
หนา 1

การทรงสราง

1ในเริ่ มแรกนั้น พระเจาทรง
เนรมิตสรางฟาและแผนดิน

โลก
2แผนดินโลกนั้นก็ปราศจากรูป
รางและวางเปลาอยู ความมืด
อยู เหนือผิวน้ํา และพระวิญ-
ญาณของพระเจ าปกอยู เหนื อ
ผิวน้ํานั้น

วันท่ีหน่ึง
ปรากฏมีความสวางเกิดขึ้น

3พระเจาตรัสวา "จงใหมีความ
สวาง" แลวความสวางก็เกิดข้ึน
4พระเจาทรงเห็นวาความสวาง
นั้นดี และพระเจาทรงแยกความ
สวางนั้นออกจากความมืด
5พระเจ าทรงเรียกความสว าง
นั้นวาวัน และพระองคทรงเรียก
ความมืดนั้นวาคืน มีเวลาเย็น
และเวลาเชาเปนวันที่หนึ่ง

วันท่ีสอง มีเมฆ
ปรากฏอยูเหนือผิวนํ้าน้ัน

6พระเจาตรัสวา "จงใหมีพ้ืน
อากาศในระหวางน้ํา และจงให
พ้ื นอากาศนั้ นแยกน้ําออกจาก
น้ํา"
7พระเจ าทรงสร างพ้ื นอากาศ
และทรงแยกน้ําซึ่งอยูใตพ้ืนอา-
กาศจากน้ําซึ่ งอยู เหนือพ้ืนอา-
กาศ ก็เปนดังนั้น
8พระเจาทรงเรียกพ้ืนอากาศวา

ปฐมกาล
ฟา มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปน
วันที่สอง
วันท่ีสามปรากฏวามีทะเล
แผนดินและพืชพันธุตางๆ

9พระเจาตรัสวา "จงใหน้ําที่อยู
ใตฟารวบรวมเขาอยู แหงเดียว
กันและจงใหที่ แหงปรากฏข้ึน"
ก็เปนดังนั้น
10 พระเจ าทรงเรี ยกที่ แห งว า
แผนดิน และที่น้ํารวบรวมเขา
อยูแหงเดียวกันวาทะเล พระเจา
ทรงเห็นวาดี
11 พระเจาตรัสวา "จงใหแผน
ดินเกิดตนหญา ตนผักที่มีเมล็ด
และตนไมที่ออกผลที่มีเมล็ดใน
ผลตามชนิดของมันบนแผนดิน"
ก็เปนดังนั้น
12 แผนดินก็เกิดตนหญา ตน
ผักที่ มี เมล็ ดตามชนิ ดของมัน
และตนไมที่ออกผลที่มีเมล็ดใน
ผลตามชนิดของมัน พระเจาทรง
เห็นวาดี
13 มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปน
วันที่สาม
วันท่ีส่ี ปรากฏมีดวงอาทิตย
ดวงจันทรและดวงดาวตางๆ

14พระเจาตรัสวา "จงใหมีดวง
สวางบนพ้ืนฟาอากาศเพ่ือแยก
วันออกจากคืน และเพ่ือใชเปน
หมายสําคัญ และที่ กําหนดฤดู
วันและปตางๆ

(1) ยน 1:1-2; กจ 17:24 (2) อสย 40:13-14; ยรม 4:23 (3) สดด 33:6, 9
(5) โยบ 37:18 (6) ยรม 10:12 (7) โยบ 38:8-11; สดด 148:4 (9) โยบ 26:10
(11) 2 ซมอ 16:1 (14) พบญ 4:19; สดด 74:16
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หนา 2
15 และจงให เปนดวงสว างบน
พ้ืนฟาอากาศเพ่ือสองสวางบน
แผนดินโลก" ก็เปนดังนั้น
16 พระเจ าได ทรงสร า งดวง
สวางใหญสองดวง ใหดวงสวาง
ที่ ใหญ กว านั้ นครองกลางวั น
และใหดวงที่ เล็กกวาครองกลาง
คืน พระองคทรงสรางดวงดาว
ตางๆดวยเชนกัน
17 พระเจ าทรงตั้ งดวงสว าง
เหลานี้ ไวบนพ้ืนฟาอากาศเพ่ือ
สองสวางบนแผนดินโลก
18 เพ่ือครองกลางวันและครอง
กลางคืนและเพ่ือแยกความสวาง
ออกจากความมืด พระเจาทรง
เห็นวาดี
19 มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปน
วันที่สี่

วันท่ีหา
ปรากฏมีนกชนิดตางๆ
และสัตวทะเลนานาชนิด

20 พระเจาตรัสวา "จงใหน้ํา
อุ ดมบริ บู รณ ไปด วยสั ตว ที่ มี
ชี วิตแหวกวายไปมา และใหมี
นกบินไปมาบนพื้ นฟ าอากาศ
เหนือแผนดินโลก"
21 พระเจาไดทรงสรางปลาวาฬ
ใหญ บรรดาสัตวที่มีชีวิตแหวก
วายไปมาตามชนิดของมันเกิด
ข้ึนบริบูรณในน้ํานั้นและบรรดา
สั ตว ที่ มี ป กตามชนิ ดของมั น
พระเจาทรงเห็นวาดี

22 พระเจ าไดทรงอวยพรสัตว
เหลานั้นวา "จงมีลูกดกและทวี
มากข้ึน ใหน้ําในทะเลบริบูรณ
ไปดวยสัตว และจงใหนกทวี
มากข้ึนบนแผนดิน"
23 มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปน
วันที่หา

วันท่ีหก
ปรากฏมีสัตวบก

และแมลงนานาชนิด
24 พระเจาตรัสวา "จงใหแผน
ดิ นโลกเกิ ดสั ตว ที่ มี ชี วิ ตตาม
ชนิดของมัน สัตวใชงาน สัตว
เลื้ อยคลาน และสัตวปาบน
แผนดินโลกตามชนิดของมัน" ก็
เปนดังนั้น
25 พระเจาไดทรงสรางสัตวปา
บนแผนดินโลกตามชนิดของมัน
สัตวใชงานตามชนิดของมันและ
บรรดาสั ตว ที่ เลื้ อยคลานบน
แผนดิ นโลกตามชนิ ดของมั น
แลวพระเจาทรงเห็นวาดี

วันท่ีหก
ปรากฏมีชายหญิงคูแรก

26 และพระเจาตรัสวา "จงให
พวกเราสร างมนุ ษย ตามแบบ
ฉายาของพวกเรา ตามอยางพวก
เรา และใหพวกเขาครอบครอง
ฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ
และสัตวใชงาน ใหครอบครอง
ทั่ วทั้ งแผนดินโลก และบรรดา
สัตวเลื้อยคลานที่คลานไปมาบน

(16) พบญ 17:3; 33:4; โยบ 38:7 (17) ปฐก 15:5; ยรม 33:20, 25 (18) ยรม 31:35
(21) สดด 104:25-28 (22) ปฐก 8:17 (26) ปฐก 9:2, 6; สดด 8:6-8; 100:3;
ปญจ 7:29; อฟ 4:24; ยก 3:9
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หนา 3 ปฐมกาล 1, 2
แผนดินโลก"
27 ดั งนั้ นพระเจาไดทรงสร าง
มนุษย ตามแบบพระฉายาของ
พระองค พระองคไดทรงสราง
มนุ ษย ข้ึ นตามแบบพระฉายา
ของพระเจา พระองคไดทรง
สร างพวกเขาให เป นชายและ
หญิง
28 พระเจาไดทรงอวยพรพวก
เขา และพระเจาตรัสแกพวกเขา
วา "จงมีลูกดกและทวีมากข้ึน
จนเต็มแผนดิน จงมีอํานาจ
เหนือแผนดินนั้น และครอบ
ครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกใน
อากาศ และบรรดาสัตวที่มีชีวิต
ที่เคลื่อนไหวบนแผนดินโลก"
29พระเจาตรัสวา "ดูเถิด เรา
ใหบรรดาตนผักที่มีเมล็ดซึ่ งอยู
ทั่วพ้ืนแผนดินโลก และบรรดา
ตนไมซึ่งมีเมล็ดในผลแกเจา ให
เปนอาหารแกเจา
30 สําหรั บบรรดาสั ตว ป าบน
แผนดินโลก บรรดานกในอา-
กาศ และบรรดาสัตวที่ เลื้ อย
คลานที่ มี ชี วิตบนแผนดิ นโลก
เราใหบรรดาพืชผักเขียวสดเปน
อาหาร" ก็เปนดังนั้น
31 พระเจาทอดพระเนตรบรร-
ดาสิ่ งที่ พระองค ได ทรงสร าง
และดูเถิด เปนสิ่งที่ดีย่ิงนัก มี
เวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่
หก

วันท่ีเจ็ดพระเจาทรง
หยุดพักการทรงสราง

2ดั งนี้ ฟ าและแผ นดิ นโลก
และบรรดาบริ วา รก็ ถู ก

สรางข้ึนใหสําเร็จ
2ในวันที่ เจ็ดพระเจาก็เสร็จงาน
ของพระองคซึ่ งพระองคไดทรง
สรางมาแลวนั้น และในวันที่เจ็ด
พระองคทรงพักการงานทั้ งสิ้ น
ของพระองคซึ่ งพระองคไดทรง
สรางมาแลวนั้น
3พระเจาทรงอวยพระพรวันที่
เจ็ดและทรงตั้ งวันนี้ ไว เปนวัน
บริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระ
องคไดทรงหยุดพักจากการงาน
ทั้งสิ้นของพระองคซึ่งพระเจาได
ทรงเนรมิตสรางไวแลวนั้น

สรุปการทรงสราง
4 เร่ื องราวของฟาและแผนดิน
โลกเมื่อถูกเนรมิตสรางนั้นเปน
ดังนี้ ในวันที่พระเยโฮวาหพระ
เจาไดทรงสรางแผนดินโลกและ
ฟา
5บรรดาตนไมตามทองทุงยังไม
เกิดข้ึนบนแผนดินโลก และ
บรรดาผักตามทองทุ งยังไมงอก
ข้ึนเลย เพราะพระเยโฮวาหพระ
เจ ายังไม ใหฝนตกบนแผนดิน
โลก และยังไมมีมนุษยที่จะทําไร
ไถนา
6แตมีหมอกข้ึนมาจากแผนดิน
โลก ทําใหพ้ืนแผนดินเปยกทั่ว

(27) ปฐก 5:2; มธ 19:4 (28) ปฐก 9:1, 7; ลนต 26:9 (29) ปฐก 9:3; สดด 104:14-15
(30) โยบ 38:41 (31) สดด 104:24; 1 ทธ 4:4 (1) สดด 33:6 (2) อพย 20:9-11
(3) อสย 58:13 (4) ปฐก 1:1; มคา 3:18 (5) ปฐก 1:11-12; 3:23; 7:4; โยบ 5:10
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หนา 4ปฐมกาล 2
ไป
7พระเยโฮวาหพระเจาทรงป น
มนุษยดวยผงคลีดิน ทรงระบาย
ลมปราณแหงชี วิตเขาทางจมูก
ของเขา และมนุษยจึงเกิดเปน
จิตวิญญาณมีชีวิตอยู
8พระเยโฮวาหพระเจาทรงปลูก
สวนแหงหนึ่งไวในเอเดนทางทิศ
ตะวันออก และพระองคไดทรง
ใหมนุษยซึ่ งพระองคไดทรงปน
มานั้นอาศัยอยูที่นั่น
9แลวพระเยโฮวาหพระเจาทรง
ใหบรรดาตนไมที่งามนาดูและที่
เหมาะสําหรับเปนอาหารงอกข้ึน
บนแผนดินโลก มีตนไมแหง
ชีวิตอยูทามกลางสวนดวย และ
มีตนไมแหงความรูดีและรูชั่ว
10 มี แม น้ํ าสายหนึ่ งไหลออก
จากเอเดนรดสวนนั้น จากที่นั่น
ไดแยกออกเปนแมน้ําสี่สาย
11 ชื่ อของแมน้ําสายที่ หนึ่ งคือ
ปโชน ซึ่งไหลรอบแผนดินฮาวิ-
ลาห ที่นั่นมีแรทองคํา
12 ทองคําที่ แผ นดิ นนั้ นเป น
ทองคําเนื้อดี มียางไมหอม และ
พลอยสีน้ําขาว
13 ชื่อแมน้ําสายที่สองคือกิโฮน
แมน้ําสายนี้ ไดไหลรอบแผนดิน
เอธิโอเปย
14 ชื่ อแมน้ําสายที่ สามคือไท-
กริส ซึ่งไดไหลไปทางทิศตะวัน
ออกของแผนดินอัสซีเรีย และ

แมน้ําสายที่สี่คือยูเฟรติส
15 พระเยโฮวาหพระเจาจึงทรง
นํามนุษยไปอยูในสวนเอเดนให
ดูแลและรักษาสวน
16 พระเยโฮวาหพระเจาจึงทรง
มี พระดํา รั สสั่ งมนุ ษย นั้ นว า
"บรรดาตนไมทุกอย างในสวน
เจากินไดทั้งหมด
17 แตตนไมแหงความรูดีและรู
ชั่วเจาอยากินผลจากตนนั้นเปน
อันขาด เพราะวาเจากินในวันใด
เจาจะตายแนในวันนั้น"

การทรงสรางผูหญิง
18 พระเยโฮวาหพระเจาตรัสวา
"ซึ่ งมนุษยนั้ นอยู คนเดียวก็ไม
เหมาะ เราจะสรางผูอุปถัมภให
เขา"
19พระเยโฮวาหพระเจาทรงปน
บรรดาสัตวในทองทุ ง และ
บรรดานกในอากาศจากดิน แลว
จึงพามายังอาดัมเพ่ือดูวาเขาจะ
เรียกชื่อพวกมันวาอะไร อาดัม
ได เรียกชื่ อบรรดาสัตวที่ มีชี วิต
อยางไร สัตวก็มีชื่ออยางนั้น
20 อาดัมไดตั้ งชื่ อบรรดาสัตว
ใชงาน บรรดานกในอากาศ และ
บรรดาสัตวในทองทุง แตวาสํา-
หรับอาดัมยังไมพบผูอุปถัมภ
21 แล วพระเยโฮวาห พระเจ า
ทรงกระทําใหอาดัมหลับสนิท
และเขาไดหลับสนิท พระองคจึง
ทรงชักกระดู กซี่ โครงอั นหนึ่ ง

(7) ปฐก 3:19, 23; 7:22 (8) ปฐก 3:23-24; 4:16 (9) ปฐก 3:22; อสค 31:8
(11) ปฐก 25:18 (12) กดว 11:7 (14) ดนล 10:4 (17) ปฐก 3:1, 3, 11, 17
(18) 1 คร 11:8-9; 1 ทธ 2:13 (19) ปฐก 1:20, 24; สดด 8:6 (21) 1 ซมอ 26:12
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หนา 5 ปฐมกาล 2, 3
วา `เจาอยากินหรือแตะตองมัน
มิฉะนั้นเจาจะตาย'"
4งูจึงกลาวแกหญิงนั้นวา "เจา
จะไมตายแน
5 เพราะวาพระเจาทรงทราบวา
เจากินผลไมนั้นวันใด ตาของ
เจาจะสวางข้ึนวันนั้น และเจาจะ
เปนเหมือนพระที่รูดีรูชั่ว"

มนุษยลมลงในความบาป
6 เมื่อหญิงนั้นเห็นวา ตนไมนั้น
เหมาะสําหรับเป นอาหารและ
มันงามนาดู และตนไมตนนั้น
เปนที่ นาปรารถนาเพื่ อให เกิด
ปญญา หญิงจึงเก็บผลไมนั้ น
แลวกินเขาไป แลวสงใหสามี
ของนางดวย และเขาไดกิน
7ตาของเขาทั้ งสองก็สว างข้ึ น
เขาจึงรูวาเขาเปลือยกายอยู และ
เขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บ
เปนเครื่องปกปดอวัยวะสวนลาง
ของเขาไว

อาดัมและเอวา
ไมกลาพบพระเจา

8ในเวลาเย็นวันนั้ นเขาทั้ งสอง
ได ยินพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาหพระเจาเสด็จดําเนินอยูใน
สวน อาดัมและภรรยาของเขา
ซอนตัวจากพระพักตรของพระ
เยโฮวาหพระเจาท ามกลางตน
ไมตางๆในสวนนั้น
9 พระเยโฮวาห พระ เจ าทรง
เรี ยกอาดั มและตรั สแก เขาว า

ของเขาออกมา และทรงกระทํา
ใหเนื้อที่ซี่โครงติดกัน
22 กระดูกซี่ โครงซึ่ งพระเยโฮ-
วาหพระเจ าไดทรงชักจากชาย
นั้น พระองคทรงสรางใหเปน
หญิงคนหนึ่ง และทรงนําเธอมา
ใหชายนั้น
23 อาดัมจึงวา "บัดนี้ นี่ เปน
กระดูกจากกระดูกของเรา และ
เนื้ อจากเนื้อของเรา จะตอง
เรียกเธอวาหญิง เพราะวาหญิง
นี้ออกมาจากชาย
24 เหตุฉะนั้นผู ชายจะจากบิดา
มารดาของเขา จะไปผูกพันอยู
กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปน
เนื้ออันเดียวกัน"
25 เขาทั้ งสองยังเปลือยกายอยู
ผูชายและภรรยาของเขายังไมมี
ความอาย

เอวาถูกทดลอง

3งู นั้ นเป นสั ตว ที่ ฉลาดกว า
บรรดาสัตวในทองทุงซึ่งพระ

เยโฮวาหพระเจาไดทรงสรางไว
มันกลาวแกหญิงนั้นวา "จริง
หรือที่พระเจาตรัสวา `เจาอยา
กินผลจากตนไมทุกชนิดในสวน
นี้'"
2หญิงนั้นจึงกลาวแกงูวา "ผล
ของตนไมชนิดต างๆในสวนนี้
เรากินได
3แตผลของตนไมตนหนึ่ งซึ่ ง
อยูทามกลางสวน พระเจาตรัส
(22) 1 ทธ 2:13; ฮบ 13:4 (23) ปฐก 29:14 (24) มธ 19:5 (25) ปฐก 3:7, 10
(1) 1 พศด 21:1 (2) ปฐก 2:16-17 (3) อพย 19:12-13 (4) ยน 8:44; 2 คร 11:3
(6) 1 ทธ 2:14; 1 ยน 2:16 (7) ปฐก 2:25 (8) โยบ 31:33; 38:1; ยรม 23:24
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หนา 6ปฐมกาล 3
ช้ํา และเจาจะกระทําใหสนเทา
ของทานฟกช้ํา"
16 พระองคตรัสแกหญิงนั้นวา
"เราจะเพ่ิ มความทุ กข ยากให
มากข้ึนแกเจาและการตั้ งครรภ
ของเจา เจาจะคลอดบุตรดวย
ความเจ็บปวด เจายังตองการ
สามีของเจา และเขาจะปกครอง
เจา"
17 พระองค ตรั สแก อาดั มว า
"เพราะเหตุ เจ าไดฟ งเสียงของ
ภรรยาเจา และไดกินผลจากตน
ไม ซึ่ งเราไดสั่ งเจาวา เจาอยา
กินผลจากตนนั้น แผนดินจึง
ต องถู กสาปแช งเพราะตั วเจ า
เจาจะตองหากินบนแผนดินนั้น
ด วยความทุ กข ยากตลอดวั น
เวลาในชีวิตของเจา
18 แผ นดิ นจะงอกต นไม ที่ มี
หนามและผักที่ มีหนามแก เจ า
และเจาจะกินผักในทองทุง
19 เจาจะตองหากินด วยเหงื่ อ
ไหลโซมหนาจนกวาเจากลับไป
เปนดิน เพราะเจามาจากดิน เจา
เปนผงคลีดิน และเจาจะกลับไป
เปนผงคลีดิน"
20 อาดัมเรียกชื่อภรรยาของเขา
วาเอวา เพราะวานางเปนมารดา
ของบรรดาชนที่มีชีวิต
21 พระเยโฮวาหพระเจาทรงทํา
เสื้อคลุมดวยหนังสัตวแกอาดัม
และภรรยาและสวมใสใหเขาทั้ ง

"เจาอยูที่ไหน"
10 เขาทูลวา "ขาพระองคไดยิน
พระสุรเสียงของพระองคในสวน
และขาพระองคก็กลัว เพราะวา
ขาพระองคเปลือยกายอยู ขา
พระองคจึงไดซอนตัวเสีย"
11 พระองคตรัสวา "ใครได
บอกเจาวาเจาเปลือยกายอยู เจา
ไดกินผลจากตนไมนั้น ซึ่งเราสั่ง
เจาไววาเจาอยากินแลวหรือ"
12 ชายนั้นทูลวา "หญิงซึ่งพระ
องค ทรงประทานใหอยู กั บข า
พระองคนั้ น นางไดสงผลจาก
ตนไม ขาพระองคจึงรับประ-
ทาน"
13พระเยโฮวาหพระเจาตรัสแก
หญิงนั้นวา "เจาทําอะไรลงไป"
หญิงนั้นทูลวา "งูลอลวงขาพระ
องค ขาพระองคจึงรับประทาน"

การสาปแชง
14พระเยโฮวาหพระเจาตรัสแก
งูนั้ นวา "เพราะเหตุที่ เจาได
กระทําเชนนี้ เจาถูกสาปแชง
มากกวาบรรดาสัตวใชงาน และ
บรรดาสัตวในทองทุ ง เจาจะ
เลื้ อยไปดวยทองของเจา และ
เจาจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลา
ในชีวิตของเจา
15 เราจะให เจากับหญิงนี้ เปน
ปฏิปกษกัน ทั้งเชื้อสายของเจา
กับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของ
นางจะกระทําใหหัวของเจาฟก
(10) ปฐก 2:25 (12) สภษ 28:13 (13) ปฐก 3:4; 2 คร 11:3 (14) พบญ 28:15-20
(15) อสย 7:14; ยน 8:44 (16) ปฐก 4:7; อสย 13:8 (17) ปฐก 2:17; 1 ซมอ 15:23
(18) สดด 104:14 (19) ปฐก 2:7; 5:5; โยบ 21:26 (20) 2 คร 11:3; 1 ทธ 2:13
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หนา 7 ปฐมกาล 3, 4
เครื่องบูชาถวายพระเยโฮวาห
4 เช นกั นอาแบลได นําผลแรก
จากฝูงแกะของเขา และไขมัน
ของแกะ พระเยโฮวาหทรงพอ
พระทั ยต ออาแบลและเครื่ อง
บูชาของเขา
5แตพระองคไมทรงพอพระทัย
ตอคาอินและเครื่องบูชาของเขา
และคาอิ นได โกรธแคนย่ิ งนั ก
สีหนาหมนหมองไป
6พระเยโฮวาหไดตรัสแกคาอิน
วา "ทําไมเจาถึงโกรธแคน และ
ทําไมสีหนาเจาหมนหมองไป
7ถาเจาทําดี เจาจะไมเปนที่
ยอมรับหรอกหรือ ถาเจาทําไมดี
บาปก็ซุ มอยูที่ ประตู มัน
ปรารถนาในตัวเจา และเจาจะ
ครอบครองมัน"

การฆาอาแบล
8คาอินพูดกับอาแบลนองชาย
ของเขา ตอมาเมื่อเขาทั้งสองอยู
ในที่นาดวยกัน คาอินไดลุกข้ึน
ตอสูอาแบลนองชายของเขาและ
ฆาเขา
9พระเยโฮวาหตรัสแกคาอินวา
"อาแบลน องชายของเจ าอยู ที่
ไหน" เขาทูลวา "ขาพระองคไม
ทราบ ขาพระองคเปนผู ดูแล
นองชายหรือ"

การสาปแชงคาอิน
10พระองคตรัสวา "เจาทําอะ-
ไรไป เสียงรองของโลหิตนอง

สอง
พระเจาทรงไลอาดัมและเอวา

ออกจากสวนเอเดน
22 พระเยโฮวาหพระเจาตรัสวา
"ดูเถิด มนุษยกลายมาเปน
เหมือนผูหนึ่ งในพวกเราที่ รู จัก
ความดีและความชั่ว บัดนี้ เกรง
ว าเขาจะย่ื นมือไปหยิบผลจาก
ตนไม แห งชี วิตมากิ นด วยกั น
และมีชีวิตนิรันดรตลอดไป"
23 เหตุฉะนั้นพระเยโฮวาหพระ
เจาจึงทรงใหเขาออกไปจากสวน
เอเดน เพ่ือทําไรไถนาจากที่ดิน
ที่เขากําเนิดมานั้น
24 ดังนั้นพระองคทรงไลมนุษย
ออกไป ทรงตั้งพวกเครูบไวทาง
ทิ ศตะวั นออกของสวนเอเดน
และตั้งดาบเพลิงซึ่งหมุนไดรอบ
ทิศทาง เพ่ือปองกันทางเขาไปสู
ตนไมแหงชีวิต

คาอินและอาแบล

4อาดั มได สมสู กั บ เอ วา
ภรรยาของเขา นางไดตั้ ง

ครรภ และคลอดบุตรชื่อคาอิน
จึงกลาววา "ขาพเจาไดรับชาย
คนหนึ่งจากพระเยโฮวาห"
2นางไดคลอดบุตรอีกครั้ งหนึ่ ง
ซึ่งเปนนองชายของเขาชื่อ อา-
แบล อาแบลเปนคนเลี้ ยงแกะ
แตคาอินเปนคนทําไรไถนา
3อยูมาวันหนึ่งปรากฏวา คาอิน
ได นําผลไม จากไร นามาเป น
(23) ปฐก 4:2; 9:20 (24) ปฐก 2:8-9; อพย 25:18-22; สดด 104:4; อสค 10:1-20
(2) ลก 11:50-51 (3) กดว 18:12 (4) ลนต 3:16; กดว 18:17; ฮบ 11:4
(8) มธ 23:35; ลก 11:51 (9) ยน 8:44; 1 คร 8:11 (10) กดว 35:33; พบญ 21:1-9
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หนา 8ปฐมกาล 4
มาเมืองหนึ่ งและเรียกชื่ อเมือง
นั้ นตามชื่ อบุตรชายของเขาว า
เอโนค
18 เอโนคใหกําเนิดบุตรชื่ ออิ-
ราด อิราดใหกําเนิดบุตรชื่อเม-
หุยาเอล เมหุยาเอลใหกําเนิด
บุตรชื่อเมธูซาเอล เมธูซาเอลให
กําเนิดบุตรชื่อลาเมค
19 ลาเมคไดภรรยาสองคน คน
หนึ่งมีชื่อวาอาดาห อีกคนหนึ่ง
มีชื่อวาศิลลาห
20 นางอาดาหคลอดบุตรชื่ อวา
ยาบาล เขาเปนตนตระกูลของ
คนที่อาศัยอยูในเต็นทและคนที่
เลี้ยงสัตว
21 นองชายของเขามีชื่อวา ยู-
บาล เขาเปนตนตระกูลของ
บรรดาคนที่ ดี ดพิณเขาคู และ
เปาขลุย
22 นางศิลลาหคลอดบุตรดวย
ชื่อวาทูบัลคาอิน ซึ่งเปนผูสอน
บรรดาช างฝมือทําเครื่ องทอง
สัมฤทธิ์และเหล็ก ทูบัลคาอินมี
นองสาวชื่อวานาอามาห
23 ลาเมคพูดกับภรรยาทั้ งสอง
ของเขาวา "อาดาหและศิลลาห
จงฟงเสียงของเรา ภรรยาทั้ ง
สองของลาเมค จงเชื่ อฟงถอย
คําของเรา เพราะเราไดฆาคนๆ
หนึ่ งที่ ทําใหเราบาดเจ็บ ชาย
หนุมที่ทําอันตรายแกเรา
24 ถาผูที่ ฆาคาอินจะไดรับโทษ

ชายของเจารองจากดินถึงเรา
11 บัดนี้ เจาถูกสาปแชงจาก
แผ นดิ นแล วซึ่ งได อ าปากรั บ
โลหิตนองชายของเจาจากมือเจา
12 เมื่อเจาทําไรไถนา มันจะไม
เกิดผลแกเจาเหมือนเดิม เจาจะ
ตองพเนจรรอนเรไปมาในโลก"
13 คาอินทูลแกพระเยโฮวาหวา
"โทษของขาพระองคหนักเหลือ
ที่ขาพระองคจะแบกรับได
14 ดูเถิด วันนี้พระองคไดทรง
ขับไลขาพระองคจากพ้ื นแผน
ดินโลก ขาพระองคจะถูกซอนไว
จากพระพักตรของพระองคและ
ขาพระองคจะพเนจรรอนเรไป
มาในโลก จากนั้นทุกคนที่พบขา
พระองคจะฆาขาพระองคเสีย"
15 พระเยโฮวาหตรัสแก เขาวา
"เหตุฉะนั้นใครก็ตามที่ฆาคาอิน
จะรับโทษถึงเจ็ดเทา" แลวเกรง
วาใครที่พบเขาจะฆาเขา พระ
เยโฮวาหจึงทรงประทับตราที่ตัว
คาอิน

เชื้อสายของคาอินและ
ความเจริญทางดานอารยธรรม
16 คาอิ นได ออกไปจากพระ
พักตรของพระเยโฮวาห และ
อาศัยอยู เมืองโนดทางดานทิศ
ตะวันออกของเอเดน
17 คาอินไดสมสู กับภรรยาของ
เขา นางไดตั้งครรภ และคลอด
บุตรชื่อเอโนค เขาสรางเมืองข้ึน
(11) ปฐก 3:14; พบญ 11:28 (14) ปฐก 9:6; กดว 35:19, 21, 27; พบญ 31:18
(15) ปฐก 4:24; 9:6; สดด 79:12 (16) 2 พกษ 13:23; 24:20; ยรม 23:39; 52:3
(17) สดด 49:11 (19) ปฐก 2:24; 16:3; 1 ทธ 3:2 (24) ปฐก 4:15
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หนา 9 ปฐมกาล 4, 5
คลายคลึงกันกับเขา และเรียก
ชื่อของเขาวาเสท
4ตั้ งแตอาดัมใหกําเนิดเสทแลว
ก็มีอายุตอไปอีกแปดรอยป และ
เขาใหกําเนิดบุตรชายและบุตร
สาวหลายคน
5 รวมอายุที่ อาดัมมีชี วิตอยู ได
เการอยสามสิบปและเขาไดสิ้ น
ชีวิต
6 เสทอยูมาไดรอยหาป และให
กําเนิดบุตรชื่อเอโนช
7ตั้ งแต เสทให กํา เนิ ดเอโนช
แลว ก็มีอายุตอไปอีกแปดรอย
เจ็ดป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
8รวมอายุของเสทไดเการอยสิบ
สองปและเขาไดสิ้นชีวิต
9 เอโนชอยูมาไดเกาสิบป และ
ใหกําเนิดบุตรชื่อเคนัน
10 ตั้งแตเอโนชใหกําเนิดเคนัน
แลว ก็มีอายุตอไปอีกแปดรอย
สิบหาป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
11 รวมอายุ ของเอโนชได เก า
รอยหาปและเขาไดสิ้นชีวิต
12 เคนันอยูมาไดเจ็ดสิบป และ
ใหกําเนิดบุตรชื่อมาหะลาเลล
13 ตั้ งแต เคนั นใหกําเนิ ดมา-
หะลาเลลแลว ก็มีอายุตอไปอีก
แปดรอยสี่สิบป และใหกําเนิด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
14 รวมอายุ ของเคนั นได เก า

เปนเจ็ดเทา แลวผู ที่ ฆาลาเมค
จะไดรับโทษเจ็ดสิบเจ็ดเทาเปน
แน"

การกําเนิดของเสท
25 อาดัมไดสมสู กับภรรยาของ
เขาอีกครั้ งหนึ่ ง นางไดคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง และเรียกชื่ อ
ของเขาวาเสท นางพูดวา
"เพราะวาพระเจาทรงโปรดให
ข าพเจ ามี เชื้ อสายอี กคนหนึ่ ง
แทนอาแบล ผู ซึ่ งถูกคาอินฆา
ตาย"
26 ฝายเสทกําเนิดบุตรชายคน
หนึ่งดวย เขาเรียกชื่อของเขาวา
เอโนช ตั้ งแตนั้นมามนุษยเร่ิม
ตนที่ จะรองเรียกพระนามของ
พระเยโฮวาห

ลําดับวงศวานจากอาดัม
ถึงโนอาห

5นี้ เป นหนั งสื อลําดั บพงศ
พันธุ ของอาดัม ในวันที่

พระเจาไดทรงสร างมนุษยนั้ น
พระองคทรงสรางตามแบบพระ
ฉายาของพระเจา
2พระองค ทรงสร างให เป นผู
ชายและผูหญิง และทรงอวย
พระพรแกเขา และทรงเรียกชื่อ
เขาทั้ งสองวาอาดัม ในวันที่ เขา
ถูกสรางข้ึนนั้น
3และอาดัมอยู มาไดหนึ่ งรอย
สามสิบป และใหกําเนิดบุตร
ชายคนหนึ่ ง มีรูปรางหนาตา
(25) ปฐก 5:3 (26) ปฐก 5:6; 12:8; 26:25; 1 พกษ 18:24; สดด 116:17; ยอล 2:32
(1) ปฐก 1:26; 2:4; 6:9; 9:6 (2) ปฐก 1:27-28; 9:1 (3) ปฐก 4:25; 1 คร 15:48-49
(4) ปฐก 4:25; 1 พศด 1:1-4 (5) ปฐก 2:17; ฮบ 9:27 (6) ปฐก 4:26; ยด 1:14-15
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หนา 10ปฐมกาล 5
รับเขาไป
25 เมธูเสลาหอยูมาไดรอยแปด
สิบเจ็ดป และใหกําเนิดบุตรชื่อ
ลาเมค
26 ตั้ งแต เมธู เสลาหใหกําเนิด
ลาเมคแลว ก็มีอายุตอไปอีกเจ็ด
รอยแปดสิบสองป และใหกํา-
เนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน
27 รวมอายุของเมธู เสลาห ได
เการอยหกสิบเกาปและเขาได
สิ้นชีวิต
28 ลาเมคอยูมาไดรอยแปดสิบ
สองป และใหกําเนิดบุตรชาย
คนหนึ่ง
29 เขาเรียกชื่อบุตรชายวา โน-
อาห กลาววา "คนนี้ จะเปนที่
ปลอบประโลมใจเราเกี่ ยวกั บ
การงานของเรา และความ
เหนื่ อยยากของมือเรา เพราะ
เหตุแผนดินที่ พระเยโฮวาหได
ทรงสาปแชงนั้น"
30 ตั้ งแตลาเมคใหกําเนิดโน-
อาหแลว ก็มีอายุตอไปอีกหา
รอยเกาสิบหาป และใหกําเนิด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
31 รวมอายุของลาเมคได เจ็ ด
รอยเจ็ดสิบเจ็ดปและเขาไดสิ้ น
ชีวิต
32 โนอาหมีอายุไดหารอยปและ
โนอาหใหกําเนิดบุตรชื่ อ เชม
ฮาม และยาเฟท

รอยสิบปและเขาไดสิ้นชีวิต
15 มาหะลาเลลอยูมาไดหกสิบ
หาป และใหกําเนิดบุตรชื่อยา-
เรด
16 ตั้ งแตมาหะลาเลลใหกําเนิด
ยาเรดแลว ก็มีอายุตอไปอีก
แปดรอยสามสิบป และใหกํา-
เนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน
17 รวมอายุของมาหะลาเลลได
แปดรอยเกาสิบหาปและเขาได
สิ้นชีวิต
18 ยาเรดอยู มาได ร อยหกสิบ
สองป และใหกําเนิดบุตรชื่อเอ-
โนค
19 ตั้ งแตยาเรดใหกําเนิ ดเอ-
โนคแลว ก็มีอายุตอไปอีกแปด
รอยป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
20 รวมอายุ ของยาเรดได เก า
รอยหกสิบสองปและเขาไดสิ้ น
ชีวิต
21 เอโนคอยู มาไดหกสิบหาป
และใหกําเนิดบุตรชื่อเมธูเสลาห
22 ตั้ งแตเอโนคใหกําเนิดเมธู-
เสลาหแลว ก็ดําเนินกับพระเจา
สามรอยป และใหกําเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน
23 รวมอายุของเอโนคไดสาม
รอยหกสิบหาป
24 เอโนคไดดําเนินกับพระเจา
และหายไป เพราะพระเจาทรง
(22) ปฐก 6:9; 17:1; 24:40; 48:15; 2 พกษ 20:3; สดด 16:8; มคา 6:8; มลค 2:6
(24) ปฐก 7:11; 2 พกษ 2:10-11; สดด 49:15; 73:24; ยนา 1:17; ฮบ 11:5; ยด 1:14
(29) ปฐก 3:17-19; 4:11; ลก 3:36 (32) ปฐก 6:10; 10:21
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หนา 11 ปฐมกาล 6
6พระเยโฮวาห ทรงโทมนั สที่
พระองคไดทรงสรางมนุษยบน
แผนดินโลก และกระทําใหพระ
องคทรงเศราโศกภายในพระทัย
ของพระองค
7พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะ
ทําลายมนุษย ที่ เราได สร างมา
จากพ้ืนแผนดินโลก ทั้ งมนุษย
และสั ตว และสั ตว เลื้ อยคลาน
และนกในอากาศ เพราะวาเรา
เสียใจที่เราไดสรางพวกเขามา"

โนอาหตอนาวา
8แต โนอาห เป นที่ โปรดปราน
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห
9ตอไปนี้ คือพงศพันธุ ของโน-
อาห โนอาหเปนคนชอบธรรม
และดีรอบคอบในสมัยของทาน
และโนอาหดําเนินกับพระเจา
10 โนอาห ให กําเนิ ดบุตรชาย
สามคน ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท
11 ดังนั้นมนุษยโลกจึงชั่วชาตอ
พระพักตรพระเจา และแผนดิน
โลกก็เต็มไปดวยความอํามหิต
12 พระเจ าทอดพระเนตรบน
แผนดินโลก และดูเถิด แผนดิน
โลกก็ชั่ วชา เพราะวาบรรดา
เนื้อหนังไดกระทําการชั่ วชาบน
แผนดินโลก
13 พระเจ าตรั สแก โนอาห ว า
"ตอหนาเราบรรดาเนื้อหนังก็มา
ถึงวาระสุดทายแลว เพราะวา

ความชั่วของมนุษยชาติ

6ตอมาเมื่อมนุษยเร่ิมทวีมาก
ข้ึนบนพื้นแผนดินโลก และ

พวกเขาใหกําเนิดบุตรสาวหลาย
คน
2 บุตรชายทั้ งหลายของพระเจา
เห็นวา บุตรสาวทั้ งหลายของ
มนุษยสวยงาม และพวกเขารับ
เธอทั้ งหลายไว เปนภรรยาตาม
ชอบใจของพวกเขา

คําเตือนของพระเจา
ถึงการพิพากษา

3พระเยโฮวาหตรัสวา "วิญ-
ญาณของเราจะไม วิ งวอนกั บ
มนุษยตลอดไป เพราะเขาเปน
แตเนื้อหนัง อายุของเขาจะเพียง
แครอยย่ีสิบป"
4ในคราวนั้นมีพวกมนุษยยักษ
บนแผนดินโลก แลวภายหลัง
เมื่ อบุตรชายทั้ งหลายของพระ
เจ าสมสู กั บบุตรสาวทั้ งหลาย
ของมนุษย และเธอทั้ ง
หลายคลอดบุตรใหแกพวกเขา
บุตรเหล านั้ นเปนคนมี อํานาจ
มาก ตั้งแตสมัยโบราณเปนคนมี
ชื่อเสียง
5และพระเจาทรงเห็นวาความ
ชั่ วของมนุษยมีมากบนแผนดิน
โลก และเจตนาทุกอยางแหง
ความคิดทั้ งหลายในใจของเขา
ลวนแตชั่ วรายอยางเดียวเสมอ
ไป
(1) ปฐก 1:28 (2) พบญ 7:3-4 (3) สดด 78:39; กท 5:16-17 (4) กดว 13:32-33
(5) ปฐก 8:21 (6) 1 ซมอ 15:11, 29 (7) ปฐก 7:4, 23 (8) ปฐก 19:19 (9) ปฐก 5:22
(10) รม 5:32 (11) อสค 8:17 (12) สดด 14:1-3; 53:2-3 (13) ปฐก 6:17; 1 ปต 4:7
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หนา 12ปฐมกาล 6, 7
สัตวเลื้อยคลานตามชนิดของมัน
อยางละคูจะมาหาเจาเพ่ือรักษา
ชีวิตไว
21 เจ าจงหาอาหารทุกอย างที่
กินได และสะสมไวสําหรับเจา
และมันจะเปนอาหารสําหรับเจา
และสัตวทั้งปวง"
22 โนอาหไดกระทําตามทุกสิ่ ง
ที่พระเจาทรงบัญชาแกทาน ดัง
นั้นทานจึงกระทํา
โนอาห ครอบครัวของเขา

และบรรดาสัตวเขาไปในนาวา

7และพระเยโฮวาห ตรั สแก
โนอาหวา "เจาและครอบ

ครั วทั้ งหมดจงเข าไปในนาวา
เพราะวาเราเห็นวา เจาชอบ
ธรรมตอหนาเราในชั่วอายุนี้
2 เจาจงเอาสัตวทั้งปวงที่สะอาด
ทั้งตัวผูและตัวเมียอยางละเจ็ดคู
และสัตวทั้ งปวงที่ ไมสะอาดทั้ ง
ตัวผูและตัวเมียอยางละคู
3นกในอากาศทั้ งตั วผู และตั ว
เมียอยางละเจ็ดคูดวย เพ่ือรัก-
ษาชีวิตไวใหสืบเชื้ อสายบนพื้น
แผนดินโลก
4 เพราะวาอีกเจ็ดวันเราจะบัน-
ดาลใหฝนตกบนแผนดินโลกสี่
สิบวันสี่ สิบคืน และสิ่ งที่ มีชี วิต
ทั้ งปวงที่ เราสรางมานั้น เราจะ
ทําลายเสียจากพ้ืนแผนดินโลก"
5 โนอาหไดกระทําตามทุกสิ่ งที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาแกทาน

แผนดิ นโลกเต็ มไปด วยความ
อํามหิตเพราะพวกเขา และ
ดูเถิด เราจะทําลายพวกเขา
พรอมกับแผนดินโลก
14 เจ าจงต อนาวาด วยไม สน
โกเฟอร เจาจงทําเปนหองๆใน
นาวา และยาทั้งขางในขางนอก
ดวยชัน
15 เจาจงตอนาวาตามนี้ นาวา
ยาวสามรอยศอก กวางหาสิบ
ศอก และสูงสามสิบศอก
16 เจาจงทําชองในนาวา และ
ใหอยูขางบนขนาดศอกหนึ่งและ
เจาจงตั้ งประตูที่ ดานขางนาวา
เจาจงทําเปนชั้ นลาง ชั้นที่สอง
และชั้นที่สาม
17 ดูเถิด เราเองเปนผู กระ-
ทําให น้ํ าท วมบนแผ นดิ นโลก
เพ่ื อทําลายบรรดาเนื้ อหนังใต
ฟาที่ มีลมปราณแหงชีวิต และ
ทุกสิ่งบนแผนดินโลกจะตายสิ้น
18 แตเราจะตั้ งพันธสัญญาของ
เราไวกับเจา และเจาจงเขาอยูใน
นาวา ทั้งเจา บุตรชาย ภรรยา
และบุตรสะใภของเจาพรอมกับ
เจา
19 เจาจงนําสัตวทั้งปวงที่มีชีวิต
ทั้ งตั วผู และตั วเมี ยทุ กชนิ ด
อยางละคู เขาไปในนาวาเพื่ อ
รักษาชีวิต
20 นกตามชนิดของมัน และ
สั ตว ใช งานตามชนิ ดของมั น
(17) ปฐก 7:4, 21-23; ลก 16:22 (18) ปฐก 7:1, 7, 13; 8:20-9:17 (19) ปฐก 7:2
(20) ปฐก 7:9, 15 (22) ปฐก 7:5, 9, 16 (1) ปฐก 6:9; สดด 33:18; สภษ 10:9
(2) ลนต 10:10; 11; พบญ 14:3-20 (4) ปฐก 7:10, 12, 17; อพย 7:25 (5) ปฐก 6:22
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หนา 13 ปฐมกาล 7
คลานไปมาบนแผนดินโลกตาม
ชนิดของมัน และนกทั้งปวงตาม
ชนิดของมัน คือบรรดานกทุก
ชนิดที่มีลักษณะแตกตางกัน
15 สั ตว ทั้ งปวงที่ มี ลมปราณ
แห งชี วิ ตได เข าไปหาโนอาห
ในนาวาเปนคูๆ
16 สัตวทั้ งปวงที่ เข าไปนั้ นได
เขาไปทั้ งตัวผูและตัวเมียตามที่
พระเจ าได ทรงบัญชาแก ท าน
และพระเยโฮวาหทรงปดประตู
ใหทาน

นํ้าทวม
17 น้ําไดทวมแผนดินโลกสี่ สิบ
วัน และน้ําก็ทวีมากข้ึนและหนุน
นาวาใหสูงเหนือแผนดินโลก
18 น้ําไหลเชี่ ยวและทวีมากย่ิ ง
ข้ึนบนแผนดินโลก และนาวา
ลอยบนผิวน้ํา
19 น้ําไหลเชี่ยวทวีมากย่ิงข้ึนบน
แผนดินโลก และน้ําก็ทวมภูเขา
สูงทุกแหงทั่วใตฟา
20 น้ําไหลเชี่ยวทวมเหนือภูเขา
สิบหาศอก
21บรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหว
บนแผนดินโลก ทั้งนก สัตวใช
งาน สัตวปา และสัตวเลื้ อย
คลานที่ คลานไปมาบนแผนดิน
โลก และมนุษยทั้งปวงก็ตายสิ้น
22 มนุ ษย ทั้ งปวงผู ซึ่ งมี ลม
ปราณแหงชีวิตเขาออกทางจมูก
สิ่งสารพัดที่อยูบนบกตายสิ้น

6 เมื่ อน้ํ าท วมบนแผนดิ นโลก
โนอาหมีอายุไดหกรอยป
7 โนอาหทั้ งบุตรชาย ภรรยา
และบุตรสะใภทั้งหลายจึงเขาไป
ในนาวาเพราะเหตุน้ําทวม
8สัตวทั้ งปวงที่ สะอาดและสัตว
ทั้ งปวงที่ ไม สะอาดและฝู งนก
และบรรดาสัตวที่ เลื้อยคลานบน
แผนดินโลก
9 ได เข าไปหาโนอาห ในนาวา
เปนคูๆทั้งตัวผูและตัวเมีย ตาม
ที่พระเจาไดทรงบัญชาไวแกโน-
อาห
10 ตอมาอีกเจ็ดวันน้ําก็ทวมบน
แผนดินโลก
11 เมื่ อโนอาหมีชี วิตอยู ไดหก
รอยป ในเดือนที่สอง วันที่สิบ
เจ็ดของเดือนนั้น ในวันเดียวกัน
นั้นเอง น้ําพุทั้งหลายที่อยูที่ลึก
ใตบาดาลก็พลุงข้ึนมา และชอง
ฟาก็เปดออก
12 ฝนตกบนแผนดินโลกสี่ สิบ
วันสี่สิบคืน
13 ในวันเดียวกันนั้นเองโนอาห
และบุตรชายของโนอาห คือเชม
ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโน-
อาห และบุตรสะใภทั้ งสามได
เขาไปในนาวา
14 เขาเหลานั้ นและสัตวปาทั้ ง
ปวงตามชนิดของมัน และสัตว
ใชงานทั้ งปวงตามชนิดของมัน
และบรรดาสั ตว เลื้ อยคลานที่
(6) ปฐก 5:4, 32 (7) ปฐก 6:18; 7:1, 13 (11) ปฐก 8:2; สดด 78:23; สภษ 8:28
(12) ปฐก 7:4, 17 (14) ปฐก 1:21; 6:19 (15) ปฐก 6:19-20; 7:9 (16) ปฐก 7:2-3
(17) ปฐก 7:4, 12; 8:6 (18) สดด 104:26 (21) ปฐก 6:7, 13, 17; 7:4 (22) ปฐก 2:7
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หนา 14ปฐมกาล 7, 8
นั้น
7ทานปลอยกาตัวหนึ่ ง ซึ่ งมัน
บินไปมาจนกระทั้ งน้ําลดแห ง
จากแผนดินโลก
8ท านจึ งปล อยนกเขาตั วหนึ่ ง
ดวยเพ่ือจะรูวา น้ําไดลดลงจาก
พ้ืนแผนดินโลกหรือยัง
9แตนกเขาไมพบที่ที่ จะจับอา-
ศัยอยูไดเพราะน้ํายังทวมทั่วพ้ืน
แผนดินโลกอยู มันจึงไดกลับมา
หาทานในนาวา ดังนั้ นทานจึง
ย่ืนมือออกไปจับนกเขาเขามาไว
ดวยกันในนาวา
10 ทานคอยอยูอีกเจ็ดวัน ทาน
จึงปลอยนกเขาไปจากนาวาอีก
ครั้งหนึ่ง
11 ในเวลาเย็นนกเขาก็กลับมา
ยังทาน ดูเถิด มันคาบใบมะ-
กอกเทศเขียวสดมา ดังนั้นโน-
อาหจึงรู วา น้ําไดลดลงจาก
แผนดินโลกแลว
12 ทานคอยอยูอีกเจ็ดวัน และ
ปลอยนกเขาออกไป แลวมันไม
กลับมาหาทานอีกเลย
13 ตอมาปที่ หกรอยเอ็ดเดือน
ที่หนึ่งวันที่หนึ่งของเดือนนั้นน้ํา
ก็แหงจากแผนดินโลก โนอาหก็
เปดหลังคาของนาวาและมองดู
ดูเถิด พ้ืนแผนดินแหงแลว
14 ในเดือนที่สองวันที่ ย่ีสิบเจ็ด
ของเดือนนั้นแผนดินโลกก็แหง
สนิท

23 สิ่ งที่ มีชี วิตทั้ งปวงที่ อยู บน
พ้ืนแผนดินโลกถูกทําลาย ทั้ ง
มนุษย สัตวใชงาน สัตวเลื้อย
คลาน และนกในอากาศ และทุก
สิ่ งถู กทําลายจากแผนดิ นโลก
เหลืออยูแตโนอาหและทุกสิ่ งที่
อยูกับทานในนาวา
24 น้ําไหลเชี่ ยวบนแผนดินโลก
เปนเวลาหนึ่งรอยหาสิบวัน
นํ้าลดลงและนาวาคางอยู
บนเทือกเขาอารารัต

8พระเจาทรงระลึกถึงโนอาห
บรรดาสั ตว ที่ มี ชี วิ ตและ

สัตวใชงานทั้ งปวงที่ อยูกับทาน
ในนาวา และพระเจาทรงทําให
ลมพัดมาเหนือแผนดินโลก และ
น้ําทั้งปวงก็ลดลง
2น้ําพุทั้ งหลายที่ อยู ใตบาดาล
และชองฟาทั้งปวงก็ปด และฝน
ที่ตกจากฟาก็หยุด
3น้ําก็คอยๆลดลงจากแผนดิน
โลก และลวงไปรอยหาสิบวัน
แลวน้ําก็ลดลง
4ณ เดือนที่ เจ็ด วันที่ สิบเจ็ด
นาวาก็คางอยู บนเทือกเขาอา-
รารัต
5น้ําก็คอยๆลดลงจนถึงเดือนที่
สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หนึ่ง
ของเดือนนั้น ยอดภูเขาตางๆ
โผลข้ึนมา
6ตอจากนั้นอีกสี่สิบวัน โนอาห
ก็เปดชองในนาวาที่ทานไดทําไว
(23) มธ 24:38-39; ลก 17:26-27; ฮบ 11:7; 1 ปต 3:20; 2 ปต 2:5 (24) ปฐก 8:3-4
(1) ปฐก 19:29; อพย 2:24; 14:21; 15:10; 1 ซมอ 1:19; โยบ 12:15; สดด 29:10
(2) ปฐก 7:4, 11-12; พบญ 11:7; โยบ 38:37 (3) ปฐก 7:24 (6) ปฐก 6:16
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หนา 15 ปฐมกาล 8, 9
เราจะไมประหารสิ่ งทั้ งปวงที่ มี
ชี วิตอีก เหมือนอยางที่ เราได
กระทําแลวนั้น
22 ในขณะที่ โลกยังดํารงอยูนั้ น
จะมีฤดูหวานฤดูเก็บเกี่ยว เวลา
เย็นเวลารอน ฤดูรอนฤดูหนาว
กลางวันกลางคืนตอไป"

คุณคาของชีวิต

9พระเจาทรงอวยพระพรแก
โนอาห และบุ ตรชายทั้ ง

หลายของทาน และตรัสแกพวก
เขาวา "จงมีลูกดก และทวีมาก
ข้ึนจนเต็มแผนดิน
2สัตวปาทั้งปวงบนแผนดินโลก
บรรดานกในอากาศ สิ่งทั้งปวงที่
คลานไปมาบนแผนดินโลก และ
บรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว
พวกเจาและหวาดกลัวตอพวก
เจา พวกมันจะถูกมอบอยูในมือ
พวกเจา
3สิ่ งทั้ งปวงที่มีชี วิตเคลื่ อนไหว
ไปมาจะเปนอาหารของพวกเจา
เชนเดียวกับพืชผักเขียวสด เรา
ยกทุกสิ่งใหแกพวกเจา
4แตเนื้ อกับชีวิตของมัน คือ
เลือดของมัน พวกเจาอยากิน
เลย

ผูท่ีฆาคนมีโทษถึง
ประหารชีวิต

5 โลหิ ตเจ าที่ เปนชี วิตของเจ า
เราจะเรียกเอาแนนอน เราจะ
เรียกเอาจากชีวิตของสัตวปาทั้ ง

15พระเจาตรัสแกโนอาหวา
16 "จงออกไปจากนาวา ทั้งเจา
ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ
ทั้งหลายของเจา
17 จงพาสั ตว ที่ มี ชี วิ ตทั้ งปวง
ที่อยูดวยกันกับเจา คือบรรดา
เนื้อหนัง ทั้งนก สัตวใชงานและ
สัตวเลื้ อยคลานทั้ งปวงที่ คลาน
ไปมาบนแผนดินโลกใหออกมา
เพ่ื อพวกมันจะทวีมากข้ึ นบน
แผนดินโลก และมีลูกดกทวีมาก
ข้ึนบนแผนดินโลก"
18 โนอาหจึงออกไป พรอม
ทั้ งบุตรชาย ภรรยา และบุตร
สะใภทั้งหลายที่อยูกับทาน
19 สัตวปาทั้ งปวง บรรดาสัตว
เลื้อยคลาน นกทั้งปวง และทุก
สิ่ งที่คลานไปมาบนแผนดินโลก
ตามชนิดของพวกมัน ออกไป
จากนาวา

โนอาหถวายเครื่องบูชา
20 โนอาหก็สร างแทนบูชาแด
พระเยโฮวาห และเอาบรรดา
สัตวที่ สะอาดและบรรดานกที่
สะอาดถวายเปนเครื่ องเผาบูชา
ที่แทนนั้น
21 พระเยโฮวาห ได ดมกลิ่ น
หอมหวาน และพระเยโฮวาห
ทรงดําริในพระทัยวา "เราจะไม
สาปแชงแผนดินอีกเพราะเหตุ
มนุษย ดวยวาเจตนาในใจของ
เขาลวนแตชั่ วรายตั้ งแต เด็กมา
(16) ปฐก 7:13 (17) ปฐก 1:22, 28 (20) ปฐก 3:17 (21) ปฐก 3:17; 6:5, 7, 13, 17
(22) ปฐก 10:25; สดด 74:16 (1) ปฐก 1:28-29; 8:17 (2) ปฐก 1:26, 28; สดด 8:6
(3) ปฐก 1:29; พบญ 12:15 (4) ลนต 7:26; 17:10-16 (5) ปฐก 4:9-10; อพย 21:28
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หนา 16ปฐมกาล 9
สัตวที่มีชี วิตทั้ งปวงที่อยูกับเจา
ในทุกชั่วอายุตลอดไปเปนนิตย
13 เราไดตั้ งรุ งของเราไวที่ เมฆ
และมันจะเปนหมายสําคัญแหง
พันธสัญญาระหวางเรากับแผน
ดินโลก
14 และตอมาเมื่ อเราใหมี เมฆ
เหนือแผนดินโลก จะเห็นรุ งที่
เมฆนั้น
15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญ-
ญาของเราซึ่ งมี ระหว างเรากับ
พวกเจาและสิ่ งที่ มีชี วิตทั้ งปวง
แหงบรรดาเนื้อหนัง และน้ําจะ
ไม มาท วมทําลายบรรดาเนื้ อ
หนังอีกตอไป
16 จะมี รุ งที่ เมฆและเราจะมอง
ดูมันเพ่ื อเราจะระลึกถึงพันธ-
สัญญานิรันดร ระหวางพระเจา
กับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตแหงบรรดา
เนื้อหนังที่อยูบนแผนดินโลก"
17 และพระเจาตรัสแกโนอาห
วา "นี่ เปนหมายสําคัญแหง
พันธสัญญาซึ่ งเราไดตั้ งไว ระ-
หวางเรากับบรรดาเนื้ อหนังบน
แผนดินโลก"
18 บุตรชายของโนอาหที่ไดออก
จากนาวา คือเชม ฮาม และยา-
เฟท และฮามเปนบิดาของคา-
นาอัน
19 นี่ เปนบุตรชายสามคนของ
โนอาห และมนุษยที่ กระจัด
กระจายออกไปทั่วโลกมาจากคน

ปวงและจากมือมนุษย เราจะ
เรี ยกเอาชี วิตมนุษย จากมือพ่ี
นองของตนทุกคน
6 ผู ใดทําให โลหิ ตของมนุ ษย
ไหล ผู อื่ นจะทําใหผูนั้ นโลหิต
ไหล เพราะวาพระเจาทรงสราง
มนุษย ตามแบบพระฉายาของ
พระองค
7 เจาจงมีลูกดกทวีมากข้ึนอุดม
บริ บูรณในแผนดินโลกและทวี
มากข้ึนในนั้น"
8พระเจาจึงตรัสแกโนอาหและ
บุตรชายทั้งหลายที่อยูกับทานวา

พระเจาทรงกระทํา
พันธสัญญากับโนอาห

9"ดูเถิด เราตั้ งพันธสัญญา
ของเรากับพวกเจา และกับ
เชื้อสายของเจาสืบไป
10 และกับสัตวที่ มีชี วิตทั้ งปวง
ที่อยูกับเจา ทั้งนก สัตวใชงาน
และบรรดาสัตวป าบนแผนดิน
โลกที่ อยู กับเจา สัตวทั้ งปวงที่
ออกจากนาวา รวมทั้ งบรรดา
สัตวปาบนแผนดินโลก
11 เราจะตั้ งพันธสัญญาของเรา
ไวกับพวกเจาวา จะไมมีการทํา
ลายบรรดาเนื้ อหนังโดยน้ําทวม
อีก จะไมมีน้ํามาทวมทําลายโลก
อีกตอไป"
12พระเจาตรัสวา "นี่เปนหมาย
สําคัญแหงพันธสัญญาซึ่ งเราตั้ ง
ไวระหวางเรากับพวกเจา และ
(6) ปฐก 1:26-27 (7) ปฐก 9:1, 19 (9) ปฐก 6:18; อสย 54:9 (10) สดด 145:9
(11) ปฐก 8:21 (12) ปฐก 9:13, 17 (13) อสค 1:28; วว 4:3 (15) ลนต 26:42, 45
(16) ปฐก 17:13, 19; 2 ซมอ 23:5 (18) ปฐก 9:25-27; 10:6 (19) ปฐก 5:32; 9:1, 7
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หนา 17 ปฐมกาล 9, 10
ชีวิตตอไปอีกสามรอยหาสิบป
29 รวมอายุของโนอาห ได เก า
รอยหาสิบปและทานไดสิ้นชีวิต

10ตอไปนี้ เป นพงศ พันธุ
ของบุ ตรชายทั้ งหลาย

ของโนอาห คือเชม ฮาม และ
ยาเฟท และพวกเขากําเนิดบุตร
ชายหลายคนหลังน้ําทวม

เชื้อสายของยาเฟท
2 บุตรชายทั้ งหลายของยาเฟท
ชื่อโกเมอร มาโกก มีเดีย ยา-
วาน ทูบัล เมเชค และทิราส
3 บุตรชายทั้ งหลายของโกเมอร
ชื่ออัชเคนัส รีฟาท และโทการ-
มาห
4 บุตรชายทั้ งหลายของยาวาน
ชื่อเอลีชาห ทารชิช คิทธิม และ
โดดานิม
5จากเชื้อสายเหลานี้ อาณาเขต
ของชนชาติทั้ งหลายไดแบงแยก
ตามดินแดนตางๆของพวกเขา
แตละคนตามภาษาของเขา ตาม
ครอบครัวของพวกเขา ตามชาติ
ของพวกเขา

เชื้อสายของฮาม
6 บุตรชายทั้ งหลายของฮามชื่ อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
7 บุตรชายทั้ งหลายของคูชชื่ อ
เส-บา ฮาวิลาห สับทาห ราอา-
มาห และสับเทคา และบุตร
ชายทั้ งหลายของราอามาห ชื่อ
เชบาและเดดาน

เหลานี้
โนอาหเมาเหลาองุน

20 โนอาหเร่ิมเปนชาวสวนและ
เขาทําสวนองุน
21 ท านได ดื่ มเหล าองุ นจน
เมาและทานก็เปลือยกายอยู ใน
เต็นทของทาน
22 ฮาม บิดาของคานาอัน เห็น
บิดาของตนเปลือยกายอยู จึง
บอกพ่ีนองทั้ งสองคนของเขาที่
อยูภายนอก
23 เชมกับยาเฟทเอาผาผืนหนึ่ง
พาดบ าของเขาทั้ งสองคนเดิน
หั นหลั งเข าไปปกปดกายบิดา
ของพวกเขาที่ เปลือยอยู และมิ
ไดหันหน าดูกายบิดาของพวก
เขาที่เปลือยอยูนั้น
24 โนอาหสรางเมาแลวจึงรู ว า
บุตรชายสุ ดท องของเขาได ทํา
อะไรแกทาน

คานาอันถูกสาปแชง
25 ทานพูดวา "คานาอันจงถูก
สาปแชง และเขาจะเปนทาสแหง
ทาสทั้งหลายของพ่ีนองของเขา"
26 ทานพูดวา "สรรเสริญพระ
เยโฮวาหพระเจาของเชม และ
คานาอันจะเปนทาสของเขา
27 พระเจาจะทรงเพิ่ มพูนยา-
เฟทและเขาจะอาศัยอยูในเต็นท
ของเชม และคานาอันจะเปน
ทาสของเขา"
28 หลั งจากน้ํ า ท วมโนอาห มี
(20) ปฐก 3:19, 23; 4:2 (21) 1 ซมอ 25:26; สภษ 20:1 (23) อพย 20:12; กท 6:1
(25) พบญ 27:16; ยชว 9:23, 27 (26) ปฐก 14:20; 24:27 (27) ปฐก 10:2-5; 39:3
(1) ปฐก 9:1, 7, 19 (2) 1 พศด 1:5-7 (5) ปฐก 11:8 (6) 1 พศด 1:8-16
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หนา 18ปฐมกาล 10
ครอบครัวตางๆของคนคานาอัน
ก็กระจัดกระจายออกไป
19 เขตแดนของคนคานาอันจาก
เมืองไซดอน ไปทางเมืองเกราร
จนถึงเมืองกาซา ไปทางเมือง
โสโดม เมืองโกโมราห เมือง
อัดมาห และเมืองเศโบยิมจน
ถึงเมืองลาชา
20 นี่ เปนบุตรชายทั้ งหลายของ
ฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา
ตามภาษาของพวกเขา ตาม
แผ นดิ นของพวกเขาและตาม
ชาติของพวกเขา

เชื้อสายของเชม
21 เชนเดียวกันเชมผูเปนบรรพ
บุรุษของบรรดาชนเอเบอร ผู
เปนพ่ีชายคนโตของยาเฟท เขา
ก็ใหกําเนิดบุตรหลายคนดวย
22 บุตรของเชมชื่อเอลาม อัส-
ชูร อารฟคชาด ลูด และอารัม
23 บุตรอารัมชื่ออูส ฮุล เกเธอร
และมัช
24 อารฟคชาดใหกําเนิ ดบุตร
ชื่อเชลาห และเชลาหใหกําเนิด
บุตรชื่อเอเบอร
25 เอเบอร ใหกําเนิดบุตรชาย
สองคน คนหนึ่ งชื่ อเพเลก
เพราะในสมัยของเขาแผนดินถูก
แบงแยก และนองชายของเขา
ชื่อโยกทาน
26 โยกทานให กําเนิ ดบุตรชื่ อ
อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท

8 คูชใหกําเนิดบุตรชื่ อนิมโรด
เขาเริ่ มเปนคนมีอํานาจมากบน
แผนดินโลก
9 เขาเปนพรานที่มีกําลังมากตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห ดังนั้น
จึงวา "เหมือนกับนิมโรดพรานที่
มีกําลั งมากตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห"
10 การเริ่มตนของอาณาจักรเขา
คือเมืองบาเบล เมืองเอเรก
เมืองอัคคัด และเมืองคาลเนห
ในแผนดินของชินาร
11 ฝ ายอั สซู รจึ งออกไปจาก
แผนดินของชินารนั้น และสราง
เมืองนีนะเวห เมืองเรโหโบท
และเมืองคาลาห
12 และเมื องเรเสนซึ่ งอยู ระ-
หวางเมืองนีนะเวห กับเมือง
คาลาห เมืองนี้เปนเมืองใหญ
13 มิสรายิมใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู-
ฮิม
14ปทรุสิม คัสลูฮิม (ผูซึ่งออก
มาจากเขาคือคนฟลิสเตีย) และ
คัฟโทริม
15 คานาอันใหกําเนิดบุตรหัวป
ชื่อไซดอนและเฮท
16 และคนเยบุส คนอาโมไรต
คนเกอรกาชี
17 คนฮีไวต คนอารคี คนสินี
18 คนอารวัด คนเศเมอร และ
คนฮามัท และภายหลังนั้ น
(8) มคา 5:6 (9) ปฐก 6:11; 21:20 (10) ปฐก 11:9; มคา 5:6 (11) ปฐก 25:18
(14) 1 พศด 1:12 (15) ปฐก 23:3 (16) ปฐก 14:7 (19) ปฐก 13:12, 14-15, 17
(22) ปฐก 10:24; 11:10-26 (24) ปฐก 11:12; ลก 3:35 (25) 1 พศด 1:19
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หนา 19 ปฐมกาล 10, 11
อิฐใชตางหินและมียางมะตอย
ใชตางปูนสอ
4 เขาทั้ งหลายพูดวา "มาเถิด
ใหพวกเราสร างเมืองข้ึ นเมือง
หนึ่ งและกอหอใหยอดของมัน
ไปถึงฟาสวรรค และใหพวกเรา
สร างชื่ อเสี ยงของพวกเราไว
เพ่ือวา พวกเราจะไมกระจัด
กระจายไปทั่วพ้ืนแผนดินโลก"

พระเจาทรงทําใหเกิด
ภาษาตางๆ

5และพระเยโฮวาห เสด็จลงมา
ทอดพระเนตรเมืองและหอนั้ น
ซึ่ งบุตรทั้ งหลายของมนุษยได
กอสรางข้ึน
6แลวพระเยโฮวาหตรัสวา "ดู
เถิด คนเหลานี้ เปนอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน และพวกเขาทั้ งปวงมี
ภาษาเดียว พวกเขาเริ่มทําเชนนี้
แลว ประเดี๋ยวจะไมมีอะไรหยุด
ย้ังพวกเขาไดในสิ่งที่พวกเขาคิด
จะทํา
7มาเถิด ใหพวกเราลงไปและ
ทําใหภาษาของเขาวุ นวายที่นั่ น
เพ่ื อไมใหพวกเขาพูดเขาใจกัน
ได"
8ดังนั้ นพระเยโฮวาหจึงทรงทํา
ให เขากระจัดกระจายจากที่นั่ น
ไปทั่วพ้ืนแผนดิน พวกเขาก็เลิก
สรางเมืองนั้น
9 เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อเมืองนั้น
วา บาเบล เพราะวาที่นั่ นพระ

และเยราห
27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห
28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา
29 โอฟร ฮาวิลาห และโยบับ
คนเหลานี้ เปนบุตรชายทั้งหลาย
ของโยกทาน
30 ที่ อยู อาศัยของพวกเขาเริ่ ม
จากเมื องเมชาไปทางเสฟาร
เทือกเขาทางทิศตะวันออก
31 นี่ เปนบุตรชายทั้ งหลายของ
เชม ตามครอบครัวของพวกเขา
ตามภาษาของพวกเขา ตาม
แผ นดิ นของพวกเขาและตาม
ชาติของพวกเขา
32 นี่ เปนครอบครั วต างๆของ
บุ ตรชายทั้ งหลายของโนอาห
ตามพงศพันธุของพวกเขา ตาม
ชาติของพวกเขา และจากคน
เหล านี้ ประชาชาติทั้ งหลายถูก
แบงแยกในแผนดินโลกภายหลัง
น้ําทวม

หอบาเบล

11ทั่ วแผ นดิ นโลกมีภาษา
เดียวและมีสําเนียงเดียว

กัน
2และต อมาเมื่ อพวกเขาเดิ น
ทางจากทิ ศตะวั นออกก็พบที่
ราบในแผนดิ นชิ นาร และพวก
เขาอาศัยอยูที่นั่น
3แลวพวกเขาตางคนตางก็ พูด
กันวา "มาเถิด ใหพวกเราทําอิฐ
และเผามันใหแข็ง" พวกเขาจึงมี
(32) ปฐก 9:19; 10:1; 11:8 (2) ปฐก 10:10; 11:11 (4) ปฐก 6:4; กดว 14:44
(5) ปฐก 18:21; อพย 3:8; 19:11, 18, 20 (6) ปฐก 9:19; 11:1; พบญ 31:21
(7) ปฐก 1:26; 12:17; 42:33 (8) ปฐก 10:25, 32; 11:4 (9) 1 คร 14:23
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หนา 20ปฐมกาล 11
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
18 เปเลกมี อายุ ได สามสิ บป
และใหกําเนิดบุตรชื่อเรอู
19หลังจากเปเลกใหกําเนิดเรอู
แลว ก็มีอายุตอไปอีกสองรอย
เกาป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
20 เรอูมีอายุไดสามสิบสองป
และใหกําเนิดบุตรชื่อเสรุก
21 หลังจากเรอูใหกําเนิดเสรุก
แลว ก็มีอายุตอไปอีกสองรอย
เจ็ดป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
22 เสรุกมีอายุไดสามสิบปและ
ใหกําเนิดบุตรชื่อนาโฮร
23 หลังจากเสรุกใหกําเนิดนา-
โฮรแลว ก็มีอายุตอไปอีกสอง
รอยป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
24 นาโฮร มี อายุ ได ย่ี สิบเก าป
และใหกําเนิดบุตรชื่อเทราห
25 หลั งจากนาโฮร ให กําเนิ ด
เทราหแลวก็มีอายุตอไปอีกรอย
สิบเกาป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
26 เทราหมีอายุไดเจ็ดสิบปและ
ใหกําเนิดบุตรชื่ออับราม นาโฮร
และฮาราน
27 ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
เทราห เทราหใหกําเนิดอับราม
นาโฮร และฮาราน และฮาราน
ใหกําเนิดบุตรชื่อโลท

เยโฮวาหทรงทําใหภาษาของทั่ว
โลกวุนวาย และ ณ จากที่นั่น
พระเยโฮวาหไดทรงทําใหพวก
เขากระจัดกระจายออกไปทั่วพ้ืน
แผนดินโลก

เชื้อสายของอับราม
10 ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
เชม เชมมีอายุไดรอยปและให
กําเนิดบุตรชื่ออารฟคชาด หลัง
น้ําทวมสองป
11 หลังจากเชมใหกําเนิดอาร-
ฟคชาดแลว ก็มีอายุตอไปอีก
หารอยป และใหกําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน
12 อารฟคชาดมีอายุไดสามสิบ
หาปและใหกําเนิดบุตรชื่ อเช-
ลาห
13 หลังจากอารฟคชาดใหกํา-
เนิดเชลาหแลวก็มีอายุตอไปอีก
สี่รอยสามป และใหกําเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน
14 เชลาห มี อายุ ได สามสิ บป
และใหกําเนิดบุตรชื่อเอเบอร
15 หลั งจากเชลาห ให กําเนิ ด
เอเบอรแลวก็มีอายุตอไปอีกสี่
รอยสามป และใหกําเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน
16 เอเบอรมีอายุไดสามสิบสี่ป
และใหกําเนิดบุตรชื่อเปเลก
17 หลั งจากเอเบอร ใหกําเนิด
เปเลกแลว ก็มีอายุตอไปอีกสี่
รอยสามสิบป และใหกําเนิด
(10) ปฐก 10:22-25; 1 พศด 1:17 (12) ลก 3:35 (16) 1 พศด 1:19; ลก 3:35
(20) ลก 3:35 (24) ปฐก 11:31; ยชว 24:2; ลก 3:34
(26) ยชว 24:2; 1 พศด 1:26 (27) ปฐก 11:31; 17:5
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หนา 21 ปฐมกาล 11, 12
ที่เราจะชี้ใหเจาเห็น
2 เราจะทําให เจ าเป นชนชาติ
ใหญชนชาติหนึ่ง เราจะอวยพร
เจา ทําใหเจามีชื่อเสียงใหญโต
และเจาจะเปนแหลงพระพร
3 เราจะอวยพรผู ที่ อวยพรเจ า
และสาปแช งผู ที่ สาปแช งเจ า
บรรดาครอบครัวทั่วแผนดินโลก
จะไดรับพระพรเพราะเจา"
อับรามในดินแดนปาเลสไตน

4ดังนั้นอับรามจึงออกไปตามที่
พระเยโฮวาหไดตรัสแกทานและ
โลทก็ไปกับทาน อับรามมีอายุ
ไดเจ็ดสิบหาปขณะเมื่อทานออก
จากเมืองฮาราน
5อับรามพานางซารายภรรยา
ของทาน โลทบุตรชายของนอง
ชายทาน บรรดาทรัพยสิ่ งของ
ของพวกเขาที่ไดสะสมไว และผู
คนทั้ งหลายที่ ไดไวที่ เมืองฮา-
ราน พวกเขาออกไปเพื่อเขาไป
ยังแผนดินคานาอัน และพวก
เขาไปถึงแผนดินคานาอัน
6อับรามเดินผ านแผนดิ นนั้ น
จนถึงสถานที่เมืองเชเคม คือที่
ราบโมเรห คราวนั้นชาวคานา-
อันยังอยูในแผนดินนั้น
7พระเยโฮวาห ทรงปรากฏแก
อับรามและตรัสวา "เราจะให
แผนดินนี้ แก เชื้ อสายของเจา"
อับรามจึ งสร างแทนบูชาที่ นั่ น
ถวายแดพระเยโฮวาห ผูทรง

28 ฮารานไดสิ้นชีวิตกอนเทราห
ผู เปนบิดาของเขาในแผนดินที่
เขาบังเกิด ในเมืองเออรของชาว
เคลเดีย
29 อับรามและนาโฮรต างก็ ได
ภรรยา ภรรยาของอับรามมีชื่อ
วา ซาราย และภรรยาของนาโฮร
มีชื่อวา มิลคาห ผูเปนบุตรีของ
ฮาราน ผู เปนบิดาของมิลคาห
และบิดาของอิสคาห
30 แตนางซารายได เป นหมัน
นางหามีบุตรไม

อับรามในเมืองฮาราน
31 เทราหก็พาอับรามบุตรชาย
ของเขากับโลทบุตรชายของฮา-
รานผูเปนหลานชายของเขาและ
นางซาราย บุตรสะใภของเขาผู
เปนภรรยาของอับรามบุตรชาย
ของเขา เขาทั้ งหลายออกจาก
เมืองเออรของชาวเคลเดีย จะ
เขาไปยังแผนดินคานาอัน พวก
เขามาถึงเมืองฮารานแลวก็อา-
ศัยอยูที่นั่น
32 รวมอายุ เทราห ไดสองรอย
หาป และเทราหก็ไดสิ้นชีวิตใน
เมืองฮาราน

พันธสัญญาตออับราม

12พระเยโฮวาห ได ตรั ส
แกอับรามแลววา "เจา

จงออกไปจากประเทศของเจ า
จากญาติพ่ีนองของเจา และจาก
บานบิดาของเจา ไปยังแผนดิน
(29) ปฐก 17:15; 20:12; 22:20 (30) ปฐก 16:1-2; ลก 1:36 (31) ปฐก 10:19; 12:1
(1) ปฐก 13:9; 15:7; 31:3 (2) ปฐก 17:4-6; 18:18 (3) ปฐก 18:18; 22:18; 24:35
(5) ปฐก 11:31; 13:18; 14:14 (6) ปฐก 10:18-19 (7) ปฐก 13:4, 18; 13:15
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หนา 22ปฐมกาล 12
และขาพเจาจะมีชีวิตเพราะเหตุ
เจา"
14 ตอมาเมื่ ออับรามเข าไปใน
อียิปตแลว คนอียิปตเห็นวา
หญิงคนนี้รูปงามย่ิงนัก
15 พวกเจานายของฟาโรหเห็น
นางดวยเชนกัน และทูลยกยอง
นางตอพระพักตรฟาโรห และ
หญิงนั้นจึงถูกนําเขาไปอยูในวัง
ของฟาโรห
16 ฟาโรหไดโปรดปรานอับราม
มากเพราะเห็นแกนาง ทานได
แกะ วัว ลาตัวผู ทาส ทาสี ลาตัว
เมีย และอูฐจํานวนมาก
17 และพระเยโฮวาหทรงทําให
เกิดภัยพิบัติแกฟาโรหและราช
วงศของท านดวยภัยพิ บัติ ร าย
แรงตางๆ เพราะเหตุนางซาราย
ภรรยาของอับราม
18 ฟาโรห จึ งเ รี ยกอั บรามมา
และตรัสวา "ทําไมเจาจึงทําเชน
นี้แกเรา ทําไมเจาไมบอกเราวา
นางเปนภรรยาของเจา
19 ทําไมเจาวา `เธอเปนนอง
สาวของขาพระองค' ดังนั้นเรา
เกื อบจะรั บนางมาเป นภรรยา
ของเรา ฉะนั้นบัดนี้จงดูภรรยา
ของเจา จงรับนางไปและออกไป
ตามทางของเจา"
20 ฟาโรห จึ งรับสั่ งพวกคนใช
เร่ืองทาน และพวกเขาจึงนําทาน
ภรรยาและสิ่งสารพัดที่ทานมีอยู

ปรากฏแกทาน
8ทานยายไปจากที่ นั่ นมาถึ งภู
เขาลู กหนึ่ งทางทิ ศตะวันออก
ของเมืองเบธเอลแลวตั้ งเต็นท
ของทาน โดยเมืองเบธเอลอยู
ทางทิศตะวันตกและเมืองอัยอยู
ทางทิศตะวันออก ณ ที่นั่นทาน
สรางแทนบูชาแดพระเยโฮวาห
และรองออกพระนามของพระ
เยโฮวาห
9และอั บรามก็ ยั งคงเดิ นทาง
เร่ือยไป ไปทางทิศใต

การกันดารอาหารทําให
อับรามไปยังประเทศอียิปต

10 เกิ ดการกั นดารอาหารที่
แผนดิน อับรามไดลงไปยังอี-
ยิปตเพ่ืออาศัยอยูที่นั่น เพราะ
วาการกันดารอาหารในแผนดิน
นั้นมากย่ิงนัก
11 ตอมาเมื่อทานใกลจะเขาอี-
ยิปต ทานจึงพูดกับนางซาราย
ภรรยาของทานวา "ดูเถิด บัดนี้
ขาพเจารูวาเจาเปนหญิงรูปงาม
นาดู
12 เพราะฉะนั้ นตอมาเมื่ อคน
อียิปตจะเห็นเจา พวกเขาจะพูด
วา `นี่เปนภรรยาของเขา' และ
พวกเขาจะฆาขาพเจาเสีย แต
พวกเขาจะไวชีวิตเจา
13 กรุณาพูดวาเจาเปนนองสาว
ของขาพเจา เพ่ือขาพเจาจะอยู
อยางสุขสบายเพราะเห็นแกเจา
(8) ปฐก 4:26; 13:4; 21:33 (9) ปฐก 13:1, 3; 20:1 (10) ปฐก 26:1; 43:1
(11) ปฐก 12:14; 26:7; 29:17 (12) ปฐก 20:11; 26:7 (13) ปฐก 20:1-18; 20:12
(16) ปฐก 13:2; 20:14 (17) ปฐก 15:17; 20:18 (18) ปฐก 20:9-10 (20) สภษ 21:1
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หนา 23 ปฐมกาล 12, 13
ณาอยาใหมีการวิวาทกันเลยระ-
หวางเรากับเจา และระหวางคน
เลี้ ยงสัตวของเรา กับคนเลี้ ยง
สัตวของเจา เพราะเราทั้ งสอง
เปนญาติกัน
9แผนดินทั้ งหมดอยู ตรงหน า
เจามิใชหรือ โปรดจงแยกไป
จากเราเถิด ถาเจาไปทางซายมือ
เราจะไปทางขวามือ หรือถาเจา
ไปทางขวามือเราจะไปทางซาย
มือ"

โลทเขาไป
เมืองโสโดม

10 โลทเงยหนาข้ึนแลดูและเห็น
วา บรรดาที่ ราบลุมของแมน้ํา
จอรแดนมีน้ําบริบูรณอยูทุกแหง
เหมือนพระอุทยานของพระเย-
โฮวาห เหมือนกับแผนดินอี-
ยิปตไปทางเมืองโศอาร กอนที่
พระเยโฮวาหทรงทําลายเมื อง
โสโดมและเมืองโกโมราห
11 ดังนั้ นโลทจึงเลือกบรรดาที่
ราบลุมของแมน้ําจอรแดน โลท
เดินทางไปทิศตะวันออกและเขา
ทั้งสองจึงแยกจากกันไป
12 อับรามอาศัยอยู ในแผนดิน
คานาอัน โลทอาศัยอยูในเมือง
ตางๆที่ราบลุมและตั้งเต็นทใกล
เมืองโสโดม
13 แตชาวเมืองโสโดมเปนคน
ชั่ วช าและเปนคนบาปต อพระ
พักตรพระเยโฮวาหเปนอันมาก

ออกไปเสีย
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล

13อับรามจึงข้ึ นไปจากอี-
ยิปต ทานและภรรยา

ของท านและสิ่ งสารพัดที่ ท าน
มีอยูพรอมกับโลท เขาไปทาง
ทิศใต
2อับรามก็มั่ งค่ั งสมบูรณด วย
ฝูงสัตว เงินและทองเปนอันมาก
3ทานเดินทางตอไปจากทิศใต
จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที่ที่
เต็นทของท านเคยตั้ งอยู คราว
กอน ระหวางเมืองเบธเอลกับ
เมืองอัย
4จนถึงสถานที่ ตั้ งแทนบูชาซึ่ ง
เมื่ อกอนทานเคยสรางไวที่ นั่ น
และอั บรามร องออกพระนาม
ของพระเยโฮวาหที่นั่น

อับรามแยกจากโลท
5 โลทซึ่ งไปกับอับรามมีฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัวและเต็นทเชนกัน
6แผ นดิ นไม กว างขวางพอที่
พวกเขาจะอาศัยอยู ด วยกันได
เพราะทรัพยสิ่ งของของพวกเขา
มีอยูมาก ดังนั้นพวกเขาจึงไม
สามารถอยูดวยกันได
7 เกิดมีการวิวาทกันระหวางคน
เลี้ ยงสัตวของอับราม กับคน
เลี้ ยงสัตวของโลท ขณะนั้นคน
คานาอันและคนเปรีสซียังอาศัย
อยูที่แผนดินนั่น
8อับรามจึงพูดกับโลทวา "กรุ-
(1) ปฐก 12:4, 9; 14:12, 16 (2) ปฐก 24:35 (3) ปฐก 12:8-9 (4) ปฐก 12:7-8; 21
(6) ปฐก 36:7 (7) ปฐก 12:6; 15:20-21 (8) 1 คร 6:7 (9) ปฐก 20:15; 34:10
(10) ปฐก 2:8, 10; 19:17-29 (12) ปฐก 14:12, 19 (13) ปฐก 6:11; 8:20-21; 39:9
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หนา 24ปฐมกาล 13, 14
2กษัตริย เหลานี้ ไดทําสงคราม
รบสูกับเบรากษัตริยเมืองโสโดม
บิรชากษัตริยเมืองโกโมราห ชิ-
นาบกษัตริยเมืองอัดมาห เชเม-
เบอรกษัตริยเมืองเศโบยิม และ
กษัตริยเมืองเบ-ลาคือเมืองโศ-
อาร
3บรรดากษัตริยเหลานี้ รวมทัพ
กัน ณ ที่หุบเขาสิดดิมซึ่งคือทะ-
เลเกลือ
4กษัตริ ย เหล านี้ ยอมขึ้ นแก
กษัตริยเคโดรลาโอเมอรสิบสอง
ป และในปที่ สิบสามกษัตริย
เหลานี้ก็กบฏ
5 และ ในป ที่ สิ บสี่ ก ษั ตริ ย
เคโดร ลาโอเมอร และบรรดา
กษัตริยที่อยูกับทานยกมาตีคน
เรฟาอิมที่เมืองอัชทาโรท คาร-
นาอิม คนศูซิมที่เมืองฮาม และ
คนเอมิมที่ เมืองชาเวห คีริยา-
ธาอิม
6ชาวโฮรี ที่ ภู เขาเสอี ร ซึ่ งเป น
ของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปา-
รานซึ่งอยูใกลถิ่นทุรกันดาร
7กษัตริยเหลานี้กลับมาถึงเมือง
เอนมิสปท ซึ่ งคือเมืองคาเดช
และยกมาตีแผนดินทั้ งสิ้ นของ
คนอามาเลข และคนอาโมไรตที่
อาศัยอยู ณ เมืองฮาซาโซนทา-
มารดวย
8 และกษั ตริ ย เมื อ ง โสโดม
กษัตริยเมืองโกโมราห กษัตริย

ทรงย้ําพันธสัญญา
ตออับรามที่มัมเร

14 ภายหลังที่ โลทแยกจากทาน
ไปแลวพระเยโฮวาหตรัสแกอับ-
รามวา "จงเงยหนาข้ึนแลดูและ
มองดูจากสถานที่ ที่ เจาอยู นี้ ไป
ทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวัน
ออกและทิศตะวันตก
15 เพราะวาแผนดินทั้ งหมดซึ่ ง
เจ าเห็นนี้ เราจะยกให เจ าและ
เชื้ อสายของเจ าตลอดไปเป น
นิตย
16 เราจะกระทําใหเชื้ อสายของ
เจาเหมือนอยางผงคลีดิน ดัง
นั้นถาผู ใดสามารถนับผงคลีดิน
ได ก็ จะนั บเชื้ อสายของเจ าได
เชนกัน
17 จงลุกข้ึนเดินไปทั่ วแผนดิน
ทางดานยาวดานกวาง เพราะเรา
จะยกใหเจา"
18 ดังนั้นอับรามจึงยกเต็นทมา
และอาศัยอยูที่ราบของมัมเร ซึ่ง
อยูในเฮโบรนและสรางแทนบูชา
ตอพระเยโฮวาหที่นั่น
เมืองโสโดมถูกทําลายโดย
กษัตริยเคโดรลาโอเมอร

14และต อมาในสมั ยของ
อัมราเฟล กษัตริย

เมืองชินาร อารีโอคกษัตริย
เมืองเอลลาสาร เคโดรลาโอ-
เมอรกษัตริยเมืองเอลาม และ
ทิดาลกษัตริยแหงประชาชาติ
(14) ปฐก 13:11; 28:14 (15) 2 พศด 20:7 (16) ปฐก 22:17 (18) ปฐก 14:13, 22
(1) ปฐก 10:10; 11:2; อสย 11:11; 21:2 (2) ปฐก 13:10; 19:22 (3) กดว 34:12
(4) ปฐก 9:26 (5) ปฐก 15:20; พบญ 2:10, 20 (6) ปฐก 36:20 (7) 2 พศด 20:2
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หนา 25 ปฐมกาล 14
ชายของทานถูกจับไปเปนเชลย
ทานจึงนําคนชํานาญศึกที่เกิดใน
บานทาน จํานวนสามรอยสิบ
แปดคน และตามไปทันที่ เมือง
ดาน
15 ทานจึงแยกคนของทาน ทั้ง
ทานและคนใชของทานออกเปน
กองๆในกลางคืน ก็เขาตีและไล
ตามจนถึงเมืองโฮบาหซึ่งอยูทาง
ดานซายเมืองดามัสกัส
16 และทานนําบรรดาทรัพยสิ่ ง
ของกลับคืนมาหมด ทั้งนําโลท
หลานชายของทาน ทรัพยสิ่ ง
ของของเขา ผูหญิง และประชา
ชนกลับมาดวย
เมลคีเซเดคผูเปนปุโรหิต
เมืองซาเล็มอวยพรอับราม

17หลังจากทานกลับจากการฆา
กษัตริ ย เคโดร ลาโอเมอร และ
กษัตริยทั้ งหลายที่ รวมกําลังกัน
นั้นแลว กษัตริยเมืองโสโดมก็
ออกมารับทาน ณ ที่หุบเขาชา-
เวห ซึ่งคือหุบเขาของกษัตริย
18 เมลคี เซเดคกษัตริ ย เมื อง
ซาเล็มไดนําขนมปงและน้ําองุน
มาให และทานก็เปนปุโรหิตของ
พระเจาผูสูงสุด
19 ท านก็อวยพรแกอับรามว า
"ขอใหพระเจาผูสูงสุดผูทรงเปน
เจาของฟาสวรรคและแผนดิน
โลกโปรดใหอับรามไดรับพรเถิด
20 และจงสรรเสริญแดพระเจา

เมืองอัดมาห กษัตริยเมืองเศ-
โบยิม และกษัตริยเมืองเบ-ลา
(คือเมืองโศอาร) ก็ออกไปทํา
สงครามรบสูกับกษัตริยเหลานั้น
ณ ที่หุบเขาสิดดิม
9กับเคโดรลาโอเมอรกษัตริย
เมืองเอลาม ทิดาลกษัตริยแหง
ประชาชาติ อัมราเฟลกษัตริย
เมืองชินาร และอารีโอคกษัตริย
เมืองเอลลาสาร กษัตริยสี่องค
ตอหาองค
10 ที่หุบเขาสิดดิมมีบอยางมะ-
ตอยเต็มไปหมด  เหลากษัตริย
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห
ไดหนีมาและตกลงไปที่นั่น และ
สวนผูที่เหลืออยูก็หนีไปยังภูเขา
11 กษัตริยเหลานั้นจึงเก็บบรร-
ดาทรัพยสิ่ งของและเสบียงอา-
หารทั้ งสิ้ นของเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราหแลวก็ไป
12 และได จับโลทบุตรชายของ
นองชายอับรามผูซึ่งอาศัยอยูใน
เมืองโสโดมและทรัพย สิ่ งของ
ของเขาแลวจากไป

อับรามชวยชีวิตโลท
13 แลวมีคนหนึ่ งที่หนีมานั้นได
บอกใหอับรามชาวฮีบรู เพราะ
วาทานอาศัยอยูที่ ราบของมัมเร
คนอาโมไรต พ่ีนองของเอช-
โคล และพ่ีนองของอาเนอร คน
เหลานี้เปนพันธมิตรกับอับราม
14 เมื่ ออับรามได ยินว าหลาน
(10) ปฐก 11:3; 19:17, 30 (11) ปฐก 14:16, 21 (12) ปฐก 11:27 (13) ปฐก 13:18
(14) ปฐก 12:5; 13:8; 14:12 (15) อสย 41:2-3 (16) ปฐก 31:18 (17) 1 ซมอ 18:6
(18) ปฐก 18:5; อพย 29:40 (19) ปฐก 14:22; นรธ 3:10 (20) ปฐก 24:27; 28:22
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หนา 26ปฐมกาล 14, 15
นิมิตวา "อับราม อยากลัวเลย
เราเปนโลของเจาและเปนบํา-
เหน็จย่ิงใหญของเจา"
2อับรามทูลวา "ขาแตองคพระ
ผู เปนเจาพระเจา พระองคจะ
ทรงโปรดประทานอะไรแก ข า
พระองค ดวยวาขาพระองคยัง
ไมมีบุตร และคนตนเรือนแหง
ครัวเรือนของข าพระองคคนนี้
แหละคือเอลี เยเซอรชาวเมือง
ดามัสกัส"
3อับรามทูลวา "ดูเถิด พระองค
มิไดทรงประทานเชื้อสายใหแก
ขาพระองค และดูเถิด คนหนึ่ง
ที่ เกิดในบานขาพระองค เปนผู
รับมรดกของขาพระองค"
4ดูเถิด พระดํารัสของพระเย-
โฮวาหมาถึงทานวา "คนนี้จะไม
ไดเปนผู รับมรดกของเจา แตผู
ที่ จะออกมาจากบั้ นเอวของเจา
จะเปนผูรับมรดกของเจา"
5พระองค จึ งนําท านออกมา
กลางแจงและตรัสวา "จงมองดู
ฟาและนับดวงดาวทั้งหลาย ถา
เจาสามารถนับมันได" และพระ
องคตรัสแกทานวา "เชื้ อสาย
ของเจาจะเปนเชนนั้น"
6ทานเชื่อในพระเยโฮวาห และ
พระองคทรงนับวา เปนความ
ชอบธรรมแกทาน
7พระองคตรัสแกทานวา "เรา
คือเยโฮวาหที่ไดพาเจาออกจาก

ผู สู งสุ ดผู ได ทรงมอบศัตรูทั้ ง
หลายของเจาไว ในมือของเจา"
และอับรามก็ยกหนึ่ งในสิบจาก
ขาวของทั้งหมดถวายแกทาน
อับรามคืนของท่ีถูกปลนและ
เชลยแกกษัตริยเมืองโสโดม

21 กษัตริย เมืองโสโดมตรัสแก
อับรามวา "ขอคืนคนใหแกเรา
และทรัพยสิ่งของนั้น เจาจงเอา
ไปเถิด"
22 อับรามกลาวแกกษัตริยเมือง
โสโดมวา "ขาพเจาไดยกมือของ
ขาพเจาตอพระเยโฮวาหพระเจา
ผู สูงสุด ผูทรงเปนเจาของฟา
สวรรคและแผนดินโลก
23 วา ขาพเจาจะไมรับเอาเสน
ด ายหรื อสายรั ดร องเท าและ
ข าพเจ าจะไม รั บเอาสิ่ งใดๆที่
เปนของทาน เกรงวาทานจะ
กลาววา `เราไดกระทําใหอับ-
รามมั่งมี'
24 เวนแตสิ่ งที่ คนหนุ มไดกิน
และสวนของคนทั้ งหลายซึ่ งไป
กับขาพเจาคืออาเนอร เอชโคล
และมัมเร ใหพวกเขารับสวน
ของพวกเขาเถิด"
พระเยโฮวาหทรงมีพระสัญญา
จะประทานบุตรชายคนหนึ่ง

แกอับราม

15ภ ายหลั ง เ หตุ ก า รณ
เหล านี้ พระดํา รั สของ

พระเยโฮวาหมาถึงอับรามดวย
(22) ปฐก 14:2, 8, 10 (23) 2 พกษ 5:16; อสธ 9:15-16 (1) ปฐก 15:4; 21:17
(2) ปฐก 17:18; สดด 19:11 (3) ปฐก 14:14; 2 ซมอ 7:12
(5) ปฐก 17:19; 22:17 (6) รม 4:3, 9, 22; สดด 32:2 (7) ปฐก 11:28, 31; 12:1
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หนา 27 ปฐมกาล 15, 16
ตอมาพวกเขาจะออกมาพรอม
กับทรัพยสิ่งของเปนอันมาก
15 เจาจะไปตามบรรพบุรุษของ
เจาโดยผาสุก ในเวลาชรามาก
เจาจะถูกฝงไว
16 แตในชั่ วอายุที่ สี่ พวกเขาจะ
กลับมาที่นี่ อีกครั้ ง เพราะวา
ความชั่ วชาของคนอาโมไรตยัง
ไมครบถวน"
17 ต อมาเมื่ อดวงอาทิ ตย ตก
และคํ่ามืด ดูเถิด เตาที่ควันพลุง
อยูและคบเพลิงไดเลื่อนลอยมา
ที่ระหวางกลางซีกสัตวเหลานั้น

เขตแดนของแผนดิน
ชาวอิสราเอล

18 ในวันเดียวกันนั้นพระเยโฮ-
วาหทรงกระทําพันธสัญญากับ
อับรามวา "เราไดยกแผนดินนี้
แกเชื้ อสายของเจาแลว ตั้ งแต
แมน้ําอียิปตไปจนถึงแมน้ําใหญ
คือแมน้ํายูเฟรติส
19 ทั้ งแผ นดิ นของคนเคไนต
คนเคนัส คนขัดโมไนต
20 คนฮิตไทต คนเปริสซี คน
เรฟาอิม
21 คนอาโมไรต คนคานาอัน
คนเกอรกาชี และคนเยบุส"

ซารายยกสาวใช
ใหเปนภรรยาของอับราม

16นางซาราย ภรรยาของ
อับราม ไมมีบุตรให

ทาน และนางมีหญิงสาวใชชาว

เมืองเออรของชาวเคลเดีย เพ่ือ
ยกดินแดนนี้ ให เปนมรดกแก
เจา"
8ทานทูลวา "ขาแตองคพระผู
เปนเจาพระเจา ขาพระองคจะรู
ไดอยางไรวา ขาพระองคจะได
ดินแดนนี้เปนมรดก"
9พระองคตรัสแกทานวา "จง
เอาวัวตัวเมียอายุสามป แพะตัว
เมียอายุสามป แกะตัวผูอายุสาม
ป นกเขาตัวหนึ่ งและนกพิราบ
หนุมตัวหนึ่งมาใหเรา"
10 ทานจึงนําบรรดาสัตวเหลานี้
มาและผากลางตัวมันวางขางละ
ซีกตรงกัน แตนกทั้ งหลายนั้น
ทานหาไดผาไม
11 เมื่ อฝู งเหย่ี ยวลงมาที่ ซาก
สัตวเหลานั้น อับรามก็ไลมันไป
เสีย
12 เมื่ อดวงอาทิ ตย ใกล จะตก
อับรามก็นอนหลับสนิท และดู
เถิด ความหวาดกลัวความหดหู
ใจอยางย่ิงก็ทับถมทาน
ชนชาติอิสราเอลจะเปนทาส

13 พระองคตรัสแกอับรามว า
"จงรูแนเถิดวา เชื้อสายของเจา
จะเปนคนตางดาวในแผนดินที่
ไมใช ของพวกเขาและจะรับใช
พวกนั้น พวกนั้นจะกดขี่ขมเหง
พวกเขาสี่รอยป
14 เชนกันเราจะพิพากษาประ-
เทศนั้นซึ่งพวกเขาจะรับใช และ
(8) ลก 1:18 (10) ลนต 1:17; ยรม 34:18 (12) ปฐก 2:21; 28:11 (13) อพย 1:11
(14) อพย 6:6; 12:36 (15) ปฐก 25:8; 47:30 (16) อพย 12:41; 1 พกษ 21:26
(17) ยรม 34:18-19 (18) ปฐก 12:7; 17:8; 24:7 (1) ปฐก 4:24; 11:30; 12:16
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หนา 28ปฐมกาล 16
7ทูตสวรรค ของพระเยโฮวาห
พบหญิงนั้นที่น้ําพุในถิ่นทุรกัน-
ดาร คือที่น้ําพุในทางที่ จะ
ไปเมืองชูร
8ทูตนั้นจึงพูดวา "ฮาการสาว
ใชของนางซาราย เจามาจาก
ไหนและเจาจะไปไหน" นางจึง
ทูลวา "ขาพระองคหนีมาใหพน
หนาจากนางซารายนายผู หญิง
ของขาพระองค"
9ทูตสวรรค ของพระเยโฮวาห
กลาวแกนางวา "จงกลับไปหา
นายผูหญิงของเจา และยอมอยู
ใตอํานาจของเขา"
10 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหกลาวแกหญิงนั้นวา "เรา
จะใหเชื้อสายของเจาทวีมากข้ึน
เพราะวาจะมีคนจํานวนมากมาย
จนนับไมถวน"
11 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
กลาวแกนางวา "ดูเถิด เจามี
ครรภแลวและจะคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ ง จะเรียกชื่ อของเขาวา
อิชมาเอล เพราะวาพระเยโฮวาห
ทรงรับฟงความทุกขของเจา
12 เขาจะเปนคนปา มือของเขา
จะตอสูคนทั้งปวงและมือคนทั้ ง
ปวงจะตอสูเขา และเขาจะอาศัย
อยู ตรงหน าบรรดาพี่ นองของ
เขา"
13 นางจึ งเ รี ยกพระนามของ
พระเยโฮวาห ผู ตรั สแกนางว า

อียิปตคนหนึ่งซึ่งมีชื่อวาฮาการ
2นางซารายจึงพูดกับอับรามวา
"ดูเถิด บัดนี้พระเยโฮวาหไมให
ขาพเจามีบุตร ขอทานกรุณาเขา
ไปหาสาวใชของขาพเจา บางที
ขาพเจาอาจจะไดบุตรโดยนาง"
และอับรามก็ฟงเสียงนางซาราย
3ภายหลั งอั บรามอาศัยอยู ใน
แผนดินคานาอั นได สิ บป แล ว
นางซารายภรรยาของอับรามก็
ยกฮาการคนอี ยิปตสาวใชของ
ตนให เป นภรรยาของอั บราม
สามีของนาง
4ทานเขาไปหานางฮาการ นาง
ก็ตั้ งครรภ เมื่ อนางรูวานางตั้ ง
ครรภแลว นางก็ดูหมิ่นนายผู
หญิงของนางในใจ
5นางซารายจึงพูดกับอับรามวา
"ใหความผิดของขาพเจาตกอยู
กับทานเถิด ขาพเจาใหสาวใช
ของข าพเจ าไว ในอ อมอกของ
ทาน เมื่อนางรูวา นางตั้งครรภ
แลว นางก็ดูหมิ่นขาพเจาในใจ
ของนาง ขอพระเยโฮวาหทรง
พิพากษาระหว างข าพเจ ากั บ
ทาน"
6แตอับรามพูดกับนางซารายวา
"ดูเถิด สาวใชของเจาอยู ในมือ
ของเจา จงกระทําแกเขาตามที่
เจาเห็นควร" เมื่ อนางซาราย
เค่ียวเข็ญหญิงนั้น หญิงนั้นจึง
หนีไปใหพนหนาของนาง
(2) ปฐก 3:17; 20:18; 30:3, 9 (3) ปฐก 12:4-5 (4) สภษ 30:21, 23 (5) ปฐก 31:53
(6) อพย 2:15; 1 ปต 3:7 (7) ปฐก 20:1; 21:17-18; 22:11, 15; 25:18 (9) ทต 2:9
(10) ปฐก 17:20 (11) ลก 1:13, 31 (12) ปฐก 21:20; 25:18 (13) ปฐก 31:42
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หนา 29 ปฐมกาล 16, 17
กับทานวา
4"สําหรับเรา ดูเถิด นี่ เปน
พันธสัญญาของเรากับเจา และ
เจ าจะเปนบิดาของประชาชาติ
มากมาย
5ชื่อของเจาจะไมเรียกวา อับ-
ราม อีกตอไป แตเจาจะมีชื่อวา
อับราฮัม เพราะเราจะกระทําให
เจาเปนบิดาของประชาชาติมาก
มาย
6 เราจะกระทําใหเจามีลูกดกทวี
มากข้ึน เราจะกระทําใหเจาเปน
ชนหลายชาติ กษัตริยหลายองค
จะเกิดมาจากเจา
7 เราจะตั้ งพันธสัญญาของเรา
ระหวางเรากับเจาและเชื้ อสาย
ของเจาที่ มาภายหลังเจาตลอด
ชั่วอายุของเขาใหเปนพันธสัญ-
ญานิรันดร เปนพระเจาองค
เดียวแกเจาและเชื้อสายของเจา
ที่มาภายหลังเจา
8 เราจะใหแผนดินที่ เจ าอาศัย
อยูเปนคนตางดาวนี้ คือบรรดา
แผนดินคานาอันแกเจาและเชื้อ
สายของเจาที่มาภายหลังเจาให
เปนกรรมสิทธิ์นิรันดร และเรา
จะเปนพระเจาของพวกเขา"
พิธีสุหนัตเปนพันธสัญญา

ตอชนชาติอิสราเอล
9พระเจ าตรั สแก อั บราฮั มว า
"เหตุฉะนั้น เจาและเชื้ อสาย
ของเจาที่ มาภายหลังเจาตลอด

"พระองคพระเจาผูทรงทอดพระ
เนตรขาพระองค" เพราะนางพูด
วา "ขาพระองคไดเห็นพระองค
ที่นี่ ผูทรงทอดพระเนตรขาพระ
องคดวยหรือ"
14 เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่ อบอน้ํา
วา เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยู
ระหวางเมืองคาเดชกับเมืองเบ-
เรด

การกําเนิดของอิชมาเอล
15 นางฮาการ คลอดบุตรชาย
คนหนึ่งใหแกอับราม อับรามจึง
เรียกชื่อบุตรชายของทานซึ่งนาง
ฮาการคลอดออกมาวา อิชมา-
เอล
16 เมื่อนางฮาการคลอดอิชมา-
เอลใหแกอับรามนั้น อับราม
อายุไดแปดสิบหกป

พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อ
อับรามเปนชื่ออับราฮัม

17เมื่ ออายุอับรามได เก า
สิบเกาป พระเยโฮ-

วาหทรงปรากฏแกอับรามและ
ตรัสแกทานวา "เราเปนพระเจา
ผูทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดําเนินอยู
ต อหน าเราและเจ าจงเป นคน
ดีรอบคอบ
2 เราจะทําพันธสัญญาของเรา
ระหวางเรากับเจา และจะใหเจา
ทวีมากข้ึน"
3อับรามก็ซบหนาลงถึงดินและ
พระเจาทรงมีพระราชปฏิสันถาร
(14) ปฐก 24:62; กดว 13:26 (15) กท 4:22 (1) ปฐก 12:7; 18:1; 28:3; 35:11
(2) ปฐก 12:2; 13:16; 15:5, 18 (4) รม 4:11-12, 16 (5) นหม 9:7; รม 4:17
(6) ปฐก 17:16; 35:11 (7) ปฐก 26:24; 28:13 (8) ปฐก 23:4 (9) อพย 19:5
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หนา 30ปฐมกาล 17
เจาจะไมเรียกชื่อนางวา ซาราย
แตจะเรียกชื่อนางวา ซาราห
16 เราจะอวยพรแกนางและให
บุตรชายคนหนึ่ งแก เจากับนาง
ดวย ใช เราจะอวยพรนาง นาง
จะเปนมารดาของชนหลายชาติ
กษัตริยของชนหลายชาติจะมา
จากนาง"
17 ดังนั้นอับราฮัมจึงซบหนาลง
หัวเราะ คิดในใจของทานวา
"ชายผู มีอายุหนึ่ งรอยปจะให
กําเนิดบุตรไดหรือ ซาราหผูมี
อายุไดเกาสิบปแลว จะคลอด
บุตรหรือ"
18 อับราฮัมทูลพระเจาวา "โอ
ขอใหอิชมาเอลมีชีวิตอยูตอพระ
พักตรของพระองค"
19 พระเจาตรัสวา "ซาราห
ภรรยาของเจาจะคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ งแกเจาเปนแน เจาจะ
เรียกชื่อของเขาวา อิสอัค และ
เราจะตั้ งพันธสัญญาของเรากับ
เขาและกับเชื้ อสายของเขาที่มา
ภายหลังเขาใหเปนพันธสัญญา
นิรันดร

อิชมาเอลจะเปนบิดาของ
ชนชาติใหญชาติหน่ึง

20 สําหรับอิชมาเอลนั้ นเราได
ฟงเจาแลว ดูเถิด เราไดอวยพร
เขาและจะกระทําใหเขามีลูกดก
ทวีมากข้ึนอุดมบริบูรณอยางย่ิง
เขาจะใหกําเนิดเจานายสิบสอง

ชั่ วอายุ ของพวกเขาจะรั กษา
พันธสัญญาของเรา
10 นี่ เปนพันธสัญญาของเราซึ่ ง
เจ าจะรักษาระหว างเรากับเจ า
และเชื้ อสายของเจ าที่ มาภาย
หลังเจา คือเด็กผูชายทุกคนใน
ทามกลางพวกเจาจะเขาสุหนัต
11 เจาจะเขาสุหนัตตัดหนังหุ ม
ปลายองคชาตของเจา และมัน
จะเปนหมายสําคัญแห งพันธ-
สัญญาระหวางเรากับเจา
12 ผู ชายที่มีอายุแปดวันจะเขา
สุหนัตในทามกลางพวกเจา เด็ก
ผู ชายทุกคนตลอดชั่ วอายุของ
พวกเจา ผู ชายที่ เกิดในบาน
หรือเอาเงิ นซื้ อมาจากคนต าง
ดาวใดๆซึ่งมิใชเชื้อสายของเจา
13 ผู ชายที่ เกิดในบานของเจา
และผูชายที่ เอาเงินซื้อมาจําเปน
ตองเขาสุหนัต และพันธสัญญา
ของเราจะอยูที่เนื้อของเจา เปน
พันธสัญญานิรันดร
14 เด็กผู ชายที่ มิ ได เข าสุหนัต
คือผู ที่ มิ ได เขาสุหนัตตัดหนั ง
หุ มปลายองคชาตของเขา ชี-
วิตนั้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของเขา เขาไดละเมิดพันธสัญ-
ญาของเรา"

พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อ
ซารายเปนชื่อซาราห

15 และพระเจาตรัสแกอับราฮัม
วา "สําหรับซารายภรรยาของเจา
(10) กจ 7:8 (11) อพย 12:13; รม 4:11 (12) ปฐก 13:15; 17:7; ลนต 12:3; กจ 7:5
(14) อพย 4:24-26 (16) ปฐก 17:6; 18:10; 35:11; 36:31 (17) ปฐก 17:3; 18:12
(18) ปฐก 18:23 (19) ปฐก 18:10; 21:2; 22:16 (20) ปฐก 16:10; 21:3, 18
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หนา 31 ปฐมกาล 17, 18
พระเจาและทูตสวรรค
สององคเย่ียมอับราฮัม

18พระเยโฮวาหทรงปรากฏ
แก เขาที่ ราบของมั มเร

และเขานั่ งอยู ที่ ประตู เต็นทใน
เวลาแดดรอน
2 เขาจึงเงยหนาข้ึนมองดู และดู
เถิด มีชายสามคนยืนอยูขางเขา
เมื่ อเขาเห็ นท านเหล านั้ นจึ ง
ว่ิ งจากประตู เต็ นท ไปต อนรั บ
ทานเหลานั้น และกมหนาของ
เขาลงถึงดิน
3และพูดวา "เจานายของขาพ-
เจา ถาบัดนี้ขาพเจาเปนที่โปรด
ปรานในสายตาของทาน ขอทาน
โปรดอยาผานไปจากผู รับใชของ
ทานเลย
4 ข าพเจ าขอความกรุ ณาจาก
ทานยอมใหเอาน้ํานิดหนอยมา
ลางเทาของทาน และใหทานทั้ง
หลายพักใตตนไมเถิด
5ขาพเจาจะไปเอาอาหารหนอย
หนึ่ งมาใหและขอใหทานชื่ นใจ
เถิด หลังจากนั้นจึงคอยออก
เดินทาง เพราะวาทานมายังผูรับ
ใชของทานแลว" ทานเหลานั้น
จึงวา "จงทําตามที่เจากลาวเถิด"
6อับราฮัมรีบเขาไปในเต็นทหา
นางซาราหและพูดวา "จงรีบเอา
แปงละเอียดสามถังมานวดแลว
ทําขนมบนเตา"
7อับราฮัมจึงว่ิงไปที่ฝูงสัตวเอา

องคและเราจะกระทําใหเขาเปน
ชนชาติใหญชนชาติหนึ่ง
21 แตพันธสัญญาของเรา เรา
จะตั้ งไวกับอิสอัค ซึ่ งซาราหจะ
คลอดใหแกเจาปหนาในเวลานี้"
22 พระองค มี พระราชปฏิ สั น
ถารกับทานเสร็จแลว พระเจาก็
เสด็จข้ึนไปจากอับราฮัม
23 อั บราฮั มจึ งเอาอิ ชมาเอล
บุตรชายของทาน บรรดาคนทั้ง
ปวงที่ เกิดในบานของทานและ
บรรดาคนทั้งปวงที่ไดซื้อมาดวย
เงินของทาน คือผู ชายทุกคน
ท ามกลางคนที่ อยู ในบ านของ
อับราฮัม ใหเขาสุหนัตตัดหนัง
หุ มปลายองคชาตของพวกเขา
ในวันนั้ นตามที่ พระเจาตรัสไว
แกทาน
24 เมื่ อทานเขาสุหนัตตัดหนัง
หุมปลายองคชาตของทาน อับ-
ราฮัมมีอายุเกาสิบเกาป
25 และอิชมาเอลบุตรชายของ
ทานมีอายุสิบสามปเมื่ อเขาเขา
สุหนัตตัดหนังหุมปลายองคชาต
ของเขา
26 อับราฮัมและอิชมาเอลบุตร
ชายของท านเข าสุ หนั ตในวั น
เดียวกันนั้น
27บรรดาผูชายในบานของทาน
ทั้งที่ เกิดในบานของทานและซื้อ
มาดวยเงินจากคนตางดาวก็เขา
สุหนัตพรอมกับทาน
(21) ปฐก 18:14; 21:2; 26:2-5 (27) ปฐก 18:19 (1) ปฐก 13:18; 14:13
(2) ปฐก 18:16, 22; 19:1; 32:24; ยชว 5:13; วนฉ 13:6-11; ฮบ 13:2; 1 ปต 4:9
(4) ปฐก 19:2; 43:24 (5) ปฐก 19:8; 33:10; วนฉ 6:18-19; 13:15-16; 19:5
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หนา 32ปฐมกาล 18
พระเยโฮวาหหรือ เมื่ อถึงเวลา
กําหนดเราจะกลับมาหาเจาตาม
เวลาแหงชีวิต และซาราหจะมี
บุตรชายคนหนึ่ง"
15 ดังนั้ นนางซาราหปฏิเสธวา
"ขาพระองคมิไดหัวเราะ" เพราะ
นางกลัว และพระองคตรัสวา
"ไมใช แตเจาหัวเราะ"
แผนการทําลายเมืองโสโดม

และเมืองโกโมราห
16 บุรุษเหลานั้ นก็ลุกข้ึนจากที่
นั่ นและมองไปทางเมืองโสโดม
อับราฮัมไปกับทานเหลานั้นเพ่ือ
ตามไปสง
17พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะ
ซอนสิ่ งซึ่ งเรากระทําจากอับรา-
ฮัมหรือ
18 ดวยวาอับราฮัมจะเปนประ-
ชาชาติ ใหญ โตและมีกําลั งมาก
อยางแนนอน และบรรดาประ-
ชาชาติทั้ งหลายในแผนดินโลก
จะไดรับพระพรเพราะเขา
19 เพราะวาเรารู จักเขา เขาจะ
สั่ งลูกหลานและครอบครัวของ
เขาที่ สืบมา พวกเขาจะรักษา
พระมรรคาของพระเยโฮวาห
เพ่ื อทําความเที่ ยงธรรมและ
ความยุติธรรม เพ่ือพระเยโฮ-
วาหจะประทานแกอับราฮัมตาม
สิ่งซึ่งพระองคไดตรัสไวเกี่ยวกับ
เขา"
20พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ

ลูกวัวออนและดีตัวหนึ่งมอบให
ชายหนุ มคนหนึ่ งและเขาก็ รีบ
ปรุงเปนอาหาร
8 เขาเอาเนย น้ํานมและลูกวัว
ซึ่ งเขาไดปรุงแลวนั้ นมาวางไว
ตอหนาทานเหลานั้ น และเขา
ยืนอยูขางทานเหลานั้นใตตนไม
แลวทานเหลานั้นไดรับประทาน
9ท านเหล านั้ นจึ งกล าวแก เขา
วา "ซาราหภรรยาของเจาอยูที่
ไหน" และเขาพูดวา "ดูเถิด อยู
ในเต็นท"
พระสัญญาถึงการกําเนิดอิสอัค
10 ทานจึงกลาววา "เราจะกลับ
มาหาเจาแนนอนตามเวลาแหง
ชีวิต และดูเถิด ซาราหภรรยา
ของเจ าจะมี บุตรชายคนหนึ่ ง"
ซาราหไดฟงอยูที่ประตูเต็นทซึ่ง
อยูขางหลังทาน
11 อับราฮัมและซาราหก็มีอายุ
แกชรามากแลว และนางซาราห
ตามปกติของผูหญิงก็หมดแลว
12 ฉะนั้นนางซาราหจึงหัวเราะ
ในใจพูดวา "ขาพเจาแกแลว
นายของขาพเจาก็แกดวย ขาพ-
เจาจะมีความยินดีอีกหรือ"
13 พระเยโฮวาหตรัสกับอับรา-
ฮัมวา "ทําไมนางซาราหหัวเราะ
พูดวา `ขาพเจาจะคลอดบุตรคน
หนึ่ งซึ่ งข าพเจ าแก แล วจริ งๆ
หรือ'
14 มีสิ่ งใดที่ ยากเกินไปสําหรับ
(8) ปฐก 19:3 (9) ปฐก 24:67 (10) ปฐก 17:19, 21 (11) ปฐก 17:17; 31:35
(12) ปฐก 17:17; ลก 1:18 (14) ปฐก 17:21 (16) กจ 15:3 (17) ปฐก 18:22, 26, 33
(18) ปฐก 12:3; 22:18; กจ 3:25 (19) พบญ 4:9-10; 6:6-7 (20) ปฐก 4:10; 13:13
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หนา 33 ปฐมกาล 18
เวนทั้ งเมืองเพราะเห็นแกพวก
เขา"
27 อับราฮัมทูลตอบวา "ดูเถิด
กรุณาเถิด ขาพระองคมีเจตนา
ทูลตอองคพระผู เปนเจา ซึ่งขา
พระองคเปนเพียงผงคลีดินและ
ข้ีเถา
28บางทีคนชอบธรรมหาสิบคน
จะขาดไปหาคน พระองคจะทรง
ทําลายเมืองนั้ นทั้ งเมืองเพราะ
ขาดหาคนหรือ" พระองคตรัสวา
"ถาเราพบสี่สิบหาคนที่นั่น เรา
จะไมทําลายเมืองนั้น"
29 เขายังทูลตอพระองคอีกครั้ง
วา "บางทีจะพบสี่สิบคนที่นั่น"
และพระองคตรัสวา "เราจะไม
กระทําเพราะเห็นแกสี่สิบคน"
30 เขาทูลตอพระองควา "โอ
ขอทรงโปรดอยาใหองคพระผู
เปนเจาทรงพระพิโรธเลย และ
ขาพระองคจะกราบทูล บางทีจะ
พบสามสิบคนที่นั่ น" และพระ
องคตรัสวา "เราจะไมกระทําถา
เราพบสามสิบคนที่นั่น"
31 เขาทูลวา "ดูเถิด กรุณาเถิด
ขาพระองคมี เจตนาทูลตอองค
พระผูเปนเจา บางทีจะพบย่ีสิบ
คนที่นั่ น" และพระองคตรัสวา
"เราจะไมทําลายเมืองนั้นเพราะ
เห็นแกย่ีสิบคน"
32 เขาทูลวา "โอ ขอทรงโปรด
อย าใหองคพระผู เปนเจ าทรง

เสี ยงรองของเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราหดังมากและเพราะ
บาปของพวกเขาก็ หนั กเหลื อ
เกิน
21 เราจะลงไปเดี๋ ยวนี้ ดูวาพวก
เขากระทําตามเสียงรองทั้ งสิ้ น
ซึ่งมาถึงเราหรือไม ถาไม เราจะ
รู"
22 บุรุษเหลานั้ นหันหนาจากที่
นั่นไปทางเมืองโสโดม แตอับ-
ราฮัมยั งยืนอยู ต อพระพักตร
พระเยโฮวาห

อับราฮัมวิงวอนเพื่อ
คนชอบธรรม

23 อับราฮัมเขามาใกล ทูลวา
"พระองคจะทรงทําลายคนชอบ
ธรรมพรอมกับคนชั่วดวยหรือ
24 บางทีมีคนชอบธรรมหาสิบ
คนในเมืองนั้น พระองคจะทรง
ทําลายและไม ละเว นเมื องนั้ น
เพราะคนชอบธรรมหาสิบคนที่
อยูในนั้นดวยหรือ
25 ขอพระองคอยากระทําเชนนี้
เลย ที่จะฆาคนชอบธรรมพรอม
กับคนชั่ว และใหคนชอบธรรม
เหมือนอยางคนชั่ ว ใหการนั้น
อยูหางไกลจากพระองค ผู พิ-
พากษาของทั่วแผนดินโลกจะไม
กระทําการยุติธรรมหรือ"
26พระเยโฮวาหตรัสวา "ถาเรา
พบคนชอบธรรมในท ามกลาง
เมืองโสโดมหาสิบคน เราจะละ
(21) ปฐก 11:5; อพย 3:8; พบญ 8:2; 13:3 (22) ปฐก 18:16; 19:1
(23) ปฐก 20:4; 24:12; อพย 23:7 (25) พบญ 1:16-17; 32:4; โยบ 8:3, 20; 34:17
(26) ยรม 5:1; อสค 22:30 (27) ปฐก 3:19; โยบ 4:19 (32) วนฉ 6:39; ยก 5:16
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หนา 34ปฐมกาล 18, 19
ประทาน
โลทเรียกพวกกามวิปริตวา

"พี่นอง"
4แตกอนที่ทูตเหลานั้นเขานอน
พวกผู ชายเมืองนั้น คือพวกผู
ชายชาวเมืองโสโดม ทั้งแกและ
หนุม ทุกคนจากทุกสารทิศ มา
ลอมเรือนนั้นไว
5พวกเขาเรียกโลทและพูดกับ
เขาวา  "ผูชายเหลานั้นซึ่งมาหา
ทานคืนนี้ อยูที่ ไหน จงนํา
เขาเหลานั้ นออกมาใหพวกเรา
เพ่ือพวกเราจะไดสมสูกับเขา"
6 โลทก็ ออกทางประตู ไปหา
พวกนั้นและปดประตูหลังจากที่
เขาออกไปแลว
7และกลาววา "พ่ีนองทั้งหลาย
ขาพเจาขอวิงวอนทาน อยา
กระทําชั่วชาเชนนี้เลย
8ดูเถิด ขาพเจามีบุตรสาวสอง
คนซึ่ งไม เคยสมสู กั บชายเลย
ขาพเจาขอวิงวอนทาน ขอให
ข าพเจ านําพวกเธอออกมาให
ทาน ใหทานกระทําแกพวกเธอ
ตามที่ เห็ นชอบในสายตาของ
ทานเถิด เพียงแตอยากระทํา
อะไรแกชายเหลานี้ เลย เพราะ
เหตุวาพวกเขาเหลานี้ เขามาอยู
ใตรมชายคาของขาพเจา"
9พวกเขาพูดวา "ถอยไป" และ
พวกเขาพูดอีกวา "คนนี้ เขามา
อาศัยอยูและเขาจะมาตั้งตัวเปน

พระพิโรธเลยและขาพระองคจะ
ยังกราบทูลครั้งนี้ครั้งเดียว บาง
ทีจะพบสิบคนที่นั่ น" และพระ
องคตรัสวา "เราจะไมทําลาย
เมืองนั้นเพราะเห็นแกสิบคน"
33 เมื่ อพระองค ทรงมี พระ
ราชปฏิสันถารกับอับราฮัมจบลง
แลว พระเยโฮวาหไดเสด็จไป
และอับราฮัมก็กลับไปที่อยูของ
ตน

ทูตสวรรค
มาเยี่ยมโลท

19ทู ตสวรรค สององค มา
ถึ งเมื องโสโดมในเวลา

เย็น โลทไดนั่งอยูที่ประตูเมือง
โสโดม เมื่อโลทเห็นแลวก็ลุกข้ึน
ไปพบทู ตเหล านั้ นและได ก ม
หนาของเขาลงถึงดิน
2แลวเขากลาววา "ดูเถิด เจา
นายของขาพเจา ขาพเจาขอวิง
วอนทานโปรดกรุณาแวะไปบาน
ผู รับใชของทาน คางแรมคืนนี้
ลางเทาของทาน แลวทานจะได
ตื่ นแตเชาเดินทางตอไป" ทูต
เหลานั้นกลาววา "อยาเลย แต
พวกเราจะคางแรมที่ถนนในคืน
นี้"
3 เขาไดรบเราทูตเหลานั้นอยาง
มาก ทูตเหลานั้นจึงแวะเขาไป
ในบานของเขา และเขาจึงจัด
การเลี้ยงทูตเหลานั้น ทําขนมปง
ไร เชื้ อและทู ตเหล านั้ นจึ งรับ
(1) ปฐก 18:1-5, 16, 22 (2) ปฐก 18:4; 24:31-32; ลก 24:28; ฮบ 13:2
(3) ปฐก 18:6-8; อพย 12:8 (5) ปฐก 4:1; วนฉ 19:22; อสย 3:9; รม 1:24, 27
(6) วนฉ 19:23 (8) ปฐก 18:5; วนฉ 19:24 (9) อพย 2:14; 2 ปต 2:7-8
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หนา 35 ปฐมกาล 19
เหมือนวาเขาพูดลอเลน
15 เมื่ อรุ งเช าทูตสวรรค เหล า
นั้ นจึงเรงเราโลทวา "จงลุกข้ึน
พาภรรยาของเจา และบุตรสาว
ทั้งสองของเจา ซึ่งอยูที่นี่ไปเสีย
เกรงวา พวกเจาจะถูกทําลาย
พรอมกับความชั่ วชาของเมือง
นี้"
16 ขณะที่ เขายังรีรออยู ทูต
เหลานั้ นจึงควาจับมือเขา มือ
ภรรยาของเขาและมือบุตรสาว
ทั้ งสองของเขา พระเยโฮวาห
ทรงมีความเมตตาตอเขา ทูต
เหลานั้นจึงนําเขาออกมาและให
เขาอยูที่นอกเมือง
17 ต อมาเมื่ อทู ตเหล านั้ นนํา
พวกเขาออกมาภายนอกแล ว
ทูตพูดวา "จงหนีเอาชีวิตรอด
อยาไดเหลียวหลังมาดูหรือพัก
อยูที่ราบลุมทั้งหลาย จงหนีไปที่
ภูเขา เกรงวาเจาจะถูกทําลาย"

โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆ
คือเมืองโศอาร

18 โลทจึงกลาวแกทูตเหลานั้ น
วา "โอ เจานายของขาพเจา อยา
ใหเปนอยางนั้นเลย
19 ดูเถิด ผูรับใชของทานไดรับ
พระกรุ ณาในสายตาของท าน
และทานมีความเมตตาอยางย่ิง
ซึ่ งทานไดสําแดงตอขาพเจาใน
การชวยชีวิตขาพเจา ขาพเจาไม
สามารถหนีไปยังภูเขาได เกรง

ผู พิพากษา บัดนี้ เราจะทําการ
ชั่ วร ายกับทานย่ิ งกว าคนเหลา
นั้น" พวกเขาจึงผลักคนนั้นโดย
แรงคือโลทนั่นเอง และเขา
มาใกลเพ่ือพังประตู
10 แตทูตเหลานั้นจึงย่ืนมือออก
ไปดึงโลทเขามาในบานและปด
ประตู
11 ทูตเหลานั้นทําใหพวกผูชาย
ที่ อยู ประตู บ านนั้ นตาบอดผู
ใหญผูนอย ดังนั้นพวกเขาจึงหา
ประตูจนเหนื่อย

ทูตสวรรคบอกใหโลท
และครอบครัว
รีบออกจากเมือง

12 ทูตเหลานั้นจึงพูดกับโลทวา
"ที่นี่มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย
บุตรชาย บุตรสาว และสิ่งใดๆ
ของเจาที่อยู ในเมืองนี้ออกจาก
ที่นี่
13 เพราะพวกเราจะทํ าลาย
สถานที่แหงนี้ เพราะวาเสียงรอง
ของพวกเขาดั งมากย่ิ งข้ึ นต อ
พระพักตรพระเยโฮวาห และ
พระเยโฮวาหทรงสงพวกเรามา
ทําลายมันเสีย"
14 โลทจึ งออกไปพูดกั บบุตร
เขยของเขาซึ่ งได แต งงานกั บ
บุตรสาวของเขาวา "ลุกข้ึน เจา
จงออกไปจากสถานที่นี้ เพราะ
พระเยโฮวาหจะทรงทําลายเมือง
นี้ " แตบุตรเขยของเขากลับดู
(11) ปฐก 20:17 (12) ปฐก 7:1; 2 ปต 2:7, 9 (13) ปฐก 18:20; ลนต 26:30-33
(14) อพย 9:21; กดว 16:21, 24, 26, 45; ยรม 43:1-2 (15) สดด 37:2; วว 18:4
(16) อพย 34:7; พบญ 5:15 (17) ปฐก 14:10; 19:26; 1 พกษ 19:3 (18) กจ 10:14
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หนา 36ปฐมกาล 19
ภรรยาของโลท

กลายเปนเสาเกลือ
26 แตภรรยาของเขาผู ตามขาง
หลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและ
นางจึงกลายเปนเสาเกลือ
27 อับราฮัมลุกข้ึนตั้ งแตเชาตรู
ไปยังสถานที่ ที่ ท านเคยยืนตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห
28 ทานมองไปทางเมืองโสโดม
เมื องโกโมราห และดิ นแดนที่
ราบลุมทั้ งหลาย และดูเถิด ก็
เห็นควันจากแผนดินนั้นพลุงข้ึน
เหมือนควันจากเตาไฟใหญ
29 ต อมาเมื่ อพระเจ าทรงทํา
ลายเมืองทั้ งหลายในที่ ราบลุ ม
แลวนั้ น พระเจาทรงระลึกถึง
อับราฮัม และสงโลทออกไปจาก
ทามกลางการทําลายลาง เมื่ อ
พระองคทรงทําลายลางเมืองทั้ง
หลายซึ่งโลทอาศัยอยู

โลทอาศัยอยูในถํ้า
บุตรสาวของโลท
ทําการผิดประเวณี

30 โลทข้ึ นไปจากเมืองโศอาร
ไปอาศัยอยู บนภู เขาพรอมกับ
บุตรสาวสองคนของเขา เพราะ
เขากลัวที่ อาศัยในเมืองโศอาร
เขาจึงไปอาศัยอยูในถ้ํา ทั้ งเขา
กับบุตรสาวสองคนของเขา
31 บุตรสาวหัวปพูดกับนองสาว
วา "บิดาของเราแกแลวและไมมี
ชายใดในแผนดินโลกเขามาหา

วาสิ่ งชั่ วรายจะมาถึงตัวขาพเจา
และขาพเจาจะตายเสีย
20 ดูเถิด กรุณาเถิด เมืองนี้อยู
ใกล ที่ จะหนี ไปถึ งไดและเป น
เมืองเล็ก โอ โปรดใหขาพเจา
หนีไปที่นั่น (เปนเมืองเล็กๆมิ
ใชหรือ) และชีวิตของขาพเจาจะ
รอด"
21 ทูตกลาวแกเขาวา "ดูเถิด
เรายอมรับเจ าเกี่ ยวกับเรื่ องนี้
ดวยวาเราจะไมทําลายลางเมือง
นี้ซึ่งเจาไดกลาวถึง
22 เจาจงรีบหนีไปที่นั่น เพราะ
เราไมสามารถกระทําอะไรไดจน
กวาเจาไปถึงที่นั่น" เหตุฉะนั้น
จึงเรียกชื่อเมืองนั้นวาโศอาร
23 เมื่ อโลทเขาไปยังเมืองโศ-
อาร ตะวันก็ข้ึนมาเหนือแผนดิน
โลกแลว

เมืองโสโดม
เมืองโกโมราห

เมืองอัดมาหและเมืองเศโบยิม
ถูกทําลาย

24 ดังนั้ นพระเยโฮวาหทรงให
กํามะถันและไฟจากพระเยโฮ-
วาห ตกมาจากฟ าสวรรค ลงมา
บนเมืองโสโดมและเมืองโกโม-
ราห
25 พระองค ทรงทํ าลายล าง
เมืองทั้งหลายเหลานั้น บรรดาที่
ราบลุม ชาวเมืองทั้งปวงและสิ่ง
ที่งอกข้ึนมาบนแผนดิน
(21) โยบ 42:8-9; สดด 145:19 (22) ปฐก 13:10; 14:2 (24) ลนต 10:2
(25) ปฐก 14:3; สดด 107:34 (26) ปฐก 19:17; ลก 17:32 (27) ปฐก 18:22
(28) วว 9:2; 18:9 (29) ปฐก 8:1 (30) ปฐก 19:17, 19 (31) ปฐก 16:2, 4; 38:8-9
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หนา 37 ปฐมกาล 19, 20
โมอับมาจนถึงทุกวันนี้
38 สวนนองสาว เธอคลอดบุตร
ชายคนหนึ่ งด วยและเรี ยกชื่ อ
ของเขาวา เบน-อัมมี เขาเปน
บรรพบุรุษของคนอัมโมนมาจน
ถึงทุกวันนี้
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค

20อับราฮัมเดินทางจาก
ที่ นั่ นไปยั งดิ นแดน

ทางใต อาศัยอยูระหวางเมือง
คาเดชและเมืองชูร และอาศัย
อยูในเมืองเก-ราร
2อับราฮั มบอกถึ งนางซาราห
ภรรยาของตนวา "นางเปนนอง
สาวของขาพเจา" อาบีเมเลค
กษัตริยแหงเมืองเก-รารจึงใช
คนมานํานางซาราหไป
3แตพระเจ าเสด็จมาหาอาบี-
เมเลคทางพระสุบินในเวลากลาง
คืนและตรัสกับทานวา "ดูเถิด
เจาเปนเหมือนคนตาย เพราะ
หญิงนั้นซึ่งเจานํามา ดวยวานาง
เปนภรรยาของผูอื่นแลว"
4แตอาบีเมเลคยังไมไดเขาใกล
นาง ทานจึงทูลวา "ขาแตองค
พระผูเปนเจา พระองคจะประ-
หารชนชาติที่ชอบธรรมดวยหรือ
5 เขาบอกแก ข าพระองค มิ ใช
หรือวา `นางเปนนองสาวของ
ขาพเจา' และแมแตนางเองก็วา
`เขาเปนพ่ีชายของขาพเจา' ขา
พระองคกระทําดังนี้ ด วยจิตใจ

พวกเราตามธรรมเนียมของทั่ ว
โลก
32 มาเถิด พวกเราจงใหบิดา
ของพวกเราดื่มเหลาองุน และ
พวกเราจะนอนกับทาน เพ่ือ
พวกเราจะสงวนเชื้ อสายของ
บิดาพวกเรา"
33 ในคืนวันนั้ นพวกเธอจึ งให
บิดาของพวกเธอดื่ มเหลาองุ น
บุตรสาวหัวปเขาไปนอนกับบิดา
ของเธอ และเขาไมสังเกตวาเธอ
มานอนดวยเมื่ อไรและเธอลุก
ข้ึนไปเมื่อไร
34 ตอมาวันรุ งข้ึนบุตรสาวหัวป
พูดกับนองสาววา "ดูเถิด เมื่อ
คืนนี้ เราไดนอนกับบิดาของเรา
พวกเราจงใหทานดื่มเหลาองุ น
ในคืนนี้ อีก และเจาจงเขาไป
นอนกับทาน เพ่ือพวกเราจะ
สงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา"
35 พวกเธอจึงใหบิดาของพวก
เธอด่ื มเหลาองุ นในคืนวันนั้ น
ดวย นองสาวก็ลุกข้ึนไปนอนกับ
เขา และเขาไมสังเกตวาเธอมา
นอนดวยเมื่ อไรและเธอลุกข้ึ น
ไปเมื่อไร
36 ดังนั้น บุตรสาวทั้ งสองของ
โลทก็ตั้ งครรภกับบิดาของพวก
เธอ
37 บุตรสาวหัวปคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ งและเรียกชื่ อของเขาวา
โมอับ เขาเปนบรรพบุรุษของคน
(32) มก 12:19 (37) กดว 25:1; พบญ 2:9 (38) กดว 21:24; พบญ 2:19
(1) ปฐก 12:9; 16:7, 14; 18:1; 21:2; 26:1, 6 (2) ปฐก 12:11-13, 15; 26:7
(3) ปฐก 20:7; โยบ 33:15 (4) ปฐก 18:23-25; กดว 16:22 (5) 1 พกษ 9:4
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หนา 38ปฐมกาล 20
11 อับราฮัมทูลวา "เพราะขา
พระองค คิดว าไมมีความเกรง
กลัวพระเจาในสถานที่นี่ เปนแน
พวกเขาจะฆาขาพระองคเพราะ
เห็นแกภรรยาของขาพระองค
12 ย่ิ งกวานั้ นนางเปนนองสาว
ของขาพระองคจริงๆ นางเปน
บุตรสาวของบิดาขาพระองค แต
ไมใชบุตรสาวของมารดาขาพระ
องค และนางไดมาเปนภรรยา
ของขาพระองค
13 ตอมาเมื่ อพระเจาทรงโปรด
ใหข าพระองคตองเร ร อนจาก
บานบิดาของขาพระองค ขาพระ
องคจึงพูดกับนางวา `นี่ เปน
ความกรุณาซึ่ งเจาจะสําแดงตอ
ขาพเจา ในสถานที่ทุกๆแหงที่
เราจะไปนั้นขอใหกลาวถึงขาพ-
เจาวา เขาเปนพ่ีชายของดิฉัน'"
14 อาบีเมเลคจึงทรงนําแกะ วัว
และทาสชายหญิง และประทาน
ใหแกอับราฮัม แลวทรงคืนซา-
ราหภรรยาของอับราฮัมใหทาน
ไป
15 แลวอาบีเมเลคตรัสวา "ดู
เถิด แผนดินของเราก็อยูตอ
หนาเจา เจาจะอาศัยอยูที่ไหนก็
ไดตามใจชอบ"
16 พระองค ตรัสกับซาราห ว า
"ดูเถิด เราใหเงินหนึ่ งพันแผน
แกพ่ีชายของเจา ดูเถิด พ่ีชาย
จะคลุมตาเจ าตอหน าทุกคนที่

อั นซื่ อตรงและด วยมื อที่ บริ-
สุทธิ์"
6พระเจ าตรั สกั บท านในพระ
สุบินวา "แทจริงเรารูแลววาเจา
กระทําดังนี้ดวยจิตใจอันซื่อตรง
เราจึงยับย้ังเจาไมใหทําบาปตอ
เรา เหตุฉะนั้นเราไมยอมใหเจา
ถูกตองนางนั้น
7ฉะนั้นบัดนี้จงคืนภรรยาใหแก
ชายนั้นเพราะเขาเปนผูพยากรณ
เขาจะอธิษฐานเพ่ือเจาแลวเจา
จะมีชีวิตอยู ถาเจาไมคืนนางนั้น
เจาจงรูวาเจาจะตายเปนแน ทั้ง
เจาและทุกคนที่เปนของเจา"
8 เหตุฉะนั้น อาบีเมเลคตื่น
บรรทมตั้ งแตเชาตรู ทรงเรียก
บรรดาขาราชการของทาน และ
ทรงรับสั่งเร่ืองทั้งหมดนี้ใหพวก
เขาฟง และคนเหลานั้นก็กลัวย่ิง
นัก

อาบีเมเลคคืนภรรยา
แกอับราฮัม

9ดั งนั้ นอาบี เมเลคทรงเรี ยก
อับราฮัมมาและตรัสกับทานวา
"เจ าไดกระทําอะไรแกพวกเรา
เราไดกระทําผิดอะไรตอเจา ที่
เจานําบาปใหญโตมายังเราและ
ราชอาณาจักรของเรา เจาไดกระ
ทําสิ่งซึ่งไมควรกระทําแกเรา"
10 อาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัม
วา "เจาคิดอะไรเจาจึงไดกระทํา
สิ่งนี้"
(6) ปฐก 31:7; 35:5; 39:9; อพย 34:24 (7) ปฐก 2:17; กดว 16:32-33; 1 ซมอ 7:5
(9) ปฐก 26:10; 34:7; 39:9 (11) ปฐก 12:12; 26:7; 42:18 (12) ปฐก 11:29
(13) ปฐก 12:1-9 (14) ปฐก 12:16 (15) ปฐก 13:9; 34:10 (16) ปฐก 24:65; 26:11
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หนา 39 ปฐมกาล 20, 21
ดังนั้ น ทุกคนที่ ไดฟงจะพลอย
หัวเราะกับขาพเจา"
7นางกลาวอีกวา "ใครจะพูด
กับอับราฮัมไดวา ซาราหจะให
ลูกออนกินนม เพราะขาพเจาก็
ได คลอดบุตรชายคนหนึ่ งให
ทานเมื่อทานชราแลว"
8 เด็กนั้ นก็ เติบโตข้ึ นและหย า
นมและอั บราฮั มจั ดการเลี้ ยง
ใหญ ในวันนั้ นเมื่ ออิสอั คหย า
นม

นางฮาการกับอิชมาเอล
ถูกไลออก

9แต ซาราห เห็ นบุ ตรชายของ
ฮาการคนอียิปตซึ่งนางคลอดให
อับราฮัม กําลังหัวเราะเลนอยู
10 นางจึ งพู ดกั บอั บราฮั มว า
"ไลทาสหญิงคนนี้ กับบุตรชาย
ของนางไปเสียเถิด เพราะวา
บุตรชายของทาสหญิงคนนี้ จะ
เป นผู รับมรดกร วมกับอิ สอั ค
บุตรชายของขาพเจาไมได"
11 อับราฮัมกลุมใจมาก เพราะ
เร่ืองบุตรชายของทาน
12 แตพระเจาตรัสกับอับราฮัม
วา "เจาอยาโศกเศราในสายตา
ของเจาเพราะเรื่องเด็กนั้น และ
เพราะทาสหญิงของเจาเลย ทุก
สิ่งที่ซาราหกลาวกับเจา เจาก็จง
ฟงเสียงของนางเถิด เพราะเขา
จะเรียกเชื้ อสายของเจาทางสาย
อิสอัค

อยูกับเจาและคนทั้งปวง" นางก็
ถูกติเตียนดวยถอยคําเหลานี้
17 เพราะฉะนั้น อับราฮัมก็
อธิษฐานตอพระเจา พระเจาทรง
รักษาอาบีเมเลค และมเหสีของ
พระองค และทาสหญิงใหหาย
และเขาเหลานั้นก็มีบุตร
18 เพราะว าพระเยโฮวาห ได
ทรงปดครรภสตรีในราชสํานัก
ของอาบีเมเลคทุกคน เพราะ
เร่ืองซาราหภรรยาอับราฮัม

การกําเนิดของอิสอัค

21พระเยโฮวาหทรงเย่ี ยม
ซาราห เหมื อนที่ พระ

องคตรัสไว และพระเยโฮวาห
ทรงกระทําแกซาราหดังที่ พระ
องคทรงตรัสไว
2 เพราะซาราหตั้ งครรภ และ
คลอดบุตรชายคนหนึ่ งใหอับ-
ราฮัมเมื่ อทานชราตามเวลาซึ่ ง
พระเจาไดตรัสกับทาน
3อับราฮัมตั้ งชื่ อบุตรชายที่ เกิด
แกทาน ผู ซึ่ งซาราหคลอดให
ทานนั้นวา อิสอัค
4แลวอับราฮัมทําพิธีเขาสุหนัต
ใหแกอิสอัคบุตรชายของตนเมื่อ
มีอายุแปดวัน ดังที่พระเจาทรง
บัญชาแกทาน
5อับราฮัมมีอายุหนึ่งรอยปเมื่อ
อิสอัคบุตรชายเกิดแกทาน
6นางซาราหกลาววา "พระเจา
ทรงกระทําใหข าพเจ าหั วเราะ
(17) ปฐก 21:2 (18) ปฐก 12:17 (1) ปฐก 17:16 (2) ปฐก 17:21 (3) ปฐก 17:19
(4) ปฐก 17:10, 12 (5) ปฐก 17:1, 17 (6) ปฐก 18:13 (7) ปฐก 18:11-12
(9) ปฐก 16:1 (10) ปฐก 25:6 (11) ปฐก 17:18 (12) รม 9:7-8
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หนา 40ปฐมกาล 21
จึงไปเติมน้ําเต็มถุงหนังและให
เด็กนั้นดื่ม
20 พระเจาทรงสถิตกับเด็กนั้น
เขาเติบโตข้ึน อาศัยอยู ในถิ่น
ทุรกันดาร และเปนนักธนู
21 เขาอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร
แหงปาราน มารดาก็หาภรรยา
คนหนึ่ งจากประเทศอี ยิปต ให
เขา

อับราฮัมอาศัยอยูท่ี
เบเออรเชบา

อับราฮัมทําพันธสัญญากับ
กษัตริยอาบีเมเลค

22 และตอมาในคราวนั้น อาบี-
เมเลคและฟ โคล ผู บัญชาการ
ทหารของพระองค พูดกับอับ-
ราฮัมวา "พระเจาทรงสถิตกับ
ทานในทุกสิ่งที่ทานกระทํา
23 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ จงปฏิ-
ญาณในพระนามพระเจาใหแก
เราที่นี่ วา ทานจะไมประพฤติ
การคดโกงตอเรา หรือโอรสของ
เรา หรือตอหลานของเรา แตดัง
ที่ เราภักดีตอทาน ทานจงภักดี
ตอเราและตอแผนดินซึ่ งท าน
อาศัยอยูนี้"
24 อับราฮัมก็ทูลวา "ขาพเจา
ยอมปฏิญาณ"
25 อับราฮัมก็รองทุกขตออาบี-
เมเลค เร่ืองบอน้ําที่ขาราชการ
อาบีเมเลคยึดเอาไป
26 อาบีเมเลคตรัสวา "เราไมรู

13 สวนบุตรชายของทาสหญิง
นั้น เราจะกระทําใหเปนชนชาติ
หนึ่งดวย เพราะเขาเปนเชื้อสาย
ของเจา"
14 อับราฮัมจึงลุกข้ึนแตเชามืด
ใหขนมปงและน้ําหนึ่ งถุ งหนั ง
แกฮาการ ใสบาใหนางพรอมกับ
เด็กนั้นแลวสงนางออกไป นางก็
จากไปและพเนจรไปในถิ่นทุร-
กันดารแหงเบเออรเชบา
15 และน้ําในถุงหนังนั้ นก็หมด
ไป นางก็วางเด็กนั้นไวใตพุมไม
แหงหนึ่ง
16 แลวนางก็ไปนั่ งลงหางออก
ไปตรงหนาเด็กนั้น ประมาณเทา
กับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูด
วา "อยาใหขาเห็นความตายของ
เด็กนั้นเลย" นางก็นั่ งอยูตรง
หนาเด็กนั้นแลวตะเบ็งเสียงรอง
ไห
17 พระเจ าทรงสดับเสียงร อง
ของเด็กนั้น และทูตสวรรคของ
พระเจ าจึ งเรียกฮาการจากฟ า
สวรรคกลาวกับนางวา "ฮาการ
เจาเปนอะไรไป อยากลัวเลย
เพราะวาพระเจาทรงสดับเสียง
ของเด็ก ณ ที่ที่เขาอยูนั้นแลว
18 ลุกข้ึนอุมเด็กนั้น เอามือจับ
เขาไวใหแนน เพราะเราจะทําให
เขาเปนชาติใหญชาติหนึ่ง"
19 แลวพระเจาทรงเบิกตาของ
นาง นางก็เห็นบอน้ําแหงหนึ่ ง
(13) ปฐก 16:10 (14) ยน 8:35 (17) ปฐก 22:11; อพย 3:7 (18) ปฐก 16:10; 21:13
(19) ปฐก 3:7; กดว 22:31 (20) ปฐก 16:12; 28:15; 39:2-3, 21 (21) ปฐก 24:4
(22) ปฐก 20:2, 14; 26:26, 28 (23) ยชว 2:12; 1 ซมอ 24:21 (25) ปฐก 26:15, 18
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หนา 41 ปฐมกาล 21, 22
การถวายอิสอัคเปน

เครื่องบูชาท่ีแผนดินโมริยาห

22และต อมาภายหลั ง
เห ตุ ก า รณ เ หล านี้

พระเจาทรงลองใจอับราฮัม และ
ตรัสกับทานวา "อับราฮัม" ทาน
ทูลวา "ดูเถิด ขาพระองคอยูที่นี่
พระเจาขา"
2พระองคตรัสวา "จงพาบุตร
ชายของเจาคืออิสอัค บุตรชาย
คนเดียวของเจาผูที่ เจารักไปยัง
แผนดินโมริยาห และถวายเขาที่
นั่นเปนเครื่องเผาบูชา บนภูเขา
ลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแกเจา"
3อับราฮัมจึ งลุกข้ึ นแต เช ามืด
ผูกอานลาของทาน พาคนใช
หนุมไปกับทานดวยสองคนกับ
อิสอัคบุตรชายของทาน ทานตัด
ฟนสําหรับเครื่ องเผาบูชา แลว
ลุ กข้ึ นเดิ นทางไปยั งที่ ซึ่ งพระ
เจาทรงตรัสแกทาน
4พอถึ งวันที่ สามอับราฮัมเงย
หนาข้ึนแลเห็นที่นั้นแตไกล
5อับราฮัมจึงพูดกับคนใชหนุม
ของทานวา "อยูกับลาที่นี่ เถิด
เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัส-
การที่ โนน แลวจะกลับมาพบ
เจา"
6อับราฮัมเอาฟนสําหรับเครื่อง
เผาบูชาใสบาอิสอัคบุตรชายของ
ตน ถือไฟและมีดแลวพอลูกไป
ดวยกัน

วาใครทําอยางนี้ ทั้งทานก็มิได
บอกเรา เราก็ยังไมไดยินเรื่ อง
จนวันนี้"
27 อับราฮัมจึงนําแกะและวัวมา
ถวายแกอาบีเมเลค ทั้งสองฝาย
ก็ทําพันธสัญญากัน
28 อับราฮัมไดแยกลูกแกะตัว
เมียจากฝูงไวตางหากเจ็ดตัว
29 อาบีเมเลคตรัสถามอับราฮัม
วา "ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวที่ทาน
แยกไวตางหากนั้ นหมายความ
วาอะไร"
30 ทานทูลวา "ขอพระองครับ
ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้ จากมือ
ขาพระองค เพ่ือจะไดเปนพยาน
แกขาพระองควา ขาพระองคได
ขุดบอน้ํานี้"
31 เหตุฉะนี้ ทานจึงเรียกที่ นั้ น
วา เบเออรเชบา เพราะวาทั้ ง
สองไดปฏิญาณกันไว
32 ทั้ งสองกระทําพั นธสัญญา
กันที่ เบเออร เชบาดั งนี้ แหละ
แลวอาบีเมเลคและฟโคลผูบัญ-
ชาการทหารของพระองคไดลุก
ข้ึนแลวก็กลับไปยังแผนดินของ
ชาวฟลิสเตีย
33 อับราฮัมปลูกตนแทมริสกไว
ที่เบเออรเชบาและนมัสการออก
พระนามพระเยโฮวาหพระเจ า
นิรันดรที่นั่น
34 อับราฮัมอาศัยอยู ในแผน
ดินชาวฟลิสเตียหลายวัน
(27) ปฐก 26:31; 31:44; 1 ซมอ 18:3 (29) ปฐก 33:8 (30) ปฐก 31:48, 52
(31) ปฐก 21:14; 26:33 (33) ปฐก 4:26; 12:8; 13:4 (1) พบญ 8:2; 1 คร 10:13
(2) ปฐก 8:20; 22:12, 16; 31:54 (5) ฮบ 11:19 (6) ยน 19:17
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หนา 42ปฐมกาล 22
และดูเถิด ขางหลังทานมีแกะผู
ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยูในพุม
ไมทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะผูตัว
นั้ นมาถวายเปนเครื่ องเผาบูชา
แทนบุตรชายของทาน
14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้น
วา เยโฮวาหยิเรห อยางที่เขาพูด
กันทุกวันนี้วา "ที่ภูเขาของพระ
เยโฮวาหนั้น พระองคทรงทอด
พระเนตร"
15 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
เรียกอับราฮัมครั้ งที่ สองมาจาก
ฟาสวรรค
16 และตรัสวา "พระเยโฮวาห
ตรัสวา เราปฏิญาณโดยตัวเรา
เองวา เพราะเจากระทําอยางนี้
และมิ ได หวงบุตรชายของเจ า
คือบุตรชายคนเดียวของเจา
17 เราจะอวยพรเจาแน เราจะ
ทวีเชื้อสายของเจาใหมากข้ึน ดัง
ดวงดาวในทองฟา และดังเม็ด
ทรายบนฝ งทะเล เชื้ อสาย
ของเจ าจะได ประตู เมื องศัตรู
ของเจาเปนกรรมสิทธิ์
18 ประชาชาติทั้ งหลายทั่ วโลก
จะไดพรเพราะเชื้ อสายของเจา
เพราะวาเจาไดเชื่ อฟงเสียงของ
เรา"
19 อับราฮัมจึงกลับไปหาคนใช
หนุมของทาน เขาก็ลุกข้ึนแลว
พากันกลับไปยังเมืองเบเออร-
เชบา อับราฮัมก็อาศัยอยูที่เบ-

7อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาวา
"บิดาเจาขา" และทานตอบวา
"ลูกเอย พออยูที่นี่ " ลูกจึงวา
"นี่ ไฟและฟน แตลูกแกะสํา-
หรับเครื่องเผาบูชาอยูที่ไหน"
8อับราฮัมตอบวา "ลูกเอย พระ
เจาจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับ
พระองคเองเปนเครื่องเผาบูชา"
พอลูกทั้ งสองก็ เดินตอไปดวย
กัน
9 เขาทั้ งสองมาถึงที่ ซึ่ งพระเจา
ตรัสบอกทานไว อับราฮัมก็สราง
แทนบูชาที่นั่น เรียงฟนเปนระ-
เบียบ แลวมัดอิสอัคบุตรชาย
วางไวบนแทนบูชาบนฟน
10 แลวอับบราฮัมก็ ย่ื นมือจับ
มีดจะฆาบุตรชาย
11 แตทูตสวรรคของพระเยโฮ-
วาห เรียกทานจากฟาสวรรควา
"อับราฮัม อับราฮัม" และทาน
ตอบวา "ขาพระองคอยูที่นี่ พระ
เจาขา"
12 และพระองคตรัสวา "อยา
แตะตองเด็กนั้นหรือกระทําอะ-
ไรแกเขาเลย เพราะบัดนี้ เรารู
แลววาเจายําเกรงพระเจา ดวย
เห็นวา เจามิไดหวงบุตรชายของ
เจา คือบุตรชายคนเดียวของเจา
จากเรา"

อับราฮัมถวายแกะตัวผู
แทนอิสอัค

13 อับราฮัมเงยหน าข้ึ นมองดู
(8) อพย 12:3; ยน 1:29, 36 (9) ฮบ 11:17-19; ยก 2:21 (11) ปฐก 16:7-11
(12) 1 ซมอ 15:22 (13) ปฐก 22:2, 16; 26:5; ยก 2:21-22 (16) สดด 105:9
(17) ปฐก 13:16; 15:5; 17:16 (18) ปฐก 12:3; 18:18-19 (19) ปฐก 21:31
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หนา 43 ปฐมกาล 22, 23
ทานเปนสุสาน เพ่ือขาพเจาจะ
ไดฝงผู ตายของขาพเจาใหพน
สายตาไป"
5ลูกหลานของเฮทตอบอับรา-
ฮัมวา
6"นายเจาขา โปรดฟงพวกเรา
ท านเป นเจ านายจากพระเจ า
ทามกลางเรา ขอใหฝงผูตาย
ของทานในอุโมงคฝงศพที่ ดีที่
สุดของเราเถิด ไมมีผูใดในพวก
เราที่ จะหวงสุสานของเขาไวไม
ใหทาน หรือขัดขวางทานมิให
ฝงผูตายของทาน"
7อับราฮัมก็ลุกข้ึนกราบลงตอ
หนาลูกหลานของเฮทชาวแผน
ดินนั้น
8และพูดกับพวกเขาวา "ถา
ทานยินยอมใหขาพเจาฝงผูตาย
ของขาพเจาใหพนสายตาไปแลว
ขอฟงขาพเจาเถิด และวิงวอน
เอโฟรนบุ ตรชายโศหาร เ พ่ื อ
ขาพเจา
9ขอใหเขาใหถ้ํามัคเป-ลาห ซึ่ง
เขาถือกรรมสิทธิ์นั้นแกขาพเจา
มันอยูที่ปลายนาของเขา ขอให
เขาขายใหขาพเจาเต็มตามราคา
ใหเปนกรรมสิทธิ์สําหรับใชเปน
สุสานทามกลางหมูพวกทาน"
10 ฝายเอโฟรนอาศัยอยูทาม-
กลางลูกหลานของเฮท เอโฟรน
คนฮิตไทต จึงตอบอับราฮัมให
บรรดาลูกหลานของเฮทผูที่ เขา

เออรเชบา
20 และต อมาภายหลั งเหตุ -
การณเหลานี้ มีคนมาบอกอับ-
ราฮัมวา "ดูเถิด มิลคาหบังเกิด
บุตรใหแกนาโฮรนองชายของ
ทานดวยแลว
21 คือฮูสบุตรหัวป บูสนองชาย
ของเขา เคมูเอลบิดาของอารัม
22 เคเสด ฮาโซ ปลดาช ยิด-
ลาฟ และเบธูเอล"
23 เบธู เอลใหกําเนิ ดบุตรสาว
ชื่อเรเบคาห ทั้ งแปดนี้มิลคาห
บังเกิดใหนาโฮร นองชายของ
อับราฮัม
24 และภรรยานอยของเขาที่ชื่อ
เรอูมาห ก็ไดบังเกิดเตบาห กา-
ฮัม ทาหาช และมาอาคาห

นางซาราหส้ินชีวิต
แลวถูกฝงไว

23ซาราหมีอายุหนึ่ งรอย
ย่ีสิบเจ็ดป ซาราหมี

ชีวิตถึงอายุนี้
2แลวซาราหก็สิ้ นชี วิตที่ เมือง
คีริยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน
ในแผนดินคานาอัน อับราฮัมไว
ทุกขใหซาราหและรองไหคิดถึง
นาง
3อับราฮัมยืนข้ึนหนาศพพูดกับ
ลูกหลานของเฮทวา
4"ขาพเจาเปนคนตางดาวและ
เป นคนมาอาศัยอยู ท ามกลาง
ทาน ขอทานใหที่ดินทามกลาง
(20) ปฐก 11:29; 24:15 (21) โยบ 1:1; 32:2 (23) ปฐก 24:15
(2) ปฐก 13:18; 23:19 (3) ปฐก 10:15; 15:20 (4) ปฐก 17:8; ลนต 25:23
(6) ปฐก 13:2; 14:14; 24:35 (9) ปฐก 25:9 (10) ปฐก 23:18; 34:20, 24; นรธ 4:1
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หนา 44ปฐมกาล 23, 24
ซึ่ งอยู ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้น
จึงไดขาย
18 ให แก อั บราฮั มเป นกรรม
สิทธิ์ ตอหน าลูกหลานของเฮท
คือตอหนาบรรดาผู ที่ เข าไปที่
ประตูเมืองของเขา
19 ตอมาอับราฮัมก็ฝงศพนาง
ซาราหภรรยาของตน ในถ้ําที่นา
มัคเป-ลาหหนามัมเร คือเมือง
เฮโบรน ในแผนดินคานาอัน
20 นาและถ้ํ าซึ่ งอยู ในนั้ นลู ก
หลานของเฮทยอมขายให แก
อับราฮัมเปนกรรมสิทธิ์ เพ่ือใช
เปนสุสาน

อับราฮัมสงเอลีเยเซอร
ไปหาเจาสาวสําหรับอิสอัค

24ฝ ายอั บรา ฮั มก็ ชรา
แลว มีอายุมากทีเดียว

และพระเยโฮวาหทรงอวยพระ
พรอับราฮัมทุกประการ
2อับราฮัมพูดกับคนใชของทาน
ที่มีอาวุโสที่สุดในบาน  ผูดูแล
ทรัพยสมบัติทุกอยางของทาน
วา "เอามือเจาวางไวใตขาออน
ของเรา
3แล วเราจะให เจ าปฏิญาณใน
พระนามพระเยโฮวาหพระเจ า
แหงฟาสวรรคและพระเจาแหง
แผนดินโลกวา เจาจะไมหา
ภรรยาให บุตรชายของเราจาก
บุตรสาวของคนคานาอัน ที่ เรา
อาศัยอยูทามกลางเขานี้

ไปที่ประตูเมืองของเขาฟงวา
11 "อยาเลย นายเจาขา โปรด
ฟงขาพเจา ขาพเจาใหนานั้นแก
ทานและใหถ้ําที่อยู ในนานั้นแก
ทาน ดวยขาพเจาใหแกทาน
ตอหนาลูกหลานประชาชนของ
ขาพเจา ขอเชิญฝงผูตายของ
ทานเถิด"
12 อับราฮัมก็กราบลงตอหนา
ชาวแผนดินนั้น
13 และท านพูดกับเอโฟรนให
ชาวแผนดินนั้นฟงวา   "แตถา
ทานยินยอมใหแลว ขอฟงขาพ-
เจา ขาพเจาจะจายคานานั้น ขอ
รับเงินจากขาพเจาเถิด และ
ขาพเจาจะไดฝงผูตายของขาพ-
เจาที่นั่น"
14 เอโฟรนตอบอับราฮัมวา
15 "นายเจาขา ขอฟงขาพเจา
เถิด ที่ดินแปลงนี้มีราคาเปนเงิน
สี่ รอยเชเขล สําหรับทานกับ
ขาพเจาก็ไมเทาไร ฝงผูตายของ
ทานเถิด"
16 อับราฮัมก็ฟงคําของเอโฟรน
แลวอับราฮัมก็ชั่งเงินใหเอโฟรน
ตามจํานวนที่ เขาบอกให ลู ก
หลานของเฮทฟงแลว คือเงินสี่
ร อยเชเขลตามน้ํ าหนั กที่ พวก
พอคาใชกันในเวลานั้น
17 นาของเอโฟรนในมั คเป-
ลาห ซึ่งอยูหนามัมเร มีนากับ
ถ้ําซึ่งอยูในนั้น และตนไมทั้งสิ้น
(11) 2 ซมอ 24:21-24 (15) อพย 30:13; อสค 45:12 (16) 2 ซมอ 14:26; ยรม 32:9
(17) ปฐก 25:9; 49:29-32; 50:13 (1) ปฐก 12:2; 13:2; 18:11; 21:5; 24:35
(2) ปฐก 15:2; 24:10; 39:4-6; 47:49 (3) ปฐก 14:19, 22; 26:35; 28:2
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หนา 45 ปฐมกาล 24
ขาวของทั้ งสิ้นของนายเขาอยูใน
อํานาจของเขา เขาลุกข้ึนไปยัง
เมโสโปเตเมีย ถึงเมืองของนา-
โฮร
11 เขาใหอูฐคุกเขาลงที่ ริมบอ
น้ําขางนอกเมืองเวลาเย็น ซึ่ ง
เปนเวลาที่ผูหญิงออกมาตักน้ํา
12 เขาอธิษฐานวา "โอ ขาแต
พระเยโฮวาหพระเจาของอับรา-
ฮัมนายของขาพระองค ขอทรง
ประทานความสําเร็จแกขาพระ
องคในวันนี้ และขอทรงสําแดง
ความเมตตาแก อั บราฮั มนาย
ของขาพระองค
13 ดูเถิด ขาพระองคกําลัง
ยืนอยูที่ ริมบอน้ํา และบรรดา
บุตรสาวของชาวเมื องนี้ กําลั ง
ออกมาตักน้ํา
14 ขอใหหญิงสาวคนที่ ข าพระ
องคจะพูดกับนางวา `โปรดลด
เหยือกของนางลงใหขาพเจาดื่ม
น้ํา' และนางนั้นจะวา `เชิญดื่ม
เถิดและขาพเจาจะใหน้ําอูฐของ
ทานกินดวย' ใหคนนั้นเปนคน
ที่ พระองคทรงกําหนดสําหรับ
อิสอัค ผู รับใชของพระองค
อยางนี้ขาพระองคจะทราบไดวา
พระองคทรงสําแดงความเมตตา
แกนายของขาพระองค"

พระเจาสงนําเอลีเยเซอร
ใหพบกับเรเบคาห

15 และตอมาเมื่ อเขาอธิษฐาน

4แต เจ าจะไปยั งประเทศและ
หมู ญาติของเราเพ่ื อหาภรรยา
คนหนึ่ งให แก อิ สอั คบุตรชาย
ของเรา"
5คนใชก็เรียนทานวา "หากวา
หญิงนั้นจะไมเต็มใจมากับขาพ-
เจายังแผนดินนี้ ถาเชนนั้น
ข าพเจ ามิตองนําบุตรชายของ
ทานกลับไปยังแผนดินซึ่ งทาน
จากมานั้นหรือ"
6อับราฮัมพูดกับเขาวา "ระวัง
อยาพาบุตรชายของเรากลับไปที่
นั่นอีก
7พระเยโฮวาหพระเจาแหงฟา
สวรรค ผูทรงนําเรามาจากบาน
บิดาเรา และจากแผนดินแหง
ญาติของเรา พระองคตรัสกับ
เราและทรงปฏิญาณกับเราว า
`เราจะมอบแผนดินนี้ ใหแกเชื้อ
สายของเจา' พระองคจะทรงใช
ทูตสวรรคของพระองค ไปข าง
หนาเจา เจาจงหาภรรยาคนหนึ่ง
ใหบุตรชายของเราจากที่นั่น
8ถาหญิงนั้นไมเต็มใจมากับเจา
เจาก็จะพนจากคําปฏิญาณของ
เรานี้ แตเจาอยาพาบุตรชายของ
เรากลับไปที่นั่นก็แลวกัน"
9คนใช จึงเอามือของเขาวางใต
ขาออนของอับราฮัมนายของตน
และปฏิญาณตอทานตามเรื่องนี้
10 คนใชนําอู ฐสิบตั วของนาย
มาแลวออกเดินทางไป ดวยวา
(4) ปฐก 12:1; 28:2; ฮบ 11:15 (7) ปฐก 12:1, 7; 13:15; 15:18; 16:7; 17:8
(10) ปฐก 11:31-32; 22:20 (11) อพย 2:16; 1 ซมอ 9:11 (12) ปฐก 24:27, 42, 48
(13) ปฐก 24:43; อพย 2:16 (14) วนฉ 6:17, 37; 1 ซมอ 14:10 (15) ปฐก 22:20
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หนา 46ปฐมกาล 24
23 และพูดวา "ขอบอกขาพเจา
วานางเปนบุตรสาวของใคร ใน
บานบิดาของนางนั้นมีที่ ใหพวก
เราพักอาศัยบางไหม"
24 นางตอบเขาวา "ขาพเจาเปน
บุตรสาวของเบธูเอล บุตรชาย
ของนางมิลคาหซึ่ งนางบังเกิด
ใหกับนาโฮร"
25 นางพูดเสริมวา "เรามีทั้ ง
ฟางและเสบียงพอ และมีที่ ให
พักดวย"
26 ชายนั้นก็กมศีรษะลงนมัส-
การพระเยโฮวาห
27 และอธิษฐานวา "สรรเสริญ
แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ
อับราฮัมนายของขาพระองค ผู
มิไดทรงทอดทิ้งความกรุณาและ
ความจริ งของพระองคตอนาย
สวนขาพระองคนั้นพระเยโฮวาห
ทรงนํามาตามทางจนถึงบานหมู
ญาติของนายขาพระองค"
28 แลวหญิงสาวนั้นก็ว่ิงไปบอก
คนในครอบครั วของมารดาถึ ง
เร่ืองเหลานี้
29 เรเบคาหมีพ่ีชายคนหนึ่ งชื่อ
ลาบัน ลาบันว่ิงไปหาชายคนนั้น
ที่บอน้ํา
30 และตอมา เมื่อทานเห็น
แหวนและกําไลที่ขอมือนองสาว
และเมื่ อท านได ยินคําของเร-
เบคาหนองสาววา "ชายนั้นพูด
กับขาพเจาอยางนี้" ทานก็ไปหา

ยังไมทันเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห
ผูที่ เกิดแกเบธูเอลบุตรชายของ
นางมิ ลคาหภรรยาของนาโฮร
นองชายของอับราฮัม ก็แบกไห
น้ําของนางเดินออกมา
16 หญิงสาวนั้นงามมาก เปน
พรหมจารี ยั งไม มี ชายใดสมสู
นาง นางก็ลงไปที่บอน้ําเติม
น้ําเต็มไหน้ําแลวก็ข้ึนมา
17 คนใชนั้นก็ว่ิงไปตอนรับนาง
แลวพูดวา "ขอน้ําจากไหน้ําของ
นางใหขาพเจาดื่มสักหนอย"
18 นางตอบวา "นายเจาขา เชิญ
ดื่มเถิด" แลวนางก็รีบลดไหน้ํา
ของนางลงมาถือไวแล วให เขา
ดื่ม
19 เมื่อใหเขาดื่มเสร็จแลว นาง
จึงวา "ขาพเจาจะตักน้ําใหอูฐ
ของทานกินจนอิ่มดวย"
20 นางรี บเทน้ํ า ในไหน้ํ าของ
นางใสรางแลวว่ิงไปตักน้ําที่บอ
อีก นางตักน้ําใหอูฐทั้งหมดของ
เขา
21 ชายนั้นเพงดูนางเงียบๆเพ่ือ
ตรึกตรองดูวาพระเยโฮวาหทรง
ใหการเดินทางของตนบังเกิดผล
หรือไม
22 และตอมาเมื่ออูฐกินน้ําเสร็จ
แลว ชายนั้นก็ใหแหวนทองคํา
หนักครึ่ งเชเขล และกําไลสํา-
หรับขอมือนางคูหนึ่ งทองหนัก
สิบเชเขล
(16) ปฐก 12:11; 26:7; 29:17 (18) ปฐก 24:14; 1 ปต 3:8 (21) ปฐก 24:12-14
(22) ปฐก 24:47; อพย 32:2-3 (24) ปฐก 22:23;24:15 (26) ปฐก 24:48, 52
(27) ปฐก 24:12, 42, 48; 24:21, 48; 32:10; อพย 18:10; นรธ 4:14 (29) ปฐก 29:5
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หนา 47 ปฐมกาล 24
37 นายให ข าพเจ าปฏิญาณว า
`เจาอยาหาภรรยาใหแกบุตรชาย
ของเราจากบุตรสาวของคนคา-
นาอัน ซึ่ งเราอาศัยอยู ในแผน
ดินของเขานี้
38 แตเจาจงไปยังบานบิดาของ
เรา และไปยังหมูญาติของเรา
และหาภรรยาคนหนึ่งใหแกบุตร
ชายของเรา'
39 ขาพเจาพูดกับนายวา `หญิง
นั้นอาจจะไมยอมมากับขาพเจา'
40 แต ท านพู ดกับข าพเจ าว า
`พระเยโฮวาหผูซึ่งเราดําเนินอยู
ตอพระองคจะทรงใชทูตสวรรค
ของพระองคไปกับเจา และให
ทางของเจาบังเกิดผล และเจา
จะหาภรรยาคนหนึ่ งใหบุตรชาย
ของเราจากหมูญาติของเรา และ
จากบานบิดาของเรา
41 แล วเจ าจะพนจากคําปฏิ-
ญาณของเรา เมื่ อเจามาถึงหมู
ญาติของเราแลว ถาเขาไมยอม
ใหหญิงนั้น เจาก็พนจากคําปฏิ-
ญาณของเรา'
42 วันนี้ขาพเจามาถึงบอน้ําและ
ทูลวา `โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระเจาของอับราฮัมนายของขา
พระองค ถาบัดนี้พระองคทรง
โปรดใหทางที่ขาพระองคไปนั้น
เกิดผล
43 ดูเถิด ขาพระองคกําลัง
ยืนอยูที่ บอน้ํา และตอมาเมื่ อ

ชายนั้น และดูเถิด เขากําลังยืน
อยูกับอูฐที่บอน้ํา
31 ทานพูดวา "ขาแตทานผู รับ
พระพรของพระเยโฮวาห เชิญ
เขามาเถิด ทานยืนอยูขางนอก
ทําไม เพราะขาพเจาเตรียมบาน
และเตรียมที่สําหรับอูฐแลว"
32 ชายนั้นจึงเขาไปในบาน ลา-
บันก็แกอูฐของเขา ใหฟางและ
อาหารสําหรับอูฐ ใหน้ําลางเทา
เขาและคนที่มากับเขา
33 แล วจั ดอาหารมาเลี้ ยงเขา
แตเขาวา "ขาพเจาจะไมรับประ
ทาน จนกวาขาพเจาจะพูดถึง
ธุระที่ ข าพเจาได รับมอบหมาย
มานั้นใหทานฟงเสียกอน" ลา-
บันก็วา "เชิญพูดเถิด"
เอลีเยเซอรเลาถึงธุระของเขา

ใหลาบันฟง
34 เขาจึงพูดวา "ขาพเจาเปน
คนใชของอับราฮัม
35 พระเยโฮวาห ทรงอวยพระ
พรแกนายขาพเจาอยางมากมาย
ทานก็เจริญข้ึน และพระองค
ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูง
วัว เงินและทอง คนใชชายหญิง
อูฐและลา
36 และนางซาราหภรรยานาย
ข าพเจ าได บั งเกิดบุตรชายคน
หนึ่ งใหแกนายเมื่ อนางแกแลว
และนายก็ ยกทรัพย สมบัติ ทั้ ง
หมดใหบุตร
(31) ปฐก 26:29 (32) ปฐก 19:2 (33) โยบ 23:12 (35) ปฐก 13:2; 24:1
(36) ปฐก 21:1-7, 10; 25:5 (37) ปฐก 24:2-4 (38) ปฐก 24:4 (39) ปฐก 24:5
(40) ปฐก 5:22, 24 (41) ปฐก 24:8 (42) ปฐก 24:12 (43) ปฐก 24:13
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หนา 48ปฐมกาล 24
ทรงนําขาพเจามาตามทางที่ ถูก
เพ่ือหาบุตรสาวของนองชายนาย
ใหบุตรชายของนาย
49 บัดนี้ถาทานยอมแสดงความ
เมตตาและจริงใจตอนายขาพ-
เจาแลว ขอกรุณาบอกขาพเจา
ถ ามิ ฉะนั้ นก็ ขอบอกข าพเจ า
เพ่ื อข าพเจ าจะหั นไปทางขวา
หรือซาย"

นางเรเบคาหไปจาก
ลาบันกับเบธูเอล

50 ลาบันและเบธูเอลจึงตอบวา
"สิ่งนี้มาจากพระเยโฮวาห เราจะ
พูดดีหรือรายกับทานก็ไมได
51 ดูเถิด เรเบคาหก็อยูตอหนา
ทาน พานางไปเถิด และใหนาง
เปนภรรยาบุตรชายนายของทาน
ดังที่พระเยโฮวาหตรัสแลว"
52 และตอมา เมื่อคนใชของ
อับราฮัมได ยินถอยคําของทาน
ทั้ งสอง ก็กราบลงถึงดินนมัส-
การพระเยโฮวาห
53 แลวคนใชก็นําเอาเครื่องเงิน
และเครื่องทอง พรอมกับเสื้อผา
มอบใหแกเรเบคาห เขายังมอบ
ของอั นมี ค าให แก พ่ี ชายและ
มารดาของนางดวย
54 แล วพวกเขาก็ รั บประทาน
และดื่ม คือเขากับคนที่มากับ
เขา และคางคืนที่นั่น และพวก
เขาลุกข้ึนในเวลาเชา คนใชนั้นก็
กลาววา "ขอใหขาพเจากลับไป

สาวพรหมจารี ออกมาตั กน้ํ า
และขาพระองคพูดกับนางดวย
วา "ขอน้ําใหขาพเจาดื่มจากไห
น้ําของนางสักหนอย"
44 และนางจะตอบขาพระองค
วา "เชิญดื่มเถิด และขาพเจาจะ
ตักน้ําใหอูฐของทานดวย" ใหผู
นั้นเปนหญิงที่พระเยโฮวาหทรง
กําหนดตั วไว สําหรับบุตรชาย
ของนายขาพระองค'
45 เมื่ อข าพเจ าอธิษฐานในใจ
ไมทันขาดคํา ดูเถิด นางเรเบ-
คาหแบกไหน้ําของนางเดินออก
มา นางลงไปตักน้ําที่ บอน้ํา
ขาพเจาพูดกับนางวา `ขอน้ํา
ใหขาพเจาดื่มหนอย'
46 นางก็รีบลดไหน้ําจากบาของ
นางและวา `เชิญดื่มเถิด แลว
ขาพเจาจะใหน้ําแกอูฐของทาน
ดวย' ขาพเจาจึงดื่ม และนางก็
ตักน้ําใหอูฐกินดวย
47 แลวขาพเจาถามนางวา `นาง
เปนบุตรสาวของใคร' นางตอบ
วา `เปนบุตรสาวของเบธูเอล
บุตรชายของนาโฮร ซึ่งนางมิล-
คาหกําเนิดใหแกเขา' ขาพเจา
จึงใสแหวนที่ จมูกของนางแลว
สวมกําไลที่ขอมือนาง
48 แล วข าพเจ าก็ ก มศีรษะลง
นมัสการพระเยโฮวาห และถวาย
สรรเสริญแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของอับราฮัมนายขาพเจา ผู
(45) ปฐก 24:15; 1 ซมอ 1:13 (48) ปฐก 22:23; 24:26-27, 52; สดด 32:8; 48:14
(49) ปฐก 47:29; ยชว 2:14 (50) ปฐก 31:24,29; สดด 118:23 (51) ปฐก 20:15
(52) ปฐก 24:26, 48 (53) ปฐก 24:10, 22; อพย 3:22 (54) ปฐก 24:56, 59; 30:25
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หนา 49 ปฐมกาล 24, 25
62 ฝายอิสอัคมาจากบอน้ําลา-
ไฮรอย เพราะทานไปอาศัยอยู
ทางใต
63 เวลาเย็นอิสอัคออกไปตรึก-
ตรองที่ทุ งนาและทานก็เงยหนา
ข้ึนมองไป และดูเถิด มีอูฐเดิน
มา
64 เรเบคาหเงยหนาข้ึน เมื่อแล
เห็นอิสอัคนางก็ลงจากอูฐ
65 เพราะนางได พูดกั บคนใช
นั้นวา "ชายคนโนนที่กําลังเดิน
ผานทุ งนามาหาเรานั้นคือใคร"
คนใชนั้ นตอบวา "นายของ
ขาพเจาเอง" นางจึงหยิบผาคลุม
หนามาคลุม
66 คนใช บอกให อิ สอั คทราบ
ทุกอยางที่เขาไดกระทําไป
67 อิ สอั คก็ พานางเข ามาใน
เต็นทของนางซาราหมารดาของ
ทานและรับเรเบคาหไว นางก็
เปนภรรยาของทาน และทานก็
รักนาง อิสอัคก็ไดรับความ
ปลอบประโลมภายหลังที่มารดา
ของทานสิ้นชีวิตแลว

บุตรชายของอับราฮัม
กับเคทูราห

25อับราฮัมไดภรรยาอีก
คนหนึ่งชื่อเคทูราห

2นางก็คลอดบุตรใหแกทานชื่อ
ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
อิชบากและชูอาห
3 โยกชานใหกําเนิดบุตรชื่ อเช-

หานายขาพเจาเถิด"
55 พ่ีชายและมารดาของนางวา
"ขอให หญิ งสาวอยู กั บเราสั ก
หนอยกอน อยางนอยสักสิบวัน
แลวนางจะไปก็ได"
56 แตชายนั้นพูดกับพวกเขาวา
"อยาหนวงขาพเจาไวเลย เพราะ
พระเยโฮวาห ทรงให ทางของ
ขาพเจาเกิดผลแลว ขอใหขาพ-
เจาออกเดินทางเพ่ือขาพเจาจะ
ไดกลับไปหานายขาพเจา"
57พวกเขาวา "เราจะเรียกหญิง
สาวมาถามดู"
58 พวกเขาก็ เรียกเรเบคาหมา
หา และพูดกับนางวา "เจาจะไป
กับชายคนนี้หรือไม" นางตอบ
วา "ขาพเจาจะไป"
59 พวกเขาจึงสงเรเบคาหนอง
สาวกับพ่ีเลี้ยงของนางไปพรอม
กับคนใชของอับราฮัม และคน
ของเขา
60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห
และกลาวแกนางวา "นองสาว
เอย ขอใหเจาเปนมารดาคนนับ
แสนนับลาน และขอใหเชื้อสาย
ของเจาไดประตูเมืองของคนที่
เกลียดชังเจาเปนกรรมสิทธิ์"

อิสอัคพบและ
แตงงานกับเรเบคาห

61 แลวเรเบคาหและเหลาสาว
ใชของนางก็ข้ึนอูฐไปกับชายนั้น
คนใชก็พาเรเบคาหไป
(59) ปฐก 35:8 (60) ปฐก 17:6; 22:17; 28:14 (62) ปฐก 25:11
(63) ยชว 1:8; สดด 1:2; 77:12; 119:15, 27, 48; 143:5; 145:5 (64) ยชว 15:18
(67) ปฐก 23:1-2; 25:20; 29:20; 38:12 (1) 1 พศด 1:32-33 (2) 1 พศด 1:32-33
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หนา 50ปฐมกาล 25
ราฮัมไวที่ นั่น อยูกับซาราห
ภรรยาของทาน
11 และตอมาหลังจากที่ อับรา-
ฮัมสิ้นชีวิตแลว พระเจาทรงอวย
พระพรแกอิ สอัคบุตรชายของ
ทาน อิสอัคอาศัยอยู ริมบอน้ํา
ลาไฮรอย

เชื้อสายของอิชมาเอล
12 ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
อิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม
ซึ่ งนางฮาการคนอี ยิปตสาวใช
ของนางซาราหกําเนิดใหแกอับ-
ราฮัม
13 ตอไปนี้ เปนชื่ อบรรดาบุตร
ชายของอิชมาเอล ตามชื่อ ตาม
พงศพันธุ คือเนบาโยธเปนบุตร
หัวปของอิชมาเอล เคดาร อัด-
บีเอล มิบสัม
14 มิชมา ดูมาห มัสสา
15 ฮาดาร เทมา เยทูร นาฟช
และเคเดมาห
16 คนเหลานี้ เปนบุตรชายของ
อิชมาเอล ชื่ อเหลานี้ เปนชื่ อ
ของพวกเขาตามเมือง และตาม
คายของเขา เจานายสิบสองคน
ตามตระกูลของเขา
17 อายุแหงชี วิตของอิชมาเอล
คือหนึ่ งรอยสามสิบเจ็ดป ทาน
สิ้นลมหายใจและถูกรวบรวมไว
กับบรรพบุรุษของทาน
18พวกเขาอาศัยอยูตั้งแตเมือง
ฮาวิลาหจนถึงเมืองชูร ซึ่ งอยู

บาและเดดาน บุตรชายของเด-
ดาน คืออัสชูริม เลทูชิมและเล-
อุมมิม
4 บุตรชายของมีเดียนคือ เอ-
ฟาห เอเฟอร ฮาโนค อาบีดา
และเอลดาอาห ทั้ งหมดนี้ เปน
ลูกหลานของนางเคทูราห
5อับราฮัมไดมอบทรัพยสมบัติ
ทั้งหมดแกอิสอัค
6แต อั บราฮัมให ของขวัญแก
บุตรชายทั้งหลายของพวกภรร-
ยานอยของทาน และใหพวกเขา
แยกไปจากอิสอัคบุตรชายของ
ทาน ไปทางทิศตะวันออกยัง
ประเทศตะวันออก เมื่อทานยัง
มีชีวิตอยู

อับราฮัมส้ินชีวิต
เมื่ออายุ 175 ป

และถูกฝงไวกับนางซาราห
7อายุแหงชีวิตของอับราฮัม คือ
หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาป
8อับราฮัมสิ้นลมหายใจเมื่อแก
หงอมแลว และเปนคนชรามี
อายุมาก และถูกรวบรวมไวกับ
บรรพบุรุษของทาน
9อิสอัคและอิชมาเอลบุตรชาย
ของทานก็ฝงทานไวในถ้ํามัค-
เป-ลาห ในนาของเอโฟรนบุตร
ชายของโศหารคนฮิตไทตซึ่ งอยู
หนามัมเร
10 เปนนาที่อับราฮัมซื้อมาจาก
ลูกหลานของเฮท เขาก็ฝงอับ-
(5) ปฐก 24:35-36 (6) ปฐก 21:14; วนฉ 6:3 (8) ปฐก 15:15; 25:17; 35:29 47:8
(9) ปฐก 23:9, 17 (10) ปฐก 23:3-16; 49:31 (11) ปฐก 16:14 (12) ปฐก 11:10
(13) 1 พศด 1:29-31 (16) ปฐก 17:20 (17) ปฐก 25:8; 49:33 (18) ปฐก 16:12
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หนา 51 ปฐมกาล 25
มาถึงแลว ดูเถิด มีลูกแฝดอยู
ในครรภของนาง
25 คนแรกคลอดออกมาตัวแดง
มีขนอยูทั่วตัวหมด เขาจึงตั้งชื่อ
วา เอซาว
26 ภายหลั งนองชายของเขาก็
คลอดออกมา มือของเขาจับสน
เทาของเอซาวไว เขาจึงตั้งชื่อวา
ยาโคบ เมื่ อนางคลอดลูกแฝด
นั้น อิสอัคมีอายุไดหกสิบป

ยาโคบซ้ือสิทธิบุตรหัวป
จากเอซาว

27 เด็ กชายทั้ งสองนั้ นโตข้ึ น
เอซาวก็เปนพรานที่ชํานาญ เปน
ชาวทุ ง ฝายยาโคบเปนคน
เงียบๆอาศัยอยูในเต็นท
28 อิสอัครักเอซาว เพราะทาน
รับประทานเนื้อที่ เขาลามา แต
นางเรเบคาหรักยาโคบ
29 และยาโคบตมผักอยู เอซาว
กลับมาจากทองทุ ง แลวรู สึก
ออนกําลัง
30 เอซาวพูดกับยาโคบวา "ขอ
ใหขากินผักแดงนั้น เพราะเรา
ออนกําลัง" เพราะฉะนั้นเขาจึง
ไดชื่อวา เอโดม
31 ยาโคบวา "ขายสิทธิบุตรหัว
ปของพ่ีใหขาพเจากอนในวันนี้"
32 เอซาววา "ดูเถิด ขากําลังจะ
ตายอยูแลว สิทธิบุตรหัวปจะ
เปนประโยชนอะไรแกขาเลา"
33 ยาโคบวา "ปฏิญาณใหขาพ-

หน าอี ยิปต ไปทางทิ ศแผนดิน
อัสซีเรีย และเขาสิ้นชีวิตอยูตรง
หนาบรรดาพี่นองของเขา

การกําเนิดของยาโคบ
กับเอซาว

19 ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
อิสอัคบุตรชายของอับราฮัม คือ
อับราฮัมใหกําเนิดบุตรชื่ ออิส-
อัค
20 อิสอัคมีอายุสี่ สิบปเมื่ อทาน
ไดภรรยาคือ เรเบคาหบุตรสาว
ของเบธู เอลคนซี เรียชาวเมือง
ปดดานอารัม นองสาวของลา-
บันคนซีเรีย
21 อิสอัคอธิษฐานตอพระเย-
โฮวาห เพ่ือภรรยาของทาน
เพราะนางเปนหมัน พระเยโฮ-
วาห ประทานตามคําอธิ ษฐาน
ของทาน เรเบคาหภรรยาของ
ทานก็ตั้งครรภ
22 เด็กก็ เบียดเสียดกันอยู ใน
ครรภของนาง นางจึงพูดวา "ถา
เปนเชนนี้ ขาพเจาจะทําอะไรดี"
นางจึงไปทูลถามพระเยโฮวาห
23 พระเยโฮวาหตรัสกับนางวา
"ชนสองชาติอยูในครรภของเจา
และประชาชนสองพวกที่ เกิ ด
จากบ้ั นเอวของเจ าจะตองแยก
กัน พวกหนึ่งจะมีกําลังมากกวา
อีกพวกหนึ่ ง พ่ีจะปรนนิบัติ
นอง"
24 เมื่ อกําหนดคลอดของนาง
(19) ปฐก 36:1, 9 (20) ปฐก 22:23 (21) 1 ซมอ 1:17; 1 พศด 5:20 (22) 1 ซมอ 9:9
(23) ปฐก 17:4-6, 16 (25) ปฐก 27:11, 16, 23 (26) ปฐก 27:36; ฮชย 12:3
(27) ปฐก 27:3, 5; โยบ 1:1, 8 (28) ปฐก 27:4 (32) มธ 16:26 (33) ฮบ 12:16
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หนา 52ปฐมกาล 25, 26
5 เพราะว าอับราฮัมได เชื่ อฟ ง
เสียงของเราและไดรักษาคํากํา-
ชับของเรา บัญญัติของเรา กฎ
เกณฑของเรา และราชบัญญัติ
ของเรา"

อิสอัคพูดมุสาเรื่อง
ภรรยาของตน

6อิสอัคจึงอาศัยอยูในเมืองเก-
ราร
7คนเมืองนั้ นจึงถามทานเรื่ อง
ภรรยาของทาน ทานจึงวา "เธอ
เป นน อ งส าวของข าพเ จ า "
เพราะทานกลัวที่จะพูดวา "เธอ
เปนภรรยาของขาพเจา" คิดไป
วา "มิฉะนั้นแลวคนเมืองนี้จะฆา
ขาพเจาเพ่ื อแยงเอาเรเบคาห"
เพราะวา นางมีรูปงาม
8และตอมาเมื่ อท านอยู ที่ นั่ น
นานแลว อาบีเมเลคกษัตริยชาว
ฟลิสเตียทอดพระเนตรตามชอง
พระแกล และดูเถิด เห็นอิสอัค
กําลั งหยอกเล นกั บเรเบคาห
ภรรยาของตน
9อาบี เมเลคจึ งเรียกอิสอัคมา
เฝา และตรัสวา "ดูเถิด นางเปน
ภรรยาของเจาแนแลว ทําไมเจา
จึงพูดวา `เธอเปนนองสาวของ
ขาพระองค'" อิสอัคทูลพระองค
วา "เพราะขาพระองคคิดวา `มิ
ฉะนั้นขาจะตายเพราะนาง'"
10 อาบีเมเลคตรัสวา "ทานทํา
อะไรแกพวกเรา ดังนี้ประชาชน

เจากอนในวันนี้" เอซาวจึงปฏิ-
ญาณใหกับเขา และขายสิทธิ
บุตรหัวปของตนแกยาโคบ
34 ยาโคบจึงใหขนมปงและถั่ ว
แดงตมแกเอซาว เขาก็กินและ
ดื่ม แลวลุกไป ดังนี้ เอซาวก็
ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปของตน

อิสอัคไดรับพันธสัญญา
เชนเดียวกับอับราฮัม

26เกิ ดกั นดารอาหารใน
แผนดินนั้ น นอก

เหนือจากการกันดารอาหารครั้ง
กอนในสมัยอับราฮัม และอิสอัค
ไปหาอาบีเมเลคกษัตริยแหงชาว
ฟลิสเตียที่เมืองเก-ราร
2พระเยโฮวาห ทรงปรากฏแก
ทานและตรัสวา "อยาลงไป
อียิปตเลย จงอาศัยในแผนดิน
ซึ่งเราจะบอกเจาเถิด
3จงอาศัยอยูในแผนดินนี้ แลว
เราจะอยู กับเจาและอวยพรเจา
เพราะวาเราจะใหแผนดินเหลา
นี้ทั้งหมดแกเจาและแกเชื้อสาย
ของเจา เราจะทําใหคําปฏิ-
ญาณซึ่ งเราได ปฏิญาณไว กั บ
อับราฮัมบิดาของเจานั้นสําเร็จ
4 เราจะทวี เชื้ อสายของเจ าให
มากข้ึนดังดาวบนฟาและจะให
แผนดินเหลานี้ ทั้ งหมดแก เชื้ อ
สายของเจา ประชาชาติทั้งหลาย
ในโลกจะได รับพรก็ เพราะเชื้ อ
สายของเจา
(34) ปญจ 8:15; อสย 22:13; 1 คร 15:32; ฮบ 12:16-17 (1) ปฐก 12:10; 20:1-2
(2) ปฐก 12:1, 7; 17:1; 18:1 (3) ปฐก 12:7; 13:15; 15:18 (4) ปฐก 12:3; 15:5
(5) ปฐก 22:16, 18 (7) ปฐก 12:11, 13; 20:2, 12; 24:16; 29:17 (10) ปฐก 20:9
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หนา 53 ปฐมกาล 26
สิ้ นชีพแล วชาวฟลิสเตียไดอุด
เสีย แลวทานก็ตั้ งชื่อตามชื่อที่
บิดาของทานตั้งไว
19 และคนใชของอิสอัคขุดใน
หุบเขาและพบบอน้ําพุพลุ งข้ึ น
มา
20 คนเลี้ ยงสัตว ของเมืองเก-
รารก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว
ของอิสอัคอางวา "น้ํานั้ นเปน
ของเรา" ทานจึงเรียกชื่อบอนั้น
วา เอเสก เพราะเขาทั้งหลายมา
ทะเลาะกับทาน
21 แลวพวกเขาก็ ขุดบอน้ําอีก
บอหนึ่ง และทะเลาะกันเรื่องบอ
นั้นดวย ทานจึงเรียกชื่อบอนั้น
วา สิตนาห
22 ทานยายจากที่ นั่ นไปขุดอีก
บอหนึ่ ง แลวเขาก็มิไดทะเลาะ
กันเรื่องบอนั้น ทานจึงเรียกชื่อ
บอนั้นวา เรโหโบท ทานกลาววา
"เพราะบัดนี้ พระเยโฮวาหทรง
ประทานที่อยูแกเรา และเราจะ
ทวีมากข้ึนในแผนดินนี้"
23 และทานก็ออกจากที่ นั่ นไป
ยังเมืองเบเออรเชบา

อิสอัคสรางแทนบูชา
24 พระเยโฮวาหทรงปรากฏแก
ทานในคืนเดียวกันนั้น ตรัสวา
"เราเป นพระเจ าของอั บราฮัม
บิดาของเจา อยากลัวเลย ดวย
ว าเราอยู กับเจ าและจะอวยพร
เจา และทวีเชื้ อสายของเจาให

คนหนึ่ งอาจจะเข าไปนอนกับ
ภรรยาของเจางายๆ แลวเจาจะ
นําความผิดมาสูพวกเรา"
11 อาบีเมเลคจึงทรงรับสั่ งประ
ชาชนทั้ งปวงวา "ผู ใดแตะตอง
ชายคนนี้ หรือภรรยาของเขาจะ
ตองถูกประหารชีวิตเปนแน"
12 อิ สอั คได หว านพืชในแผน
ดินนั้น ในปเดียวกันนั้นก็เก็บ
ผลไดหนึ่ งรอยเทา พระเยโฮ-
วาหทรงอวยพระพรแกทาน
13 อิสอัคก็ จําเริญมีกําไรทวีย่ิ ง
ข้ึนจนทานเปนคนมั่งมีมาก
14 ด วยว าท านมี ฝู งแพะแกะ
และฝูงวัวเปนกรรมสิทธิ์ และมี
บริวารมากมาย ชาวฟลิสเตียจึง
อิจฉาทาน
15 ฝายชาวฟลิสเตียไดอุดและ
เอาดินถมบอทุกบอ ซึ่ งคนใช
ของบิดาทานขุดไวในสมัยอับ-
ราฮัมบิดาของทาน
16 อาบีเมเลคตรัสกับอิสอัควา
"ไปเสียจากเราเถิด เพราะทานมี
กําลังมากกวาพวกเรา"

อิสอัคขุดบอนํ้าท่ีเก-ราร
และยายไปอยูท่ีเบเออรเชบา

17 อิสอัคจึงออกจากที่นั่ น ไป
ตั้งเต็นทอยูที่หุบเขาเก-รารและ
อาศัยอยูที่นั่น
18 อิสอัคขุดบอน้ําซึ่ งขุดไวใน
สมัยของอับราฮัมบิดาของทาน
อีก เพราะหลังจากที่อับราฮัมได
(11) สดด 105:15 (12) ปฐก 24:1; 25:3, 11; 26:3 (13) ปฐก 24:35; สภษ 10:22
(14) ปฐก 37:11; ปญจ 4:4 (15) ปฐก 21:25, 30 (16) อพย 1:9 (18) ปฐก 21:31
(20) ปฐก 21:25 (22) ปฐก 17:6; 28:3; 41:52 (24) ปฐก 15:1; 17:7-8; 24:12
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หนา 54ปฐมกาล 26, 27
31 ครั้นรุ งเชาทั้ งสองฝายก็ตื่ น
แตเชามืด กระทําปฏิญาณตอ
กัน และอิสอัคไปสงพวกเขา
พวกเขาก็จากทานไปอยางสันติ
32 และตอมาในวันนั้ นเองคน
ใช ของอิ สอั คมาบอกท านถึ ง
เร่ืองบอน้ําซึ่ งเขาไดขุด และ
กลาวแกทานวา "เราพบน้ําแลว"
33 ทานเรียกบอนั้นวา เชบา
เมืองนั้นจึงมีชื่อวา เบเออรเชบา
จนทุกวันนี้
34 เอซาวมีอายุสี่ สิบปเมื่อทาน
รับยูดิธบุตรสาวของเบเออรีคน
ฮิตไทต และบาเสมั ทบุตรสาว
ของเอโลนคนฮิตไทตเปนภรรยา
35 หญิงเหล านั้ นทําให อิสอั ค
และเรเบคาหมีใจโศกเศรา
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห

เพื่อจะไดรับพร

27และต อมาเมื่ ออิ สอั ค
แก ตามัวจนมองไม

เห็น ทานก็เรียกเอซาวบุตรชาย
คนโตของท านมาและกล าวแก
เขาวา "ลูกเอย" เขาตอบวา "ดู
เถิด ขาพเจาอยูที่นี่"
2ทานวา "ดูเถิด บัดนี้พอแก
แลว จะถึงวันตายเมื่อไรก็ไมรู
3ฉะนั้นบัดนี้ เจาจงเอาอาวุธ
ของเจา คือแลงธนูและคันธนู
ออกไปที่ทองทุ ง หาเนื้ อมาให
พอ
4และจั ดอาหารอร อยอย างที่

มากข้ึนเพราะเห็นแกอับราฮัมผู
รับใชของเรา"
25 ทานจึงสรางแทนบูชาที่ นั่ น
และนมัสการออกพระนามพระ
เยโฮวาห และตั้งเต็นทของทาน
ที่นั่ น แลวคนใชของอิสอัคขุด
บอน้ําที่นั่น

อิสอัคทําพันธสัญญา
กับอาบีเมเลค

26 ฝ ายอาบี เมเลคออกจาก
เมืองเก-รารพรอมกับอาฮุสซัท
สหายคนหนึ่งของพระองค กับ
ฟโคลผูบัญชาการทหารของพระ
องคไปหาทาน
27 อิสอัคทูลถามเขาทั้งหลายวา
"ไฉนทานจึ งมาหาขาพเจาเมื่ อ
ทานเกลียดชังขาพเจาและขับไล
ขาพเจาไปจากทาน"
28พวกเขาตอบวา "เราเห็นชัด
เจนแลววา พระเยโฮวาหทรง
สถิตกับทาน เราจึงวา ขอให
กระทําปฏิญาณระหวางทานและ
เราทั้งหลาย และขอใหเรากระ-
ทําพันธสัญญากับทาน
29 เพ่ือวาทานจะไมทําอันตราย
แกเรา ดังที่ เรามิไดแตะตอง
ท านและไม ไดกระทําสิ่ งใดแก
ทานเวนแตการดี และไดสงทาน
ไปอยางสันติ บัดนี้ทานเปนผูที่
พระเยโฮวาหทรงอวยพระพร"
30 ท านจึ งจั ดการเลี้ ยงให แก
พวกเขา และเขาก็ไดกินและดื่ม
(25) ปฐก 12:7-8 (26) ปฐก 21:22 (27) ปฐก 26:16 (28) ปฐก 21:22-23
(29) ปฐก 24:31 (30) ปฐก 19:3 (31) ปฐก 21:31 (34) ปฐก 28:8 (35) ปฐก 27:46
(1) ปฐก 35:28; 48:10 (2) สภษ 27:1 (3) ปฐก 25:27-28 (4) ปฐก 27:19, 25, 27
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แลวข าพเจาจะนําการสาปแช ง
มาเหนือขาพเจาเอง หาใชนําพร
มาไม"
13 มารดาของเขาพูดกับเขาวา
"ลูกเอย ขอใหการสาปแชงของ
เจาตกอยูกับแมเถิด ฟงเสียง
ของแมเทานั้น ไปเอาลูกแพะมา
ใหแมเถิด"
14 เขาจึงไปจับเอามาใหมารดา
ของตน มารดาของเขาไดจัดอา-
หารอร อยอย างที่ บิดาของเขา
ชอบนั้น
15 แล วนางเรเบคาห นํา เสื้ อ
อยางดีที่สุดของเอซาว บุตรชาย
คนโตของนาง ซึ่ งอยูกับนางใน
เรือนมาสวมใหยาโคบบุตรชาย
คนเล็กของนาง
16 นางเอาหนังลูกแพะหุ มมือ
และคอที่เกลี้ยงเกลาของเขา
17 แลวนางก็มอบอาหารอรอย
และขนมปง ซึ่งนางจัดทํานั้นไว
ในมื อของยาโคบบุตรชายของ
นาง
18 เขาจึงเขาไปหาบิดาของตน
และพูดวา "บิดาเจาขา" และ
ทานวา "พออยูนี่ ลูกเอย เจาคือ
ใคร"
19 ยาโคบตอบบิดาของตนว า
"ลูกเปนเอซาวบุตรหัวปของทาน
ลูกทําตามที่ทานสั่งลูกแลว เชิญ
ลุกข้ึ นนั่ งรับประทานเนื้ อที่ ลูก
หามาเถิด เพ่ือจิตวิญญาณของ

พอชอบนั้น และนํามาใหพอกิน
เพ่ื อจิตวิญญาณของพ อจะได
อวยพรแกเจากอนพอตาย"
5 เมื่ ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตร
ชายนั้น นางเรเบคาหไดยิน เอ-
ซาวก็ออกไปทองทุ งเพ่ือลาเนื้อ
มา
6นางเรเบคาหจึงพูดกับยาโคบ
บุตรชายของนางวา "ดูเถิด แม
ไดยินบิดาของเจาพูดกับเอซาว
พ่ีชายของเจาวา
7 `จงนําเนื้ อมาให พ อและจั ด
อาหารอรอยใหพอกิน และเรา
จะอวยพรเจาตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหกอนพอตาย'
8 เพราะฉะนั้น ลูกเอย บัดนี้จง
ฟงเสียงของแมตามที่แมสั่งเจา
9 บัดนี้ ไปที่ ฝูงแพะแกะ นําลูก
แพะดีๆสองตัวมาใหแม แม
จะเอามันปรุ งอาหารอร อยให
บิดาเจาอยางที่ทานชอบ
10 และเจาจะตองนําไปใหบิดา
เจารับประทาน เพ่ือวาทานจะ
อวยพรเจากอนทานสิ้นชีวิต"
11 ยาโคบพูดกับนางเรเบคาห
มารดาของตนวา "ดูเถิด เอซาว
พ่ี ชายของขาพเจาเปนคนมีขน
ดก และขาพเจาเปนคนเกลี้ ยง
เกลา
12 บิดาของข าพเจ าคงจะคลํา
ตัวขาพเจา และขาพเจาจะดู
เหมือนวา เปนผูหลอกลวงทาน
(8) ปฐก 27:13, 43 (9) ปฐก 27:4 (10) ปฐก 27:4 (11) ปฐก 25:25
(12) ปฐก 9:25; 27:21-22; พบญ 27:18 (13) ปฐก 43:9; 1 ซมอ 25:24; 2 ซมอ 14:9
(14) สภษ 23:3; ลก 21:34 (15) ปฐก 27:27 (19) ปฐก 27:4
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พูดกับเขาวา "ลูกเอย เขามาใกล
และจุบพอ"
27 เขาจึงเขามาใกลและจุบทาน
และทานก็ดมกลิ่นที่ เสื้อของเขา
และอวยพรเขาวา "ดูซิ กลิ่นลูก
ชายข าเหมื อนกลิ่ นท องทุ ง
ซึ่งพระเยโฮวาหทรงอวยพระพร
28 ดังนั้ นขอพระเจาทรงประ-
ทานน้ําคางจากฟาแกเจา และ
ประทานความอุดมสมบูรณของ
แผนดินทั้ งขาวและน้ําองุ นมาก
มายแกเจา
29 ขอใหชนชาติทั้ งหลายรับใช
เจา และใหประชาชาติกราบไหว
เจา ขอใหเปนเจานายเหนือพ่ี
นอง และบุตรชายมารดาของเจา
กราบไหวเจา ผูใดสาปแชงเจาก็
ขอใหผูนั้นถูกสาปและผู ใดอวย
พรเจาก็ขอใหผูนั้นไดรับพร"
30 และตอมาพออิสอัคอวยพร
ยาโคบเสร็จแลว เมื่อยาโคบพึ่ง
ออกไปจากหนาอิสอัคบิดา เอ-
ซาวพ่ีชายก็กลับจากการลาเนื้อ
31 และเขาเตรียมอาหารอรอย
นํามาใหบิดาดวย และพูดกับ
บิดาวา "ขอทานลุกข้ึนรับประ-
ทานเนื้อที่ลูกชายหามา เพ่ือจิต
วิญญาณของท านจะไดอวยพร
ลูก"
32 อิสอัคบิดาพูดกับเขาวา "เจา
คือใคร" เขาตอบวา "ขาพเจาคือ
เอซาวบุตรชายของทาน เปน

ทานจะไดอวยพรแกลูก"
20 แต อิ สอั คพู ดกั บบุ ตรชาย
ของตนวา "ลูกเอย เจาทําอยาง
ไรจึงพบมันเร็วนัก" บุตรจึงตอบ
วา "เพราะวาพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานนํามันมาใหแกลูก"
21 แลวอิสอัคจึงพูดกับยาโคบ
วา "ลูกเอย มาใกลๆ พอจะได
คลําดูเจา เพ่ือจะไดรูวาเจาเปน
เอซาวบุตรชายของพอแนหรือ
ไม"
22 ยาโคบจึ งเข าไปใกลอิสอัค
บิดาของตน อิสอัคคลําตัวเขา
แลวพูดวา "เสียงก็เปนเสียงของ
ยาโคบ แตมือเปนมือของเอ-
ซาว"
23 ทานก็ไมไดสังเกต เพราะ
มื อของเขามี ขนดกเหมื อนมื อ
เอซาวพ่ีชายของเขา ทานจึงอวย
พรแกเขา
24 ทานถามวา "เจาเปนเอซาว
บุตรชายของพอจริงหรือ" เขา
ตอบวา "ใชครับ"
25 ทานจึงวา "นําแกงมาใหพอ
พอจะไดกินเนื้ อที่ บุตรชายของ
พอหามา เพ่ือจิตวิญญาณของ
พอจะอวยพรเจา" ยาโคบจึงนํา
มันมาใหทาน ทานก็รับประทาน
ยาโคบนําน้ําองุนมาใหทานและ
ทานก็ดื่ม

อิสอัคอวยพรยาโคบ
26 แล วอิ สอั คบิดาของเขาจึ ง
(21) ปฐก 27:12 (23) ปฐก 27:16 (25) ปฐก 27:4, 10, 19, 31 (27) ปฐก 29:13
(28) ปฐก 27:39; 45:18; กดว 18:12; พบญ 7:13; 33:13, 28; 2 ซมอ 1:21
(29) ปฐก 9:25; 12:2-3; 25:23; 37:7, 10; 49:8; อสย 45:14; 49:7 (31) ปฐก 27:4
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38 เอซาวพูดกับบิดาวา "บิดา
เจาขา ทานมีพรแตเพียงพร
เดียวเทานั้นหรือ โอ บิดาเจาขา
ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกดวย
เถิด" แลวเอซาวก็ตะเบ็งเสียง
รองไห
39 อิ สอั คบิดาของเขาจึ งตอบ
เขาวา "ดูเถิด เจาจะไดอาศัยอยู
ในแผนดินอันอุดมบริบูรณ มี
น้ําคางลงมาจากฟา
40 แตเจาจะมีชี วิตอยูดวยดาบ
และเจาจะรับใชนองชายของเจา
แตตอมาเมื่ อเจามีกําลังข้ึนเจา
จะหักแอกของนองเสียจากคอ
ของตน"

ยาโคบหนีไปจากเอซาว
41 ฝายเอซาวก็เกลียดชังยาโคบ
เพราะเหตุพรที่บิดาไดใหแกเขา
นั้น เอซาวรําพึงในใจวา "วันไว
ทุกขพอใกลเขามาแลว หลัง
จากนั้ นขาจะฆายาโคบนองชาย
ของขาเสีย"
42 แตคําของเอซาวบุตรชายคน
โตไปถึงหูของนางเรเบคาห นาง
ให คนไปเรี ยกยาโคบบุตรชาย
คนเล็กของนางมา และพูดกับ
เขาวา "ดูเถิด เอซาวพ่ีชายของ
เจาปลอบใจตนเองดวยแผนการ
จะฆาเจา
43 เพราะฉะนั้น ลูกเอย บัดนี้
ฟงเสียงของแมเถิด จงลุกข้ึน
หนีไปหาลาบันพ่ี ชายของแมที่

บุตรหัวปของทาน"
33 อิ สอั คก็ ตั วสั่ นมากพู ดว า
"ใครเลา คือผูนั้นอยูที่ไหน ที่ไป
ลาเนื้อ แลวนํามาใหพอ พอกิน
หมดแลวกอนเจามาถึงและพอ
อวยพรเขาแลว เปนที่ แนวาผู
นั้นจะไดรับพร"

เอซาวเปนทุกข
34 เมื่ อเอซาวได ยิ นคํากล าว
ของบิดาก็ รองออกมาเสียงดั ง
ดวยความขมขื่น และพูดกับบิดา
วา "โอ บิดาเจาขา ขออวยพร
ขาพเจา ขออวยพรขาพเจาดวย
เถิด"
35 แตทานพูดวา "นองชายเจา
เขามาหลอกพอ และเอาพรของ
เจาไปเสียแลว"
36 เอซาวพูดวา "เขามีชื่ อวา
ยาโคบก็ถู กตองแล วมิ ใชหรือ
เพราะวาเขาแกลงใหขาพเจาเสีย
เปรียบสองครั้งแลว เขาเอาสิทธิ
บุตรหัวปของขาพเจาไป และดู
เถิด คราวนี้เขาเอาพรของขาพ-
เจาไปอีกดวย" แลวเขาพูดวา
"ทานมิไดสงวนพรไวใหขาพเจา
บางหรือ"
37 อิสอัคตอบเอซาววา "ดูเถิด
พอตั้ งให เขาเปนนายเหนือเจา
และมอบบรรดาพี่ นองของเขา
ใหเปนคนใชของเขา ทั้งขาวและ
น้ําองุ นพอก็จัดใหเขา ลูกเอย
พอจะทําอะไรใหเจาไดอีกเลา"
(33) ปฐก 25:23; 28:3-4 (34) ฮบ 12:17 (36) ปฐก 25:26 (37) ปฐก 27:28-29
(38) ฮบ 12:17 (39) ปฐก 27:28; ฮบ 11:20 (40) ปฐก 25:23; 27:29; 2 ซมอ 8:14
(41) ปฐก 26:27; 32:3-11; 37:4-5, 8 (42) สดด 64:5 (43) ปฐก 11:31; 25:20
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ของอับราฮัมแกเจา และแกเชื้อ
สายของเจาดวย เพ่ือเจาจะได
รั บเป นมรดกแผนดิ นนี้ ที่ เจ า
อาศัยอยูเปนคนตางดาว ซึ่งพระ
เจาไดประทานแกอับราฮัมแลว"
5อิสอัคก็สงยาโคบไป ยาโคบ
ก็ ไปป ดดานอารัมไปหาลาบัน
บุตรชายของเบธู เอลคนซีเรียพ่ี
ชายของนางเรเบคาห มารดา
ของยาโคบและเอซาว
6ฝ ายเอซาวเมื่ อเห็นว าอิสอัค
อวยพรยาโคบ และสงเขาไปยัง
ปดดานอารัมเพ่ือหาภรรยาจาก
ที่นั่น และเห็นวาเมื่ออิสอัคอวย
พรเขานั้นทานกําชับเขาวา "เจา
อย าแต งงานกับหญิงคานาอัน
เลย"
7และเห็นวายาโคบเชื่ อฟงบิดา
มารดา และไปยังปดดานอารัม
8 เมื่ อเอซาวเห็นวาหญิงคานา-
อันไม เป นที่ พอใจอิ สอั คบิดา
ของตน
9 เอซาวจึ งไปหาอิชมาเอลและ
รับมาหะลัทบุตรสาวของอิชมา-
เอลบุตรชายของอับราฮัมนอง
สาวของเนบาโยทมาเปนภรรยา
นอกเหนื อภรรยาซึ่ งเขามี อยู
แลว

ความฝนเกี่ยวกับบันได
ท่ีทอดจากฟาสวรรค

พระเจาทรงใหพันธสัญญาอีก
10 ยาโคบออกจากเมื องเบ-

เมืองฮาราน
44 และอยู กั บเขาชั่ วคราวจน
กวาความเกรี้ยวกราดของพี่ชาย
เจาจะคลายลง
45 จนกวาความโกรธของพี่ชาย
เจาจะคลายลง และเขาลืมสิ่งที่
เจาไดทําแกเขา แลวแมจะสงให
คนไปพาเจ ากลั บมาจากที่ นั่ น
แมตองสูญเสียลูกทั้ งสองคนใน
วันเดียวกันทําไมเลา"
46 นางเรเบคาห พูดกับอิสอัค
วา "ขาพเจาเบ่ือชีวิตของขาพเจา
เหลือเกิน เพราะบุตรสาวของ
คนเฮท ถายาโคบแตงงานกับ
บุตรสาวคนเฮท ซึ่ งเปนหญิง
แผนดินนี้ ชีวิตขาพเจาจะเปน
ประโยชนอะไรแกขาพเจาเลา"
ยาโคบหนีไปยังปดดานอารัม

28แลวอิสอัคก็ เรียกยา-
โคบมาอวยพรให และ

กําชับเขาวา "เจาอยาแตงงาน
กับหญิงคานาอัน
2แตลุกข้ึนไปเมืองปดดานอา-
รัม ไปยังบานเบธูเอลบิดาของ
แมเจา ที่นั่ นเจาจงแตงงานกับ
บุตรสาวคนหนึ่งของลาบันพ่ีชาย
แมของเจา
3ขอพระเจ าผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
ทรงอวยพระพรแกเจา และ
โปรดใหเจามีลูกดกทวีย่ิงข้ึน จน
ไดเปนมวลชนชาติทั้งหลาย
4 ขอพระองค ทรงประทานพร
(44) ปฐก 31:41 (46) ปฐก 24:3; 26:34-35; 28:8 (1) ปฐก 24:3; 27:33
(2) ปฐก 22:23; 24:29 (3) ปฐก 17:16; 26:4, 24 (4) ปฐก 12:2-3; 17:8; 22:17
(8) ปฐก 24:3; 26:34-35 (9) ปฐก 25:13; 26:34-35 (10) ปฐก 12:4-5; 27:43
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16 ยาโคบตื่ น ข้ึ นและพู ดว า
"พระเยโฮวาหทรงสถิต ณ ที่นี้
แนทีเดียว แตขาหารูไม"
17 เขากลัวและพูดวา "สถานที่
นี้นานับถือ สถานที่นี้มิใชอยาง
อื่ น แตเปนพระนิเวศของพระ
เจาและประตูฟาสวรรค"

คําปฏิญาณ
ของยาโคบ

18 ยาโคบจึ งลุ ก ข้ึ นแต เช า
มืด เอากอนหินที่ทําหมอนหนุน
ศีรษะ ตั้งข้ึนเปนเสาสําคัญ และ
เทน้ํามันบนยอดเสานั้น
19 เขาเรียกสถานที่นั้นวา เบธ-
เอล แตกอนเมืองนั้นชื่อ ลูส
20 แลวยาโคบปฏิญาณวา "ถา
พระเจาจะทรงอยูกับขาพระองค
และจะทรงพิทักษรักษาในทางที่
ขาพระองคไป และจะประทาน
อาหารใหข าพระองค รับประ-
ทาน และเสื้อผาใหขาพระองค
สวม
21 จนข าพระองคกลับมาบ าน
บิดาของข าพระองค โดยสั นติ
ภาพแลว พระเยโฮวาหจะทรง
เปนพระเจาของขาพระองค
22 และกอนหินซึ่ งข าพระองค
ตั้งไวเปนเสาสําคัญ จะเปนพระ
นิเวศของพระเจา และทุกสิ่ งที่
พระองคทรงประทานแกขาพระ
องค ขาพระองคจะถวายหนึ่งใน
สิบแกพระองค"

เออรเชบาเดินไปยังเมืองฮาราน
11 เขามาถึงที่แหงหนึ่ง และพัก
อยูที่ นั่ นในคืนนั้น เพราะดวง
อาทิตยตกแลว เขาเอาหินจากที่
นั่ นมาเป นหมอนหนุ นศี รษะ
แลวนอนลงที่นั่น
12 เขาฝน และดูเถิด มีบันได
อันหนึ่ งตั้ งข้ึ นบนแผนดินโลก
ยอดถึงฟาสวรรค ดูเถิด ทูต
สวรรคทั้ งหลายของพระเจากํา-
ลังข้ึนลงอยูบนนั้น
13 และดูเถิด พระเยโฮวาห
ประทับยืนอยูเหนือบันได และ
ตรัสวา "เราคือเยโฮวาหพระเจา
ของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจา
และพระเจาของอิสอัค แผนดิน
ซึ่ งเจานอนอยูนั้น เราจะใหแก
เจาและเชื้อสายของเจา
14 เ ชื้ อ สายของ เ จ า จะ เป น
เหมือนผงคลีบนแผนดิน และ
เจาจะแผกวางออกไปทิศตะวัน
ตกและทิศตะวันออก ทางทิศ
เหนือและทิศใต บรรดาครอบ
ครัวทั่ วแผนดินโลกจะไดรับพร
เพราะเจาและเพราะเชื้อสายของ
เจา
15 ดูเถิด เราอยูกับเจา และจะ
พิทักษรักษาเจาทุกแหงหนที่เจา
ไป และจะนําเจากลับมายัง
แผนดินนี้ เพราะเราจะไมทอด
ทิ้ งเจาจนกวาเราจะไดทําสิ่ งซึ่ ง
เราพูดกับเจาไวนั้นแลว"
(12) ปฐก 31:10; 41:1 (13) ปฐก 13:15, 17; 26:3 (14) ปฐก 12:3; 13:14-16
(15) ปฐก 26:3, 24; 31:3 (16) อพย 3:5 (18) ปฐก 31:13, 45 (19) วนฉ 1:23, 26
(20) ปฐก 28:15; วนฉ 11:30 (21) พบญ 26:17; วนฉ 11:31 (22) ปฐก 14:20; 35:7
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8แตเขาทั้ งหลายตอบวา "เรา
ทําไมได จนกวาแกะทุกๆฝูงจะ
มาพรอมกัน และเขากลิ้ งหิน
ออกจากปากบอน้ํากอน แลวเรา
จึงจะเอาน้ําใหฝูงแกะกิน"
9 เมื่อยาโคบกําลังพูดกับเขาทั้ ง
หลายอยู ราเชลก็มาถึงพรอม
กับฝูงแกะของบิดา เพราะนาง
เปนผูเลี้ยงมัน
10 และตอมา ครั้นยาโคบแล
เห็นราเชลบุตรสาวของลาบันพ่ี
ชายมารดาของตน และฝูงแกะ
ของลาบันพ่ี ชายมารดาของตน
ยาโคบก็เขาไปกลิ้ งหินออกจาก
ปากบอน้ํา เอาน้ําใหฝูงแกะของ
ลาบันพ่ีชายมารดาของตนกิน
11 ยาโคบจุบราเชลแลวรองไห
ดวยเสียงดัง
12 ยาโคบบอกราเชลวาเขาเปน
หลานบิดาของนาง และเปนบุตร
ชายของนางเรเบคาห นางก็ว่ิ ง
ไปบอกบิดาของนาง
13 ตอมา ครั้นลาบันไดยินขาว
ถึงยาโคบบุตรชายนองสาวของ
ตน เขาก็ ว่ิ งไปพบและกอด
จุบยาโคบและพามาบานของเขา
ยาโคบก็เลาเร่ืองเหลานี้ทั้งหมด
ใหลาบันฟง
14 ลาบันจึงพูดกับเขาวา "เจา
เป นกระดู กและเนื้ อของเรา
แทๆ" ยาโคบก็พักอยูกับเขา
เดือนหนึ่ง

ยาโคบอยูกับลาบัน
ราเชลกับยาโคบ

29ยาโคบเดิ นทางมาถึ ง
แผนดินของประชาชน

ชาวตะวันออก
2 เขาก็มองไป และเห็นบอน้ํา
บอหนึ่ งในทุ งนา ดูเถิด มีฝูง
แกะสามฝู งนอนอยู ข า งบ อ
นั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ํา
จากบอนั้นใหฝูงแกะกิน และ
หินใหญก็ปดปากบอนั้น
3และฝูงแกะมาพรอมกันที่นั่ น
แลวคนเลี้ ยงแกะก็กลิ้ งหินออก
จากปากบอตักน้ําใหฝูงแกะกิน
แลวเอาหินปดปากบอนั้นเสียดัง
เดิม
4ยาโคบถามเขาทั้งหลายวา "พ่ี
นองเอย ทานมาจากไหน" เขา
ตอบวา "เรามาจากเมืองฮาราน"
5ยาโคบจึงถามเขาทั้ งหลายวา
"ทานรู จักลาบันบุตรชายนาโฮร
หรือไม" เขาตอบวา "รูจัก"
6 ยาโคบถามเขาทั้ งหลายว า
"ลาบันสบายดีหรือ" เขาตอบวา
"สบายดี ดูเถิด บุตรสาวของเขา
ชื่ อราเชลกําลั งมาพรอมกับฝูง
แกะ"
7ยาโคบจึงวา "ดูเถิด เวลานี้ยัง
วันอยูมาก ยังไมถึงเวลาที่จะให
ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอาน้ํา
ใหแกะเหลานี้ กินแลวใหไปกิน
หญาอีก"
(1) กดว 23:7 (2) ปฐก 24:10-11 (4) ปฐก 28:10 (5) ปฐก 24:24, 29; 28:2
(6) ปฐก 43:27; อพย 2:16-17 (9) อพย 2:16 (10) อพย 2:17 (11) ปฐก 33:4
(12) ปฐก 13:8; 14:14, 16 (13) ปฐก 24:29-31 (14) ปฐก 2:23; 37:27; วนฉ 9:2
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บันก็พาเลอาหบุตรสาวของตน
มามอบใหแกยาโคบ และยาโคบ
ก็เขาไปหานาง
24 ลาบันยกศิลปาหสาวใชของ
ตนใหเปนสาวใชของนางเลอาห
25 และตอมาพอรุ งข้ึน ดูเถิด
เปนนางเลอาห ยาโคบจึงกลาว
แกลาบันวา "ลุงทําอะไรกับ
ขาพเจาเลา ขาพเจารับใชลุง
เพ่ือไดราเชลมิใชหรือ ทําไมลุง
จึงลอลวงขาพเจาเลา"
26 ลาบันจึงตอบวา "ในแผนดิน
เราไมมีธรรมเนียมที่ จะยกนอง
สาวใหกอนพ่ีหัวป
27 ขอใหครบเจ็ดวันของหญิงนี้
กอน แลวเราจะยกคนนั้นให
ดวย เพ่ือตอบแทนที่ เจาจะได
รับใชลุงอีกเจ็ดป"

ยาโคบทํางานอีกเจ็ดป
เพื่อไดนางสาวราเชล

28 ยาโคบก็ยอม และรอจนครบ
เจ็ดวันของนางแล วลาบันก็ยก
ราเชลบุ ตรสาวให เป นภรรยา
ดวย
29 ลาบันยกบิลฮาหสาวใชของ
ตนใหเปนสาวใชของนางราเชล
30 ฝายยาโคบก็เขาไปหาราเชล
ดวย และเขารักราเชลมากกวา
เลอาห เขาจึงรับใชลาบันตอไป
อีกเจ็ดป
31 เมื่อพระเยโฮวาหทรงเห็นวา
ยาโคบชังเลอาห พระองคจึง

ยาโคบทํางานเจ็ดปเพื่อจะได
นางสาวราเชลท่ีเขารัก

15 แลวลาบันพูดกับยาโคบว า
"เพราะเจาเปนหลานของเรา จึง
ไม ควรที่ เจ าจะทํางานให เรา
เปลาๆ เจาจะเรียกคาจางเทาไร
จงบอกมาเถิด"
16 ลาบันมีบุตรสาวสองคน พ่ี
สาวชื่อเลอาห นองสาวชื่อราเชล
17 นางสาวเลอาหนั้ นตายิบหยี
แตนางสาวราเชลนั้ นสละสลวย
และงามนาดู
18 ยาโคบก็ รั กนางสาวราเชล
และพูดวา "ขาพเจาจะรับใชการ
งานใหทานเจ็ดป เพ่ือไดราเชล
บุตรสาวคนเล็กของทาน"
19 ลาบันจึงวา "ใหเรายกบุตร
สาวใหเจานั้ นดีกวาจะยกใหคน
อื่น จงอยูกับเราเถิด"
20 ยาโคบก็รับใชอยู เจ็ดปเพ่ื อ
ไดนางสาวราเชล เห็นเปน
เหมือนนอยวันเพราะความรักที่
เขามีตอนาง
21 ยาโคบบอกลาบันวา "เวลาที่
กําหนดไวก็ครบแลว ขอให
ภรรยาขาพเจาเถิด เพ่ือขาพเจา
จะไดเขาไปหาเธอ"
22 ลาบันจึงเชิญบรรดาชาวบาน
มาพรอมกัน แลวจัดการเลี้ยง

ลาบันหลอกลวงยาโคบ
ยาโคบแตงงานกับเลอาห

23 และตอมาครั้นเวลาค่ํา ลา-
(15) ปฐก 30:28 (17) ปฐก 12:11 (18) ปฐก 31:41 (20) ปฐก 30:26; ฮชย 12:12
(21) วนฉ 15:1 (22) วนฉ 14:10; ยน 2:1-2 (24) ปฐก 30:9-10 (25) ปฐก 27:35
(27) ปฐก 31:41 (29) ปฐก 30:3 (30) ปฐก 29:17-20 (31) ปฐก 30:1; สดด 127:3
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พูดกับยาโคบวา "ขอใหขาพเจา
มีบุตรดวย หาไมขาพเจาจะ
ตาย"
2ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึง
วา "เราเปนเหมือนพระเจา ผูไม
ใหเจามีผูบังเกิดจากครรภหรือ"
3นางจึงบอกวา "ดูเถิด บิลฮาห
สาวใชของขาพเจา จงเขาไปหา
นางเถิด นางจะไดมีบุตรเลี้ยงไว
ที่ตักของขาพเจา  เพ่ือขาพเจา
จะไดมี บุตรดวยอาศัยหญิงคน
นี้"
4นางจึ งยกบิลฮาหสาวใชของ
ตนให เป นภรรยาของยาโคบ
ยาโคบก็เขาไปหานาง
5 บิลฮาหก็ตั้ งครรภและคลอด
บุตรชายใหแกยาโคบ
6นางราเชลวา "พระเจาไดทรง
ตัดสินเรื่องขาพเจา และไดทรง
สดับฟงเสียงทูลของขาพเจาจึง
ประทานบุตรชายแก ข าพเจ า"
เหตุฉะนี้นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นวา
ดาน
7 บิลฮาหสาวใชของนางราเชล
ตั้งครรภอีก และคลอดบุตรชาย
คนที่สองใหแกยาโคบ
8นางราเชลจึงวา "ขาพเจาปล้ํา
สูกับพ่ีสาวของขาพเจาเสียใหญ
โต และขาพเจาไดชัยชนะแลว"
นางจึงใหชื่อบุตรนั้นวา นัฟทาลี
9 เมื่อนางเลอาหเห็นวาตนหยุด
คลอดบุตร นางจึงยกศิลปาห

ทรงเปดครรภของนาง แตราเชล
นั้นเปนหมัน
32 นางเลอาห ตั้ งครรภ คลอด
บุตรเปนชาย และตั้งชื่อวารูเบน
ดวยนางวา "เพราะพระเยโฮวาห
ทอดพระเนตรความทุกขใจของ
ขาพเจาแนๆ บัดนี้สามีจึงจะรัก
ขาพเจา"
33 นางเลอาห ตั้ งครรภ คลอด
บุตรเปนชายอีกคนหนึ่ งและวา
"เหตุพระเยโฮวาหทรงไดยินวา
ขาพเจาเปนที่ชัง พระองคจึง
ทรงประทานบุตรชายคนนี้ใหแก
ขาพเจาดวย" นางตั้ งชื่ อเขาวา
สิเมโอน
34 นางตั้ งครรภและคลอดบุตร
เปนชายอีกคนหนึ่ ง และกลาว
วา "ครั้ งนี้สามีจะสนิทสนมกับ
ขาพเจา เพราะขาพเจาไดคลอด
บุตรเปนชายสามคนใหเขาแลว"
เหตุนี้จึงตั้งชื่อเขาวา เลวี
35 นางตั้ งครรภและคลอดบุตร
เปนชายอีกคนหนึ่ง นางกลาววา
"ครั้ งนี้ขาพเจาจะสรรเสริญพระ
เยโฮวาห" เหตุนี้นางจึงตั้ ง
ชื่ อเขาวา ยูดาห ตอไปนางก็
หยุดมีบุตร

เลอาหกับราเชลแขงกัน
เพื่อมีบุตรใหยาโคบ

30เมื่ อนางราเชลเห็ นว า
ตนไม มี บุ ตรกั บยา-

โคบ ราเชลก็อิจฉาพ่ีสาว และ
(32) ปฐก 16:11; 31:42; อพย 3:7; 4:31; พบญ 26:7 (35) ปฐก 49:8; มธ 1:2
(1) ปฐก 16:1-2; 29:31; 37:11 (2) ปฐก 16:2; 1 ซมอ 1:5 (3) ปฐก 16:2-3; 50:23
(4) ปฐก 16:3-4 (6) สดด 35:24; 43:1; พคค 3:59 (9) ปฐก 30:4
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หนา 63 ปฐมกาล 30
ดูดาอิมของบุตรชายเปนสินจาง
ทานแลว" คืนวันนั้นยาโคบก็
นอนกับนาง
17 พระเจาทรงสดับฟงนางเล-
อาห นางก็ตั้งครรภ และคลอด
บุตรชายคนที่หาใหแกยาโคบ
18 ฝายนางเลอาหพูดวา "พระ
เจาทรงประทานสินจางนั้นใหแก
ขาพเจา เพราะขาพเจายกหญิง
คนใชใหสามี" นางจึงตั้งชื่อบุตร
นั้นวา อิสสาคาร
19 นางเลอาหก็ตั้งครรภอีกและ
คลอดบุตรชายคนที่ หกให แก
ยาโคบ
20 แลวนางเลอาหจึงวา "พระ
เจาทรงประทานของดีใหขาพ-
เจา บัดนี้ สามีจะอาศัยอยูกับ
ขาพเจา เพราะขาพเจาไดให
บุตรชายแกเขาหกคนแลว" นาง
จึงตั้งชื่อบุตรนั้นวา เศบูลุน
21 ตอมาภายหลัง นางก็คลอด
บุตรสาวคนหนึ่งตั้งชื่อวา ดีนาห
22 พระเจาทรงระลึกถึงนางรา-
เชล และพระเจาทรงสดับฟง
นาง ทรงเปดครรภของนาง
23 นางก็ ตั้ งครรภ คลอดบุตร
เปนชาย จึงกลาววา "พระ
เจาทรงโปรดยกความอดสูของ
ขาพเจาไปเสีย"
24 นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นวา โย-
เซฟ กลาววา "พระเยโฮวาหจะ
ทรงโปรดเพิ่ มบุตรชายอี กคน

สาวใชของตนใหเปนภรรยาของ
ยาโคบ
10 ศิลปาหสาวใชของเลอาหก็
คลอดบุตรชายใหแกยาโคบ
11 นางเลอาหวา "กองทหาร
กําลังมา" จึงตั้ งชื่อบุตรนั้นวา
กาด
12 แลวศิลปาหสาวใชของเล-
อาห ก็คลอดบุตรชายคนที่สอง
ใหแกยาโคบ
13 นางเลอาหก็วา "ขาพเจามี
ความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะ
เรียกขาพเจาวาเปนสุข" นางจึง
ตั้งชื่อบุตรนั้นวา อาเชอร
14 ในฤดู เกี่ ยวข าวสาลี รู เบน
ออกไปที่นา พบมะเขือดูดาอิม
จึงเก็บผลมาใหนางเลอาหมาร-
ดา ราเชลจึงพูดกับเลอาหวา
"ขอมะเขือดูดาอิมของบุตรชาย
ของพ่ีใหฉันบาง"
15 นางเลอาหตอบนางวา "ที่
น องแย งสามี ของฉั นไปแล ว
นั้ นยังนอยไปหรือจึงจะมาเอา
มะเขื อดู ดาอิ มของบุ ตรชาย
ฉันดวย" ราเชลตอบวา "ฉะนั้น
ถ าให มะเขือดู ดาอิ มของบุตร
ชายแกฉัน คืนวันนี้ เขาจะไป
นอนกับพ่ี"
16 และยาโคบกลั บมาจากนา
เวลาเย็น นางเลอาหก็ออกไป
ตอนรับเขาบอกวา "จงเขามาหา
ฉันเถิด เพราะฉันใหมะเขือ
(13) สภษ 31:28; ลก 1:48 (14) ปฐก 25:30 (15) กดว 16:9, 13
(21) ปฐก 34:1 (22) ปฐก 19:29; 29:31; 1 ซมอ 1:19-20
(23) 1 ซมอ 1:6; อสย 4:1; ลก 1:25 (24) ปฐก 35:16-18
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หนา 64ปฐมกาล 30
31 ลาบันจึงถามวา "ลุงควรจะ
ใหอะไรเจา" ยาโคบตอบวา "ลุง
ไมตองใหอะไรขาพเจาดอก แต
หากวาลุงจะทําสิ่ งนี้ แกขาพเจา
ขาพเจาจะเลี้ยงระวังสัตวของลุง
ตอไป
32 คือวันนี้ขาพเจาจะไปตรวจดู
ฝูงสัตวของลุงทั้งฝูง ขาพเจาจะ
คัดแกะที่ มี จุ ดและด างทุ กตั ว
ออกจากฝูง และคัดแกะดําทุก
ตัวออกจากฝูงแกะ และแพะดาง
กับที่มี จุดออกจากฝูงแพะ ให
สัตวเหลานี้ เปนคาจางของขาพ-
เจา
33 ดังนั้น ความชอบธรรมของ
ขาพเจาจะเปนคําตอบของขาพ-
เจาในเวลาภายหนา คือเมื่อลุง
มาตรวจดูคาจางของขาพเจา ถา
พบตัวไมมี จุดและที่ ไมดางอยู
ในฝูงแพะและตัวที่ ไมดําในฝูง
แกะ ก็ใหถือเสียวาขาพเจายัก
ยอกสัตวเหลานี้มา"
34 ลาบันจึงตอบวา "ดูเถิด ลุง
ตกลงตามที่เจาพูดนั้น"
35 วันนั้ นเขาก็ คั ดแพะตัวผู ที่
ลายและที่ดาง และแพะตัวเมียที่
มี จุดและที่ ดาง แพะที่ ขาวบาง
ทั้งหมดและแกะดําทั้งหมด มา
มอบใหบุตรชายของเขา
36 เขาแยกสัตวออกไปทั้ งหมด
ห างจากยาโคบเป นระยะทาง
สามวัน ฝูงสัตวของลาบันที่

หนึ่งใหขาพเจา"
ลาบันหลอกลวง

ยาโคบ
25 และตอมา เมื่อนางราเชล
คลอดโยเซฟแลว ยาโคบก็พูด
กับลาบันวา "ขอใหขาพเจากลับ
ไปบ านเกิ ดและแผ นดิ นของ
ขาพเจา
26 ขอมอบภรรยากั บบุ ตรให
ขาพเจา ซึ่งขาพเจาไดทํางานรับ
ใชทานเพ่ือเขาแลว และให
ขาพเจาไปเถิด เพราะทานรู วา
ขาพเจาไดรับใชทานแลว"
27 แตลาบันตอบเขาวา "ถาลุง
เปนที่พอใจเจาแลว จงอยูตอ
เถิด เพราะลุงเรียนรูจากประ-
สบการณวาพระเยโฮวาหไดทรง
อวยพรเราเพราะเจา"
28 และเขาพูดวา "เจาจะเรียก
คาจางเทาไรก็บอกมาเถิด ลุงจะ
ให"
29 ยาโคบตอบเขาวา "ขาพเจา
รับใชลุงอยางไร และสัตวของลุง
อยูกับขาพเจาอยางไร ลุงก็
ทราบอยูแลว
30 เพราะวากอนขาพเจามานั้น
ลุงมีแตนอย แตบัดนี้ก็มีทวีข้ึน
เปนอันมาก ตั้งแตขาพเจามาถึง
พระเยโฮวาหไดทรงอวยพระพร
แกลุง และบัดนี้ เมื่อไรขาพเจา
จะบํารุงครอบครัวของตนเองได
บางเลา"
(25) ปฐก 18:33; 24:54, 56 (26) ปฐก 29:18-20, 27, 30; ฮชย 12:12
(27) ปฐก 26:24; 39:3 (28) ปฐก 29:15; 31:7, 41 (29) ปฐก 31:6, 38-40
(30) 1 ทธ 5:8 (32) ปฐก 31:8 (33) สดด 37:6 (35) ปฐก 31:9-12
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หนา 65 ปฐมกาล 30, 31
ยาโคบตองไปจากลาบัน

31ยาโคบได ยิ นบุ ตรชาย
ของลาบันพูดวา "ยา-

โคบไดแยงทรัพยของบิดาเราไป
หมด เขาไดทรัพยสมบัติทั้ ง
หมดนี้มาจากบิดาเรา"
2ยาโคบไดสั งเกตดูสีหน าของ
ลาบัน และดูเถิด เห็นวาไม
เหมือนแตกอน
3พระเยโฮวาหตรัสสั่ งยาโคบวา
"จงกลับไปยังแผนดินบิดาและ
ญาติพ่ีนองของเจาเถิด และเรา
จะอยูกับเจา"
4 ยาโคบก็ ให คนไปเรี ยกนาง
ราเชลและนางเลอาหใหมาที่ทุ ง
นาที่เลี้ยงฝูงสัตว
5แลวบอกนางทั้งสองวา "ขาพ-
เจาเห็นวา สีหนาบิดาเจาไม
เหมือนแตกอน แตพระเจา
ของบิดาขาพเจาทรงสถิตอยูกับ
ขาพเจา
6 เจาทั้ งสองรูแลววาขาพเจารับ
ใชบิดาของเจาดวยเต็มกําลัง
7 บิ ดาของเจ ายั งโกงข าพเจ า
และเปลี่ ยนค าจางของขาพเจา
เสียสิบครั้งแลว แตพระเจามิได
ทรงอนุญาตให เขาทําความเสีย
หายแกขาพเจา
8ถาบิดาบอกวา `สัตวที่มีจุดจะ
เปนคาจางของเจา' สัตวทุกตัวก็
มีลูกมีจุด และถาบิดาบอกวา
`สัตวตั วที่ ลายเป นค าจ างของ

เหลืออยูนั้นยาโคบก็เลี้ยงไว
พระเจาทรงชวย
ยาโคบเจริญ

37 ยาโคบเอากิ่ งไมสดจากตน
ไค ตนเสลา และตนเกาลัด มา
ปอกเปลือกออกเปนรอยขาวๆ
ใหเห็นไมสีขาว
38 เขาวางไมที่ปอกเปลือกไวใน
รองตรงหนาฝูงสัตวคือในรางน้ํา
ที่ฝูงสัตวมากินน้ํา เพ่ือเมื่อมัน
มากินน้ํา มันจะตั้งทอง
39 ฝูงสัตวก็ตั้ งทองตรงหนาไม
นั้ น ดังนั้ นฝูงสัตวจึงมีลูกที่ มี
ลายมีจุดและดาง
40 ยาโคบก็ แยกลู กแกะและ
ใหฝู งแพะแกะนั้ นอยู ตรงหน า
แกะที่มีลาย และแกะดําทุกตัว
ในฝูงของลาบัน แตฝูงแพะแกะ
ของตนนั้นอยูตางหาก ไมให
ปะปนกับฝูงสัตวของลาบัน
41 อยู มาเมื่ อสัตวที่ แข็งแรงใน
ฝูงจะตั้งทอง ยาโคบก็จัดไมวาง
ไวที่รางน้ําใหฝูงสัตวเห็นเพ่ือให
มันตั้งทองกลางไมนั้น
42 และเมื่อสัตวออนแอ ยาโคบ
ก็ไมใสไมนั้นไว เหตุฉะนั้นสัตว
ที่ ออนแอจึงตกเปนของลาบัน
แตสัตวที่ แข็งแรงเปนของยา-
โคบ
43 ยาโคบก็มั่ งมีมากข้ึน มีฝูง
แพะแกะฝูงใหญ คนใชชายหญิง
และฝูงอูฐฝูงลา
(37) ปฐก 31:9-12 (43) ปฐก 12:16; 13:2; 24:35; 26:13-14 (1) สดด 49:16
(2) ปฐก 4:5; พบญ 28:54 (3) ปฐก 28:15, 20-21 (5) ปฐก 21:22; 28:13, 15
(6) ปฐก 30:29; 31:38-41 (7) ปฐก 15:1; 20:6; 29:25; 31:29, 41; กดว 14:22
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หนา 66ปฐมกาล 31
ดาวมิใชหรือ เพราะบิดาขายเรา
ทั้งยังกินเงินของเราเกือบหมด
16 ทรัพยสมบัติทั้ งปวงที่ พระ
เจ าทรงเอามาจากบิดาของเรา
นั่นแหละเปนของของเรากับลูก
หลานของเรา บัดนี้พระเจาตรัส
สั่งทานอยางไร ก็ขอใหทําอยาง
นั้นเถิด"
17 ดังนั้ น ยาโคบจึงลุกข้ึนให
บุตรภรรยาขึ้นข่ีอูฐ
18 แล วเขาต อนสั ตว เลี้ ยงทั้ ง
หมดของเขาไป ขนขาวของทั้ ง
สิ้นที่เขาไดกําไรมา สัตวเลี้ยงที่
เปนกรรมสิทธิ์ของเขา ที่เขาหา
มาไดในเมืองปดดานอารัม เพ่ือ
เดิ นทางกลับไปหาอิสอัคบิดา
ของเขาในแผนดินคานาอัน
19 และลาบันออกไปตัดขนแกะ
ฝ ายนางราเชลก็ ลั กรู ปเคารพ
ของบิดาไปดวย
20 ฝายยาโคบก็หลบหนีไปมิได
บอกลาบันชาวซีเรียใหรูวาตนจะ
หนีไป
21 ยาโคบเอาทรัพยสมบัติทั้ ง
หมดลุกข้ึ นหนีข ามแมน้ําบ าย
หนาไปยังถิ่นเทือกเขากิเลอาด

พระเจาทรงเตือนลาบัน
22 ครั้นถึงวันที่ สาม มีคนไป
บอกลาบันวายาโคบหนีไปแลว
23 ลาบันก็พาญาติ พ่ี นองออก
ติดตามไปเจ็ดวันก็ทันยาโคบใน
ถิ่นเทือกเขากิเลอาด

เจา' สัตวทุกตัวก็มีลูกลายหมด
9ดังนี้ แหละพระเจ าจึ งทรงยก
สัตวของบิดาเจาประทานใหแก
ขาพเจา
10 ครั้นมาในฤดูที่สัตวเหลานั้น
ตั้งทอง ขาพเจาแหงนหนาข้ึนดู
ก็เห็นในความฝนวา ดูเถิด แพะ
ตัวผู ที่ สมจรกับฝูงสัตวนั้ นเปน
แพะลาย แพะจุด และแพะลาย
เปนแถบๆ

พระเจาทรงเรียกยาโคบ
ใหกลับไปยังเบธเอล

11 ในความฝนนั้ นทู ตสวรรค
ของพระเจ าเรี ยกข าพเจ าว า
`ยาโคบเอย' ขาพเจาตอบวา
`ขาพเจาอยูที่นี่ พระเจาขา'
12พระองคตรัสวา `เงยหนาข้ึน
ดู แพะตัวผูทุกตัวที่สมจรกับฝูง
สัตวนั้น เปนสัตวลายและมีจุด
และลายเปนแถบๆ เพราะเรา
เห็นทุกสิ่งที่ลาบันทํากับเจา
13 เราเปนพระเจาแหงเบธเอล
ที่ เจาเจิมเสาสําคัญไวและปฏิ-
ญาณตอเรา บัดนี้จงลุกข้ึนออก
จากแผนดินนี้ และกลับไปยัง
แผนดินพ่ีนองของเจา'"

ราเชลกับเลอาหเห็นดวย
ยาโคบหนีไป

14 นางราเชลกับนางเลอาห จึง
ตอบเขาวา "เรายังมีสวนทรัพย
มรดกในบานบิดาเราอีกหรือไม
15 บิดานับเราเหมือนคนต าง
(9) ปฐก 31:1, 16 (11) ปฐก 16:7-11 (12) ปฐก 31:42 (13) ปฐก 28:16-22; 31:3
(14) ปฐก 2:24 (15) ปฐก 29:15, 20, 23, 27; นหม 5:8 (18) ปฐก 17:8; 33:18
(19) ปฐก 31:30, 34; 35:2 (21) ปฐก 46:28; 2 พกษ 12:17 (23) ปฐก 13:8
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หนา 67 ปฐมกาล 31
31 ยา โคบจึ งตอบลาบั นว า
"เพราะวาขาพเจากลัว ขาพเจา
จึงวา `บางทีทานจะริบบุตรสาว
ของทานคืนจากขาพเจาเสีย'
32 สวนพระของทานนั้นถาพบ
ที่คนไหน ก็อยาไวชีวิตผูนั้นเลย
คนดูตอหนาญาติพ่ีนองของเรา
ทานพบสิ่ งใดที่ เปนของทานกับ
ขาพเจาก็เอาไปเถิด" เพราะ
ยาโคบไมรูวานางราเชลไดลักรูป
เหลานั้นมา
33 ลาบันจึงเขาไปในเต็นทของ
ยาโคบ เต็นทของนางเลอาห
และเต็นทสาวใชทั้ งสองคนนั้ น
แตหาไมพบ จึงออกจากเต็นท
ของนางเลอาห แลวเขาไปใน
เต็นทของนางราเชล
34 สวนนางราเชลเอารูปเคารพ
เหล านั้ นซ อนไว ในกู บอูฐและ
นั่งทับไว ลาบันไดคนดูทั่วเต็นท
ก็หาไมพบ
35 นางราเชลก็พูดกับบิดาของ
ตนวา "ขอนายอยาโกรธเลยที่
ข าพเจ าลุ ก ข้ึ นต อนรั บไม ได
ดวยวา ธรรมดาที่ ผูหญิงเคยมี
กําลังเปนอยูกับขาพเจา" ลาบัน
ก็คนดูแลว แตไมพบรูปเคารพ
นั้นเลย
36 สวนยาโคบก็โกรธและตอวา
ลาบัน ยาโคบกลาวกับลาบันวา
"ขาพเจาทําการละเมิดตอทาน
ประการใด ขาพเจาทําบาปอะไร

24 แต ในกลางคืนพระเจ าทรง
มาปรากฏแกลาบันคนซี เรียใน
ความฝน ตรัสแกเขาวา "จงระวัง
ตัว อยาพูดดีหรือรายแกยาโคบ
เลย"
25 แลวลาบันตามมาทันยาโคบ
ยาโคบตั้ งเต็นทอยู ที่ ถิ่ นเทือก
เขา สวนลาบันกับญาติพ่ีนองตั้ง
อยูถิ่นเทือกเขากิเลอาด
26 ลาบั นกล าวกั บยาโคบว า
"เจาทําอะไรเลา หนีพาบุตรสาว
ของเรามา ไมบอกใหเรารู ทํา
เหมือนเชลยที่จับไดดวยดาบ
27 เหตุ ไฉนเจ าได หลบหนีมา
อยางลับๆ และแอบมาโดยไม
บอกใหเรารู ถาเรารู เราก็จะจัด
ส งเจ าไปดวยความร าเริ งยินดี
โดยใหมีการขับรองดวยรํามะนา
และพิณเขาคู
28 ทําไมเจาไมยอมใหเราจุบลา
บุ ตรชายและบุ ตรสาวของเรา
เลา นี่เจาทําอยางโงเขลาแทๆ
29 เรามี กําลั งพอที่ จะทําอั น-
ตรายแกเจาได แตในเวลากลาง
คืนวานนี้พระเจาแหงบิดาเจามา
ตรัสหามเราไววา `จงระวังตัว
อยาพูดดีหรือรายแกยาโคบเลย'

นางราเชลลักรูปเคารพ
ของลาบัน ยาโคบตอวาลาบัน
30 บัดนี้ แมวาเจาจะไปเพราะ
คิดถึงบานบิดามาก ทําไมจึงลัก
พระของเรามาดวยเลา"
(24) ปฐก 20:3; 24:50; 31:7, 29; 46:2-4; โยบ 33:15; มธ 1:20 (26) 1 ซมอ 30:2
(28) ปฐก 31:55; นรธ 1:9, 14 (29) ปฐก 28:13 (30) ปฐก 31:19; ยชว 24:2
(31) ปฐก 26:7; 32:7, 11 (32) ปฐก 44:9 (35) อพย 20:12; ลนต 19:32
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หนา 68ปฐมกาล 31
สถิตอยูกับขาพเจาแลว ครั้ งนี้
ท านจะให ข าพเจ าไปตั วเปล า
เปนแน พระเจาทรงเห็นความ
ทุกขใจของขาพเจาและการงาน
ตรากตรําที่ มือขาพเจาทํา จึง
ทรงหามทานเมื่อคืนวานนี้"

พันธสัญญาระหวาง
ยาโคบกับลาบัน

43 แล วลาบั นตอบยาโคบว า
"บุตรสาวเหลานี้ ก็เปนบุตรสาว
ของเรา เด็กเหลานี้ ก็เปนเด็ก
ของเรา ฝูงสัตวทั้งฝูงนี้ก็เปนฝูง
สัตวของเรา ของทั้งสิ้นที่เจาเห็น
ก็เปนของเรา วันนี้เราจะกระทํา
อะไรแกบุตรสาวของเราหรือแก
เด็กๆที่เกิดมาจากเขา
44 ฉะนั้นมาเถิด บัดนี้ใหเราทํา
พันธสัญญา ทั้ งเรากับเจา ให
เปนพยานระหวางเรากับเจา"
45 ฝ ายยาโคบก็ เอาศิ ลาก อน
หนึ่งตั้งไวเปนเสาสําคัญ
46 แลวยาโคบจึงพูดกับญาติพ่ี
นองวา "เก็บกอนหินมา" เขา
เก็บกอนหินมากองสุมไว แลวก็
กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้น
47 ลาบันจึงตั้ งชื่อกองหินนั้นวา
เยการสหดูธา แตยาโคบตั้ งชื่อ
วา กาเลเอด
48 ลาบันกลาววา "วันนี้กองหิน
นี้ จะเป นพยานระหว างเรากั บ
เจา" เหตุฉะนี้ เขาจึงตั้ งชื่ อวา
กาเลเอด

ทานจึงรีบติดตามขาพเจามาดัง
นี้
37 ทานคนดูของของขาพเจาทั้ง
หมดแลว ทานพบอะไรที่ เปน
ของมาจากบานของทาน ก็เอา
มาตั้ งไวที่นี่ตรงหนาญาติพ่ีนอง
ทั้ งสองฝาย ใหเขาตัดสินความ
ระหวางเราทั้งสอง
38 ขาพเจาอยูกับทานมาย่ีสิบป
แลว แกะตัวเมียและแพะตัวเมีย
มิไดแทงลูก และแกะตัวผูในฝูง
ของทาน ขาพเจาก็มิไดกินเลย
39 ที่ สั ตว ร ายกั ดฉี กกิ นเสี ย
ข าพเจ าก็ มิ ได นํามาให ท าน
ขาพเจาเองสูใชให ที่ถูกขโมยไป
ในเวลากลางวันหรื อกลางคืน
ทานก็หักจากขาพเจาทั้งนั้น
40 ขาพเจาเคยเปนเชนนี้ เวลา
กลางวัน แดดก็เผาขาพเจา เวลา
กลางคื นน้ํ า ค างแข็ งก็ ผลาญ
ขาพเจา แลวขาพเจานอนไม
หลับ
41 ข าพเจ าอาศั ยอยู ในเรื อน
ของทานเชนนี้ย่ีสิบปแลว ขาพ-
เจาได รับใชทานสิบสี่ ป เพ่ื อได
บุตรสาวสองคนของทาน และ
รับใชทานหกป เพ่ื อไดฝูงสัตว
ของทาน ทานยังไดเปลี่ ยน
คาจางของขาพเจาสิบครั้ง
42 ถ าแม นพระเจ าของบิ ดา
ขาพเจา พระเจาของอับราฮัม
และซึ่ งอิสอัคยําเกรง ไมทรง
(39) อพย 22:10-13 (41) ปฐก 29:20, 27-30; 31:7
(42) ปฐก 29:32; 31:5, 24 (44) ปฐก 21:27, 32; 26:28; ยชว 24:27
(45) ปฐก 28:18; ยชว 24:26-27 (48) ยชว 24:27
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หนา 69 ปฐมกาล 31, 32
พวกเขา แลวลาบันก็ออกเดิน
ทางกลับไปบาน
ยาโคบเผชิญหนากับเอซาว

32ยาโคบก็ เดิ นทางไป
แล วเหล าทู ตสวรรค

ของพระเจาพบเขา
2 เมื่ อยาโคบเห็ นทู ตสวรรค
เหลานั้ นเขาจึงวา "นี่ เปนกอง
ทัพของพระเจา" เขาจึงเรียก
สถานที่นั้นวา มาหะนาอิม
3ยาโคบส งผู สื่ อสารหลายคน
ลวงหนาไปหาเอซาวพี่ ชายของ
ตนที่แผนดินเสอีรที่เมืองเอโดม
ตั้งอยู
4และสั่ งเขาวา "จงไปบอกเอ-
ซาวนายของเราวา ยาโคบผู รับ
ใชของทานกลาวดังนี้ `ขาพเจา
ไปอาศัยอยูกับลาบันจนบัดนี้
5ขาพเจามีฝูงวัว ฝูงลา ฝูงแพะ
แกะ มีคนใชชายหญิง ขาพเจา
ใชคนมาเรียนนายของข าพเจา
เพ่ือขาพเจาจะไดรับความกรุณา
ในสายตาของทาน'"
6 ผู สื่ อสารนั้ นกลับมาบอกยา-
โคบวา "ขาพเจาไปพบเอซาวพี่
ชายของทานแลว เขากําลังจะมา
พบทานดวย มีพวกผูชายมากับ
เขาสี่รอยคน"
7 ยาโคบมี ความกลั วและเป น
ทุกข ย่ิ งนัก เขาจึงแบงคนทั้ ง
หลายที่มาดวยเขา และฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเปนสอง

49 และมิสปาห เพราะเขากลาว
วา "พระเยโฮวาหทรงเฝาอยูระ-
หวางเรากับเจา เมื่อเราจากกัน
ไป
50 ถ าเจ าข มเหงบุตรสาวของ
เรา หรือถาเจาไดภรรยาอื่นนอก
จากบุตรสาวของเรา ถึงไมมีใคร
อยูกับเราดวย จงรูเถิดวา พระ
เจาทรงเปนพยานระหวางเรากับ
เจา"
51 ลาบันบอกยาโคบวา "จงดู
กองหินและเสาหินนี้ที่ เราไดตั้ ง
ไวระหวางเรากับเจา
52หินกองนี้เปนพยาน และเสา
นั้นก็เปนพยานวา เราจะไมขาม
กองหินนี้ไปหาเจา และเจาจะไม
ขามกองหินนี้และเสานี้มาหาเรา
เพ่ือทําอันตรายกัน
53 ใหพระเจาของอับราฮัมและ
พระเจาของนาโฮร ซึ่ งเปนพระ
เจาของบิดาของทานทรงตัดสิน
ความระหวางเรา" ยาโคบก็ปฏิ-
ญาณโดยอางถึงผู ที่ อิสอัคบิดา
ของตนยําเกรง
54 แลวยาโคบถวายเครื่ องบูชา
บนถิ่นเทือกเขา และเรียกญาติ
พ่ี น องของตนมารั บประทาน
ขนมปง พวกเขารับประทาน
ขนมปงและอยู บนถิ่ นเทือกเขา
ตลอดคืนวันนั้น
55 ลาบันตื่นข้ึนแตเชามืด จุบ
หลานและบุตรสาว อวยพรแก
(53) ปฐก 16:5; 21:23 (55) ปฐก 18:33; 28:1 (1) กดว 22:31; 2 พกษ 6:16-17
(2) ยชว 5:14; สดด 103:21 (3) ปฐก 14:6; 25:30; 33:14, 16; 36:6, 9; พบญ 2:5
(4) สภษ 15:1 (5) ปฐก 30:43; 33:8, 15 (6) ปฐก 33:1 (7) ปฐก 32:11; 35:3
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หนา 70ปฐมกาล 32
ยาโคบสงฝูงสัตวใหเอซาว

13 คืนวันนั้นยาโคบพักอยูที่นั่น
และคัดเอาของที่มีอยูนั้นใหเปน
ของกํานัลแก เอซาวพ่ี ชายของ
ตน
14 คื อแพะตั ว เมี ยสองร อย
แพะตัวผู ย่ีสิบ แกะตัวเมียสอง
รอย และแกะตัวผูย่ีสิบ
15 อู ฐแม ลู กอ อนสามสิ บกั บ
ลูกวัวตัวเมียสี่สิบ วัวตัวผูสิบ ลา
ตัวเมียย่ีสิบ  และลูกลาสิบ
16 ยาโคบมอบสิ่ งเหล านี้ ไว ใน
ความดูแลของคนใช แตละฝูง
อยูตางหาก และสั่งพวกคนใชวา
"ลวงหนาไปกอนเรา และใหหมู
สัตวนี้เวนระยะหางกันหนอย"
17 ยาโคบสั่ งหมู ที่ ข้ึ นหน าว า
"เมื่ อเอซาวพ่ีชายของเรามาพบ
เจาและถามเจาวา `เจาเปนคน
ของใคร เจาไปไหน และของที่
อยูขางหนาเจานี้เปนของใคร'
18 เจาจงตอบวา `ของเหลานี้
เปนของยาโคบผู รับใชของทาน
เป นของกํานั ลส งมาให เอซาว
นายของขาพเจา และดูเถิด ยา-
โคบตามมาขางหลัง'"
19 ยาโคบสั่ งหมู ที่ สองและหมู
ที่ สาม และบรรดาผูที่ ติดตาม
หมู เหล านั้ นทํานองเดี ยวกั น
วา "เมื่อเจาพบเอซาว จงกลาว
แกเขาเชนเดียวกัน
20 และเสริมวา `ดูเถิด ยาโคบ

พวก
8 คิดวา "ถาเอซาวมาตีพวกหนึ่ง
อีกพวกหนึ่งที่เหลือจะหนีไปได"
ยาโคบถอมใจลงขอพระเจา
ทรงชวยเขาใหรอดพน

9ยาโคบอธิษฐานวา "โอ พระเจา
ของอับราฮัมปู ของขาพระองค
และพระเจาของอิสอัคบิดาของ
ขาพระองค ขาแตพระเยโฮวาห
ผูตรัสสั่งขาพระองคไววา `กลับ
ไปยังแผนดินและยังญาติพ่ีนอง
ของเจา และเราจะกระทําการดี
แกเจานั้น'
10 ขาพระองคไมสมควรจะรับ
บรรดาพระกรุณาและความจริง
แมเล็กนอยที่สุด ที่พระองคได
ทรงโปรดสําแดงแกผู รับใชของ
พระองค ดวยวาขาพระองคขาม
แมน้ําจอรแดนนี้เมื่อมีแตไมเทา
และบัดนี้ขาพระองคมีผูคนเปน
สองพวก
11 ขอพระองคทรงโปรดชวยขา
พระองค ใหพนจากเงื้ อมมือพ่ี
ชายขาพระองค คือจากเงื้อมมือ
ของเอซาว เพราะขาพระองค
กลัวเขา เกรงวาเขาจะมาตีขา
พระองค ทั้งมารดากับลูกดวย
12 แตพระองค ตรัสไว แล วว า
`เราจะกระทําการดีแก เจ าและ
ทําให เชื้ อสายของเจ าดุ จเม็ ด
ทรายที่ทะเล ซึ่ งจะมากมายจน
นับไมถวน'"
(9) ปฐก 28:13; 31:3, 13, 42; สดด 50:15 (10) ปฐก 24:27; โยบ 8:7
(11) สดด 59:1-2; ฮชย 10:14 (12) ปฐก 22:17; 28:13, 15
(13) ปฐก 43:11 (20) สภษ 21:14
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หนา 71 ปฐมกาล 32, 33
"เจาชื่ ออะไร" ยาโคบตอบวา
"ขาพเจาชื่อยาโคบ"

ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ
มาเปน อิสราเอล

28 บุรุษนั้นจึงวา "เขาจะไม
เรียกเจาวายาโคบตอไป แตจะ
เรียกวา อิสราเอล เพราะเจา
เหมือนเจาชายไดสู กับพระเจา
และมนุษย และไดชัยชนะ"
29 ยาโคบจึ งถามบุ รุษผู นั้ นว า
"ขอทานบอกขาพเจาวาทานชื่ อ
อะไร" แตบุรุษนั้นกลาววา "เหตุ
ไฉนเจาจึงถามชื่ อเรา" แลวก็
อวยพรยาโคบที่นั่น
30 ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นวา
เปนีเอล กลาววา "เพราะขาพ-
เจ าได เห็นพระพักตรพระเจ า
แลวยังมีชีวิตอยู"
31 เมื่อยาโคบผานเปนูเอล ดวง
อาทิ ตย ข้ึ นแล วเขาเดิ นโขยก
เขยกไป
32 เหตุฉะนี้ คนอิสราเอลจึงไม
กินเสนเอ็นที่ตะโพก ซึ่งอยูที่ขอ
ตอตะโพกนั้นจนทุกวันนี้ เพราะ
พระองคทรงถูกตองขอตอตะ-
โพกของยาโคบตรงเส นเอ็นที่
ตะโพก

เอซาวคืนดีกับยาโคบ

33ยาโคบเงยหน า ข้ึ นดู
และดูเถิด เอซาวกํา-

ลังมาพรอมกับพวกผูชายสี่รอย
คน ยาโคบจึงแบงลูกๆใหนาง

ผูรับใชของทานกําลังตามมาขาง
หลังพวกเรา'" เพราะยาโคบคิด
วา "ขาจะระงับความโกรธของ
เอซาวไดดวยของกํานัลที่สงลวง
หนาไป และภายหลังขาจะเห็น
หนาเขา บางทีเขาจะยอมรับขา"
21 ดังนั้ น ของกํานัลตางๆจึง
ลวงหนาไปกอนเขา สวนตัวเขา
คืนนั้นยังคางอยูในคาย
ยาโคบปล้ําสูกับทูตสวรรค

ของพระเจาและชนะ
22 กลางคืนนั้นเอง ยาโคบก็ลุก
ข้ึน พาภรรยาทั้ งสอง สาวใช
ทั้ งสองและบุตรชายสิบเอ็ดคน
ขามลําธารชื่อยับบอกไป
23 ยาโคบสงครอบครัวขามลํา-
ธารไป และสงของทั้ งหมดของ
ตนขามไปดวย
24 ยาโคบอยูที่นั่นแตผูเดียว มี
บุรุษผูหนึ่ งมาปล้ํากับเขาจนเว-
ลารุงสาง
25 เมื่ อบุรุษผูนั้ นเห็นวาจะเอา
ชนะยาโคบไมได ก็ถูกตองที่ขอ
ตอตะโพกของยาโคบ ขอตอ
ตะโพกของยาโคบก็เคล็ด เมื่อ
ปล้ําสูกันอยูนั้น
26 บุรุษนั้นจึงวา "ปลอยใหเรา
ไปเถิดเพราะใกลสวางแลว" แต
ยาโคบตอบวา "ขาพเจาไมยอม
ใหทานไป นอกจากทานจะอวย
พรแกขาพเจา"
27 บุ รุษผู นั้ นจึ งถามยาโคบว า
(22) กดว 21:24; พบญ 3:16 (24) ฮชย 12:2-4 (25) มธ 26:41; 2 คร 12:7
(26) ฮชย 12:4; ลก 24:28 (28) ปฐก 25:31; 27:33 (29) ปฐก 35:9; วนฉ 13:17-18
(30) ปฐก 16:13; อพย 24:10-11; 33:20; กดว 12:8; พบญ 5:24 (1) ปฐก 32:6
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หนา 72ปฐมกาล 33
เถิด"
10 ยาโคบตอบวา "มิได ขาพเจา
ขอรองทานเถิด ถาขาพเจาได
รั บความกรุ ณาในสายตาของ
ทานแลวขอรับของกํานัลนั้นจาก
มือขาพเจา เพราะเหตุวาขาพ-
เจ าได เห็ นหน าท านก็ เหมื อน
เห็นพระพักตรของพระเจา และ
ทานไดโปรดขาพเจาแลว
11 ขาพเจาออนวอน ขอทานรับ
ของขวัญที่นํามาใหทาน เพราะ
พระเจาทรงโปรดกรุณาขาพเจา
และข าพเจ าก็ มีพอเพียงแล ว"
เขาออนวอนและเอซาวจึงรับไว
12 เอซาวพูดวา "ใหเราเดินทาง
ไปกันเถิด ใหเราไปกันและขาจะ
นําหนาเจา"
13 แตยาโคบตอบเขาวา "นาย
ทานยอมทราบอยู แลววาเด็กๆ
นั้นออนแอ และขาพเจายังมีฝูง
แพะแกะและโคที่ มีลูกออนยัง
กินนมอยู ถาจะตอนใหเดินเกิน
ไปสักวันหนึ่ งฝู งสัตวก็ จะตาย
หมด
14 ขอนายทานลวงหนาผู รับใช
ของทานไปกอนเถิด ขาพเจาจะ
ตามไปชาๆตามกําลังของสัตว
ซึ่งอยูขางหนาขาพเจาและตามที่
เด็กๆทนได จนกวาขาพเจาจะ
ไปพบนายทานที่เสอีร"
15 เอซาวจึงกลาววา "บัดนี้ขอ
ใหคนที่มากับเราไปกับเจาบาง"

เลอาห นางราเชลและสาวใชทั้ง
สอง
2 เขาใหสาวใชทั้ งสองกับลูกอยู
ขางหนา ถัดมานางเลอาหกับลูก
สวนนางราเชลกับโยเซฟอยูทาย
สุด
3 ตั วเขาเองเดิ นออกหน าไป
กอน กราบลงถึงดินเจ็ดหน จน
เขามาใกลพ่ีชายของเขา
4แต เอซาวว่ิ งออกไปต อนรั บ
เขา กอดและซบหนาลงที่คอจุบ
เขา ตางก็รองไห
5 เอซาวก็ เงยหน าข้ึ นแลเห็ น
พวกผูหญิงกับลูกๆ จึงถาม
วา "คนที่ อยู กับเจานี้ คือใคร"
ยาโคบตอบวา "คือลูกๆที่พระ
เจาโปรดประทานใหแกขาพเจา
ผูรับใชของทาน"
6แลวสาวใชทั้ งสองคนกับลูกๆ
ก็เขามาใกลและกราบลง
7นางเลอาหกับลูกของเขาก็เขา
มาใกลและกราบลงดวย ภาย
หลังโยเซฟและนางราเชลก็ เขา
มาใกลและกราบลง
8 เอซาวถามวา "ขบวนผูคน
และฝูงสัตวทั้งหมดที่เราพบนี้มี
ความหมายอยางไร" ยาโคบ
ตอบวา "เพ่ือขาพเจาจะไดรับ
ความกรุณาในสายตาของนาย
ขาพเจา"
9 เอซาวพูดวา "นองเอย ขามี
พออยูแลว เก็บของๆเจาไวเอง
(3) ปฐก 18:2; 42:6 (4) ปฐก 32:28; 45:14-15 (5) ปฐก 48:9; สดด 127:3
(8) ปฐก 32:5, 13-16 (10) ปฐก 43:3; 2 ซมอ 3:13; 14:24, 28, 32
(11) ปฐก 30:43; อพย 33:19 (14) ปฐก 32:3; 36:8 (15) ปฐก 34:11; 47:25
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หนา 73 ปฐมกาล 33, 34
ดีนาห เขาก็เอานางไปหลับนอน
และทําอนาจารตอนาง
3 จิ ตใจของเชเคมก็ ผู กพันอยู
กับนางสาวดีนาห บุตรสาวยา-
โคบ และเขารักนางพูดจาเลา
โลมเอาใจนาง
4 เชเคมจึ งพูดกั บฮาโมร บิดา
ของตนวา "จงขอหญิงสาวนี้ ให
เปนภรรยาขาพเจาเถิด"
5ยาโคบได ยินข าวว าผู นั้ นทํา
การอนาจารกั บนางสาวดีนาห
บุตรสาวของตน เวลานั้นพวก
บุ ตรชายของท านอยู กั บฝู ง
สัตวที่ ในนา ยาโคบจึงนิ่ งคอย
จนพวกบุตรชายกลับมาบาน
6ฮาโมร บิดาของเชเคมก็ไปหา
ยาโคบเพื่อปรึกษากับทาน
7 เมื่ อพวกบุตรชายของยาโคบ
ไดยินขาวนั้น ก็กลับมาจากนา
ตางก็ โศกเศราและโกรธย่ิ งนัก
เพราะเชเคมไดกระทําความโง
เขลาในพวกอิสราเอล โดยขม
ขืนบุตรสาวของยาโคบ ซึ่ งเปน
การไมสมควร
8ฮาโมรก็ปรึกษากับพวกเขาวา
"จิตใจเชเคมบุตรชายของเรานี้
ผูกพันรักใครบุตรสาวของทาน
มาก ขอหญิงนั้นเปนภรรยาบุตร
ชายของเราเถิด
9และเชิ ญพวกท านจงทําการ
สมรสกับพวกเรา ยกบุตรสาว
ของทานใหพวกเรา และรับบุตร

ยาโคบตอบวา "มีความจําเปน
อะไรหรือ ขอใหขาพเจาไดรับ
ความกรุณาในสายตาของนาย
ทานเถิด"
16 ในวันนั้น เอซาวก็กลับไป
ทางเสอีร
17 ส วนยาโคบเดิ นทางไปถึ ง
สุคคท เขาสรางบานอยูที่ นั่ น
และสร างเพิ งให สั ตว ของเขา
ฉะนั้นจึงเรียกที่นั้นวา สุคคท

ยาโคบซ้ือท่ีดิน
และสรางแทนบูชา

18 เมื่อยาโคบเดินทางจากปด-
ดานอารัมก็มาถึงเมืองเชเลมซึ่ ง
เปนเมืองของเชเคมในแผนดิน
คานาอัน เขาตั้ งเต็นทอยูหนา
เมืองนั้น
19 ยาโคบซื้ อที่ ดินแปลงหนึ่ งที่
ตั้ งเต็นทอยูนั้ น จากบุตรชาย
ของฮาโมร บิดาของเชเคมเปน
เงินหนึ่งรอยเหรียญ
20 ยาโคบสร างแทนบูชาที่ นั่ น
เรียกแทนนั้นวา เอลเอโลเฮอิส-
ราเอล

ดีนาหบุตรสาวคนเดียว
ของยาโคบถูกขมขืน

34ฝายดีนาห บุตรสาว
ของนางเลอาหซึ่ งนาง

บังเกิดใหกับยาโคบนั้นออกไป
เย่ียมผูหญิงในแผนดินนั้น
2 เมื่ อเชเคมบุตรชายฮาโมรคน
ฮีไวตผูเปนเจาเมืองเห็นนางสาว
(17) ยชว 13:27; วนฉ 8:5 (18) ปฐก 12:6; 35:4; ยชว 24:1
(19) ยชว 24:32; ยน 4:5 (20) ปฐก 35:7 (1) ปฐก 30:21 (2) ปฐก 20:2
(4) วนฉ 14:2 (5) 2 ซมอ 13:22 (7) พบญ 22:20-30; 23:17; ยชว 7:15; วนฉ 20:6
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หนา 74ปฐมกาล 34
ของเราใหแกพวกทาน และเรา
จะรับบุตรสาวของพวกทานเปน
ภรรยาของพวกเรา และเราจะ
อยู กับท านและจะเปนชนชาติ
เดียวกัน
17 แตถาทานทั้ งหลายไมฟงคํา
เรา ไมเขาสุหนัต เราจะเอาบุตร
สาวของเราไปเสีย"
18 ถอยคําของเขาเปนที่ พอใจ
ฮาโมร และเชเคมบุตรชายของ
ฮาโมร
19 หนุ มคนนั้ นไม รี รอที่ จะทํา
ตาม เพราะเขามีความรักใครใน
บุตรสาวของยาโคบ เขาเปนคน
นาเคารพนับถือมากกวาใครๆ
ในครอบครัวของบิดา
20 ฮาโมรกับเชเคมบุตรชายจึง
ออกไปที่ประตูเมือง และปรึก-
ษากับชาวเมืองนั้นวา
21 "คนเหลานี้ เปนมิตรกับพวก
เรา เพราะฉะนั้นจงใหเขาอาศัย
คาขายในแผนดินนี้ เพราะดูเถิด
แผนดินนี้ กว างขวางพอให เขา
อยูได ใหเรารับบุตรสาวของเขา
เปนภรรยาพวกเราและยกบุตร
สาวของเราใหเขา
22 เพียงแตเราที่ เปนชายทุกคน
จะยอมเขาสุหนัตเหมือนเขา ถา
ยอมกระทําดังนั้น พวกนั้นจะ
อาศัยอยูเปนชนชาติเดียวกับเรา
23 ฝูงสัตวเลี้ ยงและทรัพยสม-
บัติของเขา กับฝูงสัตวทั้ งสิ้ น

สาวของเราใหพวกทาน
10 ท านทั้ งหลายจะได อยู กั บ
พวกเรา แผนดินนี้ จะอยูตรง
หนาทาน จงอาศัยเปนที่คาขาย
และจงได สมบั ติ มากในแผ น
ดินนี้"
11 เชเคมบอกบิดาและพวกพี่
ชายของหญิงนั้นวา "จงเห็นแก
ขาพเจาเถิด และทานจะเรียก
เทาไร ขาพเจาก็จะให
12 ท านจะเอาเงินสินสอดและ
ของขวัญสักเทาไรก็ตามใจ ทาน
จะเรียกเทาไร ขาพเจาจะให แต
ขอยกหญิงนั้นเปนภรรยาขาพ-
เจา"

บุตรชายของยาโคบ
ทําการแกแคน

13 ฝ ายบุตรชายของยาโคบก็
ตอบแก เชเคมและฮาโมร บิดา
ของเชเคมเปนกลอุบาย เพราะ
เหตุ เขาทําอนาจารแก นางสาว
ดีนาหนองสาวนั้น จึงกลาววา
14 โดยบอกเขาวา "เราทําสิ่ งนี้
ไมได คือยกนองสาวของเราให
แกคนที่ ยังไมได เขาสุหนัตนั้ น
เพราะจะเปนที่ อับอายขายหนา
แกเรา
15 แตเราจะยอมดังนี้ ถาทาน
จะยอมเปนเหมือนพวกเรา โดย
ให ผู ชายทุกคนของทานเขาสุ-
หนัต
16 เราจึ งจะยอมยกบุ ตรสาว
(12) อพย 22:16-17; พบญ 22:29 (13) ปฐก 31:7; อพย 8:29; 2 ซมอ 13:24
(14) อพย 12:48; ยชว 5:2-9 (19) 1 พศด 4:9
(20) ปฐก 19:1; 23:10; นรธ 4:1, 11; 2 ซมอ 15:2
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หนา 75 ปฐมกาล 34, 35
โอนและเลวีวา "เจาทําใหเรา
ลําบากใจ โดยทําใหเราเปนที่
เกลียดชังแกคนแผนดินนี้ คือ
คนคานาอันกับคนเปริสซี เรามี
ผูคนนอยนัก เขาทั้งหลายจะรุม
กันมาฆาเราเสีย จะทําใหเราและ
ครอบครัวพินาศสิ้น"
31 แตเขาตอบวา "มันจะทํากับ
นองสาวเราเหมือนหญิงแพศยา
ไดหรือ"

พระเจาทรงเรียกยาโคบ
ใหกลับไปยังเบธเอล

35พระเจาตรัสแกยาโคบ
วา "จงลุกข้ึนแลวข้ึน

ไปยังเบธเอล และอาศัยอยูที่นั่น
ทําแทนที่นั่ นบูชาพระเจาผู สํา-
แดงพระองคแกเจาเมื่ อเจาหนี
ไปจากหนาเอซาวพ่ีชายของเจา"
2ดังนั้ น ยาโคบจึงบอกครอบ
ครัวของตน และคนทั้งปวงที่อยู
ดวยกันวา "จงทิ้ งพระตางดาว
ที่ อยู ทามกลางเจาเสียใหหมด
ชําระตัว และเปลี่ยนเครื่ องนุ ง
หม
3และใหพวกเราลุกข้ึนแลวข้ึน
ไปยังเบธเอล ที่นั่นขาจะทําแทน
บูชาแดพระเจา ผูทรงตอบขาใน
วันที่ขามีความทุกขใจ และทรง
อยูกับขาในทางที่ขาไปนั้น"
4คนทั้ งหลายเอาพระต างด าว
ทั้งหมดที่มีอยู กับตุมหูที่หูของ
เขามาใหยาโคบ ยาโคบก็ซอนไว

ของเขาก็จะเปนของเราดวยมิใช
หรือ ขอแตใหเรายอมกระทําดัง
นั้นเขาจะยอมอยูกับเรา"
24 บรรดาชาวเมื องที่ ออกไป
จากประตู เมืองก็ เห็นชอบดวย
ฮาโมรและเชเคมบุตรชาย และผู
ชายทั้ งปวงที่ ออกไปจากประตู
เมืองก็เขาสุหนัต
25 ครั้ นอยู มาถึ ง วั นที่ ส าม
เมื่ อคนเหล านั้ นกําลั งเจ็บอยู
บุตรชายสองคนของยาโคบชื่ อ
สิเมโอนและเลวี เปนพ่ีชายนาง
สาวดีนาห ก็ถือดาบเขาไปใน
เมืองดวยใจกลาหาญฆาผูชายใน
เมืองนั้นเสียสิ้น
26 เขาฆาฮาโมรและเชเคมบุตร
ชายเสียดวยคมดาบ และพานาง
สาวดีนาหออกจากบานเชเคมไป
เสีย
27 พวกบุตรชายของยาโคบเขา
ไปตามบานคนตาย และปลน
เมืองนั้น เพราะคนเหลานั้นได
ทําอนาจารตอนองสาวของเขา
28 เขาริบเอาฝูงแกะ ฝูงวัว ฝูง
ลา และขาวของทั้งปวงในเมือง
และในนาไป
29 เอาทรัพยสมบัติทั้งหมดของ
เขาไป และจับบุตรภรรยาของ
คนเหลานั้นไปเปนเชลย และริบ
ของในบานไปเสียทั้งสิ้น

ยาโคบลําบากใจ
30 ฝ ายยาโคบจึ งพูดกับสิ เม-
(24) ปฐก 23:10, 18 (25) ปฐก 29:33-34; 42:24; 49:5-7 (26) ปฐก 49:5-6
(30) ปฐก 46:26-27; 49:6 (1) ปฐก 27:43; 28:13, 19 (2) ปฐก 18:19; 31:19, 30
(3) ปฐก 28:15, 20; 31:3, 42 (4) ยชว 24:26; วนฉ 9:6
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หนา 76ปฐมกาล 35
11 พระเจาตรัสแกเขาวา "เรา
เปนพระเจ าผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
เจาจงเกิดผูคนทวีมากข้ึน ประ-
ชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติ
จะเกิดมาจากเจา กษัตริยหลาย
องคจะออกมาจากบั้ นเอวของ
เจา
12 แผนดินที่ เราใหแกอับราฮัม
และอิสอัคแลวเราจะใหแก เจา
และเราจะใหแผนดินนี้ แก เชื้ อ
สายของเจาที่มาภายหลังเจา"
13 พระเจาเสด็จข้ึนไปจากยา-
โคบ ณ ที่ที่พระองคตรัสแกเขา
14 ยาโคบก็ปกเสาสําคัญไวที่
นั่ นที่พระองคตรัสแกตน เปน
เสาหิน เขาก็เอาเครื่องดื่มบูชา
เทลงบนเสา และเทน้ํามันบนนั้น
15 ยาโคบเรียกตําบลที่พระเจา
ตรัสแกตนวา เบธเอล

นางราเชลเสียชีวิต
ตอนคลอดเบนยามิน

16 เขาทั้ งหลายไปจากเบธเอล
ใกลจะถึงเอฟราธาห นางราเชล
จะคลอดบุตรก็เจ็บครรภนัก
17 ตอมา ขณะที่นางเจ็บครรภ
นัก หญิงผดุงครรภบอกนางวา
"อยากลัว ทานจะไดบุตรชายคน
นี้ดวย"
18 อยูมา เมื่ อชีวิตใกลดับ
(เพราะนางถึ งแก ความตาย)
นางเรียกบุตรนั้นวา เบนโอนี
แตบิดาเรียกเขาวา เบนยามิน

ใตตนโอกที่อยูใกลเมืองเชเคม
5พวกเขาก็ยกเดินไป เมือง
ตางๆที่ อยู รอบขางตางมีความ
เกรงกลัวพระเจา ชาวเมืองจึงมิ
ได ไล ตามบรรดาบุ ตรชายของ
ยาโคบ
6ดังนั้ น ยาโคบมาถึงตําบลลูส
คือเบธเอล ซึ่ งอยู ในแผนดิน
คานาอัน ทั้งตัวเขาและทุกคนที่
อยูกับเขา
7ที่ นั่ นยาโคบสรางแทนบูชาไว
และเรียกตําบลนั้ นวาเอลเบธ-
เอล เหตุวาที่ นั่นพระเจาทรง
สําแดงพระองคแกยาโคบ เมื่อ
ครั้งยาโคบหนีไปจากหนาพ่ีชาย
8ฝายพ่ี เลี้ ยงของนางเรเบคาร
ชื่อเดโบราห ก็ถึงแกความตาย
เขาฝงศพไวใตตนโอกใต เบธ-
เอล เขาเรียกตนไมนั้นวา อัล-
โลนบาคูท
พระเจาทรงอวยพรยาโคบ
และตรัสถึงพันธสัญญา

กับอับราฮัมอีก
9 เมื่ อยาโคบออกจากปดดาน-
อารัมพระเจาก็ทรงสําแดงพระ
องคแกยาโคบอีก และทรงอวย
พรเขา
10พระเจาตรัสแกเขาวา "เจามี
ชื่อวายาโคบ เขาจะไมเรียกเจา
วายาโคบตอไป แตจะมีชื่ อวา
อิสราเอล" ดังนั้นพระองคจึง
เรียกเขาวา อิสราเอล
(5) อพย 15:16 (6) ปฐก 28:19, 22 (7) ปฐก 28:13 (8) ปฐก 24:59 (9) ปฐก 32:29
(10) ปฐก 17:5 (11) ปฐก 9:1, 7 (12) ปฐก 12:7; 13:15 (13) ปฐก 17:22; 18:33
(14) ปฐก 28:18-19 (15) ปฐก 28:19 (17) ปฐก 30:24
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หนา 77 ปฐมกาล 35, 36
บิดาของตนที่มัมเร คือที่ เมือง
อารบา คือเฮโบรน ที่อับราฮัม
และอิสอัคเคยอาศัยกอน
28 อิสอั คมีอายุหนึ่ งรอยแปด
สิบป
29 อิสอัคก็สิ้นลมหายใจ ทาน
ชราและแกหงอมมากเมื่ อสิ้ น
ชีวิต และไปอยูรวมบรรพบุรุษ
ของทาน เอซาวและยาโคบบุตร
ชายของตนก็นําทานไปฝงเสีย

พงศพันธุของเอซาว
(คือเอโดม)

36ตอไปนี้ เปนพงศพันธุ
ของเอซาวคือเอโดม

2 เอซาวไดหญิงคนคานาอันมา
เปนภรรยา คืออาดาหบุตรสาว
เอโลนคนฮิตไทต และโอโฮลี-
บามาห บุตรสาวอานาหผู เปน
บุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต
3กับบาเสมัท บุตรสาวอิชมา-
เอลเปนนองสาวของเนบาโยท
4ฝายนางอาดาหคลอดบุตรให
เอซาวชื่ อเอลีฟส นางบาเสมัท
คลอดบุตรชื่อเรอูเอล
5และนางโอโฮลีบามาหคลอด
บุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห
คนเหลานี้ เปนบุตรชายของเอ-
ซาวที่เกิดในแผนดินคานาอัน
6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิง
และคนทั้ งปวงในครอบครัวของ
ตน กับฝูงสัตว บรรดาสัตวใช
งาน และทรัพยสิ่งของทั้งหมดที่

19 นางราเชลก็สิ้นชีวิต เขาฝง
ศพไว ริมทางที่ จะไปบานเอฟ-
ราธาหซึ่งคือเบธเลเฮม
20 ยาโคบเอาเสาหินปกไว ณ ที่
ฝงศพซึ่งเปนเสาหิน ณ ที่ฝงศพ
นางราเชลจนทุกวันนี้
21 อิสราเอลก็ยกเดินตอไปอีก
ไปตั้ งเต็นทอยู เลยหอคอยแหง
เอเดอร
22 อยูมาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู
ที่แผนดินนั้น รูเบนไปนอนกับ
นางบิลฮาห ภรรยานอยของบิดา
อิสราเอลก็ไดยินเรื่ องนี้ ฝาย
บุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน

บุตรชายสิบสองคน
ของยาโคบ

23 บุตรชายของนางเลอาหชื่ อ
รูเบน เปนบุตรหัวปของยาโคบ
สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร
และเศบูลุน
24 บุตรชายของนางราเชลชื่ อ
โยเซฟ และเบนยามิน
25 บุ ตรชายของนางบิ ลฮาห
สาวใชของนางราเชลชื่ อ ดาน
และนัฟทาลี
26 บุ ตรชายของนางศิ ลปาห
สาวใชของนางเลอาหชื่ อ กาด
และอาเชอร คนเหลานี้เปนบุตร
ชายของยาโคบ ซึ่ งเกิดที่ปด-
ดานอารัม

อิสอัคเสียชีวิต
27 ฝายยาโคบกลับมาหาอิสอัค
(19) ปฐก 48:7 (20) 1 ซมอ 10:2 (21) มคา 4:8 (22) ปฐก 49:4 (23) ปฐก 29:31
(27) ปฐก 13:18; 18:1; 23:19; ยชว 14:15 (29) ปฐก 15:15; 25:8-9; 49:31, 33
(1) ปฐก 25:30 (2) ปฐก 26:34; 28:9; 2 พกษ 7:6 (3) ปฐก 28:9 (4) 1 พศด 1:35
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หนา 78ปฐมกาล 36
สาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให
เอซาวชื่อเยอูช ยาลาม และโค-
ราห
15 ตอไปนี้ เปนเจานายในบรร-
ดาบุตรชายของเอซาว บรรดา
บุตรชายของเอลีฟส บุตรชายหัว
ปของเอซาว คือเจานายเทมาน
เจานายโอมาร เจานายเศโฟ เจา
นายเคนัส
16 เจานายโคราห เจานายกา-
ทาม เจานายอามาเลข คนเหลา
นี้ เปนเจานายของเอลีฟส ใน
แผนดินเอโดม พวกเขาเปนลูก
หลานของนางอาดาห
17 ตอไปนี้เปนบุตรชายของเร-
อู เอลผู เปนบุตรชายของเอซาว
คือเจานายนาหาท เจานายเศ-
ราห เจานายชัมมาหและเจานาย
มิสซาห คนเหลานี้ เปนเจานาย
ของเรอู เอลในแผนดิ นเอโดม
พวกเขาเปนลูกหลานของนาง
บาเสมัทภรรยาของเอซาว
18 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของ
นางโอโฮลีบามาห ภรรยาของ
เอซาว คือเจานายเยอูช เจานาย
ยาลาม และเจานายโคราห คน
เหลานี้ เปนเจานายเกิดจากนาง
โอโฮลีบามาห บุตรสาวของอา-
นาห ภรรยาเอซาว
19 คนเหลานี้ เปนบุตรชายของ
เอซาวคือเอโดมและคนเหลานี้
เปนเจานายของเขา

ไดมาในแผนดินคานาอัน หัน
จากหน ายาโคบน องชายไปที่
เมืองอื่น
7 เพราะทรั พย สมบั ติ ของทั้ ง
สองมีมาก จะอยูดวยกันมิได
ดินแดนที่เขาอาศัยนั้นไมพอให
เขาเลี้ยงฝูงสัตว
8 เอซาวจึงไปอยูในถิ่นเทือกเขา
เสอีร เอซาวคือเอโดม
9ตอไปนี้เปนพงศพันธุของเอ-
ซาว บิดาคนเอโดม ชาวเมือง
เทือกเขาเสอีร
10 ชื่ อบุตรชายของเอซาว คือ
เอลีฟส บุตรชายนางอาดาห
ภรรยาเอซาว เรอูเอลบุตรชาย
นางบาเสมัท ภรรยาเอซาว
11 ฝายบุตรชายของเอลีฟสชื่ อ
เทมาน โอมาร เศโฟ กาทาม
และเคนัส
12 ทิมนาเปนภรรยานอยของ
เอลีฟสบุตรชายเอซาว นาง
คลอดบุตรใหเอลีฟสชื่ออามา-
เลข คนเหลานี้เปนบุตรชายของ
อาดาหภรรยาเอซาว
13 ตอไปนี้เปนบุตรชายของเร-
อูเอล คือนาหาท เศ-ราห ชัม-
มาห และมิสซาห คนเหลานี้
เปนบุตรชายของบาเสมัทภรรยา
ของเอซาว
14 ตอไปนี้ เปนบุตรชายภรรยา
ของเอซาว คือนางโอโฮลีบามาห
บุตรสาวของอานาห ผู เปนบุตร
(7) ปฐก 13:6, 11; 17:8; 28:4; ฮบ 11:9
(8) ปฐก 32:3; 36:1, 19; พบญ 2:5 (10) 1 พศด 1:35
(12) อพย 17:8-16; กดว 24:20; พบญ 25:17-19; 1 ซมอ 15:2-3
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โชบาล เจานายศิเบโอน เจานาย
อานาห
30 เจานายดีโชน เจานายเอ-
เซอร เจานายดีชาน คนเหลานี้
เปนเจานายของคนโฮรีตามพวก
เจานายของเขาในแผนดินเสอีร

กษัตริยแหง
แผนดินเอโดม

31 ตอไปนี้ เปนกษัตริยที่ครอบ
ครองในแผนดินเอโดม กอนที่
คนอิ สราเอลมี กษั ตริ ย ครอบ
ครอง
32 เบลาบุตรชายเบโอรครอบ
ครองในเอโดม เมืองหลวงของ
ทานชื่อดินฮาบาห
33 เมื่ อเบลาสิ้ นพระชนมแล ว
โยบับบุตรชายเศ-ราหชาวเมือง
โบสราหข้ึนครอบครองแทน
34 เมื่ อโยบับสิ้ นพระชนมแลว
หุ ชามชาวแผนดิ นของคนเท-
มานข้ึนครอบครองแทน
35 เมื่ อหุชามสิ้ นพระชนมแลว
ฮาดั ดบุตรชายของเบดั ดผู รบ
ชนะคนมีเดียนในทุ งแหงโมอับ
ข้ึนครอบครองแทน เมืองหลวง
ของทานชื่ออาวีท
36 เมื่ อฮาดัดสิ้ นพระชนมแลว
สัมลาหชาวเมืองมัสเรคาห ข้ึ น
ครอบครองแทน
37 เมื่อสัมลาหสิ้นพระชนมแลว
ซาอูลชาวเมืองเรโหโบท อยูที่
แมน้ําข้ึนครอบครองแทน

เชื้อสายของเสอีร
ในแผนดินเอโดม

20 ตอไปนี้เปนบุตรชายของเส-
อีรคนโฮรี ชาวแผนดินนั้นคือ
โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห
21 ดีโชน เอเซอรและดีชาน คน
เหลานี้ เปนเจานายของคนโฮรี
ผู เปนบุตรของเสอีรในแผนดิน
เอโดม
22 บุตรชายโลทานชื่ อโฮรีและ
เฮมาม และนองสาวของโลทาน
ชื่อทิมนา
23 ตอไปนี้ เปนบุตรของโชบาล
คืออัลวาน มานาฮาท เอบาล
เซโฟ และโอนัม
24 ตอไปนี้ เปนบุตรของศิเบ-
โอนคืออัยยาห และอานาห อา-
นาหนั้ นเปนผูที่ ไดพบฝูงลอใน
ถิ่นทุรกันดาร เมื่อเลี้ ยงฝูงลา
ของศิเบโอนบิดาของเขา
25 ตอไปนี้ เปนบุตรของอานาห
คือดีโชน และโอโฮลีบามาหผู
เปนบุตรสาวของอานาห
26 ตอไปนี้ เปนบุตรของดีโชน
คือเฮมดาน เอชบาน อิธราน
และเคราน
27 ตอไปนี้เปนบุตรของเอเซอร
คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน
28 ตอไปนี้ เปนบุตรของดีชาน
คืออูศและอารัน
29 ตอไปนี้ เปนเจานายของคน
โฮรี คือเจานายโลทาน เจานาย
(20) ปฐก 14:6; พบญ 2:12, 22; 1 พศด 1:38-42
(24) ลนต 19:19 (28) โยบ 1:1
(31) ปฐก 17:6, 16; 35:11; 1 พศด 1:43 (37) ปฐก 10:11
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หนา 80ปฐมกาล 36, 37
ของยาโคบ เมื่ อโยเซฟอายุได
สิบเจ็ดปไปเลี้ยงสัตวอยูกับพวก
พ่ีชาย เด็กหนุมนั้นอยูกับบุตร
ชายของนางบิลฮาหและกับบุตร
ชายของนางศิลปาหภรรยาบิดา
ของตน โยเซฟเอาความผิดของ
พ่ีชายมาเลาใหบิดาฟง
3ฝ ายอิ สราเอลรั กโยเซฟมาก
กวาบุตรทั้งหมดของทาน เพราะ
โยเซฟเปนบุตรชายที่เกิดมาเมื่อ
บิดาแกแลว บิดาทําเสื้ อยาว
หลากสีใหแกโยเซฟ
4 เมื่ อพวกพ่ีชายเห็นวาบิดารัก
โยเซฟมากกวาบรรดาพี่ชาย ก็
ชังโยเซฟ และพูดดีกับเขาไมได
5คราวหนึ่ งโยเซฟฝน แลวเลา
ใหพวกพ่ีชายฟง พวกพ่ีชายย่ิง
ชังโยเซฟมากข้ึน
6โยเซฟเลาวา "ฟงความฝนซึ่ง
ขาพเจาฝนเห็นซิ
7ดูเถิด พวกเรากําลังมัดฟอน
ขาวอยู ในนา ทันใดนั้น ฟอน
ข าวของข าพเจ าตั้ งข้ึ นยืนตรง
และดูเถิด ฟอนขาวของพวกพี่ๆ
มาแวดลอมกราบไหวฟอนขาว
ของขาพเจา"
8พวกพ่ี ชายจึ งถามโยเซฟว า
"เจาจะปกครองเรากระนั้นหรือ
เจ าจะมี อํานาจครอบครองเรา
หรือ" พวกพ่ีชายก็ย่ิงชังโยเซฟ
มากข้ึนอีกเพราะความฝน และ
เพราะคําของเขา

38 เมื่ อซาอูลสิ้ นพระชนมแลว
บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร ข้ึน
ครอบครองแทน
39 เมื่ อบาอั ลฮานั นบุ ตรชาย
อัคโบรสิ้นพระชนมแลว ฮาดาร
ข้ึนครอบครองแทน เมืองหลวง
ของทานชื่อปาอู และมเหสีของ
ทานมีพระนามวา เมเหทาเบล
ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซา-
หับ
40 ตอไปนี้ เปนชื่ อเจานายของ
เอซาว ตามครอบครัว ตามที่
ตามชื่อ คือเจานายทิมนา เจา
นายอัลวาห เจานายเยเธท
41 เจานายโอโฮลีบามาห เจา
นายเอลาห เจานายปโนน
42 เจานายเคนัส เจานายเท-
มาน เจานายมิบซาร
43 เจานายมักดีเอล และเจา
นายอิราม คนเหลานี้ เปนเจา
นายของเอโดม คือเอซาวบิดา
ของคนเอโดม ตามที่ อยู ของ
ทาน ในแผนดินที่ เปนกรรม
สิทธิ์ของทาน

เรื่องของโยเซฟ
ผูท่ีพระเจา
ทรงเลือกไว

37ฝ ายยาโคบมาอยู ใน
ดิ นแดนที่ บิ ด าขอ ง

ท านเคยอาศัยเปนคนต างด าว
นั้นคือ แผนดินคานาอัน
2ตอไปนี้ เปนประวัติพงศพันธุ
(39) 1 พศด 1:50 (40) 1 พศด 1:51 (1) ปฐก 17:8; 23:4; 28:4; 36:7; ฮบ 11:9
(2) ปฐก 35:25-26; 1 ซมอ 2:22-24 (3) ปฐก 37:23, 32; 44:20; 1 ซมอ 2:19
(4) ปฐก 27:41; 1 ซมอ 17:28 (7) ปฐก 42:6, 9; 43:26; 44:14
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หนา 81 ปฐมกาล 37
วา "เจาหาอะไร"
16 โยเซฟตอบวา "ขาพเจาหาพ่ี
ชายของขาพเจา โปรดบอก
ขาพเจาทีวา เขาเลี้ยงสัตวอยูที่
ไหน"
17 คนนั้นตอบวา "เขาไปแลว
เพราะเราไดยินเขาพูดกันวา `ให
เราไปเมืองโดธานกันเถิด'" โย-
เซฟตามไปพบพวกพี่ชายที่เมือง
โดธาน
18 เมื่ อพวกพ่ี ชายเห็ นโยเซฟ
แตไกลยังมาไมถึง เขาก็พากัน
คิดปองรายจะฆาเสีย
19 เขาพูดกันวา "ดูเถิด เจาชาง
ฝนมานี่แลว
20 ฉะนั้น มาเถิด บัดนี้ใหพวก
เราฆามันเสีย แลวทิ้งลงไวในบอ
บอหนึ่ง เราจะวา `สัตวรายกัด
กินมันเสีย' แลวเราจะดูวาความ
ฝนนั้นจะเปนจริงไดอยางไร"
21 ฝายรูเบนพอไดยินดังนั้น ก็
อยากชวยโยเซฟใหพนมือพวก
พ่ีชายจึงพูดวา "เราอยาฆามัน
เลย"
22 รูเบนเตือนเขาวา "อยาทําให
โลหิตไหล จงทิ้ งมันในบอนี้ ใน
ถิ่นทุรกันดาร อยาแตะตองนอง
เลย" ทั้งนี้เพ่ือจะชวยนองใหพน
มือเขา แลวจะไดสงกลับไปยัง
บิดา
23 ตอมา ครั้นโยเซฟมาถึงพวก
พ่ีชาย เขาก็จับโยเซฟถอดเสื้ อ

9ตอมาโยเซฟก็ฝนอีก จึงเลาให
พวกพ่ีชายฟงวา "ดูเถิด ขาพ-
เจาฝนอีกครั้งหนึ่ง เห็นดวงอา-
ทิตยดวงจันทร และดาวสิบเอ็ด
ดวงกําลังกราบไหวขาพเจา"
10 เมื่ อเล าให บิดาและพวกพี่
ชายฟง บิดาก็วากลาวโยเซฟวา
"ความฝนที่ เจ าได ฝนเห็นนั้ น
หมายความวาอะไร เรากับมาร-
ดาและพวกพ่ี ชายของเจาจะมา
ซบหน าลงถึ งดินกราบไหว เจ า
กระนั้นหรือ"
11พวกพ่ีชายอิจฉาโยเซฟ บิดา
ก็นิ่งตรองเรื่องนี้อยูแตในใจ

พวกพี่ชาย
ขายโยเซฟใหเปนทาส

12 ฝ ายพวกพ่ี ชายพากั นไป
เลี้ ยงแพะแกะของบิดาที่ เมือง
เชเคม
13 อิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟวา
" พ่ี ชายของเจ าเลี้ ยงแพะแกะ
อยูที่เมืองเชเคมมิใชหรือ มาพอ
จะใชเจาไปหาพ่ีชาย" โยเซฟ
ตอบวา "ขาพเจาพรอมแลว"
14 บิดาจึงพูดกับเขาวา "เราขอ
รองเจาใหไปดูพ่ีชายของเจาและ
ฝูงสัตวซิวา สบายดีหรือไม แลว
กลับมาบอกพอ" บิดาใชเขาไป
จากที่ ราบเฮโบรน เขาก็มายัง
เมืองเชเคม
15 ดูเถิด ชายคนหนึ่งพบโยเซฟ
เดินไปเดินมาในทองนาจึงถาม
(9) ปฐก 46:29 (10) ปฐก 27:29 (11) ดนล 7:28 (12) ปฐก 33:18 (14) ปฐก 13:18
(16) พซม 1:7 (17) 2 พกษ 6:13 (18) 1 ซมอ 19:1; สดด 31:13; 37:12, 32
(20) สภษ 1:11 (21) ปฐก 42:22 (23) มธ 27:28
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หนา 82ปฐมกาล 37, 38
มา และฆาลูกแพะผูตัวหนึ่ง จุม
เสื้อของโยเซฟลงในเลือด
32 แลวก็สงเสื้ อยาวหลากสีนั้ น
ไปยังบิดา บอกวา "พวกเราได
พบเสื้อตัวนี้ ขอพอจงพิจารณา
ดูวาใชเสื้อลูกของพอหรือไม"
33 บิดารู จักแลวรองวา "นี่เปน
เสื้ อลูกเรา สัตวรายกัดกินเขา
เสียแลว โยเซฟยอยยับเสียแลว
เปนแน"
34 ยาโคบก็ ฉี กเสื้ อผ าเอาผ า
กระสอบคาดเอว ไวทุกขใหบุตร
ชายหลายวัน
35 ฝายบุตรชายหญิงทั้ งหมดก็
พากันมาปลอบโยนบิดา แตทาน
ไมยอมรับการปลอบโยนกลาว
วา "เราจะโศกเศราถึงลูกเราจน
กวาเราจะตามลงไปยังหลุมฝง
ศพ" บิดาของเขารองไหคิดถึง
เขาดังนี้
36 แลวคนมีเดียนก็ขายโยเซฟ
ในอี ยิปตไวกับโปทิฟารขาราช
สํานักของฟาโรห ผู บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค

ความบาปของยูดาห
นางทามารจึงเขาราชวงศ

ของพระเยซูคริสต

38ตอมา  ครั้งนั้นยูดาห
ลงไปจากพวกพ่ี น อง

ไปอาศัยอยู กับคนอดุลลามคน
หนึ่งชื่อฮีราห
2 ยู ดาห เห็ นบุ ตรสาวของคน

ออกเสีย คือเสื้อยาวหลากสีที่
สวมอยู
24 แล วเอาโยเซฟไปทิ้ งลงใน
บอ บอนั้นวางเปลาไมมีน้ํา
25 ขณะที่นั่ งรับประทานอยู เขา
เงยหนาข้ึน ดูเถิด เห็นหมูคน
อิชมาเอลมาจากเมืองกิ เลอาด
มีฝูงอูฐบรรทุกยางไม พิมเสน
และมดยอบเอาเดินทางลงไปยัง
อียิปต
26 ยู ดาห จึ งพู ดกั บพ่ี น องว า
"หากเราฆานองและซอนโลหิต
ไวจะมีประโยชนอันใดเลา
27 มาเถิด ใหเราขายนองแก
พวกอิชมาเอลโดยไมแตะตอง
เขา เพราะเขาก็เปนนองและ
เป นเลื อดเนื้ อของเราเหมื อน
กัน" พ่ีนองทั้งปวงก็พอใจ

โยเซฟถูกนําไปยังอียิปต
28 ขณะนั้ นพวกพอค าชาวมี-
เดียนกําลังผานมา พวกพ่ีชายก็
ฉุดโยเซฟข้ึนจากบอ ขายใหแก
คนอิ ชมา เอลเป น เงิ น ย่ี สิ บ
เหรียญ คนอิชมาเอลก็พาโยเซฟ
ไปยังอียิปต
29 ฝายรูเบนเมื่ อกลับมาถึงบอ
นั้น และดูเถิด โยเซฟมิไดอยูใน
บอนั้น จึงฉีกเสื้อผาของตน
30 แลวกลับไปหาพวกนองบอก
วา "เด็กนั้นหายไปเสียแลว แลว
ขาพเจาจะไปที่ไหนเลา"
31 พวกเขาก็เอาเสื้อของโยเซฟ
(25) ปฐก 16:11-12; 37:28, 36 (26) ปฐก 37:20 (27) ปฐก 29:14 (28) ปฐก 37:25
(29) ปฐก 37:34 (30) ปฐก 42:13, 36 (31) ปฐก 37:3, 23 (33) ปฐก 37:20
(34) ปฐก 37:29 (35) ปฐก 25:8 (36) ปฐก 39:1 (1) 2 พกษ 4:8 (2) ปฐก 34:2
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หนา 83 ปฐมกาล 38
ชายของเราจะโต" ยูดาหกลัววา
เขาจะตายเสียเหมือนพ่ีชาย นาง
ทามาร จึ งไปอาศัยอยู ในบ าน
บิดา
12 อยูมาภรรยาของยูดาห ผู
เปนบุตรสาวชูวาก็ตาย เมื่อยู-
ดาหคอยบรรเทาความโศก จึง
ข้ึนไปหาคนตัดขนแกะของตนที่
บานทิมนาท กับเพ่ือนชื่อฮีราห
เปนคนอดุลลาม
13 มีคนมาบอกนางทามาร ว า
"ดูเถิด พอสามีของเจาไปบาน
ทิมนาทจะตัดขนแกะ"
14 นางจึงผลัดเสื้ อสําหรับหญิง
มายออกเสีย เอาผาคลุมหนา
หมตัวไวไปนั่งอยูที่สถานที่กลาง
แจง ริมทางที่จะไปบานทิมนาท
ดวยนางเห็นวา เช-ลาหโตข้ึน
แลว แตนางยังมิไดเปนภรรยา
ของเขา
15 เมื่ อยูดาห เห็นนางก็ คิดว า
เปนหญิงโสเภณี เพราะนางได
เอาผาคลุมหนาไว
16 ยู ดาห จึ งได เข าไปพู ดกั บ
หญิงริมทางนั้นวา "มาเถิด ให
เราเขานอนดวย" (เพราะไม
ทราบวา นางเปนสะใภของตน)
นางจึงวา "ทานจะใหอะไรสํา-
หรับการที่เขาหาขาพเจา"
17 ยูดาหตอบวา "เราจะสงลูก
แพะจากฝู งมาให เจ าตั วหนึ่ ง"
นางก็ถามวา "ทานจะใหของมัด

คานาอันคนหนึ่งที่นั่น บิดาหญิง
นั้นชื่อชูวา จึงแตงงานกับหญิง
นั้นและเขาไปหานาง
3หญิงนั้นก็ตั้ งครรภคลอดบุตร
ชาย บิดาจึงตั้งชื่อวา เอร
4หญิงนั้ นก็ตั้ งครรภอีกคลอด
บุตรชาย ตั้งชื่อวา โอนัน
5นางตั้ งครรภ อี กคลอดบุตร
ชาย ตั้งชื่อวา เช-ลาห นางอยูที่
เคซิบเมื่อนางใหกําเนิดเขา
6 ยูดาหก็ไดหาหญิงคนหนึ่ งชื่ อ
ทามารใหเปนภรรยาเอรบุตรหัว
ปของตน
7 เอร บุตรหั วปของยูดาห เปน
คนชั่ วในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระเยโฮวาหจึงทรง
ประหารเขาเสีย
8 ยูดาหจึงบอกโอนันวา "เขาไป
หาภรรยาพี่ชายของเจาเถิด และ
แตงงานกับนาง เพ่ือจะไดสืบ
เชื้อสายพ่ีชายไว"
9 โอนันรู วาเชื้อสายจะไมไดนับ
เปนของตน ตอมาเมื่ อเขาเขา
ไปหาภรรยาของพี่ชาย จึงทําให
น้ํากามตกดินเสียดวยเกรงวาจะ
สืบเชื้อสายใหแกพ่ีชาย
10 สิ่ งที่ โอนันกระทํานั้นไมเปน
ที่พอพระทัยพระเยโฮวาห พระ
องคจึงทรงประหารชีวิตเขาเสีย
11 ยู ดาห จึ งบอกทามาร บุ ตร
สะใภวา "กลับไปเปนหญิงมาย
ที่ บานบิดาจนกวาเช-ลาหบุตร
(3) ปฐก 46:12 (5) กดว 26:20 (6) ปฐก 21:21 (7) ปฐก 46:12 (8) พบญ 25:5-6
(9) พบญ 25:6 (10) ปฐก 46:12; กดว 26:19 (11) ลนต 22:13 (12) 2 ซมอ 13:39
(13) ยชว 15:10, 57 (14) ปฐก 38:11, 26 (17) ปฐก 38:20
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แลว" ยูดาหจึงสั่งวา  "พานาง
ออกมานี่จับคลอกไฟเสีย"
25 เมื่ อเขากําลังพานางออกมา
นางก็สงคนไปหาพอสามีบอกวา
"ขาพเจามีครรภกับคนที่เปนเจา
ของสิ่งนี้" และนางวา "ขอทาน
พิจารณาดูแหวนตรา เชือก และ
ไมพลองเหลานี้วาเปนของผูใด"
26 ยูดาหรับไปพิจารณาดูรูแลว
ก็วา "หญิงคนนี้ชอบธรรมยิ่ ง
กวาเรา เหตุวาเรามิไดยกเขาให
แก เช-ลาห บุ ตรชายของเรา"
ฝายยูดาหก็มิไดสมสูกับนางตอ
ไปอีก
27 อยูมา เมื่ อถึงเวลากําหนด
คลอดบุตร ดูเถิด ก็มีลูกแฝดอยู
ในครรภ
28 ตอมาเมื่ อจะคลอดนั้ นบุตร
คนหนึ่ ง ย่ื นมื อออกมาก อน
หญิงผดุงครรภ จึ งเอาดายแดง
ผูกไวที่ ขอมือ และกลาววา
"คนนี้คลอดกอน"
29 ตอมาเมื่อบุตรนั้นหดมือเขา
ไป ดูเถิด บุตรอีกคนหนึ่ งก็
คลอดออกมากอน หญิงผดุง
ครรภจึงรองวา "เจาแหวกออก
มาไดอยางไร เจาไดแหวกออก
มา" เหตุฉะนี้จึงเรียกบุตรนั้นวา
เปเรศ
30 ภายหลังนองชายเปเรศที่ มี
ด ายแดงผูกขอมือนั้ นก็ คลอด
จึงใหชื่อวา เศ-ราห

จําไวกอนจนกว าจะส งลูกแพะ
นั้นมาไดไหม"
18 ยูดาหถามวา "เจาจะเอาอะ-
ไรเปนของมัดจํา" นางจึงตอบวา
"จะขอแหวนตรากับเชือก ทั้งไม
พลองที่มือทานดวย" ยูดาหก็ให
และเขาไปหานาง นางก็ตั้งครรภ
กับเขา
19 นางจึงลุกข้ึนไปเสียและเอา
ผาคลุมหนานั้นออก นุงหมเสื้อ
ผาสําหรับหญิงมายอีก
20 ฝายยูดาหฝากลูกแพะมากับ
เพ่ือนคนอดุลลามใหไถของมัด
จําจากมือหญิงนั้น แตเขาหานาง
ไมพบ
21 เขาจึงถามคนที่อยูตําบลนั้น
วา "หญิงโสเภณีอยูที่ สถานที่
กลางแจงริมทางนี้ ไปไหน" เขา
ตอบวา "หญิงโสเภณีที่นี่ไมมี"
22 เพ่ือนก็กลับไปบอกยูดาหวา
"ขาพเจาหาไมพบ ทั้งชาวตําบล
นั้นก็วา `หญิงโสเภณีที่นี่ไมมี'"
23 ยูดาหจึงวา "ใหหญิงนั้นเก็บ
ของนั้นไวเถิด มิฉะนั้นเราจะละ
อายใจ ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัว
นี้ไปให แตทานก็หาหญิงนั้นไม
พบ"
24 อยูมาอีกประมาณสามเดือน
มีคนมาบอกยูดาหวา "ทามาร
บุ ตรสะใภ ของท านเป นหญิ ง
แพศยา ย่ิ งกวานั้ นอีก ดูเถิด
นางมี ครรภ เพราะการแพศยา
(18) ปฐก 38:25; 41:42 (19) ปฐก 38:14 (24) ลนต 20:14; 21:9; พบญ 22:21
(25) ปฐก 37:32; 38:18 (26) ปฐก 37:33; 38:14; 1 ซมอ 24:17
(29) ปฐก 46:12; กดว 26:20; นรธ 4:12 (30) ปฐก 46:12; 1 พศด 2:4; มธ 1:3
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6นายไดมอบของสารพัดไวใน
มือโยเซฟ มิไดเอาใจใสสิ่งของ
อะไรเลย เวนแตอาหารการกิน
โยเซฟนั้ นเป นคนรู ปงามและ
เปนที่โปรดปราน
ภรรยาโปทิฟารใสรายโยเซฟ

7อยูมาภายหลังเหตุการณเหลา
นี้ ภรรยาของนายมองดู โยเซฟ
ดวยความเสนหาและชวนวา "มา
นอนกับเราเถิด"
8แตโยเซฟไมยอม จึงตอบแก
ภรรยาของนายวา "คิดดูเถิด
นายก็มิ ไดห วงสิ่ งใดซึ่ งอยู ใน
บานเรือน ไดมอบของทุกอยาง
ที่มีอยูไวในมือขาพเจา
9 ในบ านนี้ ไม มี ใครใหญ กว า
ขาพเจา นายมิไดหวงสิ่งใดจาก
ขาพเจา ยกเสียแตตัวทานเพราะ
เปนภรรยาของนาย ขาพเจาจะ
ทําความผิดใหญหลวงนี้อันเปน
บาปตอพระเจาอยางไรได"
10 ตอมาแมนางชวนโยเซฟวัน
แลววันเลา โยเซฟก็ไมยอมฟง
นาง ไมวาจะนอนกับนางหรืออยู
ดวยกัน
11 อยู มาคราวนั้ นโยเซฟเขาไป
ในบานเพ่ือทําธุระการงานของ
เขา ไมมีชายประจําบานคนใด
อยูนั้น
12 นางก็ คว าเสื้ อผ า โยเซฟ
เหนี่ยวรั้งไว แลวพูดวา "มานอน
อยูกับเราเถิด" แตโยเซฟทิ้งเสื้อ

โยเซฟเจริญในเรือน
ของโปทิฟาร

39โยเซฟถู กพาลงไปยั ง
อี ยิ ปต แล วโปทิ ฟาร

ขาราชสํานักของฟาโรห ผูบัญ-
ชาการทหารรักษาพระองค เปน
คนอียิปต ซื้ อโยเซฟไวจากมือ
คนอิชมาเอลผูพาเขาลงมาที่นั่น
2พระเยโฮวาหทรงสถิตอยู กับ
โยเซฟ โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว
เขาอยูในบานคนอียิปตนายของ
เขา
3นายก็เห็นวาพระเยโฮวาหทรง
สถิตอยูกับโยเซฟ และพระเย-
โฮวาหทรงโปรดใหการงานทุก
อยางที่ กระทําเจริญข้ึ นมากใน
มือของโยเซฟ
4โยเซฟไดรับความกรุณาในสาย
ตาของนายและรับใชทาน นาย
ก็ตั้ งใหดูแลการงานในบานของ
ทาน และทุกสิ่ งที่ ทานครอบ
ครองอยู ทานก็มอบไวในมือ
ของโยเซฟทั้งสิ้น
5ตอมา ตั้ งแตโปทิฟารตั้ งโย-
เซฟให เป นผู ดู แลการงานใน
บาน และทรัพยสิ่ งของทั้ งปวง
ของทานแลว พระเยโฮวาหก็ได
ทรงอํานวยพระพรใหแกครอบ
ครัวของคนอียิปตนั้นเพราะเห็น
แกโยเซฟ ทั้ งพระเยโฮวาหทรง
อวยพรใหสิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามี
อยูในบานและในนาใหเจริญข้ึน
(1) ปฐก 12:10; 37:28, 36; 43:15; 45:4 (2) ปฐก 26:24, 28; 28:15 (3) สดด 1:3
(4) ปฐก 18:3; 19:19 (5) ปฐก 18:26 (6) ปฐก 29:17; 1 ซมอ 6:12 (7) 2 ซมอ 3:11
(9) ปฐก 20:6; 42:18; ลนต 20:10 (10) สภษ 1:10 (12) สภษ 7:13
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เปนที่ โปรดปรานในสายตาของ
ผูคุมเรือนจํา
22 ผู คุมเรือนจําก็มอบนักโทษ
ทั้ งปวงที่ ในเรือนจําไวในความ
ดูแลของโยเซฟ การงานที่ทํา
ในที่ นั้ นทุกอย างโยเซฟเปนผู
กระทํา
23 ผู คุมเรือนจําไมได เอาใจใส
การงานใดๆที่ โยเซฟดูแลเพราะ
เหตุพระเยโฮวาหทรงสถิ ตอยู
กับทาน และการงานใดๆที่ทาน
กระทําพระเยโฮวาหก็ทรงโปรด
ใหเจริญ
พระเจาทรงชวยโยเซฟแกฝน

40ต อมาภายหลั งเหตุ-
การณเหลานี้ พนัก

งานน้ําองุ นของกษัตริยแหงอี-
ยิปต และพนักงานขนมของพระ
องคทําผิดตอเจานาย คือ
กษัตริยแหงอียิปต
2ฟาโรหทรงกริ้ วขาราชการทั้ ง
สองนั้น คือหัวหนาพนักงานน้ํา
องุน และหัวหนาพนักงานขนม
3 จึ งให จําคุ กไว ในบ านของผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค
ในคุกที่โยเซฟติดอยูนั้น
4 ผู บัญชาการทหารรักษาพระ
องคสั่ งโยเซฟให รับใชสองคน
นั้น โยเซฟก็ปรนนิบัติเขา
พนักงานทั้ งสองติดคุกอยู พัก
หนึ่ง
5 คืนหนึ่ งขาราชการทั้ งสองนั้น

ผาไวในมือนางหนีไปขางนอก
13 ตอมาเมื่ อนางเห็นวาโยเซฟ
ทิ้ งเสื้อผาไวในมือของนาง หนี
ไปขางนอกแลว
14 นางก็ ร องเรี ยกชายประจํา
บานของตนมาบอกวา "ดูซิ นาย
เอาคนชาติ ฮีบรู มาไวทําความ
หยาบคายแกเรา มันเขามาหาจะ
นอนกับขา แตขารองเสียงดัง
15 อยู มาเมื่ อมันได ยินข ารอง
ข้ึน มันก็ทิ้ งเสื้อผาไวกับขาหนี
ไปขางนอก"
16 แลวนางก็เก็บเสื้ อผาไวใกล
ตัวจนนายกลับมาบาน
17 แลวนางก็บอกกับนายดังนี้
วา "อายบาวชาติฮีบรูที่ทานนํา
มาไว นั้ นเข ามาหาจะทําหยาบ
คายแกขาพเจา
18 ตอมาเมื่อขาพเจารองข้ึนมัน
ก็ทิ้ งเสื้ อผาไวกับขาพเจาหนีไป
ขางนอก"
19 ตอมา ครั้นนายไดฟงคํา
ภรรยาบอกวา "บาวของทานทํา
กับขาพเจาดังนั้น" ก็โกรธนัก
20 จึงเอาโยเซฟไปจําไวในคุกที่
ที่ ขังนักโทษหลวง โยเซฟก็ตอง
จําอยูที่นั่น

พระเจาทรงอวยพร
โยเซฟในคุก

21 แตวาพระเยโฮวาหทรงสถิต
อยูกับโยเซฟ และทรงสําแดง
พระเมตตาแกเขา ทรงใหเขา
(14) ปฐก 14:13; 41:12 (17) อพย 23:1 (19) สภษ 6:34-35 (20) ปฐก 40:3, 15
(21) ปฐก 39:2; อพย 3:21 (22) ปฐก 39:4; 40:3-4 (23) ปฐก 39:2-3
(1) ปฐก 40:11, 13 (2) สภษ 16:14 (3) ปฐก 39:1, 20, 23; 41:10 (5) ปฐก 37:5
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ยกศีรษะของทานข้ึน และจะทรง
ตั้งทานไวในตําแหนงเหมือนแต
กอน ทานจะไดถวายถวยนั้นแก
ฟาโรหอีก ดังที่ไดกระทํามาแต
กอนเมื่อเปนพนักงานน้ําองุน
14 เมื่ อทานมีความสุขแล วขอ
ให ระลึกถึ งข าพเจ าและแสดง
ความเมตตาปรานี แก ข าพเจ า
ชวยทูลฟาโรหใหขาพเจาไดออก
จากบานนี้
15 เพราะอันที่ จริงเขาลักขาพ-
เจามาจากแควนฮีบรู และที่นี่ก็
เหมือนกันขาพเจาไมไดทําผิด
อะไรที่ควรตองติดคุกใตดินนี้"
16 เมื่ อหั วหน าพนั กงานขนม
เห็นวา คําแกความฝนนั้นดี จึง
เลาใหโยเซฟฟงวา "เราฝนดวย
ดูเถิด เห็นมีกระจาดขนมขาว
สามใบ ตั้งอยูบนศีรษะเรา
17 ในกระจาดใบบนนั้ นมีขนม
สารพัดสําหรับฟาโรห แลวมีนก
มากินของในกระจาดที่ตั้งอยูบน
ศีรษะเรา"
18 โยเซฟตอบวา "ขอแกฝนดัง
นี้ คือกระจาดสามใบนั้นไดแก
สามวัน
19 ภายในสามวันฟาโรหจะทรง
ยกศีรษะของทานข้ึ นใหพนตัว
และแขวนทานไวที่ตนไม ฝูงนก
จะมากินเนื้อทาน"
20 ครั้นถึงวันที่ สาม เปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของฟา-

ฝนไป คือพนักงานน้ําองุนและ
พนักงานขนมของกษัตริยอียิปต
ที่ ตองจําอยู ในคุกนั้น ตางคน
ตางฝนคนละเรื่อง ความฝนของ
ตางคนก็มีความหมายตางกัน
6ครั้นเวลาเชา โยเซฟเขามาหา
เห็นขาราชการทั้งสองนั้น ดูเถิด
เขามีหนาโศกเศรา
7 จึงถามขาราชการของฟาโรหที่
ถู กจําอยู ในคุ กที่ บ านนายของ
ตนวา "ทําไมวันนี้ทานจึงหนา
เศรา"
8 เขาตอบวา "เราทั้ งสองฝนไป
และไมมีผู ใดจะแกฝนได" โย-
เซฟบอกเขาวา "พระเจาเทานั้น
แกฝนไดมิใชหรือ ขอทานเลา
ใหขาพเจาฟงเถิด"
9หัวหนาพนักงานน้ําองุ นก็เลา
ความฝนของตนใหโยเซฟฟงวา
"ดูเถิด เราฝนเห็นเถาองุ นอยู
ตรงหนา
10 เถาองุ นนั้นมีสามกิ่ ง พอ
งอกใบออนดอกตูม ก็มีดอก
บานออกมา และชอองุนก็สุก
11 ถวยของฟาโรหอยู ในมือเรา
แลวเราเก็บลูกองุนนั้นบีบใหน้ํา
ลงในถวยของฟาโรห และวาง
ถวยนั้นในพระหัตถของฟาโรห"
12 โยเซฟบอกขาราชการนั้นวา
"ขอแกฝนดังนี้ คือกิ่งสามกิ่งนั้น
ไดแกสามวัน
13 ภายในสามวันฟาโรหจะทรง
(7) นหม 2:2 (8) ปฐก 41:15-16 (12) ปฐก 40:18; 41:12, 25
(13) 2 พกษ 25:27; สดด 3:3 (14) ปฐก 24:49; 47:29 (15) ปฐก 37:26-28; 39:20
(18) ปฐก 40:12 (19) ปฐก 40:13; พบญ 21:22 (20) ปฐก 40:13, 19
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5พระองคก็บรรทมหลับไปและ
สุบินครั้งที่สอง และดูเถิด ตน
ข าวตนเดียวมี รวงเจ็ดรวงเปน
ขาวเมล็ดเตงงามดี
6แลวดูเถิด มีรวงขาวเจ็ดรวง
งอกข้ึนมาภายหลัง เปนขาวลีบ
และเกรียมเพราะลมตะวันออก
7รวงขาวลีบเจ็ดรวงนั้นไดกลืน
กินรวงขาวเมล็ดเต งงามดี เจ็ด
รวงนั้นเสีย แลวฟาโรหก็ตื่ น
บรรทม และดูเถิด รูวาเปนพระ
สุบิน
8ครั้นตอมาเวลารุงเชาพระองค
มีพระทัยวุนวาย จึงรับสั่ งให
เรียกโหรและปราชญทั้งปวงของ
อียิปตมาเฝา แลวฟาโรหทรง
เลาพระสุบินใหเขาฟง แตไมมีผู
ใดทูลแกพระสุ บินนั้ นถวายแก
ฟาโรหได
9ครั้ งนั้ นหั วหน าพนักงานน้ํา
องุ นจึงทูลฟาโรหวา "วันนี้ ขา
พระองคระลึกถึงความผิดพลั้ ง
ของขาพระองคได
10 คือฟาโรหทรงพระพิโรธแก
ขาราชการของพระองค และทรง
จําขาพระองคไวในคุกที่ บานผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค
ทั้ งขาพระองคกับหัวหนาพนัก
งานขนม
11 ขาพระองคทั้ งสองฝนในคืน
เดียวกัน ทั้งขาพระองคและเขา
ความฝ นของต างคนมี ความ

โรห พระองคจึงทรงจัดการเลี้ยง
ขาราชการทั้ งปวงของพระองค
แลวทรงยกศีรษะหัวหน าพนัก
งานน้ําองุ น และหัวหนาพนัก
งานขนมเขามาอยูทามกลางพวก
ขาราชการ
21 ฝายหัวหนาพนักงานน้ําองุน
นั้นไดรับการแตงตั้งในตําแหนง
เดิม เขาก็วางถวยในพระหัตถ
ของฟาโรหเชนแตกอน
22 ส วนหั วหน าพนักงานขนม
นั้นใหแขวนคอเสีย สมจริงดังที่
โยเซฟแกฝนไว
23 แตหัวหนาพนักงานน้ําองุ น
นั้นมิไดระลึกถึงโยเซฟ กลับลืม
เขาเสีย

ความฝนประหลาด
ของกษัตริยฟาโรห

41ครั้ นอยู มาอี กสองป
เต็ม ฟาโรหก็สุบิน

และดูเถิด พระองคทรงยืนอยูที่
ริมฝงแมน้ํา
2ดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอวนพีงาม
นาดู ข้ึนมาจากแมน้ํานั้ น กิน
หญาอยูในทุงหญาแหงหนึ่ง
3แลวดูเถิด มีวัวอีกเจ็ดตัวซูบ
ผอมนาเกลียดตามขึ้นมาจากแม
น้ํา มายืนอยูกับวัวอื่นๆที่ริมฝง
แมน้ํา
4 วัวที่ซูบผอมนาเกลียดก็กินวัว
อ วนพี งามน าดู เจ็ดตั วนั้ นเสีย
แลวฟาโรหก็ตื่นบรรทม
(21) ปฐก 40:13; นหม 2:1 (22) ปฐก 40:19; อสธ 7:10 (23) โยบ 19:14; สดด 31:12
(1) ปฐก 40:5; วนฉ 7:13 (6) อพย 10:13; อสค 17:10 (8) อพย 7:11, 22
(9) ปฐก 40:1, 14, 23 (10) ปฐก 39:20; 40:2-3 (11) ปฐก 40:5; วนฉ 7:15
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เรายืนอยูที่ฝงแมน้ํา
18 และดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอวนพี
งามนาดู ข้ึนมาจากแมน้ํา กิน
หญาอยูในทุงหญาแหงหนึ่ง
19 แลวดูเถิด วัวอีกเจ็ดตัวตาม
ข้ึนมาไมงาม นาเกลียดมากและ
ซูบผอม เราไมเคยเห็นมีวัวเลว
อยางนี้ทั่วแผนดินอียิปตเลย
20 วัวที่ซูบผอมไมงามนั้นกินวัว
อวนพีเจ็ดตัวแรกนั้นเสียหมด
21 เมื่ อกินหมดแลวหามีใครรู
วามันกินเขาไปไม เพราะยัง
ผอมอยูเหมือนแตกอน แลวเรา
ก็ตื่นข้ึน
22 เราเห็นในความฝนของเรา
ดูเถิด ตนขาวตนหนึ่ง มีรวงเจ็ด
รวงงอกข้ึนมา เปนขาวเมล็ดเตง
และงามดี
23 และดูเถิด ขาวอีกเจ็ดรวง
งอกข้ึนมาภายหลังเปนขาวเหี่ยว
ลีบ และเกรียมเพราะลมตะวัน
ออก
24 รวงข าวลีบนั้ นกลืนกิ นรวง
ขาวดีเจ็ดรวงนั้นเสีย เราเลา
ความฝนนี้ ใหโหรฟง แตไมมี
ใครสามารถอธิบายใหเราได"
25 โยเซฟจึงทูลฟาโรหวา "พระ
สุ บินของฟาโรหมี ความหมาย
อันเดียวกัน พระเจาทรงสําแดง
ใหฟาโรหทราบถึงสิ่งที่พระองค
จะทรงกระทํา
26 วัวอวนพีเจ็ดตัวนั้นคือเจ็ดป

หมายตางกัน
12 มีชายหนุมชาติฮีบรูคนหนึ่ ง
เปนบาวของผู บัญชาการทหาร
รักษาพระองค อยูที่นั่นดวยกัน
กับเขา และขาพระองคทั้ งสอง
เลาความฝนใหเขาฟง ชายนั้นก็
แกฝนใหขาพระองคทั้งสอง เขา
แกฝนใหแตละคนตามความฝน
ของตน
13 และตอมาที่ เขาแกฝนใหขา
พระองคทั้งสองอยางไรก็เปนไป
อยางนั้น คือฟาโรหทรงตั้ งขา
พระองคไวในตําแหนงเดิม แต
ฝายเขานั้นถูกแขวนคอเสีย"

พระเจาทรงแกพระสุบิน
ของฟาโรห

14 ฟาโรห จึงรับสั่ งใหเรียกโย-
เซฟมา เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟ
ออกมาจากคุกใตดิน โยเซฟโกน
หนวดผลัดเสื้ อผาแลวก็เขาเฝา
ฟาโรห
15ฟาโรหตรัสแกโยเซฟวา "เรา
ฝนไป และหามีผูใดแกฝนไดไม
เราไดยินถึงเจาวา เจาสามารถ
เข าใจความฝนเพ่ื อแกฝนนั้ น
ได"
16 โยเซฟจึ งทูลตอบฟาโรหวา
"การแกฝนมิไดอยูที่ขาพระองค
พระเจาต างหากจะประทานคํา
ตอบอันเปนสุขแกฟาโรห"
17 ฟาโรห จึ งตรัสแก โยเซฟว า
"ในความฝนของเรานั้น ดูเถิด
(12) ปฐก 37:36; 39:14 (13) ปฐก 40:21-22 (14) 1 ซมอ 2:8; 2 พกษ 25:27-29
(15) ปฐก 41:8; ดนล 5:16 (16) ปฐก 40:8; 41:25, 28, 32 (17) ปฐก 41:1
(24) ปฐก 41:8; อสย 8:19; ดนล 4:7 (25) ปฐก 41:28, 32; ดนล 2:28-29, 45
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นั้ นจัดพนักงานไวทั่ วแผนดิน
และเก็บผลหนึ่ งในหาสวนแหง
ประเทศอี ยิปตไวตลอดเจ็ดปที่
อุดมสมบูรณนั้น
35 ใหคนเหลานั้ นรวบรวมอา-
หารในปที่อุดมเหลานั้นซึ่งจะมา
ถึงนั้นไว และสะสมขาวดวยอํา-
นาจของฟาโรหไว และใหเก็บ
อาหารไวในเมืองตางๆ
36 อาหารนี้ จะได เป นเสบี ยง
สํารองในแผนดินสําหรับเจ็ดปที่
กันดารอาหาร ซึ่ งจะเกิดข้ึนใน
ประเทศอียิปต เพ่ือแผนดินจะ
ไมพินาศเสียไป เพราะกันดาร
อาหาร"
37 ขอเสนอนี้ เปนที่ เห็นชอบใน
สายพระเนตรของฟาโรห และ
ในสายตาของขาราชการทั้ งปวง
ของพระองค
38 ฟาโรหตรัสกับบรรดาขาราช
การวา "เราจะหาคนที่มีพระ
วิญญาณของพระเจ าอยู ในตั ว
เหมือนคนนี้ไดหรือ"
39 ฟาโรห จึ งตรัสกับโยเซฟว า
"เพราะพระเจ าได ทรงสําแดง
เร่ืองนี้ทั้งสิ้นแกทาน จะหาผูใด
ที่ มี ความคิ ดดี และมี ป ญญา
เหมือนทานก็ไมได
40 ท านจะดู แลราชสํานั กของ
เรา และประชาชนทั้งหลายของ
เราจะปฏิ บั ติ ตามคําของท าน
เวนแตฝายพระที่นั่ งเทานั้ นเรา

และรวงข าวดี เจ็ ดรวงนั้ นก็ คือ
เจ็ดป เปนความฝนอันเดียวกัน
27 วัวเจ็ดตัวซูบผอมนาเกลียด
ที่ ข้ึนมาภายหลังคือเจ็ดป กับ
รวงข าวเจ็ ดรวงลี บและเกรียม
เพราะลมตะวันออกนั้น คือเจ็ด
ปที่กันดารอาหาร
28 นี่คือสิ่งที่ขาพระองคทูลฟา-
โรห คือพระเจาทรงสําแดงให
ฟาโรหรูสิ่งที่พระองคจะทรงกระ
ทํา
29 ดูเถิด จะมีอาหารบริบูรณ
ทั่วประเทศอียิปตถึงเจ็ดป
30 หลั งจากนั้ นจะบั งเกิ ดการ
กันดารอาหารอีกเจ็ดป จนจะลืม
ความอุ ดมสมบูรณ ในประเทศ
อียิปตเสีย การกันดารอาหารจะ
ลางผลาญแผนดิน
31 ทําให จําความอุดมสมบูรณ
ในแผนดินไมได เพราะเหตุการ
กันดารอาหารที่ เกิดข้ึนตามหลัง
นี้ ดวยวาการกันดารอาหารนั้น
จะรุนแรงนัก
32 ที่ฟาโรหสุบินสองครั้งนั้น ก็
หมายว าสิ่ งนั้ นพระเจ าทรง
กําหนดไวแลว และพระเจาจะ
ทรงใหบังเกิดในเร็วๆนี้
โยเซฟดูแลท่ัวประเทศอียิปต

33 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอฟาโรห
เลือกคนที่มีความคิดดี มีปญญา
ตั้งใหดูแลประเทศอียิปต
34 ขอฟาโรหทําดังนี้ และใหคน
(27) 2 พกษ 8:1 (28) ปฐก 41:25 (29) ปฐก 41:47 (30) ปฐก 41:54, 56
(32) ปฐก 41:25, 28 (34) สภษ 6:6-8 (35) ปฐก 41:48 (36) ปฐก 47:15
(37) สดด 105:19 (38) กดว 27:18; โยบ 32:8 (40) สดด 105:21; กจ 7:10
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48 โยเซฟรวบรวมอาหารทั้งเจ็ด
ปซึ่ งมีอยู ในประเทศอี ยิปต ไว
หมด สะสมอาหารไวในเมือง
ตางๆ ผลที่ เกิดข้ึนในนารอบ
เมืองใดๆก็เก็บไวในเมืองนั้นๆ
49 โยเซฟสะสมข าวไวดุ จเม็ ด
ทรายในทะเลมากมายจนต อง
หยุดคิดบัญชี เพราะนับไมถวน
50 ก อนถึ งป กั นดารอาหาร
มีบุตรชายสองคนเกิดแกโยเซฟ
ซึ่งนางอาเสนัทบุตรสาวโปทิเฟ-
ราปุโรหิตเมืองโอนบังเกิดให
ทาน
51 โยเซฟเรี ยกบุ ตรหั วป ว า
มนัสเสห กลาววา "เพราะวา
พระเจาทรงโปรดใหขาพเจาลืม
ความยากลําบากทั้ งปวง และ
วงศวานทั้งสิ้นของบิดาเสีย"
52 บุตรที่ สองท านเรียกชื่ อว า
เอฟราอิม "เพราะวาพระเจาทรง
โปรดใหขาพเจามีเชื้อสายทวีข้ึน
ในแผนดินที่ขาพเจาไดรับความ
ทุกขใจ"
53 เจ็ดปที่อุดมสมบูรณในประ-
เทศอียิปตก็ลวงไป

การกันดารอาหาร
54 จึ งเกิดกันดารอาหารเจ็ดป
ดั่งที่โยเซฟกลาวไว การกันดาร
อาหารนั้ นเกิ ดทั่ วแผ นดิ นทั้ ง
หลาย แตทั่วประเทศอียิปตยังมี
อาหารอยู
55 เมื่ อชาวอียิปตอดอยากอา-

จะเปนใหญกวาทาน"
41 ฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา "ดู
เถิด เราตั้งทานใหดูแลทั่วประ-
เทศอียิปตแลว"
42 ฟาโรหทรงถอดธํามรงคตรา
ออกจากพระหัตถของพระองค
สวมที่มือโยเซฟ กับใหสวมเสื้อ
ผาปานเนื้ อละเอียด และสวม
สรอยทองคําใหที่คอ
43 ให โยเซฟใช รถหลวงคั นที่
สองซึ่ งฟาโรหมีอยู และมี
คนรองประกาศขางหนาทานวา
"คุกเขาลงเถิด" ดังนี้แหละ พระ
องคทรงตั้งทานใหดูแลทั่วประ-
เทศอียิปต
44 ฟาโรห จึ งตรัสกับโยเซฟว า
"เราคือฟาโรห ไมมีคนทั่วแผน
ดินอียิปตจะยกมือยกเทาไดเวน
แตทานจะอนุญาต"
45 ฟาโรห เรี ยกนามโยเซฟว า
ศาเฟนาทปาเนอาห และประ-
ทานอาเสนัทบุตรสาวโปทิเฟรา
ปุโรหิตเมืองโอนใหเปนภรรยา
โยเซฟก็ออกไปสํารวจทั่ วประ-
เทศอียิปต
46 เมื่ อโยเซฟเข าเฝ าฟาโรห
กษัตริยแหงอียิปตนั้น ทานอายุ
ไดสามสิบป แลวโยเซฟก็ออก
จากที่ เขาเฝาฟาโรหเที่ ยวไปทั่ ว
ประเทศอียิปต
47 ในเจ็ดปที่ อุดมสมบูรณนั้ น
แผนดินก็ออกผลมากมาย
(41) ปฐก 42:6; สดด 105:21 (42) อสธ 3:10; 8:2, 15 (43) ปฐก 42:6; 46:29
(45) ปฐก 46:20 (46) 1 ซมอ 16:21; 1 พกษ 12:6 (49) ปฐก 22:17; วนฉ 7:12
(50) ปฐก 46:20 (51) สดด 45:10 (52) ปฐก 17:6 (54) ปฐก 41:30 (55) ยน 2:5
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ก็ ไปซื้ อข าวพร อมกั บคนทั้ ง
หลายที่ ไป เพราะการกันดาร-
อาหารก็เกิดในแผนดินคานาอัน
6ฝ ายโยเซฟเป นผู สําเร็ จราช
การแผนดิน ทานเปนผูที่ ขาย
ขาวใหแกบรรดาประชาชนแหง
แผนดิน พวกพ่ีชายของโยเซฟก็
มากราบไหวทาน กมหนาลงถึง
ดิน
7 โยเซฟเห็นพวกพ่ีชายของตน
และรู จักเขาแตทําเปนไม รู จัก
เขา และพูดจาดุดันกับเขา ทาน
ถามเขาวา "พวกเจามาจากไหน"
เขาตอบวา "มาจากแผนดินคา-
นาอันเพ่ือซื้ออาหาร"
8โยเซฟรูจักพวกพ่ีชาย แตพวก
พ่ีหารูจักทานไม
โยเซฟหาโอกาสใหพวกพี่ชาย

กลับใจเสียใหม
9โยเซฟระลึกถึงความฝนที่ทาน
เคยฝนถึงพวกพ่ีๆ และกลาวแก
พวกเขาวา "พวกเจาเปนคน
สอดแนม แอบมาดูจุดออนของ
บานเมือง"
10พวกเขาจึงตอบทานวา "นาย
เจาขา มิใชเชนนั้น แตขาพเจาผู
รับใชของทานมาซื้ออาหาร
11 ข าพเจ าทั้ งหลายเป นบุตร
ชายรวมบิดาเดียวกัน เปนคน
สัตยจริง ผู รับใชของทานมิใช
คนสอดแนม"
12 โยเซฟบอกเขาอีกวา "มิใช

หาร ประชาชนก็รองทูลขออา-
หารตอฟาโรห ฟาโรหก็ รับสั่ ง
แกชาวอียิปตทั้งหลายวา "ไปหา
โยเซฟ ทานบอกอะไร ก็จงทํา
ตาม"
56 การกันดารอาหารแผไปทั่ ว
พ้ืนแผนดินโลก โยเซฟก็เปด
ฉางออกขายข าวแกชาวอี ยิปต
และการกันดารอาหารในแผน
ดินอียิปตรุนแรงมาก
57 และประเทศทั้ งปวงก็มายัง
ประเทศอียิปตหาโยเซฟเพ่ือซื้อ
ขาว เพราะการกันดารอาหาร
รายแรงในทุกประเทศ

พี่ชายโยเซฟไปอียิปต
เพื่อซ้ือขาว

42เมื่ อยาโคบรู ว ามี ข าว
ในอี ยิปต ยาโคบจึง

พูดกับพวกบุตรชายของตนว า
"มานั่งมองดูกันอยูทําไมเลา"
2ทานพูดวา "ดูเถิด เราไดยิน
วามีขาวในอียิปต ลงไปซื้อขาว
จากที่นั่ นมาใหพวกเรา เพ่ือ
พวกเราจะไดมีชี วิตและไมอด
ตาย"
3 พ่ีชายของโยเซฟสิบคนก็ลงไป
ซื้อขาวที่อียิปต
4แตเบนยามินนองชายของโย-
เซฟนั้นยาโคบไมใหไปกับพวก
พ่ีชาย ดวยทานกลาววา "เกรง
วาอาจจะเกิดอันตรายแกเขา"
5บรรดาบุตรชายของอิสราเอล
(56) ปฐก 42:6 (57) ปฐก 27:28, 37; 42:3; พบญ 9:28 (1) กจ 7:12 (2) ปฐก 43:8
(4) ปฐก 42:38 (5) ปฐก 12:10; 26:1; 41:57 (6) ปฐก 37:7-10; 41:41, 43, 55
(7) ปฐก 45:1-2 (9) ปฐก 37:5-9
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20 แล วพานองชายสุดท องมา
หาเรา ดังนั้ นจึงจะเห็นไดวา
พวกเจาพูดจริง แลวพวกเจาจะ
ไมตาย" พวกพ่ีชายก็ทําดังนั้น
21 พวกพ่ีชายจึงพูดกันวา "ที่
จริงเรามีความผิดเรื่องนองชาย
เรา เพราะเราไดเห็นความทุกข
ใจของนองเมื่ อเขาออนวอนเรา
แตแลวมิไดฟง เพราะฉะนั้น
ความทุกขใจทั้ งนี้ จึงบังเกิดแก
เรา"
22 ฝ ายรู เบนพู ดกั บน องทั้ ง
หลายวา "ขาหามเจาแลวมิใช
หรือวา `อยาทําบาปผิดตอเด็ก
นั้น' แตพวกเจาไมฟง เหตุฉะ-
นั้น ดูเถิด การพิพากษาเรื่ อง
โลหิตของนองจึงมาถึง"
23 พวกพ่ีชายไม รู วาโยเซฟฟง
ออก เพราะวาทานพูดกับเขา
โดยใชลาม
24 โยเซฟก็หั นไปจากเขาและ
รองไห แลวกลับมาพูดกับเขา
อีก และเอาสิเมโอนออกมามัด
ไวตอหนาตอตาพวกเขา
25 แลวโยเซฟบัญชาให ใส ขาว
ในถุ งของพ่ี ชายให เต็มและใส
เงินของแตละคนไวในกระสอบ
ของทุกคน และใหเสบียงไปกิน
กลางทาง ทานก็ทําตอเขาดังนี้
26 พวกเขาบรรทุกข าวใสหลั ง
ลาแลวก็ออกเดินทางไป
27 ครั้ นคนหนึ่ งเป ดกระสอบ

แตพวกเจามาเพ่ือดูจุดออนของ
บานเมือง"
13 พวกพ่ี จึงตอบวา "ขาพเจา
ทั้ งหลายผู รับใชของทานเปนพ่ี
นองสิบสองคน เปนบุตรชาย
รวมบิดาเดียวกันอยูในแผนดิน
คานาอัน ดูเถิด วันนี้นองสุด
ทองยังอยูกับบิดา แตนองอีก
คนหนึ่งเสียไปแลว"
14 โยเซฟตอบเขาวา "ที่ เราวา
`พวกเจาเปนคนสอดแนม' นั้น
จริงแนๆ
15 พวกเจ าจะถูกทดลองดั งนี้
โดยพระชนมฟาโรหพวกเจาจะ
ไปจากที่นี่ไมได เวนแตนองชาย
สุดทองมาที่นี่
16 พวกเจ าตองอยู ในคุกกอน
ใหคนหนึ่งในพวกเจาไปพานอง
ชายมา เพ่ือพิสูจนถอยคําของ
เจาวาเจาพูดจริงหรือไม มิฉะ-
นั้นโดยพระชนมฟาโรห พวกเจา
เปนคนสอดแนมแน"
17 แลวโยเซฟก็ขังพวกพ่ีชายไว
ดวยกันในคุกสามวัน
18 ในวันที่สาม โยเซฟบอกเขา
วา "ทําดังนี้ แลวจะรอดชีวิต
เพราะเรายําเกรงพระเจา
19 ถาพวกเจาเปนคนสัตยจริง
จงใหคนหนึ่ งในพวกเจ าถูกจํา
อยูที่ หองเล็กในคุก คนอื่น
นําขาวไปเพ่ื อบรรเทาการกัน-
ดารอาหารที่บานของเจา
(13) ปฐก 37:30 (15) 1 ซมอ 1:26; 17:55 (17) ปฐก 40:4, 7, 12 (18) ปฐก 22:12
(20) ปฐก 42:35; 43:5; 44:23 (21) ปฐก 37:26-28 (22) ปฐก 9:5-6; 37:21-22
(24) ปฐก 34:25, 30; 43:14 (25) ปฐก 43:12; 44:1; มธ 5:44 (27) ปฐก 43:21-22
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นองอยูกับเรา พวกเจาเอาขาว
ไปเพ่ื อบรรเทาการกันดารอา-
หารที่บานของเจา แลวออกเดิน
ทางไปเถิด
34 แลวจงพาน องชายสุ ดท อง
มาหาเรา เราจึงจะรู แนวาพวก
เจามิไดเปนคนสอดแนม แต
เปนคนสัตยจริง แลวเราจะ
ปลอยพ่ีชายไป พวกเจายังจะได
คาขายในประเทศนี้'"
35 และต อมาครั้ นพวกเขาแก
กระสอบขาวออก ดูเถิด เห็นหอ
เงินของแตละคนอยูในกระสอบ
ของตน เมื่ อเวลาพวกเขากับ
บิดาเห็นหอเงินดังนั้นก็กลัว
36 ฝายยาโคบบิดาของเขาจึงวา
"พวกเจ าทําให เราพลั ดพราก
จากลูกของเรา โยเซฟก็เสียไป
แลว สิเมโอนก็เสียไปแลว แลว
พวกเจ ายังจะเอาเบนยามินไป
อีกคน สิ่งเหลานี้ทั้งหมดทําให
เรามีความทุกข"
37 รู เบนจึงบอกบิดาของตนวา
"ถาลูกไมพาเบนยามินกลับมา
ใหพอ พอจงเอาบุตรชายทั้งสอง
คนของลูกฆาเสีย จงมอบ
เบนยามินไว ในความดู แลของ
ลูกเถิด แลวลูกจะนําเขากลับมา
หาพออีก"
38 ยาโคบบอกวา "ลูกของเรา
จะไมลงไปกับเจา เพราะพ่ีชาย
ของเขาก็ตายเสียแลว เหลือแต

ออกจะเอาขาวใหลากิน ณ ที่
หยุดพัก ดูเถิด  เขาก็เห็นเงิน
ของเขาอยูที่ปากกระสอบนั้น
28 ผู นั้ นจึ งบอกแก พ่ี น องว า
"เงินของขาพเจากลับคืนมา ดู
เถิด เงินนั้นอยูที่ ปากกระสอบ
ของขาพเจา" พ่ีนองตกใจกลัว
จนตัวสั่น พูดกันวา "ที่พระเจา
ทรงกระทําดั งนี้ แก เราจะเป น
อยางไรหนอ"
พวกพี่นองแจงแกยาโคบวา
เขาตองพาเบนยามินไปอียิปต
29 เขาก็กลับไปหายาโคบบิดา
ของเขาในแผนดินคานาอัน แลว
เลาเร่ืองทั้งหมดที่ เกิดข้ึนแกตน
ใหบิดาฟงวา
30 "ทานผูนั้นที่ เปนเจานายของ
ประเทศพู ดจาดุ ดั นกั บพวก
ขาพเจา เหมาเอาวาพวกขาพเจา
เปนผูสอดแนมดูบานเมือง
31 พวกข าพเจ าเรี ยนท านว า
`ข าพเจ าทั้ งหลายเปนคนสัตย
จริง หาไดเปนคนสอดแนมไม
32 ข าพเจ าทั้ งหลายเป นบุตร
ชายรวมบิดาเดียวกัน มีพ่ีนอง
สิบสองคน นองคนหนึ่ งเสียไป
แลว นองสุดทองยังอยูกับบิดา
ในแผนดินคานาอัน'
33 แลวทานผู เปนเจานายของ
ประเทศนั้นตอบแกเราวา `เพ่ือ
เราจะรู ว าพวกเจาเปนคนสัตย
จริง คือใหคนหนึ่ งในพวกพ่ี
(30) ปฐก 42:7 (33) ปฐก 42:15, 19-20 (34) ปฐก 34:10; 42:20; 43:3, 5
(35) ปฐก 43:12, 15, 21 (36) ปฐก 35:18; 43:14; รม 8:28, 31
(38) ปฐก 37:22, 35; 42:4, 13; 44:20, 28-29, 31
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ญาติพ่ีนองของพวกลูกวา `บิดา
ยังอยูหรือ เจามีนองชายอีกหรือ
เปลา' พวกลูกก็ตอบตามคําถาม
นั้น จะลวงรูไดอยางไรวาทานจะ
สั่งวา `พานองชายของเจามา'"
8 ยูดาหจึงพูดกับอิสราเอลบิดา
ของเขาวา "ขอพอใหเด็กนั้นไป
กับขาพเจา เราจะไดลุกข้ึนออก
เดินทางไปเพื่ อจะไดมีชีวิตและ
ไมตาย ทั้ งพวกลูกและพอกับ
ลูกออนทั้งหลายของเราดวย
9ลูกรับประกันนองคนนี้ พอจะ
เรียกรองใหลูกรับผิดชอบก็ได
ถ าลู กไม นําเขากลั บมาหาพ อ
และสงเขาตอหนาพอ ก็ขอให
ลู กรับผิดตอพอตลอดไปเป น
นิตย
10 ดวยว าถ าพวกลูกไมช าอยู
เชนนี้ ก็จะไดกลับมาเปนครั้งที่
สองแลวเปนแน"
11 ฝายอิสราเอลบิดาของพวก
เขาจึงบอกบุตรชายทั้ งหลายวา
"ถาอยางนั้นใหทําดังนี้ คือเอา
ผลิตผลอยางดีที่ สุดที่มีในแผน
ดินนี้ คือพิมเสนบาง น้ําผ้ึงบาง
ยางไมและมดยอบ ลูกนัทและ
ลูกอัลมันด ใสภาชนะไปเปน
ของกํานัลแกทาน
12 เอาเงินติดมือเจาไปสองเทา
คือเงินที่ ติดมาในปากกระสอบ
ของเจานั้ นก็ ใหติดมือกลับไป
ดวย เพราะบางทีเขาเผลอไป

เบนยามินคนเดียว ถาเกิดอัน-
ตรายแก เขาในเวลาเดินทางไป
กับเจา เจาจะพาผมหงอกของ
เราลงสู หลุ มฝ งศพด วยความ
ทุกข"

พวกพี่นองของโยเซฟ
กลับไปอียิปต

43การกั นดารอาหารใน
แผนดินรายแรงย่ิง

2และตอมาเมื่ อครอบครัวยา-
โคบกินขาวที่ ไดมาจากประเทศ
อียิปตหมดแลว บิดาเขาจึงบอก
แกบุตรชายวา "ไปซื้ออาหารมา
อีกหนอย"
3แตยูดาหตอบบิดาวา "ทาน
กําชับพวกลูกอยางเด็ดขาดว า
`ถ าไม ได พาน องชายมาด วย
พวกเจาจะไมเห็นหนาเราอีก'
4ถ าพ อใช ให น องชายไปกั บ
พวกลูก ลูกจะลงไปซื้ออาหารให
พอ
5 แต ถ าแม พ อไม ให น องไป
พวกลูกจะไมลงไป เพราะเจา
นายท านบัญชาแก พวกลู กว า
`ถ าไม ได พาน องชายมาด วย
พวกเจาจะไมเห็นหนาเราอีก'"
6อิสราเอลจึงวา "เหตุไฉนเจา
จึงไปบอกทานวามีนองชายอีก
คนหนึ่ง ทําใหเราไดรับความช้ํา
ใจเชนนี้"
7 เขาจึงตอบวา "เจานายทาน
ซักไซไตถามถึงพวกลูก และ
(1) ปฐก 41:54, 57; 42:5; 45:6 (2) ปฐก 42:2; 44:25 (3) ปฐก 42:20; 43:5; 44:23
(8) ปฐก 42:2; 47:19 (9) ปฐก 42:37; 44:32; ฟม 1:18-19
(11) ปฐก 32:20; 33:10; 37:25; 43:25-26 (12) ปฐก 42:25, 35; 43:21-22
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เรือนของโยเซฟ และพูดกับเขา
ที่ประตูบาน
20 และกลาววา "โอ นายเจาขา
ขาพเจาทั้ งหลายลงมาครั้ งกอน
เพ่ือซื้ออาหาร
21 และตอมาครั้ นข าพเจ าทั้ ง
หลายไปถึงที่ พัก เราเปดกระ-
สอบของเราออก และดูเถิด เงิน
ของแตละคนก็อยู ในปากกระ-
สอบของตน เงินนั้นยังอยูครบ
น้ําหนัก ขาพเจาจึงไดนําเงินนั้น
ติดมือกลับมา
22 ขาพเจาเอาเงินอีกสวนหนึ่ ง
ติดมือมาเพ่ื อจะซื้ ออาหารอีก
เงินที่ อยู ในกระสอบของเรานั้น
ผูใดใสไวขาพเจาไมทราบเลย"
23 คนตนเรือนจึงตอบวา "จง
เปนสุขเถิด อยากลัวเลย พระ
เจ าของท านและพระเจ าของ
บิดาทานบันดาลใหมีทรัพยอยู
ในกระสอบเพ่ือทาน เงินของ
ทานนั้นเราไดรับแลว" คนตน
เรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา
24 คนตนเรือนพาคนเหลานั้ น
เขาไปในบานของโยเซฟ แลว
เอาน้ําใหเขา เขาก็ลางเทาและ
คนตนเรือนจัดหญาฟางใหลา
เขากิน
25 พวกพ่ี ชายก็ จัดเตรียมของ
กํานัลไวคอยทาโยเซฟซึ่ งจะมา
ในเวลาเที่ยง เพราะเขาไดยินวา
เขาจะรับประทานอาหารกั นที่

13 จงพาน องชายของเจ าด วย
แลวลุกข้ึนกลับไปหาทานนั้นอีก
14 ขอพระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์
โปรดกรุณาพวกเจาตอหนาทาน
นั้ นเพ่ื อทานจะปลอยพ่ีชายกับ
เบนยามินกลับมา หากวาเราจะ
ต องพลั ดพรากจากบุ ตรไปก็
ตามเถิด"
15 คนเหลานั้ นก็เอาของกํานัล
และเงินสองเทาติดมือไปพรอม
กับเบนยามิน แลวลุกข้ึนพากัน
เดินทางลงไปยังประเทศอียิปต
และเขาเฝาโยเซฟ
โยเซฟพบเบนยามินนองชาย

16 เมื่ อโยเซฟเห็นเบนยามินมา
กับพ่ีชาย ทานจึงสั่งคนตนเรือน
วา "จงพาคนเหลานี้ เขาไปใน
บาน ใหฆาสัตวและจัดโตะไว
เพราะคนเหลานี้ จะมารับประ-
ทานดวยกันกับเราในเวลาเที่ยง"
17 คนตนเรือนก็ทําตามคําโย-
เซฟสั่ ง และพาคนเหลานั้นเขา
ไปในบานโยเซฟ
18 คนเหลานั้ นก็กลัวเพราะเขา
พาเขาไปในบานโยเซฟ จึงพูด
กันวา "เพราะเหตุเงินที่ติดมาใน
กระสอบของเราครั้ งก อนนั้ น
เขาจึงพาพวกเรามาที่นี่ เพ่ือ
ท านจะหาเหตุ ใส เราจับกุมเรา
จับเราเปนทาส ทั้ งจะริบเอาลา
ดวย"
19 พวกเขา เข า ไปหาคนต น
(14) ปฐก 17:1; 28:3; 35:11 (15) ปฐก 39:1
(16) ปฐก 24:2; 39:4; 44:1 (18) ปฐก 42:28; วนฉ 14:4 (20) ปฐก 42:3, 10
(21) ปฐก 42:27, 35 (23) ปฐก 42:24 (24) ปฐก 18:4; 19:2; 24:32
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ทานดวยนั้นก็เฉพาะเขา เพราะ
คนอียิปตจะไมรับประทานอา-
หารรวมกับคนฮีบรู ดวยวาสิ่ ง
นั้ นเปนสิ่ งที่ พึงรังเกียจสําหรับ
คนอียิปต
33 พวกพ่ีนองก็นั่งตรงหนาโย-
เซฟ เรียงตั้งแตพ่ีใหญผูมีสิทธิ
บุตรหัวป ลงมาจนถึงนองสุด
ทองตามวัย พ่ีนองทั้งหลายมอง
ดูตากันดวยความประหลาดใจ
34 แลวโยเซฟก็สงของรับประ-
ทานให พ่ีนองเหลานั้ นตอหนา
ทาน แตของที่ สงใหเบนยามิน
นั้นมากกวาของพ่ีชายถึงหาเทา
พวกเขาก็ กิ นดื่ มกับโยเซฟจน
สําราญใจ

พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ

44โยเซฟสั่ งคนตนเรือน
ของทานวา "จัดอา-

หารใสกระสอบของคนเหล านี้
ใหเต็มตามที่จะขนไปได และ
เอาเงินของเขาใสไวในปากกระ-
สอบของทุกคน
2ใสถวยของเรา คือถวยเงินนั้น
ไว ในปากกระสอบของคนสุ ด
ทองกับเงินคาขาวของเขาดวย"
คนตนเรือนก็ทําตามคําที่โยเซฟ
สั่ง
3ครั้ นเวลารุ งเช าคนตนเรือน
ก็ ให คนเหล านั้ นออกเดิ นไป
พรอมกับลาของเขา
4 เมื่อพ่ีนองออกไปจากเมืองยัง

นั่น
26 เมื่อโยเซฟกลับมาบาน เขาก็
ยกของกํานัลที่ ติดมือนั้ นมาให
โยเซฟในบานแลวกราบลงถึงดิน
ตอทาน
27 โยเซฟถามถึ งทุ กข สุ ขของ
เขาและกลาววา "บิดาของเจาผู
ชราที่พวกเจากลาวถึงครั้ งกอน
นั้นสบายดีหรือ บิดายังมีชี วิต
อยูหรือ"
28 เขาตอบวา "บิดาของขาพ-
เจาผู รับใชของท านอยู สบายดี
ทานยังมีชีวิตอยู" แลวเขาก็นอม
ลงกราบไหวอีก
29 โยเซฟเงยหน าดู เห็ นเบน-
ยามินนองชายมารดาเดียวกัน
แลวถามวา "คนนี้เปนนองชาย
สุ ดท องที่ พวกเจ าบอกแก เรา
ครั้ งกอนหรือ" โยเซฟกลาววา
"ลูกเอย ขอใหพระเจาทรงเมต-
ตาแกเจา"
30 แลวโยเซฟรีบไป เพราะรัก
นองจนกลั้นน้ําตาไวไมได ทาน
ก็หาที่ที่จะรองไห ทานจึงเขาไป
ในหองรองไหอยูที่นั่น
31 โยเซฟล างหน าแล วกลั บ
ออกมาแข็งใจกลั้ นน้ําตาสั่ งว า
"ยกอาหารมาเถิด"
32 พวกคนใชก็ยกสวนของโย-
เซฟมาตั้ งไวเฉพาะทาน สวน
ของพ่ีนองก็เฉพาะพ่ีนอง สวน
ของคนอี ยิปตที่ จะมารับประ-
(26) ปฐก 37:7, 10 (27) ปฐก 29:6 (28) ปฐก 37:7, 10 (29) ปฐก 35:17-18; 42:13
(30) ปฐก 42:24 (31) ปฐก 43:25 (32) ปฐก 41:12; อพย 1:15 (33) ปฐก 27:36
(34) ปฐก 35:24; 45:22 (1) ปฐก 42:25; 43:16 (4) 1 ซมอ 25:21
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11 พวกเขาทุกคนจึงรีบยกกระ
สอบของตนวางลงบนดิ นและ
เปดกระสอบของตนออก
12 คนตนเรือนก็คนดูตั้ งแตคน
หัวปจนถึงคนสุดทอง ก็พบถวย
นั้นในกระสอบของเบนยามิน
13 พวกเขาก็ ฉีกเสื้ อผาของตน
และบรรทุกข้ึนหลังลากลับมายัง
เมือง
14 ฝ ายยูดาหกับพวกพ่ี นองก็
มาบานโยเซฟ โยเซฟยังอยูที่นั่น
พวกเขากราบลงถึงดินตอหนา
ทาน
15 โยเซฟจึงถามเขาวา "พวก
เจาทําอะไรนี่ พวกเจาไมรูหรือ
วาคนอยางเราทํานายได"
16 ยูดาหตอบวา "ขาพเจาทั้ ง
หลายจะตอบอยางไรกับนายของ
ขาพเจา ขาพเจาจะพูดอยางไร
หรือขาพเจาจะแกตัวอยางไรได
พระเจ าทรงทราบความชั่ วช า
ของพวกขาพเจาผู รับใชของทาน
แลว ขาแตทาน ดูเถิด พวก
ขาพเจาเปนทาสของทาน ทั้ ง
ขาพเจาทั้งหลายกับคนที่เขาพบ
ถวยอยูนั้นดวย"
17 แตโยเซฟตอบวา "พระเจา
ไม ทรงโปรดให เรากระทําเชน
นั้น เฉพาะคนที่ เขาพบถวยใน
มือนั้นจะเปนทาสของเรา สวน
พวกเจ าจงกลับไปหาบิดาโดย
สันติสุขเถิด"

ไมสู ไกลนัก โยเซฟสั่ งคนตน
เรือนวา "ลุกข้ึนไปตามคนเหลา
นั้น เมื่อไปทันแลวใหถามพวก
เขาวา `ทําไมพวกเจาจึงทําความ
ชั่วตอบความดีเลา
5ถ วยนี้ เป นถ วยเฉพาะที่ เจ า
นายของขาใชดื่ม และใชทํานาย
มิใชหรือ เจาทําเชนนี้ผิดมาก'"
6คนต นเรื อนตามพวกเขาไป
ทัน แลววาแกพ่ีนองตามคําที่
โยเซฟบอก
7 คนเหล านั้ นจึ งตอบเขาว า
"เหตุไฉนเจานายของขาพเจาจึง
วาอยางนี้ พระเจาไมทรงโปรด
ใหผู รับใชของทานกระทําเร่ื อง
เชนนี้เลย
8ดูเถิด เงินที่ขาพเจาพบใน
ปากกระสอบของข าพเจ านั้ น
ขาพเจายังไดนํามาจากแผนดิน
คานาอันคืนแกทาน ขาพเจาทั้ง
หลายจะลักเงินทองไปจากบาน
นายของทานไดอยางไรเลา
9หากท านพบของนั้ นที่ ใครใน
พวกขาพเจาผู รับใชของทานก็
ใหผูนั้นตายเถิด และขาพเจาทั้ง
หลายจะเป นทาสเจ านายของ
ขาพเจาดวย"
10 คนตนเรือนจึงวา "บัดนี้ ให
เปนไปตามคําที่ทานวา ถาเรา
พบของนั้นที่ ผู ใด ผูนั้นจะตอง
เปนทาสของเรา แตทานทั้ ง
หลายหามีความผิดไม"
(8) ปฐก 43:21 (9) ปฐก 31:32
(13) ปฐก 37:29, 34; กดว 14:6; 2 ซมอ 1:11 (14) ปฐก 37:7, 10
(16) ปฐก 44:9; กดว 32:23 (17) สภษ 17:15
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24 และตอมาครั้นขาพเจาไปหา
บิดาผูรับใชของทานแลว ขาพ-
เจาทั้งหลายก็นําถอยคําของนาย
ของขาพเจาไปเลาใหบิดาฟง
25 และบิ ดาของข าพเจ าทั้ ง
หลายสั่ งวา `จงกลับไปอีกซื้ อ
อาหารมาใหพวกเราหนอย'
26 ขาพเจาทั้ งหลายวา `เราลง
ไปไมได ถานองชายสุดทองไป
ดวยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะ
เห็นหนาทานนั้นไมได เวนแต
นองชายสุดทองอยูกับเรา'
27 บิ ดาผู รั บใช ของท านจึ ง
บอกขาพเจาทั้ งหลายวา `เจารู
วาภรรยาของเราคลอดบุตรชาย
ใหเราสองคน
28 บุตรคนหนึ่งก็จากเราไปแลว
เราจึงวา "สัตวรายกัดกินเขาเสีย
เปนแน" เราไมไดเห็นบุตรนั้น
จนบัดนี้
29 ถ าพวกเจ าเอาเด็กคนนี้ ไป
จากเราดวย และเขาเปนอันต-
รายข้ึน พวกเจาก็จะทําใหเราซึ่ง
มีผมหงอกลงสูหลุมฝงศพดวย
ความทุกข'
30 เหตุฉะนั้นบัดนี้ เมื่ อขาพเจา
กลับไปหาบิดาผู รับใชของทาน
และเด็กหนุมนั้นมิไดกลับไปกับ
ขาพเจา เพราะชีวิตของทานติด
อยูกับชีวิตของเด็ก
31 และตอมา เมื่อบิดาเห็นวา
เด็กนั้ นไมอยู กับพวกข าพเจ า

ยูดาหยอมเปนทาส
แทนเบนยามิน

18 ยูดาห จึ งเข าไปใกล โยเซฟ
เรียนวา "โอ นายเจาขา ขาพเจา
ผู รับใชของทาน ขอกราบเรียน
ทานสักคําหนึ่ ง ขอทานอยาได
ถือโกรธขาพเจาผูรับใชของทาน
เลย เพราะทานก็เปนเหมือน
ฟาโรห
19 นายของขาพเจาถามขาพเจา
ทั้งหลายผูรับใชของทานวา `เจา
ยังมีบิดาหรือนองชายอยูหรือ'
20 พวกข าพเจ าตอบนายของ
ขาพเจาวา `ขาพเจาทั้ งหลายมี
บิดาที่ ชราแลว มีบุตรคนหนึ่ ง
เกิดเมื่ อบิดาชรา เปนนองเล็ก
พ่ี ชายของเด็กนั้ นตายเสียแลว
บุ ตรของมารดานั้ นยั งอยู แต
คนนี้คนเดียวและบิดารักเด็กคน
นี้มาก'
21 แลวทานสั่ งขาพเจาทั้งหลาย
ผู รับใชของทานวา `พานอง
คนนั้นมาที่นี่ใหเราดู'
22 ข าพเจ าทั้ งหลายเรียนนาย
ของขาพเจาวา `เด็กหนุมคนนี้
จะพรากจากบิดาไมไดเพราะถา
จากบิดาไป บิดาจะตาย'
23 ทานบอกขาพเจาทั้ งหลายผู
รับใชของทานวา `ถาเจาทั้ ง
หลายไมพานองชายสุดทองมา
ดวยกัน เจาจะไมเห็นหนาเราอีก
เลย'
(18) ปฐก 18:30, 32; อพย 32:22 (20) ปฐก 37:3; 42:4, 38; 43:8 (21) ปฐก 42:15
(23) ปฐก 43:3, 5 (25) ปฐก 43:2 (27) ปฐก 30:22-24; 35:16-18; 46:19
(28) ปฐก 37:31-35 (29) ปฐก 42:36, 38 (30) 1 ซมอ 18:1
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ชีวิตอยูหรือ" ฝายพวกพ่ีนองไม
รู ที่ จะตอบประการใดเพราะตก
ใจกลัวที่เผชิญหนากับโยเซฟ
4 โยเซฟจึ งบอกพ่ี นองของตน
วา "เชิญเขามาใกลเราเถิด" เขา
ก็เขามาใกลแลวโยเซฟวา "เรา
คือโยเซฟนองที่ พ่ี ขายมายังอี-
ยิปต
5ฉะนั้นบัดนี้ อยาเสียใจไปเลย
อยาโกรธตัวเองที่ ขายเรามาที่นี่
เพราะวาพระเจาทรงใชเราใหมา
กอนหนาพ่ีเพ่ือจะไดชวยชีวิต
6 เพราะมีการกันดารอาหารใน
แผนดินสองปแลว ยังอีกหาปจะ
ทํานาหรือเกี่ยวขาวไมไดเลย
7พระเจ าทรงใช เรามาก อนพ่ี
เพ่ื อสงวนหมู คนจากพวกพี่ ไว
บนแผนดิน และชวยชีวิตของพ่ี
ไวด วยการช วยใหพนอันใหญ
หลวง
8ฉะนั้นบัดนี้มิใชพ่ีเปนผูใหเรา
มาที่นี่ แตพระเจาทรงใหมา
พระองค ทรงโปรดให เราเป น
เหมือนบิดาแกฟาโรห เปนเจา
ในราชวังทั้งสิ้น และเปนผูครอบ
ครองประเทศอียิปตทั้งหมด
โยเซฟสงขาวไปถึงยาโคบ

บิดาของตน
9 เจาจงรีบข้ึนไปหาบิดาเราบอก
ทานวา `โยเซฟบุตรชายของทาน
พูดดังนี้ วา "พระเจาทรงโปรด
ใหลูกเปนเจาเหนืออียิปตทั้งสิ้น

บิดาก็จะตาย ผูรับใชของทานจะ
เปนเหตุใหบิดาผู รับใชของทาน
ผู มี ผมหงอกลงสู หลุ มฝ งศพ
ดวยความทุกข
32 เพราะข าพเจ าผู รั บใชของ
ท านรับประกันนองไวตอบิดา
ของขาพเจาวา `ถาขาพเจาไมพา
นองกลับมาหาบิดา ขาพเจาจะ
รับผิดตอบิดาตลอดไป'
33 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ขอโปรด
ใหขาพเจาผู รับใชของทานอยู
แทนนองโดยเปนทาสของนาย
ของขาพเจา ขอใหนองกลับไป
กับพวกพ่ีของตนเถิด
34 ดวยวา ถานองมิไดอยู กับ
ขาพเจา ขาพเจาจะกลับไปหา
บิดาของขาพเจาอยางไรได นา
กลัววาจะเห็นเหตุรายอุ บัติ ข้ึ น
แกบิดาขาพเจา"

โยเซฟแสดงตนกับพี่นอง

45โยเซฟอดกลั้นตอหนา
บรรดาผู ที่ ยื นอยู ต อ

ไปอีกมิได ทานก็รองสั่งวา "ให
ทุกคนออกไปเสียเถิด" จึงไม
มีผู ใดยืนอยูกับทานดวย ขณะ
ที่ โยเซฟแจ งให พ่ี นองรู จักตั ว
ทาน
2แลวโยเซฟรองไหเสียงดัง คน
อียิปตทั้ งหลายและคนในสํานัก
พระราชวังฟาโรหก็ไดยิน
3 โยเซฟบอกพวกพี่นองของตน
วา "เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมี
(32) ปฐก 43:9 (33) อพย 33:32 (1) ฮชย 2:14-23; กจ 7:13 (2) ปฐก 43:30; 46:29
(3) กจ 7:13 (4) ปฐก 37:28 (5) ปฐก 45:7-8; 50:20 (6) ปฐก 43:1; 47:4, 13
(7) ปฐก 45:5; 50:20; กจ 2:23 (8) ปฐก 41:43; 42:6

 01_gen.pub 
 page 100

 Tuesday, December 13, 2005 10:52 



หนา 101 ปฐมกาล 45
17 ฟาโรห รั บสั่ งกั บโยเซฟว า
"พูดกับพ่ีนองของทานวา `ทํา
ดังนี้ คือเอาของบรรทุกสัตว
กลับไปแผนดินคานาอัน
18 พาบิดาและครอบครั วของ
เจามาหาเรา เราจะประทานของ
ดีที่สุดในแผนดินอียิปตใหพวก
เจา พวกเจาจะไดรับประทานผล
อันอุดมบริบูรณของประเทศนี้'
19 เราสั่ งเจาแลว จงทําดังนี้
เอารถบรรทุกจากประเทศอียิปต
ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของ
เจากับนําบิดาของเจามา
20 อย าเสี ยดายทรั พย สมบั ติ
เลย เพราะของดีที่สุดทั่วประ-
เทศอียิปตเปนของเจาแลว"
21 บรรดาบุตรของอิสราเอลก็
ทําตาม โยเซฟจัดรถบรรทุกให
เขาตามรับสั่งของฟาโรห กับให
เสบียงรับประทานตามทาง
22 โยเซฟใหเสื้อผาคนละสํารับ
แตใหเงินแกเบนยามินสามรอย
เหรียญกับเสื้อหาสํารับ
23 โยเซฟฝากของต อไปนี้ ให
บิดา คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่
สุดในประเทศอียิปต และลาตัว
เมียอีกสิบตัวบรรทุกขาว ขนม
ปง และเสบียงอาหารสําหรับให
บิดารับประทานตามทาง
24 ดังนั้ น โยเซฟสงพ่ีนองไป
แลวเขาก็ออกไป แลวทานสั่งเขา
วา "จงระวังใหดีอยาไดวิวาทกัน

ขอลงมาหาลูก อยาไดชา
10พอจะไดอาศัยอยูในแผนดิน
โกเชน และพอจะไดอยู ใกลลูก
ทั้ งตั วพ อกั บลู กหลานและฝู ง
แพะแกะ ฝูงวัว และทรัพย
ทั้งหมดของพอ
11 ลู กจะบํารุ งรั กษาพ อที่ นั่ น
ดวยยังจะกันดารอาหารอีกหาป
มิฉะนั้ นพอและครอบครั วของ
พอและผูคนที่พอมีอยูจะยากจน
ไป"'
12 ดูเถิด นัยนตาพ่ีและนัยนตา
ของเบนยามิ นน องชายของ
ขาพเจาได เห็นวาเปนปากของ
ขาพเจาเองที่ไดพูดกับพ่ี
13 พ่ีจงเลาใหบิดาของเราฟงถึง
ยศศักดิ์ที่ขาพเจามีอยูในอียิปต
และที่ พ่ี ได เห็นนั้ นทุกประการ
พ่ีจงรีบพาบิดาเราลงมาที่นี่เถิด"
14 โยเซฟกอดคอเบนยามินผู
นองแลวรองไห เบนยามินก็
กอดคอโยเซฟรองไหเหมือนกัน
15 ย่ิงกวานั้นโยเซฟจึงจุบพ่ีชาย
ทั้งปวงและรองไห หลังจากนั้น
พ่ีนองของทานก็สนทนากับโย-
เซฟ

โยเซฟสงรถถึงคานาอัน
ไปรับยาโคบ

16 ขาววา "พ่ีนองของโยเซฟ
มา" ไปถึงราชวังฟาโรห ฟาโรห
กับขาราชการของพระองคก็พา
กันยินดี
(10) ปฐก 46:28, 34 (11) ปฐก 47:12 (12) ปฐก 42:23
(13) ปฐก 46:6-28 (15) ปฐก 48:10 (18) ปฐก 27:28; 47:6
(21) ปฐก 45:19; 46:5 (22) ปฐก 43:34; วนฉ 4:12; 2 พกษ 5:5
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หนา 102ปฐมกาล 45, 46
ชาติใหญที่นั่น
4 เราจะลงไปกับเจ าถึ งอี ยิปต
และเราจะพาเจาข้ึ นมาอีกดวย
แน และโยเซฟจะวางมือบนตา
เจา"
5ยาโคบก็ยกไปจากเบเออรเช-
บา บรรดาบุตรชายอิสราเอลก็
พายาโคบบิดาข้ึ นรถบรรทุกที่
ฟาโรหสงมารับไปกับลูกหลาน
เล็กๆและภรรยาของเขา
6 เขาพาฝู งสั ตว ของตนและ
ทรัพยที่เขาไดมาในแผนดินคา-
นาอันนั้นไปอียิปต ทั้ งยาโคบ
กับบรรดาเชื้อสายของทาน
7 คื อลู กหลานชายหญิ งและ
เชื้ อสายทั้ งหมดของทานเขาไป
ในอียิปต
8ตอไปนี้ เปนชื่ อลูกหลานของ
อิสราเอลที่ เขาไปในอียิปต ทั้ ง
ยาโคบและบุตรชายของทานคือ
รูเบน บุตรหัวปของยาโคบ
9และบุตรชายของรูเบน คือ
ฮาโนค ปลลู เฮสโรน และคารมี
10 บุตรชายของสิเมโอน คือ
เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน
และโศหาร กับชาอูล บุตรชาย
ของหญิงคนคานาอัน
11 บุตรชายของเลวี คือ เกอร-
โชน โคฮาท และเมรารี
12 บุตรชายของยูดาหคือ เอร
โอนัน เช-ลาห เปเรศ เศ-ราห
แตเอรและโอนันไดถึงแกความ

ตามทาง"
25 พวกพ่ี น องก็ พากั นข้ึ นไป
จากอียิปตเขาไปในแผนดินคา-
นาอันไปหายาโคบบิดาของตน
26 บอกบิดาวา "โยเซฟยังมี
ชีวิตอยู ทานเปนผูครอบครอง
ประเทศอียิปตทั้งหมด" แตจิต
ใจยาโคบงงงันเพราะยังไมเชื่ อ
เขา
27 เขาจึ งเล าคําของโยเซฟให
บิดาฟงทุกประการ คือคําที่โย-
เซฟสั่ งพวกเขาไว เมื่ อยาโคบ
เห็นรถบรรทุกที่ โยเซฟสงมารับ
ตน จิตใจของทานก็ฟนแชมชื่น
ข้ึน
28 อิสราเอลจึงวา "เราอิ่ มใจ
แลว โยเซฟลูกเรายังมีชี วิตอยู
เราจะไปเห็นลูกกอนเราตาย"

ยาโคบลงไปยังอียิปต

46อิ สราเอลเดิ นทางไป
พร อมกั บทรั พย ทั้ ง

หมด มาถึงเมืองเบเออรเชบา
และถวายเครื่องบูชาแดพระเจา
ของอิสอัคบิดาของตน
2พระเจาตรัสแกอิสราเอลโดย
นิมิตในเวลากลางคืนวา "ยาโคบ
ยาโคบเอย" ยาโคบทูลวา "ขา
พระองคอยูที่นี่พระเจาขา"
3พระองคจึงตรัสวา "เราคือ
พระเจา คือพระเจาของบิดาเจา
อย ากลั วที่ จะลงไปยั งอี ยิ ปต
เพราะเราจะให เจ าเปนประชา
(26) โยบ 29:24; สดด 126:1; ลก 24:11, 41 (27) วนฉ 15:19 (1) ปฐก 21:31
(2) ปฐก 15:1 (3) ปฐก 12:2 (4) ปฐก 15:16 (5) ปฐก 45:19-21 (6) พบญ 26:5
(8) อพย 1:1-4 (9) อพย 6:15 (10) อพย 6:14 (11) อพย 6:16-17 (12) ปฐก 38:3
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หนา 103 ปฐมกาล 46
ทาน
21 บุตรชายของเบนยามิน คือ
เบลา เบเคอร อัชเบล เก-รา
นาอามาน เอไฮ โรช มุปปม
หุปปม และอารด
22พวกเหลานี้ เปนบุตรชายของ
นางราเชลที่เกิดแกยาโคบ มีสิบ
สี่คนดวยกัน
23 บุตรชายของดานคือ หุชิม
24 บุตรชายของนัฟทาลี คือ
ยาเซเอล กูนี เยเซอร และชิล-
เลม
25พวกเหลานี้ เปนบุตรชายของ
นางบิลฮาห ผูที่ลาบันยกใหแก
นางราเชลบุตรสาวของตน และ
บุตรเจ็ดคนนี้ นางคลอดใหยา-
โคบ
26บรรดาคนของยาโคบซึ่งออก
มาจากบ้ันเอวของทานที่ เขามา
ในอียิปตนั้น ไมนับภรรยาของ
บุตรชายยาโคบ มีหกสิบหกคน
ดวยกัน
27 บุตรชายของโยเซฟซึ่ งเกิด
แกทานในอียิปตมีสองคน นับ
คนทั้ งปวงในครอบครัวของยา-
โคบที่ เขามาในอียิปตไดเจ็ดสิบ
คน

ญาติพี่นองของโยเซฟ
ไปอาศัยในเมืองโกเชน

28 ยาโคบใหยูดาหลวงหนาไป
หาโยเซฟเพ่ื อจะนําหน าไปยั ง
เมืองโกเชน แลวพวกเขาก็มาถึง

ตายในแผนดินคานาอัน บุตร
ชายของเปเรศคือ เฮสโรน และ
ฮามูล
13 บุตรชายของอิสสาคาร คือ
โทลา ปูวาห โยบ และชิมโรน
14 บุตรชายของเศบูลุน คือ
เสเรด เอโลน และยาเลเอล
15พวกเหลานี้ เปนบุตรชายของ
นางเลอาห ซึ่งนางคลอดใหยา-
โคบในปดดานอารัม กับบุตร
สาวชื่ อ ดีนาห บุตรชายหญิง
หมดดวยกันมีสามสิบสามคน
16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟ-
โอน ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี
อาโรดี และอาเรลี
17 บุตรชายของอาเชอร คือ
ยิมนาห อิชอูอาห อิชอูไอ และ
เบรีอาห กับเสราหนองสาวของ
เขา และบุตรชายของเบรีอาห
คือ เฮเบอรและมัลคีเอล
18พวกเหลานี้ เปนบุตรชายของ
นางศิลปาห ผูที่ลาบันยกใหแก
นางเลอาหบุตรสาวของตน และ
บุตรสิบหกคนนี้ นางคลอดให
ยาโคบ
19 บุตรชายของนางราเชลภรร-
ยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยา-
มิน
20 มนัสเสหกับเอฟราอิม เกิด
แกโยเซฟในแผนดินอียิปต ซึ่ ง
นางอาเสนัทบุตรสาวของโปทิ-
เฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให
(13) กดว 26:23 (14) กดว 26:26 (15) ปฐก 35:23; 49:31 (16) กดว 26:15
(17) กดว 26:44 (18) ปฐก 29:24 (19) ปฐก 35:24  (21) กดว 26:38-39
(23) กดว 26:42 (24) กดว 26:48 (25) ปฐก 29:29 (27) อพย 1:5 (28) ปฐก 31:21
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หนา 104ปฐมกาล 46, 47
อาศัยอยูในแผนดินโกเชน เหตุ
วา คนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั้น
เปนที่ พึงรังเกียจสําหรับชาวอี-
ยิปต"

ยาโคบเขาเฝาฟาโรห

47โยเซฟเข าไปทู ลฟา-
โรหวา "บิดาและพ่ี

นองของขาพระองคกับฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัวและทรัพยสมบัติของ
เขาทั้งสิ้นมาจากแผนดินคานา-
อันแลว ดูเถิด พวกเขาอยู ใน
แผนดินโกเชน"
2 โยเซฟเลือกคนจากหมู พ่ีนอง
คือผูชายหาคนพาไปเฝาฟาโรห
3ฟาโรหตรัสถามพ่ีนองของโย-
เซฟวา "พวกเจาเคยทํามาหา
เลี้ยงชีพอยางไร" เขาทูลฟาโรห
วา "ผู รับใชของพระองคเปนผู
เลี้ ยงแพะแกะ ทั้ งพวกขาพระ
องคและบรรพบุ รุษของพวกขา
พระองค"
4 เขาทูลฟาโรหอีกวา "พวกขา
พระองคมาอาศัยอยูในแผนดิน
นี้ เพราะไมมีทุ งหญาจะเลี้ ยง
สัตวของขาพระองคผู รับใชของ
พระองค เพราะเหตุวาในแผน
ดินคานาอันนั้ นกันดารอาหาร
นัก เหตุฉะนี้บัดนี้ ขอโปรดให
ขาพระองคผู รับใชของพระองค
อาศัยอยูในแผนดินโกเชนเถิด"
5ฟาโรห จึ งตรั สแก โยเซฟว า
"บิดาและพ่ีนองของทานมาหา

แผนดินโกเชน
29 โยเซฟก็จัดรถมาของตนข้ึน
ไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอล
บิดาของตน พอเห็นบิดาทานก็
กอดคอบิดาไวรองไหเปนเวลา
นาน
30 อิ สราเอลพูดกั บโยเซฟว า
"เดี๋ ยวนี้ พ อจะตายก็ ตามเถิ ด
เพราะพ อได เห็นหน าเจ าแล ว
และรูวาเจายังมีชีวิตอยู"
31 โยเซฟจึ งบอกพ่ี น องและ
ครอบครัวของบิดาวา "เราจะข้ึน
ไปแสดงแกฟาโรห และทู ลแก
พระองควา `พ่ีนองและครอบ
ครัวของบิดาผูเคยอยูในแผนดิน
คานาอั นนั้ นมาหาข าพระองค
แลว
32 คนเหลานั้ นเปนผู เลี้ ยงแกะ
มีอาชีพเลี้ยงสัตว เขาพาฝูงแพะ
แกะ ฝูงวัว กับทรัพยสมบัติของ
เขาทั้งสิ้นมาดวย'
33 และตอมาเมื่ อฟาโรหจะรับ
สั่ งใหทานเขาเฝาและจะถามวา
`พวกเจ าเคยทํามาหาเลี้ ยงชีพ
อยางไร'
34 ทานทั้ งหลายจงทูลวา `การ
ทํามาหาเลี้ยงชีพของผูรับใชของ
พระองคนั้ นเกี่ ยวของกับพวก
สัตวใชงานตั้ งแตเปนเด็กมาจน
ทุกวันนี้ ทั้งขาพระองคทั้งหลาย
และบรรพบุ รุษของขาพระองค
ดวย' เพ่ือทานทั้ งหลายจะได
(29) ปฐก 41:43 (30) ลก 2:29-30 (31) ปฐก 47:1
(32) ปฐก 47:3 (33) ปฐก 47:2-3 (34) ปฐก 30:35 (1) ปฐก 45:10
(2) กจ 7:13 (3) ปฐก 46:32-34; อพย 2:17, 19 (4) ปฐก 15:13; 43:1; 46:34
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หนา 105 ปฐมกาล 47
โยเซฟขายอาหารใหแก
ประชาชนและซื้อท่ีดิน

สําหรับฟาโรห
13 และทั่ วแผนดินขาดอาหาร
เพราะการกันดารอาหารรายแรง
จนแผนดินอี ยิปตและแผนดิน
คานาอันทั้งสิ้นหิวโหยเพราะการ
กันดารอาหาร
14 โยเซฟรวบรวมเงินทั้งหมดที่
ได จากการขายข าวในประเทศ
อียิปตและแผนดินคานาอันและ
โยเซฟนําเงินนั้ นไปไวในราชวัง
ฟาโรห
15 เมื่ อเงิ นในประเทศอี ยิปต
และแผนดินคานาอันหมดแลว
ชาวอียิปตทั้ งปวงมากราบเรียน
โยเซฟวา "ขออาหารใหพวก
ขาพเจาเถิด เหตุใดพวกขาพ-
เจาจะตองอดตายตอหนาทาน
เพราะเงินหมดเลา"
16 โยเซฟจึงบอกวา "ถาเงิน
หมดแลวจงเอาฝูงสัตวของเจา
มาและเราจะให ข าวแลกกั บ
สัตว"
17 เขาก็นําฝูงสัตวมาใหโยเซฟ
โยเซฟก็ใหอาหารแกเขาแลกกับ
มา แพะแกะ ฝูงวัวและลา ในป
นั้ นทานจายอาหารแลกกับสัตว
ตางๆของเขา
18 เมื่อปนั้นสิ้นสุดลงแลว เขาก็
มาหาทานในปที่สองกราบเรียน
ทานวา "พวกขาพเจาจะไมปด

ทานแลว
6ท านมีประเทศอี ยิปต อยู ตอ
หนา ใหบิดาและพ่ีนองของทาน
ตั้ งหลักแหลงอยู ในแผนดินดีที่
สุดคือให เขาอยู แผนดินโกเชน
แลวในพวกพี่นองนั้น ถาทานรู
วา ผูใดเปนคนมีความสามารถ
จงตั้ งผู นั้ นให เปนหัวหนากอง
เลี้ยงสัตวของเรา"
7 โยเซฟก็ พายาโคบบิ ดาของ
ทานเขาเฝาฟาโรห ยาโคบก็
ถวายพระพรแกฟาโรห
8ฟาโรห จึ งตรั สถามยาโคบว า
"อายุทานไดเทาไร"
9ยาโคบทูลตอบฟาโรหวา "ขา
พระองคดํารงชีวิตสัญจรอยูนับ
ไดรอยสามสิบป ชีวิตของขา
พระองคสั้ นและมีความลําบาก
ไม เท าอายุ บรรพบุ รุ ษของข า
พระองคในวันที่ดํารงชีวิตสัญจร
อยูนั้น"
10 ยาโคบถวายพระพรแกฟา-
โรห แลวทูลลาไปจากฟาโรห
11 ฝายโยเซฟใหบิดาและพวก
พ่ี นองของตนอยู และถือกรรม
สิทธิ์ที่ดินในประเทศอียิปต ใน
แผนดินที่ดีที่สุดคือ ในแผนดิน
ราเมเสส ตามรับสั่งของฟาโรห
12 โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและพวกพี่
นองรวมทั้ งครอบครัวของบิดา
ใหมีอาหารรับประทานตามจํา-
นวนคนในครอบครัว
(6) ปฐก 20:15; 45:10, 18 (7) ปฐก 47:10; 48:15, 20 (9) ปฐก 5:5; 11:10-11
(10) ปฐก 47:7 (11) ปฐก 47:6, 27; อพย 1:11; 12:37 (12) ปฐก 45:11; 50:21
(13) ปฐก 41:30; กจ 7:11 (14) ปฐก 41:56; 42:6 (15) ปฐก 47:19
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23 โยเซฟชี้แจงแกประชาชนทั้ ง
ปวงวา "ดูเถิด วันนี้ เราซื้อตัว
พวกเจากับที่ดินของเจาใหเปน
ของฟาโรหแลว นี่เราจะใหเมล็ด
ข าวแกพวกเจ าและพวกเจาจง
เอาไปหวานเถิด
24 และตอมา เมื่อไดผลแลวจง
ถวายสวนหนึ่งในหาสวนแกฟา-
โรห เก็บสี่ สวนไวเปนของตน
สําหรั บใช เป นเมล็ ดข าวบ าง
เปนอาหารสําหรับเจาและครอบ
ครัวกับเด็กเล็กบาง"
25 คนทั้งหลายก็กลาววา "ทาน
ชวยชีวิตขาพเจาไว ขอใหขาพ-
เจ าทั้ งหลายได รับความกรุณา
ในสายตาของนายข าพเจ าเถิด
ข าพเจ าทั้ งหลายยอมเปนทาส
ของฟาโรห"
26 โยเซฟตั้ งเป นกฎหมายใน
ประเทศอียิปตตราบเทาทุกวันนี้
วา ใหฟาโรหไดสวนหนึ่ งในหา
สวน เวนแตที่ดินของปุโรหิตเทา
นั้นไมตกเปนของฟาโรห

ยาโคบตองการ
ถูกฝงไวในเฮโบรน

27 พวกอิ สราเอลอาศัยอยู ใน
ประเทศอียิปต ณ แผนดินโก-
เชน เขามีทรัพยสมบัติที่ นั่ น
และมีลูกหลานทวีข้ึนมากมาย
28 ยาโคบมีชี วิตอยู ในแผนดิน
อียิปตสิบเจ็ดป รวมอายุยาโคบ
ไดรอยสี่สิบเจ็ดป

บังเร่ืองนี้ไวจากนายของขาพเจา
วา เงินของขาพเจาหมดแลวและ
ฝู งสัตว ของข าพเจ าก็ เปนของ
นายแลวดวย ขาพเจาไมมีสิ่งใด
เหลือในสายตาของทานเลย เวน
แตตัวขาพเจากับที่ดินเทานั้น
19 เหตุ ใดข าพเจ าทั้ งหลายจะ
ตองอดตายตอหนาตอตาทาน
เลา ทั้งตัวขาพเจากับที่ดินของ
ขาพเจาทั้ งหลายดวย ขอทาน
โปรดซื้ อพวกข าพเจ ากับที่ ดิน
แลกกับอาหาร ขาพเจาทั้งหลาย
กับที่ ดินจะเปนทาสของฟาโรห
ขอท านโปรดให เมล็ ดข าวแก
พวกขาพเจา เพ่ือขาพเจาทั้ ง
หลายจะมีชีวิตอยู ไดและไมตาย
เพ่ือที่ดินนั้นจะไมรกรางไป"
20 โยเซฟก็ซื้ อที่ ดินทั้ งหมดใน
อียิปตใหแกฟาโรห เพราะคน
อี ยิปตทุกคนขายไรนาของตน
เนื่องจากการกันดารอาหารรุน-
แรงตอเขาย่ิงนัก เพราะฉะนั้น
แผนดินจึงตกเปนของฟาโรห
21 สวนประชาชนเหลานั้น โย-
เซฟให เขาย ายไปอยู ที่ เมื อง
ตางๆทั่วประเทศอียิปต
22 เวนแตที่ดินของพวกปุโรหิต
เทานั้ นโยเซฟไมไดซื้ อ เพราะ
ปุโรหิตไดรับปนสวนจากฟาโรห
และดํารงชี วิตอาศัยตามสวนที่
ฟาโรหพระราชทาน เหตุฉะนี้
เขาจึงไมไดขายที่ดินของเขา
(19) ปฐก 43:8 (20) วว 5:5-10; 11:15
(22) ปฐก 41:45; ลนต 25:34; อสร 7:24 (25) ปฐก 33:15
(26) ปฐก 47:22 (27) ปฐก 17:6; 26:4; 35:11; 46:3; 47:11; อพย 1:7; พบญ 26:5
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หนา 107 ปฐมกาล 47, 48
3 ยาโคบจึ งพู ดกั บโยเซฟว า
"พระเจ าผู ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ได
สําแดงพระองคแกพอที่ ตําบล
ลูสในแผนดินคานาอัน และทรง
อวยพระพรแกพอ
4และตรัสแกพอวา  `ดูเถิด เรา
จะให เจามีลูกดกทวีย่ิ งข้ึ นและ
เราจะทําใหเจาเปนชนชาติใหญ
และจะยกแผนดินนี้ ใหแก เชื้ อ
สายของเจาที่มาภายหลังเจาเปน
กรรมสิทธิ์เปนนิตย'
5สวนบุตรชายทั้ งสองของเจาที่
เกิ ดแก เจ าในประเทศอี ยิ ปต
กอนพอมาหาเจาในอียิปตก็เปน
บุตรของพอ เอฟราอิมและ
มนั สเสห จะต องเป นของพ อ
เหมือนรูเบนและสิเมโอน
6 ส วนบุ ตรของเจ าที่ เกิ ดมา
ภายหลังเขาจะนับเปนบุตรของ
เจา เขาจะไดชื่อตามพ่ีชาย
ในการรับมรดกของเขา
7และสําหรับพอ เมื่ อพอจาก
ปดดานมา นางราเชลซึ่งอยูกับ
พอก็ไดสิ้ นชีวิตในแผนดินคา-
นาอั นขณะอยู ตามทางยั งห าง
จากเอฟราธาห แลวพอไดฝง
ศพเธอไว ริมทางไปเอฟราธาห
คือเบธเลเฮม"
8อิสราเอลเห็นบุตรชายทั้ งสอง
ของโยเซฟจึงถามวา "นี่ใคร"
9โยเซฟตอบบิดาของตนวา "นี่
เปนบุตรชายของลูกที่ พระเจ า

29 เวลาที่ อิสราเอลจะสิ้ นชีพก็
ใกลเขามาแลว ทานจึงเรียกโย-
เซฟบุตรชายทานมาสั่ งวา "ถา
เดี๋ ยวนี้ เราไดรับความกรุณาใน
สายตาของเจา เราขอรองใหเจา
เอามือของเจาวางไวใตขาออน
ของเรา และปฏิบัติตอเราดวย
ความเมตตากรุ ณาและจริ งใจ
ขอเจาโปรดอยาฝงศพเราไวใน
อียิปตเลย
30 แตเราจะถูกฝงไวกับบรรพ-
บุรุษของเรา แลวเจาจงนําเรา
ออกจากอียิปตไปฝงไว ณ ที่ฝง
ศพบิดาเราเถิด" โยเซฟก็สัญญา
วา "ขาพเจาจะกระทําตามที่ทาน
สั่ง"
31 อิสราเอลจึงบอกวา "จงปฏิ-
ญาณตัวใหเราดวย" โยเซฟก็
ปฏิญาณใหบิดา แลวอิสราเอลก็
กราบลงที่บนหัวนอน

บุตรชายโยเซฟ
เย่ียมเยียนยาโคบ

48และต อม าภายหลั ง
เหตุการณเหลานี้  มี

คนเรียนโยเซฟวา "ดูเถิด บิดา
ของทานปวย" โยเซฟก็พามนัส-
เสหและเอฟราอิมบุตรชายทั้ ง
สองของตนไป
2มีคนบอกยาโคบวา "ดูเถิด
โยเซฟบุตรชายมาหาทาน" อิส-
ราเอลก็รวบรวมกําลังลุกข้ึนนั่ ง
บนที่นอน
(29) ปฐก 24:2-4, 49; 50:25 (30) ปฐก 49:29; 50:5-13 (31) ปฐก 48:2
(1) ปฐก 41:51 (3) ปฐก 28:13, 19; 35:6, 9 (4) ปฐก 17:8; 35:12
(5) ปฐก 41:50; 46:20; 48:8 (7) ปฐก 35:9, 16, 19-20 (9) ปฐก 27:4; 47:15
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อับราฮัมและอิสอัคบิดาขาพเจา
ดําเนินอยู เฉพาะพระพักตรนั้ น
ขอพระเจาผูทรงบํารุงเลี้ยงชีวิต
ขาพเจาตั้งแตเกิดมาจนวันนี้
16 ขอทูตสวรรคที่ ไดชวยขาพ-
เจาใหพนจากความชั่วรายทั้งสิ้น
โปรดอวยพรแกเด็กหนุมทั้งสอง
นี้ ใหเขาสืบชื่อของขาพเจาและ
ชื่อของอับราฮัมและชื่อของอิส-
อัคบิดาของขาพเจาไวและขอให
เขาเจริญข้ึนเปนมวลชนบนแผน
ดินเถิด"
17 ฝายโยเซฟเมื่ อเห็นบิดาวาง
มือขางขวาบนศีรษะของเอฟรา-
อิมก็ไมพอใจ จึงจับมือบิดาจะ
ยกจากศีรษะเอฟราอิมวางบน
ศีรษะมนัสเสห
18 โยเซฟพูดกั บบิ ดาของตน
วา "ไมถูก  บิดาของขาพเจา
เพราะคนนี้เปนหัวป ขอทานวาง
มือขวาบนศีรษะคนนี้เถิด"
19 บิ ดาก็ ไม ยอมจึ งตอบว า
"พอรูแลว ลูกเอย พอรูแลว เขา
จะเปนคนตระกูลหนึ่งดวย และ
เขาจะใหญโตดวย แตแทจริง
นองชายจะใหญโตกวาพ่ี และ
เชื้ อสายของนองนั้ นจะเปนคน
หลายประชาชาติดวยกัน"
20 วันนั้ นอิสราเอลก็ใหพรแก
ทั้งสองคนวา "พวกอิสราเอลจะ
ใชชื่ อเจาใหพรวา `ขอพระเจา
ทรงโปรดให ท านเป นเหมื อน

ประทานแก ลู กในแผนดิ นนี้ "
อิสราเอลจึงวา "ขอเจาพาบุตร
ทั้งสองเขามาเพ่ือพอจะไดใหพร
แกเขา"
10 คราวนั้นตาของอิสราเอลมืด
มัวไปเพราะชรา มองอะไรไม
เห็น โยเซฟพาบุตรเขามาใกล
บิดา บิดาก็จุบกอดเขา
11 อิสราเอลบอกโยเซฟวา "แต
กอนพอคิดวา จะไมไดเห็นหนา
เจา แตดูเถิด พระเจาทรงโปรด
ใหพอเห็นทั้ งเชื้ อสายของเจ า
ดวย"
12 โยเซฟเอาบุตรออกมาจาก
ระหวางเขาของทาน แลวกราบ
ลงถึงดิน
เอฟราอิมกับมนัสเสหจะเปน
หัวหนาตระกูลสองตระกูล

ของอิสราเอล
13 โยเซฟจูงบุตรทั้ งสองเขาไป
ใกลบิดา มือขวาจับเอฟราอิมให
อยู ขางซายอิสราเอล และมือ
ซายจับมนัสเสห ใหอยู ข างขวา
อิสราเอล
14 ฝ ายอิ สราเอลก็ เหยียดมื อ
ขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิม
ผูเปนนอง และมือซายวางไวบน
ศีรษะมนัสเสห โดยตั้งใจเหยียด
มือออกเชนนั้น เพราะมนัสเสห
เปนบุตรหัวป
15 แล วอิสราเอลกล าวคําอวย
พรแกโยเซฟวา "ขอพระเจาที่
(10) ปฐก 27:1, 27; 45:15; 1 ซมอ 3:2 (11) ปฐก 45:26
(14) ปฐก 48:19; ยชว 17:1 (15) ปฐก 17:1; 24:40 (16) ปฐก 22:11, 15-18
(17) ปฐก 48:14 (19) ปฐก 48:14; กดว 1:33, 35; พบญ 33:17 (20) นรธ 4:11-12
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หนา 109 ปฐมกาล 48, 49
5สิเมโอนกับเลวีเปนพ่ีนองกัน
เครื่องอาวุธรายกาจอยูในที่อา-
ศัยของเขา
6 โอ จิตวิญญาณของเราเอย
อย าเข าไปในที่ ลึ กลั บของเขา
ยศบรรดาศักดิ์ของเราเอย อยา
เขารวมในที่ ประชุมของเขาเลย
เหตุวาเขาฆาคนดวยความโกรธ
เขาทําลายกําแพงเมืองตามอํา-
เภอใจเขา
7 ใหความโกรธอันรุนแรงของ
เขาเปนที่ แชง ใหความโทโสดุ
รายของเขาเปนที่สาปเถิด เราจะ
ให เขาแตกแยกกันในพวกยา-
โคบ จะใหเขาพลัดพรากไปใน
พวกอิสราเอล
8 ยูดาหเอย พวกพ่ีนองจะสรร-
เสริญเจา มือของเจาจะจับคอ
ของศัตรูของเจา บุตรทั้ งหลาย
ของบิดาจะกราบเจา
9 ยูดาหเปนลูกสิงโต ลูกเอย
เจาก็ไดลุกข้ึ นจากการจับสัตว
เขากมลง เขาหมอบลงเหมือน
สิงโตตัวผู และเหมือนสิงโตแก
ใครจะแหยเขาใหลุกข้ึน
10 ธารพระกรจะไมขาดไปจาก
ยูดาห หรือผูทรงตั้ งพระราช
บัญญัติจะไม ขาดไปจากหว าง
เทาของเขา จนกวาชีโลหจะมา
และชนชาติทั้ งหลายจะรวบรวม
เขากับผูนั้น
11 เขาผู กลาของเขาไว ที่ เถา

เอฟราอิมและเหมือนมนัสเสห
เถิด'" อิสราเอลจึงใหเอฟราอิม
เปนใหญกวามนัสเสห
21 อิสราเอลบอกโยเซฟวา "ดู
เถิด พอจะตายแลว แตพระเจา
จะทรงสถิตอยู กับพวกเจาและ
จะพาพวกเจ ากลั บไปสู แผ น
ดินของบรรพบุรุษของเจา
22 ย่ิงกวานั้นอีก พอจะยกสวน
หนึ่ งที่พอตีไดจากมือคนอาโม-
ไรตดวยดาบและธนูของพอนั้น
ใหแกเจาแทนที่จะใหพ่ีนองของ
เจา"

ยาโคบกลาวคําอวยพร

49ยาโคบเรี ยกบรรดา
บุตรชายของตนมาสั่ ง

วา "พวกเจามาชุมนุมกันแลวเรา
จะบอกเหตุที่จะบังเกิดแกเจาใน
ยุคสุดทาย
2 บุตรชายของยาโคบเอย จงมา
ประชุมกันฟง จงฟงคําอิสราเอล
บิดาของเจา
3 รูเบนเอย เจาเปนบุตรหัวป
ของเรา เปนกําลังและเปนผล
แรกแหงเร่ียวแรงของเรา เปน
ยอดแหงความมีเกียรติและยอด
ของความรุนแรง
4 เจาไมมั่นคงเหมือนดั่งน้ํา จึง
เปนยอดไมได ดวยเจาลวงเขา
ไปถึงที่นอนบิดาของเจา เจาทํา
ใหที่นอนนั้นเปนมลทิน เขาลวง
เขาไปถึงที่นอนของเรา
(21) ปฐก 28:15; 46:4; 50:24 (22) ปฐก 34:28; ยชว 24:32 (1) พบญ 33:1, 6-25
(3) ปฐก 29:32 (4) ปฐก 35:22 (6) ปฐก 34:26; สดด 26:9 (7) ยชว 19:1, 9; 21:1
(8) พบญ 33:7; 1 พศด 5:2 (9) กดว 23:24; 24:9 (10) กดว 24:17; สดด 2:6-9
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ปลดปลอย เขากลาวคําอันไพ-
เราะ
22 โยเซฟเปนกิ่ งที่ เกิดผลดก
เปนกิ่ งที่ เกิดผลดกอยู ริมบอน้ํา
มีกิ่งพาดขามกําแพง
23 พวกพรานธนู ได ทําให เขา
ทุกขโศก ทั้งยิงและเกลียดชังเขา
24 แตธนูของเขาเองยืนหยัดตอ
สู ลําแขนของเขามีกําลังข้ึนโดย
พระหัตถของพระเจาผูทรงเด-
ชานุภาพของยาโคบ (ผู เลี้ ยง
แกะคือศิลาแหงอิสราเอลมาจาก
พระองคนั้น)
25 โดยพระเจาของบิดาเจาผูจะ
ทรงชวยเจา โดยพระองคทรง
ศักดานุภาพใหญย่ิ ง ผู จะทรง
อวยพระพรแก เจาด วยพรที่ มา
จากฟาเบ้ืองบน พรที่มาจากใต
ทะเลเบ้ืองลาง พรที่มาจากนม
และครรภ
26 สวนพรที่มาจากบิดาของเจา
มีมากกวาพรที่มาจากบรรพบุรุษ
ของเรา จนถึงที่สุดแหงเนินเขา
เนืองนิตย ขอพรเหลานั้นอยูบน
ศีรษะของโยเซฟ และอยู เบ้ือง
บนกระหมอมศีรษะแหงผูที่ตอง
พรากจากพ่ีนอง
27 ฝ ายเบนยามินจะล าเหย่ื อ
เหมือนสุนัขปา เวลาเชาเขาจะ
กินเหย่ือเสีย เวลาเย็นเขาจะ
แบงปนของที่แยงชิงไว"
28 ทั้ งหมดนี้ เปนตระกูลทั้ งสิบ

องุ นและผูกลูกลาของเขาไวที่
เถาองุ นดีที่ สุด เขาซักผาของ
เขาดวยน้ําองุน เขาซักเสื้ อ
ผาของเขาดวยเลือดแหงผลองุน
12 ตาเขาจะแดงด วยน้ํ า องุ น
และฟนเขาขาวดวยน้ํานม
13 เศบูลุนจะอาศัยอยูที่ ทาเรือ
ริมทะเล เขาจะเปนทาจอดเรือ
เขตแดนของเขาจะตอกันไปถึง
เมืองไซดอน
14 ฝ ายอิ สสาคาร เป นตั วลามี
กําลังมากหมอบลงกลางสัมภา-
ระของมัน
15 เขาเห็นว าที่ พักดีและแผน
ดินสบาย จึงยอบาของตนลงรับ
ไว ยอมเปนทาสรับใชการงาน
16 สวนดานจะปกครองพลไพร
ของตน เหมือนเปนตระกูลหนึ่ง
ในอิสราเอล
17 ดานจะเป นงู อ ยู ตามทาง
เปนงูพิษที่อยูในหนทางที่กัดสน
เทามา ใหคนข่ีตกหงายลง
18 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองค รอคอยความรอดจาก
พระองค
19 ฝายกาดนั้ นจะมีกองทัพมา
ยํ่ายีเขา แตในที่สุดเขาจะกลับ
ตามไลตีกองทัพนั้น
20 อาหารบริ บู รณ จะเกิ ดจาก
อาเชอร และเขาจะผลิตเครื่ อง
เสวยสําหรับกษัตริย
21 นัฟทาลี เปนกวางตั วเมียที่
(13) ปฐก 10:19 (14) 1 พศด 12:32 (15) 1 ซมอ 10:9 (16) พบญ 33:22
(17) วนฉ 18:27 (18) อสย 25:9 (19) พบญ 33:20 (20) พบญ 33:24
(21) พบญ 33:23 (23) สดด 118:13 (24) ปฐก 45:11 (26) พบญ 33:15-16
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หนา 111 ปฐมกาล 49, 50
ขาราชการของตน ใหอาบยา
รักษาศพบิดาไว พวกหมอก็อาบ
ยารักษาศพอิสราเอล
3 เขาทําการอาบยารักษาศพนั้น
ถึงสี่ สิบวัน จึงสําเร็จเวลาของ
การอาบยารักษาศพ ชาวอียิปต
ก็ไวทุกขใหอิสราเอลถึงเจ็ดสิบ
วัน
4 เมื่ อวันเวลาที่ ไวทุกขใหทาน
ผานพนไปแลว โยเซฟก็เรียน
ขาราชสํานักของฟาโรหวา "ถา
บัดนี้ ข าพเจาไดรับความกรุณา
ในสายตาของทาน ขอโปรดไป
ทูลที่พระกรรณของฟาโรหวา
5 บิดาใหเราปฏิญาณไว โดย
กลาววา `ดูเถิด พอจวนจะตาย
แลว จงเอาศพพอไปฝงไวในอุ-
โมงคที่พอไดขุดไวสําหรับพอ ณ
แผนดินคานาอัน' เหตุฉะนั้นบัด
นี้ขออนุญาตใหขาพเจาข้ึนไปฝง
ศพบิดาแลวขาพเจ าจะกลับมา
อีก"
6ฟาโรหก็รับสั่งวา "จงข้ึนไปฝง
ศพบิดาของท านตามคําที่ บิดา
ใหทานปฏิญาณไวนั้นเถิด"
7 โยเซฟจึ งข้ึ นไปฝ งศพบิ ดา
พวกขาราชการของฟาโรห ผู
ใหญ ในราชสํานักและบรรดาผู
ใหญทั่ วแผนดินอี ยิปตทั้ งสิ้ นก็
ตามไปดวย
8กับครอบครัวทั้ งหมดของโย-
เซฟ พวกพ่ีนองและครอบครัว

สองของอิสราเอล นี่เปนถอยคํา
ที่ บิดากลาวไวแกเขาและอวยพร
เขา ยาโคบใหพรแกทุกคนอยาง
เหมาะสมกับแตละคน

สถานท่ีฝงศพของยาโคบ
29 ยาโคบกําชั บเขาและกล าว
แกเขาวา "เราจะไปอยู รวมกับ
บรรพบุรุษของเรา จงฝงเราไว
กับบรรพบุรุษของเราในถ้ําที่นา
ของเอโฟรนคนฮิตไทต
30 ในถ้ําที่ อยู ในนาชื่ อมัคเป-
ลาห หนามัมเรในแผนดินคา-
นาอัน ซึ่ งอับราฮัมไดซื้อกับนา
ของเอโฟรนคนฮิตไทต ไว เปน
กรรมสิทธิ์เพ่ือใชเปนสุสาน
31ณ ที่นั่น เขาฝงศพอับราฮัม
และซาราหภรรยาของเขา ที่นั่น
เขาไดฝงศพอิสอัคและเรเบคาห
ภรรยาของเขา และที่นั่นเราฝง
ศพเลอาห
32 นากับถ้ําที่ อยู ในนานั้ นเรา
ซื้อจากลูกหลานของเฮท"
33 เมื่ อยาโคบสั่ งบุตรชายของ
ตนเสร็จแลว ก็ยกเทาข้ึนบนที่
นอน แลวก็สิ้นลมหายใจ และ
ถูกรวบรวมไปอยู กับบรรพบุรุษ
ของทาน

การฝงศพของยาโคบ

50โยเซฟซบหนาลงที่หนา
บิดาแลวรองไหและจุบ

ทาน
2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที่ เปน
(29) ปฐก 15:15 (30) ปฐก 23:3-20 (1) ปฐก 46:4, 29; 2 พกษ 13:14
(2) ปฐก 50:26; 2 พศด 16:14; มธ 26:12 (3) ปฐก 37:34; กดว 20:29; พบญ 34:8
(4) อสธ 4:2 (5) ปฐก 47:29-31; 2 พศด 16:14; อสย 22:16; มธ 27:60

 01_gen.pub 
 page 111

 Tuesday, December 13, 2005 10:52 



หนา 112ปฐมกาล 50
โยเซฟปลอบประโลม

พวกพี่นอง
15 เมื่ อพวกพ่ี ชายของโยเซฟ
เห็นวาบิดาสิ้ นชีวิตแลว เขาจึง
พูดวา "บางทีโยเซฟจะชังพวก
เรา และจะแกแคนพวกเราแน
นอน เพราะการประทุษรายที่
พวกเราเคยกระทําแกเขา"
16พวกพ่ีก็ใชคนไปเรียนโยเซฟ
วา "บิดาทานเมื่อกอนจะสิ้นใจ
นั้นสั่งไววา
17 `พวกเจ าจงเรียนโยเซฟว า
บัดนี้ เราขอท านโปรดให อภั ย
การละเมิดและบาปของพวกพี่
ชายที่ประทุษรายทาน' บัดนี้ขอ
ทานโปรดใหอภัยการละเมิดของ
ขาพเจาทั้งหลายผู รับใชของพระ
เจาของบิดาทาน" โยเซฟจึงรอง
ไหเมื่อฟงพ่ีชายเรียนดังนี้
18 พ่ีชายก็พากันมากราบลงตอ
หนาโยเซฟดวยวา "ดูเถิด ขาพ-
เจ าทั้ งหลายเป นผู รั บใช ของ
ทาน"
19 โยเซฟจึงบอกเขาวา "อยา
กลัวเลย เราเปนดังพระเจาหรือ
20 สําหรับพวกทาน พวกทาน
คิดรายตอเราก็จริง แตฝายพระ
เจาทรงดําริใหเกิดผลดีอยางที่
บังเกิดข้ึนแลวในวันนี้ คือชวย
ชีวิตคนเปนอันมาก
21 ฉะนั้ นบัดนี้ พ่ี อย ากลั วเลย
เราจะบํารุงเลี้ยงพ่ีทั้ งบุตรดวย"

ของบิดาท านก็ ไปด วยเหมื อน
กัน เวนแตเด็กเล็กๆและฝูง
แพะแกะฝูงวัวเทานั้น เขาใหอยู
ในแผนดินโกเชน
9มีขบวนราชรถ ขบวนมาไปกับ
ทาน เปนขบวนใหญมาก
10 เขาก็พากั นมาถึ งลานนวด
ขาวแหงอาทาด ซึ่ งอยูฟากแม
น้ําจอรแดนขางโนน ที่นั้ นเขา
ร องไห คร่ํ าครวญเป นอั นมาก
โยเซฟก็ไวทุกขใหบิดาเจ็ดวัน
11 เมื่ อชาวแผนดินนั้ นคือคน
คานาอันได เห็ นการไว ทุ กข ที่
ลานอาทาด เขาจึงพูดกันวา "นี่
เปนการไวทุกขใหญของชาวอี-
ยิปต" เหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อ
ตําบลนั้นวา อาเบลมิสราอิม
ตําบลนั้นอยูฟากแมน้ําจอรแดน
ขางโนน
12 บุตรชายยาโคบกระทําตาม
คําที่ทานสั่งเขาไว
13 คือบรรดาบุตรชายเชิญศพ
ไปยังแผนดินคานาอัน แลวฝง
ไว ในถ้ํ าที่ อยู ในนาชื่ อมัคเป-
ลาห ซึ่ งอับราฮัมซื้ อไวกับนา
จากเอโฟรนคนฮิตไทต เปน
กรรมสิทธิ์ เพ่ือใชเปนสุสาน อยู
หนามัมเร
14 เมื่อฝงศพบิดาแลว โยเซฟก็
กลับมายังอียิปต ทั้ งทานกับ
พวกพ่ีนองและคนทั้ งปวงที่ ไป
ในงานฝงศพบิดาของทาน
(10) 1 ซมอ 31:13 (13) ปฐก 23:16-20; 49:29-31 (15) โยบ 15:21
(17) ปฐก 49:25; สภษ 28:13 (18) ปฐก 37:7-10; 41:43 (19) ปฐก 30:2; 45:5
(20) สดด 56:5; กจ 3:13-15 (21) มธ 5:44
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หนา 113 ปฐมกาล 50
จะทรงเย่ียมเยียนพวกทานเปน
แน และจะพาพวกทานออกไป
จากประเทศนี้ ใหถึ งแผนดินที่
พระองคทรงปฏิญาณไวกับอับ-
ราฮัม อิสอัคและยาโคบ"
25 โยเซฟก็ ให ลู กหลานของ
อิสราเอลปฏิญาณตัววา  "พระ
เจาจะทรงเย่ี ยมเยียนพวกทาน
เปนแนแลวทานทั้งหลายตองนํา
กระดูกของเราไปจากที่นี่"
26 โยเซฟสิ้นชีพเมื่ออายุไดรอย
สิบป เขาก็อาบยารักษาศพไว
แลวบรรจุไวในโลงที่อียิปต

โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่นอง
และพูดอยางกรุณาตอเขา
โยเซฟใหลูกหลานอิสราเอล

ปฏิญาณไว
22 โยเซฟอาศัยอยูในอียิปต ทั้ง
ทานและครอบครัวบิดาของทาน
โยเซฟอายุยืนไดรอยสิบป
23 โยเซฟไดเห็นลูกหลานเหลน
ของเอฟราอิม บุตรของมาคีรผู
เปนบุตรชายของมนัสเสหก็เกิด
มาบนเขาของโยเซฟ
24 โยเซฟจึงบอกพวกพ่ีนองวา
"เราจวนจะตายแลว และพระเจา

(23) ปฐก 30:3; กดว 26:29
(24) ปฐก 26:3; 35:12; 46:4; อพย 3:16
(25) อพย 13:19; พบญ 1:8; 30:1-8
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