หนา 1
ปฐมกาล

1

การทรงสราง
ในเริ่ มแรกนั้ น พระเจ าทรง
เนรมิ ตสร างฟ าและแผ น ดิ น
โลก
2แผ นดิ นโลกนั้ นก็ ปราศจากรู ป
ร างและว างเปล าอยู ความมื ด
อยู เหนื อผิ วน้ํา และพระวิ ญญาณของพระเจ า ปกอยู เหนื อ
ผิวน้ํานั้ น
วันที่ หนึ่ ง
ปรากฏมีความสวางเกิดขึ้ น
3พระเจาตรั สวา "จงใหมี ความ
สวาง" แลวความสวางก็เกิดขึ้ น
4พระเจ าทรงเห็ นว าความสว าง
นั้ นดี และพระเจาทรงแยกความ
สวางนั้ นออกจากความมืด
5 พระเจ า ทรงเรี ยกความสว า ง
นั้ นวาวัน และพระองคทรงเรียก
ความมื ดนั้ นว าคื น มี เวลาเย็ น
และเวลาเชาเปนวันที่ หนึ่ ง
วันที่ สอง มีเมฆ
ปรากฏอยู เหนือผิวน้ํานั้ น
6พระเจ าตรั สว า "จงให มี พื้ น
อากาศในระหว างน้ํา และจงให
พื้ นอากาศนั้ นแยกน้ํ า ออกจาก
น้ํา"
7 พระเจ า ทรงสร า งพื้ นอากาศ
และทรงแยกน้ําซึ่ งอยู ใต พื้นอากาศจากน้ํ า ซึ่ งอยู เหนื อพื้ นอากาศ ก็เปนดังนั้ น
8พระเจ าทรงเรี ยกพื้ นอากาศว า

ฟ า มีเวลาเย็ นและเวลาเช าเป น
วันที่ สอง
วันที่ สามปรากฏวามีทะเล
แผนดินและพืชพันธุ ตางๆ
9พระเจาตรัสวา "จงใหน้ําที่ อยู
ใต ฟ ารวบรวมเข า อยู แห ง เดี ยว
กั น และจงให ที่ แห งปรากฏขึ้ น"
ก็เปนดังนั้ น
10 พระเจ า ทรงเรี ยกที่ แห ง ว า
แผ นดิ น และที่ น้ํา รวบรวมเข า
อยู แหงเดียวกันวาทะเล พระเจา
ทรงเห็นวาดี
11 พระเจ าตรั สว า "จงให แผ น
ดินเกิดตนหญา ตนผักที่ มีเมล็ด
และต นไม ที่ ออกผลที่ มีเมล็ ดใน
ผลตามชนิ ดของมันบนแผนดิ น"
ก็เปนดังนั้ น
12 แผ นดิ นก็ เกิ ดต นหญ า ต น
ผั ก ที่ มี เ มล็ ด ตามชนิ ด ของมั น
และต นไม ที่ ออกผลที่ มีเมล็ ดใน
ผลตามชนิดของมัน พระเจาทรง
เห็นวาดี
13 มี เวลาเย็ นและเวลาเช าเป น
วันที่ สาม
วันที่ สี่ ปรากฏมีดวงอาทิตย
ดวงจันทรและดวงดาวตางๆ
14 พระเจาตรัสวา "จงใหมี ดวง
สว างบนพื้ นฟ าอากาศเพื่ อแยก
วันออกจากคื น และเพื่ อใช เปน
หมายสําคั ญ 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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ปฐมกาล 1
หนา 2
15 และจงให เ ป น ดวงสว า งบน 22 พระเจ า ได ทรงอวยพรสั ต ว
พื้ นฟ าอากาศเพื่ อส องสว างบน เหล านั้ นว า "จงมี ลู กดกและทวี
แผนดินโลก" ก็เปนดังนั้ น
มากขึ้ น ให น้ํ า ในทะเลบริ บู รณ
16 พระเจ าได ทรงสร างดวง ไปด วยสั ตว และจงให นกทวี
สว างใหญ สองดวง ให ดวงสว าง มากขึ้ นบนแผนดิน"
ที่ ใหญ กว านั้ นครองกลางวั น 23 มี เวลาเย็ นและเวลาเช าเป น
และให ดวงที่ เล็ กกวาครองกลาง วันที่ หา
คื น พระองค ทรงสร างดวงดาว
วันที่ หก
ตางๆดวยเชนกัน
ปรากฏมีสัตวบก
17 พระเจ าทรงตั้ งดวงสว าง
และแมลงนานาชนิด
เหล านี้ ไว บนพื้ นฟ าอากาศเพื่ อ 24 พระเจ าตรั สว า "จงให แผ น
สองสวางบนแผนดินโลก
ดิ น โลกเกิ ด สั ต ว ที่ มี ชี วิ ตตาม
18 เพื่ อครองกลางวั นและครอง ชนิ ดของมั น สั ตว ใช งาน สั ตว
กลางคืนและเพื่ อแยกความสวาง เลื้ อยคลาน และสั ตว ป าบน
ออกจากความมื ด พระเจ าทรง แผนดินโลกตามชนิดของมัน" ก็
เห็นวาดี
เปนดังนั้ น
19 มี เวลาเย็ นและเวลาเช าเป น 25 พระเจ าได ทรงสร างสั ตว ป า
วันที่ สี่
บนแผนดินโลกตามชนิ ดของมัน
วันที่ หา
สั ตว ใช งานตามชนิ ดของมั นและ
ปรากฏมีนกชนิดตางๆ
บรรดาสั ตว ที่ เลื้ อยคลานบน
และสัตวทะเลนานาชนิด
แผ น ดิ นโลกตามชนิ ดของมั น
20 พระเจ าตรั สว า "จงให น้ํา แลวพระเจาทรงเห็นวาดี
อุ ดมบริ บู ร ณ ไปด วยสั ต ว ที่ มี
วันที่ หก
ชี วิ ตแหวกว ายไปมา และให มี
ปรากฏมีชายหญิงคู แรก
นกบิ น ไปมาบนพื้ นฟ า อากาศ 26 และพระเจ าตรั สว า "จงให
เหนือแผนดินโลก"
พวกเราสร างมนุ ษย ตามแบบ
21 พระเจ าได ทรงสร างปลาวาฬ ฉายาของพวกเรา ตามอยางพวก
ใหญ บรรดาสั ตว ที่ มี ชีวิตแหวก เรา และให พวกเขาครอบครอง
ว า ยไปมาตามชนิ ดของมั น เกิ ด ฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ
ขึ้ นบริ บูรณ ในน้ํา นั้ นและบรรดา และสั ตว ใช งาน ให ครอบครอง
สั ตว ที่ มี ป กตามชนิ ดของมั น ทั่ วทั้ งแผ นดิ นโลก และบรรดา
พระเจาทรงเห็นวาดี
สัตว เลื้ อยคลานที่ คลานไปมาบน
(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
แผนดินโลก"
27 ดั ง นั้ นพระเจ า ได ท รงสร า ง
มนุ ษ ย ต ามแบบพระฉายาของ
พระองค พระองค ได ทรงสร าง
มนุ ษย ขึ้ นตามแบบพระฉายา
ของพระเจ า พระองค ได ทรง
สร างพวกเขาให เป นชายและ
หญิง
28 พระเจ า ได ท รงอวยพรพวก
เขา และพระเจาตรัสแกพวกเขา
ว า "จงมี ลู กดกและทวี มากขึ้ น
จนเต็ มแผ นดิ น จงมี อํานาจ
เหนื อแผ นดิ นนั้ น และครอบ
ครองฝู งปลาในทะเล ฝู งนกใน
อากาศ และบรรดาสัตวที่ มีชีวิต
ที่ เคลื่ อนไหวบนแผนดินโลก"
29 พระเจ าตรั สว า "ดู เถิ ด เรา
ให บรรดาต นผั กที่ มี เมล็ ดซึ่ งอยู
ทั่ วพื้ นแผ นดินโลก และบรรดา
ตนไมซึ่ งมีเมล็ดในผลแกเจา ให
เปนอาหารแกเจา
30 สํ า หรั บบรรดาสั ตว ป าบน
แผ นดิ นโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสั ตว ที่ เลื้ อย
คลานที่ มี ชี วิ ตบนแผ น ดิ น โลก
เราให บรรดาพื ชผั กเขี ยวสดเป น
อาหาร" ก็เปนดังนั้ น
31 พระเจ าทอดพระเนตรบรรดาสิ่ งที่ พระองค ได ทรงสร าง
และดูเถิด เปนสิ่ งที่ ดี ยิ่ งนั ก มี
เวลาเย็ น และเวลาเช า เป น วั นที่
หก

ปฐมกาล 1, 2
วันที่ เจ็ดพระเจาทรง
หยุดพักการทรงสราง
ดั งนี้ ฟ าและแผ นดิ นโลก
และบรรดาบริ วารก็ ถู ก
สรางขึ้ นใหสําเร็จ
2ในวั นที่ เจ็ ดพระเจ าก็ เสร็ จงาน
ของพระองค ซึ่ งพระองค ได ทรง
สรางมาแลวนั้ น และในวันที่ เจ็ด
พระองค ทรงพั กการงานทั้ งสิ้ น
ของพระองค ซึ่ งพระองค ได ทรง
สรางมาแลวนั้ น
3 พระเจ า ทรงอวยพระพรวั น ที่
เจ็ ด และทรงตั้ งวั น นี้ ไว เ ป นวั น
บริ สุ ทธิ์ เพราะในวั นนั้ นพระ
องค ได ทรงหยุ ดพั กจากการงาน
ทั้ งสิ้ นของพระองคซึ่ งพระเจาได
ทรงเนรมิตสรางไวแลวนั้ น
สรุปการทรงสราง
4 เรื่ องราวของฟ า และแผ นดิ น
โลกเมื่ อถู กเนรมิ ตสร างนั้ นเป น
ดั งนี้ ในวั นที่ พระเยโฮวาห พระ
เจ าได ทรงสร างแผ นดิ นโลกและ
ฟา
5บรรดาต นไม ตามท องทุ งยังไม
เกิ ดขึ้ นบนแผ นดิ นโลก และ
บรรดาผั กตามท องทุ งยั งไม งอก
ขึ้ นเลย เพราะพระเยโฮวาหพระ
เจ า ยั งไม ใ ห ฝ นตกบนแผ น ดิ น
โลก และยังไมมีมนุษยที่ จะทําไร
ไถนา
6แต มี หมอกขึ้ นมาจากแผ นดิ น
โลก ทําให พื้ นแผนดิ นเป ยกทั่ ว

2

(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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ปฐมกาล 2
หนา 4
ไป
แมน้ําสายที่ สี่ คือยูเฟรติส
7พระเยโฮวาห พระเจ าทรงป น 15 พระเยโฮวาห พระเจ าจึ งทรง
มนุษยดวยผงคลีดิน ทรงระบาย นํามนุ ษย ไปอยู ในสวนเอเดนให
ลมปราณแห ง ชี วิ ต เข าทางจมู ก ดูแลและรักษาสวน
ของเขา และมนุ ษย จึ งเกิ ดเป น 16 พระเยโฮวาห พระเจ าจึ งทรง
จิตวิญญาณมีชีวิตอยู
มี พระดํ า รั สสั่ งมนุ ษย นั้ นว า
8พระเยโฮวาห พระเจ าทรงปลู ก "บรรดาต น ไม ทุ ก อย างในสวน
สวนแหงหนึ่ งไวในเอเดนทางทิศ เจากินไดทั้ งหมด
ตะวั นออก และพระองค ได ทรง 17 แต ต นไม แห งความรู ดี และรู
ให มนุ ษย ซึ่ งพระองค ได ทรงป น ชั่ วเจ าอยากิ นผลจากต นนั้ นเป น
มานั้ นอาศัยอยู ที่ นั่ น
อันขาด เพราะวาเจากินในวันใด
9แล วพระเยโฮวาห พระเจ าทรง เจาจะตายแนในวันนั้ น"
ให บรรดาต นไมที่ งามน าดูและที่
การทรงสรางผู หญิง
เหมาะสําหรับเปนอาหารงอกขึ้ น 18 พระเยโฮวาห พระเจ าตรั สว า
บนแผ นดิ นโลก มี ต นไม แห ง "ซึ่ ง มนุ ษย นั้ นอยู คนเดี ยวก็ ไม
ชีวิตอยู ท ามกลางสวนด วย และ เหมาะ เราจะสรางผู อุปถัมภให
มีตนไมแหงความรู ดีและรู ชั่ ว
เขา"
10 มี แ ม น้ํ า สายหนึ่ งไหลออก 19 พระเยโฮวาหพระเจ าทรงป น
จากเอเดนรดสวนนั้ น จากที่ นั่ น บรรดาสั ตว ในท องทุ ง และ
ไดแยกออกเปนแมน้ําสี่ สาย
บรรดานกในอากาศจากดิน แลว
11 ชื่ อของแม น้ํ า สายที่ หนึ่ ง คื อ จึ งพามายั งอาดั มเพื่ อดู วาเขาจะ
ปโชน ซึ่ งไหลรอบแผนดินฮาวิ- เรี ยกชื่ อพวกมั นว าอะไร อาดั ม
ลาห ที่ นั่ นมีแรทองคํา
ได เรี ยกชื่ อ บรรดาสั ต ว ที่ มี ชี วิ ต
12 ทองคํ า ที่ แผ นดิ นนั้ นเป น อยางไร สัตวก็มีชื่ ออยางนั้ น
ทองคําเนื้ อดี มียางไมหอม และ 20 อาดั ม ได ตั้ งชื่ อบรรดาสั ต ว
พลอยสีน้ําขาว
ใชงาน บรรดานกในอากาศ และ
13 ชื่ อแม น้ําสายที่ สองคื อกิ โฮน บรรดาสัตวในทองทุ ง แตวาสําแม น้ํา สายนี้ ได ไหลรอบแผ นดิ น หรับอาดัมยังไมพบผู อุปถัมภ
เอธิโอเปย
21 แล ว พระเยโฮวาห พระเจ า
14 ชื่ อแม น้ํ า สายที่ ส ามคื อไท- ทรงกระทํ า ให อ าดั ม หลั บสนิ ท
กริ ส ซึ่ งได ไหลไปทางทิ ศตะวั น และเขาไดหลับสนิท พระองคจึง
ออกของแผ นดิ นอั สซี เรี ย และ ทรงชั ก กระดู ก ซี่ โครงอั น หนึ่ 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
ของเขาออกมา และทรงกระทํา วา `เจาอยากินหรือแตะตองมัน
ใหเนื้ อที่ ซี่ โครงติดกัน
มิฉะนั้ นเจาจะตาย'"
22 กระดู กซี่ โครงซึ่ งพระเยโฮ- 4งู จึ งกล าวแก หญิ งนั้ นว า "เจ า
วาห พระเจ า ได ท รงชั ก จากชาย จะไมตายแน
นั้ น พระองค ทรงสร างให เป น 5เพราะว าพระเจ าทรงทราบว า
หญิงคนหนึ่ ง และทรงนําเธอมา เจ ากิ นผลไม นั้ นวั นใด ตาของ
ใหชายนั้ น
เจาจะสวางขึ้ นวันนั้ น และเจาจะ
23 อาดั มจึ งว า "บั ดนี้ นี่ เป น เปนเหมือนพระที่ รู ดีรู ชั่ ว"
กระดู กจากกระดู กของเรา และ
มนุษยลมลงในความบาป
เนื้ อจากเนื้ อของเรา จะต อง 6เมื่ อหญิงนั้ นเห็นวา ตนไมนั้ น
เรี ยกเธอว าหญิ ง เพราะว าหญิ ง เหมาะสํ า หรั บ เป น อาหารและ
นี้ ออกมาจากชาย
มั นงามน าดู และต นไม ต นนั้ น
24 เหตุ ฉะนั้ นผู ชายจะจากบิ ดา เป น ที่ น าปรารถนาเพื่ อให เ กิ ด
มารดาของเขา จะไปผู กพั นอยู ป ญญา หญิ งจึ งเก็ บผลไม นั้ น
กับภรรยา และเขาทั้ งสองจะเปน แล วกิ นเข าไป แล วส งให สามี
เนื้ ออันเดียวกัน"
ของนางดวย และเขาไดกิน
25 เขาทั้ งสองยั งเปลื อยกายอยู 7 ตาของเขาทั้ งสองก็ ส ว า งขึ้ น
ผู ชายและภรรยาของเขายั งไม มี เขาจึงรู วาเขาเปลือยกายอยู และ
ความอาย
เขาทั้ งสองก็เอาใบมะเดื่ อมาเย็บ
เอวาถูกทดลอง
เปนเครื่ องปกป ดอวัยวะสวนลาง
งู นั้ นเป น สั ต ว ที่ ฉลาดกว า ของเขาไว
บรรดาสัตวในทองทุ งซึ่ งพระ
อาดัมและเอวา
เยโฮวาห พระเจ าได ทรงสร างไว
ไมกลาพบพระเจา
มั นกล าวแก หญิ งนั้ นว า "จริ ง 8ในเวลาเย็ น วั นนั้ นเขาทั้ งสอง
หรื อที่ พระเจ าตรั สว า `เจ าอย า ได ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระเยกิ นผลจากต นไม ทุ กชนิ ดในสวน โฮวาหพระเจาเสด็จดําเนินอยู ใน
นี้ '"
สวน อาดั มและภรรยาของเขา
2หญิ งนั้ นจึ งกล าวแก งู ว า "ผล ซ อนตั วจากพระพั กตร ของพระ
ของต น ไม ช นิ ดต า งๆในสวนนี้ เยโฮวาห พระเจ า ท ามกลางต น
เรากินได
ไมตางๆในสวนนั้ น
3 แต ผ ลของต น ไม ต น หนึ่ งซึ่ ง 9 พระเยโฮวาห พระเจ าทรง
อยู ท ามกลางสวน พระเจ าตรั ส เรี ยกอาดั ม และตรั สแก เ ขาว า

3

(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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ปฐมกาล 3
หนา 6
"เจาอยู ที่ ไหน"
ช้ํา และเจ าจะกระทําให ส นเท า
10 เขาทูลวา "ขาพระองคไดยิน ของทานฟกช้ํา"
พระสุรเสียงของพระองคในสวน 16 พระองค ตรั สแก หญิ งนั้ น ว า
และขาพระองคก็ กลัว เพราะวา "เราจะเพิ่ มความทุ ก ข ยากให
ข าพระองค เปลื อยกายอยู ข า มากขึ้ นแก เจ าและการตั้ งครรภ
พระองคจึงไดซอนตัวเสีย"
ของเจ า เจ าจะคลอดบุ ตรด วย
11 พระองค ตรั สว า "ใครได ความเจ็ บปวด เจ ายั งต องการ
บอกเจาวาเจาเปลือยกายอยู เจา สามีของเจา และเขาจะปกครอง
ไดกินผลจากตนไมนั้ น ซึ่ งเราสั่ ง เจา"
เจาไววาเจาอยากินแลวหรือ"
17 พระองค ตรั สแก อาดั มว า
12 ชายนั้ นทู ลว า "หญิ งซึ่ งพระ "เพราะเหตุ เจ าได ฟ งเสี ยงของ
องค ท รงประทานให อ ยู กั บข า ภรรยาเจา และไดกินผลจากตน
พระองค นั้ น นางได ส งผลจาก ไม ซึ่ งเราได สั่ งเจ าว า เจ าอย า
ต นไม ข าพระองค จึ งรั บประ- กิ นผลจากต นนั้ น แผ นดิ นจึ ง
ทาน"
ต อ งถู กสาปแช ง เพราะตั วเจ า
13 พระเยโฮวาห พระเจ าตรั สแก เจ าจะต องหากิ นบนแผ นดิ นนั้ น
หญิ งนั้ นว า "เจ าทําอะไรลงไป" ด วยความทุ กข ยากตลอดวั น
หญิ งนั้ นทูลว า "งู ลอลวงขาพระ เวลาในชีวิตของเจา
องค ขาพระองคจึงรับประทาน"
18 แผ นดิ นจะงอกต นไม ที่ มี
การสาปแชง
หนามและผั ก ที่ มี ห นามแก เจ า
14 พระเยโฮวาห พระเจ าตรั สแก และเจาจะกินผักในทองทุ ง
งู นั้ นว า "เพราะเหตุ ที่ เจ าได 19 เจ า จะต อ งหากิ น ด วยเหงื่ อ
กระทําเช นนี้ เจ าถู กสาปแช ง ไหลโซมหน าจนกว าเจ ากลั บไป
มากกว าบรรดาสัตวใชงาน และ เปนดิน เพราะเจามาจากดิน เจา
บรรดาสั ตว ในท องทุ ง เจ าจะ เปนผงคลีดิน และเจาจะกลับไป
เลื้ อยไปด วยท องของเจ า และ เปนผงคลีดิน"
เจาจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลา 20 อาดั มเรียกชื่ อภรรยาของเขา
วาเอวา เพราะวานางเปนมารดา
ในชีวิตของเจา
15 เราจะให เ จ า กั บหญิ ง นี้ เป น ของบรรดาชนที่ มีชีวิต
ปฏิ ปกษกั น ทั้ งเชื้ อสายของเจ า 21 พระเยโฮวาห พระเจ าทรงทํา
กับเชื้ อสายของนาง เชื้ อสายของ เสื้ อคลุ มด วยหนั งสั ตว แก อาดั ม
นางจะกระทํา ให หั วของเจ าฟก และภรรยาและสวมใส ให เขาทั้ ง
(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

01_gen.pub
page 6

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 7
ปฐมกาล 3, 4
สอง
เครื่ องบูชาถวายพระเยโฮวาห
พระเจาทรงไลอาดัมและเอวา
4 เช น กั น อาแบลได นํ า ผลแรก
จากฝู งแกะของเขา และไขมั น
ออกจากสวนเอเดน
22 พระเยโฮวาห พระเจ าตรั สว า ของแกะ พระเยโฮวาห ทรงพอ
"ดู เถิ ด มนุ ษย กลายมาเป น พระทั ย ต ออาแบลและเครื่ อง
เหมื อนผู หนึ่ งในพวกเราที่ รู จั ก บูชาของเขา
ความดี และความชั่ ว บั ดนี้ เกรง 5แต พระองค ไม ทรงพอพระทั ย
ว า เขาจะยื่ นมื อ ไปหยิ บผลจาก ต อคาอิ นและเครื่ องบู ชาของเขา
ต น ไม แห ง ชี วิ ต มากิ น ด ว ยกั น และคาอิ น ได โ กรธแค น ยิ่ งนั ก
สีหนาหมนหมองไป
และมีชีวิตนิรันดรตลอดไป"
23 เหตุ ฉะนั้ นพระเยโฮวาห พระ 6พระเยโฮวาห ได ตรั สแก คาอิ น
เจ าจึงทรงใหเขาออกไปจากสวน วา "ทําไมเจาถึงโกรธแคน และ
เอเดน เพื่ อทําไรไถนาจากที่ ดิน ทําไมสีหนาเจาหมนหมองไป
7ถ าเจ าทําดี เจ าจะไม เป นที่
ที่ เขากําเนิดมานั้ น
24 ดั งนั้ นพระองค ทรงไล มนุ ษย ยอมรับหรอกหรือ ถาเจาทําไมดี
มั น
ออกไป ทรงตั้ งพวกเครูบไวทาง บาปก็ ซุ มอยู ที่ ประตู
ทิ ศตะวั นออกของสวนเอเดน ปรารถนาในตั วเจ า และเจ าจะ
และตั้ งดาบเพลิ งซึ่ งหมุ นได รอบ ครอบครองมัน"
การฆาอาแบล
ทิศทาง เพื่ อปองกันทางเขาไปสู
8 คาอิ นพู ดกั บอาแบลน องชาย
ตนไมแหงชีวิต
ของเขา ตอมาเมื่ อเขาทั้ งสองอยู
คาอินและอาแบล
อาดั มไ ด สมสู กั บเอ วา ในที่ นาด วยกั น คาอิ นได ลุกขึ้ น
ภรรยาของเขา นางได ตั้ ง ตอสู อาแบลนองชายของเขาและ
ครรภ และคลอดบุ ตรชื่ อคาอิ น ฆาเขา
จึ งกล าวว า "ข าพเจ าได รั บชาย 9พระเยโฮวาห ตรั สแก คาอิ นว า
"อาแบลน อ งชายของเจ า อยู ที่
คนหนึ่ งจากพระเยโฮวาห"
2นางได คลอดบุ ตรอี กครั้ งหนึ่ ง ไหน" เขาทูลวา "ขาพระองคไม
ซึ่ งเป นน องชายของเขาชื่ อ อา- ทราบ ข าพระองค เป นผู ดู แล
แบล อาแบลเป นคนเลี้ ยงแกะ นองชายหรือ"
การสาปแชงคาอิน
แตคาอินเปนคนทําไรไถนา
3อยู มาวันหนึ่ งปรากฏวา คาอิน 10 พระองคตรัสวา "เจาทําอะได นํ า ผลไม จากไร นามาเป น ไรไป เสี ยงร องของโลหิ ตน อง

4

(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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ปฐมกาล 4
หนา 8
ชายของเจารองจากดินถึงเรา
มาเมื องหนึ่ งและเรี ยกชื่ อเมื อง
11 บั ดนี้ เจ าถู กสาปแช งจาก นั้ นตามชื่ อบุ ต รชายของเขาว า
แผ นดิ น แล วซึ่ งได อ าปากรั บ เอโนค
โลหิตนองชายของเจาจากมือเจา 18 เอโนคให กํา เนิ ด บุ ตรชื่ อ อิ 12 เมื่ อเจาทําไรไถนา มันจะไม ราด อิราดใหกําเนิดบุตรชื่ อเมเกิดผลแกเจาเหมือนเดิม เจาจะ หุ ยาเอล เมหุ ยาเอลให กําเนิ ด
ตองพเนจรรอนเรไปมาในโลก"
บุตรชื่ อเมธูซาเอล เมธูซาเอลให
13 คาอิ นทู ลแก พระเยโฮวาห วา กําเนิดบุตรชื่ อลาเมค
"โทษของข าพระองค หนั กเหลื อ 19 ลาเมคไดภรรยาสองคน คน
ที่ ขาพระองคจะแบกรับได
หนึ่ งมีชื่ อวาอาดาห อี กคนหนึ่ ง
14 ดู เถิ ด วั นนี้ พระองค ได ทรง มีชื่ อวาศิลลาห
ขั บไล ข า พระองค จากพื้ นแผ น 20 นางอาดาห คลอดบุ ตรชื่ อว า
ดินโลก ขาพระองคจะถูกซอนไว ยาบาล เขาเป นต นตระกู ลของ
จากพระพั กตร ของพระองค และ คนที่ อาศัยอยู ในเต็ นทและคนที่
ข าพระองค จะพเนจรร อ นเร ไป เลี้ ยงสัตว
มาในโลก จากนั้ นทุกคนที่ พบขา 21 น องชายของเขามี ชื่ อว า ยู พระองคจะฆาขาพระองคเสีย"
บาล เขาเป นต นตระกู ลของ
15 พระเยโฮวาห ตรั สแก เ ขาว า บรรดาคนที่ ดี ดพิ ณเขาคู และ
"เหตุ ฉะนั้ นใครก็ ตามที่ ฆาคาอิ น เปาขลุ ย
จะรั บโทษถึงเจ็ ดเทา" แลวเกรง 22 นางศิ ล ลาห คลอดบุ ตรด วย
ว าใครที่ พบเขาจะฆ าเขา พระ ชื่ อวาทูบัลคาอิ น ซึ่ งเป นผู สอน
เยโฮวาห จึ งทรงประทับตราที่ ตั ว บรรดาช า งฝ มื อ ทํ า เครื่ องทอง
คาอิน
สัมฤทธิ์ และเหล็ก ทูบัลคาอินมี
เชื้ อสายของคาอินและ
นองสาวชื่ อวานาอามาห
ความเจริญทางดานอารยธรรม 23 ลาเมคพู ดกั บภรรยาทั้ งสอง
16 คาอิ นได ออกไปจากพระ ของเขาว า "อาดาห และศิ ลลาห
พั กตร ของพระเยโฮวาห และ จงฟ งเสี ยงของเรา ภรรยาทั้ ง
อาศั ยอยู เมื อ งโนดทางด า นทิ ศ สองของลาเมค จงเชื่ อฟ งถ อย
คําของเรา เพราะเราได ฆาคนๆ
ตะวันออกของเอเดน
17 คาอิ นได สมสู กั บภรรยาของ หนึ่ งที่ ทําให เราบาดเจ็ บ ชาย
เขา นางไดตั้ งครรภ และคลอด หนุ มที่ ทําอันตรายแกเรา
บุตรชื่ อเอโนค เขาสรางเมืองขึ้ น 24 ถ าผู ที่ ฆ าคาอิ นจะได รั บโทษ
(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
เป นเจ็ ดเท า แล วผู ที่ ฆ าลาเมค คล ายคลึ งกั นกั บเขา และเรี ยก
จะได รั บโทษเจ็ ดสิ บเจ็ ดเท าเป น ชื่ อของเขาวาเสท
แน"
4ตั้ งแต อาดั มใหกําเนิ ดเสทแล ว
การกําเนิดของเสท
ก็มีอายุตอไปอีกแปดรอยป และ
25 อาดั มได สมสู กั บภรรยาของ เขาให กํา เนิ ด บุ ตรชายและบุ ตร
เขาอี กครั้ งหนึ่ ง นางได คลอด สาวหลายคน
บุ ตรชายคนหนึ่ ง และเรี ยกชื่ อ 5 รวมอายุ ที่ อาดั มมี ชี วิ ต อยู ได
ของเขาว าเสท
นางพู ดว า เก าร อยสามสิ บป และเขาได สิ้ น
"เพราะว า พระเจ า ทรงโปรดให ชีวิต
ข า พเจ า มี เ ชื้ อสายอี ก คนหนึ่ ง 6เสทอยู มาได รอยหาป และให
แทนอาแบล ผู ซึ่ งถู กคาอิ นฆ า กําเนิดบุตรชื่ อเอโนช
7 ตั้ งแต เสทให กํ า เนิ ดเอโนช
ตาย"
26 ฝ ายเสทกํา เนิ ด บุ ตรชายคน แล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กแปดร อย
หนึ่ งด วย เขาเรียกชื่ อของเขาวา เจ็ ดป และให กําเนิ ดบุ ตรชาย
เอโนช ตั้ งแต นั้ นมามนุ ษย เริ่ ม และบุตรสาวหลายคน
ต นที่ จะร อ งเรี ยกพระนามของ 8รวมอายุของเสทได เก าร อยสิ บ
สองปและเขาไดสิ้ นชีวิต
พระเยโฮวาห
9เอโนชอยู มาได เก าสิ บป และ
ลําดับวงศวานจากอาดัม
ให
กําเนิดบุตรชื่ อเคนัน
ถึงโนอาห
นี้ เป นหนั งสื อลํ า ดั บพงศ 10 ตั้ งแต เอโนชให กําเนิ ดเคนั น
พั นธุ ของอาดั ม ในวั นที่ แล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กแปดร อย
พระเจ า ได ท รงสร า งมนุ ษย นั้ น สิบห าป และใหกําเนิดบุตรชาย
พระองค ทรงสร างตามแบบพระ และบุตรสาวหลายคน
11 รวมอายุ ของเอโนชได เ ก า
ฉายาของพระเจา
2 พระองค ท รงสร า งให เ ป น ผู รอยหาปและเขาไดสิ้ นชีวิต
ชายและผู หญิ ง และทรงอวย 12 เคนันอยู มาไดเจ็ดสิบป และ
พระพรแกเขา และทรงเรียกชื่ อ ใหกําเนิดบุตรชื่ อมาหะลาเลล
เขาทั้ งสองว าอาดั ม ในวั นที่ เขา 13 ตั้ งแต เ คนั น ให กํ า เนิ ด มาหะลาเลลแลว ก็มี อายุ ตอไปอีก
ถูกสรางขึ้ นนั้ น
3 และอาดั ม อยู มาได ห นึ่ งร อ ย แปดร อยสี่ สิ บป และให กําเนิ ด
สามสิ บป และให กําเนิ ดบุ ตร บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
ชายคนหนึ่ ง มี รู ปร างหน าตา 14 รวมอายุ ของเคนั นได เก า

5

(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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ปฐมกาล 5
หนา 10
รอยสิบปและเขาไดสิ้ นชีวิต
รับเขาไป
15 มาหะลาเลลอยู ม าได หกสิ บ 25 เมธู เสลาห อยู มาได รอยแปด
หาป และใหกําเนิดบุตรชื่ อยา- สิบเจ็ ดป และให กําเนิดบุตรชื่ อ
เรด
ลาเมค
16 ตั้ งแต มาหะลาเลลให กําเนิ ด 26 ตั้ ง แต เ มธู เ สลาห ใ ห กํา เนิ ด
ยาเรดแล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี ก ลาเมคแลว ก็มีอายุตอไปอีกเจ็ด
แปดร อยสามสิ บป และให กํา- ร อยแปดสิ บสองป และให กําเนิ ดบุ ตรชายและบุ ตรสาวหลาย เนิ ดบุ ตรชายและบุ ตรสาวหลาย
คน
คน
17 รวมอายุ ของมาหะลาเลลได 27 รวมอายุ ของเมธู เ สลาห ไ ด
แปดร อยเก าสิ บห าป และเขาได เก าร อยหกสิ บเก า ป และเขาได
สิ้ นชีวิต
สิ้ นชีวิต
18 ยาเรดอยู มาได ร อ ยหกสิ บ 28 ลาเมคอยู มาได ร อยแปดสิ บ
สองป และใหกําเนิดบุตรชื่ อเอ- สองป และให กําเนิ ดบุ ตรชาย
โนค
คนหนึ่ ง
19 ตั้ งแต ยาเรดให กํ า เนิ ด เอ- 29 เขาเรี ยกชื่ อบุ ตรชายว า โนโนคแล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กแปด อาห กล าวว า "คนนี้ จะเป นที่
ร อยป และให กําเนิ ดบุ ตรชาย ปลอบประโลมใจเราเกี่ ยวกั บ
และบุตรสาวหลายคน
การงานของเรา
และความ
20 รวมอายุ ของยาเรดได เก า เหนื่ อยยากของมื อเรา เพราะ
ร อยหกสิ บสองป และเขาได สิ้ น เหตุ แผ น ดิ นที่ พระเยโฮวาห ไ ด
ชีวิต
ทรงสาปแชงนั้ น"
21 เอโนคอยู มาได ห กสิ บห า ป 30 ตั้ งแต ล าเมคให กํา เนิ ด โนและใหกําเนิดบุตรชื่ อเมธูเสลาห อาห แล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กห า
22 ตั้ งแต เอโนคให กําเนิ ดเมธู - ร อยเก าสิ บห าป และให กําเนิ ด
เสลาหแลว ก็ดําเนินกับพระเจา บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
สามร อยป และให กําเนิ ดบุ ตร 31 รวมอายุ ข องลาเมคได เ จ็ ด
ชายและบุตรสาวหลายคน
ร อยเจ็ ดสิ บเจ็ ดป และเขาได สิ้ น
23 รวมอายุ ข องเอโนคได ส าม ชีวิต
รอยหกสิบหาป
32 โนอาหมีอายุไดหารอยปและ
24 เอโนคได ดําเนิ นกั บพระเจ า โนอาห ให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ เชม
และหายไป เพราะพระเจ าทรง ฮาม และยาเฟท
(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
ความชั่ วของมนุษยชาติ
6 พระเยโฮวาห ทรงโทมนั สที่
ตอมาเมื่ อมนุษยเริ่ มทวีมาก พระองค ได ทรงสร า งมนุ ษย บน
ขึ้ นบนพื้ นแผนดินโลก และ แผนดินโลก และกระทําให พระ
พวกเขาให กําเนิ ดบุ ตรสาวหลาย องคทรงเศร าโศกภายในพระทั ย
ของพระองค
คน
2บุ ตรชายทั้ งหลายของพระเจ า 7พระเยโฮวาห ตรั สว า "เราจะ
เห็ นว า บุ ตรสาวทั้ งหลายของ ทํ า ลายมนุ ษย ที่ เราได ส ร า งมา
มนุ ษย สวยงาม และพวกเขารั บ จากพื้ นแผ นดิ นโลก ทั้ งมนุ ษย
เธอทั้ ง หลายไว เ ป นภรรยาตาม และสั ต ว แ ละสั ต ว เ ลื้ อยคลาน
และนกในอากาศ เพราะว าเรา
ชอบใจของพวกเขา
เสียใจที่ เราไดสรางพวกเขามา"
คําเตือนของพระเจา
โนอาหตอนาวา
ถึงการพิพากษา
3พระเยโฮวาห ตรั สว า "วิ ญ- 8 แต โนอาห เ ป น ที่ โปรดปราน
ญาณของเราจะไม วิ งวอนกั บ ในสายพระเนตรของพระเยโฮมนุ ษย ตลอดไป เพราะเขาเป น วาห
แตเนื้ อหนัง อายุของเขาจะเพียง 9ต อไปนี้ คื อพงศ พั นธุ ของโนอาห โนอาห เป นคนชอบธรรม
แครอยยี่ สิบป"
4ในคราวนั้ นมี พวกมนุ ษย ยั กษ และดี รอบคอบในสมั ยของท าน
บนแผ นดิ นโลก แล วภายหลั ง และโนอาหดําเนินกับพระเจา
เมื่ อบุ ต รชายทั้ งหลายของพระ 10 โนอาห ใ ห กํ า เนิ ดบุ ต รชาย
เจ า สมสู กั บบุ ต รสาวทั้ งหลาย สามคน ชื่ อเชม ฮาม และยาเฟท
ของมนุ ษย
และเธอทั้ ง 11 ดั งนั้ นมนุ ษย โลกจึ งชั่ วช าต อ
หลายคลอดบุ ต รให แก พวกเขา พระพักตรพระเจา และแผนดิน
บุ ต รเหล า นั้ นเป น คนมี อํ า นาจ โลกก็เต็มไปดวยความอํามหิต
มาก ตั้ งแตสมัยโบราณเปนคนมี 12 พระเจ าทอดพระเนตรบน
แผนดินโลก และดูเถิด แผนดิน
ชื่ อเสียง
5 และพระเจ าทรงเห็ น ว าความ โลกก็ ชั่ วช า เพราะว าบรรดา
ชั่ วของมนุ ษย มี มากบนแผ นดิ น เนื้ อหนั งได กระทําการชั่ วช าบน
โลก และเจตนาทุ กอย างแห ง แผนดินโลก
ความคิ ด ทั้ ง หลายในใจของเขา 13 พระเจ าตรั สแก โนอาห ว า
ล วนแต ชั่ วร ายอย างเดี ยวเสมอ "ต อหน าเราบรรดาเนื้ อหนังก็ มา
ถึ งวาระสุ ดท ายแล ว เพราะว า
ไป

6

(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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ปฐมกาล 6, 7
หนา 12
แผ น ดิ น โลกเต็ ม ไปด ว ยความ สัตวเลื้ อยคลานตามชนิดของมัน
อํามหิ ตเพราะพวกเขา และ อย างละคู จะมาหาเจ าเพื่ อรั กษา
ดู เถิ ด เราจะทําลายพวกเขา ชีวิตไว
พรอมกับแผนดินโลก
21 เจ า จงหาอาหารทุ ก อย า งที่
14 เจ าจงต อนาวาด วยไม สน กิ นได และสะสมไว สําหรั บเจ า
โกเฟอร เจ าจงทําเป นห องๆใน และมั นจะเป นอาหารสําหรั บเจ า
นาวา และยาทั้ งขางในข างนอก และสัตวทั้ งปวง"
ดวยชัน
22 โนอาห ได กระทํา ตามทุ กสิ่ ง
15 เจ าจงต อนาวาตามนี้ นาวา ที่ พระเจาทรงบัญชาแกท าน ดัง
ยาวสามร อยศอก กว างห าสิ บ นั้ นทานจึงกระทํา
ศอก และสูงสามสิบศอก
โนอาห ครอบครัวของเขา
16 เจ าจงทําช องในนาวา และ และบรรดาสัตวเขาไปในนาวา
ใหอยู ขางบนขนาดศอกหนึ่ งและ
และพระเยโฮวาห ต รั ส แก
เจ าจงตั้ งประตู ที่ ด า นข า งนาวา
โนอาห ว า "เจ าและครอบ
เจ าจงทําเป นชั้ นล าง ชั้ นที่ สอง ครั ว ทั้ งหมดจงเข า ไปในนาวา
และชั้ นที่ สาม
เพราะว าเราเห็ นว า เจ าชอบ
17 ดู เถิ ด เราเองเป นผู กระ- ธรรมตอหนาเราในชั่ วอายุนี้
ทํ า ให น้ํ า ท ว มบนแผ นดิ นโลก 2เจ าจงเอาสั ตว ทั้ งปวงที่ สะอาด
เพื่ อทํ า ลายบรรดาเนื้ อหนั ง ใต ทั้ งตัวผู และตัวเมียอยางละเจ็ดคู
ฟ าที่ มี ลมปราณแห งชี วิ ต และ และสั ตว ทั้ งปวงที่ ไ ม สะอาดทั้ ง
ทุกสิ่ งบนแผนดินโลกจะตายสิ้ น
ตัวผู และตัวเมียอยางละคู
18 แต เราจะตั้ งพั นธสั ญญาของ 3 นกในอากาศทั้ งตั วผู และตั ว
เราไวกับเจา และเจาจงเขาอยู ใน เมียอยางละเจ็ดคู ดวย เพื่ อรักนาวา ทั้ งเจา บุตรชาย ภรรยา ษาชี วิ ตไว ให สื บเชื้ อสายบนพื้ น
และบุ ตรสะใภ ของเจ าพร อมกั บ แผนดินโลก
เจา
4เพราะว าอี กเจ็ ดวั นเราจะบั น19 เจ าจงนําสัตว ทั้ งปวงที่ มีชี วิต ดาลให ฝนตกบนแผ นดิ นโลกสี่
ทั้ งตั วผู และตั วเมี ยทุ กชนิ ด สิ บวั นสี่ สิ บคื น และสิ่ งที่ มี ชี วิต
อย างละคู เข าไปในนาวาเพื่ อ ทั้ งปวงที่ เราสร างมานั้ น เราจะ
รักษาชีวิต
ทําลายเสียจากพื้ นแผนดินโลก"
20 นกตามชนิ ดของมั น และ 5โนอาห ได กระทํา ตามทุ กสิ่ งที่
สั ตว ใช งานตามชนิ ดของมั น พระเยโฮวาหทรงบัญชาแกทาน

7

(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
6 เมื่ อน้ํ า ท วมบนแผ น ดิ น โลก คลานไปมาบนแผ นดิ นโลกตาม
โนอาหมีอายุไดหกรอยป
ชนิดของมัน และนกทั้ งปวงตาม
7โนอาห ทั้ งบุ ตรชาย ภรรยา ชนิ ดของมั น คื อบรรดานกทุ ก
และบุ ตรสะใภ ทั้ งหลายจึ งเข าไป ชนิดที่ มีลักษณะแตกตางกัน
ในนาวาเพราะเหตุน้ําทวม
15 สั ตว ทั้ งปวงที่ มี ลมปราณ
8สั ตว ทั้ งปวงที่ สะอาดและสั ตว แห งชี วิ ตได เข าไปหาโนอาห
ทั้ งปวงที่ ไม ส ะอาดและฝู ง นก ในนาวาเปนคู ๆ
และบรรดาสั ตว ที่ เลื้ อยคลานบน 16 สั ต ว ทั้ งปวงที่ เข า ไปนั้ นได
แผนดินโลก
เข าไปทั้ งตั วผู และตั วเมี ยตามที่
9 ได เข า ไปหาโนอาห ใ นนาวา พระเจ าได ทรงบั ญชาแก ท า น
เปนคู ๆทั้ งตัวผู และตัวเมีย ตาม และพระเยโฮวาห ทรงป ดประตู
ที่ พระเจาไดทรงบัญชาไวแก โน- ใหทาน
อาห
น้ําทวม
10 ต อมาอีกเจ็ ดวั นน้ําก็ท วมบน 17 น้ํ า ได ท วมแผ นดิ นโลกสี่ สิ บ
แผนดินโลก
วัน และน้ําก็ทวีมากขึ้ นและหนุน
11 เมื่ อโนอาห มี ชี วิ ต อยู ได ห ก นาวาใหสูงเหนือแผนดินโลก
รอยป ในเดือนที่ สอง วันที่ สิบ 18 น้ํ า ไหลเชี่ ยวและทวี ม ากยิ่ ง
เจ็ดของเดือนนั้ น ในวันเดียวกัน ขึ้ นบนแผ นดิ นโลก และนาวา
นั้ นเอง น้ําพุ ทั้ งหลายที่ อยู ที่ ลึก ลอยบนผิวน้ํา
ใตบาดาลก็พลุ งขึ้ นมา และชอง 19 น้ําไหลเชี่ ยวทวีมากยิ่ งขึ้ นบน
ฟาก็เปดออก
แผนดินโลก และน้ําก็ทวมภูเขา
12 ฝนตกบนแผ น ดิ น โลกสี่ สิ บ สูงทุกแหงทั่ วใตฟา
วันสี่ สิบคืน
20 น้ํา ไหลเชี่ ยวท วมเหนื อภู เขา
13 ในวั นเดี ยวกั นนั้ นเองโนอาห สิบหาศอก
และบุตรชายของโนอาห คือเชม 21 บรรดาเนื้ อหนังที่ เคลื่ อนไหว
ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโน- บนแผนดินโลก ทั้ งนก สัตวใช
อาห และบุ ตรสะใภ ทั้ งสามได งาน สั ตว ป า และสั ตว เลื้ อย
เขาไปในนาวา
คลานที่ คลานไปมาบนแผ นดิ น
14 เขาเหล านั้ นและสั ตว ป า ทั้ ง โลก และมนุษยทั้ งปวงก็ตายสิ้ น
ปวงตามชนิ ดของมั น และสั ตว 22 มนุ ษย ทั้ งปวงผู ซึ่ งมี ลม
ใช ง านทั้ ง ปวงตามชนิ ด ของมั น ปราณแห งชี วิตเข าออกทางจมู ก
และบรรดาสั ตว เ ลื้ อยคลานที่ สิ่ งสารพัดที่ อยู บนบกตายสิ้ น
(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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ปฐมกาล 7, 8
หนา 14
23 สิ่ งที่ มี ชี วิ ต ทั้ ง ปวงที่ อยู บน นั้ น
พื้ นแผ นดิ นโลกถู กทําลาย ทั้ ง 7ท านปล อยกาตั วหนึ่ ง ซึ่ งมั น
มนุ ษย สั ตว ใช งาน สั ตว เลื้ อย บิ น ไปมาจนกระทั้ งน้ํ า ลดแห ง
คลาน และนกในอากาศ และทุก จากแผนดินโลก
สิ่ งถู ก ทํ า ลายจากแผ น ดิ น โลก 8 ท า นจึ ง ปล อ ยนกเขาตั วหนึ่ ง
เหลื ออยู แต โนอาห และทุ กสิ่ งที่ ดวยเพื่ อจะรู วา น้ําไดลดลงจาก
อยู กับทานในนาวา
พื้ นแผนดินโลกหรือยัง
24 น้ํ า ไหลเชี่ ยวบนแผ นดิ นโลก 9แต นกเขาไม พบที่ ที่ จะจั บอาเปนเวลาหนึ่ งรอยหาสิบวัน
ศัยอยู ไดเพราะน้ํายังทวมทั่ วพื้ น
น้ําลดลงและนาวาคางอยู
แผนดินโลกอยู มันจึงไดกลับมา
หาท านในนาวา ดั งนั้ นท านจึ ง
บนเทือกเขาอารารัต
พระเจ าทรงระลึ กถึ งโนอาห ยื่ นมื อออกไปจั บนกเขาเข ามาไว
บรรดาสั ตว ที่ มี ชี วิ ตและ ดวยกันในนาวา
สั ตว ใช งานทั้ งปวงที่ อยู กั บท าน 10 ท านคอยอยู อีกเจ็ ดวัน ท าน
ในนาวา และพระเจ าทรงทําให จึ งปล อยนกเขาไปจากนาวาอี ก
ลมพัดมาเหนือแผนดินโลก และ ครั้ งหนึ่ ง
11 ในเวลาเย็ นนกเขาก็ ก ลั บมา
น้ําทั้ งปวงก็ลดลง
2 น้ํ า พุ ทั้ งหลายที่ อ ยู ใ ต บาดาล ยั งท าน ดู เถิ ด มั นคาบใบมะและชองฟาทั้ งปวงก็ปด และฝน กอกเทศเขี ยวสดมา ดั งนั้ นโนอาห จึ งรู ว า น้ํา ได ลดลงจาก
ที่ ตกจากฟาก็หยุด
3น้ํ า ก็ ค อยๆลดลงจากแผ น ดิ น แผนดินโลกแลว
โลก และล วงไปร อยห าสิ บวั น 12 ท านคอยอยู อี กเจ็ ดวั น และ
ปลอยนกเขาออกไป แลวมันไม
แลวน้ําก็ลดลง
4ณ เดื อนที่ เจ็ ด วั นที่ สิ บเจ็ ด กลับมาหาทานอีกเลย
นาวาก็ ค างอยู บนเทื อ กเขาอา- 13 ต อ มาป ที่ ห กร อยเอ็ ดเดื อน
ที่ หนึ่ งวันที่ หนึ่ งของเดือนนั้ นน้ํา
รารัต
5น้ําก็ ค อยๆลดลงจนถึ งเดื อนที่ ก็แหงจากแผนดินโลก โนอาหก็
สิบ ในเดือนที่ สิบ ณ วันที่ หนึ่ ง เป ดหลั งคาของนาวาและมองดู
ของเดื อนนั้ น ยอดภู เขาต างๆ ดูเถิด พื้ นแผนดินแหงแลว
14 ในเดื อนที่ สองวั นที่ ยี่ สิ บเจ็ ด
โผลขึ้นมา
6ตอจากนั้ นอีกสี่ สิบวัน โนอาห ของเดื อนนั้ นแผ นดิ นโลกก็ แห ง
ก็เปดช องในนาวาที่ ทานไดทําไว สนิท

8

(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
15 พระเจาตรัสแกโนอาหวา
เราจะไม ประหารสิ่ งทั้ งปวงที่ มี
16 "จงออกไปจากนาวา ทั้ งเจ า ชี วิ ตอี ก เหมื อนอย างที่ เราได
ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ กระทําแลวนั้ น
ทั้ งหลายของเจา
22 ในขณะที่ โลกยั งดํารงอยู นั้ น
17 จงพาสั ต ว ที่ มี ชี วิ ต ทั้ งปวง จะมีฤดูหวานฤดูเก็บเกี่ ยว เวลา
ที่ อยู ด วยกั นกั บเจ า คื อบรรดา เย็ นเวลาร อน ฤดูร อนฤดู หนาว
เนื้ อหนัง ทั้ งนก สัตวใชงานและ กลางวันกลางคืนตอไป"
สั ต ว เลื้ อยคลานทั้ งปวงที่ ค ลาน
คุณคาของชีวิต
ไปมาบนแผ นดิ นโลกให ออกมา
พระเจ าทรงอวยพระพรแก
เพื่ อพวกมั น จะทวี ม ากขึ้ นบน
โนอาห และบุ ตรชายทั้ ง
แผนดินโลก และมีลูกดกทวีมาก หลายของทาน และตรัสแกพวก
ขึ้ นบนแผนดินโลก"
เขาวา "จงมีลูกดก และทวีมาก
18 โนอาห จึ งออกไป พร อม ขึ้ นจนเต็มแผนดิน
ทั้ งบุ ตรชาย ภรรยา และบุ ตร 2สั ตว ปาทั้ งปวงบนแผ นดิ นโลก
สะใภทั้ งหลายที่ อยู กับทาน
บรรดานกในอากาศ สิ่ งทั้ งปวงที่
19 สั ตว ป าทั้ งปวง บรรดาสั ตว คลานไปมาบนแผนดินโลก และ
เลื้ อยคลาน นกทั้ งปวง และทุก บรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว
สิ่ งที่ คลานไปมาบนแผ นดิ นโลก พวกเจ า และหวาดกลั วต อ พวก
ตามชนิ ดของพวกมั น ออกไป เจา พวกมันจะถูกมอบอยู ในมือ
จากนาวา
พวกเจา
โนอาหถวายเครื่ องบูชา
3สิ่ งทั้ งปวงที่ มี ชี วิตเคลื่ อนไหว
20 โนอาห ก็ ส ร างแท น บู ช าแด ไปมาจะเป นอาหารของพวกเจ า
พระเยโฮวาห และเอาบรรดา เช นเดี ยวกั บพืชผั กเขี ยวสด เรา
สั ต ว ที่ สะอาดและบรรดานกที่ ยกทุกสิ่ งใหแกพวกเจา
สะอาดถวายเป นเครื่ องเผาบู ชา 4แต เนื้ อกั บชี วิ ตของมั น คื อ
เลื อดของมั น พวกเจ าอย ากิ น
ที่ แทนนั้ น
21 พระเยโฮวาห ได ดมกลิ่ น เลย
ผู ที่ฆาคนมีโทษถึง
หอมหวาน และพระเยโฮวาห
ทรงดําริในพระทั ยวา "เราจะไม
ประหารชีวิต
สาปแช งแผ นดิ น อี กเพราะเหตุ 5 โลหิ ต เจ า ที่ เป น ชี วิ ต ของเจ า
มนุ ษย ด วยว าเจตนาในใจของ เราจะเรี ยกเอาแน นอน เราจะ
เขาล วนแต ชั่ วร ายตั้ งแต เด็ กมา เรี ยกเอาจากชี วิ ตของสั ตว ปาทั้ ง
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(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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ปฐมกาล 9
หนา 16
ปวงและจากมื อมนุ ษย เราจะ สั ตว ที่ มี ชี วิตทั้ งปวงที่ อยู กั บเจ า
เรี ยกเอาชี วิ ต มนุ ษย จากมื อ พี่ ในทุกชั่ วอายุตลอดไปเปนนิตย
นองของตนทุกคน
13 เราได ตั้ งรุ ง ของเราไว ที่ เมฆ
6 ผู ใดทํ า ให โลหิ ตของมนุ ษย และมั นจะเป นหมายสําคั ญแห ง
ไหล ผู อื่ นจะทําให ผู นั้ นโลหิ ต พั นธสั ญญาระหว างเรากั บแผ น
ไหล เพราะว าพระเจ าทรงสร าง ดินโลก
มนุ ษ ย ต ามแบบพระฉายาของ 14 และต อ มาเมื่ อเราให มี เ มฆ
พระองค
เหนื อแผ นดิ นโลก จะเห็ นรุ งที่
7เจ าจงมี ลู กดกทวี มากขึ้ นอุ ดม เมฆนั้ น
บริ บู ร ณ ในแผ นดิ นโลกและทวี 15 และเราจะระลึกถึงพันธสั ญมากขึ้ นในนั้ น"
ญาของเราซึ่ งมี ร ะหว า งเรากั บ
8พระเจ าจึ งตรั สแก โนอาห และ พวกเจ า และสิ่ งที่ มี ชี วิ ต ทั้ งปวง
บุตรชายทั้ งหลายที่ อยู กับทานวา แห งบรรดาเนื้ อหนั ง และน้ํา จะ
พระเจาทรงกระทํา
ไม มาท วมทํ า ลายบรรดาเนื้ อ
หนังอีกตอไป
พันธสัญญากับโนอาห
9"ดู เถิ ด เราตั้ งพั นธสั ญญา 16 จะมี รุ งที่ เ มฆและเราจะมอง
ของเรากั บพวกเจ า และกั บ ดู มั น เพื่ อเราจะระลึ กถึ ง พั นธสั ญญานิ รั นดร ระหวางพระเจ า
เชื้ อสายของเจาสืบไป
กั
บสิ่ งทั้ งปวงที่ มีชีวิตแหงบรรดา
10 และกั บสั ตว ที่ มี ชี วิ ตทั้ ง ปวง
ที่ อยู กับเจา ทั้ งนก สัตวใชงาน เนื้ อหนังที่ อยู บนแผนดินโลก"
และบรรดาสั ต ว ป า บนแผ นดิ น 17 และพระเจ า ตรั ส แก โนอาห
โลกที่ อยู กั บเจ า สั ตว ทั้ งปวงที่ ว า "นี่ เป นหมายสําคั ญแห ง
ออกจากนาวา รวมทั้ งบรรดา พั น ธสั ญญาซึ่ งเราได ตั้ งไว ระหว างเรากั บบรรดาเนื้ อหนั งบน
สัตวปาบนแผนดินโลก
11 เราจะตั้ งพั นธสั ญญาของเรา แผนดินโลก"
ไว กั บพวกเจ าว า จะไม มีการทํา 18 บุตรชายของโนอาหที่ ไดออก
ลายบรรดาเนื้ อหนั งโดยน้ํ า ท วม จากนาวา คือเชม ฮาม และยาอีก จะไมมีน้ํามาทวมทําลายโลก เฟท และฮามเป นบิ ดาของคานาอัน
อีกตอไป"
12 พระเจาตรัสวา "นี่ เปนหมาย 19 นี่ เป น บุ ต รชายสามคนของ
สําคั ญแห งพั นธสั ญญาซึ่ งเราตั้ ง โนอาห และมนุ ษย ที่ กระจั ด
ไว ระหว างเรากั บพวกเจ า และ กระจายออกไปทั่ วโลกมาจากคน
(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

01_gen.pub
page 16

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 17
ปฐมกาล 9, 10
เหลานี้
ชีวิตตอไปอีกสามรอยหาสิบป
โนอาหเมาเหลาองุ น
29 รวมอายุ ของโนอาห ไ ด เ ก า
20 โนอาห เริ่ มเป นชาวสวนและ รอยหาสิบปและทานไดสิ้ นชีวิต
ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ
เขาทําสวนองุ น
ของบุ ตรชายทั้ งหลาย
21 ท านได ดื่ มเหล าองุ นจน
เมาและท านก็ เปลื อยกายอยู ใน ของโนอาห คือเชม ฮาม และ
ยาเฟท และพวกเขากําเนิดบุตร
เต็นทของทาน
22 ฮาม บิดาของคานาอัน เห็น ชายหลายคนหลังน้ําทวม
เชื้ อสายของยาเฟท
บิ ดาของตนเปลื อยกายอยู จึ ง
บอกพี่ น องทั้ งสองคนของเขาที่ 2 บุ ต รชายทั้ งหลายของยาเฟท
ชื่ อโกเมอร มาโกก มีเดีย ยาอยู ภายนอก
23 เชมกั บยาเฟทเอาผาผืนหนึ่ ง วาน ทูบัล เมเชค และทิราส
พาดบ า ของเขาทั้ งสองคนเดิ น 3บุ ตรชายทั้ งหลายของโกเมอร
หั น หลั ง เข า ไปปกป ด กายบิ ด า ชื่ ออัชเคนัส รีฟาท และโทการของพวกเขาที่ เปลื อยอยู และมิ มาห
ได หั น หน า ดู ก ายบิ ดาของพวก 4 บุ ต รชายทั้ งหลายของยาวาน
ชื่ อเอลีชาห ทารชิช คิทธิม และ
เขาที่ เปลือยอยู นั้ น
24 โนอาห ส ร างเมาแล วจึ ง รู ว า โดดานิม
บุ ต รชายสุ ด ท อ งของเขาได ทํา 5จากเชื้ อสายเหลานี้ อาณาเขต
ของชนชาติ ทั้ งหลายได แบ งแยก
อะไรแกทาน
ตามดิ นแดนต า งๆของพวกเขา
คานาอันถูกสาปแชง
25 ท านพู ดว า "คานาอั นจงถู ก แตละคนตามภาษาของเขา ตาม
สาปแชง และเขาจะเปนทาสแหง ครอบครัวของพวกเขา ตามชาติ
ทาสทั้ งหลายของพี่ นองของเขา" ของพวกเขา
เชื้ อสายของฮาม
26 ท านพู ดว า "สรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห พระเจ าของเชม และ 6บุ ตรชายทั้ งหลายของฮามชื่ อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
คานาอันจะเปนทาสของเขา
27 พระเจ า จะทรงเพิ่ มพู น ยา- 7 บุ ต รชายทั้ งหลายของคู ช ชื่ อ
เฟทและเขาจะอาศัยอยู ในเต็นท เส-บา ฮาวิลาห สับทาห ราอาของเชม และคานาอั นจะเป น มาห และสั บเทคา และบุ ตร
ชายทั้ งหลายของราอามาห ชื่ อ
ทาสของเขา"
28 หลั งจากน้ํ า ท วมโนอาห มี เชบาและเดดาน
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(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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ปฐมกาล 10
หนา 18
8 คู ช ให กํ า เนิ ด บุ ต รชื่ อนิ ม โรด ครอบครัวตางๆของคนคานาอัน
เขาเริ่ มเป นคนมี อํานาจมากบน ก็กระจัดกระจายออกไป
แผนดินโลก
19 เขตแดนของคนคานาอันจาก
9เขาเป นพรานที่ มี กําลั งมากต อ เมืองไซดอน ไปทางเมืองเกราร
พระพักตรพระเยโฮวาห ดังนั้ น จนถึ งเมื องกาซา ไปทางเมื อง
จึงวา "เหมือนกับนิมโรดพรานที่ โสโดม เมื องโกโมราห เมื อง
มี กํ า ลั งมากต อ พระพั กตร พระ อั ดมาห และเมื องเศโบยิ มจน
เยโฮวาห"
ถึงเมืองลาชา
10 การเริ่ มตนของอาณาจักรเขา 20 นี่ เป นบุ ตรชายทั้ งหลายของ
คื อเมื องบาเบล เมื องเอเรก ฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา
เมื องอั คคั ด และเมื องคาลเนห ตามภาษาของพวกเขา ตาม
ในแผนดินของชินาร
แผ นดิ น ของพวกเขาและตาม
11 ฝ ายอั สซู รจึ งออกไปจาก ชาติของพวกเขา
แผนดินของชินารนั้ น และสราง
เชื้ อสายของเชม
เมื องนี นะเวห เมื องเรโหโบท 21 เช นเดี ยวกั นเชมผู เปนบรรพ
และเมืองคาลาห
บุ รุ ษของบรรดาชนเอเบอร ผู
12 และเมื อ งเรเสนซึ่ งอยู ระ- เป นพี่ ชายคนโตของยาเฟท เขา
หว างเมื องนี นะเวห กั บเมื อง ก็ใหกําเนิดบุตรหลายคนดวย
คาลาห เมืองนี้ เปนเมืองใหญ
22 บุตรของเชมชื่ อเอลาม อัส13 มิ ส รายิ ม ให กํา เนิ ด บุ ตรชื่ อ ชูร อารฟคชาด ลูด และอารัม
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู- 23 บุตรอารัมชื่ ออูส ฮุล เกเธอร
ฮิม
และมัช
14 ปทรุสิม คัสลูฮิม (ผู ซึ่ งออก 24 อารฟ ค ชาดให กํ า เนิ ด บุ ต ร
มาจากเขาคือคนฟลิสเตีย) และ ชื่ อเชลาห และเชลาห ใหกําเนิด
คัฟโทริม
บุตรชื่ อเอเบอร
15 คานาอั นให กําเนิ ดบุ ตรหั วป 25 เอเบอร ใ ห กํ า เนิ ด บุ ต รชาย
ชื่ อไซดอนและเฮท
สองคน
คนหนึ่ งชื่ อเพเลก
16 และคนเยบุ ส คนอาโมไรต เพราะในสมัยของเขาแผนดินถูก
คนเกอรกาชี
แบ งแยก และน องชายของเขา
17 คนฮีไวต คนอารคี คนสินี
ชื่ อโยกทาน
18 คนอารวัด คนเศเมอร และ 26 โยกทานให กํ า เนิ ด บุ ต รชื่ อ
คนฮามั ท
และภายหลั งนั้ น อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท
(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

01_gen.pub
page 18

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 19
ปฐมกาล 10, 11
และเยราห
อิ ฐใช ต า งหิ นและมี ยางมะตอย
27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห
ใชตางปูนสอ
28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา
4เขาทั้ งหลายพู ดว า "มาเถิ ด
29 โอฟ ร ฮาวิ ลาห และโยบั บ ให พวกเราสร า งเมื อ งขึ้ นเมื อ ง
คนเหลานี้ เป นบุตรชายทั้ งหลาย หนึ่ ง และก อ หอให ยอดของมั น
ของโยกทาน
ไปถึ งฟาสวรรค และใหพวกเรา
30 ที่ อ ยู อ าศั ยของพวกเขาเริ่ ม สร างชื่ อเสี ยงของพวกเราไว
จากเมื องเมชาไปทางเสฟาร เพื่ อว า พวกเราจะไม กระจั ด
เทือกเขาทางทิศตะวันออก
กระจายไปทั่ วพื้ นแผนดินโลก"
31 นี่ เป นบุ ตรชายทั้ งหลายของ
พระเจาทรงทําใหเกิด
เชม ตามครอบครัวของพวกเขา
ภาษาตางๆ
ตามภาษาของพวกเขา ตาม 5 และพระเยโฮวาห เ สด็ จลงมา
แผ นดิ น ของพวกเขาและตาม ทอดพระเนตรเมื อ งและหอนั้ น
ชาติของพวกเขา
ซึ่ งบุ ต รทั้ งหลายของมนุ ษย ไ ด
32 นี่ เป น ครอบครั วต า งๆของ กอสรางขึ้ น
บุ ตรชายทั้ งหลายของโนอาห 6แล วพระเยโฮวาห ตรั สว า "ดู
ตามพงศพันธุ ของพวกเขา ตาม เถิ ด คนเหล านี้ เป นอั นหนึ่ งอั น
ชาติ ของพวกเขา และจากคน เดี ยวกั น และพวกเขาทั้ งปวงมี
เหล านี้ ประชาชาติ ทั้ งหลายถู ก ภาษาเดียว พวกเขาเริ่ มทําเชนนี้
แบงแยกในแผนดินโลกภายหลัง แลว ประเดี๋ ยวจะไมมีอะไรหยุด
น้ําทวม
ยั้ งพวกเขาไดในสิ่ งที่ พวกเขาคิ ด
หอบาเบล
จะทํา
ทั่ วแผ นดิ น โลกมี ภ าษา 7มาเถิ ด ให พวกเราลงไปและ
เดี ยวและมี สําเนี ยงเดี ยว ทําให ภาษาของเขาวุ นวายที่ นั่ น
กัน
เพื่ อไม ให พวกเขาพู ดเข าใจกั น
2 และต อมาเมื่ อพวกเขาเดิ น ได"
ทางจากทิ ศตะวั นออกก็ พ บที่ 8ดั งนั้ นพระเยโฮวาห จึ งทรงทํา
ราบในแผ น ดิ น ชิ น าร และพวก ให เขากระจั ด กระจายจากที่ นั่ น
เขาอาศัยอยู ที่ นั่ น
ไปทั่ วพื้ นแผนดิน พวกเขาก็เลิก
3แล วพวกเขาต า งคนต างก็ พู ด สรางเมืองนั้ น
กันวา "มาเถิด ใหพวกเราทําอิฐ 9เหตุ ฉะนั้ นจึ งเรี ยกชื่ อเมืองนั้ น
และเผามันใหแข็ง" พวกเขาจึงมี ว า บาเบล เพราะว าที่ นั่ นพระ
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(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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ปฐมกาล 11
หนา 20
เยโฮวาห ทรงทําให ภาษาของทั่ ว บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
โลกวุ นวาย และ ณ จากที่ นั่ น 18 เปเลกมี อายุ ได สามสิ บป
พระเยโฮวาห ได ท รงทํา ให พวก และใหกําเนิดบุตรชื่ อเรอู
เขากระจัดกระจายออกไปทั่ วพื้ น 19 หลั งจากเปเลกให กําเนิ ดเรอู
แผนดินโลก
แล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กสองร อย
เชื้ อสายของอับราม
เก าป และให กําเนิ ดบุ ตรชาย
10 ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ ของ และบุตรสาวหลายคน
เชม เชมมี อายุ ได ร อยป และให 20 เรอู มี อ ายุ ไ ด ส ามสิ บสองป
กําเนิดบุตรชื่ ออารฟคชาด หลัง และใหกําเนิดบุตรชื่ อเสรุก
21 หลั งจากเรอู ให กําเนิ ดเสรุ ก
น้ําทวมสองป
11 หลั งจากเชมให กําเนิ ดอาร- แล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กสองร อย
ฟ คชาดแล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี ก เจ็ ดป และให กําเนิ ดบุ ตรชาย
หารอยป และใหกําเนิดบุตรชาย และบุตรสาวหลายคน
22 เสรุ กมี อายุ ไ ด สามสิ บป และ
และบุตรสาวหลายคน
12 อารฟ คชาดมี อายุ ได สามสิ บ ใหกําเนิดบุตรชื่ อนาโฮร
ห า ป และให กํา เนิ ดบุ ตรชื่ อ เช- 23 หลั งจากเสรุ กให กําเนิ ดนาโฮร แล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กสอง
ลาห
13 หลั ง จากอารฟ คชาดให กํา - ร อยป และให กําเนิ ดบุ ตรชาย
เนิ ดเชลาหแล วก็ มี อายุ ต อไปอี ก และบุตรสาวหลายคน
สี่ ร อยสามป และใหกําเนิ ดบุตร 24 นาโฮร มี อ ายุ ไ ด ยี่ สิ บ เก า ป
และใหกําเนิดบุตรชื่ อเทราห
ชายและบุตรสาวหลายคน
14 เชลาห มี อายุ ได สามสิ บป 25 หลั งจากนาโฮร ให กํ า เนิ ด
เทราหแลวก็ มีอายุ ต อไปอีกร อย
และใหกําเนิดบุตรชื่ อเอเบอร
15 หลั งจากเชลาห ให กํ า เนิ ด สิบเกาป และใหกําเนิดบุตรชาย
เอเบอร แล วก็ มี อายุ ต อไปอี กสี่ และบุตรสาวหลายคน
ร อยสามป และให กําเนิ ดบุ ตร 26 เทราห มีอายุ ได เจ็ ดสิ บปและ
ใหกําเนิดบุตรชื่ ออับราม นาโฮร
ชายและบุตรสาวหลายคน
16 เอเบอร มี อายุ ได สามสิ บสี่ ป และฮาราน
27 ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ ของ
และใหกําเนิดบุตรชื่ อเปเลก
17 หลั ง จากเอเบอร ใ ห กํ า เนิ ด เทราห เทราห ใหกําเนิดอั บราม
เปเลกแล ว ก็ มี อายุ ต อไปอี กสี่ นาโฮร และฮาราน และฮาราน
ร อยสามสิ บป และให กําเนิ ด ใหกําเนิดบุตรชื่ อโลท
(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
28 ฮารานไดสิ้ นชีวิตกอนเทราห ที่ เราจะชี้ ใหเจาเห็น
ผู เป นบิ ดาของเขาในแผ นดิ น ที่ 2 เราจะทํ า ให เจ าเป นชนชาติ
เขาบังเกิด ในเมืองเออรของชาว ใหญ ชนชาติ หนึ่ ง เราจะอวยพร
เคลเดีย
เจ า ทําให เจ ามี ชื่ อเสี ยงใหญ โต
29 อั บรามและนาโฮร ต างก็ ได และเจาจะเปนแหลงพระพร
ภรรยา ภรรยาของอั บรามมี ชื่ อ 3 เราจะอวยพรผู ที่ อวยพรเจ า
วา ซาราย และภรรยาของนาโฮร และสาปแช งผู ที่ สาปแช ง เจ า
มีชื่ อวา มิลคาห ผู เปนบุตรีของ บรรดาครอบครัวทั่ วแผนดิ นโลก
ฮาราน ผู เป นบิ ดาของมิ ลคาห จะไดรับพระพรเพราะเจา"
และบิดาของอิสคาห
อับรามในดินแดนปาเลสไตน
30 แต น างซารายได เ ป น หมั น 4ดั งนั้ นอั บรามจึ งออกไปตามที่
นางหามีบุตรไม
พระเยโฮวาหได ตรัสแกทานและ
อับรามในเมืองฮาราน
โลทก็ ไปกั บท าน อั บรามมี อายุ
31 เทราห ก็ พาอั บรามบุ ตรชาย ไดเจ็ดสิบหาป ขณะเมื่ อทานออก
ของเขากั บโลทบุ ตรชายของฮา- จากเมืองฮาราน
รานผู เป นหลานชายของเขาและ 5 อั บรามพานางซารายภรรยา
นางซาราย บุ ตรสะใภ ของเขาผู ของท าน โลทบุ ตรชายของน อง
เป นภรรยาของอั บรามบุ ตรชาย ชายท าน บรรดาทรั พย สิ่ งของ
ของเขา เขาทั้ งหลายออกจาก ของพวกเขาที่ ไดสะสมไว และผู
เมื องเออร ของชาวเคลเดี ย จะ คนทั้ งหลายที่ ได ไว ที่ เ มื อ งฮาเขาไปยังแผ นดินคานาอัน พวก ราน พวกเขาออกไปเพื่ อเข าไป
เขามาถึ งเมื องฮารานแล วก็ อา- ยั งแผ นดิ นคานาอั น และพวก
ศัยอยู ที่ นั่ น
เขาไปถึงแผนดินคานาอัน
32 รวมอายุ เ ทราห ไ ด ส องร อ ย 6 อั บรามเดิ น ผ า นแผ น ดิ น นั้ น
หาป และเทราหก็ ไดสิ้ นชีวิตใน จนถึงสถานที่ เมื องเชเคม คื อที่
เมืองฮาราน
ราบโมเรห คราวนั้ นชาวคานาพันธสัญญาตออับราม
อันยังอยู ในแผนดินนั้ น
พระเยโฮวาห ได ตรั ส 7 พระเยโฮวาห ท รงปรากฏแก
แก อั บรามแล วว า "เจ า อั บรามและตรั สว า "เราจะให
จงออกไปจากประเทศของเจ า แผ น ดิ น นี้ แก เ ชื้ อสายของเจ า "
จากญาติพี่นองของเจา และจาก อั บรามจึ งสร า งแท น บู ช าที่ นั่ น
บ านบิ ดาของเจ า ไปยังแผ นดิ น ถวายแด พระเยโฮวาห ผู ทรง
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(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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ปฐมกาล 12
หนา 22
ปรากฏแกทาน
และข าพเจ าจะมี ชี วิ ตเพราะเหตุ
8 ท า นย า ยไปจากที่ นั่ นมาถึ งภู เจา"
เขาลู ก หนึ่ งทางทิ ศ ตะวั น ออก 14 ต อ มาเมื่ ออั บรามเข า ไปใน
ของเมื อ งเบธเอลแล วตั้ งเต็ น ท อี ยิ ปต แล ว คนอี ยิ ปต เห็ นว า
ของท าน โดยเมื องเบธเอลอยู หญิงคนนี้ รูปงามยิ่ งนัก
ทางทิ ศตะวันตกและเมืองอั ยอยู 15 พวกเจ านายของฟาโรห เห็ น
ทางทิศตะวันออก ณ ที่ นั่ นทาน นางดวยเช นกัน และทู ลยกย อง
สร างแท นบู ชาแด พระเยโฮวาห นางต อพระพั กตร ฟาโรห และ
และร อ งออกพระนามของพระ หญิ งนั้ นจึ งถู กนําเข าไปอยู ในวั ง
เยโฮวาห
ของฟาโรห
9 และอั บรามก็ ยั งคงเดิ น ทาง 16 ฟาโรห ได โปรดปรานอั บราม
เรื่ อยไป ไปทางทิศใต
มากเพราะเห็ นแก นาง ท านได
การกันดารอาหารทําให
แกะ วัว ลาตัวผู ทาส ทาสี ลาตัว
เมีย และอูฐจํานวนมาก
อับรามไปยังประเทศอียิปต
10 เกิ ดการกั นดารอาหารที่ 17 และพระเยโฮวาห ทรงทําให
แผ นดิ น อั บรามได ลงไปยั งอี - เกิ ดภั ยพิ บั ติ แก ฟาโรห และราช
ยิ ปต เพื่ ออาศั ยอยู ที่ นั่ น เพราะ วงศ ของท า นด วยภั ยพิ บั ติ ร า ย
ว าการกั นดารอาหารในแผ นดิ น แรงตางๆ เพราะเหตุนางซาราย
ภรรยาของอับราม
นั้ นมากยิ่ งนัก
11 ต อมาเมื่ อท านใกล จะเข าอี - 18 ฟาโรห จึ งเรี ยกอั บรามมา
ยิ ปต ท านจึ งพู ดกั บนางซาราย และตรัสวา "ทําไมเจ าจึงทําเชน
ภรรยาของทานวา "ดูเถิด บัดนี้ นี้ แกเรา ทําไมเจาไมบอกเราวา
ข าพเจ ารู วาเจ าเป นหญิ งรู ปงาม นางเปนภรรยาของเจา
19 ทําไมเจ าว า `เธอเป นน อง
นาดู
12 เพราะฉะนั้ นต อ มาเมื่ อคน สาวของข าพระองค ' ดั งนั้ นเรา
อียิปตจะเห็นเจา พวกเขาจะพูด เกื อ บจะรั บ นางมาเป น ภรรยา
วา `นี่ เป นภรรยาของเขา' และ ของเรา ฉะนั้ นบั ดนี้ จงดู ภรรยา
พวกเขาจะฆ าข าพเจ าเสี ย แต ของเจา จงรับนางไปและออกไป
ตามทางของเจา"
พวกเขาจะไวชีวิตเจา
13 กรุ ณาพู ดว าเจ าเป นน องสาว 20 ฟาโรห จึ ง รั บสั่ งพวกคนใช
ของข าพเจ า เพื่ อข าพเจ าจะอยู เรื่ องทาน และพวกเขาจึงนําทาน
อย างสุ ขสบายเพราะเห็ นแก เจ า ภรรยาและสิ่ งสารพัดที่ ทานมี อยู
(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
ออกไปเสีย
ณาอยาให มีการวิวาทกันเลยระอับรามกลับไปเมืองเบธเอล
หวางเรากับเจา และระหวางคน
อั บรามจึ ง ขึ้ นไปจากอี - เลี้ ยงสั ตว ของเรา กั บคนเลี้ ยง
ยิ ปต ท านและภรรยา สั ตว ของเจ า เพราะเราทั้ งสอง
ของท า นและสิ่ งสารพั ด ที่ ท า น เปนญาติกัน
มี อยู พร อมกั บโลท เข าไปทาง 9 แผ น ดิ น ทั้ งหมดอยู ตรงหน า
เจ ามิ ใช หรื อ โปรดจงแยกไป
ทิศใต
2 อั บรามก็ มั่ งคั่ งสมบู ร ณ ด วย จากเราเถิด ถาเจาไปทางซายมือ
ฝูงสัตว เงินและทองเปนอันมาก เราจะไปทางขวามือ หรื อถาเจา
3ท านเดิ นทางต อ ไปจากทิ ศใต ไปทางขวามื อเราจะไปทางซ าย
จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที่ ที่ มือ"
โลทเขาไป
เต็ น ท ของท านเคยตั้ งอยู คราว
ก อน ระหว างเมื องเบธเอลกั บ
เมืองโสโดม
เมืองอัย
10 โลทเงยหนาขึ้ นแลดู และเห็ น
4จนถึ ง สถานที่ ตั้ งแท นบู ชาซึ่ ง ว า บรรดาที่ ราบลุ มของแม น้ํา
เมื่ อ ก อ นท านเคยสร า งไว ที่ นั่ น จอรแดนมีน้ําบริ บูรณอยู ทุกแหง
และอั บรามร อ งออกพระนาม เหมื อนพระอุ ทยานของพระเยของพระเยโฮวาหที่ นั่ น
โฮวาห เหมื อนกั บแผ นดิ นอี อับรามแยกจากโลท
ยิ ปต ไปทางเมื องโศอาร กอนที่
5โลทซึ่ งไปกั บอั บรามมี ฝู งแพะ พระเยโฮวาห ท รงทํ า ลายเมื อ ง
แกะ ฝูงวัวและเต็นทเชนกัน
โสโดมและเมืองโกโมราห
6 แผ นดิ นไม กว างขวางพอที่ 11 ดั งนั้ นโลทจึ งเลื อกบรรดาที่
พวกเขาจะอาศั ยอยู ด วยกั น ได ราบลุ มของแมน้ําจอรแดน โลท
เพราะทรั พย สิ่ งของของพวกเขา เดินทางไปทิ ศตะวั นออกและเขา
มี อยู มาก ดั งนั้ นพวกเขาจึ งไม ทั้ งสองจึงแยกจากกันไป
สามารถอยู ดวยกันได
12 อั บรามอาศั ยอยู ในแผ นดิ น
7เกิ ดมี การวิ วาทกั นระหว างคน คานาอั น โลทอาศั ยอยู ในเมื อง
เลี้ ยงสั ตว ของอั บราม กั บคน ตางๆที่ ราบลุ มและตั้ งเต็นท ใกล
เลี้ ยงสั ตว ของโลท ขณะนั้ นคน เมืองโสโดม
คานาอั นและคนเปรี สซี ยังอาศั ย 13 แต ช าวเมื อ งโสโดมเป น คน
อยู ที่ แผนดินนั่ น
ชั่ วช า และเป น คนบาปต อ พระ
8อับรามจึงพูดกับโลทวา "กรุ- พักตรพระเยโฮวาหเปนอันมาก
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(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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ปฐมกาล 13, 14
หนา 24
ทรงย้ําพันธสัญญา
2กษั ต ริ ย เหล า นี้ ได ทําสงคราม
รบสู กับเบรากษั ตริยเมืองโสโดม
ตออับรามที่ มัมเร
14 ภายหลั งที่ โลทแยกจากท าน บิรชากษัตริยเมืองโกโมราห ชิไปแลวพระเยโฮวาหตรัสแกอับ- นาบกษัตริยเมืองอัดมาห เชเมรามว า "จงเงยหน าขึ้ นแลดูและ เบอรกษัตริยเมืองเศโบยิม และ
มองดู จากสถานที่ ที่ เจ าอยู นี้ ไป กษั ตริยเมืองเบ-ลาคือเมืองโศทางทิศเหนื อ ทิศใต ทิศตะวัน อาร
3บรรดากษั ตริ ย เหล านี้ รวมทั พ
ออกและทิศตะวันตก
15 เพราะว าแผ นดิ นทั้ งหมดซึ่ ง กัน ณ ที่ หุบเขาสิดดิมซึ่ งคือทะเจ า เห็ น นี้ เราจะยกให เ จ า และ เลเกลือ
เชื้ อสายของเจ า ตลอดไปเป น 4 กษั ตริ ย เหล านี้ ยอมขึ้ นแก
กษั ตริ ยเคโดร ลาโอเมอรสิ บสอง
นิตย
16 เราจะกระทําให เชื้ อสายของ ป และในป ที่ สิ บสามกษั ตริ ย
เจ าเหมื อนอย างผงคลี ดิ น ดั ง เหลานี้ ก็กบฏ
นั้ นถ าผู ใดสามารถนั บผงคลี ดิ น 5 และในป ที่ สิ บสี่ ก ษั ตริ ย
ได ก็ จ ะนั บเชื้ อสายของเจ า ได เคโดร ลาโอเมอร และบรรดา
กษั ตริ ย ที่ อยู กั บท านยกมาตี คน
เชนกัน
17 จงลุ กขึ้ นเดิ นไปทั่ วแผ นดิ น เรฟาอิมที่ เมืองอัชทาโรท คารทางดานยาวดานกวาง เพราะเรา นาอิม คนศูซิมที่ เมืองฮาม และ
คนเอมิ มที่ เมื องชาเวห คี ริ ยาจะยกใหเจา"
18 ดั งนั้ นอั บรามจึ งยกเต็ นท มา ธาอิม
และอาศัยอยู ที่ ราบของมัมเร ซึ่ ง 6 ชาวโฮรี ที่ ภู เ ขาเสอี ร ซึ่ งเป น
อยู ในเฮโบรนและสรางแทนบู ชา ของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่ งอยู ใกลถิ่ นทุรกันดาร
ตอพระเยโฮวาหที่ นั่ น
7กษั ตริยเหล านี้ กลับมาถึงเมื อง
เมืองโสโดมถูกทําลายโดย
เอนมิ สป ท ซึ่ งคื อเมื องคาเดช
กษัตริยเคโดรลาโอเมอร
และต อ มาในสมั ย ของ และยกมาตี แผ น ดิ นทั้ งสิ้ นของ
อั มราเฟล
กษั ตริ ย คนอามาเลข และคนอาโมไรตที่
เมื องชิ นาร อารี โอคกษั ตริ ย อาศัยอยู ณ เมืองฮาซาโซนทาเมื องเอลลาสาร เคโดร ลาโอ- มารดวย
เมอร กษั ตริ ยเมื องเอลาม และ 8 และกษั ตริ ย เมื อ งโสโดม
กษั ตริยเมืองโกโมราห กษัตริ ย
ทิดาลกษัตริยแหงประชาชาติ
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(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
เมื องอั ดมาห กษัตริ ยเมืองเศ- ชายของท านถู กจั บไปเป นเชลย
โบยิ ม และกษั ตริ ย เมื องเบ-ลา ทานจึงนําคนชํานาญศึกที่ เกิดใน
(คื อเมื องโศอาร ) ก็ ออกไปทํา บ านท าน จํานวนสามร อยสิ บ
สงครามรบสู กับกษัตริยเหลานั้ น แปดคน และตามไปทั นที่ เมื อง
ณ ที่ หุบเขาสิดดิม
ดาน
9 กั บเคโดร ล าโอเมอร กษั ต ริ ย 15 ท านจึ งแยกคนของทาน ทั้ ง
เมื องเอลาม ทิ ดาลกษั ตริ ยแห ง ท านและคนใชของท านออกเป น
ประชาชาติ อั มราเฟลกษั ตริ ย กองๆในกลางคืน ก็เขาตีและไล
เมืองชินาร และอารีโอคกษัตริย ตามจนถึงเมืองโฮบาหซึ่ งอยู ทาง
เมื องเอลลาสาร กษั ตริ ย สี่ องค ดานซายเมืองดามัสกัส
ตอหาองค
16 และท านนําบรรดาทรั พย สิ่ ง
10 ที่ หุ บเขาสิ ดดิ มมี บอยางมะ- ของกลั บคื นมาหมด ทั้ งนําโลท
ตอยเต็มไปหมด เหลากษัตริย หลานชายของท าน ทรั พย สิ่ ง
เมื อ งโสโดมและเมื องโกโมราห ของของเขา ผู หญิง และประชา
ไดหนีมาและตกลงไปที่ นั่ น และ ชนกลับมาดวย
สวนผู ที่ เหลืออยู ก็หนีไปยังภูเขา
เมลคีเซเดคผู เปนปุโรหิต
11 กษัตริยเหลานั้ นจึงเก็ บบรรเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
ดาทรั พย สิ่ งของและเสบี ยงอา- 17 หลังจากท านกลั บจากการฆา
หารทั้ งสิ้ นของเมื องโสโดมและ กษั ต ริ ย เ คโดร ล าโอเมอร และ
เมืองโกโมราหแลวก็ไป
กษั ตริ ยทั้ งหลายที่ ร วมกําลั งกั น
12 และได จั บโลทบุ ตรชายของ นั้ นแล ว กษั ตริ ยเมื องโสโดมก็
น องชายอั บรามผู ซึ่ งอาศั ยอยู ใน ออกมารับทาน ณ ที่ หุบเขาชาเมื อ งโสโดมและทรั พย สิ่ งของ เวห ซึ่ งคือหุบเขาของกษัตริย
ของเขาแลวจากไป
18 เมลคี เซเดคกษั ตริ ย เมื อง
อับรามชวยชีวิตโลท
ซาเล็ มได นําขนมป งและน้ํา องุ น
13 แล วมี คนหนึ่ งที่ หนี มานั้ นได มาให และทานก็เปนปุโรหิตของ
บอกให อั บรามชาวฮี บรู เพราะ พระเจาผู สูงสุด
ว าท านอาศั ยอยู ที่ ราบของมั มเร 19 ท า นก็ อ วยพรแก อั บรามว า
คนอาโมไรต พี่ น องของเอช- "ขอใหพระเจาผู สูงสุดผู ทรงเปน
โคล และพี่ นองของอาเนอร คน เจ า ของฟ า สวรรค และแผ นดิ น
เหลานี้ เปนพันธมิตรกับอับราม
โลกโปรดใหอับรามไดรับพรเถิด
14 เมื่ ออั บ รามได ยิ น ว า หลาน 20 และจงสรรเสริ ญแด พระเจ า
(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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ปฐมกาล 14, 15
หนา 26
ผู สู ง สุ ด ผู ได ท รงมอบศั ต รู ทั้ ง นิ มิ ตว า "อั บราม อย ากลั วเลย
หลายของเจ า ไว ในมื อของเจ า " เราเป น โล ของเจ า และเป นบํา และอั บรามก็ ยกหนึ่ งในสิ บจาก เหน็จยิ่ งใหญของเจา"
ขาวของทั้ งหมดถวายแกทาน
2อั บรามทู ลวา "ขาแตองคพระ
อับรามคืนของที่ ถูกปลนและ
ผู เป นเจ าพระเจ า พระองค จะ
ทรงโปรดประทานอะไรแก ข า
เชลยแกกษัตริยเมืองโสโดม
21 กษั ตริ ย เมื อ งโสโดมตรั ส แก พระองค ด วยว าข าพระองค ยัง
อั บรามว า "ขอคื นคนให แก เรา ไม มี บุตร และคนต นเรื อนแห ง
และทรัพยสิ่ งของนั้ น เจาจงเอา ครั วเรื อ นของข าพระองค คนนี้
แหละคื อเอลี เ ยเซอร ชาวเมื อ ง
ไปเถิด"
22 อับรามกลาวแก กษัตริยเมือง ดามัสกัส"
โสโดมวา "ขาพเจาไดยกมือของ 3อับรามทูลวา "ดูเถิด พระองค
ข าพเจาตอพระเยโฮวาห พระเจ า มิ ได ทรงประทานเชื้ อสายให แก
ผู สู งสุ ด ผู ทรงเป นเจ าของฟ า ขาพระองค และดูเถิด คนหนึ่ ง
ที่ เกิ ด ในบ านข าพระองค เป น ผู
สวรรคและแผนดินโลก
23 ว า ข าพเจ าจะไม รั บเอาเส น รับมรดกของขาพระองค"
ด ายหรื อสายรั ดร องเท าและ 4ดู เถิ ด พระดํารั สของพระเยข า พเจ า จะไม รั บเอาสิ่ งใดๆที่ โฮวาหมาถึงทานวา "คนนี้ จะไม
เป นของท าน เกรงว าท านจะ ได เป นผู รับมรดกของเจ า แตผู
กล าวว า `เราได กระทําให อั บ- ที่ จะออกมาจากบั้ นเอวของเจ า
จะเปนผู รับมรดกของเจา"
รามมั่ งมี'
24 เว น แต สิ่ งที่ คนหนุ มได กิ น 5 พระองค จึ งนํ า ท านออกมา
และส วนของคนทั้ งหลายซึ่ ง ไป กลางแจงและตรั สว า "จงมองดู
กับขาพเจาคืออาเนอร เอชโคล ฟ าและนับดวงดาวทั้ งหลาย ถ า
และมั มเร ให พวกเขารั บส วน เจาสามารถนับมันได" และพระ
องค ตรั สแก ท านว า "เชื้ อสาย
ของพวกเขาเถิด"
พระเยโฮวาหทรงมีพระสัญญา ของเจาจะเปนเชนนั้ น"
6ทานเชื่ อในพระเยโฮวาห และ
จะประทานบุตรชายคนหนึ่ ง
พระองค ทรงนั บว า เป นความ
แกอับราม
ภ าย ห ลั ง เ ห ตุ ก า รณ ชอบธรรมแกทาน
เหล านี้ พระดํ า รั สของ 7พระองค ตรั สแก ท านว า "เรา
พระเยโฮวาห มาถึ ง อั บรามด วย คื อเยโฮวาห ที่ ได พาเจ าออกจาก
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(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
เมืองเออรของชาวเคลเดีย เพื่ อ ต อ มาพวกเขาจะออกมาพร อ ม
ยกดิ น แดนนี้ ให เ ป น มรดกแก กับทรัพยสิ่ งของเปนอันมาก
เจา"
15 เจ าจะไปตามบรรพบุ รุ ษของ
8ท านทู ลว า "ข าแต องค พระผู เจ าโดยผาสุ ก ในเวลาชรามาก
เปนเจาพระเจา ขาพระองคจะรู เจาจะถูกฝงไว
ได อย างไรว า ข าพระองค จะได 16 แต ในชั่ วอายุ ที่ สี่ พวกเขาจะ
ดินแดนนี้ เปนมรดก"
กลั บมาที่ นี่ อี กครั้ ง เพราะว า
9พระองค ตรั สแก ท านว า "จง ความชั่ วช า ของคนอาโมไรต ยั ง
เอาวัวตัวเมียอายุสามป แพะตัว ไมครบถวน"
เมียอายุสามป แกะตัวผู อายุสาม 17 ต อมาเมื่ อดวงอาทิ ตย ตก
ป นกเขาตั วหนึ่ งและนกพิ ราบ และค่ํามืด ดูเถิด เตาที่ ควันพลุ ง
หนุ มตัวหนึ่ งมาใหเรา"
อยู และคบเพลิ งได เลื่ อนลอยมา
10 ท านจึ งนําบรรดาสัตวเหล านี้ ที่ ระหวางกลางซีกสัตวเหลานั้ น
มาและผ ากลางตั วมั นวางข างละ
เขตแดนของแผนดิน
ซี กตรงกั น แต นกทั้ งหลายนั้ น
ชาวอิสราเอล
ทานหาไดผาไม
18 ในวั นเดี ยวกั นนั้ นพระเยโฮ11 เมื่ อฝู ง เหยี่ ยวลงมาที่ ซาก วาห ท รงกระทํา พั น ธสั ญญากั บ
สัตวเหลานั้ น อับรามก็ไลมันไป อั บรามว า "เราได ยกแผ นดิ นนี้
เสีย
แก เชื้ อสายของเจ าแล ว ตั้ งแต
12 เมื่ อดวงอาทิ ต ย ใ กล จ ะตก แม น้ําอียิปต ไปจนถึงแมน้ําใหญ
อั บรามก็ นอนหลั บสนิ ท และดู คือแมน้ํายูเฟรติส
เถิด ความหวาดกลัวความหดหู 19 ทั้ งแผ นดิ น ของคนเคไนต
ใจอยางยิ่ งก็ทับถมทาน
คนเคนัส คนขัดโมไนต
ชนชาติอิสราเอลจะเปนทาส
20 คนฮิ ตไทต คนเปริ สซี คน
13 พระองค ต รั ส แก อั บรามว า เรฟาอิม
"จงรู แน เถิ ดว า เชื้ อสายของเจ า 21 คนอาโมไรต คนคานาอั น
จะเป นคนต างด าวในแผ นดิ นที่ คนเกอรกาชี และคนเยบุส"
ไม ใ ช ของพวกเขาและจะรั บใช
ซารายยกสาวใช
พวกนั้ น พวกนั้ นจะกดขี่ ขมเหง
ใหเปนภรรยาของอับราม
พวกเขาสี่ รอยป
นางซาราย ภรรยาของ
14 เช นกั นเราจะพิ พากษาประอั บราม ไม มี บุ ตรให
เทศนั้ นซึ่ งพวกเขาจะรับใช และ ท าน และนางมี หญิ งสาวใช ชาว
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(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 28
อียิปตคนหนึ่ งซึ่ งมีชื่ อวาฮาการ
7 ทู ต สวรรค ของพระเยโฮวาห
2นางซารายจึ งพู ดกั บอั บรามว า พบหญิ งนั้ นที่ น้ําพุในถิ่ นทุ รกัน"ดูเถิด บัดนี้ พระเยโฮวาหไมให ดาร
คื อที่ น้ํ า พุ ในทางที่ จะ
ขาพเจามีบุตร ขอทานกรุณาเขา ไปเมืองชูร
ไปหาสาวใช ของข าพเจ า บางที 8ทู ตนั้ นจึ งพู ดว า "ฮาการ สาว
ข าพเจ าอาจจะได บุ ตรโดยนาง" ใช ของนางซาราย เจ ามาจาก
และอับรามก็ฟงเสียงนางซาราย
ไหนและเจ าจะไปไหน" นางจึ ง
3 ภายหลั ง อั บรามอาศั ยอยู ใน ทูลวา "ขาพระองคหนีมาใหพน
แผ น ดิ น คานาอั น ได สิ บป แล ว หน า จากนางซารายนายผู หญิ ง
นางซารายภรรยาของอั บรามก็ ของขาพระองค"
ยกฮาการ ค นอี ยิ ปต สาวใช ของ 9 ทู ต สวรรค ของพระเยโฮวาห
ตนให เป นภรรยาของอั บราม กล าวแก นางว า "จงกลั บไปหา
สามีของนาง
นายผู หญิงของเจา และยอมอยู
4ท านเข าไปหานางฮาการ นาง ใตอํานาจของเขา"
ก็ ตั้ งครรภ เมื่ อนางรู ว านางตั้ ง 10 แล วทู ตสวรรค ของพระเยครรภ แล ว นางก็ ดู หมิ่ นนายผู โฮวาหกลาวแกหญิ งนั้ นวา "เรา
หญิงของนางในใจ
จะให เชื้ อสายของเจ าทวี มากขึ้ น
5นางซารายจึ งพู ดกั บอั บรามว า เพราะวาจะมี คนจํานวนมากมาย
"ให ความผิ ดของข าพเจ าตกอยู จนนับไมถวน"
กั บท านเถิ ด ข าพเจ าให สาวใช 11 ทู ตสวรรค ของพระเยโฮวาห
ของข า พเจ า ไว ใ นอ อ มอกของ กล าวแก นางว า "ดู เถิ ด เจ ามี
ทาน เมื่ อนางรู วา นางตั้ งครรภ ครรภ แล วและจะคลอดบุ ตรชาย
แล ว นางก็ ดู หมิ่ นข าพเจ าในใจ คนหนึ่ ง จะเรี ยกชื่ อของเขาว า
ของนาง ขอพระเยโฮวาห ทรง อิชมาเอล เพราะวาพระเยโฮวาห
พิ พากษาระหว างข าพเจ ากั บ ทรงรับฟงความทุกขของเจา
ทาน"
12 เขาจะเปนคนปา มือของเขา
6แต อับรามพู ดกั บนางซารายว า จะต อสู คนทั้ งปวงและมื อคนทั้ ง
"ดู เถิ ด สาวใช ของเจ าอยู ในมื อ ปวงจะตอสู เขา และเขาจะอาศัย
ของเจ า จงกระทําแก เขาตามที่ อยู ตรงหน า บรรดาพี่ น อ งของ
เจ าเห็ นควร" เมื่ อนางซาราย เขา"
เคี่ ยวเข็ ญหญิ งนั้ น หญิ งนั้ นจึ ง 13 นางจึ งเรี ยกพระนามของ
หนีไปใหพนหนาของนาง
พระเยโฮวาห ผู ตรั ส แก น างว า
(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
"พระองคพระเจ าผู ทรงทอดพระ กับทานวา
เนตรขาพระองค" เพราะนางพูด 4"สําหรั บเรา ดู เถิ ด นี่ เป น
วา "ขาพระองคไดเห็นพระองค พั นธสั ญญาของเรากั บเจ า และ
ที่ นี่ ผู ทรงทอดพระเนตรขาพระ เจ าจะเป นบิ ด าของประชาชาติ
องคดวยหรือ"
มากมาย
14 เหตุ ฉะนั้ นจึ งเรี ยกชื่ อบ อน้ํา 5ชื่ อของเจาจะไม เรี ยกวา อั บวา เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยู ราม อีกตอไป แตเจาจะมีชื่ อวา
ระหว างเมืองคาเดชกับเมื องเบ- อับราฮัม เพราะเราจะกระทําให
เรด
เจ าเป นบิ ดาของประชาชาติ มาก
การกําเนิดของอิชมาเอล
มาย
15 นางฮาการ คลอดบุ ตรชาย 6เราจะกระทําให เจ ามี ลู กดกทวี
คนหนึ่ งใหแกอับราม อับรามจึง มากขึ้ น เราจะกระทําใหเจาเปน
เรี ยกชื่ อบุตรชายของท านซึ่ งนาง ชนหลายชาติ กษัตริยหลายองค
ฮาการคลอดออกมาว า อิ ชมา- จะเกิดมาจากเจา
7 เราจะตั้ งพั น ธสั ญญาของเรา
เอล
16 เมื่ อนางฮาการ คลอดอิ ชมา- ระหว า งเรากั บเจ า และเชื้ อสาย
เอลให แก อั บรามนั้ น อั บราม ของเจ าที่ ม าภายหลั ง เจ าตลอด
ชั่ วอายุ ของเขาให เป นพั นธสั ญอายุไดแปดสิบหกป
ญานิ
รั นดร เป นพระเจ าองค
พระเจาทรงเปลี่ ยนชื่ อ
เดี ยวแก เจ าและเชื้ อสายของเจ า
อับรามเปนชื่ ออับราฮัม
ที
่ มาภายหลังเจา
เมื่ ออายุ อั บรามได เ ก า
สิ บเก าป พระเยโฮ- 8 เราจะให แผ น ดิ น ที่ เจ า อาศั ย
วาห ทรงปรากฏแก อั บรามและ อยู เปนคนตางดาวนี้ คือบรรดา
ตรัสแกทานวา "เราเปนพระเจา แผ นดิ นคานาอั นแก เจ าและเชื้ อ
ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ จงดําเนิ นอยู สายของเจ าที่ มาภายหลั งเจ าให
ต อ หน า เราและเจ าจงเป นคน เป นกรรมสิ ทธิ์ นิ รั นดร และเรา
จะเปนพระเจาของพวกเขา"
ดีรอบคอบ
พิธีสุหนัตเปนพันธสัญญา
2 เราจะทํ า พั น ธสั ญญาของเรา
ตอชนชาติอิสราเอล
ระหวางเรากับเจา และจะใหเจา
9 พระเจ าตรั สแก อั บราฮั มว า
ทวีมากขึ้ น"
3อั บรามก็ ซบหน าลงถึ งดิ นและ "เหตุ ฉะนั้ น เจ าและเชื้ อสาย
พระเจาทรงมีพระราชปฏิสั นถาร ของเจ าที่ ม าภายหลั ง เจ าตลอด

17

(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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ปฐมกาล 17
หนา 30
ชั่ วอายุ ของพวกเขาจะรั กษา เจ าจะไม เรี ยกชื่ อนางว า ซาราย
พันธสัญญาของเรา
แตจะเรียกชื่ อนางวา ซาราห
10 นี่ เป นพั นธสั ญญาของเราซึ่ ง 16 เราจะอวยพรแก นางและให
เจ า จะรั ก ษาระหว า งเรากั บเจ า บุ ตรชายคนหนึ่ งแก เ จ า กั บนาง
และเชื้ อสายของเจ าที่ มาภาย ดวย ใช เราจะอวยพรนาง นาง
หลั งเจา คื อเด็ กผู ชายทุ กคนใน จะเป นมารดาของชนหลายชาติ
ทามกลางพวกเจาจะเขาสุหนัต
กษั ตริ ย ของชนหลายชาติ จะมา
11 เจ าจะเข าสุ หนั ตตั ดหนั งหุ ม จากนาง"
ปลายองคชาตของเจ า และมั น 17 ดั งนั้ นอั บราฮั มจึ งซบหน าลง
จะเป น หมายสํ า คั ญแห ง พั น ธ- หั วเราะ คิ ดในใจของท านว า
สัญญาระหวางเรากับเจา
"ชายผู มี อ ายุ ห นึ่ งร อ ยป จ ะให
12 ผู ช ายที่ มี อายุ แปดวั นจะเข า กําเนิ ดบุ ตรได หรื อ ซาราห ผู มี
สุหนัตในทามกลางพวกเจา เด็ก อายุ ได เก าสิ บป แล ว จะคลอด
ผู ชายทุ ก คนตลอดชั่ วอายุ ของ บุตรหรือ"
พวกเจ า ผู ชายที่ เกิ ดในบ าน 18 อั บราฮั มทู ลพระเจ าว า "โอ
หรื อ เอาเงิ น ซื้ อมาจากคนต า ง ขอให อิชมาเอลมีชีวิตอยู ต อพระ
ดาวใดๆซึ่ งมิใชเชื้ อสายของเจา
พักตรของพระองค"
13 ผู ชายที่ เกิ ด ในบ า นของเจ า 19 พระเจ าตรั สว า "ซาราห
และผู ชายที่ เอาเงิ นซื้ อมาจําเป น ภรรยาของเจ าจะคลอดบุ ตรชาย
ตองเขาสุหนั ต และพั นธสั ญญา คนหนึ่ งแก เจ าเป นแน เจ าจะ
ของเราจะอยู ที่ เนื้ อของเจา เปน เรียกชื่ อของเขาวา อิสอัค และ
พันธสัญญานิรันดร
เราจะตั้ งพั นธสั ญญาของเรากั บ
14 เด็ ก ผู ชายที่ มิ ไ ด เ ข าสุ ห นั ต เขาและกั บเชื้ อ สายของเขาที่ มา
คื อ ผู ที่ มิ ไ ด เ ข า สุ ห นั ต ตั ด หนั ง ภายหลั งเขาให เป นพั นธสั ญญา
หุ มปลายองคชาตของเขา ชี - นิรันดร
วิ ตนั้ นจะถู กตั ดขาดจากชนชาติ
อิชมาเอลจะเปนบิดาของ
ของเขา เขาไดละเมิดพันธสัญชนชาติใหญชาติหนึ่ ง
ญาของเรา"
20 สํา หรั บอิ ช มาเอลนั้ นเราได
พระเจาทรงเปลี่ ยนชื่ อ
ฟงเจาแลว ดูเถิด เราไดอวยพร
ซารายเปนชื่ อซาราห
เขาและจะกระทําให เขามี ลู กดก
15 และพระเจ าตรั สแก อั บราฮั ม ทวี มากขึ้ นอุ ดมบริ บูรณ อย างยิ่ ง
วา "สําหรับซารายภรรยาของเจา เขาจะให กํา เนิ ดเจ านายสิ บสอง
(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
องค และเราจะกระทําให เขาเป น
พระเจาและทูตสวรรค
ชนชาติใหญชนชาติหนึ่ ง
สององคเยี่ ยมอับราฮัม
21 แต พั นธสั ญญาของเรา เรา
พระเยโฮวาหทรงปรากฏ
จะตั้ งไว กั บอิ สอั ค ซึ่ งซาราห จะ
แก เ ขาที่ ราบของมั ม เร
คลอดใหแกเจาปหนาในเวลานี้ " และเขานั่ งอยู ที่ ประตู เ ต็ นท ใ น
22 พระองค มี พระราชปฏิ สั น เวลาแดดรอน
ถารกั บทานเสร็จแล ว พระเจ าก็ 2เขาจึงเงยหนาขึ้ นมองดู และดู
เสด็จขึ้ นไปจากอับราฮัม
เถิด มีชายสามคนยืนอยู ขางเขา
23 อั บราฮั มจึ งเอาอิ ชมาเอล เมื่ อเขาเห็ นท านเหล านั้ นจึ ง
บุตรชายของทาน บรรดาคนทั้ ง วิ่ งจากประตู เ ต็ น ท ไ ปต อ นรั บ
ปวงที่ เกิ ดในบ า นของท า นและ ท านเหล านั้ น และก มหน าของ
บรรดาคนทั้ งปวงที่ ได ซื้ อมาด วย เขาลงถึงดิน
เงิ นของท าน คื อผู ชายทุ กคน 3และพูดวา "เจ านายของขาพท า มกลางคนที่ อยู ในบ า นของ เจา ถาบัดนี้ ขาพเจาเปนที่ โปรด
อั บราฮั ม ให เข าสุ หนั ตตั ดหนั ง ปรานในสายตาของทาน ขอทาน
หุ มปลายองคชาตของพวกเขา โปรดอยาผานไปจากผู รับใช ของ
ในวั น นั้ นตามที่ พระเจ า ตรั ส ไว ทานเลย
แกทาน
4 ข าพเจ าขอความกรุ ณาจาก
24 เมื่ อท า นเข าสุ ห นั ตตั ด หนั ง ท านยอมให เอาน้ํ า นิ ดหน อยมา
หุ มปลายองคชาตของทาน อับ- ลางเทาของทาน และใหทานทั้ ง
ราฮัมมีอายุเกาสิบเกาป
หลายพักใตตนไมเถิด
25 และอิ ช มาเอลบุ ต รชายของ 5ข าพเจ าจะไปเอาอาหารหน อย
ท านมี อายุ สิ บสามป เ มื่ อเขาเข า หนึ่ งมาให และขอให ท า นชื่ นใจ
สุหนั ตตัดหนังหุ มปลายองคชาต เถิ ด หลั งจากนั้ นจึ งค อยออก
ของเขา
เดินทาง เพราะวาทานมายังผู รับ
26 อั บราฮั มและอิ ชมาเอลบุ ตร ใช ของท านแล ว" ท านเหล านั้ น
ชายของท า นเข าสุ หนั ต ในวั น จึงวา "จงทําตามที่ เจากลาวเถิด"
เดียวกันนั้ น
6อั บราฮั มรี บเข าไปในเต็ นท หา
27 บรรดาผู ชายในบ านของท าน นางซาราหและพูดวา "จงรีบเอา
ทั้ งที่ เกิดในบ านของทานและซื้ อ แป งละเอี ยดสามถั งมานวดแล ว
มาด วยเงิ นจากคนต างด าวก็ เข า ทําขนมบนเตา"
สุหนัตพรอมกับทาน
7อั บราฮั มจึ งวิ่ งไปที่ ฝู งสั ตว เอา

18

(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 32
ลู กวั วอ อนและดี ตั วหนึ่ งมอบให พระเยโฮวาห หรื อ เมื่ อถึ งเวลา
ชายหนุ มคนหนึ่ งและเขาก็ รี บ กําหนดเราจะกลั บมาหาเจ าตาม
ปรุงเปนอาหาร
เวลาแห งชี วิ ต และซาราห จะมี
8เขาเอาเนย น้ํา นมและลู กวั ว บุตรชายคนหนึ่ ง"
ซึ่ งเขาได ปรุ ง แล วนั้ นมาวางไว 15 ดั งนั้ นนางซาราห ปฏิ เ สธว า
ต อหน าท านเหล านั้ น และเขา "ขาพระองคมิไดหัวเราะ" เพราะ
ยืนอยู ขางท านเหลานั้ นใต ตนไม นางกลั ว และพระองค ตรั สว า
แลวทานเหลานั้ นไดรับประทาน
"ไมใช แตเจาหัวเราะ"
9 ท านเหล า นั้ นจึ งกล า วแก เ ขา
แผนการทําลายเมืองโสโดม
ว า "ซาราห ภรรยาของเจ าอยู ที่
และเมืองโกโมราห
ไหน" และเขาพูดวา "ดูเถิด อยู 16 บุ รุ ษเหล านั้ นก็ ลุ กขึ้ นจากที่
ในเต็นท"
นั่ นและมองไปทางเมื องโสโดม
พระสัญญาถึงการกําเนิดอิสอัค อับราฮัมไปกับท านเหลานั้ นเพื่ อ
10 ท านจึ งกลาววา "เราจะกลั บ ตามไปสง
มาหาเจ าแน นอนตามเวลาแห ง 17 พระเยโฮวาห ตรัสวา "เราจะ
ชี วิต และดู เถิ ด ซาราห ภรรยา ซ อนสิ่ งซึ่ งเรากระทําจากอั บราของเจ า จะมี บุ ต รชายคนหนึ่ ง" ฮัมหรือ
ซาราหไดฟงอยู ที่ ประตู เต็ นทซึ่ ง 18 ด วยว าอั บราฮั มจะเป นประอยู ขางหลังทาน
ชาชาติ ใ หญ โ ตและมี กํ า ลั งมาก
11 อั บราฮั มและซาราห ก็ มี อายุ อย างแนนอน และบรรดาประแกชรามากแล ว และนางซาราห ชาชาติ ทั้ งหลายในแผ นดิ นโลก
ตามปกติของผู หญิงก็หมดแลว
จะไดรับพระพรเพราะเขา
12 ฉะนั้ นนางซาราห จึ งหั วเราะ 19 เพราะว าเรารู จั กเขา เขาจะ
ในใจพู ดว า "ข าพเจ าแก แล ว สั่ ง ลู กหลานและครอบครั วของ
นายของขาพเจาก็แกดวย ขาพ- เขาที่ สื บมา พวกเขาจะรั กษา
เจาจะมีความยินดีอีกหรือ"
พระมรรคาของพระเยโฮวาห
13 พระเยโฮวาห ตรั สกั บอั บรา- เพื่ อทํ า ความเที่ ยงธรรมและ
ฮัมว า "ทําไมนางซาราหหั วเราะ ความยุ ติ ธรรม เพื่ อพระเยโฮพูดวา `ขาพเจาจะคลอดบุตรคน วาห จะประทานแก อั บราฮั มตาม
หนึ่ งซึ่ งข า พเจ า แก แล วจริ ง ๆ สิ่ งซึ่ งพระองคได ตรัสไวเกี่ ยวกับ
หรือ'
เขา"
14 มี สิ่ ง ใดที่ ยากเกิ นไปสําหรั บ 20 พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
(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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ปฐมกาล 18
เสี ยงร อ งของเมื อ งโสโดมและ เว นทั้ งเมื อ งเพราะเห็ น แก พวก
เมืองโกโมราห ดังมากและเพราะ เขา"
บาปของพวกเขาก็ ห นั กเหลื อ 27 อั บราฮั มทู ลตอบว า "ดู เถิ ด
เกิน
กรุ ณาเถิ ด ข าพระองค มี เจตนา
21 เราจะลงไปเดี๋ ยวนี้ ดู ว า พวก ทู ลต อองค พระผู เป นเจ า ซึ่ งข า
เขากระทํา ตามเสี ยงร อ งทั้ ง สิ้ น พระองค เป นเพี ยงผงคลี ดิ นและ
ซึ่ งมาถึงเราหรือไม ถาไม เราจะ ขี้ เถา
รู "
28 บางที คนชอบธรรมห าสิบคน
22 บุ รุ ษเหล านั้ นหั นหน าจากที่ จะขาดไปหาคน พระองคจะทรง
นั่ นไปทางเมื องโสโดม แต อั บ- ทํา ลายเมื องนั้ นทั้ งเมื อ งเพราะ
ราฮั ม ยั ง ยื น อยู ต อ พระพั ก ตร ขาดหาคนหรือ" พระองคตรัสวา
พระเยโฮวาห
"ถ าเราพบสี่ สิ บห าคนที่ นั่ น เรา
อับราฮัมวิงวอนเพื่ อ
จะไมทําลายเมืองนั้ น"
29 เขายั งทูลตอพระองคอี กครั้ ง
คนชอบธรรม
23 อั บราฮั มเข ามาใกล ทู ลว า ว า "บางที จะพบสี่ สิ บคนที่ นั่ น"
"พระองค จะทรงทําลายคนชอบ และพระองค ตรั สว า "เราจะไม
กระทําเพราะเห็นแกสี่ สิบคน"
ธรรมพรอมกับคนชั่ วดวยหรือ
24 บางที มี คนชอบธรรมห าสิ บ 30 เขาทู ลต อพระองค ว า "โอ
คนในเมื องนั้ น พระองค จะทรง ขอทรงโปรดอย า ให อ งค พระผู
ทํ า ลายและไม ล ะเว น เมื อ งนั้ น เป นเจ าทรงพระพิ โรธเลย และ
เพราะคนชอบธรรมห าสิ บคนที่ ขาพระองคจะกราบทูล บางทีจะ
พบสามสิ บคนที่ นั่ น" และพระ
อยู ในนั้ นดวยหรือ
25 ขอพระองคอยากระทําเช นนี้ องคตรัสวา "เราจะไมกระทําถา
เลย ที่ จะฆาคนชอบธรรมพรอม เราพบสามสิบคนที่ นั่ น"
กั บคนชั่ ว และให คนชอบธรรม 31 เขาทูลวา "ดูเถิด กรุณาเถิด
เหมื อนอย างคนชั่ ว ให การนั้ น ข าพระองค มี เจตนาทู ลต อองค
อยู ห างไกลจากพระองค ผู พิ - พระผู เป นเจา บางทีจะพบยี่ สิบ
พากษาของทั่ วแผ นดิ นโลกจะไม คนที่ นั่ น" และพระองค ตรั สว า
"เราจะไม ทําลายเมื องนั้ นเพราะ
กระทําการยุติธรรมหรือ"
26 พระเยโฮวาห ตรัสวา "ถาเรา เห็นแกยี่สิบคน"
พบคนชอบธรรมในท า มกลาง 32 เขาทู ลวา "โอ ขอทรงโปรด
เมื องโสโดมห าสิ บคน เราจะละ อย า ให อ งค พระผู เป น เจ า ทรง
(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 34
พระพิ โรธเลยและข าพระองค จะ ประทาน
ยังกราบทูลครั้ งนี้ ครั้ งเดียว บาง
โลทเรียกพวกกามวิปริตวา
ที จะพบสิ บคนที่ นั่ น" และพระ
"พี่ นอง"
องค ตรั สว า "เราจะไม ทําลาย 4แต กอนที่ ทู ตเหล านั้ นเข านอน
เมืองนั้ นเพราะเห็นแกสิบคน"
พวกผู ชายเมื องนั้ น คื อพวกผู
33 เมื่ อพระองค ทรงมี พระ ชายชาวเมืองโสโดม ทั้ งแกและ
ราชปฏิสั นถารกั บอับราฮัมจบลง หนุ ม ทุกคนจากทุกสารทิศ มา
แล ว พระเยโฮวาห ได เสด็ จไป ลอมเรือนนั้ นไว
และอั บราฮั มก็ กลั บไปที่ อยู ของ 5 พวกเขาเรี ยกโลทและพู ดกั บ
ตน
เขาวา "ผู ชายเหลานั้ นซึ่ งมาหา
ทูตสวรรค
ท านคื นนี้ อยู ที่ ไหน
จงนํา
มาเยี่ ยมโลท
เขาเหล านั้ นออกมาให พวกเรา
ทู ตสวรรค สององค ม า เพื่ อพวกเราจะไดสมสู กับเขา"
ถึ ง เมื อ งโสโดมในเวลา 6 โลทก็ ออกทางประตู ไปหา
เย็ น โลทได นั่ งอยู ที่ ประตู เมื อง พวกนั้ นและป ดประตู หลั งจากที่
โสโดม เมื่ อโลทเห็นแลวก็ลุกขึ้ น เขาออกไปแลว
ไปพบทู ตเหล านั้ นและได ก ม 7และกลาวว า "พี่ น องทั้ งหลาย
หนาของเขาลงถึงดิน
ข าพเจ าขอวิ งวอนท าน อย า
2แล วเขากล าวว า "ดู เถิ ด เจ า กระทําชั่ วชาเชนนี้ เลย
นายของข าพเจ า ข าพเจ าขอวิ ง 8ดู เถิ ด ข าพเจ ามี บุตรสาวสอง
วอนท านโปรดกรุ ณาแวะไปบ าน คนซึ่ งไม เ คยสมสู กั บ ชายเลย
ผู รั บใช ของท าน ค างแรมคื นนี้ ข าพเจ าขอวิ งวอนท าน ขอให
ลางเทาของทาน แล วทานจะได ข า พเจ า นํ า พวกเธอออกมาให
ตื่ นแต เช าเดิ นทางต อไป" ทู ต ท าน ให ทานกระทําแก พวกเธอ
เหลานั้ นกลาววา "อยาเลย แต ตามที่ เห็ นชอบในสายตาของ
พวกเราจะค างแรมที่ ถนนในคื น ท านเถิ ด เพี ยงแต อย ากระทํา
นี้ "
อะไรแก ชายเหล านี้ เลย เพราะ
3เขาได รบเร าทู ตเหล านั้ นอย าง เหตุ ว าพวกเขาเหล านี้ เข ามาอยู
มาก ทู ตเหล านั้ นจึ งแวะเข าไป ใตรมชายคาของขาพเจา"
ในบ านของเขา และเขาจึ งจั ด 9พวกเขาพูดวา "ถอยไป" และ
การเลี้ ยงทูตเหลานั้ น ทําขนมปง พวกเขาพู ดอี กว า "คนนี้ เข ามา
ไร เ ชื้ อและทู ต เหล า นั้ นจึ ง รั บ อาศัยอยู และเขาจะมาตั้ งตั วเป น

19

(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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ปฐมกาล 19
ผู พิ พากษา บั ดนี้ เราจะทําการ เหมือนวาเขาพูดลอเลน
ชั่ วร ายกั บท า นยิ่ งกว าคนเหล า 15 เมื่ อรุ งเช า ทู ต สวรรค เ หล า
นั้ น" พวกเขาจึงผลักคนนั้ นโดย นั้ นจึ งเร งเร าโลทว า "จงลุ กขึ้ น
แรงคื อโลทนั่ นเอง และเข า พาภรรยาของเจ า และบุ ตรสาว
มาใกลเพื่ อพังประตู
ทั้ งสองของเจา ซึ่ งอยู ที่ นี่ ไปเสีย
10 แตทูตเหลานั้ นจึงยื่ นมือออก เกรงว า พวกเจ าจะถู กทําลาย
ไปดึ งโลทเข ามาในบ านและป ด พร อมกั บความชั่ วช าของเมื อ ง
ประตู
นี้ "
11 ทู ตเหล านั้ นทําให พวกผู ชาย 16 ขณะที่ เขายั งรี รออยู ทู ต
ที่ อยู ประตู บ า นนั้ นตาบอดผู เหล านั้ นจึ งคว าจั บมื อเขา มื อ
ใหญผู นอย ดังนั้ นพวกเขาจึงหา ภรรยาของเขาและมื อ บุ ต รสาว
ประตูจนเหนื่ อย
ทั้ งสองของเขา พระเยโฮวาห
ทูตสวรรคบอกใหโลท
ทรงมี ความเมตตาต อเขา ทู ต
เหลานั้ นจึ งนําเขาออกมาและให
และครอบครัว
เขาอยู ที่ นอกเมือง
รีบออกจากเมือง
12 ทู ตเหล านั้ นจึ งพู ดกั บโลทว า 17 ต อ มาเมื่ อทู ตเหล านั้ นนํา
"ที่ นี่ มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย พวกเขาออกมาภายนอกแล ว
บุตรชาย บุตรสาว และสิ่ งใดๆ ทู ตพู ดว า "จงหนี เอาชี วิ ตรอด
ของเจ าที่ อยู ในเมื องนี้ ออกจาก อย า ได เหลี ยวหลั ง มาดู หรื อพั ก
อยู ที่ ราบลุ มทั้ งหลาย จงหนีไปที่
ที่ นี่
ภู
เขา เกรงวาเจาจะถูกทําลาย"
13 เพราะพวกเราจะทํ า ลาย
โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆ
สถานที่ แห งนี้ เพราะว าเสี ยงร อง
คือเมืองโศอาร
ของพวกเขาดั ง มากยิ่ งขึ้ นต อ
พระพั กตร พระเยโฮวาห และ 18 โลทจึ งกล าวแก ทู ตเหล านั้ น
พระเยโฮวาห ทรงส งพวกเรามา วา "โอ เจานายของขาพเจา อยา
ใหเปนอยางนั้ นเลย
ทําลายมันเสีย"
14 โลทจึ งออกไปพู ดกั บบุ ต ร 19 ดูเถิด ผู รับใชของทานไดรับ
เขยของเขาซึ่ งได แต งงานกั บ พระกรุ ณาในสายตาของท าน
บุตรสาวของเขาวา "ลุกขึ้ น เจา และท านมี ความเมตตาอย างยิ่ ง
จงออกไปจากสถานที่ นี้ เพราะ ซึ่ งท า นได สําแดงต อข าพเจ าใน
พระเยโฮวาหจะทรงทําลายเมื อง การชวยชีวิตขาพเจา ขาพเจาไม
นี้ " แต บุ ตรเขยของเขากลั บดู สามารถหนี ไปยั งภู เขาได เกรง
(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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ปฐมกาล 19
หนา 36
ว าสิ่ งชั่ วร ายจะมาถึ งตั วข าพเจ า
ภรรยาของโลท
และขาพเจาจะตายเสีย
กลายเปนเสาเกลือ
20 ดูเถิด กรุณาเถิด เมืองนี้ อยู 26 แต ภรรยาของเขาผู ตามข าง
ใกล ที่ จะหนี ไ ปถึ ง ได แ ละเป น หลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและ
เมื องเล็ ก โอ โปรดให ขาพเจ า นางจึงกลายเปนเสาเกลือ
หนี ไปที่ นั่ น (เป นเมื องเล็ กๆมิ 27 อั บราฮั มลุ กขึ้ นตั้ งแต เช าตรู
ใชหรือ) และชีวิตของขาพเจาจะ ไปยั ง สถานที่ ที่ ท า นเคยยื นต อ
รอด"
พระพักตรพระเยโฮวาห
21 ทู ตกล าวแก เขาว า "ดู เถิ ด 28 ท านมองไปทางเมื องโสโดม
เรายอมรั บเจ า เกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ เมื อ งโกโมราห และดิ น แดนที่
ด วยว าเราจะไม ทําลายล างเมื อง ราบลุ มทั้ งหลาย และดู เถิ ด ก็
นี้ ซึ่ งเจาไดกลาวถึง
เห็นควันจากแผนดินนั้ นพลุ งขึ้ น
22 เจ าจงรีบหนีไปที่ นั่ น เพราะ เหมือนควันจากเตาไฟใหญ
เราไม สามารถกระทําอะไรได จน 29 ต อมาเมื่ อพระเจ าทรงทํา
กว าเจ าไปถึ งที่ นั่ น" เหตุ ฉะนั้ น ลายเมื องทั้ งหลายในที่ ร าบลุ ม
จึงเรียกชื่ อเมืองนั้ นวาโศอาร
แล วนั้ น พระเจ าทรงระลึ กถึ ง
23 เมื่ อโลทเข า ไปยั งเมื อ งโศ- อับราฮัม และสงโลทออกไปจาก
อาร ตะวันก็ขึ้นมาเหนือแผนดิน ท ามกลางการทําลายล าง เมื่ อ
โลกแลว
พระองค ทรงทําลายล างเมื องทั้ ง
เมืองโสโดม
หลายซึ่ งโลทอาศัยอยู
เมืองโกโมราห
โลทอาศัยอยู ในถ้ํา
เมืองอัดมาหและเมืองเศโบยิม
บุตรสาวของโลท
ถูกทําลาย
ทําการผิดประเวณี
24 ดั ง นั้ นพระเยโฮวาห ท รงให 30 โลทขึ้ นไปจากเมื อ งโศอาร
กํา มะถั นและไฟจากพระเยโฮ- ไปอาศั ยอยู บนภู เ ขาพร อ มกั บ
วาห ต กมาจากฟ า สวรรค ล งมา บุ ตรสาวสองคนของเขา เพราะ
บนเมื องโสโดมและเมื องโกโม- เขากลั วที่ อาศั ยในเมื อ งโศอาร
ราห
เขาจึ งไปอาศั ยอยู ในถ้ํา ทั้ งเขา
25 พระองค ทรงทํ า ลายล าง กับบุตรสาวสองคนของเขา
เมืองทั้ งหลายเหลานั้ น บรรดาที่ 31 บุ ตรสาวหั วป พูดกั บนองสาว
ราบลุ ม ชาวเมืองทั้ งปวงและสิ่ ง วา "บิดาของเราแกแลวและไมมี
ที่ งอกขึ้ นมาบนแผนดิน
ชายใดในแผ น ดิ น โลกเข ามาหา
(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
พวกเราตามธรรมเนี ยมของทั่ ว โมอับมาจนถึงทุกวันนี้
โลก
38 สวนนองสาว เธอคลอดบุตร
32 มาเถิ ด พวกเราจงให บิ ดา ชายคนหนึ่ งด ว ยและเรี ย กชื่ อ
ของพวกเราดื่ มเหล าองุ น และ ของเขาว า เบน-อั มมี เขาเป น
พวกเราจะนอนกั บท าน เพื่ อ บรรพบุ รุ ษของคนอั มโมนมาจน
พวกเราจะสงวนเชื้ อสายของ ถึงทุกวันนี้
บิดาพวกเรา"
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
33 ในคื น วั น นั้ นพวกเธอจึ งให
อั บ ราฮั ม เดิ น ทางจาก
บิ ด าของพวกเธอดื่ มเหล า องุ น
ที่ นั่ นไปยั งดิ นแดน
บุ ตรสาวหั วป เข าไปนอนกั บบิ ดา ทางใต อาศั ยอยู ระหว างเมื อง
ของเธอ และเขาไมสังเกตวาเธอ คาเดชและเมื องชู ร และอาศั ย
มานอนด วยเมื่ อไรและเธอลุ ก อยู ในเมืองเก-ราร
ขึ้ นไปเมื่ อไร
2 อั บราฮั มบอกถึ ง นางซาราห
34 ต อมาวั นรุ งขึ้ นบุ ตรสาวหั วป ภรรยาของตนว า "นางเป นน อง
พูดกั บนองสาววา "ดูเถิด เมื่ อ สาวของข าพเจ า" อาบี เมเลค
คื นนี้ เราได นอนกั บบิ ดาของเรา กษั ตริ ย แห งเมื อ งเก-ราร จึ งใช
พวกเราจงให ท านดื่ มเหล าองุ น คนมานํานางซาราหไป
ในคื นนี้ อี ก และเจ าจงเข าไป 3 แต พระเจ า เสด็ จมาหาอาบี นอนกั บท าน เพื่ อพวกเราจะ เมเลคทางพระสุบินในเวลากลาง
สงวนเชื้ อสายของบิดาพวกเรา"
คื นและตรั สกั บท านว า "ดู เถิ ด
35 พวกเธอจึ งให บิ ด าของพวก เจ าเป นเหมื อนคนตาย เพราะ
เธอดื่ มเหล า องุ นในคื น วั นนั้ น หญิงนั้ นซึ่ งเจานํามา ดวยวานาง
ดวย นองสาวก็ลุกขึ้ นไปนอนกับ เปนภรรยาของผู อื่ นแลว"
เขา และเขาไม สั งเกตว าเธอมา 4แต อาบี เมเลคยั งไม ได เข าใกล
นอนด วยเมื่ อไรและเธอลุ ก ขึ้ น นาง ท านจึ งทู ลว า "ข าแต องค
ไปเมื่ อไร
พระผู เปนเจา พระองคจะประ36 ดั งนั้ น บุ ตรสาวทั้ งสองของ หารชนชาติที่ ชอบธรรมดวยหรือ
โลทก็ ตั้ งครรภ กั บบิ ดาของพวก 5 เขาบอกแก ข า พระองค มิ ใช
เธอ
หรื อว า `นางเป นน องสาวของ
37 บุ ตรสาวหั วป คลอดบุ ตรชาย ขาพเจา' และแมแตนางเองก็วา
คนหนึ่ ง และเรี ยกชื่ อของเขาว า `เขาเป นพี่ ชายของข าพเจ า' ข า
โมอับ เขาเปนบรรพบุรุษของคน พระองค ก ระทํา ดั ง นี้ ด วยจิ ตใจ

20

(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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ปฐมกาล 20
หนา 38
อั น ซื่ อตรงและด ว ยมื อ ที่ บริ - 11 อั บราฮั มทู ลว า "เพราะข า
สุทธิ์ "
พระองค คิ ด ว า ไม มี ค วามเกรง
6 พระเจ าตรั สกั บท านในพระ กลั วพระเจ าในสถานที่ นี่ เป นแน
สุ บินว า "แท จริ งเรารู แลวว าเจ า พวกเขาจะฆ าข าพระองค เพราะ
กระทําดั งนี้ ดวยจิ ตใจอั นซื่ อตรง เห็นแกภรรยาของขาพระองค
เราจึ งยั บยั้ งเจ าไม ให ทําบาปต อ 12 ยิ่ งกว า นั้ น นางเป นน อ งสาว
เรา เหตุฉะนั้ นเราไมยอมใหเจา ของข าพระองค จริ งๆ นางเป น
ถูกตองนางนั้ น
บุตรสาวของบิดาขาพระองค แต
7ฉะนั้ นบั ดนี้ จงคื นภรรยาให แก ไม ใช บุ ตรสาวของมารดาข าพระ
ชายนั้ นเพราะเขาเปนผู พยากรณ องค และนางได มาเป นภรรยา
เขาจะอธิ ษฐานเพื่ อ เจ าแล วเจ า ของขาพระองค
จะมีชีวิตอยู ถาเจาไมคืนนางนั้ น 13 ต อมาเมื่ อพระเจ าทรงโปรด
เจาจงรู วาเจาจะตายเปนแน ทั้ ง ให ข า พระองค ต อ งเร ร อ นจาก
เจาและทุกคนที่ เปนของเจา"
บานบิดาของขาพระองค ขาพระ
8เหตุ ฉะนั้ น อาบี เมเลคตื่ น องค จึ งพู ดกั บนางว า `นี่ เป น
บรรทมตั้ งแต เช าตรู ทรงเรี ยก ความกรุ ณาซึ่ งเจ าจะสํา แดงต อ
บรรดาข าราชการของท าน และ ข าพเจ า ในสถานที่ ทุ กๆแห งที่
ทรงรับสั่ งเรื่ องทั้ งหมดนี้ ให พวก เราจะไปนั้ นขอใหกล าวถึงขาพเขาฟง และคนเหลานั้ นก็กลัวยิ่ ง เจาวา เขาเปนพี่ ชายของดิฉัน'"
นัก
14 อาบีเมเลคจึงทรงนําแกะ วัว
อาบีเมเลคคืนภรรยา
และทาสชายหญิง และประทาน
ใหแกอับราฮัม แลวทรงคืนซาแกอับราฮัม
9 ดั งนั้ นอาบี เมเลคทรงเรี ยก ราห ภรรยาของอั บราฮั มให ท าน
อั บราฮั มมาและตรั ส กั บท านว า ไป
"เจ าได ก ระทํ า อะไรแก พวกเรา 15 แล วอาบี เมเลคตรั สว า "ดู
เราได กระทําผิ ดอะไรต อเจ า ที่ เถิ ด แผ นดิ นของเราก็ อยู ต อ
เจ านําบาปใหญ โตมายั งเราและ หนาเจา เจาจะอาศัยอยู ที่ ไหนก็
ราชอาณาจักรของเรา เจาไดกระ ไดตามใจชอบ"
16 พระองค ต รั ส กั บ ซาราห ว า
ทําสิ่ งซึ่ งไมควรกระทําแกเรา"
10 อาบี เ มเลคตรั สกั บอั บราฮั ม "ดู เถิ ด เราให เงิ นหนึ่ งพั นแผ น
วา "เจาคิดอะไรเจาจึงไดกระทํา แก พี่ ชายของเจา ดู เถิ ด พี่ ชาย
จะคลุ ม ตาเจ า ต อ หน าทุ ก คนที่
สิ่ งนี้ "
(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
อยู กับเจาและคนทั้ งปวง" นางก็ ดั งนั้ น ทุ กคนที่ ได ฟงจะพลอย
ถูกติเตียนดวยถอยคําเหลานี้
หัวเราะกับขาพเจา"
17 เพราะฉะนั้ น อั บราฮั มก็ 7นางกล าวอี กว า "ใครจะพู ด
อธิษฐานตอพระเจา พระเจาทรง กั บอั บราฮั มได วา ซาราห จะให
รักษาอาบีเมเลค และมเหสีของ ลูกออนกินนม เพราะขาพเจ าก็
พระองค และทาสหญิ ง ให ห าย ได คลอดบุ ตรชายคนหนึ่ งให
และเขาเหลานั้ นก็มีบุตร
ทานเมื่ อทานชราแลว"
18 เพราะว าพระเยโฮวาห ได 8 เด็ ก นั้ นก็ เ ติ บโตขึ้ นและหย า
ทรงป ด ครรภ ส ตรี ใ นราชสํ า นั ก นมและอั บราฮั มจั ดการเลี้ ยง
ของอาบี เมเลคทุ กคน เพราะ ใหญ ใ นวั น นั้ นเมื่ ออิ ส อั ค หย า
เรื่ องซาราหภรรยาอับราฮัม
นม
การกําเนิดของอิสอัค
นางฮาการกับอิชมาเอล
พระเยโฮวาห ท รงเยี่ ยม
ถูกไลออก
ซาราห เหมื อนที่ พระ 9 แต ซ าราห เห็ น บุ ตรชายของ
องค ตรั สไว และพระเยโฮวาห ฮาการคนอี ยิปต ซึ่ งนางคลอดให
ทรงกระทํา แก ซ าราห ดั ง ที่ พระ อับราฮัม กําลังหัวเราะเลนอยู
องคทรงตรัสไว
10 นางจึ งพู ดกั บอั บราฮั มว า
2เพราะซาราห ตั้ งครรภ และ "ไล ท าสหญิ ง คนนี้ กั บบุ ตรชาย
คลอดบุ ตรชายคนหนึ่ งให อั บ- ของนางไปเสี ยเถิ ด เพราะว า
ราฮั ม เมื่ อท านชราตามเวลาซึ่ ง บุ ต รชายของทาสหญิ ง คนนี้ จะ
พระเจาไดตรัสกับทาน
เป น ผู รั บ มรดกร ว มกั บอิ ส อั ค
3อั บราฮั มตั้ งชื่ อบุ ตรชายที่ เกิ ด บุตรชายของขาพเจาไมได"
แก ท าน ผู ซึ่ งซาราห คลอดให 11 อั บราฮัมกลุ มใจมาก เพราะ
ทานนั้ นวา อิสอัค
เรื่ องบุตรชายของทาน
4แล วอั บราฮั มทําพิ ธี เข าสุ หนั ต 12 แต พระเจ าตรั สกั บอั บราฮั ม
ใหแกอิ สอัคบุตรชายของตนเมื่ อ ว า "เจ าอย าโศกเศร าในสายตา
มี อายุ แปดวัน ดั งที่ พระเจ าทรง ของเจาเพราะเรื่ องเด็ กนั้ น และ
บัญชาแกทาน
เพราะทาสหญิ งของเจาเลย ทุ ก
5อั บราฮั มมี อายุ หนึ่ งร อยป เมื่ อ สิ่ งที่ ซาราหกลาวกับเจา เจาก็จง
อิสอัคบุตรชายเกิดแกทาน
ฟ งเสี ยงของนางเถิ ด เพราะเขา
6นางซาราห กล าวว า "พระเจ า จะเรี ยกเชื้ อสายของเจ าทางสาย
ทรงกระทํ า ให ข า พเจ า หั วเราะ อิสอัค
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(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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ปฐมกาล 21
หนา 40
13 ส วนบุ ต รชายของทาสหญิ ง จึ งไปเติ มน้ํา เต็ มถุ งหนั งและให
นั้ น เราจะกระทําใหเปนชนชาติ เด็กนั้ นดื่ ม
หนึ่ งดวย เพราะเขาเปนเชื้ อสาย 20 พระเจ าทรงสถิ ตกั บเด็ กนั้ น
ของเจา"
เขาเติ บโตขึ้ น อาศั ยอยู ในถิ่ น
14 อั บราฮั มจึ งลุ กขึ้ นแต เช ามื ด ทุรกันดาร และเปนนักธนู
ให ขนมป ง และน้ํ า หนึ่ งถุ ง หนั ง 21 เขาอาศัยอยู ในถิ่ นทุรกันดาร
แกฮาการ ใสบาใหนางพรอมกับ แห งปาราน มารดาก็ หาภรรยา
เด็กนั้ นแลวสงนางออกไป นางก็ คนหนึ่ งจากประเทศอี ยิ ปต ใ ห
จากไปและพเนจรไปในถิ่ นทุ ร- เขา
กันดารแหงเบเออรเชบา
อับราฮัมอาศัยอยู ที่
15 และน้ํ า ในถุ ง หนั งนั้ น ก็ หมด
เบเออรเชบา
ไป นางก็วางเด็กนั้ นไวใตพุมไม
อับราฮัมทําพันธสัญญากับ
แหงหนึ่ ง
กษัตริยอาบีเมเลค
16 แล วนางก็ ไ ปนั่ งลงห างออก 22 และตอมาในคราวนั้ น อาบีไปตรงหนาเด็กนั้ น ประมาณเทา เมเลคและฟ โ คล ผู บั ญ ชาการ
กับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูด ทหารของพระองค พู ดกั บอั บวา "อยาใหขาเห็นความตายของ ราฮั มว า "พระเจ าทรงสถิ ตกั บ
เด็ กนั้ นเลย" นางก็ นั่ งอยู ตรง ทานในทุกสิ่ งที่ ทานกระทํา
หน าเด็ กนั้ นแล วตะเบ็ งเสี ยงร อง 23 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ จงปฏิ ไห
ญาณในพระนามพระเจ าให แก
17 พระเจ า ทรงสดั บเสี ย งร อ ง เราที่ นี่ ว า ท านจะไม ประพฤติ
ของเด็ กนั้ น และทูตสวรรคของ การคดโกงตอเรา หรือโอรสของ
พระเจ า จึ ง เรี ยกฮาการ จากฟ า เรา หรือตอหลานของเรา แตดัง
สวรรค กล าวกั บนางว า "ฮาการ ที่ เราภั กดี ต อท าน ท านจงภั กดี
เจ าเป นอะไรไป อย ากลั วเลย ต อ เราและต อ แผ น ดิ น ซึ่ งท า น
เพราะว า พระเจ าทรงสดั บเสี ยง อาศัยอยู นี้ "
ของเด็ก ณ ที่ ที่ เขาอยู นั้ นแลว
24 อั บราฮั มก็ ทู ลว า "ข าพเจ า
18 ลุกขึ้ นอุ มเด็ กนั้ น เอามือจับ ยอมปฏิญาณ"
เขาไวใหแนน เพราะเราจะทําให 25 อั บราฮั มก็ ร องทุกขต ออาบี เขาเปนชาติใหญชาติหนึ่ ง"
เมเลค เรื่ องบ อน้ํา ที่ ขาราชการ
19 แล วพระเจ าทรงเบิ ก ตาของ อาบีเมเลคยึดเอาไป
นาง นางก็ เห็ นบ อน้ํ า แห งหนึ่ ง 26 อาบี เมเลคตรั สว า "เราไม รู
(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

01_gen.pub
page 40

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 41
ปฐมกาล 21, 22
ว าใครทําอย างนี้ ทั้ งท านก็มิ ได
การถวายอิสอัคเปน
บอกเรา เราก็ ยั งไม ได ยินเรื่ อง
เครื่ องบูชาที่ แผนดินโมริยาห
จนวันนี้ "
และต อ มาภายหลั ง
27 อั บราฮั มจึ งนําแกะและวั วมา
เห ตุ ก า ร ณ เ ห ล านี้
ถวายแกอาบีเมเลค ทั้ งสองฝาย พระเจาทรงลองใจอับราฮัม และ
ก็ทําพันธสัญญากัน
ตรัสกับทานวา "อับราฮัม" ทาน
28 อั บราฮั ม ได แยกลู ก แกะตั ว ทูลวา "ดูเถิด ขาพระองคอยู ที่ นี่
เมียจากฝูงไวตางหากเจ็ดตัว
พระเจาขา"
29 อาบี เมเลคตรัสถามอับราฮั ม 2พระองค ตรั สว า "จงพาบุ ตร
วา "ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวที่ ทาน ชายของเจ าคื ออิ สอั ค บุ ตรชาย
แยกไว ต า งหากนั้ นหมายความ คนเดี ยวของเจ าผู ที่ เจ ารั กไปยั ง
วาอะไร"
แผนดินโมริยาห และถวายเขาที่
30 ท านทู ลว า "ขอพระองค รั บ นั่ นเป นเครื่ องเผาบูชา บนภูเขา
ลู กแกะตั วเมี ยเจ็ ด ตั วนี้ จากมื อ ลูกหนึ่ งซึ่ งเราจะบอกแกเจา"
ขาพระองค เพื่ อจะไดเปนพยาน 3 อั บราฮั มจึ ง ลุ กขึ้ นแต เ ช ามื ด
แกขาพระองควา ขาพระองคได ผู กอานลาของท าน พาคนใช
ขุดบอน้ํานี้ "
หนุ ม ไปกั บท า นด วยสองคนกั บ
31 เหตุ ฉะนี้ ท านจึ ง เรี ยกที่ นั้ น อิสอัคบุตรชายของทาน ทานตัด
ว า เบเออร เชบา เพราะว าทั้ ง ฟ นสําหรั บเครื่ องเผาบู ชา แล ว
สองไดปฏิญาณกันไว
ลุ ก ขึ้ นเดิ น ทางไปยั ง ที่ ซึ่ งพระ
32 ทั้ งสองกระทํ า พั นธสั ญญา เจาทรงตรัสแกทาน
กั น ที่ เบเออร เ ชบาดั งนี้ แหละ 4 พอถึ ง วั น ที่ สามอั บราฮั ม เงย
แลวอาบีเมเลคและฟโคลผู บัญ- หนาขึ้ นแลเห็นที่ นั้ นแตไกล
ชาการทหารของพระองค ได ลุ ก 5อั บราฮั มจึ งพู ดกั บคนใช หนุ ม
ขึ้ นแล วก็ กลั บไปยั งแผ นดิ นของ ของท านว า "อยู กั บลาที่ นี่ เถิ ด
ชาวฟลิสเตีย
เรากั บเด็ กชายจะเดิ น ไปนมั ส33 อั บราฮั มปลู กตนแทมริ สก ไว การที่ โน น แล วจะกลั บมาพบ
ที่ เบเออร เชบาและนมัสการออก เจา"
พระนามพระเยโฮวาห พระเจ า 6อั บราฮั มเอาฟ นสําหรั บเครื่ อง
นิรันดรที่ นั่ น
เผาบู ชาใสบาอิ สอัคบุตรชายของ
34 อั บ ราฮั ม อาศั ย อยู ในแผ น ตน ถือไฟและมีดแลวพ อลูกไป
ดินชาวฟลิสเตียหลายวัน
ดวยกัน
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(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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ปฐมกาล 22
หนา 42
7อิ ส อั คพู ดกั บอั บราฮั มบิ ด าว า และดู เถิด ขางหลั งทานมีแกะผู
"บิ ดาเจ าข า" และท านตอบว า ตัวหนึ่ ง เขาของมันติดอยู ในพุ ม
"ลู กเอ ย พ ออยู ที่ นี่ " ลู กจึ งว า ไมทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะผู ตัว
"นี่ ไฟและฟ น แต ลู กแกะสํา- นั้ น มาถวายเป น เครื่ องเผาบู ชา
หรับเครื่ องเผาบูชาอยู ที่ ไหน"
แทนบุตรชายของทาน
8อับราฮัมตอบวา "ลูกเอย พระ 14 อั บราฮั มจึ งเรี ยกสถานที่ นั้ น
เจ าจะทรงจั ดหาลู กแกะสําหรั บ วา เยโฮวาหยิเรห อยางที่ เขาพูด
พระองค เองเป นเครื่ องเผาบูชา" กั นทุ กวั นนี้ วา "ที่ ภู เขาของพระ
พ อ ลู ก ทั้ งสองก็ เ ดิ น ต อ ไปด วย เยโฮวาหนั้ น พระองค ทรงทอด
กัน
พระเนตร"
9เขาทั้ งสองมาถึ งที่ ซึ่ งพระเจ า 15 ทู ตสวรรค ของพระเยโฮวาห
ตรัสบอกทานไว อับราฮัมก็สราง เรี ยกอั บราฮั มครั้ งที่ สองมาจาก
แทนบูชาที่ นั่ น เรียงฟนเปนระ- ฟาสวรรค
เบี ยบ แล วมั ดอิ สอั คบุ ตรชาย 16 และตรั สว า "พระเยโฮวาห
วางไวบนแทนบูชาบนฟน
ตรั สว า เราปฏิ ญาณโดยตั วเรา
10 แล วอั บบราฮั ม ก็ ยื่ นมื อ จั บ เองว า เพราะเจ ากระทําอย างนี้
มีดจะฆาบุตรชาย
และมิ ไ ด ห วงบุ ต รชายของเจ า
11 แต ทู ตสวรรค ของพระเยโฮ- คือบุตรชายคนเดียวของเจา
วาห เรี ยกท า นจากฟ า สวรรค ว า 17 เราจะอวยพรเจ าแน เราจะ
"อั บราฮัม อั บราฮั ม" และท าน ทวีเชื้ อสายของเจาใหมากขึ้ น ดัง
ตอบวา "ขาพระองคอยู ที่ นี่ พระ ดวงดาวในท องฟ า และดั งเม็ ด
เจาขา"
ทรายบนฝ งทะเล
เชื้ อสาย
12 และพระองค ตรั สว า "อย า ของเจ า จะได ป ระตู เ มื อ งศั ต รู
แตะต องเด็กนั้ นหรือกระทําอะ- ของเจาเปนกรรมสิทธิ์
ไรแก เขาเลย เพราะบั ดนี้ เรารู 18 ประชาชาติ ทั้ งหลายทั่ วโลก
แล วว าเจ ายําเกรงพระเจ า ด วย จะได พรเพราะเชื้ อ สายของเจ า
เห็นวา เจามิไดหวงบุตรชายของ เพราะว าเจ าได เชื่ อฟ งเสี ยงของ
เจา คือบุตรชายคนเดียวของเจา เรา"
จากเรา"
19 อั บราฮั มจึ งกลั บไปหาคนใช
อับราฮัมถวายแกะตัวผู
หนุ มของท าน เขาก็ ลุ กขึ้ นแล ว
พากั นกลั บไปยั งเมื องเบเออร แทนอิสอัค
13 อั บราฮั ม เงยหน า ขึ้ นมองดู เชบา อับราฮั มก็อาศัยอยู ที่ เบ(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
เออรเชบา
ท านเป นสุ สาน เพื่ อข าพเจ าจะ
20 และต อมาภายหลั งเหตุ - ได ฝ ง ผู ต ายของข า พเจ า ให พ น
การณเหล านี้ มีคนมาบอกอับ- สายตาไป"
ราฮัมวา "ดูเถิด มิลคาหบังเกิด 5ลู กหลานของเฮทตอบอั บราบุ ต รให แก น าโฮร น องชายของ ฮัมวา
ทานดวยแลว
6"นายเจ าข า โปรดฟ งพวกเรา
21 คือฮูสบุตรหัวป บูสนองชาย ท านเป นเจ านายจากพระเจ า
ของเขา เคมูเอลบิดาของอารัม
ท ามกลางเรา ขอให ฝ งผู ตาย
22 เคเสด ฮาโซ ปลดาช ยิด- ของท านในอุ โมงค ฝ ง ศพที่ ดี ที่
ลาฟ และเบธูเอล"
สุดของเราเถิด ไมมีผู ใดในพวก
23 เบธู เ อลให กํ า เนิ ด บุ ต รสาว เราที่ จะหวงสุ ส านของเขาไว ไ ม
ชื่ อเรเบคาห ทั้ งแปดนี้ มิ ลคาห ให ท าน หรื อขั ดขวางท านมิ ให
บั งเกิ ดให นาโฮร น องชายของ ฝงผู ตายของทาน"
อับราฮัม
7 อั บราฮั ม ก็ ลุ ก ขึ้ น กราบลงต อ
24 และภรรยาน อยของเขาที่ ชื่ อ หน าลู ก หลานของเฮทชาวแผ น
เรอูมาห ก็ไดบังเกิดเตบาห กา- ดินนั้ น
ฮัม ทาหาช และมาอาคาห
8และพู ดกั บพวกเขาว า "ถ า
นางซาราหสิ้นชีวิต
ท านยิ นยอมให ขาพเจ าฝ งผู ตาย
ของขาพเจาใหพนสายตาไปแลว
แลวถูกฝงไว
ซาราห มี อายุ ห นึ่ งร อ ย ขอฟ งข าพเจ าเถิ ด และวิ งวอน
ยี่ สิ บเจ็ ดป ซาราห มี เอโฟรนบุ ตรชายโศหาร เพื่ อ
ขาพเจา
ชีวิตถึงอายุนี้
2 แล วซาราห ก็ สิ้ นชี วิ ต ที่ เมื อ ง 9ขอใหเขาใหถ้ํามัคเป-ลาห ซึ่ ง
คีริ ยาทอารบา คื อเมื องเฮโบรน เขาถื อกรรมสิ ทธิ์ นั้ นแก ข าพเจ า
ในแผนดินคานาอัน อับราฮัมไว มั นอยู ที่ ปลายนาของเขา ขอให
ทุ กข ให ซาราห และร องไห คิ ดถึ ง เขาขายให ขาพเจ าเต็ มตามราคา
ให เป นกรรมสิ ทธิ์ สําหรั บใช เป น
นาง
3อั บราฮั มยื นขึ้ นหนาศพพู ดกั บ สุสานทามกลางหมู พวกทาน"
10 ฝ ายเอโฟรนอาศั ยอยู ท ามลูกหลานของเฮทวา
4"ข าพเจ าเป นคนต างด า วและ กลางลูกหลานของเฮท เอโฟรน
เป น คนมาอาศั ยอยู ท า มกลาง คนฮิ ตไทต จึ ง ตอบอั บราฮั ม ให
ท าน ขอท านให ที่ ดิ นท ามกลาง บรรดาลู กหลานของเฮทผู ที่ เข า

23

(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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ไปที่ ประตูเมืองของเขาฟงวา
ซึ่ งอยู ในนาตลอดทั่ วบริ เวณนั้ น
11 "อย าเลย นายเจ าข า โปรด จึงไดขาย
ฟงขาพเจา ขาพเจาใหนานั้ นแก 18 ให แก อั บราฮั มเป นกรรม
ท านและให ถ้ํา ที่ อยู ในนานั้ นแก สิ ท ธิ์ ต อ หน าลู ก หลานของเฮท
ท าน ด วยข าพเจ าให แก ท าน คื อต อ หน า บรรดาผู ที่ เข า ไปที่
ต อ หน า ลู กหลานประชาชนของ ประตูเมืองของเขา
ข าพเจ า ขอเชิ ญฝ งผู ตายของ 19 ต อมาอั บราฮั ม ก็ ฝ ง ศพนาง
ทานเถิด"
ซาราหภรรยาของตน ในถ้ําที่ นา
12 อั บราฮั ม ก็ ก ราบลงต อ หน า มัคเป-ลาหหน ามัมเร คือเมื อง
ชาวแผนดินนั้ น
เฮโบรน ในแผนดินคานาอัน
13 และท า นพู ด กั บเอโฟรนให 20 นาและถ้ํ า ซึ่ งอยู ในนั้ นลู ก
ชาวแผนดินนั้ นฟงวา "แตถา หลานของเฮทยอมขายให แก
ทานยินยอมใหแลว ขอฟงขาพ- อั บราฮั ม เป นกรรมสิ ทธิ์ เพื่ อ ใช
เจา ขาพเจาจะจายคานานั้ น ขอ เปนสุสาน
รั บเงิ นจากข าพเจ าเถิ ด และ
อับราฮัมสงเอลีเยเซอร
ข าพเจาจะไดฝ งผู ตายของขาพไปหาเจาสาวสําหรับอิสอัค
เจาที่ นั่ น"
ฝ ายอั บราฮั มก็ ชรา
14 เอโฟรนตอบอับราฮัมวา
แลว มีอายุมากทีเดียว
15 "นายเจ าข า ขอฟ งข าพเจ า และพระเยโฮวาห ท รงอวยพระ
เถิด ที่ ดินแปลงนี้ มีราคาเปนเงิน พรอับราฮัมทุกประการ
สี่ ร อยเชเขล สําหรั บท านกั บ 2อั บราฮั มพู ดกับคนใช ของท าน
ขาพเจาก็ไมเทาไร ฝงผู ตายของ ที่ มีอาวุโสที่ สุดในบ าน ผู ดูแล
ทานเถิด"
ทรั พย ส มบั ติ ทุ กอย างของท า น
16 อั บราฮัมก็ฟงคําของเอโฟรน ว า "เอามื อเจ าวางไว ใต ขาอ อน
แล วอับราฮัมก็ชั่ งเงิ นใหเอโฟรน ของเรา
ตามจํ า นวนที่ เขาบอกให ลู ก 3 แล วเราจะให เ จ า ปฏิ ญาณใน
หลานของเฮทฟงแล ว คือเงิ นสี่ พระนามพระเยโฮวาห พระเจ า
ร อ ยเชเขลตามน้ํ า หนั ก ที่ พวก แห งฟ า สวรรค และพระเจ าแห ง
พอคาใชกันในเวลานั้ น
แผ นดิ นโลกว า เจ าจะไม หา
17 นาของเอโฟรนในมั คเป- ภรรยาให บุ ต รชายของเราจาก
ลาห ซึ่ งอยู หนามัมเร มี นากั บ บุ ตรสาวของคนคานาอั น ที่ เรา
ถ้ําซึ่ งอยู ในนั้ น และตนไมทั้ งสิ้ น อาศัยอยู ทามกลางเขานี้

24

(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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4 แต เจ าจะไปยั ง ประเทศและ ข าวของทั้ งสิ้ นของนายเขาอยู ใน
หมู ญาติ ของเราเพื่ อหาภรรยา อํานาจของเขา เขาลุ กขึ้ นไปยั ง
คนหนึ่ งให แก อิ ส อั ค บุ ต รชาย เมโสโปเตเมีย ถึงเมืองของนาของเรา"
โฮร
5คนใช ก็ เรี ยนท านว า "หากว า 11 เขาให อู ฐคุ ก เข า ลงที่ ริ ม บ อ
หญิงนั้ นจะไมเต็มใจมากับขาพ- น้ํ า ข างนอกเมื องเวลาเย็ น ซึ่ ง
เจ ายั งแผ นดิ นนี้ ถ าเช นนั้ น เปนเวลาที่ ผู หญิงออกมาตักน้ํา
ข า พเจ า มิ ต อ งนํ า บุ ต รชายของ 12 เขาอธิ ษฐานว า "โอ ข าแต
ท านกลั บไปยั ง แผ น ดิ น ซึ่ ง ท าน พระเยโฮวาหพระเจาของอับราจากมานั้ นหรือ"
ฮั มนายของข าพระองค ขอทรง
6อั บราฮั มพู ดกั บเขาว า "ระวั ง ประทานความสํา เร็ จแก ข าพระ
อยาพาบุตรชายของเรากลับไปที่ องค ในวั นนี้ และขอทรงสําแดง
นั่ นอีก
ความเมตตาแก อั บราฮั มนาย
7 พระเยโฮวาห พระเจ า แห ง ฟ า ของขาพระองค
สวรรค ผู ทรงนําเรามาจากบ าน 13 ดู เถิ ด ข าพระองค กําลั ง
บิ ดาเรา และจากแผ นดิ นแห ง ยื นอยู ที่ ริ มบ อน้ํา และบรรดา
ญาติ ของเรา พระองค ตรั สกั บ บุ ต รสาวของชาวเมื อ งนี้ กํ า ลั ง
เราและทรงปฏิ ญ าณกั บเราว า ออกมาตักน้ํา
`เราจะมอบแผ นดิ นนี้ ให แก เชื้ อ 14 ขอให ห ญิ ง สาวคนที่ ข า พระ
สายของเจ า' พระองค จะทรงใช องค จะพู ดกั บนางว า `โปรดลด
ทู ต สวรรค ของพระองค ไ ปข า ง เหยือกของนางลงใหขาพเจ าดื่ ม
หนาเจา เจาจงหาภรรยาคนหนึ่ ง น้ํา' และนางนั้ นจะวา `เชิญดื่ ม
ใหบุตรชายของเราจากที่ นั่ น
เถิ ดและข าพเจ าจะให น้ํา อู ฐของ
8ถ าหญิ งนั้ นไม เต็ มใจมากับเจ า ท านกิ นด วย' ให คนนั้ นเป นคน
เจ าก็ จะพ นจากคํา ปฏิ ญาณของ ที่ พระองค ท รงกํ า หนดสํ า หรั บ
เรานี้ แตเจาอยาพาบุตรชายของ อิ สอั ค ผู รั บใช ของพระองค
เรากลับไปที่ นั่ นก็แลวกัน"
อย างนี้ ขาพระองค จะทราบไดวา
9คนใช จึ งเอามื อของเขาวางใต พระองคทรงสําแดงความเมตตา
ขาอ อนของอั บราฮั มนายของตน แกนายของขาพระองค"
และปฏิญาณตอทานตามเรื่ องนี้
พระเจาสงนําเอลีเยเซอร
10 คนใช นํ า อู ฐสิ บ ตั วของนาย
ใหพบกับเรเบคาห
มาแล วออกเดิ นทางไป ด วยว า 15 และต อ มาเมื่ อเขาอธิ ษฐาน
(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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ยังไมทันเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห 23 และพู ดว า "ขอบอกขาพเจ า
ผู ที่ เกิ ดแก เบธู เอลบุ ตรชายของ ว านางเป นบุ ตรสาวของใคร ใน
นางมิ ล คาห ภ รรยาของนาโฮร บ านบิ ดาของนางนั้ นมี ที่ ให พวก
นองชายของอั บราฮัม ก็แบกไห เราพักอาศัยบางไหม"
น้ําของนางเดินออกมา
24 นางตอบเขาวา "ขาพเจาเปน
16 หญิ งสาวนั้ นงามมาก เป น บุ ตรสาวของเบธู เอล บุ ตรชาย
พรหมจารี ยั ง ไม มี ช ายใดสมสู ของนางมิ ล คาห ซึ่ งนางบั ง เกิ ด
นาง นางก็ ลงไปที่ บ อน้ํ า เติ ม ใหกับนาโฮร"
น้ําเต็มไหน้ําแลวก็ขึ้นมา
25 นางพู ดเสริ มว า "เรามี ทั้ ง
17 คนใช นั้ นก็ วิ่ งไปต อนรั บนาง ฟางและเสบี ยงพอ และมี ที่ ให
แลวพูดวา "ขอน้ําจากไหน้ําของ พักดวย"
นางใหขาพเจาดื่ มสักหนอย"
26 ชายนั้ น ก็ ก มศี รษะลงนมั ส18 นางตอบวา "นายเจาขา เชิญ การพระเยโฮวาห
ดื่ มเถิ ด" แล วนางก็ รีบลดไหน้ํา 27 และอธิ ษฐานว า "สรรเสริ ญ
ของนางลงมาถื อไว แล วให เ ขา แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ดื่ ม
อับราฮั มนายของข าพระองค ผู
19 เมื่ อใหเขาดื่ มเสร็จแลว นาง มิได ทรงทอดทิ้ งความกรุณาและ
จึ งว า "ข าพเจ าจะตั กน้ํ า ให อู ฐ ความจริ ง ของพระองค ต อ นาย
ของทานกินจนอิ่ มดวย"
สวนขาพระองค นั้ นพระเยโฮวาห
20 นางรี บเทน้ํ า ในไหน้ํ า ของ ทรงนํามาตามทางจนถึ งบ านหมู
นางใส รางแล ววิ่ งไปตั กน้ํ า ที่ บ อ ญาติของนายขาพระองค"
อีก นางตักน้ําใหอูฐทั้ งหมดของ 28 แล วหญิงสาวนั้ นก็ วิ่ งไปบอก
เขา
คนในครอบครั วของมารดาถึ ง
21 ชายนั้ นเพงดูนางเงี ยบๆเพื่ อ เรื่ องเหลานี้
ตรึ กตรองดู วาพระเยโฮวาห ทรง 29 เรเบคาห มี พี่ ชายคนหนึ่ งชื่ อ
ใหการเดินทางของตนบั งเกิดผล ลาบัน ลาบันวิ่ งไปหาชายคนนั้ น
หรือไม
ที่ บอน้ํา
22 และต อมาเมื่ ออูฐกิ นน้ําเสร็ จ 30 และต อมา เมื่ อท านเห็ น
แล ว ชายนั้ นก็ ให แหวนทองคํา แหวนและกําไลที่ ขอมื อน องสาว
หนั กครึ่ งเชเขล และกําไลสํา- และเมื่ อท า นได ยิ น คํ า ของเรหรั บข อ มื อนางคู หนึ่ ง ทองหนั ก เบคาห น องสาวว า "ชายนั้ นพู ด
สิบเชเขล
กับขาพเจาอยางนี้ " ทานก็ไปหา
(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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ชายนั้ น และดูเถิด เขากําลังยืน 37 นายให ข า พเจ า ปฏิ ญาณว า
อยู กับอูฐที่ บอน้ํา
`เจาอยาหาภรรยาใหแกบุตรชาย
31 ท านพู ดว า "ข าแต ท านผู รั บ ของเราจากบุ ตรสาวของคนคาพระพรของพระเยโฮวาห เชิ ญ นาอั น ซึ่ งเราอาศั ยอยู ในแผ น
เข ามาเถิ ด ท านยื นอยู ขางนอก ดินของเขานี้
ทําไม เพราะขาพเจาเตรียมบาน 38 แต เจ าจงไปยั งบ านบิ ดาของ
และเตรียมที่ สําหรับอูฐแลว"
เรา และไปยั งหมู ญาติ ของเรา
32 ชายนั้ นจึงเขาไปในบาน ลา- และหาภรรยาคนหนึ่ งใหแก บุตร
บั นก็ แก อู ฐของเขา ให ฟางและ ชายของเรา'
อาหารสําหรั บอูฐ ใหน้ําลางเทา 39 ขาพเจาพูดกับนายวา `หญิง
เขาและคนที่ มากับเขา
นั้ นอาจจะไมยอมมากับขาพเจา'
33 แล วจั ดอาหารมาเลี้ ยงเขา 40 แต ท านพู ดกั บ ข าพเจ าว า
แต เขาว า "ขาพเจ าจะไม รับประ `พระเยโฮวาหผู ซึ่ งเราดําเนิ นอยู
ทาน จนกว าข าพเจ าจะพู ดถึ ง ต อพระองค จะทรงใช ทู ตสวรรค
ธุ ร ะที่ ข าพเจ า ได รั บมอบหมาย ของพระองค ไปกั บเจ า และให
มานั้ นใหทานฟงเสียก อน" ลา- ทางของเจ าบั งเกิ ดผล และเจ า
บันก็วา "เชิญพูดเถิด"
จะหาภรรยาคนหนึ่ งให บุ ตรชาย
เอลีเยเซอรเลาถึงธุระของเขา
ของเราจากหมู ญาติของเรา และ
จากบานบิดาของเรา
ใหลาบันฟง
34 เขาจึ งพู ดว า "ข าพเจ าเป น 41 แล ว เจ า จะพ น จากคํ า ปฏิ ญาณของเรา เมื่ อเจ ามาถึ งหมู
คนใชของอับราฮัม
35 พระเยโฮวาห ท รงอวยพระ ญาติ ของเราแล ว ถ าเขาไม ยอม
พรแกนายขาพเจาอยางมากมาย ใหหญิงนั้ น เจาก็พนจากคําปฏิท านก็ เจริ ญขึ้ น และพระองค ญาณของเรา'
ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูง 42 วั นนี้ ขาพเจ ามาถึ งบ อน้ําและ
วัว เงินและทอง คนใชชายหญิง ทู ลว า `โอ ข าแต พระเยโฮวาห
พระเจ าของอั บราฮั มนายของข า
อูฐและลา
36 และนางซาราห ภ รรยานาย พระองค ถ าบั ดนี้ พระองค ทรง
ข า พเจ า ได บั ง เกิ ด บุ ต รชายคน โปรดให ทางที่ ขาพระองค ไปนั้ น
หนึ่ งให แก นายเมื่ อนางแก แล ว เกิดผล
และนายก็ ยกทรั พย ส มบั ติ ทั้ ง 43 ดู เถิ ด ข าพระองค กําลั ง
ยื นอยู ที่ บ อน้ํา และต อมาเมื่ อ
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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สาวพรหมจารี ออกมาตั กน้ํ า ทรงนําข าพเจ ามาตามทางที่ ถู ก
และข าพระองค พู ดกั บนางด วย เพื่ อหาบุตรสาวของนองชายนาย
ว า "ขอน้ําให ขาพเจ าดื่ มจากไห ใหบุตรชายของนาย
น้ําของนางสักหนอย"
49 บั ดนี้ ถ าท านยอมแสดงความ
44 และนางจะตอบข า พระองค เมตตาและจริ งใจต อนายข าพวา "เชิญดื่ มเถิด และขาพเจาจะ เจ าแล ว ขอกรุ ณาบอกข าพเจ า
ตักน้ําใหอูฐของทานดวย" ใหผู ถ ามิ ฉะนั้ นก็ ขอบอกข าพเจ า
นั้ นเป นหญิ งที่ พระเยโฮวาห ทรง เพื่ อข า พเจ า จะหั นไปทางขวา
กํ า หนดตั วไว สํ า หรั บ บุ ต รชาย หรือซาย"
ของนายขาพระองค'
นางเรเบคาหไปจาก
45 เมื่ อข า พเจ า อธิ ษ ฐานในใจ
ลาบันกับเบธูเอล
ไมทันขาดคํา ดูเถิด นางเรเบ- 50 ลาบั นและเบธู เอลจึ งตอบว า
คาห แบกไหน้ําของนางเดิ นออก "สิ่ งนี้ มาจากพระเยโฮวาห เราจะ
มา นางลงไปตั กน้ํา ที่ บ อน้ํา พูดดีหรือรายกับทานก็ไมได
ข าพเจ าพู ดกั บนางว า `ขอน้ํา 51 ดูเถิด เรเบคาหก็อยู ตอหนา
ใหขาพเจาดื่ มหนอย'
ทาน พานางไปเถิด และใหนาง
46 นางก็ รีบลดไหน้ํา จากบ าของ เปนภรรยาบุตรชายนายของทาน
นางและว า `เชิ ญดื่ มเถิ ด แล ว ดังที่ พระเยโฮวาหตรัสแลว"
ข าพเจ าจะให น้ํ า แก อู ฐของท าน 52 และต อมา เมื่ อคนใช ของ
ดวย' ขาพเจาจึงดื่ ม และนางก็ อั บราฮั มได ยิ นถ อ ยคําของท าน
ตักน้ําใหอูฐกินดวย
ทั้ งสอง ก็ กราบลงถึ งดิ นนมั ส47 แลวขาพเจาถามนางวา `นาง การพระเยโฮวาห
เป นบุ ตรสาวของใคร' นางตอบ 53 แลวคนใช ก็นําเอาเครื่ องเงิ น
ว า `เป นบุ ตรสาวของเบธู เอล และเครื่ องทอง พรอมกับเสื้ อผา
บุตรชายของนาโฮร ซึ่ งนางมิล- มอบใหแกเรเบคาห เขายังมอบ
คาห กําเนิ ดให แก เขา' ข าพเจ า ของอั นมี ค าให แก พี่ ชายและ
จึ ง ใส แหวนที่ จมู ก ของนางแล ว มารดาของนางดวย
สวมกําไลที่ ขอมือนาง
54 แล ว พวกเขาก็ รั บ ประทาน
48 แล วข า พเจ า ก็ ก ม ศี ร ษะลง และดื่ ม คื อเขากั บคนที่ มากั บ
นมัสการพระเยโฮวาห และถวาย เขา และคางคืนที่ นั่ น และพวก
สรรเสริ ญแด พระเยโฮวาห พระ เขาลุกขึ้ นในเวลาเชา คนใชนั้ นก็
เจ าของอั บราฮัมนายข าพเจา ผู กล าวว า "ขอให ขาพเจากลั บไป
(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

01_gen.pub
page 48

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 49
ปฐมกาล 24, 25
หานายขาพเจาเถิด"
62 ฝ ายอิ สอั คมาจากบ อน้ํ า ลา55 พี่ ชายและมารดาของนางว า ไฮรอย เพราะท านไปอาศั ยอยู
"ขอให หญิ งสาวอยู กั บเราสั ก ทางใต
หนอยกอน อยางนอยสักสิบวัน 63 เวลาเย็นอิ สอั คออกไปตรึ กแลวนางจะไปก็ได"
ตรองที่ ทุ งนาและท านก็ เงยหน า
56 แต ชายนั้ นพู ดกั บพวกเขาว า ขึ้ นมองไป และดูเถิด มีอูฐเดิน
"อยาหนวงขาพเจาไวเลย เพราะ มา
พระเยโฮวาห ทรงให ทางของ 64 เรเบคาหเงยหนาขึ้ น เมื่ อแล
ขาพเจาเกิดผลแลว ขอใหขาพ- เห็นอิสอัคนางก็ลงจากอูฐ
เจ าออกเดิ นทางเพื่ อข าพเจ าจะ 65 เพราะนางได พู ด กั บคนใช
ไดกลับไปหานายขาพเจา"
นั้ นว า "ชายคนโน นที่ กําลั งเดิ น
57 พวกเขาวา "เราจะเรียกหญิง ผ านทุ งนามาหาเรานั้ นคื อ ใคร"
สาวมาถามดู"
คนใช นั้ นตอบว า "นายของ
58 พวกเขาก็ เ รี ยกเรเบคาห ม า ขาพเจาเอง" นางจึงหยิบผาคลุม
หา และพูดกับนางวา "เจาจะไป หนามาคลุม
กั บชายคนนี้ หรื อไม " นางตอบ 66 คนใช บอกให อิ สอั คทราบ
วา "ขาพเจาจะไป"
ทุกอยางที่ เขาไดกระทําไป
59 พวกเขาจึ งส งเรเบคาห น อง 67 อิ สอั คก็ พานางเข ามาใน
สาวกั บพี่ เลี้ ยงของนางไปพร อม เต็ นท ของนางซาราห มารดาของ
กั บคนใช ของอั บราฮั ม และคน ท านและรั บเรเบคาห ไว นางก็
ของเขา
เป นภรรยาของท าน และท านก็
60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห รั กนาง อิ สอั คก็ ได รั บความ
และกล าวแก นางว า "น องสาว ปลอบประโลมภายหลั งที่ มารดา
เอย ขอใหเจาเปนมารดาคนนับ ของทานสิ้ นชีวิตแลว
แสนนับลาน และขอใหเชื้ อสาย
บุตรชายของอับราฮัม
ของเจ า ได ประตู เ มื องของคนที่
กับเคทูราห
เกลียดชังเจาเปนกรรมสิทธิ์ "
อั บราฮั ม ได ภรรยาอี ก
อิสอัคพบและ
คนหนึ่ งชื่ อเคทูราห
แตงงานกับเรเบคาห
2นางก็ คลอดบุ ตรให แก ท านชื่ อ
61 แล วเรเบคาห และเหล า สาว ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
ใช ของนางก็ ขึ้ นอูฐไปกับชายนั้ น อิชบากและชูอาห
3โยกชานให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อเชคนใชก็พาเรเบคาหไป

25

(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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บาและเดดาน บุตรชายของเด- ราฮั มไว ที่ นั่ น อยู กั บซาราห
ดาน คืออัสชูริม เลทูชิมและเล- ภรรยาของทาน
อุมมิม
11 และต อมาหลั งจากที่ อั บรา4บุ ตรชายของมี เดี ยนคื อ เอ- ฮัมสิ้ นชีวิตแลว พระเจาทรงอวย
ฟาห เอเฟอร ฮาโนค อาบีดา พระพรแก อิ ส อั ค บุ ต รชายของ
และเอลดาอาห ทั้ งหมดนี้ เป น ท าน อิ สอั คอาศั ยอยู ริ มบ อน้ํา
ลูกหลานของนางเคทูราห
ลาไฮรอย
5อั บราฮั มได มอบทรั พย สมบั ติ
เชื้ อสายของอิชมาเอล
ทั้ งหมดแกอิสอัค
12 ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ ของ
6 แต อั บราฮั ม ให ข องขวั ญแก อิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม
บุ ตรชายทั้ งหลายของพวกภรร- ซึ่ งนางฮาการ ค นอี ยิ ปต ส าวใช
ยานอยของทาน และใหพวกเขา ของนางซาราหกําเนิดใหแกอับแยกไปจากอิ สอั ค บุ ต รชายของ ราฮัม
ท าน ไปทางทิ ศตะวั นออกยั ง 13 ต อไปนี้ เ ป น ชื่ อบรรดาบุ ต ร
ประเทศตะวันออก เมื่ อท านยั ง ชายของอิชมาเอล ตามชื่ อ ตาม
มีชีวิตอยู
พงศพันธุ คือเนบาโยธเปนบุตร
อับราฮัมสิ้ นชีวิต
หัวปของอิชมาเอล เคดาร อัดเมื่ ออายุ 175 ป
บีเอล มิบสัม
14 มิชมา ดูมาห มัสสา
และถูกฝงไวกับนางซาราห
7อายุแหงชีวิตของอับราฮัม คือ 15 ฮาดาร เทมา เยทูร นาฟช
และเคเดมาห
หนึ่ งรอยเจ็ดสิบหาป
8อั บราฮั มสิ้ นลมหายใจเมื่ อแก 16 คนเหล า นี้ เ ป นบุ ตรชายของ
หง อมแล ว และเป นคนชรามี อิ ชมาเอล ชื่ อเหล านี้ เป นชื่ อ
อายุ มาก และถู กรวบรวมไว กั บ ของพวกเขาตามเมือง และตาม
ค ายของเขา เจ านายสิ บสองคน
บรรพบุรุษของทาน
ตามตระกู
ลของเขา
9อิ สอั คและอิ ชมาเอลบุ ตรชาย
ของท านก็ ฝ งท า นไว ในถ้ํ า มั ค- 17 อายุ แห งชี วิ ตของอิ ชมาเอล
เป-ลาห ในนาของเอโฟรนบุตร คื อหนึ่ งร อยสามสิ บเจ็ ดป ท าน
ชายของโศหาร คนฮิ ตไทต ซึ่ งอยู สิ้ นลมหายใจและถู กรวบรวมไว
กับบรรพบุรุษของทาน
หนามัมเร
10 เป นนาที่ อั บราฮั มซื้ อมาจาก 18 พวกเขาอาศั ยอยู ตั้ งแต เมื อง
ลู กหลานของเฮท เขาก็ ฝ งอั บ- ฮาวิ ลาห จนถึ งเมื องชู ร ซึ่ งอยู
(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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หน า อี ยิ ปต ไ ปทางทิ ศแผ น ดิ น มาถึงแลว ดู เถิ ด มีลู กแฝดอยู
อัสซีเรีย และเขาสิ้ นชีวิตอยู ตรง ในครรภของนาง
หนาบรรดาพี่ นองของเขา
25 คนแรกคลอดออกมาตั วแดง
การกําเนิดของยาโคบ
มีขนอยู ทั่ วตัวหมด เขาจึงตั้ งชื่ อ
วา เอซาว
กับเอซาว
19 ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ ของ 26 ภายหลั ง น อ งชายของเขาก็
อิสอัคบุตรชายของอับราฮัม คือ คลอดออกมา มือของเขาจับสน
อั บราฮั มให กําเนิ ดบุ ตรชื่ ออิ ส- เทาของเอซาวไว เขาจึงตั้ งชื่ อวา
ยาโคบ เมื่ อนางคลอดลู กแฝด
อัค
20 อิ สอั คมี อายุ สี่ สิ บป เมื่ อท าน นั้ น อิสอัคมีอายุไดหกสิบป
ยาโคบซื้ อสิทธิบุตรหัวป
ได ภรรยาคื อ เรเบคาห บุตรสาว
จากเอซาว
ของเบธู เ อลคนซี เ รี ยชาวเมื อ ง
ป ดดานอารั ม น องสาวของลา- 27 เด็ กชายทั้ งสองนั้ นโตขึ้ น
บันคนซีเรีย
เอซาวก็เปนพรานที่ ชํานาญ เปน
21 อิ ส อั ค อธิ ษฐานต อพระเย- ชาวทุ ง
ฝ ายยาโคบเป นคน
โฮวาห เพื่ อภรรยาของท าน เงียบๆอาศัยอยู ในเต็นท
เพราะนางเป นหมั น พระเยโฮ- 28 อิ สอั ครั กเอซาว เพราะท าน
วาห ประทานตามคํ า อธิ ษฐาน รั บประทานเนื้ อที่ เขาล ามา แต
ของท าน เรเบคาห ภรรยาของ นางเรเบคาหรักยาโคบ
ทานก็ตั้ งครรภ
29 และยาโคบตมผักอยู เอซาว
22 เด็ ก ก็ เ บี ยดเสี ยดกั น อยู ใน กลั บมาจากท องทุ ง แล วรู สึ ก
ครรภของนาง นางจึงพูดวา "ถา ออนกําลัง
เปนเชนนี้ ขาพเจาจะทําอะไรดี" 30 เอซาวพู ดกั บยาโคบว า "ขอ
นางจึงไปทูลถามพระเยโฮวาห
ให ข ากิ นผั กแดงนั้ น เพราะเรา
23 พระเยโฮวาห ตรั สกั บนางว า อ อนกําลั ง" เพราะฉะนั้ นเขาจึ ง
"ชนสองชาติ อยู ในครรภ ของเจ า ไดชื่ อวา เอโดม
และประชาชนสองพวกที่ เกิ ด 31 ยาโคบว า "ขายสิ ทธิ บุตรหั ว
จากบั้ นเอวของเจ าจะต องแยก ปของพี่ ใหขาพเจากอนในวันนี้ "
กัน พวกหนึ่ งจะมีกําลังมากกวา 32 เอซาววา "ดูเถิด ขากําลังจะ
อี กพวกหนึ่ ง พี่ จะปรนนิ บั ติ ตายอยู แล ว สิ ทธิ บุ ตรหั วป จะ
นอง"
เปนประโยชนอะไรแกขาเลา"
24 เมื่ อกํ า หนดคลอดของนาง 33 ยาโคบวา "ปฏิญาณใหขาพ(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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เจาก อนในวันนี้ " เอซาวจึ งปฏิ- 5 เพราะว า อั บราฮั ม ได เ ชื่ อฟ ง
ญาณให กั บเขา และขายสิ ทธิ เสี ยงของเราและได รั กษาคํากําบุตรหัวปของตนแกยาโคบ
ชับของเรา บัญญัติของเรา กฎ
34 ยาโคบจึ งให ขนมป งและถั่ ว เกณฑ ของเรา และราชบั ญญั ติ
แดงต มแก เอซาว เขาก็ กิ นและ ของเรา"
ดื่ ม แล วลุ กไป ดั งนี้ เอซาวก็
อิสอัคพูดมุสาเรื่ อง
ดูหมิ่ นสิทธิบุตรหัวปของตน
ภรรยาของตน
อิสอัคไดรับพันธสัญญา
6อิ สอั คจึ งอาศั ยอยู ในเมื องเกเชนเดียวกับอับราฮัม
ราร
เกิ ด กั น ดารอาหารใน 7คนเมื อ งนั้ น จึ งถามท า นเรื่ อง
แผ นดิ นนั้ น
นอก ภรรยาของทาน ทานจึงวา "เธอ
เหนือจากการกั นดารอาหารครั้ ง เป นน อ งส าวของ ข าพเจ า"
กอนในสมัยอับราฮัม และอิสอัค เพราะท านกลั วที่ จะพู ดวา "เธอ
ไปหาอาบี เมเลคกษัตริยแหงชาว เป นภรรยาของข าพเจ า" คิ ดไป
ฟลิสเตียที่ เมืองเก-ราร
วา "มิฉะนั้ นแลวคนเมืองนี้ จะฆา
2 พระเยโฮวาห ท รงปรากฏแก ข า พเจ า เพื่ อแย ง เอาเรเบคาห "
ท านและตรั สว า "อย าลงไป เพราะวา นางมีรูปงาม
อี ยิปต เลย จงอาศั ยในแผ นดิ น 8 และต อ มาเมื่ อท า นอยู ที่ นั่ น
ซึ่ งเราจะบอกเจาเถิด
นานแลว อาบีเมเลคกษัตริยชาว
3จงอาศั ยอยู ในแผ นดินนี้ แล ว ฟ ลิสเตี ยทอดพระเนตรตามช อง
เราจะอยู กั บเจ า และอวยพรเจ า พระแกล และดูเถิด เห็นอิสอัค
เพราะว าเราจะให แผ นดิ นเหล า กํ า ลั งหยอกเล นกั บเรเบคาห
นี้ ทั้ งหมดแก เจ าและแก เชื้ อสาย ภรรยาของตน
ของเจ า เราจะทําให คําปฏิ - 9 อาบี เ มเลคจึ ง เรี ยกอิ ส อั ค มา
ญาณซึ่ งเราได ปฏิ ญาณไว กั บ เฝา และตรัสวา "ดูเถิด นางเปน
อับราฮัมบิดาของเจานั้ นสําเร็จ
ภรรยาของเจาแนแลว ทําไมเจา
4 เราจะทวี เ ชื้ อสายของเจ า ให จึ งพู ดว า `เธอเป นน องสาวของ
มากขึ้ น ดั งดาวบนฟ าและจะให ขาพระองค'" อิสอัคทูลพระองค
แผ นดิ นเหล านี้ ทั้ ง หมดแก เชื้ อ วา "เพราะขาพระองคคิดวา `มิ
สายของเจา ประชาชาติทั้ งหลาย ฉะนั้ นขาจะตายเพราะนาง'"
ในโลกจะได รั บพรก็ เ พราะเชื้ อ 10 อาบี เมเลคตรั สว า "ท านทํา
สายของเจา
อะไรแกพวกเรา ดังนี้ ประชาชน

26

(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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คนหนึ่ งอาจจะเข า ไปนอนกั บ สิ้ นชี พแล วชาวฟ ลิ ส เตี ยได อุ ด
ภรรยาของเจ างายๆ แล วเจ าจะ เสี ย แล วท านก็ ตั้ งชื่ อตามชื่ อที่
นําความผิดมาสู พวกเรา"
บิดาของทานตั้ งไว
11 อาบี เมเลคจึ งทรงรั บสั่ งประ 19 และคนใช ของอิ ส อั ค ขุ ด ใน
ชาชนทั้ งปวงว า "ผู ใดแตะต อง หุ บเขาและพบบ อ น้ํ า พุ พลุ งขึ้ น
ชายคนนี้ หรื อ ภรรยาของเขาจะ มา
ตองถูกประหารชีวิตเปนแน"
20 คนเลี้ ยงสั ต ว ของเมื อ งเก12 อิ ส อั ค ได ห ว า นพื ช ในแผ น ราร ก็มาทะเลาะกั บคนเลี้ ยงสั ตว
ดิ นนั้ น ในป เดี ยวกั นนั้ นก็ เก็ บ ของอิ สอั คอ างว า "น้ํ า นั้ นเป น
ผลได หนึ่ งร อยเท า พระเยโฮ- ของเรา" ทานจึ งเรียกชื่ อบอนั้ น
วาหทรงอวยพระพรแกทาน
วา เอเสก เพราะเขาทั้ งหลายมา
13 อิ สอั คก็ จําเริ ญมี กํา ไรทวี ยิ่ ง ทะเลาะกับทาน
ขึ้ นจนทานเปนคนมั่ งมีมาก
21 แล วพวกเขาก็ ขุ ด บ อน้ํ า อี ก
14 ด วยว าท านมี ฝู งแพะแกะ บอหนึ่ ง และทะเลาะกันเรื่ องบอ
และฝู งวั วเป นกรรมสิ ทธิ์ และมี นั้ นดวย ท านจึงเรี ยกชื่ อบอนั้ น
บริวารมากมาย ชาวฟลิสเตียจึง วา สิตนาห
อิจฉาทาน
22 ท า นย ายจากที่ นั่ นไปขุ ดอี ก
15 ฝ ายชาวฟ ลิ สเตี ยได อุ ด และ บ อหนึ่ ง แล วเขาก็ มิ ได ทะเลาะ
เอาดิ นถมบ อทุ กบ อ ซึ่ งคนใช กันเรื่ องบอนั้ น ทานจึ งเรียกชื่ อ
ของบิ ดาท านขุ ดไว ในสมั ยอั บ- บอนั้ นวา เรโหโบท ทานกลาววา
ราฮัมบิดาของทาน
"เพราะบั ดนี้ พระเยโฮวาห ทรง
16 อาบี เมเลคตรั สกั บอิ สอั คว า ประทานที่ อยู แก เรา และเราจะ
"ไปเสียจากเราเถิด เพราะทานมี ทวีมากขึ้ นในแผนดินนี้ "
กําลังมากกวาพวกเรา"
23 และท านก็ อ อกจากที่ นั่ น ไป
อิสอัคขุดบอน้ําที่ เก-ราร
ยังเมืองเบเออรเชบา
อิสอัคสรางแทนบูชา
และยายไปอยู ที่เบเออรเชบา
17 อิ สอั คจึ งออกจากที่ นั่ น ไป 24 พระเยโฮวาห ทรงปรากฏแก
ตั้ งเต็นทอยู ที่ หุบเขาเก-รารและ ท านในคื นเดี ยวกั นนั้ น ตรั สว า
"เราเป น พระเจ า ของอั บราฮั ม
อาศัยอยู ที่ นั่ น
18 อิ สอั ค ขุ ด บ อน้ํ า ซึ่ งขุ ด ไว ใ น บิดาของเจา อย ากลัวเลย ดวย
สมั ยของอั บราฮั มบิ ด าของท าน ว า เราอยู กั บเจ า และจะอวยพร
อีก เพราะหลังจากที่ อับราฮัมได เจ า และทวี เชื้ อสายของเจ าให
(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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มากขึ้ นเพราะเห็ นแก อั บราฮั มผู 31 ครั้ นรุ งเช าทั้ งสองฝ ายก็ ตื่ น
รับใชของเรา"
แต เช ามื ด กระทําปฏิ ญาณต อ
25 ท า นจึ งสร า งแท นบู ชาที่ นั่ น กั น และอิ สอั คไปส งพวกเขา
และนมั สการออกพระนามพระ พวกเขาก็จากทานไปอยางสันติ
เยโฮวาห และตั้ งเต็นทของทาน 32 และต อ มาในวั น นั้ นเองคน
ที่ นั่ น แล วคนใช ของอิ สอั คขุ ด ใช ของอิ สอั คมาบอกท านถึ ง
บอน้ําที่ นั่ น
เรื่ องบ อน้ํ า ซึ่ งเขาได ขุ ด และ
อิสอัคทําพันธสัญญา
กลาวแกทานวา "เราพบน้ําแลว"
33 ท านเรี ยกบ อนั้ นว า เชบา
กับอาบีเมเลค
26 ฝ ายอาบี เมเลคออกจาก เมืองนั้ นจึงมีชื่ อวา เบเออรเชบา
เมื องเก-ราร พร อมกั บอาฮุ สซั ท จนทุกวันนี้
สหายคนหนึ่ งของพระองค กั บ 34 เอซาวมี อายุ สี่ สิ บป เมื่ อท าน
ฟโคลผู บัญชาการทหารของพระ รั บยู ดิ ธบุ ตรสาวของเบเออรี คน
ฮิ ต ไทต แ ละบาเสมั ทบุ ต รสาว
องคไปหาทาน
27 อิ สอั คทู ลถามเขาทั้ งหลายว า ของเอโลนคนฮิตไทตเปนภรรยา
"ไฉนท า นจึ งมาหาข า พเจ า เมื่ อ 35 หญิ ง เหล า นั้ นทํ า ให อิ ส อั ค
ท านเกลี ยดชั งข าพเจ าและขั บไล และเรเบคาหมีใจโศกเศรา
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห
ขาพเจาไปจากทาน"
เพื่ อจะไดรับพร
28 พวกเขาตอบวา "เราเห็นชัด
และต อ มาเมื่ ออิ ส อั ค
เจนแล วว า พระเยโฮวาห ทรง
แก ตามั วจนมองไม
สถิ ตกั บท าน เราจึ งว า ขอให
กระทําปฏิ ญาณระหวางท านและ เห็น ท านก็เรียกเอซาวบุตรชาย
เราทั้ งหลาย และขอใหเรากระ- คนโตของท า นมาและกล า วแก
เขาวา "ลูกเอย" เขาตอบวา "ดู
ทําพันธสัญญากับทาน
29 เพื่ อว าท านจะไม ทําอั นตราย เถิด ขาพเจาอยู ที่ นี่ "
แก เรา ดั งที่ เรามิ ได แตะต อง 2ท านว า "ดู เถิ ด บั ดนี้ พ อแก
ท านและไม ไ ด กระทํ า สิ่ งใดแก แลว จะถึงวันตายเมื่ อไรก็ไมรู
ทานเวนแตการดี และไดสงทาน 3ฉะนั้ นบั ดนี้ เจ าจงเอาอาวุ ธ
ไปอย างสันติ บั ดนี้ ท านเปนผู ที่ ของเจ า คื อแล งธนู และคั นธนู
ออกไปที่ ท องทุ ง หาเนื้ อมาให
พระเยโฮวาหทรงอวยพระพร"
30 ท า นจึ ง จั ดการเลี้ ยงให แก พอ
4 และจั ดอาหารอร อ ยอย า งที่
พวกเขา และเขาก็ไดกินและดื่ ม

27

(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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พอชอบนั้ น และนํามาใหพอกิน แล วข าพเจ า จะนํา การสาปแช ง
เพื่ อจิ ต วิ ญญาณของพ อ จะได มาเหนือขาพเจาเอง หาใชนําพร
อวยพรแกเจากอนพอตาย"
มาไม"
5 เมื่ ออิ สอั คพู ดกั บเอซาวบุ ต ร 13 มารดาของเขาพู ดกั บเขาว า
ชายนั้ น นางเรเบคาหไดยิน เอ- "ลู กเอ ย ขอให การสาปแชงของ
ซาวก็ ออกไปท องทุ งเพื่ อล าเนื้ อ เจ าตกอยู กั บแม เถิ ด ฟ งเสี ยง
มา
ของแมเทานั้ น ไปเอาลูกแพะมา
6นางเรเบคาห จึ งพู ดกั บยาโคบ ใหแมเถิด"
บุตรชายของนางวา "ดูเถิด แม 14 เขาจึ งไปจั บเอามาให มารดา
ได ยิ นบิ ดาของเจ าพู ดกั บเอซาว ของตน มารดาของเขาไดจัดอาพี่ ชายของเจาวา
หารอร อ ยอย า งที่ บิ ด าของเขา
7 `จงนํ า เนื้ อมาให พ อ และจั ด ชอบนั้ น
อาหารอร อยให พอกิ น และเรา 15 แล วนางเรเบคาห นํ า เสื้ อ
จะอวยพรเจ าต อพระพั กตร พระ อยางดีที่ สุดของเอซาว บุตรชาย
เยโฮวาหกอนพอตาย'
คนโตของนาง ซึ่ งอยู กั บนางใน
8เพราะฉะนั้ น ลูกเอย บัดนี้ จง เรื อนมาสวมให ยาโคบบุ ตรชาย
ฟงเสียงของแมตามที่ แมสั่ งเจา
คนเล็กของนาง
9บั ดนี้ ไปที่ ฝู งแพะแกะ นําลู ก 16 นางเอาหนั ง ลู ก แพะหุ มมื อ
แพะดี ๆสองตั วมาให แม แม และคอที่ เกลี้ ยงเกลาของเขา
จะเอามั น ปรุ ง อาหารอร อ ยให 17 แล วนางก็ มอบอาหารอร อย
บิดาเจาอยางที่ ทานชอบ
และขนมป ง ซึ่ งนางจัดทํานั้ นไว
10 และเจ าจะต องนําไปให บิ ดา ในมื อ ของยาโคบบุ ต รชายของ
เจ ารั บประทาน เพื่ อว าท านจะ นาง
อวยพรเจากอนทานสิ้ นชีวิต"
18 เขาจึ ง เข าไปหาบิ ดาของตน
11 ยาโคบพู ด กั บนางเรเบคาห และพู ดว า "บิ ดาเจ าข า" และ
มารดาของตนวา "ดูเถิด เอซาว ทานวา "พออยู นี่ ลูกเอย เจาคือ
พี่ ชายของข าพเจ าเป นคนมี ขน ใคร"
ดก และข าพเจ าเป นคนเกลี้ ยง 19 ยาโคบตอบบิ ด าของตนว า
เกลา
"ลูกเปนเอซาวบุตรหัวปของทาน
12 บิ ด าของข า พเจ า คงจะคลํา ลูกทําตามที่ ทานสั่ งลูกแลว เชิญ
ตั วข าพเจ า และข าพเจ าจะดู ลุ กขึ้ นนั่ งรั บประทานเนื้ อ ที่ ลู ก
เหมือนวา เปนผู หลอกลวงทาน หามาเถิ ด เพื่ อจิ ตวิ ญญาณของ
(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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ทานจะไดอวยพรแกลูก"
พูดกับเขาวา "ลูกเอย เขามาใกล
20 แต อิ สอั คพู ดกั บบุ ตรชาย และจุบพอ"
ของตนวา "ลูกเอย เจาทําอยาง 27 เขาจึ งเข ามาใกล และจุ บท าน
ไรจึงพบมันเร็วนัก" บุตรจึงตอบ และท านก็ ดมกลิ่ นที่ เสื้ อของเขา
ว า "เพราะว าพระเยโฮวาห พระ และอวยพรเขาวา "ดูซิ กลิ่ นลูก
เจาของทานนํามันมาใหแกลูก"
ชายข าเหมื อนกลิ่ นท องทุ ง
21 แล วอิ สอั ค จึ งพู ด กั บยาโคบ ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงอวยพระพร
วา "ลูกเอย มาใกลๆ พอจะได 28 ดั งนั้ นขอพระเจ าทรงประคลําดูเจา เพื่ อจะไดรู วาเจ าเปน ทานน้ํ า ค างจากฟ าแก เจ า และ
เอซาวบุ ต รชายของพ อแน ห รื อ ประทานความอุ ดมสมบู รณ ของ
ไม"
แผ นดิ นทั้ งข าวและน้ํ า องุ นมาก
22 ยาโคบจึ ง เข า ไปใกล อิ ส อั ค มายแกเจา
บิ ดาของตน อิ สอั คคลําตั วเขา 29 ขอให ชนชาติ ทั้ งหลายรั บใช
แลวพูดวา "เสียงก็เปนเสียงของ เจา และใหประชาชาติกราบไหว
ยาโคบ แต มื อเป นมื อของเอ- เจ า ขอให เป นเจ านายเหนื อพี่
ซาว"
นอง และบุตรชายมารดาของเจา
23 ท านก็ ไม ได สั งเกต เพราะ กราบไหวเจา ผู ใดสาปแชงเจาก็
มื อ ของเขามี ขนดกเหมื อ นมื อ ขอให ผู นั้ นถู กสาปและผู ใดอวย
เอซาวพี่ ชายของเขา ทานจึงอวย พรเจาก็ขอใหผู นั้ นไดรับพร"
พรแกเขา
30 และต อมาพออิ ส อั ค อวยพร
24 ท านถามว า "เจ าเป นเอซาว ยาโคบเสร็จแล ว เมื่ อยาโคบพึ่ ง
บุ ตรชายของพ อจริ งหรื อ" เขา ออกไปจากหนาอิสอัคบิดา เอตอบวา "ใชครับ"
ซาวพี่ ชายก็กลับจากการลาเนื้ อ
25 ท านจึ งว า "นําแกงมาใหพอ 31 และเขาเตรี ยมอาหารอร อย
พ อจะได กิ นเนื้ อที่ บุ ตรชายของ นํามาให บิ ดาด วย และพู ดกั บ
พ อหามา เพื่ อจิ ตวิ ญญาณของ บิ ดาว า "ขอท านลุกขึ้ นรั บประพ อจะอวยพรเจ า" ยาโคบจึ งนํา ทานเนื้ อที่ ลูกชายหามา เพื่ อจิต
มันมาใหทาน ทานก็รับประทาน วิ ญญาณของท า นจะได อ วยพร
ยาโคบนําน้ํา องุ นมาให ท านและ ลูก"
ทานก็ดื่ ม
32 อิสอัคบิดาพูดกับเขาวา "เจา
อิสอัคอวยพรยาโคบ
คือใคร" เขาตอบวา "ขาพเจาคือ
26 แล ว อิ ส อั คบิ ด าของเขาจึ ง เอซาวบุ ตรชายของท าน เป น
(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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บุตรหัวปของทาน"
38 เอซาวพู ดกั บบิ ดาว า "บิ ดา
33 อิ สอั คก็ ตั วสั่ นมากพู ดว า เจ าข า ท านมี พรแต เพี ยงพร
"ใครเลา คือผู นั้ นอยู ที่ ไหน ที่ ไป เดียวเทานั้ นหรือ โอ บิดาเจาขา
ลาเนื้ อ แลวนํามาใหพอ พอกิน ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกดวย
หมดแล วก อ นเจ ามาถึ งและพ อ เถิ ด" แล วเอซาวก็ ตะเบ็ งเสี ยง
อวยพรเขาแล ว เป นที่ แน ว าผู รองไห
นั้ นจะไดรับพร"
39 อิ ส อั ค บิ ดาของเขาจึ ง ตอบ
เอซาวเปนทุกข
เขาวา "ดูเถิด เจาจะไดอาศัยอยู
34 เมื่ อเอซาวได ยิ นคํ า กล าว ในแผ นดิ นอั นอุ ดมบริ บู รณ มี
ของบิ ด าก็ ร อ งออกมาเสี ยงดั ง น้ําคางลงมาจากฟา
ดวยความขมขื่ น และพูดกับบิดา 40 แต เ จ าจะมี ชี วิ ตอยู ด วยดาบ
วา "โอ บิดาเจ าขา ขออวยพร และเจ าจะรั บใช น องชายของเจ า
ข าพเจ า ขออวยพรขาพเจ าด วย แต ต อมาเมื่ อเจ ามี กํา ลั งขึ้ น เจ า
จะหั ก แอกของน องเสี ยจากคอ
เถิด"
35 แต ท านพู ดวา "น องชายเจ า ของตน"
ยาโคบหนีไปจากเอซาว
เขามาหลอกพอ และเอาพรของ
เจาไปเสียแลว"
41 ฝ ายเอซาวก็เกลียดชั งยาโคบ
36 เอซาวพู ดว า "เขามี ชื่ อว า เพราะเหตุ พรที่ บิดาไดใหแกเขา
ยาโคบก็ ถู ก ต อ งแล วมิ ใ ช ห รื อ นั้ น เอซาวรําพึงในใจวา "วันไว
เพราะวาเขาแกล งใหขาพเจ าเสีย ทุ กข พ อใกล เข ามาแล ว หลั ง
เปรียบสองครั้ งแลว เขาเอาสิทธิ จากนั้ นข า จะฆ ายาโคบน อ งชาย
บุ ตรหั วป ของข าพเจ าไป และดู ของขาเสีย"
เถิด คราวนี้ เขาเอาพรของขาพ- 42 แต คําของเอซาวบุ ตรชายคน
เจ าไปอี กด วย" แล วเขาพู ดว า โตไปถึงหูของนางเรเบคาห นาง
"ท านมิ ได สงวนพรไว ให ขาพเจ า ให ค นไปเรี ยกยาโคบบุ ต รชาย
บางหรือ"
คนเล็ กของนางมา และพู ดกั บ
37 อิ สอัคตอบเอซาวว า "ดู เถิ ด เขาวา "ดูเถิด เอซาวพี่ ชายของ
พ อตั้ ง ให เขาเป นนายเหนื อเจ า เจ าปลอบใจตนเองด วยแผนการ
และมอบบรรดาพี่ น อ งของเขา จะฆาเจา
ใหเปนคนใชของเขา ทั้ งขาวและ 43 เพราะฉะนั้ น ลูกเอย บั ดนี้
น้ํ า องุ นพ อก็ จั ดให เขา ลู กเอ ย ฟ งเสี ยงของแม เถิ ด จงลุ กขึ้ น
พอจะทําอะไรใหเจาไดอีกเลา"
หนี ไปหาลาบั นพี่ ชายของแม ที่
(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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เมืองฮาราน
ของอับราฮัมแกเจา และแกเชื้ อ
44 และอยู กั บเขาชั่ วคราวจน สายของเจ าด วย เพื่ อเจ าจะได
กว าความเกรี้ ยวกราดของพี่ ชาย รั บ เป น มรดกแผ น ดิ น นี้ ที่ เจ า
เจาจะคลายลง
อาศัยอยู เปนคนตางดาว ซึ่ งพระ
45 จนกว าความโกรธของพี่ ชาย เจาไดประทานแกอับราฮัมแลว"
เจ าจะคลายลง และเขาลื มสิ่ งที่ 5อิ สอั คก็ ส งยาโคบไป ยาโคบ
เจาไดทําแกเขา แลวแมจะสงให ก็ ไ ปป ด ดานอารั ม ไปหาลาบั น
คนไปพาเจ า กลั บมาจากที่ นั่ น บุ ตรชายของเบธู เอลคนซี เรี ยพี่
แม ต องสู ญเสี ยลู กทั้ งสองคนใน ชายของนางเรเบคาห มารดา
วันเดียวกันทําไมเลา"
ของยาโคบและเอซาว
46 นางเรเบคาห พู ด กั บอิ ส อั ค 6 ฝ า ยเอซาวเมื่ อเห็ น ว า อิ ส อั ค
วา "ขาพเจาเบื่ อชีวิตของขาพเจา อวยพรยาโคบ และส งเขาไปยั ง
เหลื อเกิ น เพราะบุ ตรสาวของ ป ดดานอารั มเพื่ อหาภรรยาจาก
คนเฮท ถ ายาโคบแต งงานกั บ ที่ นั่ น และเห็นวาเมื่ ออิสอัคอวย
บุ ตรสาวคนเฮท ซึ่ งเป นหญิ ง พรเขานั้ นท านกําชั บเขาวา "เจา
แผ นดิ นนี้ ชี วิ ตข าพเจ าจะเป น อย า แต ง งานกั บหญิ ง คานาอั น
ประโยชนอะไรแกขาพเจาเลา"
เลย"
ยาโคบหนีไปยังปดดานอารัม
7และเห็ นว ายาโคบเชื่ อฟ งบิ ดา
แล วอิ ส อั คก็ เ รี ยกยา- มารดา และไปยังปดดานอารัม
โคบมาอวยพรให และ 8เมื่ อเอซาวเห็ นว าหญิ งคานากําชั บเขาว า "เจ าอย าแต งงาน อั น ไม เ ป น ที่ พอใจอิ ส อั ค บิ ด า
ของตน
กับหญิงคานาอัน
2แต ลุ กขึ้ นไปเมื องป ดดานอา- 9 เอซาวจึ งไปหาอิ ช มาเอลและ
รั ม ไปยั งบ านเบธู เอลบิ ดาของ รั บมาหะลั ทบุ ตรสาวของอิ ชมาแม เจ า ที่ นั่ นเจ าจงแต งงานกั บ เอลบุ ต รชายของอั บราฮั ม น อ ง
บุตรสาวคนหนึ่ งของลาบันพี่ ชาย สาวของเนบาโยทมาเป นภรรยา
นอกเหนื อภรรยาซึ่ งเขามี อ ยู
แมของเจา
3 ขอพระเจ า ผู ทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิ์ แลว
ความฝนเกี่ ยวกับบันได
ทรงอวยพระพรแก เจ า และ
โปรดใหเจามีลูกดกทวียิ่งขึ้ น จน
ที่ ทอดจากฟาสวรรค
ไดเปนมวลชนชาติทั้ งหลาย
พระเจาทรงใหพันธสัญญาอีก
4 ขอพระองค ท รงประทานพร 10 ยาโคบออกจากเมื องเบ-

28

(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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หนา 59
ปฐมกาล 28
เออรเชบาเดินไปยังเมืองฮาราน
16 ยาโคบตื่ นขึ้ นและพู ดว า
11 เขามาถึงที่ แหงหนึ่ ง และพัก "พระเยโฮวาห ทรงสถิต ณ ที่ นี้
อยู ที่ นั่ นในคื นนั้ น เพราะดวง แนทีเดียว แตขาหารู ไม"
อาทิตยตกแลว เขาเอาหินจากที่ 17 เขากลั วและพู ดว า "สถานที่
นั่ นมาเป นหมอนหนุ นศี รษะ นี้ นานั บถือ สถานที่ นี้ มิ ใชอย าง
แลวนอนลงที่ นั่ น
อื่ น แต เป นพระนิ เวศของพระ
12 เขาฝ น และดู เถิ ด มี บันได เจาและประตูฟาสวรรค"
อั น หนึ่ งตั้ งขึ้ นบนแผ น ดิ น โลก
คําปฏิญาณ
ยอดถึ งฟ าสวรรค ดู เถิ ด ทู ต
ของยาโคบ
สวรรค ทั้ งหลายของพระเจ ากํา- 18 ยาโคบจึ งลุ กขึ้ นแต เช า
ลังขึ้ นลงอยู บนนั้ น
มืด เอากอนหินที่ ทําหมอนหนุน
13 และดู เถิ ด พระเยโฮวาห ศีรษะ ตั้ งขึ้ นเปนเสาสําคัญ และ
ประทั บยื นอยู เหนื อบั นได และ เทน้ํามันบนยอดเสานั้ น
ตรัสวา "เราคือเยโฮวาหพระเจา 19 เขาเรียกสถานที่ นั้ นวา เบธของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจา เอล แตกอนเมืองนั้ นชื่ อ ลูส
และพระเจาของอิสอัค แผนดิน 20 แล วยาโคบปฏิ ญาณว า "ถ า
ซึ่ งเจ านอนอยู นั้ น เราจะให แก พระเจาจะทรงอยู กั บข าพระองค
เจาและเชื้ อสายของเจา
และจะทรงพิ ทั กษรั กษาในทางที่
14 เชื้ อ สายของเจ าจะเป น ข าพระองค ไป และจะประทาน
เหมื อนผงคลี บนแผ นดิ น และ อาหารให ข า พระองค รั บประเจ าจะแผ กว า งออกไปทิ ศตะวั น ทาน และเสื้ อผ าให ข าพระองค
ตกและทิ ศตะวั นออก ทางทิ ศ สวม
เหนื อและทิ ศใต บรรดาครอบ 21 จนข าพระองค ก ลั บมาบ า น
ครั วทั่ วแผ นดิ นโลกจะได รั บพร บิ ด าของข าพระองค โดยสั น ติ
เพราะเจาและเพราะเชื้ อสายของ ภาพแล ว พระเยโฮวาห จะทรง
เจา
เปนพระเจาของขาพระองค
15 ดูเถิด เราอยู กับเจา และจะ 22 และก อนหิ น ซึ่ งข าพระองค
พิทั กษรักษาเจาทุกแหงหนที่ เจา ตั้ งไว เปนเสาสําคัญ จะเปนพระ
ไป และจะนําเจ ากลั บมายั ง นิ เวศของพระเจ า และทุ กสิ่ งที่
แผ นดิ นนี้ เพราะเราจะไม ทอด พระองค ทรงประทานแก ข าพระ
ทิ้ ง เจ าจนกว าเราจะได ทําสิ่ ง ซึ่ ง องค ขาพระองคจะถวายหนึ่ งใน
เราพูดกับเจาไวนั้ นแลว"
สิบแกพระองค"
(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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ปฐมกาล 29
หนา 60
ยาโคบอยู กับลาบัน
8แต เขาทั้ งหลายตอบว า "เรา
ทําไมได จนกว าแกะทุ กๆฝู งจะ
ราเชลกับยาโคบ
ยาโคบเดิ นทางมาถึ ง มาพร อมกั น และเขากลิ้ งหิ น
แผ นดิ นของประชาชน ออกจากปากบอน้ํากอน แลวเรา
จึงจะเอาน้ําใหฝูงแกะกิน"
ชาวตะวันออก
2เขาก็ มองไป และเห็ นบ อน้ํา 9เมื่ อยาโคบกําลั งพู ดกั บเขาทั้ ง
บ อหนึ่ งในทุ งนา ดู เถิ ด มี ฝู ง หลายอยู ราเชลก็ มาถึ งพร อม
แกะสามฝู งนอนอยู ข างบ อ กั บฝู งแกะของบิ ดา เพราะนาง
นั้ นเพราะคนเลี้ ยงแกะเคยตั กน้ํา เปนผู เลี้ ยงมัน
จากบ อนั้ นให ฝู งแกะกิ น และ 10 และต อมา ครั้ นยาโคบแล
เห็ นราเชลบุ ตรสาวของลาบั นพี่
หินใหญก็ปดปากบอนั้ น
3และฝู ง แกะมาพร อมกั น ที่ นั่ น ชายมารดาของตน และฝู งแกะ
แล วคนเลี้ ยงแกะก็ กลิ้ งหิ นออก ของลาบั นพี่ ชายมารดาของตน
จากปากบ อตั กน้ํา ให ฝู งแกะกิ น ยาโคบก็ เข าไปกลิ้ งหิ นออกจาก
แลวเอาหินปดปากบอนั้ นเสี ยดัง ปากบอน้ํา เอาน้ําใหฝูงแกะของ
ลาบันพี่ ชายมารดาของตนกิน
เดิม
4ยาโคบถามเขาทั้ งหลายว า "พี่ 11 ยาโคบจุ บราเชลแล วร องไห
นองเอย ทานมาจากไหน" เขา ดวยเสียงดัง
ตอบวา "เรามาจากเมืองฮาราน" 12 ยาโคบบอกราเชลว าเขาเป น
5 ยาโคบจึ ง ถามเขาทั้ งหลายว า หลานบิดาของนาง และเปนบุตร
"ท านรู จั กลาบั นบุ ตรชายนาโฮร ชายของนางเรเบคาห นางก็ วิ่ ง
ไปบอกบิดาของนาง
หรือไม" เขาตอบวา "รู จัก"
6 ยาโคบถามเขาทั้ งหลายว า 13 ต อมา ครั้ นลาบันได ยินข าว
"ลาบันสบายดีหรือ" เขาตอบวา ถึ งยาโคบบุ ต รชายน องสาวของ
"สบายดี ดูเถิด บุตรสาวของเขา ตน เขาก็ วิ่ งไปพบและกอด
ชื่ อราเชลกํา ลั งมาพร อ มกั บฝู ง จุ บยาโคบและพามาบ านของเขา
ยาโคบก็เล าเรื่ องเหลานี้ ทั้ งหมด
แกะ"
7ยาโคบจึงวา "ดูเถิด เวลานี้ ยัง ใหลาบันฟง
วันอยู มาก ยังไมถึงเวลาที่ จะให 14 ลาบั นจึ งพู ดกั บเขาว า "เจ า
ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอาน้ํา เป นกระดู กและเนื้ อของเรา
ให แกะเหล า นี้ กิ นแล วให ไ ปกิ น แท ๆ" ยาโคบก็ พักอยู กั บเขา
เดือนหนึ่ ง
หญาอีก"
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(1) กดว 23:7 (2) ปฐก 24:10-11 (4) ปฐก 28:10 (5) ปฐก 24:24, 29; 28:2
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ปฐมกาล 29
ยาโคบทํางานเจ็ดปเพื่ อจะได
บั นก็ พาเลอาห บุ ตรสาวของตน
มามอบใหแกยาโคบ และยาโคบ
นางสาวราเชลที่ เขารัก
15 แล วลาบั น พู ด กั บยาโคบว า ก็เขาไปหานาง
"เพราะเจาเปนหลานของเรา จึง 24 ลาบั นยกศิ ลปาห สาวใช ของ
ไม ควรที่ เจ าจะทํ า งานให เรา ตนใหเปนสาวใชของนางเลอาห
เปลาๆ เจาจะเรียกคาจางเทาไร 25 และต อมาพอรุ งขึ้ น ดู เถิ ด
เป นนางเลอาห ยาโคบจึ งกล าว
จงบอกมาเถิด"
16 ลาบั นมี บุ ตรสาวสองคน พี่ แก ลาบั นว า "ลุ งทําอะไรกั บ
สาวชื่ อเลอาห นองสาวชื่ อราเชล ข าพเจ าเล า ข าพเจ ารั บใช ลุ ง
17 นางสาวเลอาห นั้ น ตายิ บหยี เพื่ อไดราเชลมิใช หรือ ทําไมลุง
แต น างสาวราเชลนั้ น สละสลวย จึงลอลวงขาพเจาเลา"
26 ลาบันจึงตอบวา "ในแผนดิน
และงามนาดู
18 ยาโคบก็ รั กนางสาวราเชล เราไม มี ธรรมเนี ยมที่ จะยกน อง
และพูดวา "ขาพเจาจะรับใชการ สาวใหกอนพี่ หัวป
งานให ทานเจ็ดป เพื่ อได ราเชล 27 ขอให ครบเจ็ ดวั นของหญิ งนี้
ก อน แล วเราจะยกคนนั้ นให
บุตรสาวคนเล็กของทาน"
19 ลาบั นจึ งว า "ให เรายกบุ ตร ด วย เพื่ อตอบแทนที่ เจ าจะได
สาวให เจ านั้ นดี กว าจะยกให คน รับใชลุงอีกเจ็ดป"
ยาโคบทํางานอีกเจ็ดป
อื่ น จงอยู กับเราเถิด"
เพื่ อไดนางสาวราเชล
20 ยาโคบก็ รั บใช อยู เจ็ ดป เพื่ อ
ได นางสาวราเชล
เห็ นเป น 28 ยาโคบก็ยอม และรอจนครบ
เหมื อนน อยวั นเพราะความรั กที่ เจ็ ด วั น ของนางแล วลาบั น ก็ ยก
เขามีตอนาง
ราเชลบุ ตรสาวให เป นภรรยา
21 ยาโคบบอกลาบันวา "เวลาที่ ดวย
กําหนดไว ก็ ครบแล ว ขอให 29 ลาบั นยกบิ ลฮาห สาวใช ของ
ภรรยาขาพเจาเถิด เพื่ อขาพเจา ตนใหเปนสาวใชของนางราเชล
จะไดเขาไปหาเธอ"
30 ฝ ายยาโคบก็ เข าไปหาราเชล
22 ลาบั นจึ งเชิ ญบรรดาชาวบ าน ด วย และเขารั กราเชลมากกว า
มาพรอมกัน แลวจัดการเลี้ ยง
เลอาห เขาจึงรับใช ลาบั นต อไป
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
อีกเจ็ดป
31 เมื่ อพระเยโฮวาห ทรงเห็ นว า
ยาโคบแตงงานกับเลอาห
23 และตอมาครั้ นเวลาค่ํา ลา- ยาโคบชั งเลอาห พระองค จึ ง
(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

01_gen.pub
page 61

Tuesday, December 13, 2005 10:52

ปฐมกาล 29, 30
หนา 62
ทรงเปดครรภของนาง แตราเชล พูดกับยาโคบว า "ขอใหขาพเจา
นั้ นเปนหมัน
มี บุ ตรด วย หาไม ข าพเจ าจะ
32 นางเลอาห ตั้ งครรภ ค ลอด ตาย"
บุตรเปนชาย และตั้ งชื่ อวารูเบน 2ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึ ง
ดวยนางวา "เพราะพระเยโฮวาห วา "เราเปนเหมือนพระเจา ผู ไม
ทอดพระเนตรความทุ กข ใจของ ใหเจามีผู บังเกิดจากครรภหรือ"
ขาพเจ าแนๆ บัดนี้ สามี จึงจะรัก 3นางจึงบอกวา "ดูเถิด บิลฮาห
ขาพเจา"
สาวใช ของข าพเจ า จงเข าไปหา
33 นางเลอาห ตั้ งครรภ ค ลอด นางเถิด นางจะไดมีบุตรเลี้ ยงไว
บุ ต รเป นชายอี กคนหนึ่ งและว า ที่ ตักของขาพเจา เพื่ อขาพเจา
"เหตุ พระเยโฮวาห ทรงได ยิ นว า จะได มี บุ ตรด วยอาศั ยหญิ งคน
ข าพเจ าเป นที่ ชั ง พระองค จึ ง นี้ "
ทรงประทานบุตรชายคนนี้ ใหแก 4 นางจึ ง ยกบิ ล ฮาห ส าวใช ของ
ข าพเจ าด วย" นางตั้ งชื่ อเขาว า ตนให เป นภรรยาของยาโคบ
สิเมโอน
ยาโคบก็เขาไปหานาง
34 นางตั้ งครรภ และคลอดบุ ตร 5 บิ ลฮาห ก็ ตั้ งครรภ และคลอด
เป นชายอี กคนหนึ่ ง และกล าว บุตรชายใหแกยาโคบ
ว า "ครั้ งนี้ สามี จะสนิ ทสนมกั บ 6นางราเชลว า "พระเจ าได ทรง
ขาพเจา เพราะขาพเจาไดคลอด ตัดสินเรื่ องข าพเจ า และได ทรง
บุ ตรเป นชายสามคนให เขาแล ว" สดั บฟ งเสี ยงทู ลของข าพเจ าจึ ง
เหตุนี้ จึงตั้ งชื่ อเขาวา เลวี
ประทานบุ ต รชายแก ข า พเจ า "
35 นางตั้ งครรภ และคลอดบุ ตร เหตุฉะนี้ นางจึงตั้ งชื่ อบุ ตรนั้ นว า
เปนชายอีกคนหนึ่ ง นางกลาววา ดาน
"ครั้ งนี้ ข าพเจ าจะสรรเสริ ญพระ 7 บิ ล ฮาห สาวใช ของนางราเชล
เยโฮวาห "
เหตุ นี้ นางจึ งตั้ ง ตั้ งครรภอีก และคลอดบุตรชาย
ชื่ อเขาว า ยู ดาห ต อไปนางก็ คนที่ สองใหแกยาโคบ
หยุดมีบุตร
8นางราเชลจึ งว า "ข าพเจ าปล้ํา
เลอาหกับราเชลแขงกัน
สู กั บพี่ สาวของข าพเจ าเสี ยใหญ
โต และข าพเจ าได ชั ยชนะแล ว"
เพื่ อมีบุตรใหยาโคบ
เมื่ อนางราเชลเห็ น ว า นางจึงใหชื่ อบุตรนั้ นวา นัฟทาลี
ตนไม มี บุ ตรกั บยา- 9เมื่ อนางเลอาห เห็ นว าตนหยุ ด
โคบ ราเชลก็ อิ จฉาพี่ สาว และ คลอดบุ ตร นางจึ งยกศิ ลปาห

30

(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
สาวใช ของตนให เป นภรรยาของ ดู ดาอิ มของบุ ตรชายเป นสิ นจ าง
ยาโคบ
ท านแล ว" คื นวั นนั้ นยาโคบก็
10 ศิ ลปาห สาวใช ของเลอาห ก็ นอนกับนาง
คลอดบุตรชายใหแกยาโคบ
17 พระเจ าทรงสดั บฟ งนางเล11 นางเลอาห ว า "กองทหาร อาห นางก็ตั้ งครรภ และคลอด
กําลั งมา" จึ งตั้ งชื่ อบุ ตรนั้ นว า บุตรชายคนที่ หาใหแกยาโคบ
กาด
18 ฝ ายนางเลอาห พูดว า "พระ
12 แล วศิ ล ปาห ส าวใช ของเล- เจาทรงประทานสินจางนั้ นใหแก
อาห ก็ คลอดบุตรชายคนที่ สอง ข าพเจ า เพราะข าพเจ ายกหญิ ง
ใหแกยาโคบ
คนใชใหสามี" นางจึงตั้ งชื่ อบุตร
13 นางเลอาห ก็ วา "ข าพเจ ามี นั้ นวา อิสสาคาร
ความสุ ขเพราะพวกบุ ตรสาวจะ 19 นางเลอาห ก็ตั้ งครรภ อีกและ
เรี ยกขาพเจ าว าเป นสุ ข" นางจึ ง คลอดบุ ต รชายคนที่ หกให แ ก
ตั้ งชื่ อบุตรนั้ นวา อาเชอร
ยาโคบ
14 ในฤดู เกี่ ยวข าวสาลี รู เบน 20 แล วนางเลอาห จึ งว า "พระ
ออกไปที่ นา พบมะเขื อดู ดาอิ ม เจ าทรงประทานของดี ใ ห ข าพจึ งเก็ บผลมาใหนางเลอาห มาร- เจ า บั ดนี้ สามี จะอาศั ยอยู กั บ
ดา ราเชลจึ งพู ดกั บเลอาห ว า ข าพเจ า เพราะข าพเจ าได ให
"ขอมะเขื อดู ดาอิ มของบุ ตรชาย บุตรชายแกเขาหกคนแลว" นาง
ของพี่ ใหฉันบาง"
จึงตั้ งชื่ อบุตรนั้ นวา เศบูลุน
15 นางเลอาห ตอบนางว า "ที่ 21 ต อมาภายหลั ง นางก็ คลอด
น องแย งสามี ของฉั นไปแล ว บุตรสาวคนหนึ่ งตั้ งชื่ อวา ดีนาห
นั้ นยั ง น อ ยไปหรื อ จึ ง จะมาเอา 22 พระเจ าทรงระลึ กถึ งนางรามะเขื อดู ดาอิ มของบุ ตรชาย เชล และพระเจ าทรงสดั บฟ ง
ฉันดวย" ราเชลตอบวา "ฉะนั้ น นาง ทรงเปดครรภของนาง
ถ า ให ม ะเขื อ ดู ด าอิ ม ของบุ ต ร 23 นางก็ ตั้ งครรภ คลอดบุ ตร
ชายแก ฉั น คื นวั นนี้ เขาจะไป เป นชาย จึ งกล าวว า "พระ
นอนกับพี่ "
เจ าทรงโปรดยกความอดสู ของ
16 และยาโคบกลั บมาจากนา ขาพเจาไปเสีย"
เวลาเย็ น นางเลอาห ก็ ออกไป 24 นางจึงตั้ งชื่ อบุตรนั้ นวา โยตอนรับเขาบอกวา "จงเขามาหา เซฟ กลาววา "พระเยโฮวาหจะ
ฉั นเถิ ด เพราะฉั นให มะเขื อ ทรงโปรดเพิ่ มบุ ต รชายอี ก คน
(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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ปฐมกาล 30
หนา 64
หนึ่ งใหขาพเจา"
31 ลาบั นจึ งถามว า "ลุ งควรจะ
ลาบันหลอกลวง
ใหอะไรเจา" ยาโคบตอบวา "ลุง
ไมตองใหอะไรขาพเจาดอก แต
ยาโคบ
25 และต อมา เมื่ อนางราเชล หากว าลุ งจะทํา สิ่ งนี้ แก ข าพเจ า
คลอดโยเซฟแล ว ยาโคบก็ พู ด ข าพเจ าจะเลี้ ยงระวั งสั ตว ของลุ ง
กับลาบันวา "ขอใหขาพเจากลับ ตอไป
ไปบ านเกิ ดและแผ นดิ นของ 32 คื อวันนี้ ขาพเจ าจะไปตรวจดู
ฝูงสั ตวของลุงทั้ งฝูง ขาพเจาจะ
ขาพเจา
26 ขอมอบภรรยากั บบุ ตรให คั ด แกะที่ มี จุ ดและด า งทุ ก ตั ว
ขาพเจา ซึ่ งขาพเจาไดทํางานรับ ออกจากฝู ง และคั ดแกะดําทุ ก
ใช ท านเพื่ อเขาแล ว และให ตัวออกจากฝูงแกะ และแพะดาง
ข าพเจ าไปเถิ ด เพราะท านรู ว า กั บที่ มี จุ ดออกจากฝู งแพะ ให
สัตว เหลานี้ เปนคาจางของข าพขาพเจาไดรับใชทานแลว"
27 แต ลาบั นตอบเขาว า "ถ าลุ ง เจา
เป นที่ พอใจเจ าแล ว จงอยู ต อ 33 ดั งนั้ น ความชอบธรรมของ
เถิ ด เพราะลุ งเรี ยนรู จากประ- ขาพเจาจะเป นคําตอบของข าพสบการณ วาพระเยโฮวาห ได ทรง เจ าในเวลาภายหน า คื อเมื่ อลุ ง
มาตรวจดูคาจางของขาพเจา ถา
อวยพรเราเพราะเจา"
28 และเขาพู ดว า "เจ าจะเรี ยก พบตั วไม มี จุ ด และที่ ไม ด า งอยู
คาจางเทาไรก็บอกมาเถิด ลุงจะ ในฝู งแพะและตั วที่ ไม ดํา ในฝู ง
แกะ ก็ ให ถื อเสี ยว าข าพเจ ายั ก
ให"
29 ยาโคบตอบเขาว า "ข าพเจ า ยอกสัตวเหลานี้ มา"
รับใชลุงอยางไร และสัตวของลุง 34 ลาบันจึงตอบวา "ดูเถิด ลุง
อยู กั บข าพเจ าอย างไร ลุ งก็ ตกลงตามที่ เจาพูดนั้ น"
35 วั น นั้ นเขาก็ คั ด แพะตั วผู ที่
ทราบอยู แลว
30 เพราะว าก อนข าพเจ ามานั้ น ลายและที่ ดาง และแพะตัวเมียที่
ลุ งมี แตน อย แตบัดนี้ ก็ มีทวีขึ้ น มี จุ ดและที่ ด าง แพะที่ ขาวบ าง
เปนอันมาก ตั้ งแตขาพเจามาถึง ทั้ งหมดและแกะดําทั้ งหมด มา
พระเยโฮวาห ได ทรงอวยพระพร มอบใหบุตรชายของเขา
แก ลุ ง และบั ดนี้ เมื่ อไรข าพเจ า 36 เขาแยกสั ตว ออกไปทั้ งหมด
จะบํารุ งครอบครั วของตนเองได ห างจากยาโคบเป นระยะทาง
สามวั น ฝู งสั ตว ของลาบั นที่
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
เหลืออยู นั้ นยาโคบก็เลี้ ยงไว
พระเจาทรงชวย
ยาโคบเจริญ
37 ยาโคบเอากิ่ งไม ส ดจากต น
ไค ตนเสลา และตนเกาลัด มา
ปอกเปลื อกออกเป น รอยขาวๆ
ใหเห็นไมสีขาว
38 เขาวางไม ที่ ปอกเปลือกไว ใน
รองตรงหนาฝูงสัตวคือในรางน้ํา
ที่ ฝู งสั ตว มากิ นน้ํา เพื่ อเมื่ อมั น
มากินน้ํา มันจะตั้ งทอง
39 ฝู งสั ตว ก็ ตั้ งท องตรงหน าไม
นั้ น ดั งนั้ นฝู งสั ตว จึ งมี ลู กที่ มี
ลายมีจุดและดาง
40 ยาโคบก็ แยกลู กแกะและ
ให ฝู ง แพะแกะนั้ นอยู ตรงหน า
แกะที่ มี ลาย และแกะดําทุ กตั ว
ในฝูงของลาบัน แตฝูงแพะแกะ
ของตนนั้ นอยู ต างหาก ไม ให
ปะปนกับฝูงสัตวของลาบัน
41 อยู มาเมื่ อสั ตว ที่ แข็ ง แรงใน
ฝูงจะตั้ งทอง ยาโคบก็จัดไมวาง
ไวที่ รางน้ําใหฝูงสัตว เห็นเพื่ อให
มันตั้ งทองกลางไมนั้ น
42 และเมื่ อสัตวออนแอ ยาโคบ
ก็ไมใสไมนั้ นไว เหตุฉะนั้ นสัตว
ที่ อ อ นแอจึ ง ตกเป น ของลาบั น
แต สั ต ว ที่ แข็ ง แรงเป น ของยาโคบ
43 ยาโคบก็ มั่ งมี มากขึ้ น มี ฝู ง
แพะแกะฝูงใหญ คนใชชายหญิง
และฝูงอูฐฝูงลา

ปฐมกาล 30, 31
ยาโคบตองไปจากลาบัน
ยาโคบได ยิ นบุ ตรชาย
ของลาบั น พู ดว า "ยาโคบได แย งทรัพยของบิ ดาเราไป
หมด เขาได ทรั พย สมบั ติ ทั้ ง
หมดนี้ มาจากบิดาเรา"
2 ยาโคบได สั ง เกตดู สี หน า ของ
ลาบั น และดู เถิ ด เห็ นว าไม
เหมือนแตกอน
3พระเยโฮวาห ตรั สสั่ งยาโคบว า
"จงกลั บไปยั งแผ นดิ นบิ ดาและ
ญาติ พี่ นองของเจ าเถิ ด และเรา
จะอยู กับเจา"
4 ยาโคบก็ ให คนไปเรี ยกนาง
ราเชลและนางเลอาห ให มาที่ ทุ ง
นาที่ เลี้ ยงฝูงสัตว
5แลวบอกนางทั้ งสองวา "ขาพเจ าเห็ นว า สี หน าบิ ดาเจ าไม
เหมื อนแต ก อน แต พระเจ า
ของบิ ดาข าพเจ าทรงสถิ ตอยู กั บ
ขาพเจา
6เจ าทั้ งสองรู แล วว าข าพเจ ารั บ
ใชบิดาของเจาดวยเต็มกําลัง
7 บิ ดาของเจ ายั งโกงข าพเจ า
และเปลี่ ยนค าจ า งของข าพเจ า
เสียสิบครั้ งแลว แตพระเจามิได
ทรงอนุ ญาตให เขาทํา ความเสี ย
หายแกขาพเจา
8ถาบิดาบอกวา `สัตวที่ มีจุดจะ
เปนคาจางของเจา' สัตวทุกตัวก็
มี ลู กมี จุ ด และถ าบิ ดาบอกว า
`สั ต ว ตั วที่ ลายเป น ค า จ า งของ

31

(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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ปฐมกาล 31
หนา 66
เจา' สัตวทุกตัวก็มีลูกลายหมด
ดาวมิใชหรือ เพราะบิดาขายเรา
9 ดั ง นี้ แหละพระเจ าจึ ง ทรงยก ทั้ งยังกินเงินของเราเกือบหมด
สั ตว ของบิ ดาเจ าประทานให แก 16 ทรั พย ส มบั ติ ทั้ งปวงที่ พระ
ขาพเจา
เจ า ทรงเอามาจากบิ ด าของเรา
10 ครั้ นมาในฤดูที่ สัตวเหล านั้ น นั่ นแหละเป นของของเรากั บลู ก
ตั้ งทอง ขาพเจาแหงนหนาขึ้ นดู หลานของเรา บัดนี้ พระเจาตรัส
ก็เห็นในความฝนวา ดูเถิด แพะ สั่ งทานอยางไร ก็ขอใหทําอยาง
ตั วผู ที่ สมจรกั บฝู งสั ตว นั้ นเป น นั้ นเถิด"
แพะลาย แพะจุด และแพะลาย 17 ดั งนั้ น ยาโคบจึ งลุ กขึ้ นให
เปนแถบๆ
บุตรภรรยาขึ้ นขี่ อูฐ
พระเจาทรงเรียกยาโคบ
18 แล ว เขาต อ นสั ตว เ ลี้ ยงทั้ ง
หมดของเขาไป ขนข าวของทั้ ง
ใหกลับไปยังเบธเอล
11 ในความฝ น นั้ นทู ต สวรรค สิ้ นที่ เขาได กําไรมา สั ตวเลี้ ยงที่
ของพระเจ าเรี ยกข าพเจ าว า เป นกรรมสิทธิ์ ของเขา ที่ เขาหา
`ยาโคบเอ ย' ข าพเจ าตอบว า มาไดในเมืองปดดานอารัม เพื่ อ
เดิ น ทางกลั บไปหาอิ ส อั ค บิ ด า
`ขาพเจาอยู ที่ นี่ พระเจาขา'
12 พระองคตรัสวา `เงยหนาขึ้ น ของเขาในแผนดินคานาอัน
ดู แพะตัวผู ทุกตัวที่ สมจรกับฝูง 19 และลาบั นออกไปตั ดขนแกะ
สั ตว นั้ น เป นสั ตว ลายและมี จุ ด ฝ า ยนางราเชลก็ ลั กรู ปเคารพ
และลายเป นแถบๆ เพราะเรา ของบิดาไปดวย
20 ฝ ายยาโคบก็ หลบหนี ไปมิ ได
เห็นทุกสิ่ งที่ ลาบันทํากับเจา
13 เราเป นพระเจ าแห งเบธเอล บอกลาบันชาวซีเรียให รู วาตนจะ
ที่ เจ าเจิ มเสาสํา คั ญไว และปฏิ - หนีไป
ญาณตอเรา บั ดนี้ จงลุ กขึ้ นออก 21 ยาโคบเอาทรั พย ส มบั ติ ทั้ ง
จากแผ นดิ นนี้ และกลั บไปยั ง หมดลุ ก ขึ้ นหนี ข า มแม น้ํ า บ า ย
หนาไปยังถิ่ นเทือกเขากิเลอาด
แผนดินพี่ นองของเจา'"
พระเจาทรงเตือนลาบัน
ราเชลกับเลอาหเห็นดวย
22 ครั้ นถึ งวั นที่ สาม มี คนไป
ยาโคบหนีไป
14 นางราเชลกั บนางเลอาห จึ ง บอกลาบันวายาโคบหนีไปแลว
ตอบเขาวา "เรายั งมี ส วนทรั พย 23 ลาบั น ก็ พาญาติ พี่ น อ งออก
ติ ดตามไปเจ็ ดวันก็ ทั นยาโคบใน
มรดกในบานบิดาเราอีกหรือไม
15 บิ ด านั บเราเหมื อ นคนต า ง ถิ่ นเทือกเขากิเลอาด
(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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24 แต ใ นกลางคื น พระเจ า ทรง 31 ยาโคบจึ ง ตอ บล าบั นว า
มาปรากฏแก ล าบั นคนซี เ รี ยใน "เพราะว าข าพเจ ากลั ว ข าพเจ า
ความฝน ตรัสแกเขาวา "จงระวัง จึ งวา `บางที ท านจะริบบุ ตรสาว
ตัว อยาพูดดีหรือรายแกยาโคบ ของทานคืนจากขาพเจาเสีย'
เลย"
32 ส วนพระของท านนั้ น ถ า พบ
25 แล วลาบั นตามมาทั นยาโคบ ที่ คนไหน ก็อยาไวชีวิตผู นั้ นเลย
ยาโคบตั้ งเต็ น ท อยู ที่ ถิ่ นเทื อ ก ค นดู ต อหน าญาติ พี่ น องของเรา
เขา สวนลาบันกับญาติพี่นองตั้ ง ท านพบสิ่ งใดที่ เป นของท านกั บ
อยู ถิ่ นเทือกเขากิเลอาด
ข าพเจ าก็ เอาไปเถิ ด" เพราะ
26 ลาบั นกล าวกั บยาโคบว า ยาโคบไมรู วานางราเชลได ลักรูป
"เจาทําอะไรเลา หนีพาบุตรสาว เหลานั้ นมา
ของเรามา ไม บอกให เรารู ทํา 33 ลาบั นจึ งเข าไปในเต็ นท ของ
เหมือนเชลยที่ จับไดดวยดาบ
ยาโคบ เต็ นท ของนางเลอาห
27 เหตุ ไ ฉนเจ า ได ห ลบหนี ม า และเต็ นท ส าวใช ทั้ งสองคนนั้ น
อย างลั บๆ และแอบมาโดยไม แต หาไม พบ จึ งออกจากเต็ นท
บอกให เรารู ถาเรารู เราก็ จะจั ด ของนางเลอาห แล วเข าไปใน
ส งเจ า ไปด วยความร าเริ ง ยิ น ดี เต็นทของนางราเชล
โดยให มีการขับรองดวยรํามะนา 34 ส วนนางราเชลเอารู ปเคารพ
และพิณเขาคู
เหล า นั้ นซ อ นไว ใ นกู บอู ฐ และ
28 ทําไมเจ าไม ยอมให เราจุ บลา นั่ งทับไว ลาบันไดคนดูทั่ วเต็นท
บุ ตรชายและบุ ตรสาวของเรา ก็หาไมพบ
เลา นี่ เจาทําอยางโงเขลาแทๆ
35 นางราเชลก็ พู ดกั บบิ ดาของ
29 เรามี กํ า ลั ง พอที่ จะทํ า อั น - ตนว า "ขอนายอย าโกรธเลยที่
ตรายแกเจาได แตในเวลากลาง ข าพเจ าลุ กขึ้ นต อนรั บไม ได
คื นวานนี้ พระเจาแหงบิดาเจามา ด วยว า ธรรมดาที่ ผู หญิ งเคยมี
ตรั สห ามเราไว ว า `จงระวั งตั ว กําลังเปนอยู กับขาพเจา" ลาบัน
อยาพูดดีหรือรายแกยาโคบเลย' ก็ ค นดู แล ว แต ไมพบรู ปเคารพ
นางราเชลลักรูปเคารพ
นั้ นเลย
36 ส วนยาโคบก็ โกรธและต อว า
ของลาบัน ยาโคบตอวาลาบัน
30 บั ดนี้ แม วาเจ าจะไปเพราะ ลาบั น ยาโคบกล าวกั บลาบั นว า
คิดถึงบานบิดามาก ทําไมจึงลัก "ข าพเจ า ทํา การละเมิ ด ต อท า น
ประการใด ขาพเจาทําบาปอะไร
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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ท านจึ งรี บติ ดตามข าพเจ ามาดั ง สถิ ตอยู กั บข าพเจ าแล ว ครั้ งนี้
นี้
ท า นจะให ข า พเจ า ไปตั วเปล า
37 ท านค นดู ของของข าพเจ าทั้ ง เป นแน พระเจ าทรงเห็ นความ
หมดแล ว ท านพบอะไรที่ เป น ทุ กข ใจของข าพเจ าและการงาน
ของมาจากบ านของท าน ก็ เอา ตรากตรําที่ มื อข าพเจ าทํา จึ ง
มาตั้ งไว ที่ นี่ ตรงหน าญาติ พี่ น อง ทรงหามทานเมื่ อคืนวานนี้ "
ทั้ งสองฝ าย ให เขาตั ดสิ นความ
พันธสัญญาระหวาง
ระหวางเราทั้ งสอง
ยาโคบกับลาบัน
38 ข าพเจ าอยู กั บท านมายี่ สิ บป 43 แล วลาบั นตอบยาโคบว า
แลว แกะตัวเมียและแพะตัวเมีย "บุ ตรสาวเหล านี้ ก็ เป นบุ ตรสาว
มิไดแทงลูก และแกะตัวผู ในฝูง ของเรา เด็ กเหล านี้ ก็ เป นเด็ ก
ของทาน ขาพเจาก็มิไดกินเลย
ของเรา ฝูงสัตวทั้ งฝูงนี้ ก็เปนฝูง
39 ที่ สั ตว ร ายกั ดฉี กกิ นเสี ย สัตวของเรา ของทั้ งสิ้ นที่ เจาเห็น
ข าพเจ าก็ มิ ได นํ า มาให ท าน ก็เปนของเรา วันนี้ เราจะกระทํา
ขาพเจาเองสู ใชให ที่ ถูกขโมยไป อะไรแก บุตรสาวของเราหรื อแก
ในเวลากลางวั น หรื อ กลางคื น เด็กๆที่ เกิดมาจากเขา
ทานก็หักจากขาพเจาทั้ งนั้ น
44 ฉะนั้ นมาเถิด บัดนี้ ใหเราทํา
40 ข าพเจ าเคยเป นเช นนี้ เวลา พั นธสั ญญา ทั้ งเรากั บเจ า ให
กลางวัน แดดก็เผาขาพเจา เวลา เปนพยานระหวางเรากับเจา"
กลางคื นน้ํ า ค างแข็ งก็ ผลาญ 45 ฝ า ยยาโคบก็ เอาศิ ลาก อ น
ข าพเจ า แล วข าพเจ านอนไม หนึ่ งตั้ งไวเปนเสาสําคัญ
หลับ
46 แล วยาโคบจึ ง พู ดกั บญาติ พี่
41 ข าพเจ า อาศั ยอยู ในเรื อน น องว า "เก็ บก อนหิ นมา" เขา
ของทานเชนนี้ ยี่สิบปแลว ขาพ- เก็บกอนหินมากองสุมไว แลวก็
เจ า ได รั บใช ท า นสิ บสี่ ป เ พื่ อได กินเลี้ ยงกันที่ กองหินนั้ น
บุ ตรสาวสองคนของท าน และ 47 ลาบั นจึ งตั้ งชื่ อกองหินนั้ นว า
รั บใช ท า นหกป เพื่ อได ฝู ง สั ต ว เยการ สหดู ธา แต ยาโคบตั้ งชื่ อ
ของท าน ท านยั งได เปลี่ ยน วา กาเลเอด
คาจางของขาพเจาสิบครั้ ง
48 ลาบันกลาววา "วันนี้ กองหิน
42 ถ าแม นพระเจ าของบิ ดา นี้ จะเป น พยานระหว า งเรากั บ
ข าพเจ า พระเจ าของอั บราฮั ม เจ า" เหตุ ฉะนี้ เขาจึ งตั้ งชื่ อว า
และซึ่ งอิ สอั คยําเกรง ไม ทรง กาเลเอด
(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

01_gen.pub
page 68

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 69
ปฐมกาล 31, 32
49 และมิสปาห เพราะเขากลาว พวกเขา แล วลาบั นก็ ออกเดิ น
วา "พระเยโฮวาหทรงเฝาอยู ระ- ทางกลับไปบาน
หว างเรากั บเจ า เมื่ อเราจากกั น
ยาโคบเผชิญหนากับเอซาว
ไป
ยาโคบก็ เดิ นทางไป
50 ถ า เจ า ข ม เหงบุ ต รสาวของ
แล วเหล าทู ตสวรรค
เรา หรือถาเจาไดภรรยาอื่ นนอก ของพระเจาพบเขา
จากบุตรสาวของเรา ถึงไมมีใคร 2 เมื่ อยาโคบเห็ นทู ตสวรรค
อยู กับเราดวย จงรู เถิดวา พระ เหล านั้ นเขาจึ งว า "นี่ เป นกอง
เจ าทรงเปนพยานระหวางเรากับ ทั พของพระเจ า" เขาจึ งเรี ยก
เจา"
สถานที่ นั้ นวา มาหะนาอิม
51 ลาบั นบอกยาโคบว า "จงดู 3 ยาโคบส ง ผู สื่ อสารหลายคน
กองหิ นและเสาหิ นนี้ ที่ เราได ตั้ ง ล วงหน าไปหาเอซาวพี่ ช ายของ
ไวระหวางเรากับเจา
ตนที่ แผ นดินเสอีร ที่ เมื องเอโดม
52 หินกองนี้ เปนพยาน และเสา ตั้ งอยู
นั้ นก็เปนพยานวา เราจะไมขาม 4และสั่ งเขาว า "จงไปบอกเอกองหินนี้ ไปหาเจา และเจาจะไม ซาวนายของเราว า ยาโคบผู รั บ
ข ามกองหินนี้ และเสานี้ มาหาเรา ใช ของท านกล าวดั งนี้ `ข าพเจ า
เพื่ อทําอันตรายกัน
ไปอาศัยอยู กับลาบันจนบัดนี้
53 ให พระเจ าของอั บราฮั มและ 5ขาพเจามีฝูงวัว ฝูงลา ฝูงแพะ
พระเจ าของนาโฮร ซึ่ งเป นพระ แกะ มีคนใชชายหญิง ขาพเจา
เจ าของบิ ดาของท านทรงตั ดสิ น ใช ค นมาเรี ยนนายของข าพเจ า
ความระหวางเรา" ยาโคบก็ปฏิ- เพื่ อขาพเจาจะได รับความกรุ ณา
ญาณโดยอ า งถึ งผู ที่ อิ ส อั ค บิ ดา ในสายตาของทาน'"
ของตนยําเกรง
6ผู สื่ อสารนั้ น กลั บมาบอกยา54 แล วยาโคบถวายเครื่ องบู ชา โคบว า "ข าพเจ าไปพบเอซาวพี่
บนถิ่ นเทื อกเขา และเรี ยกญาติ ชายของทานแลว เขากําลังจะมา
พี่ น องของตนมารั บประทาน พบทานดวย มีพวกผู ชายมากับ
ขนมป ง พวกเขารั บประทาน เขาสี่ รอยคน"
ขนมป งและอยู บนถิ่ นเทื อกเขา 7 ยาโคบมี ความกลั วและเป น
ตลอดคืนวันนั้ น
ทุ กข ยิ่ งนั ก เขาจึ งแบ งคนทั้ ง
55 ลาบั นตื่ นขึ้ นแต เช ามื ด จุ บ หลายที่ มาด วยเขา และฝู งแพะ
หลานและบุ ตรสาว อวยพรแก แกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเปนสอง

32

(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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พวก
ยาโคบสงฝูงสัตวใหเอซาว
8คิดวา "ถาเอซาวมาตีพวกหนึ่ ง 13 คื นวั นนั้ นยาโคบพักอยู ที่ นั่ น
อีกพวกหนึ่ งที่ เหลือจะหนีไปได" และคั ดเอาของที่ มีอยู นั้ นให เปน
ยาโคบถอมใจลงขอพระเจา
ของกํ า นั ล แก เ อซาวพี่ ชายของ
ทรงชวยเขาใหรอดพน
ตน
9ยาโคบอธิษฐานวา "โอ พระเจา 14 คื อแพะตั วเมี ยสองร อย
ของอั บราฮั ม ปู ของข าพระองค แพะตั วผู ยี่ สิ บ แกะตั วเมี ยสอง
และพระเจ าของอิ สอั คบิ ดาของ รอย และแกะตัวผู ยี่สิบ
ขาพระองค ข าแต พระเยโฮวาห 15 อู ฐแม ลู กอ อนสามสิ บกั บ
ผู ตรัสสั่ งขาพระองคไววา `กลับ ลูกวัวตัวเมียสี่ สิบ วัวตัวผู สิบ ลา
ไปยั งแผ นดิ นและยั งญาติ พี่ น อง ตัวเมียยี่ สิบ และลูกลาสิบ
ของเจ า และเราจะกระทําการดี 16 ยาโคบมอบสิ่ งเหล านี้ ไว ใ น
ความดู แลของคนใช แต ละฝู ง
แกเจานั้ น'
10 ข า พระองค ไม ส มควรจะรั บ อยู ตางหาก และสั่ งพวกคนใชวา
บรรดาพระกรุ ณาและความจริ ง "ลวงหนาไปกอนเรา และใหหมู
แม เล็ กน อยที่ สุด ที่ พระองคได สัตวนี้ เวนระยะหางกันหนอย"
ทรงโปรดสําแดงแก ผู รั บใช ของ 17 ยาโคบสั่ งหมู ที่ ขึ้ นหน า ว า
พระองค ดวยวาขาพระองคขาม "เมื่ อเอซาวพี่ ชายของเรามาพบ
แมน้ําจอรแดนนี้ เมื่ อมีแตไมเทา เจ าและถามเจ าว า `เจ าเป นคน
และบั ดนี้ ขาพระองค มี ผู คนเป น ของใคร เจาไปไหน และของที่
อยู ขางหนาเจานี้ เปนของใคร'
สองพวก
11 ขอพระองค ทรงโปรดช วยข า 18 เจ าจงตอบว า `ของเหล านี้
พระองค ให พ น จากเงื้ อมมื อ พี่ เป นของยาโคบผู รั บใช ของท าน
ชายขาพระองค คือจากเงื้ อมมือ เป น ของกํ า นั ล ส ง มาให เ อซาว
ของเอซาว เพราะข าพระองค นายของขาพเจา และดูเถิด ยากลั วเขา เกรงว าเขาจะมาตี ข า โคบตามมาขางหลัง'"
19 ยาโคบสั่ งหมู ที่ สองและหมู
พระองค ทั้ งมารดากับลูกดวย
12 แต พระองค ต รั ส ไว แ ล วว า ที่ สาม และบรรดาผู ที่ ติ ดตาม
`เราจะกระทํ า การดี แก เ จ าและ หมู เหล านั้ นทํ า นองเดี ยวกั น
ทํ า ให เ ชื้ อสายของเจ า ดุ จ เม็ ด วา "เมื่ อเจาพบเอซาว จงกลาว
ทรายที่ ทะเล ซึ่ งจะมากมายจน แกเขาเชนเดียวกัน
20 และเสริมวา `ดูเถิด ยาโคบ
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
ผู รั บใชของทานกําลั งตามมาขาง "เจ าชื่ ออะไร" ยาโคบตอบว า
หลั งพวกเรา'" เพราะยาโคบคิด "ขาพเจาชื่ อยาโคบ"
ว า "ข าจะระงั บความโกรธของ
ทรงเปลี่ ยนชื่ อ ยาโคบ
เอซาวได ด วยของกํานั ลที่ สงล วง
มาเปน อิสราเอล
หน าไป และภายหลั งข าจะเห็ น 28 บุ รุ ษนั้ นจึ งว า "เขาจะไม
หนาเขา บางทีเขาจะยอมรับขา"
เรี ยกเจ าว ายาโคบต อไป แต จะ
21 ดั งนั้ น ของกํานั ลต างๆจึ ง เรี ยกว า อิ สราเอล เพราะเจ า
ล วงหน าไปกอนเขา ส วนตัวเขา เหมื อ นเจ า ชายได สู กั บพระเจ า
คืนนั้ นยังคางอยู ในคาย
และมนุษย และไดชัยชนะ"
ยาโคบปล้ําสู กับทูตสวรรค
29 ยาโคบจึ ง ถามบุ รุ ษผู นั้ นว า
ของพระเจาและชนะ
"ขอท านบอกข าพเจ าว าท านชื่ อ
22 กลางคืนนั้ นเอง ยาโคบก็ลุก อะไร" แตบุรุษนั้ นกลาววา "เหตุ
ขึ้ น พาภรรยาทั้ งสอง สาวใช ไฉนเจ าจึ งถามชื่ อเรา" แล วก็
ทั้ งสองและบุ ตรชายสิ บเอ็ ด คน อวยพรยาโคบที่ นั่ น
ขามลําธารชื่ อยับบอกไป
30 ยาโคบจึ งเรี ยกสถานที่ นั้ นว า
23 ยาโคบส งครอบครั วข ามลํา- เปนีเอล กลาววา "เพราะขาพธารไป และส งของทั้ งหมดของ เจ า ได เ ห็ น พระพั ก ตร พระเจ า
ตนขามไปดวย
แลวยังมีชีวิตอยู "
24 ยาโคบอยู ที่ นั่ นแตผู เดียว มี 31 เมื่ อยาโคบผานเปนูเอล ดวง
บุ รุ ษผู หนึ่ งมาปล้ํา กั บเขาจนเว- อาทิ ตย ขึ้ นแล วเขาเดิ นโขยก
เขยกไป
ลารุ งสาง
25 เมื่ อบุ รุ ษผู นั้ นเห็ นว าจะเอา 32 เหตุ ฉะนี้ คนอิ สราเอลจึ งไม
ชนะยาโคบไมได ก็ถูกตองที่ ขอ กินเสนเอ็นที่ ตะโพก ซึ่ งอยู ที่ ขอ
ต อตะโพกของยาโคบ ข อต อ ตอตะโพกนั้ นจนทุกวันนี้ เพราะ
ตะโพกของยาโคบก็ เคล็ ด เมื่ อ พระองค ทรงถู ก ต องข อต อตะปล้ําสู กันอยู นั้ น
โพกของยาโคบตรงเส น เอ็ น ที่
26 บุ รุ ษนั้ นจึ งว า "ปลอยให เรา ตะโพก
เอซาวคืนดีกับยาโคบ
ไปเถิดเพราะใกลสวางแลว" แต
ยาโคบตอบว า "ขาพเจ าไม ยอม
ยาโคบเงยหน าขึ้ นดู
ให ทานไป นอกจากท านจะอวย
และดู เถิ ด เอซาวกําพรแกขาพเจา"
ลั งมาพร อมกั บพวกผู ชายสี่ ร อย
27 บุ รุ ษผู นั้ นจึ ง ถามยาโคบว า คน ยาโคบจึ งแบ งลู กๆให นาง
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(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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ปฐมกาล 33
หนา 72
เลอาห นางราเชลและสาวใชทั้ ง เถิด"
สอง
10 ยาโคบตอบวา "มิได ขาพเจา
2เขาให สาวใช ทั้ งสองกั บลู กอยู ขอร องท านเถิ ด ถ าข าพเจ าได
ขางหนา ถัดมานางเลอาหกับลูก รั บความกรุ ณาในสายตาของ
ส วนนางราเชลกั บโยเซฟอยู ท าย ทานแลวขอรับของกํานั ลนั้ นจาก
สุด
มื อข าพเจ า เพราะเหตุ วาข าพ3 ตั วเขาเองเดิ นออกหน าไป เจ า ได เ ห็ น หน า ท า นก็ เ หมื อ น
กอน กราบลงถึงดินเจ็ดหน จน เห็นพระพักตรของพระเจา และ
เขามาใกลพี่ชายของเขา
ทานไดโปรดขาพเจาแลว
4 แต เ อซาววิ่ งออกไปต อ นรั บ 11 ขาพเจาออนวอน ขอทานรับ
เขา กอดและซบหนาลงที่ คอจุบ ของขวั ญที่ นํามาให ท าน เพราะ
เขา ตางก็รองไห
พระเจ าทรงโปรดกรุ ณาข าพเจ า
5 เอซาวก็ เงยหน าขึ้ นแลเห็ น และข า พเจ า ก็ มี พอเพี ยงแล ว"
พวกผู หญิ งกั บลู กๆ จึ งถาม เขาออนวอนและเอซาวจึงรับไว
ว า "คนที่ อยู กั บเจ านี้ คื อใคร" 12 เอซาวพูดวา "ใหเราเดินทาง
ยาโคบตอบว า "คื อลู กๆที่ พระ ไปกันเถิด ใหเราไปกันและขาจะ
เจ าโปรดประทานให แก ขาพเจ า นําหนาเจา"
ผู รับใชของทาน"
13 แต ยาโคบตอบเขาว า "นาย
6แล วสาวใช ทั้ งสองคนกั บลู กๆ ท านย อมทราบอยู แล วว า เด็ กๆ
ก็เขามาใกลและกราบลง
นั้ นออนแอ และขาพเจายังมีฝูง
7นางเลอาห กั บลู กของเขาก็ เข า แพะแกะและโคที่ มี ลู ก อ อนยั ง
มาใกล และกราบลงด วย ภาย กินนมอยู ถาจะตอนใหเดินเกิน
หลั ง โยเซฟและนางราเชลก็ เข า ไปสั ก วั น หนึ่ งฝู ง สั ต ว ก็ จ ะตาย
มาใกลและกราบลง
หมด
8เอซาวถามว า "ขบวนผู คน 14 ขอนายท านล วงหน าผู รั บใช
และฝู งสั ตว ทั้ งหมดที่ เราพบนี้ มี ของทานไปกอนเถิด ขาพเจาจะ
ความหมายอย างไร" ยาโคบ ตามไปช า ๆตามกํา ลั ง ของสั ตว
ตอบว า "เพื่ อข าพเจ าจะได รั บ ซึ่ งอยู ขางหนาขาพเจาและตามที่
ความกรุ ณาในสายตาของนาย เด็ กๆทนได จนกว าข าพเจ าจะ
ขาพเจา"
ไปพบนายทานที่ เสอีร"
9เอซาวพู ดว า "น องเอ ย ข ามี 15 เอซาวจึ งกล าวว า "บั ดนี้ ขอ
พออยู แลว เก็ บของๆเจ าไว เอง ให คนที่ มากั บเราไปกั บเจ าบ าง"
(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
ยาโคบตอบว า "มี ความจําเป น ดีนาห เขาก็เอานางไปหลับนอน
อะไรหรื อ ขอให ขาพเจ าได รั บ และทําอนาจารตอนาง
ความกรุ ณาในสายตาของนาย 3 จิ ต ใจของเชเคมก็ ผู ก พั น อยู
ทานเถิด"
กั บนางสาวดี น าห บุ ต รสาวยา16 ในวั นนั้ น เอซาวก็ กลั บไป โคบ และเขารั กนางพู ดจาเล า
ทางเสอีร
โลมเอาใจนาง
17 ส วนยาโคบเดิ นทางไปถึ ง 4 เชเคมจึ ง พู ด กั บฮาโมร บิ ด า
สุ คคท เขาสร างบ านอยู ที่ นั่ น ของตนว า "จงขอหญิ งสาวนี้ ให
และสร างเพิ งให สั ตว ของเขา เปนภรรยาขาพเจาเถิด"
ฉะนั้ นจึงเรียกที่ นั้ นวา สุคคท
5 ยาโคบได ยิ น ข า วว า ผู นั้ นทํา
ยาโคบซื้ อที่ ดิน
การอนาจารกั บนางสาวดี น าห
บุ ตรสาวของตน เวลานั้ นพวก
และสรางแทนบูชา
18 เมื่ อยาโคบเดิ นทางจากป ด- บุ ตรชายของท านอยู กั บฝู ง
ดานอารั มก็ มาถึ งเมื องเชเลมซึ่ ง สั ตวที่ ในนา ยาโคบจึ งนิ่ งคอย
เป นเมื องของเชเคมในแผ นดิ น จนพวกบุตรชายกลับมาบาน
คานาอั น เขาตั้ งเต็ นท อยู หน า 6ฮาโมร บิ ดาของเชเคมก็ ไปหา
ยาโคบเพื่ อปรึกษากับทาน
เมืองนั้ น
19 ยาโคบซื้ อที่ ดิ นแปลงหนึ่ งที่ 7 เมื่ อพวกบุ ตรชายของยาโคบ
ตั้ งเต็ นท อยู นั้ น จากบุ ตรชาย ได ยิ นข าวนั้ น ก็ กลั บมาจากนา
ของฮาโมร บิ ด าของเชเคมเป น ต า งก็ โศกเศร าและโกรธยิ่ งนั ก
เพราะเชเคมได กระทํา ความโง
เงินหนึ่ งรอยเหรียญ
20 ยาโคบสร า งแท นบู ช าที่ นั่ น เขลาในพวกอิ สราเอล โดยข ม
เรียกแทนนั้ นวา เอลเอโลเฮอิส- ขื นบุ ตรสาวของยาโคบ ซึ่ งเป น
การไมสมควร
ราเอล
8ฮาโมร ก็ ปรึ กษากั บพวกเขาว า
ดีนาหบุตรสาวคนเดียว
"จิ
ตใจเชเคมบุ ตรชายของเรานี้
ของยาโคบถูกขมขืน
ฝ า ยดี นาห บุ ตรสาว ผู กพั นรั กใคร บุ ตรสาวของท าน
ของนางเลอาห ซึ่ ง นาง มาก ขอหญิงนั้ นเปนภรรยาบุตร
บั งเกิ ดให กั บยาโคบนั้ นออกไป ชายของเราเถิด
9 และเชิ ญพวกท านจงทํ า การ
เยี่ ยมผู หญิงในแผนดินนั้ น
2เมื่ อเชเคมบุ ตรชายฮาโมร คน สมรสกั บพวกเรา ยกบุ ตรสาว
ฮีไวต ผู เปนเจ าเมืองเห็นนางสาว ของทานใหพวกเรา และรับบุตร
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(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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ปฐมกาล 34
หนา 74
สาวของเราใหพวกทาน
ของเราให แก พวกท าน และเรา
10 ท า นทั้ งหลายจะได อยู กั บ จะรั บบุ ตรสาวของพวกท านเป น
พวกเรา แผ นดิ นนี้ จะอยู ตรง ภรรยาของพวกเรา และเราจะ
หน าท าน จงอาศั ยเป นที่ คาขาย อยู กั บท า นและจะเป น ชนชาติ
และจงได สมบั ติ มากในแผ น เดียวกัน
ดินนี้ "
17 แต ถ าท านทั้ งหลายไม ฟ งคํา
11 เชเคมบอกบิ ด าและพวกพี่ เรา ไมเขาสุหนัต เราจะเอาบุตร
ชายของหญิ งนั้ นว า "จงเห็ นแก สาวของเราไปเสีย"
ข าพเจ าเถิ ด และท านจะเรี ยก 18 ถ อ ยคํ า ของเขาเป น ที่ พอใจ
เทาไร ขาพเจาก็จะให
ฮาโมร และเชเคมบุ ตรชายของ
12 ท านจะเอาเงิ น สิ น สอดและ ฮาโมร
ของขวัญสักเทาไรก็ตามใจ ทาน 19 หนุ มคนนั้ นไม รี ร อที่ จะทํา
จะเรียกเทาไร ขาพเจาจะให แต ตาม เพราะเขามีความรักใครใน
ขอยกหญิ งนั้ นเป นภรรยาข าพ- บุ ตรสาวของยาโคบ เขาเปนคน
เจา"
น า เคารพนั บถื อมากกว าใครๆ
บุตรชายของยาโคบ
ในครอบครัวของบิดา
20 ฮาโมร กั บเชเคมบุ ต รชายจึ ง
ทําการแกแคน
13 ฝ ายบุ ต รชายของยาโคบก็ ออกไปที่ ประตู เมือง และปรึกตอบแก เ ชเคมและฮาโมร บิ ด า ษากับชาวเมืองนั้ นวา
ของเชเคมเป นกลอุ บาย เพราะ 21 "คนเหล านี้ เป นมิ ตรกั บพวก
เหตุ เ ขาทํ า อนาจารแก น างสาว เรา เพราะฉะนั้ นจงให เขาอาศัย
คาขายในแผนดินนี้ เพราะดูเถิด
ดีนาหนองสาวนั้ น จึงกลาววา
14 โดยบอกเขาว า "เราทําสิ่ งนี้ แผ นดิ น นี้ กว า งขวางพอให เ ขา
ไม ได คื อยกน องสาวของเราให อยู ได ใหเรารับบุตรสาวของเขา
แก คนที่ ยั ง ไม ไ ด เข า สุ หนั ต นั้ น เป น ภรรยาพวกเราและยกบุ ตร
เพราะจะเป นที่ อั บอายขายหน า สาวของเราใหเขา
22 เพี ยงแต เราที่ เป นชายทุ กคน
แกเรา
15 แต เราจะยอมดั งนี้ ถ าท าน จะยอมเขาสุหนัตเหมือนเขา ถา
จะยอมเปนเหมือนพวกเรา โดย ยอมกระทําดั งนั้ น พวกนั้ นจะ
ให ผู ชายทุ กคนของท า นเข าสุ - อาศัยอยู เปนชนชาติเดียวกับเรา
23 ฝู งสั ตว เลี้ ยงและทรั พย สมหนัต
16 เราจึ งจะยอมยกบุ ตรสาว บั ติ ของเขา กั บฝู งสั ตว ทั้ งสิ้ น
(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
ของเขาก็ จะเป นของเราด วยมิ ใช โอนและเลวี ว า "เจ าทําให เรา
หรือ ขอแตใหเรายอมกระทําดัง ลําบากใจ โดยทําให เราเป นที่
นั้ นเขาจะยอมอยู กับเรา"
เกลี ยดชั งแก คนแผ นดิ นนี้ คื อ
24 บรรดาชาวเมื องที่ ออกไป คนคานาอันกับคนเปริสซี เรามี
จากประตู เ มื อ งก็ เห็ นชอบด วย ผู คนนอยนัก เขาทั้ งหลายจะรุม
ฮาโมรและเชเคมบุตรชาย และผู กันมาฆาเราเสีย จะทําใหเราและ
ชายทั้ งปวงที่ ออกไปจากประตู ครอบครัวพินาศสิ้ น"
เมืองก็เขาสุหนัต
31 แต เขาตอบวา "มั นจะทํากับ
25 ครั้ นอยู มาถึ งวั นที่ สาม น องสาวเราเหมื อนหญิ งแพศยา
เมื่ อคนเหล า นั้ นกํ า ลั ง เจ็ บอยู ไดหรือ"
บุ ตรชายสองคนของยาโคบชื่ อ
พระเจาทรงเรียกยาโคบ
สิเมโอนและเลวี เป นพี่ ชายนาง
ใหกลับไปยังเบธเอล
สาวดี นาห ก็ ถื อดาบเข าไปใน
พระเจ า ตรั ส แก ยาโคบ
เมืองดวยใจกล าหาญฆาผู ชายใน
ว า "จงลุ กขึ้ นแล วขึ้ น
เมืองนั้ นเสียสิ้ น
ไปยังเบธเอล และอาศัยอยู ที่ นั่ น
26 เขาฆ าฮาโมร และเชเคมบุ ตร ทําแท นที่ นั่ นบู ชาพระเจ าผู สําชายเสียดวยคมดาบ และพานาง แดงพระองค แก เ จ าเมื่ อเจ า หนี
สาวดีนาหออกจากบานเชเคมไป ไปจากหนาเอซาวพี่ ชายของเจา"
เสีย
2ดั งนั้ น ยาโคบจึ งบอกครอบ
27 พวกบุ ตรชายของยาโคบเข า ครัวของตน และคนทั้ งปวงที่ อยู
ไปตามบ านคนตาย และปล น ด วยกั นว า "จงทิ้ งพระต างด าว
เมื องนั้ น เพราะคนเหล านั้ นได ที่ อยู ท า มกลางเจ า เสี ยให หมด
ทําอนาจารตอนองสาวของเขา
ชําระตั ว และเปลี่ ยนเครื่ องนุ ง
28 เขาริบเอาฝูงแกะ ฝูงวัว ฝูง หม
ลา และข าวของทั้ งปวงในเมื อง 3และให พวกเราลุ ก ขึ้ นแล วขึ้ น
และในนาไป
ไปยังเบธเอล ที่ นั่ นขาจะทําแทน
29 เอาทรัพยสมบัติ ทั้ งหมดของ บูชาแดพระเจา ผู ทรงตอบขาใน
เขาไป และจั บบุ ตรภรรยาของ วั นที่ ขามี ความทุ กขใจ และทรง
คนเหลานั้ นไปเปนเชลย และริบ อยู กับขาในทางที่ ขาไปนั้ น"
ของในบานไปเสียทั้ งสิ้ น
4 คนทั้ งหลายเอาพระต า งด า ว
ยาโคบลําบากใจ
ทั้ งหมดที่ มีอยู กับตุ มหูที่ หูของ
30 ฝ า ยยาโคบจึ ง พู ด กั บสิ เ ม- เขามาใหยาโคบ ยาโคบก็ซอนไว
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(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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ปฐมกาล 35
หนา 76
ใตตนโอกที่ อยู ใกลเมืองเชเคม
11 พระเจ าตรั สแก เขาว า "เรา
5พวกเขาก็ ยกเดิ นไป เมื อง เป น พระเจ า ผู ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ์
ต างๆที่ อ ยู ร อบข างต างมี ความ เจาจงเกิดผู คนทวีมากขึ้ น ประเกรงกลัวพระเจา ชาวเมืองจึ งมิ ชาชาติหนึ่ งและหลายประชาชาติ
ได ไ ล ต ามบรรดาบุ ต รชายของ จะเกิ ดมาจากเจา กษั ตริยหลาย
ยาโคบ
องค จะออกมาจากบั้ นเอวของ
6ดั งนั้ น ยาโคบมาถึ งตําบลลู ส เจา
คื อเบธเอล ซึ่ งอยู ในแผ นดิ น 12 แผ นดิ นที่ เราให แก อั บราฮั ม
คานาอัน ทั้ งตัวเขาและทุกคนที่ และอิ สอั ค แล วเราจะให แก เ จ า
อยู กับเขา
และเราจะให แผ น ดิ นนี้ แก เชื้ อ
7ที่ นั่ นยาโคบสร า งแท นบู ชาไว สายของเจาที่ มาภายหลังเจา"
และเรี ยกตําบลนั้ นว าเอลเบธ- 13 พระเจ าเสด็ จขึ้ นไปจากยาเอล เหตุ ว าที่ นั่ นพระเจ าทรง โคบ ณ ที่ ที่ พระองคตรัสแกเขา
สําแดงพระองค แก ยาโคบ เมื่ อ 14 ยาโคบก็ ป ก เสาสํ า คั ญไว ที่
ครั้ งยาโคบหนีไปจากหนาพี่ ชาย
นั่ นที่ พระองค ตรั สแก ตน เป น
8 ฝ า ยพี่ เลี้ ยงของนางเรเบคาร เสาหิ น เขาก็ เอาเครื่ องดื่ มบู ชา
ชื่ อเดโบราห ก็ ถึ งแก ความตาย เทลงบนเสา และเทน้ํามันบนนั้ น
เขาฝ งศพไว ใต ต นโอ ก ใต เบธ- 15 ยาโคบเรี ยกตํา บลที่ พระเจ า
เอล เขาเรียกตนไมนั้ นวา อัล- ตรัสแกตนวา เบธเอล
โลนบาคูท
นางราเชลเสียชีวิต
พระเจาทรงอวยพรยาโคบ
ตอนคลอดเบนยามิน
และตรัสถึงพันธสัญญา
16 เขาทั้ งหลายไปจากเบธเอล
กับอับราฮัมอีก
ใกลจะถึงเอฟราธาห นางราเชล
9เมื่ อยาโคบออกจากป ดดาน- จะคลอดบุตรก็เจ็บครรภนัก
อารั ม พระเจ าก็ ท รงสํา แดงพระ 17 ต อมา ขณะที่ นางเจ็ บครรภ
องค แก ยาโคบอี ก และทรงอวย นั ก หญิ งผดุ งครรภ บอกนางว า
"อยากลัว ทานจะไดบุตรชายคน
พรเขา
10 พระเจาตรัสแกเขาวา "เจามี นี้ ดวย"
เมื่ อชี วิ ตใกล ดั บ
ชื่ อว ายาโคบ เขาจะไม เรี ยกเจ า 18 อยู มา
ว ายาโคบต อไป แต จะมี ชื่ อว า (เพราะนางถึ งแก ความตาย)
อิ สราเอล" ดั งนั้ นพระองค จึ ง นางเรี ยกบุ ตรนั้ นว า เบนโอนี
แตบิดาเรียกเขาวา เบนยามิน
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
19 นางราเชลก็ สิ้ นชี วิ ต เขาฝ ง บิ ดาของตนที่ มั มเร คื อที่ เมื อง
ศพไว ริ มทางที่ จะไปบ า นเอฟ- อารบา คือเฮโบรน ที่ อับราฮัม
ราธาหซึ่ งคือเบธเลเฮม
และอิสอัคเคยอาศัยกอน
20 ยาโคบเอาเสาหินปกไว ณ ที่ 28 อิ ส อั ค มี อ ายุ ห นึ่ งร อ ยแปด
ฝงศพซึ่ งเปนเสาหิน ณ ที่ ฝงศพ สิบป
นางราเชลจนทุกวันนี้
29 อิ สอั คก็ สิ้ นลมหายใจ ท าน
21 อิ สราเอลก็ ยกเดิ น ต อไปอี ก ชราและแก ห ง อ มมากเมื่ อสิ้ น
ไปตั้ งเต็ นท อยู เลยหอคอยแห ง ชี วิต และไปอยู ร วมบรรพบุ รุ ษ
เอเดอร
ของทาน เอซาวและยาโคบบุตร
22 อยู มาเมื่ ออิ สราเอลอาศัยอยู ชายของตนก็นําทานไปฝงเสีย
ที่ แผ นดิ นนั้ น รู เบนไปนอนกั บ
พงศพันธุ ของเอซาว
นางบิลฮาห ภรรยานอยของบิดา
(คือเอโดม)
อิ สราเอลก็ ได ยินเรื่ องนี้ ฝ าย
ต อไปนี้ เป น พงศ พั นธุ
บุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน
ของเอซาวคือเอโดม
บุตรชายสิบสองคน
2เอซาวได หญิ ง คนคานาอั น มา
ของยาโคบ
เป นภรรยา คื ออาดาห บุตรสาว
23 บุ ต รชายของนางเลอาห ชื่ อ เอโลนคนฮิ ตไทต และโอโฮลี รู เบน เป นบุ ตรหัวป ของยาโคบ บามาห บุ ตรสาวอานาห ผู เป น
สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร บุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต
3กั บบาเสมั ท บุ ตรสาวอิ ชมาและเศบูลุน
24 บุ ต รชายของนางราเชลชื่ อ เอลเปนนองสาวของเนบาโยท
4ฝ า ยนางอาดาห คลอดบุ ตรให
โยเซฟ และเบนยามิน
25 บุ ตรชายของนางบิ ลฮาห เอซาวชื่ อเอลี ฟ ส นางบาเสมั ท
สาวใช ของนางราเชลชื่ อ ดาน คลอดบุตรชื่ อเรอูเอล
5 และนางโอโฮลี บามาห คลอด
และนัฟทาลี
26 บุ ตรชายของนางศิ ลปาห บุตรชื่ อเยอูช ยาลาม และโคราห
สาวใช ของนางเลอาห ชื่ อ กาด คนเหล านี้ เป นบุ ตรชายของเอและอาเชอร คนเหลานี้ เปนบุตร ซาวที่ เกิดในแผนดินคานาอัน
ชายของยาโคบ ซึ่ งเกิ ดที่ ป ด- 6เอซาวพาภรรยาบุ ตรชายหญิ ง
และคนทั้ งปวงในครอบครั วของ
ดานอารัม
ตน กั บฝู งสั ตว บรรดาสั ตว ใช
อิสอัคเสียชีวิต
27 ฝ ายยาโคบกลั บมาหาอิ สอั ค งาน และทรัพยสิ่ งของทั้ งหมดที่
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(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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ได มาในแผ นดิ นคานาอั น หั น สาวศิ เบโอน นางคลอดบุ ตรให
จากหน ายาโคบน องชายไปที่ เอซาวชื่ อเยอูช ยาลาม และโคเมืองอื่ น
ราห
7 เพราะทรั พย สมบั ติ ของทั้ ง 15 ต อไปนี้ เป นเจ านายในบรรสองมี มาก จะอยู ด วยกั นมิ ได ดาบุ ตรชายของเอซาว บรรดา
ดิ นแดนที่ เขาอาศั ยนั้ นไม พอให บุตรชายของเอลีฟส บุตรชายหัว
เขาเลี้ ยงฝูงสัตว
ป ของเอซาว คื อเจ านายเทมาน
8เอซาวจึ งไปอยู ในถิ่ นเทื อกเขา เจานายโอมาร เจานายเศโฟ เจา
เสอีร เอซาวคือเอโดม
นายเคนัส
9ต อไปนี้ เป นพงศ พั นธุ ของเอ- 16 เจ านายโคราห เจ านายกาซาว บิ ดาคนเอโดม ชาวเมื อง ทาม เจานายอามาเลข คนเหลา
เทือกเขาเสอีร
นี้ เป นเจ านายของเอลี ฟ ส ใน
10 ชื่ อบุ ตรชายของเอซาว คื อ แผ นดินเอโดม พวกเขาเป นลู ก
เอลี ฟ ส บุ ตรชายนางอาดาห หลานของนางอาดาห
ภรรยาเอซาว เรอู เอลบุ ตรชาย 17 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของเรนางบาเสมัท ภรรยาเอซาว
อู เอลผู เป น บุ ต รชายของเอซาว
11 ฝ ายบุ ตรชายของเอลี ฟ สชื่ อ คื อเจ านายนาหาท เจ านายเศเทมาน โอมาร เศโฟ กาทาม ราห เจานายชัมมาหและเจานาย
และเคนัส
มิ สซาห คนเหล านี้ เป นเจ านาย
12 ทิ ม นาเป น ภรรยาน อ ยของ ของเรอู เ อลในแผ น ดิ น เอโดม
เอลี ฟ สบุ ตรชายเอซาว นาง พวกเขาเป น ลู ก หลานของนาง
คลอดบุ ตรให เอลี ฟ สชื่ ออามา- บาเสมัทภรรยาของเอซาว
เลข คนเหลานี้ เปนบุตรชายของ 18 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของ
อาดาหภรรยาเอซาว
นางโอโฮลี บามาห ภรรยาของ
13 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของเร- เอซาว คือเจานายเยอูช เจานาย
อูเอล คือนาหาท เศ-ราห ชัม- ยาลาม และเจานายโคราห คน
มาห และมิ สซาห คนเหล านี้ เหล านี้ เป นเจ านายเกิ ดจากนาง
เป นบุตรชายของบาเสมั ทภรรยา โอโฮลี บามาห บุ ตรสาวของอาของเอซาว
นาห ภรรยาเอซาว
14 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายภรรยา 19 คนเหล า นี้ เ ป นบุ ตรชายของ
ของเอซาว คือนางโอโฮลีบามาห เอซาวคื อเอโดมและคนเหล านี้
บุ ตรสาวของอานาห ผู เ ป น บุ ตร เปนเจานายของเขา
(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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เชื้ อสายของเสอีร
โชบาล เจานายศิเบโอน เจานาย
อานาห
ในแผนดินเอโดม
20 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของเส- 30 เจ านายดี โชน เจ านายเออี ร คนโฮรี ชาวแผ นดิ นนั้ นคื อ เซอร เจานายดีชาน คนเหลานี้
เป นเจานายของคนโฮรีตามพวก
โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห
21 ดีโชน เอเซอรและดีชาน คน เจานายของเขาในแผนดินเสอีร
กษัตริยแหง
เหล า นี้ เ ป น เจ า นายของคนโฮรี
แผนดินเอโดม
ผู เป นบุ ตรของเสอี ร ในแผ นดิ น
เอโดม
31 ต อไปนี้ เป นกษั ตริ ย ที่ ครอบ
22 บุ ต รชายโลทานชื่ อโฮรี และ ครองในแผ นดิ นเอโดม ก อนที่
เฮมาม และน องสาวของโลทาน คนอิ สราเอลมี กษั ตริ ย ครอบ
ชื่ อทิมนา
ครอง
23 ต อ ไปนี้ เป นบุ ตรของโชบาล 32 เบลาบุ ตรชายเบโอร ค รอบ
คื ออั ลวาน มานาฮาท เอบาล ครองในเอโดม เมื องหลวงของ
เซโฟ และโอนัม
ทานชื่ อดินฮาบาห
24 ต อไปนี้ เป น บุ ตรของศิ เ บ- 33 เมื่ อเบลาสิ้ นพระชนม แล ว
โอนคืออัยยาห และอานาห อา- โยบั บบุ ตรชายเศ-ราห ชาวเมื อง
นาห นั้ นเป นผู ที่ ได พบฝู งล อใน โบสราหขึ้นครอบครองแทน
ถิ่ นทุ รกั นดาร เมื่ อเลี้ ยงฝู งลา 34 เมื่ อโยบั บสิ้ น พระชนม แล ว
ของศิเบโอนบิดาของเขา
หุ ช ามชาวแผ น ดิ น ของคนเท25 ต อไปนี้ เป นบุ ตรของอานาห มานขึ้ นครอบครองแทน
คื อดี โชน และโอโฮลี บามาห ผู 35 เมื่ อหุ ชามสิ้ นพระชนม แล ว
เปนบุตรสาวของอานาห
ฮาดั ด บุ ต รชายของเบดั ด ผู รบ
26 ต อ ไปนี้ เป นบุ ตรของดี โชน ชนะคนมี เดี ยนในทุ งแห งโมอั บ
คื อเฮมดาน เอชบาน อิ ธราน ขึ้ นครอบครองแทน เมืองหลวง
และเคราน
ของทานชื่ ออาวีท
27 ต อไปนี้ เป นบุ ตรของเอเซอร 36 เมื่ อ ฮาดั ด สิ้ น พระชนม แล ว
คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน
สั ม ลาห ช าวเมื องมั สเรคาห ขึ้ น
28 ต อ ไปนี้ เป น บุ ตรของดี ชาน ครอบครองแทน
คืออูศและอารัน
37 เมื่ อสัมลาหสิ้ นพระชนมแล ว
29 ต อ ไปนี้ เ ป นเจ านายของคน ซาอู ลชาวเมื องเรโหโบท อยู ที่
โฮรี คือเจานายโลทาน เจานาย แมน้ําขึ้ นครอบครองแทน
(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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38 เมื่ อซาอู ลสิ้ นพระชนม แล ว ของยาโคบ เมื่ อโยเซฟอายุ ได
บาอั ลฮานั นบุ ตรชายอั คโบร ขึ้ น สิบเจ็ดปไปเลี้ ยงสัตวอยู กับพวก
ครอบครองแทน
พี่ ชาย เด็ กหนุ มนั้ นอยู กั บบุ ตร
39 เมื่ อบาอั ลฮานั นบุ ตรชาย ชายของนางบิ ลฮาห และกั บบุ ตร
อัคโบรสิ้ นพระชนมแลว ฮาดาร ชายของนางศิ ล ปาห ภรรยาบิ ดา
ขึ้ นครอบครองแทน เมืองหลวง ของตน โยเซฟเอาความผิดของ
ของทานชื่ อปาอู และมเหสี ของ พี่ ชายมาเลาใหบิดาฟง
ท านมี พระนามว า เมเหทาเบล 3 ฝ า ยอิ ส ราเอลรั ก โยเซฟมาก
ธิ ดาของมัทเรด ธิ ดาของเมซา- กวาบุตรทั้ งหมดของทาน เพราะ
หับ
โยเซฟเป นบุตรชายที่ เกิ ดมาเมื่ อ
40 ต อ ไปนี้ เ ป นชื่ อ เจ านายของ บิ ดาแก แล ว บิ ดาทําเสื้ อยาว
เอซาว ตามครอบครั ว ตามที่ หลากสีใหแกโยเซฟ
ตามชื่ อ คื อเจ านายทิ มนา เจ า 4เมื่ อพวกพี่ ชายเห็ นว าบิ ด ารั ก
นายอัลวาห เจานายเยเธท
โยเซฟมากกว าบรรดาพี่ ชาย ก็
41 เจ านายโอโฮลี บามาห เจ า ชังโยเซฟ และพูดดีกับเขาไมได
นายเอลาห เจานายปโนน
5คราวหนึ่ งโยเซฟฝ น แล วเล า
42 เจ านายเคนั ส เจ านายเท- ให พวกพี่ ชายฟง พวกพี่ ชายยิ่ ง
มาน เจานายมิบซาร
ชังโยเซฟมากขึ้ น
43 เจ านายมั กดี เอล และเจ า 6โยเซฟเล าว า "ฟ งความฝ นซึ่ ง
นายอิ ราม คนเหล านี้ เป นเจ า ขาพเจาฝนเห็นซิ
นายของเอโดม คื อเอซาวบิ ดา 7ดู เถิ ด พวกเรากําลั งมั ดฟ อน
ของคนเอโดม ตามที่ อยู ของ ข าวอยู ในนา ทั นใดนั้ น ฟ อน
ท าน ในแผ นดิ นที่ เป นกรรม ข า วของข า พเจ า ตั้ งขึ้ นยื น ตรง
สิทธิ์ ของทาน
และดูเถิด ฟอนขาวของพวกพี่ ๆ
เรื่ องของโยเซฟ
มาแวดล อมกราบไหว ฟ อ นข าว
ของขาพเจา"
ผู ที่พระเจา
8 พวกพี่ ชายจึ งถามโยเซฟว า
ทรงเลือกไว
ฝ ายยาโคบมาอยู ใน "เจ าจะปกครองเรากระนั้ นหรื อ
ดิ นแดนที่ บิ ดาขอ ง เจ า จะมี อํ า นาจครอบครองเรา
ท า นเคยอาศั ยเป น คนต างด า ว หรื อ" พวกพี่ ชายก็ ยิ่ งชั งโยเซฟ
มากขึ้ นอี กเพราะความฝน และ
นั้ นคือ แผนดินคานาอัน
2ต อไปนี้ เป นประวั ติ พงศ พั นธุ เพราะคําของเขา
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(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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9ตอมาโยเซฟก็ฝนอีก จึงเลาให วา "เจาหาอะไร"
พวกพี่ ชายฟงวา "ดูเถิด ขาพ- 16 โยเซฟตอบวา "ขาพเจาหาพี่
เจาฝนอีกครั้ งหนึ่ ง เห็นดวงอา- ชายของข าพเจ า โปรดบอก
ทิตย ดวงจันทร และดาวสิ บเอ็ด ข าพเจ าที วา เขาเลี้ ยงสั ตว อยู ที่
ดวงกําลังกราบไหวขาพเจา"
ไหน"
10 เมื่ อเล า ให บิ ด าและพวกพี่ 17 คนนั้ นตอบว า "เขาไปแล ว
ชายฟ ง บิดาก็ วากล าวโยเซฟว า เพราะเราไดยินเขาพูดกันวา `ให
"ความฝ น ที่ เจ า ได ฝ น เห็ น นั้ น เราไปเมืองโดธานกันเถิด'" โยหมายความวาอะไร เรากับมาร- เซฟตามไปพบพวกพี่ ชายที่ เมือง
ดาและพวกพี่ ชายของเจ า จะมา โดธาน
ซบหน า ลงถึ ง ดิ น กราบไหว เ จ า 18 เมื่ อพวกพี่ ชายเห็ น โยเซฟ
กระนั้ นหรือ"
แต ไกลยั งมาไม ถึ ง เขาก็ พากั น
11 พวกพี่ ชายอิจฉาโยเซฟ บิดา คิดปองรายจะฆาเสีย
ก็นิ่ งตรองเรื่ องนี้ อยู แตในใจ
19 เขาพูดกันวา "ดูเถิด เจาชาง
พวกพี่ ชาย
ฝนมานี่ แลว
20 ฉะนั้ น มาเถิด บัดนี้ ใหพวก
ขายโยเซฟใหเปนทาส
12 ฝ ายพวกพี่ ชายพากั นไป เราฆามันเสีย แลวทิ้ งลงไวในบอ
เลี้ ยงแพะแกะของบิ ด าที่ เมื อ ง บอหนึ่ ง เราจะวา `สัตวรายกัด
กินมันเสีย' แลวเราจะดูวาความ
เชเคม
13 อิ สราเอลจึ งพู ดกั บโยเซฟว า ฝนนั้ นจะเปนจริงไดอยางไร"
"พี่ ชายของเจ า เลี้ ยงแพะแกะ 21 ฝายรู เบนพอไดยินดั งนั้ น ก็
อยู ที่ เมืองเชเคมมิใชหรือ มาพอ อยากช วยโยเซฟให พ นมื อ พวก
จะใช เจ าไปหาพี่ ชาย" โยเซฟ พี่ ชายจึ งพู ดว า "เราอย าฆ ามั น
เลย"
ตอบวา "ขาพเจาพรอมแลว"
14 บิ ดาจึงพูดกั บเขาวา "เราขอ 22 รูเบนเตือนเขาวา "อยาทําให
รองเจาใหไปดูพี่ชายของเจาและ โลหิ ตไหล จงทิ้ งมั นในบ อนี้ ใน
ฝูงสัตวซิวา สบายดีหรือไม แลว ถิ่ นทุรกันดาร อยาแตะตองนอง
กลั บมาบอกพ อ" บิ ดาใช เขาไป เลย" ทั้ งนี้ เพื่ อจะชวยนองใหพน
จากที่ ราบเฮโบรน เขาก็ มายั ง มื อเขา แล วจะได ส งกลั บไปยั ง
บิดา
เมืองเชเคม
15 ดูเถิด ชายคนหนึ่ งพบโยเซฟ 23 ตอมา ครั้ นโยเซฟมาถึงพวก
เดิ นไปเดิ นมาในท องนาจึ งถาม พี่ ชาย เขาก็ จั บโยเซฟถอดเสื้ อ
(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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ออกเสี ย คื อเสื้ อยาวหลากสี ที่ มา และฆาลูกแพะผู ตัวหนึ่ ง จุ ม
สวมอยู
เสื้ อของโยเซฟลงในเลือด
24 แล วเอาโยเซฟไปทิ้ งลงใน 32 แล วก็ ส งเสื้ อยาวหลากสี นั้ น
บอ บอนั้ นวางเปลาไมมีน้ํา
ไปยังบิดา บอกวา "พวกเราได
25 ขณะที่ นั่ งรั บประทานอยู เขา พบเสื้ อตั วนี้ ขอพ อจงพิ จารณา
เงยหน าขึ้ น ดู เถิ ด เห็ นหมู คน ดูวาใชเสื้ อลูกของพอหรือไม"
อิ ช มาเอลมาจากเมื อ งกิ เ ลอาด 33 บิ ดารู จั กแล วร องว า "นี่ เป น
มี ฝู งอู ฐบรรทุ กยางไม พิ มเสน เสื้ อลู กเรา สั ตว ร ายกั ดกิ นเขา
และมดยอบเอาเดิ นทางลงไปยั ง เสียแลว โยเซฟยอยยั บเสียแลว
อียิปต
เปนแน"
26 ยู ดาห จึ งพู ดกั บพี่ น องว า 34 ยาโคบก็ ฉี กเสื้ อผ าเอาผ า
"หากเราฆ าน องและซ อนโลหิ ต กระสอบคาดเอว ไวทุกขใหบุตร
ไวจะมีประโยชนอันใดเลา
ชายหลายวัน
27 มาเถิ ด ให เราขายน องแก 35 ฝ ายบุ ตรชายหญิ งทั้ งหมดก็
พวกอิ ชมาเอลโดยไม แตะต อ ง พากันมาปลอบโยนบิดา แตทาน
เขา เพราะเขาก็ เป นน องและ ไม ยอมรั บการปลอบโยนกล า ว
เป น เลื อ ดเนื้ อของเราเหมื อ น วา "เราจะโศกเศราถึ งลูกเราจน
กัน" พี่ นองทั้ งปวงก็พอใจ
กว าเราจะตามลงไปยั งหลุ ม ฝ ง
โยเซฟถูกนําไปยังอียิปต
ศพ" บิ ดาของเขาร องไห คิ ดถึ ง
28 ขณะนั้ นพวกพ อ ค า ชาวมี - เขาดังนี้
เดียนกําลังผานมา พวกพี่ ชายก็ 36 แล วคนมี เดี ยนก็ ขายโยเซฟ
ฉุ ดโยเซฟขึ้ นจากบอ ขายใหแก ในอี ยิ ปต ไ ว กั บโปทิ ฟาร ข า ราช
คนอิ ชมาเอลเป นเงิ นยี่ สิ บ สํานั กของฟาโรห ผู บั ญชาการ
เหรียญ คนอิชมาเอลก็พาโยเซฟ ทหารรักษาพระองค
ความบาปของยูดาห
ไปยังอียิปต
29 ฝ ายรู เบนเมื่ อกลั บมาถึ งบ อ
นางทามารจึงเขาราชวงศ
นั้ น และดูเถิด โยเซฟมิไดอยู ใน
ของพระเยซูคริสต
บอนั้ น จึงฉีกเสื้ อผาของตน
ตอมา ครั้ งนั้ นยูดาห
30 แลวกลั บไปหาพวกน องบอก
ลงไปจากพวกพี่ น อง
วา "เด็กนั้ นหายไปเสียแลว แลว ไปอาศั ยอยู กั บคนอดุ ลลามคน
ขาพเจาจะไปที่ ไหนเลา"
หนึ่ งชื่ อฮีราห
31 พวกเขาก็ เอาเสื้ อของโยเซฟ 2 ยู ดาห เห็ นบุ ตรสาวของคน

38

(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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คานาอันคนหนึ่ งที่ นั่ น บิดาหญิง ชายของเราจะโต" ยู ดาห กลัววา
นั้ นชื่ อชู วา จึ งแต งงานกั บหญิ ง เขาจะตายเสียเหมือนพี่ ชาย นาง
นั้ นและเขาไปหานาง
ทามาร จึ ง ไปอาศั ย อยู ในบ า น
3หญิ งนั้ นก็ ตั้ งครรภ คลอดบุ ตร บิดา
ชาย บิดาจึงตั้ งชื่ อวา เอร
12 อยู มาภรรยาของยู ดาห ผู
4 หญิ ง นั้ นก็ ตั้ งครรภ อี กคลอด เป นบุ ตรสาวชู วาก็ ตาย เมื่ อยู บุตรชาย ตั้ งชื่ อวา โอนัน
ดาห ค อยบรรเทาความโศก จึ ง
5 นางตั้ งครรภ อี กคลอดบุ ตร ขึ้ นไปหาคนตั ดขนแกะของตนที่
ชาย ตั้ งชื่ อวา เช-ลาห นางอยู ที่ บานทิมนาท กับเพื่ อนชื่ อฮีราห
เคซิบเมื่ อนางใหกําเนิดเขา
เปนคนอดุลลาม
6ยู ดาห ก็ ได หาหญิ งคนหนึ่ งชื่ อ 13 มี ค นมาบอกนางทามาร ว า
ทามาร ให เปนภรรยาเอรบุตรหั ว "ดู เถิ ด พ อสามี ของเจ าไปบ าน
ปของตน
ทิมนาทจะตัดขนแกะ"
7 เอร บุ ต รหั วป ของยู ด าห เ ป น 14 นางจึ งผลั ดเสื้ อสําหรั บหญิ ง
คนชั่ วในสายพระเนตรของพระ ม ายออกเสี ย เอาผ าคลุ มหน า
เยโฮวาห พระเยโฮวาห จึ งทรง หมตัวไวไปนั่ งอยู ที่ สถานที่ กลาง
ประหารเขาเสีย
แจง ริมทางที่ จะไปบานทิมนาท
8ยูดาหจึงบอกโอนันวา "เขาไป ด วยนางเห็ นว า เช-ลาห โตขึ้ น
หาภรรยาพี่ ชายของเจาเถิด และ แล ว แต นางยั งมิ ได เป นภรรยา
แต งงานกั บนาง เพื่ อจะได สื บ ของเขา
เชื้ อสายพี่ ชายไว"
15 เมื่ อยู ด าห เ ห็ น นางก็ คิ ด ว า
9โอนั นรู วาเชื้ อสายจะไม ได นั บ เป นหญิ งโสเภณี เพราะนางได
เป นของตน ต อมาเมื่ อเขาเข า เอาผาคลุมหนาไว
ไปหาภรรยาของพี่ ชาย จึงทําให 16 ยู ดาห จึ งได เข าไปพู ดกั บ
น้ํากามตกดิ นเสี ยด วยเกรงว าจะ หญิงริ มทางนั้ นวา "มาเถิด ให
สืบเชื้ อสายใหแกพี่ชาย
เราเข านอนด วย" (เพราะไม
10 สิ่ งที่ โอนั นกระทํานั้ นไม เป น ทราบว า นางเปนสะใภ ของตน)
ที่ พอพระทั ยพระเยโฮวาห พระ นางจึ งว า "ท านจะให อะไรสําองคจึงทรงประหารชีวิตเขาเสีย
หรับการที่ เขาหาขาพเจา"
11 ยู ดาห จึ งบอกทามาร บุ ตร 17 ยู ดาห ตอบว า "เราจะส งลู ก
สะใภ วา "กลั บไปเปนหญิ งม าย แพะจากฝู ง มาให เ จ า ตั วหนึ่ ง"
ที่ บ านบิ ดาจนกว าเช-ลาห บุ ตร นางก็ถามวา "ทานจะใหของมัด
(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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จํ า ไว ก อ นจนกว า จะส ง ลู ก แพะ แลว" ยูดาหจึงสั่ งวา "พานาง
นั้ นมาไดไหม"
ออกมานี่ จับคลอกไฟเสีย"
18 ยูดาหถามวา "เจาจะเอาอะ- 25 เมื่ อเขากําลั งพานางออกมา
ไรเปนของมัดจํา" นางจึงตอบวา นางก็สงคนไปหาพอสามีบอกวา
"จะขอแหวนตรากับเชือก ทั้ งไม "ขาพเจามีครรภกับคนที่ เปนเจา
พลองที่ มือทานดวย" ยูดาหก็ให ของสิ่ งนี้ " และนางวา "ขอทาน
และเขาไปหานาง นางก็ตั้ งครรภ พิจารณาดูแหวนตรา เชือก และ
กับเขา
ไมพลองเหลานี้ วาเปนของผู ใด"
19 นางจึ งลุ กขึ้ นไปเสี ยและเอา 26 ยู ดาห รั บไปพิ จารณาดู รู แล ว
ผาคลุมหนานั้ นออก นุ งหมเสื้ อ ก็ ว า "หญิ งคนนี้ ชอบธรรมยิ่ ง
ผาสําหรับหญิงมายอีก
กวาเรา เหตุวาเรามิไดยกเขาให
20 ฝ ายยู ดาห ฝากลู กแพะมากั บ แก เช-ลาห บุ ตรชายของเรา"
เพื่ อนคนอดุ ลลามให ไถ ของมั ด ฝ ายยู ดาห ก็ มิ ได สมสู กั บนางต อ
จําจากมือหญิงนั้ น แตเขาหานาง ไปอีก
ไมพบ
27 อยู มา เมื่ อถึ งเวลากําหนด
21 เขาจึ งถามคนที่ อยู ตําบลนั้ น คลอดบุตร ดูเถิด ก็มีลูกแฝดอยู
ว า "หญิ งโสเภณี อยู ที่ สถานที่ ในครรภ
กลางแจ งริ มทางนี้ ไปไหน" เขา 28 ต อมาเมื่ อจะคลอดนั้ นบุ ตร
ตอบวา "หญิงโสเภณีที่ นี่ ไมมี"
คนหนึ่ งยื่ นมื อออกมาก อน
22 เพื่ อนก็กลั บไปบอกยู ดาห วา หญิ ง ผดุ ง ครรภ จึ ง เอาด า ยแดง
"ขาพเจาหาไมพบ ทั้ งชาวตําบล ผู กไว ที่ ข อมื อ และกล าวว า
นั้ นก็วา `หญิงโสเภณีที่ นี่ ไมมี'"
"คนนี้ คลอดกอน"
23 ยูดาหจึงวา "ใหหญิงนั้ นเก็บ 29 ต อมาเมื่ อบุ ตรนั้ นหดมื อเข า
ของนั้ นไวเถิด มิ ฉะนั้ นเราจะละ ไป ดู เถิ ด บุ ตรอี กคนหนึ่ งก็
อายใจ ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัว คลอดออกมาก อน หญิ งผดุ ง
นี้ ไปให แตทานก็หาหญิงนั้ นไม ครรภ จึ งรองว า "เจ าแหวกออก
พบ"
มาได อยางไร เจ าได แหวกออก
24 อยู มาอี กประมาณสามเดื อน มา" เหตุฉะนี้ จึงเรียกบุตรนั้ นวา
มี คนมาบอกยู ดาห ว า "ทามาร เปเรศ
บุ ตรสะใภ ของท านเป นหญิ ง 30 ภายหลั ง น องชายเปเรศที่ มี
แพศยา ยิ่ งกว านั้ นอี ก ดู เถิ ด ด า ยแดงผู ก ข อ มื อ นั้ นก็ ค ลอด
นางมี ค รรภ เ พราะการแพศยา จึงใหชื่ อวา เศ-ราห
(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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โยเซฟเจริญในเรือน
6 นายได มอบของสารพั ดไว ใ น
มื อโยเซฟ มิ ได เอาใจใส สิ่ งของ
ของโปทิฟาร
โยเซฟถู กพาลงไปยั ง อะไรเลย เว นแต อาหารการกิ น
อี ยิ ปต แล วโปทิ ฟาร โยเซฟนั้ นเป น คนรู ป งามและ
ขาราชสํานักของฟาโรห ผู บัญ- เปนที่ โปรดปราน
ภรรยาโปทิฟารใสรายโยเซฟ
ชาการทหารรักษาพระองค เปน
คนอี ยิ ปต ซื้ อโยเซฟไว จากมื อ 7อยู มาภายหลั งเหตุการณเหล า
นี้ ภรรยาของนายมองดู โยเซฟ
คนอิชมาเอลผู พาเขาลงมาที่ นั่ น
2 พระเยโฮวาห ทรงสถิ ต อยู กั บ ดวยความเสนหาและชวนวา "มา
โยเซฟ โยเซฟจึ งเจริ ญรวดเร็ ว นอนกับเราเถิด"
เขาอยู ในบ านคนอี ยิปต นายของ 8แต โยเซฟไม ยอม จึ งตอบแก
ภรรยาของนายว า "คิ ดดู เถิ ด
เขา
3นายก็ เห็ นว าพระเยโฮวาห ทรง นายก็ มิ ไ ด ห วงสิ่ งใดซึ่ งอยู ใน
สถิ ตอยู กั บโยเซฟ และพระเย- บ านเรื อน ได มอบของทุ กอย าง
โฮวาห ทรงโปรดให ก ารงานทุ ก ที่ มีอยู ไวในมือขาพเจา
อย า งที่ กระทํ า เจริ ญขึ้ นมากใน 9 ในบ านนี้ ไม มี ใครใหญ กว า
ข าพเจ า นายมิไดหวงสิ่ งใดจาก
มือของโยเซฟ
4โยเซฟไดรับความกรุณาในสาย ขาพเจา ยกเสียแตตัวทานเพราะ
ตาของนายและรั บใช ท าน นาย เป นภรรยาของนาย ข าพเจ าจะ
ก็ ตั้ งให ดู แลการงานในบ านของ ทําความผิ ดใหญ หลวงนี้ อั นเป น
ท าน และทุ กสิ่ งที่ ท านครอบ บาปตอพระเจาอยางไรได"
ครองอยู ท านก็ มอบไว ในมื อ 10 ต อ มาแม นางชวนโยเซฟวั น
แล ววั นเล า โยเซฟก็ ไม ยอมฟ ง
ของโยเซฟทั้ งสิ้ น
5ต อมา ตั้ งแต โปทิ ฟาร ตั้ งโย- นาง ไมวาจะนอนกับนางหรืออยู
เซฟให เป นผู ดู แลการงานใน ดวยกัน
บ าน และทรั พย สิ่ งของทั้ งปวง 11 อยู มาคราวนั้ นโยเซฟเข าไป
ของทานแลว พระเยโฮวาหก็ได ในบ านเพื่ อ ทํา ธุ ระการงานของ
ทรงอํา นวยพระพรให แก ครอบ เขา ไม มี ชายประจําบ านคนใด
ครั วของคนอียิปต นั้ นเพราะเห็ น อยู นั้ น
แก โยเซฟ ทั้ งพระเยโฮวาห ทรง 12 นางก็ คว าเสื้ อผ าโยเซฟ
อวยพรใหสิ่ งของทั้ งปวงซึ่ งเขามี เหนี่ ยวรั้ งไว แลวพูดวา "มานอน
อยู กับเราเถิด" แตโยเซฟทิ้ งเสื้ อ
อยู ในบานและในนาใหเจริญขึ้ น
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(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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ผาไวในมือนางหนีไปขางนอก
เป นที่ โปรดปรานในสายตาของ
13 ต อมาเมื่ อนางเห็ นว าโยเซฟ ผู คุมเรือนจํา
ทิ้ งเสื้ อผ าไว ในมื อของนาง หนี 22 ผู คุ ม เรื อนจําก็ มอบนั กโทษ
ไปขางนอกแลว
ทั้ ง ปวงที่ ในเรื อ นจํา ไว ในความ
14 นางก็ ร อ งเรี ย กชายประจํา ดู แลของโยเซฟ การงานที่ ทํา
บานของตนมาบอกวา "ดูซิ นาย ในที่ นั้ นทุ ก อย า งโยเซฟเป น ผู
เอาคนชาติ ฮี บรู ม าไว ทํ า ความ กระทํา
หยาบคายแกเรา มันเขามาหาจะ 23 ผู คุ มเรื อนจํา ไม ได เอาใจใส
นอนกับขา แตขารองเสียงดัง
การงานใดๆที่ โยเซฟดู แลเพราะ
15 อยู มาเมื่ อมั น ได ยิ น ข าร อ ง เหตุ พ ระเยโฮวาห ท รงสถิ ต อยู
ขึ้ น มั นก็ ทิ้ งเสื้ อผ าไว กั บข าหนี กับทาน และการงานใดๆที่ ทาน
ไปขางนอก"
กระทําพระเยโฮวาห ก็ ทรงโปรด
16 แล วนางก็ เก็ บเสื้ อผ าไว ใกล ใหเจริญ
ตัวจนนายกลับมาบาน
พระเจาทรงชวยโยเซฟแกฝน
17 แล วนางก็ บอกกั บนายดั งนี้
ต อ มาภายหลั งเหตุ ว า "อ ายบ าวชาติ ฮีบรู ที่ ท านนํา
การณ เหล านี้ พนั ก
มาไว นั้ นเข า มาหาจะทํ า หยาบ งานน้ํ า องุ นของกษั ตริ ย แห งอี คายแกขาพเจา
ยิปต และพนักงานขนมของพระ
18 ต อมาเมื่ อข าพเจ ารองขึ้ นมัน องค ทําผิ ดต อเจ านาย
คื อ
ก็ ทิ้ งเสื้ อผ าไว กั บข าพเจ าหนี ไป กษัตริยแหงอียิปต
ขางนอก"
2ฟาโรห ทรงกริ้ วข า ราชการทั้ ง
19 ต อมา ครั้ นนายได ฟ งคํา สองนั้ น คื อหัวหนาพนั กงานน้ํา
ภรรยาบอกวา "บ าวของท านทํา องุ น และหัวหนาพนักงานขนม
กับขาพเจาดังนั้ น" ก็โกรธนัก
3 จึ ง ให จํ า คุ ก ไว ใ นบ านของผู
20 จึ งเอาโยเซฟไปจําไว ในคุ กที่ บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค
ที่ ขังนักโทษหลวง โยเซฟก็ต อง ในคุกที่ โยเซฟติดอยู นั้ น
จําอยู ที่ นั่ น
4 ผู บั ญชาการทหารรั ก ษาพระ
พระเจาทรงอวยพร
องค สั่ งโยเซฟให รั บใช สองคน
นั้ น
โยเซฟก็ ปรนนิ บั ติ เขา
โยเซฟในคุก
21 แต ว าพระเยโฮวาห ทรงสถิ ต พนั ก งานทั้ งสองติ ด คุ ก อยู พั ก
อยู กั บโยเซฟ และทรงสําแดง หนึ่ ง
พระเมตตาแก เขา ทรงให เขา 5คื นหนึ่ งข าราชการทั้ งสองนั้ น
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(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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ฝ นไป คื อพนั กงานน้ําองุ นและ ยกศีรษะของทานขึ้ น และจะทรง
พนั กงานขนมของกษั ตริ ยอี ยิปต ตั้ งท านไว ในตําแหน งเหมือนแต
ที่ ต องจําอยู ในคุ กนั้ น ต างคน กอน ทานจะไดถวายถวยนั้ นแก
ตางฝนคนละเรื่ อง ความฝนของ ฟาโรหอี ก ดังที่ ไดกระทํามาแต
ตางคนก็มีความหมายตางกัน
กอนเมื่ อเปนพนักงานน้ําองุ น
6ครั้ นเวลาเช า โยเซฟเข ามาหา 14 เมื่ อท า นมี ค วามสุ ขแล วขอ
เห็นขาราชการทั้ งสองนั้ น ดูเถิด ให ร ะลึ ก ถึ ง ข า พเจ า และแสดง
เขามีหนาโศกเศรา
ความเมตตาปรานี แก ข า พเจ า
7จึ งถามขาราชการของฟาโรหที่ ชวยทูลฟาโรหใหขาพเจ าไดออก
ถู ก จํ า อยู ในคุ ก ที่ บ า นนายของ จากบานนี้
ตนว า "ทําไมวั นนี้ ท านจึ งหน า 15 เพราะอั นที่ จริ งเขาลั กข าพเศรา"
เจ ามาจากแคว นฮีบรู และที่ นี่ ก็
8เขาตอบว า "เราทั้ งสองฝ นไป เหมื อนกั นข าพเจ า ไม ได ทํา ผิ ด
และไม มี ผู ใดจะแก ฝ นได " โย- อะไรที่ ควรตองติดคุกใตดินนี้ "
เซฟบอกเขาวา "พระเจาเทานั้ น 16 เมื่ อหั ว หน าพนั ก งานขนม
แก ฝ นได มิ ใช หรื อ ขอท านเล า เห็นวา คําแกความฝนนั้ นดี จึง
ใหขาพเจาฟงเถิด"
เล าใหโยเซฟฟ งวา "เราฝนด วย
9หั วหน าพนั กงานน้ํ า องุ นก็ เล า ดู เถิ ด เห็ นมี กระจาดขนมขาว
ความฝ นของตนให โยเซฟฟ งว า สามใบ ตั้ งอยู บนศีรษะเรา
"ดู เถิ ด เราฝ นเห็ นเถาองุ นอยู 17 ในกระจาดใบบนนั้ นมี ขนม
ตรงหนา
สารพัดสําหรับฟาโรห แลวมีนก
10 เถาองุ นนั้ นมี สามกิ่ ง พอ มากิ นของในกระจาดที่ ตั้ งอยู บน
งอกใบอ อนดอกตู ม ก็ มี ดอก ศีรษะเรา"
บานออกมา และชอองุ นก็สุก
18 โยเซฟตอบว า "ขอแกฝนดัง
11 ถ วยของฟาโรห อยู ในมื อเรา นี้ คื อกระจาดสามใบนั้ นได แก
แล วเราเก็ บลู กองุ นนั้ นบี บให น้ํา สามวัน
ลงในถ วยของฟาโรห และวาง 19 ภายในสามวั นฟาโรห จะทรง
ถวยนั้ นในพระหัตถของฟาโรห"
ยกศี รษะของท า นขึ้ นให พ น ตั ว
12 โยเซฟบอกข าราชการนั้ นว า และแขวนทานไวที่ ตนไม ฝูงนก
"ขอแกฝนดังนี้ คือกิ่ งสามกิ่ งนั้ น จะมากินเนื้ อทาน"
ไดแกสามวัน
20 ครั้ นถึ งวั นที่ สาม เป นวั น
13 ภายในสามวั นฟาโรห จะทรง เฉลิ มพระชนมพรรษาของฟา(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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โรห พระองคจึงทรงจัดการเลี้ ยง 5พระองค ก็ บรรทมหลั บไปและ
ข า ราชการทั้ ง ปวงของพระองค สุบินครั้ งที่ สอง และดูเถิ ด ตน
แล วทรงยกศี ร ษะหั วหน า พนั ก ข า วต น เดี ยวมี รวงเจ็ ด รวงเป น
งานน้ํ า องุ น และหั วหน าพนั ก ขาวเมล็ดเตงงามดี
งานขนมเขามาอยู ทามกลางพวก 6แล วดู เถิ ด มี รวงข าวเจ็ ดรวง
ขาราชการ
งอกขึ้ นมาภายหลัง เป นข าวลี บ
21 ฝ ายหั วหน าพนั กงานน้ําองุ น และเกรียมเพราะลมตะวันออก
นั้ นไดรั บการแต งตั้ งในตําแหน ง 7รวงข าวลี บเจ็ ดรวงนั้ นได กลื น
เดิ ม เขาก็ วางถ วยในพระหั ตถ กิ นรวงข า วเมล็ ด เต ง งามดี เจ็ ด
ของฟาโรหเชนแตกอน
รวงนั้ นเสี ย แล วฟาโรห ก็ ตื่ น
22 ส ว นหั วหน า พนั ก งานขนม บรรทม และดูเถิด รู วาเปนพระ
นั้ นใหแขวนคอเสีย สมจริงดังที่ สุบิน
โยเซฟแกฝนไว
8ครั้ นต อมาเวลารุ งเช าพระองค
23 แต หั วหน าพนั กงานน้ํ า องุ น มี พระทั ยวุ นวาย จึ งรั บสั่ งให
นั้ นมิไดระลึกถึงโยเซฟ กลับลืม เรี ยกโหรและปราชญทั้ งปวงของ
เขาเสีย
อี ยิ ปต มาเฝ า แล วฟาโรห ทรง
ความฝนประหลาด
เลาพระสุบินใหเขาฟง แตไมมีผู
ใดทู ล แก พระสุ บิ นนั้ นถวายแก
ของกษัตริยฟาโรห
ครั้ นอยู มาอี กสองป ฟาโรหได
เต็ ม
ฟาโรห ก็ สุ บิ น 9 ครั้ งนั้ นหั ว หน า พนั ก งานน้ํ า
และดูเถิด พระองคทรงยืนอยู ที่ องุ นจึ งทู ลฟาโรห ว า "วั นนี้ ข า
พระองค ระลึ กถึ งความผิ ดพลั้ ง
ริมฝ งแมน้ํา
2ดู เถิ ด มี วั วเจ็ ดตั วอ วนพี งาม ของขาพระองคได
น าดู ขึ้ นมาจากแม น้ํ า นั้ น กิ น 10 คื อฟาโรห ทรงพระพิ โรธแก
ขาราชการของพระองค และทรง
หญาอยู ในทุ งหญาแหงหนึ่ ง
3แล วดู เถิ ด มี วั วอี กเจ็ ดตั วซู บ จํา ข า พระองค ไว ใ นคุ กที่ บ านผู
ผอมน าเกลี ยดตามขึ้ นมาจากแม บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค
น้ํา มายืนอยู กับวัวอื่ นๆที่ ริมฝ ง ทั้ งข า พระองค กั บหั วหน าพนั ก
งานขนม
แมน้ํา
4วั วที่ ซู บผอมน าเกลี ยดก็ กิ นวั ว 11 ข าพระองค ทั้ งสองฝ นในคื น
อ วนพี ง ามน า ดู เ จ็ ด ตั วนั้ นเสี ย เดี ยวกัน ทั้ งข าพระองคและเขา
ความฝ นของต างคนมี ความ
แลวฟาโรหก็ตื่ นบรรทม
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(21) ปฐก 40:13; นหม 2:1 (22) ปฐก 40:19; อสธ 7:10 (23) โยบ 19:14; สดด 31:12
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หมายตางกัน
เรายืนอยู ที่ ฝ งแมน้ํา
12 มี ชายหนุ มชาติ ฮีบรู คนหนึ่ ง 18 และดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอวนพี
เป นบ า วของผู บั ญชาการทหาร งามน าดู ขึ้ นมาจากแม น้ํา กิ น
รักษาพระองค อยู ที่ นั่ นดวยกัน หญาอยู ในทุ งหญาแหงหนึ่ ง
กั บเขา และข าพระองค ทั้ งสอง 19 แลวดู เถิด วัวอีกเจ็ ดตัวตาม
เลาความฝนใหเขาฟง ชายนั้ นก็ ขึ้ นมาไมงาม นาเกลียดมากและ
แกฝนใหขาพระองคทั้ งสอง เขา ซู บผอม เราไม เคยเห็ นมี วัวเลว
แก ฝ นให แต ละคนตามความฝ น อยางนี้ ทั่ วแผนดินอียิปตเลย
ของตน
20 วั วที่ ซู บผอมไม งามนั้ นกินวั ว
13 และต อมาที่ เ ขาแก ฝ นให ข า อวนพีเจ็ดตัวแรกนั้ นเสียหมด
พระองคทั้ งสองอยางไรก็เป นไป 21 เมื่ อกิ น หมดแล วหามี ใ ครรู
อย างนั้ น คื อฟาโรห ทรงตั้ งข า ว ามั นกิ นเข าไปไม เพราะยั ง
พระองค ไว ในตําแหน งเดิม แต ผอมอยู เหมือนแตกอน แลวเรา
ฝายเขานั้ นถูกแขวนคอเสีย"
ก็ตื่ นขึ้ น
พระเจาทรงแกพระสุบิน
22 เราเห็ น ในความฝ น ของเรา
ดูเถิด ตนขาวตนหนึ่ ง มีรวงเจ็ด
ของฟาโรห
14 ฟาโรห จึ งรั บสั่ งให เ รี ยกโย- รวงงอกขึ้ นมา เปนขาวเมล็ดเตง
เซฟมา เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟ และงามดี
ออกมาจากคุกใตดิน โยเซฟโกน 23 และดู เถิ ด ข าวอี กเจ็ ดรวง
หนวดผลั ดเสื้ อผ าแล วก็ เข าเฝ า งอกขึ้ นมาภายหลั งเปนขาวเหี่ ยว
ลี บ และเกรี ยมเพราะลมตะวั น
ฟาโรห
15 ฟาโรหตรัสแกโยเซฟวา "เรา ออก
ฝนไป และหามีผู ใดแกฝนไดไม 24 รวงข า วลี บนั้ นกลื น กิ น รวง
เราได ยินถึ งเจ าว า เจ าสามารถ ข าวดี เจ็ ดรวงนั้ นเสี ย เราเล า
เข า ใจความฝ น เพื่ อแก ฝ น นั้ น ความฝ นนี้ ให โหรฟ ง แต ไม มี
ใครสามารถอธิบายใหเราได"
ได"
16 โยเซฟจึ งทู ลตอบฟาโรห ว า 25 โยเซฟจึงทูลฟาโรหวา "พระ
"การแก ฝ นมิไดอยู ที่ ขาพระองค สุ บิ น ของฟาโรห มี ค วามหมาย
พระเจ า ต างหากจะประทานคํา อันเดี ยวกัน พระเจาทรงสําแดง
ให ฟาโรห ทราบถึ งสิ่ งที่ พระองค
ตอบอันเปนสุขแกฟาโรห"
17 ฟาโรห จึ ง ตรั ส แก โยเซฟว า จะทรงกระทํา
"ในความฝ นของเรานั้ น ดู เถิ ด 26 วั วอ วนพี เจ็ ดตั วนั้ นคื อเจ็ ดป
(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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และรวงข า วดี เ จ็ ดรวงนั้ นก็ คื อ นั้ นจั ด พนั ก งานไว ทั่ วแผ น ดิ น
เจ็ดป เปนความฝนอันเดียวกัน
และเก็ บผลหนึ่ งในห าส วนแห ง
27 วั วเจ็ ดตั วซู บผอมน าเกลี ยด ประเทศอี ยิ ปต ไว ตลอดเจ็ ดป ที่
ที่ ขึ้ นมาภายหลั งคื อเจ็ ดป กั บ อุดมสมบูรณนั้ น
รวงข า วเจ็ ดรวงลี บและเกรี ยม 35 ให คนเหล านั้ น รวบรวมอาเพราะลมตะวันออกนั้ น คือเจ็ด หารในปที่ อุดมเหล านั้ นซึ่ งจะมา
ปที่ กันดารอาหาร
ถึงนั้ นไว และสะสมขาวดวยอํา28 นี่ คือสิ่ งที่ ขาพระองคทูลฟา- นาจของฟาโรห ไว และให เก็ บ
โรห คื อพระเจ าทรงสําแดงให อาหารไวในเมืองตางๆ
ฟาโรหรู สิ่ งที่ พระองคจะทรงกระ 36 อาหารนี้ จะได เป นเสบี ยง
ทํา
สํารองในแผ นดินสําหรับเจ็ดป ที่
29 ดู เถิ ด จะมี อาหารบริ บู รณ กั นดารอาหาร ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นใน
ทั่ วประเทศอียิปตถึงเจ็ดป
ประเทศอี ยิปต เพื่ อแผ นดิ นจะ
30 หลั ง จากนั้ นจะบั ง เกิ ด การ ไม พิ นาศเสี ยไป เพราะกั นดาร
กันดารอาหารอีกเจ็ดป จนจะลืม อาหาร"
ความอุ ด มสมบู ร ณ ใ นประเทศ 37 ข อเสนอนี้ เป นที่ เห็ นชอบใน
อียิปตเสีย การกันดารอาหารจะ สายพระเนตรของฟาโรห และ
ลางผลาญแผนดิน
ในสายตาของข าราชการทั้ งปวง
31 ทํา ให จํา ความอุ ดมสมบู รณ ของพระองค
ในแผนดินไมได เพราะเหตุการ 38 ฟาโรห ตรั สกั บบรรดาข าราช
กั นดารอาหารที่ เกิ ดขึ้ นตามหลั ง การว า "เราจะหาคนที่ มี พระ
นี้ ด วยว าการกันดารอาหารนั้ น วิ ญญาณของพระเจ า อยู ในตั ว
จะรุนแรงนัก
เหมือนคนนี้ ไดหรือ"
32 ที่ ฟาโรหสุบินสองครั้ งนั้ น ก็ 39 ฟาโรห จึ ง ตรั ส กั บโยเซฟว า
หมายว าสิ่ งนั้ นพระเจ าทรง "เพราะพระเจ าได ทรงสํ า แดง
กําหนดไว แล ว และพระเจ าจะ เรื่ องนี้ ทั้ งสิ้ นแกทาน จะหาผู ใด
ทรงใหบังเกิดในเร็วๆนี้
ที่ มี ความคิ ดดี และมี ป ญญา
โยเซฟดูแลทั่ วประเทศอียิปต
เหมือนทานก็ไมได
33 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ขอฟาโรห 40 ท า นจะดู แ ลราชสํ า นั ก ของ
เลือกคนที่ มีความคิดดี มีปญญา เรา และประชาชนทั้ งหลายของ
เราจะปฏิ บั ติ ตามคํ า ของท าน
ตั้ งใหดูแลประเทศอียิปต
34 ขอฟาโรห ทําดั งนี้ และให คน เว นแต ฝ ายพระที่ นั่ งเท านั้ นเรา
(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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จะเปนใหญกวาทาน"
48 โยเซฟรวบรวมอาหารทั้ งเจ็ ด
41 ฟาโรห ตรั สกั บโยเซฟว า "ดู ป ซึ่ งมี อ ยู ในประเทศอี ยิ ปต ไ ว
เถิด เราตั้ งทานใหดูแลทั่ วประ- หมด สะสมอาหารไว ในเมื อง
เทศอียิปตแลว"
ต างๆ ผลที่ เกิ ดขึ้ นในนารอบ
42 ฟาโรห ทรงถอดธํามรงค ตรา เมืองใดๆก็เก็บไวในเมืองนั้ นๆ
ออกจากพระหั ตถ ของพระองค 49 โยเซฟสะสมข า วไว ดุ จเม็ ด
สวมที่ มือโยเซฟ กับใหสวมเสื้ อ ทรายในทะเลมากมายจนต อ ง
ผ าป านเนื้ อละเอี ยด และสวม หยุดคิดบัญชี เพราะนับไมถวน
สรอยทองคําใหที่ คอ
50 ก อนถึ งป กั นดารอาหาร
43 ให โยเซฟใช รถหลวงคั น ที่ มี บุ ตรชายสองคนเกิ ดแก โยเซฟ
สองซึ่ งฟาโรห มี อยู
และมี ซึ่ งนางอาเสนั ทบุ ตรสาวโปทิ เฟคนร องประกาศข างหน าท านว า ราปุ โรหิ ต เมื อ งโอนบั ง เกิ ด ให
"คุกเขาลงเถิด" ดังนี้ แหละ พระ ทาน
องค ทรงตั้ งท านให ดูแลทั่ วประ- 51 โยเซฟเรี ยกบุ ตรหั วป ว า
เทศอียิปต
มนั สเสห กล าวว า "เพราะว า
44 ฟาโรห จึ ง ตรั ส กั บโยเซฟว า พระเจ าทรงโปรดให ขาพเจ าลื ม
"เราคือฟาโรห ไม มี คนทั่ วแผ น ความยากลําบากทั้ งปวง และ
ดิ นอี ยิปต จะยกมื อยกเทาได เว น วงศวานทั้ งสิ้ นของบิดาเสีย"
แตทานจะอนุญาต"
52 บุ ต รที่ สองท า นเรี ยกชื่ อว า
45 ฟาโรห เ รี ย กนามโยเซฟว า เอฟราอิม "เพราะวาพระเจาทรง
ศาเฟนาทปาเนอาห และประ- โปรดให ขาพเจ ามี เชื้ อสายทวีขึ้ น
ทานอาเสนั ท บุ ตรสาวโปทิ เ ฟรา ในแผ นดิ นที่ ขาพเจ าได รับความ
ปุ โรหิ ต เมื อ งโอนให เป นภรรยา ทุกขใจ"
โยเซฟก็ ออกไปสํา รวจทั่ วประ- 53 เจ็ดปที่ อุดมสมบูรณในประเทศอียิปต
เทศอียิปตก็ลวงไป
46 เมื่ อโยเซฟเข า เฝ าฟาโรห
การกันดารอาหาร
กษัตริยแหงอียิปตนั้ น ทานอายุ 54 จึ งเกิ ด กั น ดารอาหารเจ็ ด ป
ได สามสิ บป แล วโยเซฟก็ ออก ดั่ งที่ โยเซฟกล าวไว การกันดาร
จากที่ เข าเฝ าฟาโรห เที่ ยวไปทั่ ว อาหารนั้ นเกิ ด ทั่ วแผ น ดิ น ทั้ ง
ประเทศอียิปต
หลาย แตทั่ วประเทศอียิปตยังมี
47 ในเจ็ ดป ที่ อุ ด มสมบู ร ณ นั้ น อาหารอยู
แผนดินก็ออกผลมากมาย
55 เมื่ อ ชาวอี ยิ ปต อดอยากอา(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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หาร ประชาชนก็ ร องทู ลขออา- ก็ ไปซื้ อข าวพร อมกั บคนทั้ ง
หารต อฟาโรห ฟาโรห ก็ รั บสั่ ง หลายที่ ไป เพราะการกั นดารแกชาวอียิปตทั้ งหลายวา "ไปหา อาหารก็เกิดในแผนดินคานาอัน
โยเซฟ ท านบอกอะไร ก็ จงทํา 6 ฝ า ยโยเซฟเป น ผู สํ า เร็ จราช
ตาม"
การแผ นดิ น ท านเป นผู ที่ ขาย
56 การกั นดารอาหารแผ ไปทั่ ว ข าวให แก บรรดาประชาชนแห ง
พื้ นแผ นดิ นโลก โยเซฟก็ เป ด แผนดิน พวกพี่ ชายของโยเซฟก็
ฉางออกขายข า วแก ช าวอี ยิ ปต มากราบไหว ทาน ก มหนาลงถึง
และการกั น ดารอาหารในแผ น ดิน
ดินอียิปตรุนแรงมาก
7โยเซฟเห็ นพวกพี่ ช ายของตน
57 และประเทศทั้ ง ปวงก็ ม ายั ง และรู จั ก เขาแต ทํ า เป น ไม รู จั ก
ประเทศอี ยิปต หาโยเซฟเพื่ อซื้ อ เขา และพูดจาดุดันกับเขา ทาน
ข าว เพราะการกั นดารอาหาร ถามเขาวา "พวกเจามาจากไหน"
รายแรงในทุกประเทศ
เขาตอบวา "มาจากแผนดินคาพี่ ชายโยเซฟไปอียิปต
นาอันเพื่ อซื้ ออาหาร"
8โยเซฟรู จักพวกพี่ ชาย แตพวก
เพื่ อซื้ อขาว
เมื่ อยาโคบรู ว า มี ข า ว พี่ หารู จักทานไม
โยเซฟหาโอกาสใหพวกพี่ ชาย
ในอี ยิ ปต ยาโคบจึ ง
กลับใจเสียใหม
พู ด กั บพวกบุ ตรชายของตนว า
"มานั่ งมองดูกันอยู ทําไมเลา"
9โยเซฟระลึ กถึ งความฝ นที่ ท าน
2ท านพู ดว า "ดูเถิ ด เราได ยิน เคยฝนถึงพวกพี่ ๆ และกลาวแก
ว ามี ข าวในอี ยิ ปต ลงไปซื้ อข าว พวกเขาว า "พวกเจ าเป นคน
จากที่ นั่ นมาให พวกเรา เพื่ อ สอดแนม แอบมาดูจุดออนของ
พวกเราจะได มี ชี วิ ต และไม อ ด บานเมือง"
ตาย"
10 พวกเขาจึงตอบทานวา "นาย
3พี่ ชายของโยเซฟสิ บคนก็ ลงไป เจาขา มิใชเชนนั้ น แตขาพเจาผู
ซื้ อขาวที่ อียิปต
รับใชของทานมาซื้ ออาหาร
4แต เบนยามิ นน องชายของโย- 11 ข า พเจ า ทั้ งหลายเป น บุ ต ร
เซฟนั้ นยาโคบไม ให ไปกั บพวก ชายร วมบิ ดาเดี ยวกั น เป นคน
พี่ ชาย ด วยทานกลาววา "เกรง สั ตย จริ ง ผู รั บใช ของท านมิ ใช
วาอาจจะเกิดอันตรายแกเขา"
คนสอดแนม"
5บรรดาบุ ต รชายของอิ ส ราเอล 12 โยเซฟบอกเขาอี กว า "มิ ใช

42

(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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แต พวกเจ ามาเพื่ อดู จุ ดอ อนของ 20 แล วพาน อ งชายสุ ด ท อ งมา
บานเมือง"
หาเรา ดั งนั้ นจึ งจะเห็ นได ว า
13 พวกพี่ จึ งตอบว า "ข าพเจ า พวกเจาพูดจริง แล วพวกเจ าจะ
ทั้ งหลายผู รั บใช ของท านเป นพี่ ไมตาย" พวกพี่ ชายก็ทําดังนั้ น
น องสิ บสองคน เป นบุ ตรชาย 21 พวกพี่ ชายจึ งพู ดกั นว า "ที่
ร วมบิ ดาเดี ยวกั นอยู ในแผ นดิ น จริ งเรามี ความผิ ดเรื่ องน องชาย
คานาอั น ดู เถิ ด วั นนี้ น องสุ ด เรา เพราะเราไดเห็ นความทุกข
ท องยั งอยู กั บบิ ดา แต น องอี ก ใจของน องเมื่ อเขาอ อนวอนเรา
คนหนึ่ งเสียไปแลว"
แต แล วมิ ได ฟง เพราะฉะนั้ น
14 โยเซฟตอบเขาว า "ที่ เราว า ความทุ กข ใ จทั้ งนี้ จึ ง บั งเกิ ดแก
`พวกเจ าเป นคนสอดแนม' นั้ น เรา"
จริงแนๆ
22 ฝ ายรู เบนพู ดกั บน องทั้ ง
15 พวกเจ า จะถู ก ทดลองดั ง นี้ หลายว า "ข าห ามเจ าแล วมิ ใช
โดยพระชนม ฟาโรห พวกเจ าจะ หรื อว า `อย าทําบาปผิ ดต อเด็ ก
ไปจากที่ นี่ ไมได เวนแตนองชาย นั้ น' แตพวกเจาไมฟง เหตุฉะสุดทองมาที่ นี่
นั้ น ดู เถิ ด การพิ พากษาเรื่ อง
16 พวกเจ า ต อ งอยู ในคุ ก ก อ น โลหิตของนองจึงมาถึง"
ให คนหนึ่ งในพวกเจ าไปพาน อง 23 พวกพี่ ช ายไม รู ว า โยเซฟฟ ง
ชายมา เพื่ อพิ สู จน ถ อยคําของ ออก เพราะว าท านพู ดกั บเขา
เจ าว าเจ าพู ดจริ งหรื อไม มิฉะ- โดยใชลาม
นั้ นโดยพระชนมฟาโรห พวกเจา 24 โยเซฟก็ หั น ไปจากเขาและ
เปนคนสอดแนมแน"
ร องไห แล วกลั บมาพู ดกั บเขา
17 แล วโยเซฟก็ ขังพวกพี่ ชายไว อี ก และเอาสิ เมโอนออกมามั ด
ดวยกันในคุกสามวัน
ไวตอหนาตอตาพวกเขา
18 ในวั นที่ สาม โยเซฟบอกเขา 25 แล วโยเซฟบั ญชาให ใส ข า ว
ว า "ทําดั งนี้ แล วจะรอดชี วิ ต ในถุ ง ของพี่ ชายให เ ต็ ม และใส
เพราะเรายําเกรงพระเจา
เงิ น ของแต ละคนไว ในกระสอบ
19 ถ า พวกเจ า เป น คนสั ต ย จริ ง ของทุ กคน และให เสบียงไปกิน
จงให ค นหนึ่ งในพวกเจ า ถู ก จํา กลางทาง ทานก็ทําตอเขาดังนี้
อยู ที่ ห องเล็ กในคุ ก คนอื่ น 26 พวกเขาบรรทุ ก ข า วใส ห ลั ง
นํา ข า วไปเพื่ อบรรเทาการกั น - ลาแลวก็ออกเดินทางไป
ดารอาหารที่ บานของเจา
27 ครั้ นคนหนึ่ งเป ด กระสอบ
(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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ออกจะเอาข าวให ลากิ น ณ ที่ น องอยู กั บเรา พวกเจ าเอาข าว
หยุดพัก ดูเถิด เขาก็เห็นเงิน ไปเพื่ อบรรเทาการกั นดารอาของเขาอยู ที่ ปากกระสอบนั้ น
หารที่ บานของเจา แลวออกเดิน
28 ผู นั้ นจึ ง บอกแก พี่ น องว า ทางไปเถิด
"เงิ นของข าพเจ ากลั บคื นมา ดู 34 แล ว จงพาน อ งชายสุ ด ท อ ง
เถิ ด เงิ นนั้ นอยู ที่ ปากกระสอบ มาหาเรา เราจึ งจะรู แน ว าพวก
ของข าพเจ า" พี่ น องตกใจกลั ว เจ ามิ ได เป นคนสอดแนม แต
จนตัวสั่ น พูดกันวา "ที่ พระเจา เป นคนสั ตย จริ ง แล วเราจะ
ทรงกระทํ า ดั ง นี้ แก เ ราจะเป น ปลอยพี่ ชายไป พวกเจายังจะได
อยางไรหนอ"
คาขายในประเทศนี้ '"
พวกพี่ นองแจงแกยาโคบวา
35 และต อ มาครั้ นพวกเขาแก
เขาตองพาเบนยามินไปอียิปต กระสอบขาวออก ดูเถิด เห็นหอ
29 เขาก็ ก ลั บไปหายาโคบบิ ด า เงิ นของแต ละคนอยู ในกระสอบ
ของเขาในแผนดินคานาอัน แลว ของตน เมื่ อเวลาพวกเขากั บ
เล าเรื่ องทั้ งหมดที่ เกิ ดขึ้ นแก ตน บิดาเห็นหอเงินดังนั้ นก็กลัว
36 ฝ ายยาโคบบิ ดาของเขาจึ งว า
ใหบิดาฟงวา
30 "ทานผู นั้ นที่ เป นเจานายของ "พวกเจ าทํ า ให เราพลั ดพราก
ประเทศพู ดจาดุ ดั นกั บพวก จากลู กของเรา โยเซฟก็ เสี ยไป
ขาพเจา เหมาเอาวาพวกขาพเจา แลว สิเมโอนก็เสียไปแลว แลว
พวกเจ า ยั ง จะเอาเบนยามิ น ไป
เปนผู สอดแนมดูบานเมือง
31 พวกข าพเจ าเรี ยนท านว า อี กคน สิ่ งเหล านี้ ทั้ งหมดทําให
`ข าพเจ า ทั้ งหลายเป น คนสั ต ย เรามีความทุกข"
37 รู เบนจึ ง บอกบิ ด าของตนว า
จริง หาไดเปนคนสอดแนมไม
32 ข า พเจ า ทั้ งหลายเป น บุ ต ร "ถ าลู ก ไม พาเบนยามิ นกลั บมา
ชายร วมบิ ดาเดี ยวกั น มี พี่ น อง ใหพอ พอจงเอาบุตรชายทั้ งสอง
จงมอบ
สิ บสองคน น องคนหนึ่ งเสี ยไป คนของลู กฆ าเสี ย
แล ว น องสุ ดท องยั งอยู กั บบิ ดา เบนยามิ น ไว ใ นความดู แลของ
ลูกเถิด แลวลูกจะนําเขากลับมา
ในแผนดินคานาอัน'
33 แล วท า นผู เป นเจ า นายของ หาพออีก"
ประเทศนั้ นตอบแกเราว า `เพื่ อ 38 ยาโคบบอกว า "ลู กของเรา
เราจะรู ว า พวกเจ า เป นคนสั ตย จะไม ลงไปกั บเจ า เพราะพี่ ชาย
จริ ง คื อให คนหนึ่ งในพวกพี่ ของเขาก็ ตายเสียแล ว เหลื อแต
(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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เบนยามินคนเดียว ถาเกิ ดอั น- ญาติพี่นองของพวกลูกวา `บิดา
ตรายแก เ ขาในเวลาเดิ น ทางไป ยังอยู หรือ เจามีนองชายอีกหรือ
กั บเจ า เจ าจะพาผมหงอกของ เปลา' พวกลูกก็ตอบตามคําถาม
เราลงสู หลุ ม ฝ ง ศพด ว ยความ นั้ น จะลวงรู ไดอยางไรวาทานจะ
ทุกข"
สั่ งวา `พานองชายของเจามา'"
พวกพี่ นองของโยเซฟ
8ยู ดาห จึ งพู ดกั บอิ สราเอลบิ ดา
ของเขาว
า "ขอพ อใหเด็ กนั้ นไป
กลับไปอียิปต
การกั นดารอาหารใน กับขาพเจา เราจะไดลุกขึ้ นออก
เดิ นทางไปเพื่ อจะได มี ชี วิ ตและ
แผนดินรายแรงยิ่ ง
2และต อมาเมื่ อ ครอบครั วยา- ไม ตาย ทั้ งพวกลู กและพ อกั บ
โคบกิ นข าวที่ ได มาจากประเทศ ลูกออนทั้ งหลายของเราดวย
อียิปตหมดแลว บิดาเขาจึงบอก 9ลูกรับประกันนองคนนี้ พอจะ
แกบุตรชายวา "ไปซื้ ออาหารมา เรี ยกร องให ลู กรั บผิ ดชอบก็ ไ ด
ถ า ลู กไม นํ า เขากลั บ มาหาพ อ
อีกหนอย"
3แต ยู ดาห ตอบบิ ดาว า "ท าน และส งเขาต อหน าพ อ ก็ ขอให
กํ า ชั บพวกลู ก อย า งเด็ ด ขาดว า ลู ก รั บ ผิ ด ต อ พ อ ตลอดไปเป น
`ถ าไม ได พาน องชายมาด วย นิตย
10 ด วยว า ถ า พวกลู ก ไม ช า อยู
พวกเจาจะไมเห็นหนาเราอีก'
4 ถ าพ อใช ให น องชายไปกั บ เชนนี้ ก็ จะไดกลับมาเปนครั้ งที่
พวกลูก ลูกจะลงไปซื้ ออาหารให สองแลวเปนแน"
11 ฝ า ยอิ ส ราเอลบิ ดาของพวก
พอ
5 แต ถ าแม พ อไม ให น องไป เขาจึ งบอกบุ ต รชายทั้ งหลายว า
พวกลู กจะไม ลงไป เพราะเจ า "ถ าอย างนั้ นให ทําดั งนี้ คื อเอา
นายท านบั ญชาแก พวกลู กว า ผลิ ตผลอย างดี ที่ สุ ดที่ มี ในแผ น
`ถ าไม ได พาน องชายมาด วย ดินนี้ คือพิมเสนบาง น้ําผึ้ งบาง
ยางไม และมดยอบ ลู กนั ทและ
พวกเจาจะไมเห็นหนาเราอีก'"
6อิ สราเอลจึ งว า "เหตุ ไฉนเจ า ลู กอั ลมั นด ใส ภาชนะไปเป น
จึ งไปบอกท า นว ามี น องชายอี ก ของกํานัลแกทาน
คนหนึ่ ง ทําใหเราไดรับความช้ํา 12 เอาเงิ นติ ดมื อเจ าไปสองเท า
คื อ เงิ น ที่ ติ ดมาในปากกระสอบ
ใจเชนนี้ "
7เขาจึ งตอบว า "เจ านายท าน ของเจ า นั้ นก็ ให ติ ด มื อ กลั บไป
ซั กไซ ไต ถามถึ งพวกลู ก และ ดวย เพราะบางทีเขาเผลอไป

43

(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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13 จงพาน อ งชายของเจ า ด วย เรื อนของโยเซฟ และพูดกับเขา
แลวลุกขึ้ นกลับไปหาทานนั้ นอีก ที่ ประตูบาน
14 ขอพระเจ าผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ 20 และกลาววา "โอ นายเจาขา
โปรดกรุ ณาพวกเจาต อหน าท าน ข าพเจ าทั้ งหลายลงมาครั้ งก อน
นั้ นเพื่ อ ท านจะปล อยพี่ ชายกั บ เพื่ อซื้ ออาหาร
เบนยามินกลับมา หากวาเราจะ 21 และต อ มาครั้ นข า พเจ า ทั้ ง
ต องพลั ดพรากจากบุ ตรไปก็ หลายไปถึ งที่ พัก เราเป ดกระตามเถิด"
สอบของเราออก และดูเถิด เงิน
15 คนเหล านั้ น ก็ เอาของกํานั ล ของแต ละคนก็ อยู ใ นปากกระและเงิ นสองเท าติ ดมื อไปพร อม สอบของตน เงิ นนั้ นยั งอยู ครบ
กั บเบนยามิ น แล วลุกขึ้ นพากั น น้ําหนัก ขาพเจาจึงไดนําเงินนั้ น
เดิ นทางลงไปยั งประเทศอี ยิ ปต ติดมือกลับมา
และเขาเฝาโยเซฟ
22 ข าพเจ าเอาเงิ นอี กส วนหนึ่ ง
โยเซฟพบเบนยามินนองชาย
ติ ด มื อ มาเพื่ อจะซื้ ออาหารอี ก
16 เมื่ อโยเซฟเห็ นเบนยามิ นมา เงิ นที่ อยู ในกระสอบของเรานั้ น
กับพี่ ชาย ทานจึงสั่ งคนตนเรือน ผู ใดใสไวขาพเจาไมทราบเลย"
ว า "จงพาคนเหล านี้ เข าไปใน 23 คนต นเรื อนจึ งตอบว า "จง
บ าน ให ฆ าสั ตว และจั ดโต ะไว เป นสุ ขเถิ ด อย ากลั วเลย พระ
เพราะคนเหล านี้ จะมารั บประ- เจ าของท านและพระเจ าของ
ทานดวยกันกับเราในเวลาเที่ ยง" บิ ดาท านบั น ดาลให มี ทรั พย อยู
17 คนต นเรื อนก็ ทํา ตามคํา โย- ในกระสอบเพื่ อท าน เงิ นของ
เซฟสั่ ง และพาคนเหล านั้ นเข า ท านนั้ นเราได รั บแล ว" คนต น
เรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา
ไปในบานโยเซฟ
18 คนเหล านั้ นก็ กลั วเพราะเขา 24 คนต น เรื อ นพาคนเหล า นั้ น
พาเข าไปในบ านโยเซฟ จึ งพู ด เข าไปในบ านของโยเซฟ แล ว
กันวา "เพราะเหตุเงินที่ ติดมาใน เอาน้ํา ให เขา เขาก็ ล างเท าและ
กระสอบของเราครั้ งก อนนั้ น คนต น เรื อ นจั ด หญ า ฟางให ล า
เขาจึ งพาพวกเรามาที่ นี่ เพื่ อ เขากิน
ท า นจะหาเหตุ ใ ส เ ราจั บกุ ม เรา 25 พวกพี่ ชายก็ จั ด เตรี ยมของ
จั บเราเป นทาส ทั้ งจะริ บเอาลา กํา นั ล ไว ค อยท าโยเซฟซึ่ งจะมา
ในเวลาเที่ ยง เพราะเขาไดยินวา
ดวย"
19 พวกเขาเข าไปหาคนต น เขาจะรั บประทานอาหารกั น ที่
(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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นั่ น
ทานด วยนั้ นก็เฉพาะเขา เพราะ
26 เมื่ อโยเซฟกลับมาบาน เขาก็ คนอี ยิ ปต จะไม รั บประทานอายกของกํา นั ลที่ ติ ด มื อ นั้ นมาให หารร วมกั บคนฮี บรู ด วยว าสิ่ ง
โยเซฟในบานแลวกราบลงถึงดิน นั้ น เป นสิ่ ง ที่ พึ งรั งเกี ยจสํา หรั บ
ตอทาน
คนอียิปต
27 โยเซฟถามถึ งทุ กข สุ ข ของ 33 พวกพี่ น องก็ นั่ งตรงหน าโยเขาและกล าวว า "บิ ดาของเจาผู เซฟ เรี ยงตั้ งแต พี่ ใหญ ผู มี สิทธิ
ชราที่ พวกเจ ากล าวถึ งครั้ งก อน บุ ตรหั วป ลงมาจนถึ งน องสุ ด
นั้ นสบายดี หรื อ บิ ดายั งมี ชี วิ ต ทองตามวัย พี่ นองทั้ งหลายมอง
อยู หรือ"
ดูตากันดวยความประหลาดใจ
28 เขาตอบว า "บิ ดาของข าพ- 34 แล วโยเซฟก็ ส งของรั บประเจ าผู รั บใช ของท านอยู สบายดี ทานให พี่ น องเหล านั้ นต อหน า
ทานยังมีชีวิตอยู " แลวเขาก็นอม ท าน แต ของที่ ส งให เบนยามิ น
ลงกราบไหวอีก
นั้ นมากกว าของพี่ ชายถึ งห าเท า
29 โยเซฟเงยหน า ดู เ ห็ น เบน- พวกเขาก็ กิ น ดื่ มกั บ โยเซฟจน
ยามิ น น อ งชายมารดาเดี ยวกั น สําราญใจ
แล วถามว า "คนนี้ เป นน องชาย
พวกพี่ ชายโยเซฟถูกจับ
สุ ด ท อ งที่ พวกเจ า บอกแก เรา
โยเซฟสั่ งคนต นเรื อน
ครั้ งก อนหรื อ" โยเซฟกล าวว า
ของท านว า "จั ด อา"ลูกเอย ขอใหพระเจาทรงเมต- หารใส ก ระสอบของคนเหล านี้
ตาแกเจา"
ให เต็ มตามที่ จะขนไปได และ
30 แล วโยเซฟรี บไป เพราะรั ก เอาเงิ นของเขาใสไวในปากกระนองจนกลั้ นน้ําตาไวไมได ทาน สอบของทุกคน
ก็หาที่ ที่ จะรองไห ทานจึงเขาไป 2ใสถวยของเรา คือถวยเงินนั้ น
ในหองรองไหอยู ที่ นั่ น
ไว ในปากกระสอบของคนสุ ด
31 โยเซฟล างหน าแล วกลั บ ท องกั บเงิ นค าข าวของเขาด วย"
ออกมาแข็ ง ใจกลั้ นน้ํ า ตาสั่ งว า คนต นเรือนก็ ทําตามคําที่ โยเซฟ
"ยกอาหารมาเถิด"
สั่ ง
32 พวกคนใช ก็ ยกส วนของโย- 3 ครั้ นเวลารุ งเช า คนต น เรื อ น
เซฟมาตั้ งไว เฉพาะท าน ส วน ก็ ให คนเหล านั้ นออกเดิ นไป
ของพี่ น องก็ เฉพาะพี่ น อง ส วน พรอมกับลาของเขา
ของคนอี ยิ ปต ที่ จะมารั บประ- 4เมื่ อพี่ น องออกไปจากเมื องยั ง

44

(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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ไม สู ไกลนั ก โยเซฟสั่ งคนต น 11 พวกเขาทุ ก คนจึ งรี บยกกระ
เรือนวา "ลุกขึ้ นไปตามคนเหลา สอบของตนวางลงบนดิ นและ
นั้ น เมื่ อไปทั นแล วให ถามพวก เปดกระสอบของตนออก
เขาวา `ทําไมพวกเจาจึงทําความ 12 คนต นเรื อนก็ ค นดู ตั้ งแต คน
ชั่ วตอบความดีเลา
หัวปจนถึงคนสุดทอง ก็พบถวย
5 ถ ว ยนี้ เป นถ วยเฉพาะที่ เจ า นั้ นในกระสอบของเบนยามิน
นายของขาใชดื่ ม และใชทํานาย 13 พวกเขาก็ ฉี กเสื้ อผ าของตน
มิใชหรือ เจาทําเชนนี้ ผิดมาก'"
และบรรทุ กขึ้ นหลั งลากลั บมายัง
6 คนต นเรื อนตามพวกเขาไป เมือง
ทั น แล วว าแก พี่ น องตามคําที่ 14 ฝ ายยู ด าห กั บพวกพี่ น อ งก็
โยเซฟบอก
มาบานโยเซฟ โยเซฟยังอยู ที่ นั่ น
7 คนเหล านั้ นจึ งตอบเขาว า พวกเขากราบลงถึ งดิ นต อหน า
"เหตุ ไฉนเจ านายของข าพเจ าจึ ง ทาน
ว าอย างนี้ พระเจ าไม ทรงโปรด 15 โยเซฟจึ งถามเขาว า "พวก
ให ผู รั บใช ของท านกระทําเรื่ อง เจ าทําอะไรนี่ พวกเจ าไมรู หรื อ
เชนนี้ เลย
วาคนอยางเราทํานายได"
8ดู เถิ ด เงิ นที่ ข าพเจ าพบใน 16 ยู ดาห ตอบว า "ข าพเจ าทั้ ง
ปากกระสอบของข าพเจ านั้ น หลายจะตอบอยางไรกับนายของ
ข าพเจ ายั งได นํามาจากแผ นดิ น ข าพเจ า ข าพเจ าจะพู ดอย างไร
คานาอันคืนแกท าน ขาพเจาทั้ ง หรื อข าพเจ าจะแก ตั วอย างไรได
หลายจะลั กเงิ นทองไปจากบ าน พระเจ า ทรงทราบความชั่ วช า
นายของทานไดอยางไรเลา
ของพวกขาพเจาผู รับใชของทาน
9 หากท านพบของนั้ น ที่ ใครใน แล ว ข าแต ท าน ดู เถิ ด พวก
พวกข าพเจ า ผู รั บใช ของท า นก็ ข าพเจ าเป นทาสของท าน ทั้ ง
ใหผู นั้ นตายเถิด และขาพเจาทั้ ง ข าพเจ าทั้ งหลายกั บคนที่ เขาพบ
หลายจะเป นทาสเจ านายของ ถวยอยู นั้ นดวย"
ขาพเจาดวย"
17 แต โยเซฟตอบว า "พระเจ า
10 คนต นเรื อนจึ งว า "บั ดนี้ ให ไม ท รงโปรดให เ รากระทํ า เช น
เป นไปตามคําที่ ท านว า ถ าเรา นั้ น เฉพาะคนที่ เขาพบถ วยใน
พบของนั้ นที่ ผู ใด ผู นั้ นจะต อง มื อนั้ นจะเป นทาสของเรา ส วน
เป นทาสของเรา แต ท านทั้ ง พวกเจ า จงกลั บไปหาบิ ด าโดย
หลายหามีความผิดไม"
สันติสุขเถิด"
(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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ยูดาหยอมเปนทาส
24 และต อมาครั้ นข าพเจ าไปหา
บิดาผู รับใชของทานแลว ขาพแทนเบนยามิน
18 ยู ด าห จึ ง เข า ไปใกล โ ยเซฟ เจ าทั้ งหลายก็ นําถอยคําของนาย
เรียนวา "โอ นายเจาขา ขาพเจา ของขาพเจาไปเลาใหบิดาฟง
ผู รั บใช ของท าน ขอกราบเรี ยน 25 และบิ ดาของข าพเจ าทั้ ง
ท านสั กคําหนึ่ ง ขอท านอย าได หลายสั่ งว า `จงกลั บไปอี กซื้ อ
ถื อโกรธข าพเจาผู รั บใชของท าน อาหารมาใหพวกเราหนอย'
เลย เพราะท านก็ เป นเหมื อน 26 ข าพเจ าทั้ งหลายว า `เราลง
ไปไม ได ถ าน องชายสุ ดท องไป
ฟาโรห
19 นายของข าพเจ าถามข าพเจ า ดวยเราจึ งจะลงไป เพราะเราจะ
ทั้ งหลายผู รับใชของทานวา `เจา เห็ นหน าท านนั้ นไม ได เว นแต
นองชายสุดทองอยู กับเรา'
ยังมีบิดาหรือนองชายอยู หรือ'
20 พวกข าพเจ าตอบนายของ 27 บิ ดาผู รั บใช ของท านจึ ง
ข าพเจ าว า `ข าพเจ าทั้ งหลายมี บอกข าพเจ าทั้ งหลายว า `เจ ารู
บิ ดาที่ ชราแล ว มี บุ ตรคนหนึ่ ง ว าภรรยาของเราคลอดบุ ตรชาย
เกิ ดเมื่ อบิ ดาชรา เป นน องเล็ ก ใหเราสองคน
พี่ ชายของเด็ ก นั้ นตายเสี ยแล ว 28 บุ ตรคนหนึ่ งก็จากเราไปแล ว
บุ ตรของมารดานั้ นยั งอยู แต เราจึงวา "สัตวรายกัดกินเขาเสีย
คนนี้ คนเดียวและบิดารั กเด็กคน เป นแน " เราไม ได เห็ นบุ ตรนั้ น
จนบัดนี้
นี้ มาก'
21 แล วท านสั่ งข าพเจ าทั้ งหลาย 29 ถ า พวกเจ า เอาเด็ ก คนนี้ ไป
ผู รั บใช ของท านว า `พาน อง จากเราด วย และเขาเป นอั นตรายขึ้ น พวกเจาก็จะทําใหเราซึ่ ง
คนนั้ นมาที่ นี่ ใหเราดู'
22 ข า พเจ า ทั้ งหลายเรี ยนนาย มี ผมหงอกลงสู หลุ มฝ งศพด วย
ของข าพเจ าว า `เด็ กหนุ มคนนี้ ความทุกข'
จะพรากจากบิ ดาไม ได เพราะถ า 30 เหตุ ฉะนั้ นบั ดนี้ เมื่ อข าพเจ า
กลั บไปหาบิ ดาผู รั บใช ของท าน
จากบิดาไป บิดาจะตาย'
23 ท านบอกข าพเจ าทั้ งหลายผู และเด็กหนุ มนั้ นมิ ไดกลับไปกับ
รั บใช ของท านว า `ถ าเจ าทั้ ง ขาพเจา เพราะชี วิตของท านติด
หลายไม พาน อ งชายสุ ด ท องมา อยู กับชีวิตของเด็ก
ดวยกัน เจาจะไมเห็นหนาเราอีก 31 และต อมา เมื่ อบิ ดาเห็ นว า
เด็ ก นั้ นไม อ ยู กั บพวกข า พเจ า
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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บิดาก็จะตาย ผู รับใชของทานจะ ชีวิตอยู หรือ" ฝายพวกพี่ นองไม
เป นเหตุ ให บิดาผู รั บใช ของท าน รู ที่ จะตอบประการใดเพราะตก
ผู มี ผมหงอกลงสู หลุ มฝ งศพ ใจกลัวที่ เผชิญหนากับโยเซฟ
ดวยความทุกข
4 โยเซฟจึ ง บอกพี่ น อ งของตน
32 เพราะข า พเจ า ผู รั บใช ข อง วา "เชิญเขามาใกลเราเถิด" เขา
ท า นรั บประกั น น อ งไว ต อ บิ ด า ก็ เข ามาใกล แล วโยเซฟว า "เรา
ของขาพเจาวา `ถาขาพเจาไมพา คื อ โยเซฟน องที่ พี่ ขายมายั ง อี น องกลั บมาหาบิ ดา ข าพเจ าจะ ยิปต
รับผิดตอบิดาตลอดไป'
5ฉะนั้ นบั ดนี้ อยาเสี ยใจไปเลย
33 เพราะฉะนั้ นบั ด นี้ ขอโปรด อย าโกรธตั วเองที่ ขายเรามาที่ นี่
ให ข า พเจ า ผู รั บใช ของท า นอยู เพราะว าพระเจ าทรงใช เราให มา
แทนน อ งโดยเป นทาสของนาย กอนหนาพี่ เพื่ อจะไดชวยชีวิต
ของข าพเจ า ขอให น องกลั บไป 6เพราะมี ก ารกั นดารอาหารใน
กับพวกพี่ ของตนเถิด
แผนดินสองปแลว ยังอีกหาปจะ
34 ด วยว า ถ าน องมิ ได อยู กั บ ทํานาหรือเกี่ ยวขาวไมไดเลย
ข าพเจ า ข าพเจ าจะกลั บไปหา 7 พระเจ า ทรงใช เ รามาก อ นพี่
บิ ดาของข าพเจ าอย างไรได น า เพื่ อสงวนหมู คนจากพวกพี่ ไว
กลั วว าจะเห็ น เหตุ ร า ยอุ บั ติ ขึ้ น บนแผ นดิน และชวยชี วิตของพี่
แกบิดาขาพเจา"
ไว ด วยการช วยให พ น อั น ใหญ
โยเซฟแสดงตนกับพี่ นอง
หลวง
โยเซฟอดกลั้ นต อหน า 8ฉะนั้ นบั ดนี้ มิ ใช พี่ เป นผู ให เรา
บรรดาผู ที่ ยื นอยู ต อ มาที่ นี่ แต พระเจ าทรงให มา
ไปอีกมิได ทานก็รองสั่ งวา "ให พระองค ทรงโปรดให เราเป น
ทุ กคนออกไปเสี ยเถิ ด" จึ งไม เหมื อนบิ ดาแก ฟาโรห เป นเจ า
มี ผู ใดยื นอยู กั บท านด วย ขณะ ในราชวังทั้ งสิ้ น และเปนผู ครอบ
ที่ โยเซฟแจ ง ให พี่ น อ งรู จั ก ตั ว ครองประเทศอียิปตทั้ งหมด
โยเซฟสงขาวไปถึงยาโคบ
ทาน
2แลวโยเซฟรองไหเสียงดัง คน
บิดาของตน
อี ยิปต ทั้ งหลายและคนในสํานั ก 9เจาจงรีบขึ้ นไปหาบิดาเราบอก
พระราชวังฟาโรหก็ไดยิน
ทานวา `โยเซฟบุตรชายของทาน
3โยเซฟบอกพวกพี่ น องของตน พู ดดั งนี้ ว า "พระเจ าทรงโปรด
วา "เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมี ให ลูกเป นเจ าเหนื ออียิปต ทั้ งสิ้ น
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(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
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ปฐมกาล 45
ขอลงมาหาลูก อยาไดชา
17 ฟาโรห รั บสั่ งกั บ โยเซฟว า
10 พ อจะไดอาศัยอยู ในแผนดิน "พู ดกั บพี่ น องของท านว า `ทํา
โกเชน และพ อจะได อยู ใกล ลู ก ดั งนี้ คื อเอาของบรรทุ กสั ตว
ทั้ งตั วพ อ กั บลู ก หลานและฝู ง กลับไปแผนดินคานาอัน
แพะแกะ ฝู งวั ว และทรั พย 18 พาบิ ด าและครอบครั วของ
ทั้ งหมดของพอ
เจามาหาเรา เราจะประทานของ
11 ลู ก จะบํ า รุ ง รั ก ษาพ อ ที่ นั่ น ดี ที่ สุ ดในแผ นดิ นอี ยิปต ให พวก
ด วยยั งจะกั นดารอาหารอี กห าป เจา พวกเจาจะไดรับประทานผล
มิ ฉะนั้ นพ อและครอบครั วของ อันอุดมบริบูรณของประเทศนี้ '
พอและผู คนที่ พอมีอยู จะยากจน 19 เราสั่ งเจ าแล ว จงทําดั งนี้
ไป"'
เอารถบรรทุกจากประเทศอียิปต
12 ดูเถิด นัยนตาพี่ และนัยนตา ไปรั บเด็ ก เล็ กๆและภรรยาของ
ของเบนยามิ นน องชายของ เจากับนําบิดาของเจามา
ข า พเจ า ได เห็ น ว า เป น ปากของ 20 อย า เสี ยดายทรั พย สมบั ติ
ขาพเจาเองที่ ไดพูดกับพี่
เลย เพราะของดี ที่ สุ ดทั่ วประ13 พี่ จงเลาให บิดาของเราฟงถึง เทศอียิปตเปนของเจาแลว"
ยศศั กดิ์ ที่ ขาพเจ ามี อยู ในอี ยิปต 21 บรรดาบุ ตรของอิ ส ราเอลก็
และที่ พี่ ไ ด เ ห็ น นั้ นทุ ก ประการ ทําตาม โยเซฟจั ดรถบรรทุ กให
พี่ จงรีบพาบิดาเราลงมาที่ นี่ เถิด" เขาตามรับสั่ งของฟาโรห กับให
14 โยเซฟกอดคอเบนยามิ น ผู เสบียงรับประทานตามทาง
น องแล วร องไห เบนยามิ นก็ 22 โยเซฟให เสื้ อผ าคนละสํารั บ
กอดคอโยเซฟรองไหเหมือนกัน แต ให เงิ นแก เบนยามิ นสามร อย
15 ยิ่ งกวานั้ นโยเซฟจึงจุบพี่ ชาย เหรียญกับเสื้ อหาสํารับ
ทั้ งปวงและรองไห หลังจากนั้ น 23 โยเซฟฝากของต อ ไปนี้ ให
พี่ น องของท านก็ สนทนากั บโย- บิดา คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่
เซฟ
สุดในประเทศอียิปต และลาตัว
โยเซฟสงรถถึงคานาอัน
เมี ยอี กสิ บตั วบรรทุ กข าว ขนม
ปง และเสบียงอาหารสําหรับให
ไปรับยาโคบ
16 ข าวว า "พี่ น องของโยเซฟ บิดารับประทานตามทาง
มา" ไปถึงราชวังฟาโรห ฟาโรห 24 ดั งนั้ น โยเซฟส งพี่ น องไป
กั บข าราชการของพระองค ก็ พา แลวเขาก็ออกไป แลวทานสั่ งเขา
วา "จงระวังใหดีอยาไดวิวาทกัน
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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ตามทาง"
ชาติใหญที่ นั่ น
25 พวกพี่ น องก็ พากั นขึ้ นไป 4 เราจะลงไปกั บเจ า ถึ ง อี ยิ ป ต
จากอี ยิปต เข าไปในแผ นดิ นคา- และเราจะพาเจ า ขึ้ นมาอี ก ด วย
นาอันไปหายาโคบบิดาของตน
แน และโยเซฟจะวางมื อบนตา
26 บอกบิ ดาว า "โยเซฟยั งมี เจา"
ชี วิตอยู ท านเป นผู ครอบครอง 5ยาโคบก็ ยกไปจากเบเออร เชประเทศอี ยิปต ทั้ งหมด" แต จิ ต บา บรรดาบุ ตรชายอิ สราเอลก็
ใจยาโคบงงงั น เพราะยั งไม เ ชื่ อ พายาโคบบิ ด าขึ้ นรถบรรทุ ก ที่
เขา
ฟาโรห ส ง มารั บไปกั บลู กหลาน
27 เขาจึ ง เล า คํ า ของโยเซฟให เล็กๆและภรรยาของเขา
บิดาฟงทุกประการ คือคําที่ โย- 6 เขาพาฝู งสั ตว ของตนและ
เซฟสั่ งพวกเขาไว เมื่ อยาโคบ ทรั พย ที่ เขาได มาในแผ นดินคาเห็ นรถบรรทุ กที่ โยเซฟส งมารั บ นาอั นนั้ นไปอี ยิ ปต ทั้ งยาโคบ
ตน จิตใจของทานก็ฟนแชมชื่ น กับบรรดาเชื้ อสายของทาน
ขึ้ น
7 คื อลู กหลานชายหญิ งและ
28 อิ สราเอลจึ งว า "เราอิ่ มใจ เชื้ อ สายทั้ งหมดของท านเข าไป
แล ว โยเซฟลู กเรายั งมี ชี วิ ตอยู ในอียิปต
เราจะไปเห็นลูกกอนเราตาย"
8 ต อไปนี้ เป น ชื่ อ ลู ก หลานของ
ยาโคบลงไปยังอียิปต
อิ สราเอลที่ เข าไปในอี ยิปต ทั้ ง
อิ สราเอลเดิ นทางไป ยาโคบและบุ ตรชายของท านคื อ
พร อมกั บทรั พย ทั้ ง รูเบน บุตรหัวปของยาโคบ
หมด มาถึ งเมื องเบเออร เชบา 9และบุ ตรชายของรู เบน คื อ
และถวายเครื่ องบู ชาแด พระเจ า ฮาโนค ปลลู เฮสโรน และคารมี
10 บุ ตรชายของสิ เมโอน คื อ
ของอิสอัคบิดาของตน
2พระเจ า ตรั สแก อิ ส ราเอลโดย เยมูเอล ยามี น โอหาด ยาคีน
นิมิตในเวลากลางคืนวา "ยาโคบ และโศหาร กับชาอูล บุตรชาย
ยาโคบเอ ย" ยาโคบทู ลว า "ข า ของหญิงคนคานาอัน
11 บุตรชายของเลวี คือ เกอรพระองคอยู ที่ นี่ พระเจาขา"
3พระองค จึ งตรั สว า "เราคื อ โชน โคฮาท และเมรารี
พระเจา คือพระเจาของบิดาเจา 12 บุ ตรชายของยู ดาห คื อ เอร
อย ากลั วที่ จะลงไปยั งอี ยิ ปต โอนัน เช-ลาห เปเรศ เศ-ราห
เพราะเราจะให เ จ า เป น ประชา แต เอร และโอนั นได ถึ งแก ความ
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(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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ปฐมกาล 46
ตายในแผ นดิ นคานาอั น บุ ตร ทาน
ชายของเปเรศคือ เฮสโรน และ 21 บุ ตรชายของเบนยามิ น คื อ
ฮามูล
เบลา เบเคอร อั ชเบล เก-รา
13 บุ ตรชายของอิ สสาคาร คื อ นาอามาน เอไฮ โรช มุ ปป ม
โทลา ปูวาห โยบ และชิมโรน
หุปปม และอารด
14 บุ ตรชายของเศบู ลุ น คื อ 22 พวกเหล านี้ เป นบุตรชายของ
เสเรด เอโลน และยาเลเอล
นางราเชลที่ เกิดแกยาโคบ มีสิบ
15 พวกเหล านี้ เป นบุตรชายของ สี่ คนดวยกัน
นางเลอาห ซึ่ งนางคลอดใหยา- 23 บุตรชายของดานคือ หุชิม
โคบในป ดดานอารั ม กั บบุ ตร 24 บุ ตรชายของนั ฟทาลี คื อ
สาวชื่ อ ดี นาห บุ ตรชายหญิ ง ยาเซเอล กูนี เยเซอร และชิลหมดดวยกันมีสามสิบสามคน
เลม
16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟ- 25 พวกเหล านี้ เป นบุตรชายของ
โอน ฮั กกี ชู นี เอสโบน เอรี นางบิ ลฮาห ผู ที่ ลาบันยกใหแก
อาโรดี และอาเรลี
นางราเชลบุตรสาวของตน และ
17 บุ ตรชายของอาเชอร คื อ บุ ต รเจ็ ดคนนี้ นางคลอดให ยายิมนาห อิชอูอาห อิชอูไอ และ โคบ
เบรีอาห กับเสราหนองสาวของ 26 บรรดาคนของยาโคบซึ่ งออก
เขา และบุ ตรชายของเบรี อาห มาจากบั้ นเอวของท านที่ เข ามา
คือ เฮเบอรและมัลคีเอล
ในอี ยิปต นั้ น ไม นั บภรรยาของ
18 พวกเหล านี้ เป นบุตรชายของ บุ ตรชายยาโคบ มี หกสิบหกคน
นางศิลปาห ผู ที่ ลาบั นยกใหแก ดวยกัน
นางเลอาหบุตรสาวของตน และ 27 บุ ต รชายของโยเซฟซึ่ งเกิ ด
บุ ต รสิ บ หกคนนี้ นางคลอดให แก ท านในอี ยิ ปต มี สองคน นั บ
ยาโคบ
คนทั้ งปวงในครอบครั วของยา19 บุ ตรชายของนางราเชลภรร- โคบที่ เข ามาในอี ยิปต ได เจ็ ดสิ บ
ยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยา- คน
มิน
ญาติพี่ นองของโยเซฟ
20 มนั สเสห กั บเอฟราอิ ม เกิ ด
ไปอาศัยในเมืองโกเชน
แก โยเซฟในแผ นดิ นอี ยิปต ซึ่ ง 28 ยาโคบให ยู ด าห ล วงหน า ไป
นางอาเสนั ทบุ ตรสาวของโปทิ - หาโยเซฟเพื่ อจะนํ า หน า ไปยั ง
เฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให เมืองโกเชน แลวพวกเขาก็มาถึง
(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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แผนดินโกเชน
อาศัยอยู ในแผ นดินโกเชน เหตุ
29 โยเซฟก็ จั ดรถม าของตนขึ้ น ว า คนเลี้ ยงแพะแกะทุ กคนนั้ น
ไปยั ง เมื อ งโกเชนรั บอิ ส ราเอล เป นที่ พึงรั งเกี ยจสําหรั บชาวอี บิ ดาของตน พอเห็ นบิ ดาท านก็ ยิปต"
กอดคอบิ ดาไว ร องไห เป นเวลา
ยาโคบเขาเฝาฟาโรห
นาน
โยเซฟเข าไปทู ลฟา30 อิ สราเอลพู ดกั บโยเซฟว า
โรห ว า "บิ ด าและพี่
"เดี๋ ยวนี้ พ อจะตายก็ ตามเถิ ด น องของข าพระองค กั บฝู งแพะ
เพราะพ อ ได เ ห็ น หน า เจ า แล ว แกะ ฝูงวัวและทรัพยสมบัติของ
และรู วาเจายังมีชีวิตอยู "
เขาทั้ งสิ้ นมาจากแผ นดิ นคานา31 โยเซฟจึ งบอกพี่ น องและ อั นแล ว ดู เถิ ด พวกเขาอยู ใน
ครอบครัวของบิดาวา "เราจะขึ้ น แผนดินโกเชน"
ไปแสดงแก ฟ าโรห แ ละทู ล แก 2โยเซฟเลื อกคนจากหมู พี่ น อง
พระองค ว า `พี่ น องและครอบ คือผู ชายหาคนพาไปเฝาฟาโรห
ครัวของบิดาผู เคยอยู ในแผ นดิน 3ฟาโรห ตรั สถามพี่ นองของโยคานาอั น นั้ นมาหาข า พระองค เซฟว า "พวกเจ าเคยทํามาหา
แลว
เลี้ ยงชีพอยางไร" เขาทูลฟาโรห
32 คนเหล านั้ นเป นผู เลี้ ยงแกะ ว า "ผู รั บใช ของพระองค เป นผู
มีอาชีพเลี้ ยงสัตว เขาพาฝูงแพะ เลี้ ยงแพะแกะ ทั้ งพวกข าพระ
แกะ ฝูงวัว กับทรัพยสมบัติของ องค และบรรพบุ รุ ษของพวกข า
เขาทั้ งสิ้ นมาดวย'
พระองค"
33 และต อ มาเมื่ อฟาโรห จะรั บ 4เขาทู ลฟาโรห อี กว า "พวกข า
สั่ งให ท านเข าเฝ าและจะถามว า พระองค มาอาศั ยอยู ในแผ นดิ น
`พวกเจ า เคยทํา มาหาเลี้ ยงชี พ นี้ เพราะไม มี ทุ งหญ าจะเลี้ ยง
อยางไร'
สั ตว ของข าพระองค ผู รั บใช ของ
34 ท านทั้ งหลายจงทู ลว า `การ พระองค เพราะเหตุ ว าในแผ น
ทํามาหาเลี้ ยงชีพของผู รับใชของ ดิ น คานาอั น นั้ นกั น ดารอาหาร
พระองค นั้ นเกี่ ยวข อ งกั บพวก นัก เหตุฉะนี้ บัดนี้ ขอโปรดให
สั ตว ใช งานตั้ งแต เป นเด็ กมาจน ข าพระองค ผู รั บใช ของพระองค
ทุกวันนี้ ทั้ งขาพระองคทั้ งหลาย อาศัยอยู ในแผนดินโกเชนเถิด"
และบรรพบุ รุ ษของข าพระองค 5 ฟาโรห จึ งตรั สแก โยเซฟว า
ด วย' เพื่ อท านทั้ งหลายจะได "บิ ด าและพี่ น องของท านมาหา

47

(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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ทานแลว
6 ท า นมี ประเทศอี ยิ ปต อ ยู ต อ
หนา ใหบิดาและพี่ นองของทาน
ตั้ งหลั กแหล งอยู ในแผ นดิ นดี ที่
สุ ดคื อให เขาอยู แผ นดิ นโกเชน
แล วในพวกพี่ น องนั้ น ถาทานรู
ว า ผู ใดเป นคนมี ความสามารถ
จงตั้ งผู นั้ นให เ ป น หั วหน า กอง
เลี้ ยงสัตวของเรา"
7 โยเซฟก็ พายาโคบบิ ดาของ
ท านเข าเฝ าฟาโรห ยาโคบก็
ถวายพระพรแกฟาโรห
8 ฟาโรห จึ ง ตรั ส ถามยาโคบว า
"อายุทานไดเทาไร"
9ยาโคบทู ลตอบฟาโรห ว า "ข า
พระองค ดํารงชี วิ ตสั ญจรอยู นั บ
ได ร อยสามสิ บป ชี วิ ตของข า
พระองค สั้ น และมี ค วามลําบาก
ไม เท าอายุ บรรพบุ รุ ษของข า
พระองค ในวันที่ ดํารงชี วิตสัญจร
อยู นั้ น"
10 ยาโคบถวายพระพรแก ฟาโรห แลวทูลลาไปจากฟาโรห
11 ฝ ายโยเซฟให บิ ดาและพวก
พี่ น อ งของตนอยู และถื อ กรรม
สิ ทธิ์ ที่ ดิ นในประเทศอี ยิปต ใน
แผนดินที่ ดีที่ สุดคือ ในแผนดิน
ราเมเสส ตามรับสั่ งของฟาโรห
12 โยเซฟเลี้ ยงดูบิดาและพวกพี่
น องรวมทั้ งครอบครั วของบิ ดา
ให มี อาหารรั บประทานตามจํานวนคนในครอบครัว

ปฐมกาล 47
โยเซฟขายอาหารใหแก
ประชาชนและซื้ อที่ ดิน
สําหรับฟาโรห
13 และทั่ วแผ น ดิ น ขาดอาหาร
เพราะการกั นดารอาหารร ายแรง
จนแผ น ดิ น อี ยิ ปต และแผ น ดิ น
คานาอันทั้ งสิ้ นหิวโหยเพราะการ
กันดารอาหาร
14 โยเซฟรวบรวมเงินทั้ งหมดที่
ได จากการขายข า วในประเทศ
อี ยิปต และแผ นดิ นคานาอั นและ
โยเซฟนําเงิ นนั้ นไปไว ในราชวั ง
ฟาโรห
15 เมื่ อเงิ น ในประเทศอี ยิ ป ต
และแผ นดิ น คานาอั นหมดแล ว
ชาวอี ยิ ปต ทั้ งปวงมากราบเรี ยน
โยเซฟว า "ขออาหารให พวก
ข าพเจ าเถิ ด เหตุ ใดพวกข าพเจ า จะต อ งอดตายต อ หน า ท า น
เพราะเงินหมดเลา"
16 โยเซฟจึ งบอกว า "ถ าเงิ น
หมดแล วจงเอาฝู ง สั ตว ของเจ า
มาและเราจะให ข าวแลกกั บ
สัตว"
17 เขาก็ นําฝู งสั ตว มาให โยเซฟ
โยเซฟก็ให อาหารแก เขาแลกกั บ
มา แพะแกะ ฝูงวัวและลา ในป
นั้ นท านจ ายอาหารแลกกั บสั ตว
ตางๆของเขา
18 เมื่ อปนั้ นสิ้ นสุดลงแลว เขาก็
มาหาท านในป ที่ สองกราบเรี ยน
ท านว า "พวกข าพเจ าจะไม ป ด

(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

01_gen.pub
page 105

Tuesday, December 13, 2005 10:52

ปฐมกาล 47
หนา 106
บังเรื่ องนี้ ไวจากนายของขาพเจา 23 โยเซฟชี้ แจงแก ประชาชนทั้ ง
วา เงินของขาพเจาหมดแลวและ ปวงว า "ดู เถิ ด วั นนี้ เราซื้ อตั ว
ฝู ง สั ต ว ของข า พเจ า ก็ เ ป น ของ พวกเจ ากั บที่ ดิ นของเจ าให เป น
นายแลวดวย ขาพเจาไมมีสิ่ งใด ของฟาโรหแลว นี่ เราจะใหเมล็ด
เหลือในสายตาของทานเลย เวน ข า วแก พวกเจ า และพวกเจ า จง
แตตัวขาพเจากับที่ ดินเทานั้ น
เอาไปหวานเถิด
19 เหตุ ใ ดข า พเจ า ทั้ งหลายจะ 24 และตอมา เมื่ อไดผลแลวจง
ต องอดตายต อ หน า ต อตาท า น ถวายสวนหนึ่ งในหาส วนแก ฟาเล า ทั้ งตั วข าพเจ ากั บที่ ดิ นของ โรห เก็ บสี่ ส วนไว เป นของตน
ข าพเจ าทั้ งหลายด วย ขอท าน สํ า หรั บใช เป นเมล็ ดข าวบ าง
โปรดซื้ อพวกข าพเจ า กั บที่ ดิ น เป นอาหารสําหรับเจ าและครอบ
แลกกับอาหาร ขาพเจาทั้ งหลาย ครัวกับเด็กเล็กบาง"
กั บที่ ดิ นจะเป นทาสของฟาโรห 25 คนทั้ งหลายก็กลาววา "ทาน
ขอท านโปรดให เมล็ ดข า วแก ชวยชี วิตขาพเจาไว ขอให ขาพพวกข าพเจ า เพื่ อข าพเจ าทั้ ง เจ า ทั้ งหลายได รั บความกรุ ณา
หลายจะมี ชี วิตอยู ได และไม ตาย ในสายตาของนายข า พเจ า เถิ ด
เพื่ อที่ ดินนั้ นจะไมรกรางไป"
ข า พเจ า ทั้ งหลายยอมเป น ทาส
20 โยเซฟก็ ซื้ อที่ ดิ นทั้ งหมดใน ของฟาโรห"
อี ยิ ปต ให แก ฟาโรห เพราะคน 26 โยเซฟตั้ งเป นกฎหมายใน
อี ยิ ปต ทุ ก คนขายไร น าของตน ประเทศอี ยิปตตราบเท าทุ กวันนี้
เนื่ องจากการกั นดารอาหารรุ น- ว า ให ฟาโรห ได ส วนหนึ่ งในห า
แรงต อเขายิ่ งนั ก เพราะฉะนั้ น สวน เวนแตที่ ดินของปุโรหิตเทา
แผนดินจึงตกเปนของฟาโรห
นั้ นไมตกเปนของฟาโรห
21 สวนประชาชนเหลานั้ น โยยาโคบตองการ
เซฟให เขาย ายไปอยู ที่ เมื อง
ถูกฝงไวในเฮโบรน
ตางๆทั่ วประเทศอียิปต
27 พวกอิ ส ราเอลอาศั ยอยู ใน
22 เว นแต ที่ ดิ นของพวกปุ โรหิ ต ประเทศอียิปต ณ แผนดินโกเท านั้ นโยเซฟไม ได ซื้ อ เพราะ เชน เขามี ทรั พย สมบั ติ ที่ นั่ น
ปุ โรหิ ตได รับปนสวนจากฟาโรห และมีลูกหลานทวีขึ้นมากมาย
และดํา รงชี วิ ต อาศั ยตามส วนที่ 28 ยาโคบมี ชี วิ ต อยู ในแผ นดิ น
ฟาโรห พระราชทาน เหตุ ฉะนี้ อียิปตสิบเจ็ดป รวมอายุยาโคบ
เขาจึงไมไดขายที่ ดินของเขา
ไดรอยสี่ สิบเจ็ดป
(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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ปฐมกาล 47, 48
29 เวลาที่ อิ สราเอลจะสิ้ นชี พก็ 3 ยาโคบจึ งพู ดกั บโยเซฟว า
ใกลเขามาแลว ทานจึงเรียกโย- "พระเจ า ผู ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ได
เซฟบุ ตรชายท านมาสั่ งว า "ถ า สํ า แดงพระองค แก พ อ ที่ ตํา บล
เดี๋ ยวนี้ เราได รั บความกรุ ณาใน ลูสในแผนดินคานาอัน และทรง
สายตาของเจา เราขอรองใหเจา อวยพระพรแกพอ
เอามื อของเจ า วางไว ใต ขาอ อน 4และตรัสแกพอวา `ดูเถิด เรา
ของเรา และปฏิ บัติ ต อเราด วย จะให เ จ ามี ลู ก ดกทวี ยิ่ งขึ้ นและ
ความเมตตากรุ ณาและจริ งใจ เราจะทําให เจ าเป นชนชาติ ใหญ
ขอเจ าโปรดอย าฝ งศพเราไว ใน และจะยกแผ น ดิ น นี้ ให แก เ ชื้ อ
อียิปตเลย
สายของเจาที่ มาภายหลังเจาเปน
30 แต เราจะถู กฝ งไว กั บบรรพ- กรรมสิทธิ์ เปนนิตย'
บุ รุ ษของเรา แล วเจ าจงนําเรา 5ส วนบุ ตรชายทั้ งสองของเจ าที่
ออกจากอียิปตไปฝงไว ณ ที่ ฝง เกิ ดแก เจ าในประเทศอี ยิ ปต
ศพบิดาเราเถิด" โยเซฟก็สัญญา กอนพ อมาหาเจาในอียิปตก็ เปน
วา "ขาพเจาจะกระทําตามที่ ทาน บุ ตรของพ อ เอฟราอิ มและ
สั่ ง"
มนั สเสห จะต องเป นของพ อ
31 อิสราเอลจึงบอกวา "จงปฏิ- เหมือนรูเบนและสิเมโอน
ญาณตั วให เราด วย" โยเซฟก็ 6 ส วนบุ ตรของเจ าที่ เกิ ดมา
ปฏิญาณใหบิดา แลวอิสราเอลก็ ภายหลั งเขาจะนั บเป นบุ ตรของ
กราบลงที่ บนหัวนอน
เจ า
เขาจะได ชื่ อตามพี่ ชาย
บุตรชายโยเซฟ
ในการรับมรดกของเขา
7และสําหรั บพ อ เมื่ อพ อจาก
เยี่ ยมเยียนยาโคบ
และต อม าภายหลั ง ป ดดานมา นางราเชลซึ่ งอยู กั บ
เหตุ การณ เหล านี้ มี พ อก็ ได สิ้ นชี วิ ตในแผ นดิ นคาคนเรียนโยเซฟวา "ดูเถิด บิดา นาอั น ขณะอยู ตามทางยั ง ห า ง
ของทานปวย" โยเซฟก็พามนัส- จากเอฟราธาห แล วพ อได ฝ ง
เสห และเอฟราอิ ม บุ ต รชายทั้ ง ศพเธอไว ริ ม ทางไปเอฟราธาห
คือเบธเลเฮม"
สองของตนไป
2มี คนบอกยาโคบว า "ดู เถิ ด 8อิ สราเอลเห็ นบุ ตรชายทั้ งสอง
โยเซฟบุตรชายมาหาทาน" อิส- ของโยเซฟจึงถามวา "นี่ ใคร"
ราเอลก็ รวบรวมกําลั งลุ กขึ้ นนั่ ง 9โยเซฟตอบบิดาของตนว า "นี่
เป น บุ ตรชายของลู ก ที่ พระเจ า
บนที่ นอน

48

(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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ประทานแก ลู ก ในแผ น ดิ นนี้ " อั บราฮั มและอิ สอั คบิ ดาข าพเจ า
อิ สราเอลจึ งว า "ขอเจ าพาบุ ตร ดําเนิ นอยู เฉพาะพระพั กตร นั้ น
ทั้ งสองเขามาเพื่ อพอจะไดใหพร ขอพระเจ าผู ทรงบํารุ งเลี้ ยงชี วิต
แกเขา"
ขาพเจาตั้ งแตเกิดมาจนวันนี้
10 คราวนั้ นตาของอิ สราเอลมื ด 16 ขอทู ตสวรรค ที่ ได ช วยข าพมั วไปเพราะชรา มองอะไรไม เจาใหพนจากความชั่ วรายทั้ งสิ้ น
เห็ น โยเซฟพาบุ ตรเข ามาใกล โปรดอวยพรแกเด็ กหนุ มทั้ งสอง
บิดา บิดาก็จุบกอดเขา
นี้ ให เขาสืบชื่ อของขาพเจ าและ
11 อิสราเอลบอกโยเซฟวา "แต ชื่ อของอับราฮั มและชื่ อของอิ สกอนพอคิดวา จะไมไดเห็นหนา อั คบิ ดาของข าพเจาไว และขอให
เจา แตดูเถิด พระเจาทรงโปรด เขาเจริ ญขึ้ นเป นมวลชนบนแผ น
ให พ อ เห็ น ทั้ งเชื้ อสายของเจ า ดินเถิด"
ดวย"
17 ฝ ายโยเซฟเมื่ อเห็ นบิ ดาวาง
12 โยเซฟเอาบุ ต รออกมาจาก มือขางขวาบนศีรษะของเอฟราระหว างเข าของท าน แล วกราบ อิ มก็ ไม พอใจ จึ งจั บมื อบิ ดาจะ
ลงถึงดิน
ยกจากศี ร ษะเอฟราอิ ม วางบน
เอฟราอิมกับมนัสเสหจะเปน
ศีรษะมนัสเสห
18 โยเซฟพู ดกั บบิ ดาของตน
หัวหนาตระกูลสองตระกูล
ว า "ไม ถู ก บิ ดาของข าพเจ า
ของอิสราเอล
13 โยเซฟจู งบุ ตรทั้ งสองเข าไป เพราะคนนี้ เปนหัวป ขอทานวาง
ใกลบิดา มือขวาจับเอฟราอิมให มือขวาบนศีรษะคนนี้ เถิด"
อยู ข างซ ายอิ สราเอล และมื อ 19 บิ ดาก็ ไม ยอมจึ งตอบว า
ซ า ยจั บมนั ส เสห ให อ ยู ข า งขวา "พอรู แลว ลูกเอย พอรู แลว เขา
จะเปนคนตระกูลหนึ่ งดวย และ
อิสราเอล
14 ฝ า ยอิ ส ราเอลก็ เ หยี ย ดมื อ เขาจะใหญ โตด วย แต แท จริ ง
ขวาออกวางบนศี รษะเอฟราอิ ม น องชายจะใหญ โตกว าพี่ และ
ผู เปนนอง และมือซายวางไวบน เชื้ อ สายของน อ งนั้ นจะเป นคน
ศีรษะมนัสเสห โดยตั้ งใจเหยียด หลายประชาชาติดวยกัน"
มือออกเชนนั้ น เพราะมนัสเสห 20 วั น นั้ นอิ สราเอลก็ ใ ห พรแก
ทั้ งสองคนวา "พวกอิสราเอลจะ
เปนบุตรหัวป
15 แล วอิ ส ราเอลกล า วคํ า อวย ใช ชื่ อเจ าให พรว า `ขอพระเจ า
พรแก โยเซฟว า "ขอพระเจ าที่ ทรงโปรดให ท า นเป น เหมื อ น
(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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เอฟราอิ ม และเหมื อนมนั สเสห 5สิ เมโอนกั บเลวี เป นพี่ น องกั น
เถิด'" อิสราเอลจึงใหเอฟราอิม เครื่ องอาวุ ธร ายกาจอยู ในที่ อาเปนใหญกวามนัสเสห
ศัยของเขา
21 อิ สราเอลบอกโยเซฟว า "ดู 6โอ จิ ตวิ ญญาณของเราเอ ย
เถิด พอจะตายแลว แตพระเจา อย า เข า ไปในที่ ลึ ก ลั บของเขา
จะทรงสถิ ต อยู กั บพวกเจ า และ ยศบรรดาศักดิ์ ของเราเอย อยา
จะพาพวกเจ ากลั บไปสู แผ น เข า ร วมในที่ ประชุ มของเขาเลย
ดินของบรรพบุรุษของเจา
เหตุ ว าเขาฆ าคนด วยความโกรธ
22 ยิ่ งกวานั้ นอีก พอจะยกสวน เขาทําลายกําแพงเมื องตามอําหนึ่ งที่ พอตี ไดจากมื อคนอาโม- เภอใจเขา
ไรต ด วยดาบและธนู ของพ อนั้ น 7 ให ค วามโกรธอั น รุ น แรงของ
ให แก เจ าแทนที่ จะใหพี่ น องของ เขาเป นที่ แช ง ให ความโทโสดุ
เจา"
รายของเขาเปนที่ สาปเถิด เราจะ
ยาโคบกลาวคําอวยพร
ให เ ขาแตกแยกกั น ในพวกยายาโคบเรี ยกบรรดา โคบ จะให เขาพลั ดพรากไปใน
บุ ตรชายของตนมาสั่ ง พวกอิสราเอล
วา "พวกเจามาชุมนุมกันแลวเรา 8ยูดาหเอย พวกพี่ นองจะสรรจะบอกเหตุ ที่ จะบั งเกิดแกเจ าใน เสริ ญเจ า มื อของเจ าจะจั บคอ
ของศั ตรู ของเจ า บุ ตรทั้ งหลาย
ยุคสุดทาย
2บุตรชายของยาโคบเอย จงมา ของบิดาจะกราบเจา
ประชุมกันฟง จงฟงคําอิสราเอล 9ยู ดาห เป นลู กสิ งโต ลู กเอ ย
เจ า ก็ ไ ด ลุ ก ขึ้ นจากการจั บสั ตว
บิดาของเจา
3รู เบนเอ ย เจ าเป นบุ ตรหั วป เขาก มลง เขาหมอบลงเหมื อน
ของเรา เป นกําลั งและเป นผล สิ งโตตัวผู และเหมื อนสิงโตแก
แรกแห งเรี่ ยวแรงของเรา เป น ใครจะแหยเขาใหลุกขึ้ น
ยอดแห งความมีเกี ยรติและยอด 10 ธารพระกรจะไม ขาดไปจาก
ยู ดาห หรื อผู ทรงตั้ งพระราช
ของความรุนแรง
4เจาไมมั่ นคงเหมือนดั่ งน้ํา จึ ง บั ญญั ติ จ ะไม ขาดไปจากหว า ง
เป นยอดไม ได ด วยเจ าล วงเข า เท าของเขา จนกว าชี โลห จะมา
ไปถึ งที่ นอนบิดาของเจา เจ าทํา และชนชาติ ทั้ งหลายจะรวบรวม
ใหที่ นอนนั้ นเปนมลทิน เขาลวง เขากับผู นั้ น
11 เขาผู กลาของเขาไว ที่ เถา
เขาไปถึงที่ นอนของเรา

49

(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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องุ นและผู ก ลู ก ลาของเขาไว ที่ ปลดปล อย เขากลาวคําอั นไพเถาองุ นดี ที่ สุ ด เขาซั กผ าของ เราะ
เขาด วยน้ํ า องุ น
เขาซั กเสื้ อ 22 โยเซฟเป น กิ่ งที่ เกิ ด ผลดก
ผาของเขาดวยเลือดแหงผลองุ น เป นกิ่ งที่ เกิ ดผลดกอยู ริ มบ อน้ํา
12 ตาเขาจะแดงด วยน้ํ า องุ น มีกิ่ งพาดขามกําแพง
และฟนเขาขาวดวยน้ํานม
23 พวกพรานธนู ไ ด ทํ า ให เ ขา
13 เศบู ลุ นจะอาศั ยอยู ที่ ท าเรื อ ทุกขโศก ทั้ งยิงและเกลียดชังเขา
ริ มทะเล เขาจะเป นท าจอดเรื อ 24 แตธนูของเขาเองยื นหยั ดต อ
เขตแดนของเขาจะต อกั นไปถึ ง สู ลําแขนของเขามีกําลังขึ้ นโดย
เมืองไซดอน
พระหั ตถ ของพระเจ าผู ทรงเด14 ฝ า ยอิ ส สาคาร เ ป น ตั ว ลามี ชานุ ภาพของยาโคบ (ผู เลี้ ยง
กําลั งมากหมอบลงกลางสั มภา- แกะคือศิลาแห งอิสราเอลมาจาก
ระของมัน
พระองคนั้ น)
15 เขาเห็ น ว า ที่ พั ก ดี และแผ น 25 โดยพระเจ าของบิ ดาเจ าผู จะ
ดินสบาย จึงยอบาของตนลงรับ ทรงช วยเจ า โดยพระองค ทรง
ไว ยอมเปนทาสรับใชการงาน
ศั กดานุ ภาพใหญ ยิ่ ง ผู จะทรง
16 ส วนดานจะปกครองพลไพร อวยพระพรแก เ จ าด วยพรที่ ม า
ของตน เหมือนเปนตระกูลหนึ่ ง จากฟาเบื้ องบน พรที่ มาจากใต
ในอิสราเอล
ทะเลเบื้ องล าง พรที่ มาจากนม
17 ดานจะเป นงู อยู ตามทาง และครรภ
เปนงูพิษที่ อยู ในหนทางที่ กั ดสน 26 ส วนพรที่ มาจากบิ ดาของเจ า
เทามา ใหคนขี่ ตกหงายลง
มีมากกวาพรที่ มาจากบรรพบุรุษ
18 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ข า ของเรา จนถึ งที่ สุ ดแห งเนิ นเขา
พระองค รอคอยความรอดจาก เนืองนิตย ขอพรเหลานั้ นอยู บน
พระองค
ศี รษะของโยเซฟ และอยู เบื้ อง
19 ฝ า ยกาดนั้ นจะมี กองทั พมา บนกระหมอมศี รษะแห งผู ที่ ตอง
ย่ํ า ยี เขา แต ในที่ สุ ดเขาจะกลั บ พรากจากพี่ นอง
ตามไลตีกองทัพนั้ น
27 ฝ า ยเบนยามิ น จะล า เหยื่ อ
20 อาหารบริ บู รณ จ ะเกิ ด จาก เหมื อนสุ นั ขป า เวลาเช าเขาจะ
อาเชอร และเขาจะผลิ ตเครื่ อง กิ นเหยื่ อเสี ย เวลาเย็ นเขาจะ
เสวยสําหรับกษัตริย
แบงปนของที่ แยงชิงไว"
21 นั ฟทาลี เ ป น กวางตั วเมี ยที่ 28 ทั้ งหมดนี้ เป นตระกู ลทั้ งสิ บ
(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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สองของอิสราเอล นี่ เปนถอยคํา ข าราชการของตน ให อาบยา
ที่ บิดากล าวไว แก เขาและอวยพร รักษาศพบิดาไว พวกหมอก็อาบ
เขา ยาโคบใหพรแกทุกคนอยาง ยารักษาศพอิสราเอล
เหมาะสมกับแตละคน
3เขาทําการอาบยารั กษาศพนั้ น
สถานที่ ฝงศพของยาโคบ
ถึ งสี่ สิ บวั น จึ งสําเร็ จเวลาของ
29 ยาโคบกํ า ชั บ เขาและกล า ว การอาบยารั กษาศพ ชาวอี ยิปต
แก เขาว า "เราจะไปอยู ร วมกั บ ก็ ไว ทุ กข ให อิ สราเอลถึ งเจ็ ดสิ บ
บรรพบุ รุ ษของเรา จงฝ งเราไว วัน
กั บบรรพบุ รุ ษของเราในถ้ํา ที่ นา 4เมื่ อ วั นเวลาที่ ไ ว ทุ กข ใ ห ท าน
ผ านพ นไปแล ว โยเซฟก็ เรี ยน
ของเอโฟรนคนฮิตไทต
30 ในถ้ํ า ที่ อยู ในนาชื่ อมั ค เป- ข าราชสํานั กของฟาโรห ว า "ถ า
ลาห หน ามั มเรในแผ นดิ นคา- บั ดนี้ ข าพเจ า ได รั บความกรุ ณา
นาอั น ซึ่ งอั บราฮั มได ซื้ อกั บนา ในสายตาของท าน ขอโปรดไป
ของเอโฟรนคนฮิ ต ไทต ไ ว เ ป น ทูลที่ พระกรรณของฟาโรหวา
5บิ ดาให เราปฏิ ญาณไว โดย
กรรมสิทธิ์ เพื่ อใชเปนสุสาน
31 ณ ที่ นั่ น เขาฝงศพอับราฮัม กลาววา `ดูเถิด พอจวนจะตาย
และซาราหภรรยาของเขา ที่ นั่ น แลว จงเอาศพพอไปฝงไวในอุเขาได ฝงศพอิ สอั คและเรเบคาห โมงคที่ พอไดขุดไวสําหรับพอ ณ
ภรรยาของเขา และที่ นั่ นเราฝ ง แผนดินคานาอัน' เหตุฉะนั้ นบัด
นี้ ขออนุ ญาตให ขาพเจาขึ้ นไปฝง
ศพเลอาห
32 นากั บถ้ํ า ที่ อยู ในนานั้ นเรา ศพบิ ด าแล วข าพเจ าจะกลั บมา
อีก"
ซื้ อจากลูกหลานของเฮท"
33 เมื่ อยาโคบสั่ งบุ ต รชายของ 6ฟาโรหก็รับสั่ งวา "จงขึ้ นไปฝง
ตนเสร็ จแล ว ก็ ยกเท าขึ้ นบนที่ ศพบิ ด าของท า นตามคํา ที่ บิ ด า
นอน แล วก็ สิ้ นลมหายใจ และ ใหทานปฏิญาณไวนั้ นเถิด"
ถู กรวบรวมไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษ 7 โยเซฟจึ งขึ้ นไปฝ งศพบิ ดา
พวกข าราชการของฟาโรห ผู
ของทาน
ใหญ ในราชสํา นั ก และบรรดาผู
การฝงศพของยาโคบ
โยเซฟซบหนาลงที่ หนา ใหญ ทั่ วแผ นดิ นอี ยิ ปต ทั้ งสิ้ นก็
บิ ดาแล วร องไห และจุ บ ตามไปดวย
8กั บครอบครั วทั้ งหมดของโยทาน
2 โยเซฟบั ญชาพวกหมอที่ เป น เซฟ พวกพี่ น องและครอบครั ว
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(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
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ของบิ ด าท า นก็ ไ ปด ว ยเหมื อ น
โยเซฟปลอบประโลม
กั น เว นแต เด็ กเล็ กๆและฝู ง
พวกพี่ นอง
แพะแกะฝูงวัวเทานั้ น เขาใหอยู 15 เมื่ อพวกพี่ ชายของโยเซฟ
ในแผนดินโกเชน
เห็ นว าบิ ดาสิ้ นชี วิ ตแล ว เขาจึ ง
9มีขบวนราชรถ ขบวนมาไปกับ พู ดว า "บางที โยเซฟจะชั งพวก
ทาน เปนขบวนใหญมาก
เรา และจะแก แค นพวกเราแน
10 เขาก็ พ ากั นมาถึ ง ลานนวด นอน เพราะการประทุ ษร ายที่
ข าวแห งอาทาด ซึ่ งอยู ฟากแม พวกเราเคยกระทําแกเขา"
น้ํ า จอร แดนข างโน น ที่ นั้ นเขา 16 พวกพี่ ก็ใช คนไปเรี ยนโยเซฟ
ร อ งไห ค ร่ํ า ครวญเป น อั น มาก ว า "บิ ดาท านเมื่ อก อนจะสิ้ นใจ
โยเซฟก็ไวทุกขใหบิดาเจ็ดวัน
นั้ นสั่ งไววา
11 เมื่ อชาวแผ น ดิ น นั้ นคื อ คน 17 `พวกเจ า จงเรี ย นโยเซฟว า
คานาอั น ได เ ห็ น การไว ทุ ก ข ที่ บั ด นี้ เราขอท า นโปรดให อ ภั ย
ลานอาทาด เขาจึงพูดกันวา "นี่ การละเมิ ด และบาปของพวกพี่
เป นการไว ทุ กข ใหญ ของชาวอี - ชายที่ ประทุษรายทาน' บั ดนี้ ขอ
ยิปต " เหตุฉะนั้ นเขาจึงเรียกชื่ อ ทานโปรดใหอภัยการละเมิดของ
ตําบลนั้ นว า อาเบลมิ สราอิ ม ขาพเจาทั้ งหลายผู รับใชของพระ
ตําบลนั้ นอยู ฟากแมน้ําจอรแดน เจาของบิดาทาน" โยเซฟจึงรอง
ขางโนน
ไหเมื่ อฟงพี่ ชายเรียนดังนี้
12 บุ ต รชายยาโคบกระทํ า ตาม 18 พี่ ชายก็ พากั นมากราบลงต อ
คําที่ ทานสั่ งเขาไว
หนาโยเซฟดวยวา "ดูเถิด ขาพ13 คื อ บรรดาบุ ต รชายเชิ ญศพ เจ าทั้ งหลายเป น ผู รั บใช ของ
ไปยั งแผ นดิ นคานาอั น แล วฝ ง ทาน"
ไว ใ นถ้ํ า ที่ อยู ในนาชื่ อมั ค เป- 19 โยเซฟจึ งบอกเขาว า "อย า
ลาห ซึ่ งอั บราฮั มซื้ อไว กั บนา กลัวเลย เราเปนดังพระเจาหรือ
จากเอโฟรนคนฮิ ตไทต เป น 20 สําหรั บพวกท าน พวกท าน
กรรมสิทธิ์ เพื่ อใชเปนสุสาน อยู คิดรายตอเราก็จริง แตฝายพระ
หนามัมเร
เจ าทรงดําริ ให เ กิ ดผลดี อ ย างที่
14 เมื่ อฝงศพบิดาแลว โยเซฟก็ บั งเกิ ดขึ้ นแล วในวั นนี้ คื อช วย
กลั บมายั งอี ยิปต ทั้ งท านกั บ ชีวิตคนเปนอันมาก
พวกพี่ น อ งและคนทั้ ง ปวงที่ ไป 21 ฉะนั้ นบั ด นี้ พี่ อย า กลั วเลย
ในงานฝงศพบิดาของทาน
เราจะบํารุ งเลี้ ยงพี่ ทั้ งบุ ตรด วย"
(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

01_gen.pub
page 112

Tuesday, December 13, 2005 10:52

หนา 113
ปฐมกาล 50
โยเซฟพู ดปลอบโยนพวกพี่ น อง จะทรงเยี่ ยมเยี ยนพวกท านเป น
และพูดอยางกรุณาตอเขา
แน และจะพาพวกท านออกไป
โยเซฟใหลูกหลานอิสราเอล
จากประเทศนี้ ให ถึ งแผ นดิ น ที่
พระองค ทรงปฏิ ญาณไว กั บอั บปฏิญาณไว
22 โยเซฟอาศัยอยู ในอียิปต ทั้ ง ราฮัม อิสอัคและยาโคบ"
ท านและครอบครั วบิ ดาของท าน 25 โยเซฟก็ ให ลู กหลานของ
อิสราเอลปฏิ ญาณตัววา "พระ
โยเซฟอายุยืนไดรอยสิบป
23 โยเซฟได เห็ นลู กหลานเหลน เจ าจะทรงเยี่ ยมเยี ยนพวกท าน
ของเอฟราอิ ม บุตรของมาคี รผู เป นแนแล วทานทั้ งหลายตองนํา
เป นบุ ตรชายของมนั สเสห ก็ เกิ ด กระดูกของเราไปจากที่ นี่ "
26 โยเซฟสิ้ นชีพเมื่ ออายุ ไดร อย
มาบนเขาของโยเซฟ
24 โยเซฟจึ งบอกพวกพี่ น องว า สิ บป เขาก็ อาบยารั กษาศพไว
"เราจวนจะตายแลว และพระเจา แลวบรรจุไวในโลงที่ อียิปต

(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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