ือฟังเสียงของเรา”       อับราฮัมจึง

กลับไปหาคนใช้หนุ่มของท่าน เขากลุ็กข้ึนแล้วพากนักลับไปยงั

เมืองเบเออร์เชบา อับราฮัมก็อาศัยอยู่ทีเ่บเออร์เชบา   
 

 พระเจาทรงจัดเตรียมแกะตัวผูตัวหน่ึงใหมาตายแทน

อิสอัค  อับราฮัมเชื่อวาพระเจาจะทรงจัดเตรียม“พระผูชวยให

รอด”เพื่อจะทรงมีชัยชนะเหนือความชั่วรายเชนเดียวกับที่

พระองคไดจัดเตรียมแกะตัวผูตัวน้ันดวย  ในบทเรียนสุดทาย

ของเราเราจะไดเห็นบางสิ่งที่นาต่ืนเตนยิ่งกวาน้ีซึ่งจะเกิดขึ้น
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บนภูเขาแหงเดียวกันน่ีเอง  อิสอัคอยูภายใตพระบัญชาโดยตรง

ของพระเจาใหตองตายฉันใดมนุษยชาติทุกคนก็อยูภายใตการ

พิพากษาใหตายฉันน้ัน  อิสอัคไมสามารถจะชวยชีวิตตนเองให

รอดได แตอับราฮัมไววางใจพระเยโฮวาหโดยเชื่อวา 

พระเจาของเขาที่ทรงเปยมลนดวยความรักจะกระทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดวยวิธีใดวิธีหน่ึง แลวพระเจาก็ไดทรงยื่น 

พระหัตถของพระองคเขามาแกไขสถานการณใหดีขึ้นจริงๆ   

พระองคทรงจัดเตรียมวิธีที่จะรอดพนออกมาไดโดยการใช

ตัวแทน คือการใหผูที่ไมมีความผิดมาตายแทนคนที่มีความผิด

บาปน้ัน 

 

อาเบลไดถวายเคร่ืองบูชาใหมาตายแทนตนเองฉันใด 

แกะตัวผูก็มาตายแทนอิสอัคฉันน้ัน และพระเจาทรงยอมรับ

เคร่ืองบูชาของอาแบลฉันใด พระเจาก็ทรงยอมรับแกะตัวผูที่

อับราฮัมถวายเปนเคร่ืองบูชาเพื่อตายแทนอิสอัคฉันน้ัน  เราไม

สามารถจินตนาการถึงการทดสอบที่ยากลําบากอยางที่ 

อับราฮัมตองเผชิญอยูได  อยางไรก็ตามเราสามารถจะเห็นได
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วาพระเจาทรงประทานบําเหน็จแก   อับราฮัมสําหรับความเชื่อ

ของเขา พระองคทรงจัดเตรียมหนทางที่จะชวยให     อิสอัค 

รอดชีวิตได  ดวยเหตุน้ีเชื้อสายแหงบรรพบุรุษของ 

“พระผูชวยใหรอด” ที่ทรงสัญญาก็ยังคงถูกรักษาไวอยางดี  เรา

สามารถจะไววางใจพระเจาไดอยางเต็มที่วาพระองคจะทรง

กระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาทั้งหลายของพระองค   ใชแลว 

พระเจาจึงสมควรที่จะไดรับความไววางใจจากเราทั้งหลายทุก

คน!  

 

คําถามบทที่ 9 

 

 

 

1. พระเจาทรงบอกใหอับราฮัมทําอะไร   

 ก) สรางวัด      

 ข) ยายไปประเทศอียิปต   

 ค) ถวายอิคอัสเปนเคร่ืองบูชา 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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2. ทําไมพระเจาทรงใหเขาทําอยางน้ัน 

      ก) เพื่อจะทรงลองดูวาเขารักพระเจามากกวาลูกชายของเขา 

      ข) มีความอดอยากในแผนดินคานาอัน 

      ค) พระเจาไมทรงรักอิสอัค 

 

3. อับราฮัมคิดวาพระเจาจะทรงทําอยางไรถาเขาฆาอิสอัค 

 ก) พระเจาจะทรงสงอิสอัคไปบึงไฟนรก 

 ข) พระเจาจะไมทรงรักอับราฮัมอีกเลย 

 ค) พระเจาจะทรงทําใหอิสอัคมีชีวิตขึ้นมาใหม 

 

4. เมื่ออิสอัคถูกมัดวางไวบนแทนบูชาแลวน้ัน เขาจะมีทางหนี    

    รอดไปไดหรือไม  

 ก) ได  ข) ไมได 

 

5. มีทางที่ใครคนใดคนหน่ึงจะสามารถชวยตัวเองใหรอดพน    

    จากการตกนรกเพราะบาปที่ตัวเองทําไวไดหรือไม   

 ก) ได  ข) ไมได 
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6. ใครชวยชีวิตอิสอัคไว   

 ก) พระเจา ข) อับราฮัม ค) ซาตาน 

 

7. ใครเปนผูจัดหาเคร่ืองบูชาอ่ืนมาแทนที่ชีวิตของอิสอัค  

 ก) พระเจา ข) อับราฮัม ค) ซาตาน 

 


