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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



คืนหนึ่งพระเจาประทานคําสั่ง

ประหลาดแก อับราฮัม.

คําสั่งประหลาดนั้น 

คือคําสั่งทดลองใจอับราฮัม 

วาเขาจะรักอิสอัคมากกวารัก

พระเจาหรือไม



พระเจาสั่งเขาวา “จงพาบุตรของเจา อิสอัค

และถวายเขาเปนเครื่องเผาบูชา” ถวาย

อิสอัค? เสียสละบุตรชายของเขา? 

นี่เปนเรื่องที่ยากมาก

สําหรับอับราฮัม 

เพราะวาเขารักบุตรชาย

คนเดียวของเขามาก



แตอับราฮัมเรียนรูที่จะเชื่อฟงพระเจา

ถึงแมวาเขาจะไมเขาใจก็ตาม 

เขาจึงไดลุกขึ้นแตเชาตรูเพื่อเดินทาง ...



... ไปยังภูเขาลูกหนึ่ง

เพื่อทําพิธีเผาบูชา 

เขาไดพาอิสอัคและคนใช สองคนไปดวย 



กอนออกเดินทาง อับราฮัมไดตัดฟน 

เพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับพิธเีผาบูชา 

เขาวางแผนที่จะทําตาม

คําสั่งของพระเจา



พอเดินทางได สามวัน

พวกเขาก็เขาใกลภูเขาลูกหนึ่ง

อับราฮัมบอกกับคนใชทั้งสองวา”

เจาทั้งสองอยูที่นี่ 

เราและลูกจะเดินทาง

ขึ้นไปบนภูเขา ...



... เพื่อนมัสการพระเจาและเราจะ

กลับมาหาเจาทั้งสอง.

อิสอัค แบกฟน 

อับราฮัมถือคบเพลิง 

และมีด



อิสอัคไดถามอับราฮัมวา 

“ลูกแกะสําหรับเผาบูชาอยูที่ไหน?” 

อับราฮัมตอบวาพระเจาจะทรงจดัหา

ลูกแกะสําหรับเปนเครื่องเผาบูชาเอง



เมื่อเขาทั้ง สอง มาถึงที่ซ่ึงพระเจาตรัส

บอกเขาไว อับราฮัมก็สรางแทนบูชาที่นั่น 

เรียงฟนเพื่อทําพิธเีผาบูชาตอพระเจา



อับราฮัมเคยสรางแทนบูชาไวมากมาย 

แนนอนวาแทนบูชาแทนนี้เปนแทนบูชา

ที่ยากที่สุดที่เขาเคยสรางมา



อับราฮัมมัดอิสอัค บุตรชายอันเปนที่รักของเขา 

และวางอิสอัคไวที่แทนบูชาฟน.อับราฮัมกําลังจะ

ถวายอิสอัคลูกชายคนเดียวเพื่อเชื่อฟงพระเจา

จริงหรือ? 



ใชเปนเรื่องจริง! 

อับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดยกขึ้น

เพื่อจะฆาบุตรชาย.หัวใจของ

อับราฮัมกําลังจะแตกสลายแต

เขาก็เชื่อฟงพระเจา



“หยุด”

ทูตสวรรคของพระเจา

ตะโกน วา

“บัดนี้เรารูแลววา

เจายําเกรงพระเจา

และมิไดหวง

บุตรชายคนเดียว

ของเจามากกวา

เรา”



อับราฮัมเห็นแกะผู ตัวหนึ่งอยูในพุมไมทึบ 

เขาก็แกมัดอิสอัค และจับแกะตัวนั้นมาเปน

เครื่องบูชาแทนบุตรชาย.ฮิสอัคคิดวา

“พระเจาไดจัดเตรียมอยางที่บิดา

ของเราพูดไวจริงๆ”



ขณะที่ อับราฮัมและอิสอัคกําลังนมัสการพระเจาอยูนั้น ก็มีทูตสวรรคของ

พระเจามาพูดกับอับราฮัมวา “ลูกหลานและประชาชาติทั้งหลายของเจา

จะไดรับการอวยพรเพราะวาเจาเชือ่ฟงเรา

วันหนึ่งพระเยซู จะกําเนิดในตนตระกูล อับราฮัม



อับราฮัมและอิสอัค เดินทางกลับถึงบาน หลังจากนั้นไมนาน ก็เกิดเรื่อง

นาเศราโศกเสียใจขึ้น ซาราหไดสิ้นชิวิต.อับราฮัมไดสูญเสีย 

ภรรยาของเขา และอิสอัคไดสูญเสียแมของเขา



หลังจากงานศพเสรจ็สิ้นลง 

อับราฮัมก็ไดสงคนใชอาวุโสของ

เขาเพื่อไปหาภรรยาใหกับอิสอัค.

คนใชคนนั้นก็ไดไปที่บานเกิดของอับราฮัมเพื่อคนหา

ภรรยาใหกับอิศอัคทามกลางญาติพีน่องของอับราฮัม



คนใชก็ไดอธิษฐาน เพื่อขอ หมายสําคัญ จากพระเจา. “ขอใหหญิงสาวที่

ใหน้ําแกอูฐ เปนคนที่พระเจาจัดเตรียมแกอิสอัคเถิด ”ทันใดนั้น เรเบคาร 

ก็เอาน้ําใหเขา และอูฐด่ืม.เรเบคารเปนหนึ่งในบรรดาญาติของอับราฮัม.

คนใชแนใจวาพระเจาไดตอบคําอธษิฐานของเขาแลว.



เรเบคารก็ไดลาครอบครัวของนางเพื่อไปแตงงานกบัอิสอัค เรเบคารทํา

ใหอิศอัครูสึกปลอบโยนหลังจากที่แมของเขาสิ้นชวีิต. อิสอัครักนางมาก



พระเจาทดสอบความรักของอับราฮัม 

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 22-24

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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