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ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ປະຖ້ິ ມແຜື່ ນດິນຂອງຕົນມ້ ຸ ງໜ້ຳສູ ື່ ແຜື່ ນດິນແຫື່ ງຄຳສັນຍຳ
ໄວ້ ເມື່ື ອ 50 ປີກື່ ອນ.
ທື່ ຳນກື່ ເຖ້ົ ຳແກື່ ຊະລຳແລ້ ວ, ແລະ ຄວຳມເຊື່ື ອຂອງທື່ ຳນເຂ້ັ ມແຂງກວື່ ຳທື່ີ ເຄີຍ
ມີ.
ທື່ ຳນພ້ອມທື່ີ ຈະພັກຜື່ ອນ ເພຳະທື່ ຳນເຊືື່ອໃນຄຳສັນຍຳຂອງພຣະເຈ້ົ ຳ.
ໃນເວລຳນ້ັ ນ, ພຣະເຈ້ົ ຳໄດ້ ຂໃຫ້ ອັບຣຳຮຳມຖວຳຍລູ ກຊຳຍແຫື່ ງຄຳສັນຍຳ.
ຫັ ຼ ງຈຳກນ້ັ ນ, ທື່ ຳນໄດ້ ສູ ນເສຍຊຳຣຳໄປ. ນອກຈຳກນ້ັ ນ, ອີຊຳກຍັງບື່ ທັນມີພັນ
ລະຍຳ ແລະ ບື່ ທັນມີລູ ກ. ອັບຣຳຮຳມຕ້ ອງເດີນໄປໂດຍຄວຳມເຊື່ື ອອີກຄ້ັ ງ.
ກຳນທົດສອບດ້ ຳນຄວຳມເຊື່ື ອ
ກຳນບັນລຸຕຳມຄຳສັນຍຳ
ເຂ້ົ ຳຄອບຄອງທື່ີ ດິນ

ກຳນຮັບປະກັນເຊ້ື ອສຳຍ
ລູ ກຫຼຳນຫຼຳຍຄົນຈຳກອັບຣຳຮຳມ

“ເພາະອັບຣາຮາມມີຄວາມເຊື່ ອນີ້ີ ເມື່ ອເພື່ ນຖກລອງໃຈຈື່ ງໄດີ້ ຖວາຍອີຊາກເປັນເຄື່ ອງ
ບູ ຊາ.” (ເຮັບເຣີ 11:17)

ພຣະເຈ້ົ ຳບື່ ເຄີຍຮ້ ອງຂກຳນເສຍສະລະຂອງມະນຸດ (ຢມຢ. 7: 31). ຍື່ິ ງ
ໄປກວື່ ຳນ້ັ ນ, ກຳນຖວຳຍອີຊຳກໄດ້ ຂັດກັບຄຳສັນຍຳທື່ີ ວື່ ຳ: “ເພາະວື່ າ
ຍີ້ ອນອີຊາກ ເຈີ້ າຈະມີເຊີ້ ອສາຍຢື່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມທື່ີ ເຮາໄດີ້ ສັນຍາໄວີ້ .”
(ປຖກ. 21:12) ອັບຣຳຮຳມເຂ້ົ ຳໃຈຜິດຕື່ ຄຳສື່ັ ງຂອງພຣະເຈ້ົ ຳບ
(ປຖກ. 22:2)?
ອັບຣຳຮຳມຮູ ້ ຈັກພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົ ຳ (ຢຫ.
10:1-4). ທື່ ຳນເຂ້ົ ຳໃຈຄຳຮ້ ອງຂຂອງພຣະເຈ້ົ ຳຢື່ຳງ
ສົມບູ ນ, ແລະ ເຊື່ື ອວື່ ຳ, "ສະຫຼຸບວື່ ຳ ພຣະເຈ້ົ ຳສຳມຳດ
ປຸກອີຊຳກຄືນມຳຈຳກຕຳຍໄດ້ ." (ເຮັບເຣີ 11:19) ພຣະ
ເຈ້ົ ຳກຳລັງທົດສອບອັບຣຳຮຳມ. ຫົວໃຈຂອງທື່ ຳນກຳ
ລັງຖືກຕັດສິນ (ພບຍ. 8:2). ຜົນໄດ້ ຮັບເປັນທື່ີ ພໃຈ:
“ເພຳະບັດນ້ີ ເຮົຳຮູ ້ ແລ້ ວວື່ ຳ ເຈ້ົ ຳເຊື່ື ອຟັງ ແລະ ຢຳ
ເກງພຣະເຈ້ົ ຳຢູ ື່ ສະເໝ
ີ ດ້ ວຍວື່ ຳເຈ້ົ ຳບື່ ໄດ້ ຫື່ ວງລູ ກຊຳຍ
ໂທນຂອງເຈ້ົ ຳໄວ້ .” (ປຖກ. 22:12)

“ອັບຣຳຮຳມຕອບວື່ ຳ, “ລູ ກເອີຍ ພຣະເຈ້ົ ຳຈະຊົງຈັດຫຳໃຫ້ ເອງ” ສອງພື່ ລູ ກ
ກພຳກັນເດີນທຳງຕື່ ໄປ.’” (ປະຖົມມະກຳນ 22:8)

ື່ ງ.
ເຄື່ື ອງເຜົຳບູ ຊຳເປັນເຄື່ື ອງຖວຳຍບູ ຊຳປະເພດໜ
ສັດຕ້ ອງໄດ້ ຮັບກຳນເຜົຳທ້ັ ງໂຕດ້ ວຍໄຟ
(ອພຍ. 29:18).
ອີຊຳກສັງເກດເຫັນວື່ ຳບື່ ມີສັດທື່ີ ຈະຖວຳຍ. ອັບຣຳ
ຮຳມໄດ້ ປະຕິເສດຄຳຖຳມຂອງລຳວໂດຍບອກວື່ ຳ
ພຣະເຈ້ົ ຳຈະຈັດຫຳໃຫ້ .
ແທ້ ຈິງແລ້ ວ, ພຣະເຈ້ົ ຳໄດ້ ຈັດຕຽມສັດນ້ັ ນເພື່ື ອເປັນເຄື່ື ອງເຜົຳບູ ຊຳ.
ສັດໂຕນ້ັ ນຕຳຍແທນອີຊຳກ (ປຖກ. 22:13). ພຣະເຈ້ົ ຳໄດ້ ຢືນຢັນ
ກຳນປະຕິບັດກຳນບັນລຸຕຳມຄຳສັນຍຳໃນວິທີກຳນນ້ີ (ປຖກ.
22:18).
ພຣະເຈ້ົ ຳໄດ້ ຈັດຕຽມ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນລູ ກແກະທື່ີ ໄດ້ ສ້ິ ນພຣະຊົນ
ເພື່ື ອໃຫ້ ພວກເຮົຳມີຊີວິດຢູ ື່ (ຢຫ. 1:36; ໂຣມ 5:8; 6:8).

“ສະນ້ັ ນນຳ ແລະ ຖ້ ຳຢູ ື່ ໃນທື່ີ ນ້ັ ນ ຊື່ ງເຄີຍເປັນຂອງຊຳວຮິດຕີກເລີຍເປັນສົມບັດຂອງອັບຣຳຮຳມເພື່ື ອໃຊ້ ໃຫ້ ເປັນບື່ ອນຝັງສົບ.” ( ປະຖົມມະກຳນ 23:20 NIV)

ື່ ງຮ້ ອຍຊຳວປີ” (ເອເລນ ຈີ
ອັບຣຳຮຳມ “ມີອຳຍຸໄດ້ ໜ
ໄວທ໌, ໜ້ຳ 147) ເມື່ື ອພຣະເຈ້ົ ຳຂໃຫ້ ທື່ ຳນຖວຳຍອີຊຳກ.
ດື່ັ ງນ້ັ ນ ອີຊຳກຈື່ ງມີອຳຍຸ 20 ປີ ແລະ ຊຳຣຳກມີອຳຍຸໄດ້
100 ປີ.
17 ປີຕື່ ມຳ ຊຳຣຳໄດ້ ເສຍຊີວິດ (ປຖກ. 23:1). ນຳງເປັນຜູ້ ຍິງຄົນດຽວ
ໃນພຣະຄຳພີເດີມ ທື່ີ ໄດ້ ກື່ ຳວເຖິງອຳຍຸສູ ງສຸດຂອງກຳນຕຳຍໄປ. ນຳງ
ຍັງເປັນຜູ້ ຍິງຄົນທຳອິດທື່ີ ໄດ້ ເຂ້ົ ຳໄປໃນແຜື່ ນດິນແຫື່ ງຄຳສັນຍຳ.
ຫັ ຼ ງຈຳກກຳນເຈລະຈຳກັບເອຟະໂຣນ, ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ຊ້ື ດິນຕອນ
ທຳອິດທື່ີ ລຳວສຳມຳດເອ້ີ ນວື່ ຳເປັນຂອງຕົນໃນກຳນຳອຳນ. (ປຖກ.
23:17-18).
ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ຝັງນຳງຊຳຣຳໄວ້ ໃນຖ້ ຳຂອງມັກເປລຳທື່ີ ເມືອງ
ເຮັບໂຣນ. ອັບຣຳຮຳມ, ອີຊຳກ, ເລເບກຳ, ຢຳໂຄບ, ເລອຳ, ແລະ ໂຢ
ເຊບໄດ້ ຖືກຝັງໄວ້ ທື່ີ ນ້ັ ນດ້ ວຍ.

ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ວຳງແຜນທື່ີ ຈະຊອກຫຳເມຍໃຫ້ ອີຊຳກ ເພື່ື ອໃຫ້
ຮັບປະກັນກຳນສບເຊ້ື ອສຳຍ (ປຖກ. 24:1-4).
ມີສອງຈຸດທື່ີ ໂດດເດື່ັ ນໃນເລື່ື ອງນ້ີ : ກຳນອະທິຖຳນ [ຂອງອັບຣຳ
ຮຳມ, ຂອງເອລີເອເຊ, ຂອງອີຊຳກ], ແລະ ກຳນໄວ້ ວຳງໃຈວື່ ຳ
ພຣະເຈ້ົ ຳເປັນຜູ້ ຄວບຄຸມຂະບວນກຳນ. ມີສັນຍຳນແນື່ນອນວື່ ຳ
ທູ ດສະຫວັນກຳລັງຊ້ີ ນຳເອລີເອເຊໃຫ້ ເລືອກເລເບກຳເປັນເມຍ
ຂອງອີຊຳກ.
ແນວໃດກື່ ຕຳມ, ພຣະເຈ້ົ ຳໃຫ້ ເຣເບກຳເລືອກດ້ ວຍຕົວນຳງເອງ.
(ປຖກ. 24:8, 50-51, 57-59).

ື່ ງຊື່ື ວື່ ຳ ເກຕຸຣຳ.” (ປະຖົມມະກຳນ 25:1)
“ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ແຕື່ ງງຳນກັບຍິງອີກຜູ້ ໜ

ອັບຣຳຮຳມມີຊີວິດຢູ ື່ ເປັນເວລຳ 175 ປີ (ປຖກ. 25:7). ນອກຈຳກອີຊຳກ, ທື່ ຳນຍັງມີລູ ກ
ື່ ງກັບນຳງຮຳກຳ (ປຖກ. 25:12), ແລະ ມີລູ ກອີກຄົນນຳ ນຳງເກຕຸຣຳ
ຊຳຍຄົນໜ
(ປຖກ. 25:1-2).
ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ສື່ົ ງລູ ກຊຳຍເຈັດຄົນຊື່ ງເປັນລູ ກຂອງເມຍນ້ອຍຂອງເພື່ິ ນໄປແສນໄກ
ເພຳະມີແຕື່ ອີຊຳກເທົື່ຳນ້ັ ນທື່ີ ຈະໄດ້ ດິນແດນແຫື່ ງຄຳສັນຍຳໄວ້ ເປັນມລະດົກ. (ປຖກ.
25:6).
ມີສອງບັນທກລຳດັບວົງຕະກຸນສ້ັ ນຢູ ື່ ໃນ ປະຖົມມະກຳນ 25:2-4

ແລະ 12-18 ຊື່ ງເນ້ັ ນໜ
ັ ກວື່ ຳ ຄຳສັນຍຳກັບອັບຣຳຮຳມໄດ້ ບັນລຸ
ເປັນຈິງ: “ແລະ ເປັນພື່ ຂອງຫຼຳຍຊຳດ.” (ປຖກ. 17:4)

້ັ ນຕື່ ຄຳສັນຍຳແຫື່ ງພຣະ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ ຳໄດ້ ຍດໝ
ຄຸນຂອງພຣະອົງຕື່ ອັບຣຳຮຳມ ຜູ້ ຮັບໃຊ້ ທື່ີ ສັດຊື່ື
ຂອງພຣະອົງ, ຊື່ ງຄວຳມເຊື່ື ອໄດ້ ຖືກພັນລະນຳຢູ ື່ ໃນ
ພຣະຄຳພີວື່ ຳ ເປັນແບບຢື່ຳງທື່ີ ຍື່ິ ງໃຫຍື່ ຂອງຄວຳມ
ລອດໂດຍຄວຳມເຊື່ື ອ.

“ພຣະເຈ້ົ ຳໄດ້ ປະທຳນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພື່ື ອຄວຳມຕຳຍແຫື່ ງຄວຳມ
ເຈັບປວດ ແລະຄວຳມອັບອຳຍ. ທູ ດສະຫວັນທື່ີ ເປັນພະຍຳນເຖິງຄວຳມ
ອັບອຳຍ ແລະ ຄວຳມເຈັບປວດທຳງຈິດວິນຍຳນຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົ ຳ
ບື່ ໄດ້ ຮັບອະນຸຍຳດໃຫ້ ເຂ້ົ ຳຮື່ ວມ, ດື່ັ ງໃນກລະນີຂອງອີຊຳກ. ບື່ ມີສຽງທື່ີ ຈະ
ຮ້ ອງວື່ ຳ, 'ພຽງພແລ້ ວ.' ເພື່ື ອຊື່ ວຍເຜື່ົ ຳພັນທື່ີ ຕົກສູ ື່ ຄວຳມບຳບ, ກະສັດແຫື່ ງ
ລັດສະໝ
ີ ພຳບໄດ້ ຍອມເສຍສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງ. ແມື່ ນຫຍັງທື່ີ ສຳມຳດ
ພິສູ ດໄດ້ ຢື່ຳງຊັດເຈນກວື່ ຳ ເຖິງຄວຳມເມດຕຳ ແລະ ຄວຳມຮັກອັນເປັນນິດ
ຂອງພຣະເຈ້ົ ຳ? ‘ຜູ້ ທື່ີ ບື່ ໄດ້ ໄວ້ ຊີວິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ແຕື່ ໄດ້ ມອບພຣະ
ອົງໄວ້ ເພື່ື ອພວກເຮົຳທຸກຄົນ, ພຣະອົງຈະບື່ ໃຫ້ ທຸກສື່ິ ງທັງປວງແກື່ ພວກເຮົຳ
ຢື່ຳງເສລີຮື່ ວມກັບພຣະອົງໄດ້ ຢື່ຳງໃດ?’ ໂຣມ 8:32”
ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ (Patriarchs and Prophets, ບົດທີ. 13, ໜ້ຳ. 154)

