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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือปฐมกาล

 หน ังสือปฐมกาล เป็นหนังสือเล่มแรกในหา้เล่ มท ่ีโมเสส
เขียน หา้เล่ มน ้ีเราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก (อพย 24:4; กดว
32:2; พบญ 31:9)

คนต่างๆ ท่ี เข ียนพระคัมภีร ์ใหม่ บอกวา่โมเสสเป็นผู้ เข 
ียนหนังสือหา้เล่มแรกของพระคัมภีร ์เดิม (มก 12:20;  ลก 
2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19)  หน ังสือ
ปฐมกาลเริม่ต้ นก ่อนมี มนษุย ์ ท่ี สามารถเป็นพยานหร ือบ ัน
ทึกประว ัติ  ศาสตร ์น้ันได้ คือเริม่ต้นเม่ือพระเจ้าทรงเนรมิต
สรา้งฟ้าและแผ่นดิน เพราะฉะน้ันหนังสือเล่มแรกของพระ
คัมภีร์เป็นหนังสือท่ี อศัจรรย ์  ท่ี  ได้ รบัจากพระเจ้า และท่ี ถู 
กต้องในทุกประการ พระคัมภีร์ประเสรฐิยิง่กวา่หนังสือเล่ 
มอ ่ืนๆทุกเล่ม  แม้ว ่าเป็นหนังสือเก่ียวกับศาสนาหรอืประว ั
ติ  ศาสตร ์ ก็ตาม พระคัมภีร์น้ันคล้องจองกัน  อศัจรรย ์  ไม่มี  
ความผิด และจะอยู ่เป็นนิตย ์

 พระเยซู  ครสิต์ ทรงอา้งถึงหนังสือปฐมกาล (มธ 19:4-6;
24:37-39; มก 10:4-9;  ลก 11:49-51; 17:26-29, 32; ยน
1:5; 7:21-23; 8:44-56) และพระเยซูตร ัสว ่าโมเสสเป็นผู้ ท่ี  
เข ียนหนังสือปฐมกาล (มธ 19:8; มก 10:3; ยน 7:21)

ในหนังสือปฐมกาลน้ีเราพบรากฐานสําหรบัความจรงิทุก
อยา่งซ่ึงอยู่ในพระคัมภีร ์ใหม่ เชน่การท่ี มนษุย ์ ทําบาป  การ
ไถ่ บาปด้วยโลหติ ความรอดโดย  ความเชื่อ พระเจ้าท่ีทรง
ตอบคําอธษิฐาน การเสด็จมาของพระผู้ชว่ยให ้รอด  และ 
� เชื้อสาย � ของหญิง (ซ่ึงเล็งถึงการบังเกิดของพระเยซู 
ครสิต์ โดยสาวพรหมจาร�ี
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เรารบัวา่การลําดับวนั  เดือน  ปี  ท่ีอยู ่ในหนังสือปฐมกาล
น้ัน ได้ รบั การ ดลใจ จาก พระเจ้า  หน ังสือ เล่ม แรก ใน พระ
คัมภีร ์น้ี บันทึก เรือ่ง น้ํา ท่วม โลก ท่ี ทําลาย ทุก คนใน โลก น้ี
นอกจากครอบครวัเดียว น้ําท่วมน้ันได้ล้างเมืองทัง้หลาย
และการพัฒนาของเมืองเหล่า น้ันไปจากพื้นแผ่นดิน น้ํา
ท่วมโลกน้ันเป็นเหตุ ท่ี  มี กระดูกสัตว์ (fossil) และถ่านหนิ
เป็นชัน้ๆอยู ่ใต้ดิน และน้ําท่วมน้ันทําให ้แผ่ นดินโลกมีการ
เปล่ียนแปลงทัว่ไป

 ทฤษฎี แกรฟ์เวลเฮาว ์สัน อา้งวา่หนังสือปฐมกาล (และ
ทัง้หา้เล่มแรกของพระคัมภีรเ์ดิ มด ้วย� มาจากธรรมเนียม
ต่างๆและแหล่ งอ ่ืนๆ  แต่  ทฤษฎี  น้ี  ถู กปฏิเสธโดยความจรงิ
ท่ี อยู ่ในหนังสือปฐมกาล  ทฤษฎี  น้ี  ถู กสําแดงวา่เป็นความคิ 
ดอย ่างโงเ่ขลาของคนท่ี ไม่ เชื่อในพระเจ้า ซ่ึงพวกน้ี �แกล้ง
ลืม� (2 ปต 3:3-7) เรือ่ง ของ การ เนรมิต สรา้ง โลก ของ
พระเจ้า และเรือ่งน้ําท่วมโลกท่ี ได้ สอนไวใ้นพระวจนะเล่ มน ้ี 
ท่ี  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า

การทรงสรา้ง
1 ในเริม่แรกน้ันพระเจ้าทรงเนรมิตสรา้งฟ้าและแผ่นดิน

โลก 2  แผ่ นดินโลกน้ั นก ็ปราศจากรูปรา่งและวา่งเปล่าอยู่
ความมื ดอย ู่เหนือผิ วน ้ํา และพระวญิญาณของพระเจ้าปก
อยูเ่หนือผิ วน ํ้าน้ัน

 วนัท่ี  หน ึ่งปรากฏมีความสวา่งเกิดขึ้น
3 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้มี  ความสวา่ง �  แล ้วความสวา่งก็ 

เกิดขึ้น 4 พระเจ้าทรงเห ็นว ่าความสวา่งน้ันดี และพระเจ้า
ทรงแยกความสวา่ง น้ันออกจากความมืด 5 พระเจ้าทรง
เรยีกความสวา่งน้ั นว ่าวนั และพระองค์ทรงเรยีกความมืด
น้ั นว ่าคืน  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ หน่ึง 
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 วนัท่ี สองมีเมฆปรากฏอยูเ่หนือผิ วน ํ้าน้ัน
6 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้มี พื้นอากาศในระหวา่งน้ํา และ

จงใหพ้ื้นอากาศน้ันแยกน้ําออกจากน้ํา� 7พระเจ้าทรงสรา้ง
พื้นอากาศ และทรงแยกน้ําซ่ึงอยู ่ใต้ พื้นอากาศจากน้ําซ่ึงอยู่
เหนือพื้นอากาศ  ก็ เป็นดังน้ัน 8 พระเจ้าทรงเรยีกพื้นอากาศ
วา่ฟ้า  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ สอง 

 วนัท่ี สามปรากฏวา่มี ทะเล  แผ่ นดินและพืชพันธุ ์ต่างๆ 
9 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให้ น้ํา ท่ี อยู ่ ใต้ ฟ้ารวบรวมเข้าอยู ่

แห ่ง เดียวกัน และจงให ้ท่ี  แห ้งปรากฏขึ้น�  ก็ เป็น ดัง น้ัน
10 พระเจ้าทรงเรยีกท่ี แห ้งวา่แผ่นดิน และท่ีน้ํารวบรวมเข้า
อยู ่แห ่งเดียวกั นว ่าทะเล พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี 11 พระเจ้าตร ั
สว ่า �จงให ้แผ่ นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักท่ี มี  เมล็ด และต้นไม้ 
ท่ี ออกผลท่ี มี เมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน�  ก็ 
เป็นดังน้ัน 12  แผ่ นดิ นก ็ เก ิดต้นหญ้า ต้นผักท่ี มี เมล็ดตาม
ชนิดของมัน และต้นไม้ ท่ี ออกผลท่ี มี เมล็ดในผลตามชนิด
ของมัน พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี 13  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ 
นว ั นที ่ สาม 

 วนั ท่ี  สี ่ปรากฏ มี ดวง อาทิตย ์  ดวง จันทร ์และ ดวงดาว
ต่างๆ

14 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้มี ดวงสวา่งบนพื้นฟ้าอากาศ
เพื่อแยกวนัออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสําคัญ และ
ท่ี กําหนด ฤดู วนัและ ปี ต่างๆ 15 และจงให้ เป็น ดวงสวา่ง
บนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสวา่งบนแผ่นดินโลก�  ก็ เป็นดัง
น้ัน 16 พระเจ้าได้ทรงสรา้งดวงสวา่งใหญ่สองดวง  ให ้ดวง
สวา่ง ท่ี ใหญ่  กวา่น ้ันครองกลางวนั และให้ดวงท่ีเล็กกวา่
ครองกลางคืน  พระองค์ ทรงสรา้งดวงดาวต่างๆด้วยเช ่นก 
ัน 17 พระเจ้าทรงตัง้ดวงสวา่งเหล่าน้ี ไว ้บนพื้นฟ้าอากาศ
เพื่อ ส่องสวา่งบนแผ่นดินโลก 18 เพื่อครองกลางวนัและ
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ครองกลางคืน และเพื่อแยกความสวา่งออกจากความมืด
พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี 19  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ สี ่

 วนัท่ี หา้ปรากฏมีนกชนิดต่างๆและสัตวท์ะเลนานาชนิด
20 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงใหน้ํ้าอุดมบรบูิ รณ ไ์ปด้วยสัตว ์ท่ี  มี  ช ี

วติแหวกวา่ยไปมา และให ้มี นกบินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศ
เหนือแผ่นดินโลก� 21 พระเจ้าได้ทรงสรา้งปลาวาฬใหญ่
บรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติแหวกวา่ยไปมาตามชนิดของมันเกิดขึ้น
บรบูิ รณ ์ในน้ําน้ัน และบรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ปี กตามชนิดของมัน
พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี 22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว ์เหล่ าน้ั 
นว ่า �จงมีลูกดกและทว ีมากขึ้น  ให ้น้ําในทะเลบรบูิ รณ ์ไป
ด้วยสัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน� 23  มี เวลา
เยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ หา้ 

 วนัท่ี หกปรากฏมี สัตว ์บกและแมลงนานาชนิด
24 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้แผ่ นดินโลกเกิดสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวิต

ตามชนิดของมัน  สัตว ์ ใช้งาน  สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์ป่า
บนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน�  ก็ เป็นดังน้ัน 25 พระเจ้า
ได้ทรงสรา้งสัตวป่์าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน  สัตว ์ ใช ้
งานตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว ์ท่ี เล้ือยคลานบนแผ่น
ดินโลกตามชนิดของมัน  แล ้วพระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี

 วนัท่ี หกปรากฏมีชายหญิงคู่ แรก 
26 และพระเจ้าตร ัสว ่า �จงให้พวกเราสรา้งมนษุย์ตาม

แบบ ฉายา ของ พวก เรา ตาม อยา่ง พวก เรา และ ให้ พวก
เขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว ์
ใช้ งาน  ให ้ครอบ ครอง ทั ่วท ้ัง แผ่น ดิน โลก และ บรรดา
สัตว์เล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลก� 27 ดัง น้ัน
พระเจ้าได้ทรงสรา้งมนษุย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์
 พระองค์  ได้ ทรง สรา้ง มนษุย์ ขึ้น ตาม แบบ พระ ฉายา ของ
พระเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
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28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรสัแก่พวก
เขาวา่ �จงมีลูกดกและทว ีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมี
อาํนาจเหนือแผ่นดินน้ัน และครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูง
นกในอากาศ และบรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติท่ีเคล่ือนไหวบนแผ่น
ดินโลก� 29 พระเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราให้บรรดาต้นผักท่ี มี 
เมล็ดซ่ึงอยู่ทัว่พื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซ่ึ งม ีเมล็ด
ในผลแก่ เจ้า  ให ้เป็นอาหารแก่ เจ้า 30 สําหรบับรรดาสัตว์
ป่าบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว ์
ท่ี เล้ือยคลานท่ี มี  ช ีวิตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผัก
เขียวสดเป็นอาหาร�  ก็ เป็นดังน้ัน 31 พระเจ้าทอดพระเนตร
บรรดาสิง่ท่ี พระองค์  ได้ ทรงสรา้ง และดู เถิด เป็นสิง่ท่ี ดี  ยิง่
นัก  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ หก 

2
 วนัท่ี  เจ ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสรา้ง

1  ดังน้ี ฟ้าและแผ่นดินโลกและบรรดาบรวิารก็ ถู กสรา้ง
ขึ้นให ้สําเรจ็ 2 ในว ันที ่ เจ ็ดพระเจ้าก็เสรจ็งานของพระองค์
ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้งมาแล้ วน ัน้ และในว ันที ่ เจ ็ดพระองค์
ทรงพักการงานทัง้สิน้ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้ง
มาแล้ วน ้ัน 3 พระเจ้าทรงอวยพระพรว ันที ่ เจ ็ดและทรง
ตัง้วนัน้ี ไว ้เป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ เพราะในวนัน้ันพระองค์ ได้ ทรง
หยุดพักจากการงานทัง้สิน้ของพระองค์ซ่ึงพระเจ้าได้ทรง
เนรมิตสรา้งไว ้แล ้ วน ัน้

สรุปการทรงสรา้ง
4 เรือ่งราวของฟ้าและแผ่นดินโลกเม่ือถูกเนรมิตสรา้ง

น้ันเป็นดังน้ี ในว ันที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสรา้งแผ่น
ดินโลกและฟ้า 5 บรรดาต้นไม้ตามท้องทุ่งยงัไม่ เก ิดขึ้นบน
แผ่นดินโลก และบรรดาผักตามท้องทุ่งยงัไม่งอกขึ้นเลย
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เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ายงัไม่ ให ้ฝนตกบนแผ่นดินโลก
และยงัไม่ มี  มนษุย ์ ท่ี จะทําไร่ไถนา 6  แต่  มี หมอกขึ้นมาจาก
แผ่นดินโลก  ทําให ้พื้นแผ่นดินเปียกทัว่ไป 7 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าทรงป้ันมนษุย์ด้วยผงคลี ดิน ทรงระบายลมปราณ
แหง่ ชวีติ เข้า ทาง จมูก ของ เขา และ มนษุย์ จึง เกิด เป็น จิต
วญิญาณมี ช ีวิตอยู่ 8 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปลูกสวน
แหง่หน่ึงไวใ้นเอเดนทางทิศตะวนัออก และพระองค์ ได้ ทรง
ให ้มนษุย ์ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงป้ันมาน้ันอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 9  แล ้ว
พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงให้บรรดาต้นไม้ ท่ี งามน่าดูและท่ี
เหมาะสําหรบัเป็นอาหารงอกขึ้นบนแผ่นดินโลก  มีต ้นไม้ แห ่
งชวีติอยู่ท่ามกลางสวนด้วย และมี ต้นไม้  แห ่งความรู ้ดี และ
รู ้ชัว่ 10  มี  แม่น ํ้าสายหน่ึงไหลออกจากเอเดนรดสวนน้ัน จาก
ท่ีน่ันได้แยกออกเป็นแม่น้ําส่ี สาย 11 ชื่อของแม่น้ําสายท่ี หน 
ึ่งคือปิ โชน ซ่ึงไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาห์  ท่ี น่ั นม ี แร ่ ทองคํา 
12 ทองคําท่ี แผ่ นดินน้ันเป็นทองคําเน้ื อด ี มี  ยางไม้  หอม และ
พลอยสี น้ําข้าว 13 ชื่อแม่น้ําสายท่ีสองคื อก ิโฮน  แม่น ้ําสาย
น้ี ได้ ไหลรอบแผ่นดินเอธโิอเปีย 14 ชื่อแม่น้ําสายท่ีสามคือ
ไทกรสิ ซ่ึงได้ไหลไปทางทิศตะวนัออกของแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี
และแม่น้ําสายท่ี สี ่คือ ยู เฟรติส 15 พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จึงทรงนํามนษุย์ไปอยู่ในสวนเอเดนให ้ดู แลและรกัษาสวน
16 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดําร ัสส ่ังมนษุยน้ั์ นว 
่า �บรรดาต้นไม้ ทุ กอยา่งในสวนเจ้ากินได้ ทัง้หมด 17  แต่  
ต้นไม้  แห ่งความรู ้ดี และรูช้ัว่เจ้าอยา่กินผลจากต้นน้ันเป็ นอ 
ันขาด เพราะวา่เจ้ากินในวนัใด  เจ้ าจะตายแน่ในวนัน้ัน�

การทรงสรา้งผู้ หญิง 
18 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตร ัสว ่า �ซ่ึงมนษุย์ น้ันอยู่คน

เดียวก็ ไม่  เหมาะ เราจะสรา้งผู้ อุปถัมภ์  ให ้ เขา � 19 พระเยโฮ
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วาห์พระเจ้าทรงป้ันบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง และบรรดานก
ในอากาศจากดิน  แล ้วจึงพามายงัอาดัมเพื่ อด ูวา่เขาจะ
เรยีกชื่อพวกมั นว ่าอะไร  อาด ัมได้เรยีกชื่อบรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ี
วิตอยา่งไร  สัตว ์ ก็  มี ชื่ออยา่งน้ัน 20  อาด ัมได้ตัง้ชื่อบรรดา
สัตว ์ใช้งาน บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตวใ์นท้องทุ่ง
 แต่ วา่ สําหรบัอาดัมยงัไม่พบผู้ อุปถัมภ์ 21  แล ้วพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าทรงกระทําให ้อาด ัมหลับสนิท และเขาได้ หลับ
สนิท  พระองค์ จึงทรงชกักระดูกซ่ีโครงอนัหน่ึงของเขาออก
มา และทรงกระทําให ้เน้ือท่ี  ซ่ี โครงติ ดก ัน 22 กระดูกซ่ีโครง
ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าได้ทรงชกัจากชายน้ัน  พระองค์ ทรง
สรา้งให้เป็นหญิงคนหน่ึง และทรงนําเธอมาให้ชายน้ัน 23  
อาด ัมจึงวา่ � บัดน้ี  น่ี เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และ
เน้ือจากเน้ือของเรา จะต้องเรยีกเธอวา่หญิง เพราะวา่หญิง
น้ีออกมาจากชาย 24  เหตุ ฉะน้ันผู้ชายจะจากบิดามารดา
ของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเน้ื 
ออ ันเดียวกัน� 25 เขาทัง้สองยงัเปลือยกายอยู่  ผู้ ชายและ
ภรรยาของเขายงัไม่ มี  ความอาย 

3
เอวาถูกทดลอง

1  งู น้ันเป็นสัตว ์ท่ี ฉลาดกวา่บรรดาสัตว์ในท้องทุ่งซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสรา้งไว้ มันกล่าวแก่หญิงน้ั นว ่า � 
จร ิงหรอืท่ีพระเจ้าตร ัสว ่า � เจ้ าอยา่กินผลจากต้นไม้ ทุ กช
นิดในสวนน้ี� � 2 หญิงน้ันจึงกล่าวแก่ งู  วา่ �ผลของต้นไม้ 
ชน ิดต่างๆในสวนน้ีเรากินได้ 3  แต่ ผลของต้นไม้ ต้นหน ่ึงซ่ึง
อยูท่่ามกลางสวน พระเจ้าตร ัสว ่า � เจ้ าอยา่กินหรอืแตะต้อง
มัน  มิ ฉะน้ันเจ้าจะตาย� � 4  งู จึงกล่าวแก่หญิงน้ั นว ่า � เจ้ า
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จะไม่ตายแน่ 5 เพราะวา่พระเจ้าทรงทราบวา่  เจ้ ากินผลไม้น้ั 
นว ันใด ตาของเจ้าจะสวา่งขึ้ นว ันน้ัน และเจ้าจะเป็นเหมือน
พระท่ี รูดี้  รู ้ ชัว่ �

การล้มลงในความบาปของมนษุย์
6 เม่ือหญิงน้ันเห ็นว ่า  ต้นไม้ น้ันเหมาะสําหรบัเป็นอาหาร

และมันงามน่าดู และต้นไม้ต้นน้ันเป็ นที ่น่าปรารถนาเพื่อ
ให ้เก ิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้น้ันแล้ วก ินเข้าไป  แล ้วส่ง
ให ้สามี ของนางด้วย และเขาได้ กิน 7 ตาของเขาทัง้สองก็ สว 
่างขึ้น เขาจึงรูว้า่เขาเปลือยกายอยู่ และเขาทัง้สองก็เอาใบ
มะเด่ือมาเยบ็เป็นเครือ่งปกปิดอวยัวะส่วนล่างของเขาไว้

 อาด ัมและเอวาไม่ กล ้าพบพระเจ้า
8 ในเวลาเย ็นว ันน้ันเขาทัง้สองได้ยนิพระสุรเสียงของพระ

เยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดําเนินอยู่ในสวน  อาด ัมและภรรยา
ของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนน้ัน 9พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าทรง
เรยีกอาดัมและตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ าอยู ่ท่ีไหน � 10 เขาทูล
วา่ �ข้าพระองค์ ได้ ยนิพระสุรเสียงของพระองค์ในสวน และ
ข้าพระองค์ ก็  กลัว เพราะวา่ข้าพระองค์ เปล ือยกายอยู่ ข้า
พระองค์จึงได้ซ่อนตัวเสีย� 11  พระองค์ ตร ัสว ่า �ใครได้บอก
เจ้าวา่เจ้าเปลือยกายอยู่  เจ้ าได้กินผลจากต้นไม้ น้ัน ซ่ึงเรา
สัง่เจ้าไว้วา่เจ้าอยา่กินแล้วหรอื� 12 ชายน้ันทูลวา่ �หญิง
ซ่ึงพระองค์ทรงประทานให ้อยู ่กับข้าพระองค์ น้ัน นางได้ส่ง
ผลจากต้นไม้ ข้าพระองค์จึงรบัประทาน� 13 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าตรสัแก่หญิงน้ั นว ่า � เจ้ าทําอะไรลงไป� หญิงน้ันทูล
วา่ � งู ล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรบัประทาน�

การสาปแชง่
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14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรสัแก่ งู น้ั นว ่า �เพราะเหตุ ท่ี  
เจ้ าได้กระทําเชน่น้ี  เจ้ าถูกสาปแชง่มากกวา่บรรดาสัตว ์ใช้
งาน และบรรดาสัตวใ์นท้องทุ่ง  เจ้ าจะเล้ือยไปด้วยท้องของ
เจ้า และเจ้าจะกินผงคลี ดิ นตลอดวนัเวลาในชวีติของเจ้า
15 เราจะให ้เจ้ ากับหญิงน้ี เป็นปฏิปักษ์  กัน ทัง้เชื้อสายของ
เจ้า กับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทําให้หวั
ของเจ้าฟกชํ้า และเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกชํ้า�
16  พระองค์ ตรสัแก่หญิงน้ั นว ่า �เราจะเพิม่ความทุกข์ยาก
ให้มากขึ้นแก่ เจ้ าและการตัง้ครรภ์ของเจ้า  เจ้ าจะคลอด
บุตรด้วยความเจ็บปวด  เจ้ ายงัต้องการสามีของเจ้า และ
เขาจะปกครองเจ้า� 17  พระองค์ ตรสัแก่ อาด ัมวา่ �เพราะ
เหตุ เจ้ าได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้นไม้
ซ่ึงเราได้สัง่เจ้าวา่  เจ้ าอยา่กินผลจากต้นน้ัน  แผ่ นดินจึง
ต้องถูกสาปแชง่เพราะตัวเจ้า  เจ้ าจะต้องหากินบนแผ่นดิน
น้ันด้วยความทุกข์ยากตลอดวนัเวลาในชวีติของเจ้า 18  แผ่ 
นดินจะงอกต้นไม้ ท่ี  มี หนามและผักท่ี มี หนามแก่ เจ้า และ
เจ้าจะกินผักในท้องทุ่ง 19  เจ้ าจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหล
โซมหน้าจนกวา่เจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน  เจ้ 
าเป็นผงคลี ดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลี ดิน � 20  อาด 
ัมเรยีกชื่อภรรยาของเขาวา่เอวา เพราะวา่นางเป็นมารดา
ของบรรดาชนท่ี มีชวีติ 21 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าทรงทําเส้ือค
ลุ มด ้วยหนังสัตว ์แก่  อาด ัมและภรรยาและสวมใส่ ให ้เขาทัง้
สอง

พระเจ้าทรงไล่ อาด ัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด  มนษุย ์กลายมา

เป็นเหมือนผู้ หน ่ึงในพวกเราท่ี รู ้จักความดีและความชัว่  
บัดน้ี เกรงวา่เขาจะยื่ นม ือไปหยบิผลจากต้นไม้ แห ่งชวีติมา
กินด้วยกัน และมี ช ีว ิตน ิรนัดร ์ตลอดไป � 23  เหตุ ฉะน้ันพระ
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เยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงให้เขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อ
ทําไร่ไถนาจากท่ี ดิ  นที ่เขากําเนิดมาน้ัน 24 ดังน้ันพระองค์
ทรงไล่ มนษุย ์ออกไป ทรงตัง้พวกเครูบไว้ทางทิศตะวนัออก
ของ สวน เอเดน และ ตัง้ ดาบ เพลิง ซ่ึง หมุน ได้ รอบ ทิศทาง 
เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ ต้นไม้  แห ่งชวีติ

4
คาอนิและอาแบล

1  อาด ัมได้ สมสู่ กับเอวาภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ครรภ์ 
และคลอดบุตรชื่อคาอนิ จึงกล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้รบัชายคน
หน่ึงจากพระเยโฮวาห�์ 2 นางได้คลอดบุตรอกีครัง้หน่ึงซ่ึง
เป็นน้องชายของเขาชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเล้ียงแกะ  
แต่ คาอนิเป็นคนทําไร่ไถนา 3  อยู ่มาวนัหน่ึงปรากฏวา่ คา
อนิได้นําผลไม้จากไร่นามาเป็นเครือ่งบูชาถวายพระเยโฮ
วาห์ 4 เช ่นก ันอาแบลได้นําผลแรกจากฝูงแกะของเขาและ
ไขมันของแกะ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยต่ออาแบลและ
เครือ่งบูชาของเขา 5  แต่  พระองค์  ไม่ ทรงพอพระทัยต่อคาอนิ
และเครือ่งบูชาของเขา และคาอนิได้โกรธแค้นยิง่นัก  สี  หน ้า
หม่นหมองไป 6 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่คาอ ินว ่า �ทําไมเจ้า
ถึงโกรธแค้น และทําไมสี หน ้าเจ้าหม่นหมองไป 7 ถ้าเจ้าทําดี
 เจ้ าจะไม่เป็ นที ย่อมรบัหรอกหรอื ถ้าเจ้าทําไม่ ดี บาปก็ซุ่มอยู ่
ท่ี  ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองมัน�

การฆ่าอาแบล
8 คาอนิพู ดก ับอาแบลน้องชายของเขา ต่อมาเม่ือเขา

ทัง้สองอยู่ในท่ีนาด้วยกัน คาอนิได้ ลุ กขึ้นต่อสู้อาแบลน้อง
ชายของเขาและฆ่าเขา 9 พระเยโฮวาหต์รสัแก่คาอ ินว ่า �อา
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แบลน้องชายของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � เขาทูลวา่ �ข้าพระองค์ ไม่
ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ ดู  แลน ้องชายหรอื�

การสาปแชง่คาอนิ
10  พระองค์ ตร ัสว ่า � เจ้ าทําอะไรไป เสียงรอ้งของโลห ิตน 

้องชายของเจ้ารอ้งจากดินถึงเรา 11  บัดน้ี  เจ้ าถูกสาปแชง่
จากแผ่นดินแล้ว ซ่ึงได้อา้ปากรบัโลห ิตน ้องชายของเจ้า
จากมือเจ้า 12 เม่ือเจ้าทําไร่ไถนา มันจะไม่ เก ิดผลแก่ เจ้ า
เหมือนเดิม  เจ้ าจะต้องพเนจรรอ่นเรไ่ปมาในโลก� 13 คาอนิ
ทูลแก่พระเยโฮวาห ์วา่ �โทษของข้าพระองค์ หน ักเหลือท่ีข้า
พระองค์จะแบกรบัได้ 14  ดู  เถิด  วนัน้ี  พระองค์  ได้ ทรงขับไล่ข้า
พระองค์จากพื้นแผ่นดินโลก ข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้จาก
พระพักตรข์องพระองค์ และข้าพระองค์จะพเนจรรอ่นเรไ่ป
มาในโลก จากน้ันทุกคนท่ีพบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์ 
เสีย � 15 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่เขาวา่ � เหตุ ฉะน้ันใครก็ ตาม
ท่ี ฆ่าคาอนิ จะรบัโทษถึงเจ็ดเท่า�  แล ้วเกรงวา่ใครท่ีพบเขา
จะฆ่าเขา พระเยโฮวาหจึ์งทรงประทับตราท่ีตัวคาอนิ

เชื้อสายของคาอนิและความเจรญิทางด้านอารยธรรม
16 คาอนิได้ออกไปจากพระพักตรข์องพระเยโฮวาห์ และ

อาศัยอยู่เมืองโนดทางด้านทิศตะวนัออกของเอเดน 17 คา
อนิได้ สมสู่ กับภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ครรภ์ และคลอด
บุตรชื่อเอโนค เขาสรา้งเมืองขึ้นมาเมืองหน่ึงและเรยีกชื่อ
เมือง น้ันตามชื่ อบ ุตรชายของเขาวา่ เอโนค 18 เอโนคให้
กําเนิดบุตรชื่ ออ ิราด อิราดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุ
ยาเอลใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเมธูซาเอล  เมธ ซูาเอลใหกํ้าเนิดบุตร
ชื่อลาเมค 19 ลาเมคได้ภรรยาสองคน คนหน่ึ งม ีชื่อวา่อา
ดาห์  อ ีกคนหน่ึ งม ีชื่อวา่ศิลลาห์ 20 นางอาดาหค์ลอดบุตรชื่อ
วา่ยาบาล เขาเป็นต้นตระกูลของคนท่ีอาศัยอยูใ่นเต็นท์และ
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คนท่ี เล้ียงสัตว ์21 น้องชายของเขามีชื่อวา่ยูบาล เขาเป็นต้น
ตระกูลของบรรดาคนท่ี ดี ดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย 22 นางศิล
ลาห์คลอดบุตรด้วยชื่อวา่ทูบัลคาอนิ ซ่ึงเป็นผู้สอนบรรดา
ชา่งฝีมือทําเครือ่งทองสัมฤทธิแ์ละเหล็ก  ทูบ ัลคาอ ินม ีน้อง
สาวชื่อวา่นาอามาห์ 23 ลาเมคพู ดก ับภรรยาทัง้สองของเขา
วา่ �อาดาห์และศิลลาห์ จงฟังเสียงของเรา ภรรยาทัง้สอง
ของลาเมค จงเชื่อฟังถ้อยคําของเรา เพราะเราได้ฆ่าคนๆ
หน่ึงท่ี ทําให ้เราบาดเจ็บ ชายหนุ่ มท ีทํ่าอนัตรายแก่ เรา 24 ถ้า
ผู้ ท่ี ฆ่าคาอนิจะได้รบัโทษเป็นเจ็ดเท่า  แล ้วผู้ ท่ี ฆ่าลาเมคจะ
ได้รบัโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่�

การกําเนิดของเสท
25  อาด ัมได้ สมสู่ กับภรรยาของเขาอกีครัง้หน่ึง นางได้

คลอดบุตรชายคนหน่ึง และเรยีกชื่อของเขาวา่เสท นางพูด
วา่ �เพราะวา่พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายอกีคน
หน่ึงแทนอาแบล  ผู้ ซ่ึงถูกคาอนิฆ่าตาย� 26 ฝ่ายเสทกําเนิด
บุตรชายคนหน่ึ งด ้วย เขาเรยีกชื่อของเขาวา่เอโนช  ตัง้แต่ 
น้ันมามนษุย์ เริม่ ต้ นที ่จะรอ้งเรยีกพระนามของพระเยโฮ
วาห์

5
ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์

1  น้ี เป็นหนังสือลําดับพงศ์ พันธุ ์ของอาดัม ในว ันที ่พระเจ้า
ได้ ทรง สรา้ง มนษุย ์น้ัน  พระองค์ ทรง สรา้ง ตาม แบบ พระ
ฉายาของพระเจ้า 2  พระองค์ ทรงสรา้งให้เป็นผู้ชายและผู้ 
หญิง และทรงอวยพระพรแก่ เขา และทรงเรยีกชื่อเขาทัง้
สองวา่อาดัม ในว ันที ่เขาถูกสรา้งขึ้น น้ัน 3 และอาดัมอยู่
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มาได้ หน ่ึงรอ้ยสามสิบปี และให้กําเนิดบุตรชายคนหน่ึ งม 
ี รู ปรา่งหน้าตาคล้ายคลึ งก ั นก ับเขา และเรยีกชื่อของเขา
วา่เสท 4  ตัง้แต่  อาด ัมให้กําเนิดเสทแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกี
แปดรอ้ยปี และเขาให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 5 รวมอายุ ท่ี  อาด ัมมี ช ีวติอยู ่ได้  เก ้ารอ้ยสามสิบปีและเขา
ได้ สิน้ชวีติ 6 เสทอยู่มาได้รอ้ยหา้ปี และให้กําเนิดบุตรชื่อ
เอโนช 7  ตัง้แต่ เสทให้กําเนิดเอโนชแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกี
แปดรอ้ยเจ็ดปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 8 รวมอายุของเสทได้ เก ้ารอ้ยสิบสองปีและเขาได้ สิน้
ชวีติ 9 เอโนชอยู่มาได้ เก ้าสิบปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเคนั
น 10  ตัง้แต่ เอโนชใหกํ้าเนิดเคนันแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปด
รอ้ยสิบหา้ปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11 รวมอายุของเอโนชได้ เก ้ารอ้ยหา้ปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 
12  เคน ันอยู่มาได้ เจ ็ดสิบปี และให้กําเนิดบุตรชื่อมาหะลา
เลล 13  ตัง้แต่  เคน ันให้กําเนิดมาหะลาเลลแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อ
ไปอกีแปดรอ้ยส่ี สิ บปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 14 รวมอายุของเคนันได้ เก ้ารอ้ยสิบปีและเขาได้ 
สิน้ชวีติ 15 มาหะลาเลลอยู่มาได้หกสิบหา้ปี และให้กําเนิด
บุตรชื่อยาเรด 16  ตัง้แต่ มาหะลาเลลให้กําเนิดยาเรดแล้ว  
ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยสามสิบปี และให้กําเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน 17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้แปด
รอ้ยเก้าสิบหา้ปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 18 ยาเรดอยู่มาได้รอ้ย
หกสิบสองปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเอโนค 19  ตัง้แต่ ยาเรด
ให้กําเนิดเอโนคแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยปี และให้
กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 รวมอายุของยา
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เรดได้ เก ้ารอ้ยหกสิบสองปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 21 เอโนคอยู่
มาได้หกสิบหา้ปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22  ตัง้แต่ 
เอโนคให้กําเนิดเมธูเสลาห ์แล้ว  ก็ ดําเนิ นก ับพระเจ้าสาม
รอ้ยปี และใหกํ้าเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 23 รวม
อายุของเอโนคได้สามรอ้ยหกสิบหา้ปี 24 เอโนคได้ดําเนิ นก 
ับพระเจ้า และหายไป เพราะพระเจ้าทรงรบัเขาไป 25  เมธ ู
เสลาห ์อยู ่มาได้รอ้ยแปดสิบเจ็ดปี และให้กําเนิดบุตรชื่อลา
เมค 26  ตัง้แต่  เมธ ูเสลาห ์ให ้กําเนิดลาเมคแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไป
อกีเจ็ดรอ้ยแปดสิบสองปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตร
สาวหลายคน 27 รวมอายุของเมธูเสลาห ์ได้  เก ้ารอ้ยหกสิบ
เก้าปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 28 ลาเมคอยู่มาได้รอ้ยแปดสิบสอง
ปี และใหกํ้าเนิดบุตรชายคนหน่ึง 29 เขาเรยีกชื่ อบ ุตรชายวา่
โนอาห์  กล่าววา่ �คนน้ีจะเป็ นที ่ปลอบประโลมใจเราเก่ียว
กับการงานของเรา และความเหน่ือยยากของมือเรา เพราะ
เหตุ แผ่ นดิ นที ่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสาปแชง่น้ัน� 30  ตัง้แต่ 
ลาเมคให้กําเนิดโนอาห ์แล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอ ีกห ้ารอ้ยเก้าสิบ
หา้ปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 31 รวม
อายุของลาเมคได้ เจ ็ดรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 
32 โนอาห ์มีอายุ  ได้ หา้รอ้ยปี และโนอาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเชม
 ฮาม และยาเฟท

6
ความชัว่ของมนษุยชาติ

1 ต่อมาเม่ื อมนษุย ์เริม่ทวมีากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก และ
พวกเขาใหกํ้าเนิดบุตรสาวหลายคน 2  บุ ตรชายทัง้หลายของ
พระเจ้าเห ็นว ่าบุตรสาวทัง้หลายของมนษุย ์สวยงาม และ
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พวกเขารบัเธอทัง้หลายไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของพวก
เขา

คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
3 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �วญิญาณของเราจะไม่วงิวอน

กับ มนษุย ์ตลอด ไป เพราะ เขา เป็น แต่ เน้ือ หนัง  อายุ ของ
เขา จะ เพียง แค่ รอ้ย ยี ่สิ บปี� 4 ใน ครา วน้ั นม ีพวก มนษุย ์
ยกัษ์ บนแผ่นดินโลก  แล ้วภายหลังเม่ื อบ ุตรชายทัง้หลาย
ของพระเจ้าสมสู่กับบุตรสาวทัง้หลายของมนษุย์ และเธอ
ทัง้หลายคลอดบุตรให ้แก่  พวกเขา  บุ ตรเหล่า น้ันเป็นคน
มีอาํนาจมาก  ตัง้แต่  สม ัยโบราณเป็นคนมี ชื่อเสียง 5 และ
พระเจ้าทรงเห ็นว ่าความชัว่ของมนษุย ์มี มากบนแผ่นดิน
โลก และเจตนาทุกอยา่งแหง่ความคิดทัง้หลายในใจของ
เขาล้วนแต่ชัว่รา้ยอยา่งเดียวเสมอไป 6 พระเยโฮวาห์ทรง
โทมนัสท่ี พระองค์  ได้ ทรงสรา้งมนษุย์บนแผ่นดินโลก และ
กระทําให ้พระองค์ ทรงเศรา้โศกภายในพระทัยของพระองค์
7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะทําลายมนษุย ์ท่ี เราได้สรา้ง
มาจากพื้นแผ่นดินโลก ทัง้มนษุย์และสัตว์และสัตว์เล้ือย
คลานและนกในอากาศ เพราะวา่เราเสียใจท่ี เราได้สรา้ง
พวกเขามา�

โนอาหต่์อนาวา
8  แต่ โนอาหเ์ป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระ

เยโฮวาห์ 9  ต่อไป น้ี คือพงศ์ พันธุ ์ของโนอาห์ โนอาห์ เป็น
คนชอบธรรมและดีรอบคอบในสมัยของท่าน และโนอาห์
ดําเนิ นก ับพระเจ้า 10 โนอาห ์ให ้กําเนิดบุตรชายสามคน ชื่อ
เชม  ฮาม และยาเฟท 11 ดังน้ันมนษุย์โลกจึงชัว่ชา้ต่อพระ
พักตร ์พระเจ้า และแผ่นดินโลกก็เต็มไปด้วยความอาํมหติ
12 พระเจ้าทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดู เถิด  แผ่ น
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ดินโลกก็ ชัว่ชา้ เพราะวา่บรรดาเน้ือหนังได้กระทําการชัว่ชา้
บนแผ่นดินโลก 13 พระเจ้าตรสัแก่โนอาห ์วา่ �ต่อหน้าเรา
บรรดาเน้ือหนั งก ็มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะวา่แผ่นดิน
โลกเต็มไปด้วยความอาํมหติเพราะพวกเขา และดู เถิด เรา
จะทําลายพวกเขาพรอ้มกับแผ่นดินโลก 14  เจ้ าจงต่อนาวา
ด้วยไม้สนโกเฟอร์  เจ้ าจงทําเป็นหอ้งๆในนาวา และยาทัง้
ข้างในข้างนอกด้วยชนั 15  เจ้ าจงต่อนาวาตามน้ี นาวายาว
สามรอ้ยศอก กวา้งหา้สิบศอก และสูงสามสิบศอก 16  เจ้ าจง
ทําชอ่งในนาวา และให ้อยู ่ข้างบนขนาดศอกหน่ึง และเจ้าจง
ตัง้ประตู ท่ี ด้านข้างนาวา  เจ้ าจงทําเป็นชัน้ล่าง ชั ้นที ส่องและ
ชั ้นที ่ สาม 17  ดู  เถิด เราเองเป็นผู้กระทําให้น้ําท่วมบนแผ่น
ดินโลก เพื่อทําลายบรรดาเน้ือหนังใต้ฟ้าท่ี มี ลมปราณแหง่
ชวีติ และทุกสิง่บนแผ่นดินโลกจะตายสิน้ 18  แต่ เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราไวกั้บเจ้า และเจ้าจงเข้าอยู่ในนาวา ทัง้
เจ้า  บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ของเจ้าพรอ้มกับเจ้า 19  
เจ้ าจงนําสัตวทั์ง้ปวงท่ี มี  ช ีวติทัง้ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิ ดอย 
่างละคู่ เข ้าไปในนาวาเพื่อรกัษาชวีติ 20 นกตามชนิดของ
มัน และสัตว ์ใช ้งานตามชนิดของมัน  สัตว ์เล้ือยคลานตาม
ชนิดของมัน อยา่งละคู่จะมาหาเจ้าเพื่อรกัษาชวีติไว้ 21  เจ้ า
จงหาอาหารทุกอยา่งท่ีกินได้ และสะสมไว้สําหรบัเจ้า และ
มันจะเป็นอาหารสําหรบัเจ้าและสัตว ์ทัง้ปวง � 22 โนอาห ์ได้ 
กระทําตามทุกสิง่ท่ีพระเจ้าทรงบัญชาแก่ ท่าน ดังน้ันท่าน
จึงกระทํา

7
โน อาห์ ครอบครวั ของ เขา และ บรรดา สัตว ์เข ้า ไป ใน

นาวา
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1 และพระเยโฮวาห์ตรสัแก่โนอาห ์วา่ � เจ้ าและครอบ
คร ัวท ้ังหมดจงเข้าไปในนาวา เพราะวา่เราเห ็นว ่า  เจ้ าชอบ
ธรรมต่อ หน้า เรา ในชัว่ อายุ น้ี 2  เจ้ าจง เอา สัตว์ ทัง้ปวง ท่ี
สะอาดทัง้ตัวผู้และตัวเมียอยา่งละเจ็ดคู่ และสัตว์ทัง้ปวง
ท่ี ไม่ สะอาดทัง้ตัวผู้และตัวเมียอยา่งละคู่ 3 นกในอากาศทัง้
ตัวผู้และตัวเมียอยา่งละเจ็ดคู่ ด้วย เพื่อรกัษาชวีติไว ้ให ้สืบ
เชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลก 4 เพราะวา่อกีเจ็ดวนัเราจะบัน
ดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน และสิง่ท่ี มี  
ช ีวติทัง้ปวงท่ีเราสรา้งมาน้ันเราจะทําลายเสียจากพื้นแผ่น
ดินโลก� 5 โนอาห ์ได้ กระทําตามทุกสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่ ท่าน 6 เม่ือน้ําท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห ์มีอายุ  
ได้ หกรอ้ยปี 7 โนอาหทั์ ้งบ ุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ทัง้
หลายจึงเข้าไปในนาวาเพราะเหตุ น้ําท่วม 8  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี
สะอาดและสัตว์ทัง้ปวงท่ี ไม่ สะอาดและฝูงนกและบรรดา
สัตว ์ท่ี เล้ือยคลานบนแผ่นดินโลก 9  ได้  เข ้าไปหาโนอาห์ใน
นาวาเป็นคู่ๆทัง้ตัวผูแ้ละตัวเมีย  ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงบัญชา
ไว ้แก่ โนอาห์ 10 ต่อมาอกีเจ็ดวนัน้ําก็ท่วมบนแผ่นดินโลก
11 เม่ือโนอาห ์มี  ช ีวติอยู ่ได้ หกรอ้ยปี ในเดือนท่ี สอง  วนัท่ี  สิ บ
เจ็ดของเดือนน้ัน ในวนัเดียวกันน้ันเอง  น้ําพุ ทัง้หลายท่ี อยู ่ 
ท่ี ลึกใต้บาดาลก็ พลุ ่งขึ้นมา และชอ่งฟ้าก็เปิดออก 12 ฝน
ตกบนแผ่นดินโลกส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน 13 ในวนัเดียวกันน้ัน
เองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม  ฮาม และยา
เฟท ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ทัง้สามได้ เข ้าไปใน
นาวา 14 เขาเหล่าน้ันและสัตว์ป่าทัง้ปวงตามชนิดของมัน
และสัตว ์ใช ้งานทัง้ปวงตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์
เล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน
และนกทัง้ปวงตามชนิดของมัน คือบรรดานกทุกชนิดท่ี มี 
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ลักษณะแตกต่างกัน 15  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี มี ลมปราณแหง่ชวีติ
ได้ เข ้าไปหาโนอาหใ์นนาวาเป็นคู่ ๆ  16  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี เข ้าไปน้ัน
ได้ เข ้าไปทัง้ตัวผู้และตัวเมียตามท่ีพระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ 
ท่าน และพระเยโฮวาหท์รงปิดประตู ให ้ ท่าน 

 น้ําท่วม 
17 น้ําได้ท่วมแผ่นดินโลกส่ี สิ บวนั และน้ําก็ ทว ีมากขึ้นและ

หนนุนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก 18 น้ําไหลเชีย่วและทวี
มากยิง่ขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิ วน ้ํา 19 น้ํา
ไหลเชีย่วทวีมากยิง่ขึ้นบนแผ่นดินโลก และน้ําก็ท่วมภูเขา
สูงทุกแหง่ทัว่ใต้ ฟ้า 20 น้ําไหลเชีย่วท่วมเหนือภูเขาสิบหา้
ศอก 21 บรรดาเน้ือหนังท่ีเคล่ือนไหวบนแผ่นดินโลก ทัง้นก
 สัตว ์ ใช้งาน  สัตว์ป่า และสัตว์เล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบน
แผ่นดินโลก และมนษุย์ทัง้ปวงก็ตายสิน้ 22  มนษุย ์ทัง้ปวง
ผู้ซ่ึ งม ีลมปราณแหง่ชวีติเข้าออกทางจมูก  สิ ่งสารพัดท่ี อยู ่
บนบกตายสิน้ 23  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่บนพื้นแผ่นดินโลก
ถูกทําลาย ทัง้มนษุย์  สัตว ์ ใชง้าน  สัตวเ์ล้ือยคลาน และนกใน
อากาศ และทุกสิง่ถูกทําลายจากแผ่นดินโลก  เหลืออยู ่ แต่ 
โนอาห์และทุกสิง่ท่ี อยู ่กั บท ่านในนาวา 24 น้ําไหลเชีย่วบน
แผ่นดินโลกเป็นเวลาหน่ึงรอ้ยหา้สิบวนั

8
น้ําลดลงและนาวาค้างอยูบ่นเทือกเขาอารารตั

1 พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ บรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติและ
สัตว ์ใช ้งานทัง้ปวงท่ี อยู ่กั บท ่านในนาวา และพระเจ้าทรง
ทําให้ลมพัดมาเหนือแผ่นดินโลก และน้ําทัง้ปวงก็ ลดลง 2  
น้ําพุ ทัง้หลายท่ี อยู ่ ใต้ บาดาลและชอ่งฟ้าทัง้ปวงก็ ปิด และ
ฝนท่ีตกจากฟ้าก็ หยุด 3 น้ําก็ค่อยๆลดลงจากแผ่นดินโลก
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และล่วงไปรอ้ยหา้สิบวนัแล้ วน ้ําก็ ลดลง 4  ณ เดือนท่ี เจ ็ดว ั
นที ่ สิ บเจ็ดนาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารตั 5 น้ําก็ค่อยๆ
ลดลงจนถึงเดือนท่ี สิบ ในเดือนท่ี สิบ  ณ  วนัท่ี  หน ึ่งของเดือน
น้ัน ยอดภูเขาต่างๆโผล่ขึ้นมา 6 ต่อจากน้ั นอ ีกส่ี สิ บวนั โน
อาห ์ก็ เปิดชอ่งในนาวาท่ีท่านได้ทําไว ้น้ัน 7 ท่านปล่อยกา
ตัวหน่ึง ซ่ึ งม ันบินไปมาจนกระทัง้น้ําลดแหง้จากแผ่นดิน
โลก 8 ท่านจึงปล่อยนกเขาตัวหน่ึ งด ้วยเพื่อจะรู ้วา่น ้ําได้ลด
ลงจากพื้นแผ่นดินโลกหรอืยงั 9  แต่ นกเขาไม่พบท่ี ท่ี จะจับ
อาศัยอยู ่ได้ เพราะน้ํายงัท่วมทัว่พื้นแผ่นดินโลกอยู่ มันจึง
ได้ กล ับมาหาท่านในนาวา ดังน้ันท่านจึงยื่ นม ือออกไปจับ
นกเขาเข้ามาไว้ด้วยกันในนาวา 10 ท่านคอยอยู ่อ ีกเจ็ดวนั
ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอกีครัง้หน่ึง 11 ในเวลาเยน็
นกเขาก็ กล ับมายงัท่าน  ดู  เถิด มันคาบใบมะกอกเทศเขียว
สดมา ดังน้ันโนอาหจึ์งรู ้วา่ น้ําได้ลดลงจากแผ่นดินโลกแล้ว
12 ท่านคอยอยู ่อ ีกเจ็ดวนั และปล่อยนกเขาออกไป  แล ้วมัน
ไม่ กล ับมาหาท่านอกีเลย 13 ต่อมาปี ท่ี หกรอ้ยเอด็เดือนท่ี หน 
ึ่งว ันที ่ หน ่ึงของเดือนน้ันน้ําก็ แห ้งจากแผ่นดินโลก โนอาห ์
ก็ เปิดหลังคาของนาวาและมองดู  ดู  เถิด พื้นแผ่นดินแหง้
แล้ว 14 ในเดือนท่ีสองว ันที ่ ย ่ี สิ บเจ็ดของเดือนน้ันแผ่นดิน
โลกก็ แห ้งสนิท 15 พระเจ้าตรสัแก่โนอาห ์วา่ 16 �จงออกไป
จากนาวา ทัง้เจ้า  ภรรยา  บุตรชาย และบุตรสะใภ้ทัง้หลาย
ของเจ้า 17 จงพาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่ด้วยกั นก ับเจ้า คือ
บรรดาเน้ือหนัง ทัง้นก  สัตว ์ ใช้งาน และสัตวเ์ล้ือยคลานทัง้
ปวงท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลกให ้ออกมา เพื่อพวกมันจะ
ทวมีากขึ้นบนแผ่นดินโลก และมีลูกดกทวมีากขึ้นบนแผ่น
ดินโลก� 18 โนอาหจึ์งออกไป  พร อ้มทั ้งบ ุตรชาย  ภรรยา และ
บุตรสะใภ้ทัง้หลายท่ี อยู ่กั บท ่าน 19  สัตว ์ป่าทัง้ปวง บรรดา
สัตว ์เล้ือยคลาน นกทัง้ปวง และทุกสิง่ท่ีคลานไปมาบนแผ่น
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ดินโลกตามชนิดของพวกมันออกไปจากนาวา
โนอาหถ์วายเครือ่งบู ชา 

20 โน อาห ์ก็ สรา้ง แท่น บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ เอา
บรรดา สัตว ์ท่ี สะอาด และ บรรดา นก ท่ี สะอาด ถวาย เป็น
เครือ่งเผาบูชาท่ีแท่นน้ัน 21 พระเยโฮวาห ์ได้ ดมกลิน่หอม
หวาน และพระเยโฮวาห์ทรงดําริในพระทัยวา่ �เราจะไม่
สาปแชง่แผ่นดิ นอ ีกเพราะเหตุ มนษุย ์ ด้วยวา่เจตนาในใจ
ของเขาล้วนแต่ชัว่รา้ยตัง้แต่เด็กมา เราจะไม่ประหารสิง่ทัง้
ปวงท่ี มี  ช ีว ิตอ ีกเหมือนอยา่งท่ีเราได้กระทําแล้ วน ้ัน 22  ใน
ขณะท่ี โลกยงัดํารงอยู ่น้ัน จะมี ฤดู หวา่นฤดู เก็บเก่ียว เวลา
เยน็เวลารอ้น  ฤดู รอ้นฤดู หนาว กลางวนักลางคืนต่อไป�

9
 คุ ณค่าของชวีติ

1 พระเจ้า ทรง อวย พระพร แก่ โน อาห์ และ บุตร ชาย ทัง้
หลายของท่าน และตรสัแก่พวกเขาวา่ �จงมีลูกดก และ
ทวมีากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 2  สัตว ์ป่าทัง้ปวงบนแผ่นดินโลก
บรรดานกในอากาศ  สิ ่งทัง้ปวงท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลก
และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัว
ต่อพวกเจ้า พวกมันจะถูกมอบอยู่ในมือพวกเจ้า 3  สิ ่งทัง้
ปวงท่ี มี  ช ีวติเคล่ือนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เชน่
เดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิง่ให ้แก่ พวกเจ้า 4  แต่ เน้ื 
อก ับชวีติของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอยา่กินเลย

 ผู้  ท่ี ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชวีติ
5 โลหติเจ้าท่ีเป็นชวีติของเจ้าเราจะเรยีกเอาแน่ นอน เรา

จะเรยีกเอาจากชวีติของสัตว์ป่าทัง้ปวงและจากมื อมนษุย ์
เราจะเรยีกเอาชวีติมนษุย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน 6  ผู้ 
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ใดทําให้โลหติของมนษุย ์ไหล  ผู้ อื่นจะทําให ้ผู้ น้ันโลหติไหล
เพราะวา่พระเจ้าทรงสรา้งมนษุย์ตามแบบพระฉายาของ
พระองค์ 7  เจ้ าจงมีลูกดกทวีมากขึ้ นอ ุดมบรบูิ รณ ์ในแผ่น
ดินโลกและทวีมากขึ้นในน้ัน� 8 พระเจ้าจึงตรสัแก่โนอาห์
และบุตรชายทัง้หลายท่ี อยู ่กั บท ่านวา่

พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
9 � ดู  เถิด เราตัง้พันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับ

เชื้อสายของเจ้าสืบไป 10และกับสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่กับ
เจ้า ทัง้นก  สัตว ์ ใช้งาน และบรรดาสัตวป่์าบนแผ่นดินโลกท่ี 
อยู ่กับเจ้า  สัตว ์ทัง้ปวงท่ีออกจากนาวา รวมทัง้บรรดาสัตว์
ป่าบนแผ่นดินโลก 11 เราจะตัง้พันธสัญญาของเราไว้กับ
พวกเจ้าวา่ จะไม่ มี การทําลายบรรดาเน้ือหนังโดยน้ําท่วม
อกี จะไม่ มีน ํ้ามาท่วมทําลายโลกอกีต่อไป� 12 พระเจ้าตร ัสว 
่า � น่ี เป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาซ่ึงเราตัง้ไว้ระหวา่ง
เรากับพวกเจ้า และสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่กับเจ้า ในทุก
ชัว่อายุตลอดไปเป็นนิตย์ 13 เราได้ตัง้รุง้ของเราไว ้ท่ี เมฆและ
มันจะเป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาระหวา่งเรากับแผ่น
ดินโลก 14 และต่อมาเม่ือเราให ้มี เมฆเหนือแผ่นดินโลก จะ
เห ็นร ุ้งท่ีเมฆน้ัน 15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซ่ึ 
งม รีะหวา่งเรากับพวกเจ้าและสิง่ท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวงแหง่บรรดา
เน้ือหนัง และน้ําจะไม่มาท่วมทําลายบรรดาเน้ือหนั งอ ีกต่อ
ไป 16 จะมีรุง้ท่ีเมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึง
พันธสัญญานิรนัดร์ ระหวา่งพระเจ้ากับสิง่ทัง้ปวงท่ี มี  ช ีวติ
แหง่บรรดาเน้ือหนังท่ี อยู ่บนแผ่นดินโลก� 17 และพระเจ้า
ตรสัแก่โนอาห ์วา่ � น่ี เป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาซ่ึง
เราได้ตัง้ไว้ระหวา่งเรากับบรรดาเน้ือหนังบนแผ่นดินโลก�
18  บุ ตรชายของโนอาห ์ท่ี  ได้ ออกจากนาวา คือเชม  ฮาม และ
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ยาเฟท และฮามเป็นบิดาของคานาอนั 19  น่ี เป็นบุตรชาย
สามคนของโนอาห์ และมนษุย ์ท่ี กระจัดกระจายออกไปทัว่
โลกมาจากคนเหล่าน้ี

โนอาหเ์มาเหล้าองุน่
20 โนอาหเ์ริม่เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน่ 21 ท่านได้

ด่ืมเหล้าองุน่จนเมา และท่านก็ เปล ือยกายอยู่ในเต็นท์ของ
ท่าน 22  ฮาม  บิ ดาของคานาอนั  เห ็นบิดาของตนเปลือยกาย
อยู่ จึงบอกพีน้่องทัง้สองคนของเขาท่ี อยู ่ ภายนอก 23 เชมกับ
ยาเฟทเอาผ้าผืนหน่ึงพาดบ่าของเขาทัง้สองคนเดินหนัหลัง
เข้าไปปกปิดกายบิดาของพวกเขาท่ี เปล ือยอยู่ และมิ ได้ หนั
หน้าดูกายบิดาของพวกเขาท่ี เปล ือยอยู ่น้ัน 24 โนอาห์สรา่ง
เมาแล้วจึงรูว้า่บุตรชายสุดท้องของเขาได้ทําอะไรแก่ ท่าน 

คานาอนัถูกสาปแชง่
25 ท่านพูดวา่ �คานาอนัจงถูกสาปแชง่ และเขาจะเป็น

ทาสแหง่ทาสทัง้หลายของพี่ น้องของเขา� 26 ท่านพูดวา่
�สรรเสรญิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอนัจะ
เป็นทาสของเขา 27 พระเจ้าจะทรงเพิม่พูนยาเฟทและเขา
จะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม และคานาอนัจะเป็นทาสของ
เขา� 28 หลังจากน้ําท่วมโนอาห ์มี  ช ีวิตต่อไปอกีสามรอ้ยหา้
สิบปี 29 รวมอายุของโนอาห ์ได้  เก ้ารอ้ยหา้สิบปีและท่านได้ 
สิน้ชวีติ 

10
1  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของบุตรชายทัง้หลายของโนอาห์

คือเชม  ฮาม และยาเฟท และพวกเขากําเนิดบุตรชายหลาย
คนหลังน้ําท่วม
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เชื้อสายของยาเฟท
2  บุ ตรชายทัง้หลายของยาเฟทชื่อโกเมอร์ มาโกก  มีเดีย 

ยาวาน  ทูบ ัล เมเชค และทิราส 3  บุ ตรชายทัง้หลายของโกเม
อรช์ื่ ออ ัชเคนัส  ร ีฟาท และโทการมาห์ 4  บุ ตรชายทัง้หลาย
ของยาวานชื่อเอลีชาห์ ทารชชิ คิทธิม และโดดานิม 5 จาก
เชื้อสายเหล่าน้ี อาณาเขตของชนชาติทัง้หลายได้ แบ ่งแยก
ตามดินแดนต่างๆของพวกเขา  แต่ ละคนตามภาษาของเขา
ตามครอบครวัของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา

เชื้อสายของฮาม
6  บุ ตรชายทัง้หลายของฮามชื่อคูช  มิ สรายมิ  พู ต และ

คานาอนั 7  บุ ตรชายทัง้หลายของคูชชื่อเส-บา ฮาวลิาห์ สับ
ทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทัง้หลายของรา
อามาห์ชื่อเชบา และเดดาน 8  คู ชให้กําเนิดบุตรชื่อนิมโรด
เขาเริม่เป็นคนมีอาํนาจมากบนแผ่นดินโลก 9 เขาเป็นพราน
ท่ี มี กําลังมากต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ดังน้ันจึงวา่ �เห
มือนกั บน ิมโรดพรานท่ี มี กําลังมากต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห�์ 10การเริม่ต้นของอาณาจักรเขาคือเมืองบาเบล เมือง
เอเรก เมืองอ ัคค ัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่นดินของชินาร์
11 ฝ่ายอสัซูรจึงออกไปจากแผ่นดินของชินาร ์น้ัน และสรา้ง
เมืองนีนะเวห์ เมืองเรโหโบทและเมืองคาลาห์ 12 และเมือง
เรเสนซ่ึงอยู่ระหวา่งเมืองนีนะเวห์กับเมืองคาลาห์ เมืองน้ี
เป็นเมืองใหญ่ 13  มิ สรายมิให้กําเนิดบุตรชื่อลู ดิ ม อานามิม
เลหะบิม นัฟทูฮมิ 14 ปัทรุ สิ ม คัสลูฮมิ ( ผู้ ซ่ึงออกมาจากเขา
คือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทรมิ 15 คานาอนัให้กําเนิดบุตร
หวัปีชื่อไซดอนและเฮท 16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คน
เกอร์กาชี 17 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวดั คน
เศเมอร์ และคนฮามัท และภายหลังน้ันครอบครวัต่างๆของ
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คนคานาอ ันก ็กระจัดกระจายออกไป 19 เขตแดนของคนคา
นาอนัจากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึงเมืองกา
ซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอดัมาห์ และ
เมืองเศโบยมิจนถึงเมืองลาชา 20  น่ี เป็นบุตรชายทัง้หลาย
ของฮาม ตามครอบครวัของพวกเขา ตามภาษาของพวก
เขา ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา

เชื้อสายของเชม
21  เชน่ เดียวกัน เชม ผู้ เป็นบรรพบุรุษของบรรดาชนเอ

เบอร์  ผู้ เป็นพี่ชายคนโตของยาเฟท เขาก็ ให ้กําเนิดบุตร
หลายคนด้วย 22  บุ ตรของเชมชื่อเอลาม อสัชูร อารฟัคชาด
ลูด และอารมั 23  บุ ตรอารมัชื่ ออ ูส ฮุล เกเธอร์ และมัช
24 อารฟัคชาดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห ์ให ้กําเนิด
บุตรชื่อเอเบอร์ 25 เอเบอร ์ให ้กําเนิดบุตรชายสองคน คน
หน่ึงชื่อเพเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก
และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน 26 โยกทานให้กําเนิดบุตร
ชื่ ออ ัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโดรมั
 อุ ซาล  ดิ คลาห์ 28 โอบาล  อาบ ีมาเอล เชบา 29 โอฟีร์ ฮา
วิลาห์ และโยบับ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายทัง้หลายของโยก
ทาน 30  ท่ีอยู ่อาศัยของพวกเขาเริม่จากเมืองเมชาไปทางเส
ฟาร ์เท ือกเขาทางทิศตะวนัออก 31  น่ี เป็นบุตรชายทัง้หลาย
ของเชม ตามครอบครวัของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา
ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา 32  น่ี 
เป็นครอบครวัต่างๆของบุตรชายทัง้หลายของโนอาห์ ตาม
พงศ์ พันธุ ์ของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา และจากคน
เหล่าน้ี ประชาชาติ ทัง้หลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภาย
หลังน้ําท่วม
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11
หอบาเบล

1 ทัว่ แผ่น ดิน โลก มี ภาษา เดียว และ มี สําเนียง เดียวกัน
2 และต่อมาเม่ือพวกเขาเดินทางจากทิศตะวนัออก  ก็ พบ
ท่ีราบในแผ่นดินชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน 3  แล ้ว
พวกเขาต่างคนต่างก็ พู  ดก ั นว ่า �มาเถิด  ให ้พวกเราทําอฐิ
และเผามันให ้แข็ง � พวกเขาจึ งม ีอฐิใช้ต่างหนิและมียาง
มะตอยใช้ต่างปูนสอ 4 เขาทัง้หลายพูดวา่ �มาเถิด  ให ้พวก
เราสรา้งเมืองขึ้นเมืองหน่ึงและก่อหอให้ยอดของมันไปถึง
ฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสรา้งชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อ
วา่พวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่พื้นแผ่นดินโลก�

พระเจ้าทรงทําให ้เก ิดภาษาต่างๆ
5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและ

หอน้ันซ่ึ งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย ์ได้ ก่อสรา้งขึ้น 6  แล ้วพระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด คนเหล่าน้ี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 
และพวกเขาทัง้ปวงมีภาษาเดียว พวกเขาเริม่ทําเชน่น้ี แล้ว 
 ประเด ๋ียวจะไม่ มี อะไรหยุดยัง้พวกเขาได้ในสิง่ท่ีพวกเขาคิด
จะทํา 7 มาเถิด  ให ้พวกเราลงไปและทําให้ภาษาของเขา
วุน่วายท่ี น่ัน เพื่อไม่ ให ้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้� 8 ดังน้ันพระ
เยโฮวาห์จึงทรงทําให้เขากระจัดกระจายจากท่ีน่ันไปทัว่พื้น
แผ่นดิน พวกเขาก็เลิกสรา้งเมืองน้ัน 9  เหตุ ฉะน้ันจึงเรยีก
ชื่อเมืองน้ั นว ่า บาเบล เพราะวา่ท่ีน่ันพระเยโฮวาหท์รงทําให้
ภาษาของทัว่โลกวุน่วาย  และ  ณ จากท่ีน่ันพระเยโฮวาห ์ได้ 
ทรงทําใหพ้วกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่พื้นแผ่นดินโลก

เชื้อสายของอบัราม
10  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเชม เชมมี อายุ  ได้ รอ้ยปีและ

ให้ กําเนิด บุตรชื่ออารฟัคชาด หลัง น้ํา ท่วมสองปี 11 หลัง



 หน ังสือปฐมกาล 11:12 xxvi  หน ังสือปฐมกาล 11:27

จากเชมให้กําเนิดอารฟัคชาดแล้ วก ็ มีอายุ ต่อไปอ ีกห ้ารอ้ย
ปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 12 อารฟัค
ชาด มี อายุ  ได้ สามสิบ หา้ ปี และ ให้ กําเนิด บุตร ชื่อ เช ลาห์
13 หลังจากอารฟัคชาดให้กําเนิดเชลาห ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไป
อกีส่ีรอ้ยสามปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 14 เชลาห ์มีอายุ  ได้ สามสิบ ปีและให้ กําเนิด บุตรชื่อ เอ
เบอร์ 15 หลังจากเชลาห ์ให ้กําเนิดเอเบอร ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไป
อกีส่ีรอ้ยสามปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 16 เอเบอร ์มีอายุ  ได้ สามสิบส่ี ปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเป
เลก 17 หลังจากเอเบอร ์ให ้กําเนิด เปเลกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อ
ไปอกีส่ีรอ้ยสามสิบปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 18 เปเลกมี อายุ  ได้ สามสิบปีและให้กําเนิดบุตรชื่อ
เรอู 19 หลังจากเปเลกให้กําเนิดเรอู แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอกี
สองรอ้ยเก้าปี และให้ กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 20  เรอ ู มีอายุ  ได้ สามสิบสองปีและให้กําเนิดบุตรชื่อเสรุก
21 หลังจากเรอู ให ้กําเนิดเสรุกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อไปอกีสองรอ้ย
เจ็ดปี และใหกํ้าเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 22 เสรุก
มี อายุ  ได้ สามสิบปีและให้กําเนิดบุตรชื่อนาโฮร์ 23 หลังจาก
เสรุกให้กําเนิดนาโฮร ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอกีสองรอ้ยปี และ
ให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 24 นาโฮร ์มีอายุ  ได้  
ย ่ี สิ บเก้าปีและให้กําเนิดบุตรชื่อเทราห์ 25 หลังจากนาโฮร ์
ให ้กําเนิดเทราห ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอ ีกร ้อยสิบเก้าปี และให้
กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 26 เทราห ์มีอายุ  ได้  
เจ ็ดสิบปีและให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ับราม นาโฮร์ และฮาราน
27  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเทราห์ เทราห ์ให ้กําเนิดอบัราม
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นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กําเนิดบุตรชื่อโลท 28 ฮา
รานได้ สิ ้นช ีวติก ่อนเทราห ์ผู้ เป็นบิดาของเขาในแผ่นดิ นที ่
เขาบังเกิด ในเมืองเออรข์องชาวเคลเดีย 29 อบัรามและนา
โฮร์ต่างก็ ได้  ภรรยา ภรรยาของอบัรามมีชื่อวา่ซาราย และ
ภรรยาของนาโฮร ์มี ชื่อวา่มิลคาห ์ผู้ เป็นบุ ตร ีของฮาราน  ผู้ 
เป็นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอสิคาห์ 30  แต่ นางซาราย
ได้ เป็นหมัน นางหามี บุ ตรไม่

อบัรามในเมืองฮาราน
31 เทราห ์ก็ พาอบัรามบุตรชายของเขากับโลทบุตรชาย

ของฮารานผู้ เป็นหลานชายของเขาและนางซาราย  บุ ต
รสะใภ้ของเขาผูเ้ป็นภรรยาของอบัรามบุตรชายของเขา เขา
ทัง้หลายออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย  จะเข้ าไปยงั
แผ่นดินคานาอนั พวกเขามาถึงเมืองฮารานแล้ วก ็อาศัยอยู ่
ท่ีน่ัน 32 รวมอายุเทราห ์ได้ สองรอ้ยหา้ปี และเทราห ์ก็ได้  สิ ้น
ชวีติในเมืองฮาราน

12
พันธสัญญาต่ ออ ับราม

1 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่อบัรามแล้ วว ่า � เจ้ าจงออกไป
จากประเทศของเจ้า จากญาติ พี่ น้องของเจ้า และจากบ้าน
บิดาของเจ้า ไปยงัแผ่นดิ นที เ่ราจะชี ้ให ้ เจ้ าเหน็ 2 เราจะทําให ้
เจ้ าเป็นชนชาติ ใหญ่  ชนชาติ  หน่ึง เราจะอวยพรเจ้า  ทําให ้ เจ้ 
ามีชื่อเสียงใหญ่ โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร 3 เราจะ
อวยพรผู้ ท่ี อวยพรเจ้า และสาปแชง่ผู้ ท่ี สาปแชง่เจ้า บรรดา
ครอบคร ัวท ัว่แผ่นดินโลกจะได้รบัพระพรเพราะเจ้า�

อบัรามในดินแดนปาเลสไตน์
4 ดัง น้ั นอ ับราม จึงออกไปตาม ท่ีพระ เยโฮวาห ์ได้ ตรสั

แก่ ท่านและโลทก็ไปกั บท ่าน อบัรามมี อายุ  ได้  เจ ็ดสิบหา้
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ปีขณะเม่ือท่านออกจากเมืองฮาราน 5 อบัรามพานางซา
รายภรรยาของท่าน โลทบุตรชายของน้องชายท่าน บรรดา
ทรพัย ์สิ ่งของของพวกเขาท่ี ได้ สะสมไว้ และผู้คนทัง้หลาย
ท่ี ได้  ไว ้ ท่ี เมืองฮาราน พวกเขาออกไปเพื่อเข้าไปยงัแผ่นดิน
คานาอนั และพวกเขาไปถึงแผ่นดินคานาอนั 6 อบัรามเดิน
ผ่านแผ่นดินน้ันจนถึงสถานท่ีเมืองเชเคม คือท่ีราบโมเรห์
คราวน้ันชาวคานาอนัยงัอยู่ในแผ่นดินน้ัน 7 พระเยโฮวาห์
ทรงปรากฏแก่อบัรามและตร ัสว ่า �เราจะให ้แผ่ นดินน้ี แก่ 
เชื้อสายของเจ้า� อบัรามจึงสรา้งแท่นบูชาท่ีน่ันถวายแด่
พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงปรากฏแก่ ท่าน 8 ท่านยา้ยไปจากท่ีน่ัน
มาถึงภูเขาลูกหน่ึงทางทิศตะวนัออกของเมืองเบธเอลแล้ว
ตัง้เต็นท์ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยูท่างทิศตะวนัตกและ
เมืองอยัอยู่ทางทิศตะวนัออก  ณ  ท่ี น่ันท่านสรา้งแท่นบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ และรอ้งออกพระนามของพระเยโฮวาห์
9 และอบัรามก็ยงัคงเดินทางเรือ่ยไป ไปทางทิศใต้

 การก ันดารอาหารทําใหอ้บัรามไปยงัประเทศอยีปิต์
10  เก ิดการกันดารอาหาร ท่ี แผ่นดิน อบัรามได้ลงไปย ั

งอ ียปิต์เพื่ออาศัยอยู ่ท่ี น่ัน เพราะวา่การกันดารอาหารใน
แผ่นดินน้ันมากยิง่นัก 11 ต่อมาเม่ือท่านใกล้ จะเข้ าอยีปิต์
ท่านจึงพู ดก ับนางซารายภรรยาของท่านวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี 
ข้าพเจ้ารูว้า่เจ้าเป็นหญิงรูปงามน่าดู 12 เพราะฉะน้ันต่อมา
เม่ือคนอยีปิต์จะเหน็เจ้า พวกเขาจะพูดวา่ � น่ี เป็นภรรยา
ของเขา� และพวกเขาจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย  แต่ พวกเขาจะไว ้
ช ีวติเจ้า 13  กรุ ณาพูดวา่เจ้าเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้าจะอยู่อยา่งสุขสบายเพราะเหน็แก่ เจ้า และข้าพเจ้า
จะ มี ช ีวติ เพราะ เหตุ เจ้า � 14 ต่อ มา เม่ื ออ ับรามเข้าไป ใน
อยีปิต์ แล้ว คนอยีปิต์ เห ็ นว ่าหญิงคนน้ี รู ปงามยิง่นัก 15 พวก
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เจ้านายของฟาโรห ์เห ็นนางด้วยเช ่นก ัน และทูลยกยอ่งนาง
ต่อพระพักตร ์ฟาโรห ์และหญิงน้ันจึงถูกนําเข้าไปอยู่ในวงั
ของฟาโรห์ 16  ฟาโรห ์ ได้ โปรดปรานอบัรามมากเพราะเหน็
แก่ นาง ท่านได้ แกะ  ววั ลาตัวผู้  ทาส  ทาสี ลาตัวเมีย และ
อูฐจํานวนมาก 17 และพระเยโฮวาห์ทรงทําให ้เก ิดภัยพิบั ติ  
แก่  ฟาโรห ์และราชวงศ์ของท่านด้วยภัยพิบั ติ รา้ยแรงต่างๆ
เพราะเหตุนางซารายภรรยาของอบัราม 18  ฟาโรห ์จึงเรยีก
อบัรามมาและตร ัสว ่า �ทําไมเจ้าจึงทําเชน่น้ี แก่  เรา ทําไม
เจ้า ไม่ บอก เรา วา่ นาง เป็น ภรรยา ของ เจ้า 19 ทําไม เจ้า วา่
�เธอเป็นน้องสาวของข้าพระองค์� ดังน้ันเราเกือบจะรบั
นางมาเป็นภรรยาของเรา ฉะน้ันบัดน้ี จงดู ภรรยาของเจ้า
จงรบันางไปและออกไปตามทางของเจ้า� 20  ฟาโรห ์จึง
รบัสัง่พวกคนใช้เรือ่งท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน ภรรยา
และสิง่สารพัดท่ีท่านมี อยู ่ออกไปเสีย

13
อบัรามกลับไปเมืองเบธเอล

1 อบัรามจึงขึ้นไปจากอยีปิต์ ท่านและภรรยาของท่าน
และสิง่สารพัดท่ีท่านมี อยู ่ พร ้อมกับโลท  เข ้าไปทางทิศใต้
2 อบัรามก็มัง่คัง่สมบู รณ ์ด้วยฝูงสัตว์ เงนิและทองเป็ นอ ัน
มาก 3 ท่านเดินทางต่อไปจากทิศใต้จนถึงเมืองเบธเอล ถึง
สถานท่ี ท่ี  เต็นท์ ของท่านเคยตัง้อยู ่คราวก่อน ระหวา่งเมือง
เบธเอลกับเมืองอยั 4 จนถึงสถานท่ีตัง้แท่นบูชาซ่ึงเม่ื อก ่อ
นท่านเคยสรา้งไว ้ท่ี น่ัน และอบัรามรอ้งออกพระนามของ
พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

อบัรามแยกจากโลท
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5 โลทซ่ึงไปกับอบัรามมีฝูงแพะแกะ ฝูงววัและเต็นท์ เชน่
กัน 6  แผ่ นดินไม่กวา้งขวางพอท่ีพวกเขาจะอาศัยอยู่ด้วย
กันได้ เพราะทรพัย ์สิ ่งของของพวกเขามี อยู ่ มาก ดัง น้ัน
พวกเขาจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 7  เก ิ ดม ีการว ิวาทก ัน
ระหวา่งคนเล้ียงสัตว์ของอบัรามกับคนเล้ียงสัตว์ของโลท
ขณะน้ันคนคานาอนัและคนเปรีสซียงัอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดิน
น่ัน 8 อบัรามจึงพู ดก ับโลทวา่ � กรุ ณาอยา่ให ้มี การว ิวาทก ัน
เลยระหวา่งเรากับเจ้า และระหวา่งคนเล้ียงสัตวข์องเรากับ
คนเล้ียงสัตวข์องเจ้า เพราะเราทัง้สองเป็นญาติ กัน 9  แผ่ น
ดินทัง้หมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิ ใช ่ หรอื โปรดจงแยกไปจากเรา
เถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรอืถ้าเจ้าไป
ทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ�

โลทเข้าไปเมืองโสโดม
10 โลทเงยหน้าขึ้นแลดูและเห ็นว ่าบรรดาท่ีราบลุ่มของ

แม่น้ําจอรแ์ดนมีน้ําบรบูิ รณ ์ อยู ่ ทุกแหง่ เหมือนพระอุทยาน
ของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดิ นอ ียปิต์ไปทางเมืองโศ
อาร์  ก่อนท่ี พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ 11 ดังน้ันโลทจึงเลือกบรรดาท่ีราบลุ่มของแม่น้ํา
จอร ์แดน โลทเดินทางไปทิศตะวนัออกและเขาทัง้สองจึง
แยกจากกันไป 12 อบัรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอนั โล
ทอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆท่ีราบลุ่มและตัง้เต็นท์ ใกล้ เมืองโส
โดม 13  แต่ ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชัว่ชา้และเป็นคนบาปต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์เป็นอนัมาก 

ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ ออ ับรามท่ีมัมเร
14 ภายหลังท่ีโลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรสั

แก่อบัรามวา่ �จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดูจากสถานท่ี 
ท่ี  เจ้ าอยู ่น้ี ไปทางทิศเหนือ  ทิศใต้ ทิศตะวนัออกและทิศ
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ตะวนัตก 15 เพราะวา่แผ่นดินทัง้หมดซ่ึงเจ้าเหน็ น้ีเราจะ
ยกให ้เจ้ าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ 16 เราจะ
กระทําใหเ้ชื้อสายของเจ้าเหมือนอยา่งผงคลี ดิน ดังน้ันถ้าผู้
ใดสามารถนับผงคลี ดิ นได้ ก็ จะนับเชื้อสายของเจ้าได้ เชน่กัน 
17 จงลุกขึ้นเดินไปทัว่แผ่นดินทางด้านยาวด้านกวา้ง เพราะ
เราจะยกให ้เจ้า � 18 ดังน้ั นอ ับรามจึงยกเต็นท์มาและอาศัย
อยู ่ท่ี ราบของมัมเร ซ่ึงอยู่ในเฮโบรนและสรา้งแท่นบู ชาต ่อ
พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตร ิยเ์คโดรล์าโอเมอร์

1 และต่อมาในสมัยของอมัราเฟลกษั ตร ิยเ์มืองชนิาร์ อารี
โอคกษั ตร ิย์เมืองเอลลาสาร์ เคโดรล์าโอเมอร ์กษัตรยิ ์เมือง
เอลาม และทิดาลกษั ตร ิย ์แห ่งประชาชาติ 2  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  
ได้ ทําสงครามรบสู้กับเบรากษั ตร ิย์เมืองโสโดม  บิ รชากษั 
ตร ิย์เมืองโกโมราห์  ช ินาบกษั ตร ิย์เมืองอดัมาห์ เชเมเบอร ์
กษัตรยิ ์เมืองเศโบยมิ และกษั ตร ิยเ์มืองเบลาคือเมืองโศอาร์
3 บรรดากษั ตร ิย ์เหล่าน้ี รวมทั พก ัน  ณ  ท่ี หุบเขาสิดดิมซ่ึง
คือทะเลเกลือ 4  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี ยอมขึ้นแก่ กษัตรยิ ์เคโดรล์า
โอเมอร ์สิ บสองปี และในปี ท่ี  สิ บสามกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี  ก็  กบฏ 
5 และในปี ท่ี  สิ บส่ี กษัตรยิ ์เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษั 
ตร ิย ์ท่ีอยู ่กั บท ่านยกมาตีคนเรฟาอ ิมท ่ีเมืองอชัทาโรท คา
รนาอมิ คนศู ซิ  มท ่ีเมืองฮาม และคนเอมิ มท ่ีเมืองชาเวห์ คี
รยิาธาอมิ 6 ชาวโฮร ีท่ี  ภู เขาเสอรีซ่ึ์งเป็นของพวกเขา จนถึง
เมืองเอลปารานซ่ึงอยู ่ใกล้  ถิน่ทุรกันดาร 7  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  
กล ับมาถึงเมืองเอนมิสปัทซ่ึงคือเมืองคาเดช และยกมาตี 
แผ่ นดินทัง้สิน้ของคนอามาเลข และคนอาโมไรต์ ท่ี อาศัย
อยู่  ณ เมืองฮาซาโซนทามาร ์ด้วย 8 และกษั ตร ิย์เมืองโส
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โดม  กษัตรยิ ์เมืองโกโมราห์  กษัตรยิ ์เมืองอดัมาห์  กษัตรยิ ์
เมืองเศโบยมิ และกษั ตร ิย์เมืองเบลา (คือเมืองโศอาร�์  
ก็ ออกไปทําสงครามรบสู้กับกษั ตร ิย ์เหล่าน้ัน  ณ  ท่ี หุบเขา
สิดดิม 9 กับเคโดรล์าโอเมอร ์กษัตรยิ ์เมืองเอลาม ทิดาลกษั 
ตร ิย ์แห ่งประชาชาติ อมัราเฟลกษั ตร ิย์เมืองชินาร์ และอา
รโีอคกษั ตร ิย์เมืองเอลลาสาร์  กษัตรยิ ์ สี ่ องค์ ต่อหา้องค์ 10  
ท่ี หุบเขาสิดดิมมีบ่อยางมะตอยเต็มไปหมด  เหล่ ากษั ตร ิย์
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ์ได้  หนี มาและตกลงไปท่ี น่ัน 
และส่วนผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ ก็  หนี ไปยงัภู เขา 11  กษัตรยิ ์ เหล่ าน้ันจึง
เก็บบรรดาทรพัย ์สิ ่งของและเสบียงอาหารทัง้สิน้ของเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห ์แล้วก็  ไป 12 และได้จับโลทบุตร
ชายของน้องชายอบัรามผู้ ซ่ึงอาศัยอยู่ในเมืองโสโดมและ
ทรพัย ์สิ ่งของของเขาแล้วจากไป

อบัรามชว่ยชวีติโลท
13  แล ้วมีคนหน่ึงท่ี หนี  มาน ้ันได้บอกให้อบัรามชาวฮบีรู

เพราะวา่ท่านอาศัยอยู ่ท่ี ราบของมัมเรคนอาโมไรต์  พี่ น้อง
ของเอชโคล์และพีน้่องของอาเนอร์ คนเหล่าน้ีเป็นพันธมิตร
กับอบัราม 14 เม่ื ออ ับรามได้ย ินว ่าหลานชายของท่านถูก
จับไปเป็นเชลย ท่านจึงนําคนชาํนาญศึกท่ี เก ิดในบ้านท่าน
จํานวน สาม รอ้ย สิบ แปด คน และ ตาม ไปทั นที ่เมือง ดาน
15 ท่านจึงแยกคนของท่าน ทัง้ท่านและคนใช้ของท่านออก
เป็นกองๆในกลางคืน  ก็  เข ้าตีและไล่ตามจนถึงเมืองโฮบาห์
ซ่ึงอยู่ทาง ด้านซ้ายเมืองดามัสกัส 16 และท่านนําบรรดา
ทรพัย ์สิ ่งของกลับคืนมาหมด ทัง้นําโลทหลานชายของท่าน
 ทรพัย ์ สิ ่งของของเขา  ผู้หญิง และประชาชนกลับมาด้วย

เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหติเมืองซาเล็มอวยพรอบัราม
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17 หลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษั ตร ิยเ์คโดรล์าโอเมอร์
และกษั ตร ิย์ทัง้หลายท่ีรว่มกําลั งก ันน้ันแล้ว  กษัตรยิ ์เมือง
โสโดมก็ออกมาร ับท ่าน  ณ  ท่ี หุบเขาชาเวห์ ซ่ึงคือหุบเขาขอ
งกษั ตร ิย์ 18 เมลคีเซเดคกษั ตร ิย์เมืองซาเล็มได้นําขนมปัง
และน้ําองุน่มาให้ และท่านก็เป็นปุโรหติของพระเจ้าผู้ สูงสุด 
19 ท่านก็อวยพรแก่อบัรามวา่ � ขอให ้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรง
เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโปรดใหอ้บัรามได้รบั
พรเถิด 20 และจงสรรเสรญิแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ ได้ ทรงม
อบศั ตรู ทัง้หลายของเจ้าไวใ้นมือของเจ้า� และอบัรามก็ยก
หน่ึงในสิบจากข้าวของทัง้หมดถวายแก่ ท่าน 

อบัรามคืนของท่ี ถู กปล้นและเชลยแก่ กษัตรยิ ์เมืองโส
โดม

21  กษัตรยิ ์เมือง โส โดม ตรสั แก่ อบั ราม วา่ �ขอ คืน คน
ให ้แก่ เราและทรพัย ์สิ ่งของ น้ันเจ้าจงเอาไปเถิด� 22 อบั
รามกล่าวแก่ กษัตรยิ ์เมืองโสโดมวา่ �ข้าพเจ้าได้ยกมือของ
ข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ สูงสุด  ผู้ ทรงเป็นเจ้าของ
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 23 วา่ข้าพเจ้าจะไม่รบัเอาเส้น
ด้ายหรอืสายรดัรอ้งเท้าและข้าพเจ้าจะไม่รบัเอาสิง่ใดๆท่ี
เป็นของท่าน เกรงวา่ท่านจะกล่าววา่ �เราได้กระทําให้อบั
รามมั ่งม ี� 24  เวน้แต่  สิ ่งท่ีคนหนุ่มได้กินและส่วนของคน
ทัง้หลายซ่ึงไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร  ให ้
พวกเขารบัส่วนของพวกเขาเถิด�

15
พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคน

หน่ึงแก่อบัราม
1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี พระดํารสัของพระเยโฮวาห์

มาถึ งอ ับรามด้วยนิ มิ ตวา่ �อบัราม อยา่กลัวเลย เราเป็น
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โล่ของเจ้าและเป็นบําเหน็จยิง่ใหญ่ของเจ้า� 2 อบัรามทูล
วา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ จะทรงโปรด
ประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ ด้วยวา่ข้าพระองค์ยงัไม่ มี  บุตร 
และคนต้นเรอืนแหง่ครวัเรอืนของข้าพระองค์คนน้ีแหละ
คือเอลีเยเซอรช์าวเมืองดามัสกัส� 3 อบัรามทูลวา่ � ดู  เถิด 
 พระองค์  มิได้ ทรงประทานเชื้อสายให ้แก่ ข้าพระองค์ และดู 
เถิด คนหน่ึงท่ี เก ิดในบ้านข้าพระองค์เป็นผู้รบัมรดกของข้า
พระองค์� 4  ดู  เถิด พระดํารสัของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน
วา่ �คนน้ีจะไม่ ได้ เป็นผู้รบัมรดกของเจ้า  แต่  ผู้  ท่ี จะออกมา
จากบัน้เอวของเจ้าจะเป็นผู้รบัมรดกของเจ้า� 5  พระองค์ จึง
นําท่านออกมากลางแจ้งและตร ัสว ่า �จงมองดูฟ้าและนับ
ดวงดาวทัง้หลาย ถ้าเจ้าสามารถนับมันได้� และพระองค์
ตรสัแก่ท่านวา่ �เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเชน่ น้ัน� 6 ท่าน
เชื่อในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบ
ธรรมแก่ ท่าน 7  พระองค์ ตรสัแก่ท่านวา่ �เราคือเยโฮวาห ์
ท่ี  ได้ พาเจ้าออกจากเมืองเออรข์องชาวเคลเดีย เพื่อยกดิน
แดนน้ี ให ้เป็นมรดกแก่ เจ้า � 8 ท่านทูลวา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะรู ้ได้ อยา่งไรวา่ข้าพระองค์จะ
ได้ ดิ นแดนน้ีเป็นมรดก� 9  พระองค์ ตรสัแก่ท่านวา่ �จงเอา
ววัตัวเมียอายุสามปี แพะตัวเมียอายุสามปี แกะตัวผู้ อายุ 
สามปี นกเขาตัวหน่ึงและนกพิราบหนุ่มตัวหน่ึงมาให ้เรา �
10 ท่านจึงนําบรรดาสัตว ์เหล่าน้ี มาและผ่ากลางตัวมันวาง
ข้างละซีกตรงกัน  แต่ นกทัง้หลายน้ันท่านหาได้ผ่าไม่ 11 เม่ือ
ฝูงเหยีย่วลงมาท่ี ซากสัตว ์ เหล่าน้ัน อบัรามก็ ไล่ มันไปเสีย
12 เม่ือดวงอาทิตย ์ใกล้ จะตก อบัรามก็นอนหลับสนิท และดู 
เถิด ความหวาดกลัวความหดหูใ่จอยา่งยิ ่งก ็ทับถมท่าน

 ชนชาติ อสิราเอลจะเป็นทาส
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13  พระองค์ ตรสัแก่อบัรามวา่ �จงรู ้แน่ เถิดวา่เชื้อสาย
ของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ นที ่ ไม่ใช ่ของพวกเขา
และจะรบัใช้พวกน้ัน พวกน้ันจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาส่ีรอ้ย
ปี 14 เช ่นก ันเราจะพิพากษาประเทศน้ันซ่ึงพวกเขาจะรบัใช้
และต่อมาพวกเขาจะออกมาพรอ้มกับทรพัย ์สิ ่งของเป็ นอ ัน
มาก 15  เจ้ าจะไปตามบรรพบุรุษของเจ้าโดยผาสุก ในเวลา
ชรามากเจ้าจะถูกฝังไว้ 16  แต่ ในชัว่อายุ ท่ีส่ี พวกเขาจะกลับ
มาท่ี น่ี  อกีครัง้ เพราะวา่ความชัว่ชา้ของคนอาโมไรต์ยงัไม่ 
ครบถ้วน � 17 ต่อมาเม่ือดวงอาทิตยต์กและค่ํามืด  ดู  เถิด เตา
ท่ีควนัพลุ่งอยู่และคบเพลิงได้เล่ือนลอยมาท่ีระหวา่งกลาง
ซีกสัตว ์เหล่าน้ัน 

เขตแดนของแผ่นดินชาวอสิราเอล
18 ในวนัเดียวกันน้ันพระเยโฮวาหท์รงกระทําพันธสัญญา

กับอบัรามวา่ �เราได้ยกแผ่นดินน้ี แก่ เชื้อสายของเจ้าแล้ว
 ตัง้แต่  แม่น ้ําอยีปิต์ไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส
19 ทัง้แผ่นดินของคนเคไนต์ คนเคนัส คนขัดโมไนต์ 20 คน
ฮติไทต์ คนเปรสิซี คนเรฟาอมิ 21 คนอาโมไรต์ คนคานาอนั
คนเกอรก์าชี และคนเยบุส�

16
ซารายยกสาวใช ้ให ้เป็นภรรยาของอบัราม

1 นางซารายภรรยาของอบัรามไม่ มี  บุ ตรให ้ท่าน และนาง
มีหญิงสาวใช้ชาวอยีปิต์คนหน่ึงซ่ึ งม ีชื่อวา่ฮาการ์ 2 นางซา
รายจึงพู ดก ับอบัรามวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี พระเยโฮวาห ์ไม่  ให ้
ข้าพเจ้ามี บุตร ขอท่านกรุณาเข้าไปหาสาวใช้ของข้าพเจ้า
 บางที ข้าพเจ้าอาจจะได้ บุ ตรโดยนาง� และอบัรามก็ ฟัง
เสียงนางซาราย 3 ภายหลั งอ ับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคา
นาอนัได้ สิ บปี แล้ว นางซารายภรรยาของอบัรามก็ยกฮา
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การ์คนอยีปิต์ สาวใช ้ของตนให้เป็นภรรยาของอบัรามสามี
ของนาง 4 ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ ตัง้ครรภ์ เม่ือนาง
รู้วา่นางตัง้ครรภ์ แล้ว นางก็ ดู หมิน่นายผู้หญิงของนางใน
ใจ 5 นาง ซา ราย จึง พู ดก ับ อบั ราม วา่ � ให ้ความ ผิด ของ
ข้าพเจ้าตกอยู่กั บท ่านเถิด ข้าพเจ้าให ้สาวใช ้ของข้าพเจ้าไว้
ในออ้มอกของท่าน เม่ือนางรู้วา่นางตัง้ครรภ์ แล ้วนางก็ ดู 
หมิน่ข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษา
ระหวา่งข้าพเจ้ากั บท ่าน� 6  แต่ อบัรามพู ดก ับนางซาราย
วา่ � ดู  เถิด  สาวใช ้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า จงกระทําแก่
เขาตามท่ี เจ้ าเหน็ควร� เม่ือนางซารายเค่ียวเข็ญหญิงน้ัน
หญิงน้ันจึงหนีไปให้พ้นหน้าของนาง 7  ทูตสวรรค์ ของพระ
เยโฮวาห์พบหญิงน้ั นที ่ น้ําพุ ในถิน่ทุ รก ันดาร คือท่ี น้ําพุ ใน
ทางท่ีจะไปเมืองชูร์ 8 ทู ตน ้ันจึงพูดวา่ �ฮาการ ์สาวใช ้ของ
นางซาราย  เจ้ ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน� นางจึงทูล
วา่ �ข้าพระองค์ หนี มาใหพ้้นหน้าจากนางซารายนายผู้หญิง
ของข้าพระองค์� 9  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่
นางวา่ �จงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู ่ใต้ 
อาํนาจของเขา� 10  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล ่าว
แก่หญิงน้ั นว ่า �เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทว ีมากขึ้น เพราะ
วา่จะมีคนจํานวนมากมายจนนับไม่ ถ้วน � 11  ทูตสวรรค์ 
ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่นางวา่ � ดู  เถิด  เจ้ ามี ครรภ์  แล ้ว
และจะคลอดบุตรชายคนหน่ึง จะเรยีกชื่อของเขาวา่ อิชมา
เอล เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงรบัฟังความทุกข์ของเจ้า
12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทัง้ปวงและมือ
คนทัง้ปวงจะต่อสู้ เขา และเขาจะอาศัยอยู่ตรงหน้าบรรดา
พี่น้องของเขา� 13 นางจึงเรยีกพระนามของพระเยโฮวาห ์
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ผู้ ตรสัแก่นางวา่ � พระองค์ พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรข้า
พระองค์� เพราะนางพูดวา่ �ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระองค์ ท่ี
น่ี  ผู้ ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ด้วยหรอื� 14  เหตุ ฉะน้ัน
จึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ําวา่ เบเออลาไฮรอย  ดู  เถิด  อยู ่ระหวา่งเมือง
คาเดชกับเมืองเบเรด

การกําเนิดของอชิมาเอล
15นางฮาการค์ลอดบุตรชายคนหน่ึงให ้แก่ อบัราม อบัราม

จึงเรยีกชื่ อบ ุตรชายของท่านซ่ึงนางฮาการค์ลอดออกมาวา่
อิชมาเอล 16 เม่ือนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให ้แก่ อบัราม
น้ัน อบัรามอายุ ได้ แปดสิบหกปี

17
พระเจ้าทรงเปล่ียนชื่ ออ ับรามเป็นชื่ ออ ับราฮมั

1 เม่ืออายุอบัรามได้ เก ้าสิบเก้าปี พระเยโฮวาหท์รงปรากฏ
แก่ อบั ราม และ ตรสั แก่ ท่าน วา่ �เรา เป็น พระเจ้า  ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ จงดําเนินอยู่ ต่อหน้าเราและเจ้าจงเป็นคนดี 
รอบคอบ 2 เราจะทําพันธสัญญาของเราระหวา่งเรากับเจ้า
และจะให ้เจ้ าทว ีมากขึ้น � 3 อบัรามก็ซบหน้าลงถึ งด ินและ
พระเจ้าทรงมีพระราชปฏิสันถารกั บท ่านวา่ 4 �สําหรบัเรา  
ดู  เถิด  น่ี เป็นพันธสัญญาของเรากับเจ้า และเจ้าจะเป็นบิดา
ของประชาชาติ มากมาย 5 ชื่อของเจ้าจะไม่เรยีกวา่ อบัราม
 อกีต่อไป  แต่  เจ้ าจะมี ชื่อวา่  อบัราฮมั เพราะเราจะกระทําให ้
เจ้ าเป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย 6 เราจะกระทําให ้เจ้ า
มีลูกดกทว ีมากขึ้น เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็นชนหลายชาติ  
กษัตรยิ ์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า 7 เราจะตัง้พันธสัญญา
ของเราระหวา่งเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลัง
เจ้าตลอดชัว่อายุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ เป็น
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พระเจ้าองค์เดียวแก่ เจ้ าและเชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลัง
เจ้า 8 เราจะให ้แผ่ นดิ นที ่ เจ้ าอาศัยอยู่ เป็นคนต่างด้าว น้ี
คือ บรรดา แผ่น ดิน คา นา อนั แก่ เจ้ า และ เชื้อ สาย ของ เจ้า
ท่ีมาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ ์นิรนัดร ์และเราจะเป็น
พระเจ้าของพวกเขา�

 พิธ ีสุ หน ัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติ อสิราเอล 
9พระเจ้าตรสัแก่อบัราฮมัวา่ � เหตุ ฉะน้ันเจ้าและเชื้อสาย

ของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าตลอดชัว่อายุของพวกเขาจะรกัษา
พันธสัญญาของเรา 10  น่ี เป็นพันธสัญญาของเราซ่ึงเจ้าจะ
รกัษาระหวา่งเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลัง
เจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุ หน ัต
11  เจ้ าจะเข้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของเจ้า และ
มันจะเป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาระหวา่งเรากับเจ้า
12  ผู้ ชายท่ี มีอายุ แปดวนัจะเข้าสุ หน ัตในท่ามกลางพวกเจ้า
เด็กผู้ชายทุกคนตลอดชัว่อายุของพวกเจ้า  ผู้ ชายท่ี เก ิดใน
บ้านหรอืเอาเงนิซ้ือมาจากคนต่างด้าวใดๆซ่ึ งม ิ ใช ่เชื้อสาย
ของเจ้า 13  ผู้ ชายท่ี เก ิดในบ้านของเจ้าและผู้ชายท่ีเอาเงนิ
ซ้ือมาจําเป็นต้องเข้าสุ หน ัต และพันธสัญญาของเราจะอยู ่ท่ี 
เน้ือของเจ้า เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ 14 เด็กผู้ชายท่ี มิได้  เข้า
สุหนัต คือผู้ ท่ี  มิได้  เข ้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของ
เขา  ช ีว ิตน ้ันจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา เขาได้ละเมิด
พันธสัญญาของเรา�

พระเจ้าทรงเปล่ียนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
15และพระเจ้าตรสัแก่อบัราฮมัวา่ �สําหรบัซารายภรรยา

ของเจ้า  เจ้ าจะไม่เรยีกชื่อนางวา่ ซาราย  แต่ จะเรยีกชื่อนาง
วา่ ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่นางและให ้บุ ตรชายคนหน่ึง
แก่ เจ้ ากับนางด้วย  ใช ่เราจะอวยพรนาง นางจะเป็นมารดา
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ของชนหลายชาติ  กษัตรยิ ์ของชนหลายชาติจะมาจากนาง�
17 ดัง น้ั นอ ับราฮมัจึงซบหน้าลงหวัเราะคิดในใจของท่าน
วา่ �ชายผู้ มีอายุ  หน ่ึงรอ้ยปีจะให้กําเนิดบุตรได้ หรอื ซาราห ์
ผู้มีอายุ  ได้  เก ้าสิบปี แล ้วจะคลอดบุตรหรอื� 18 อบัราฮ ัมท 
ูลพระเจ้าวา่ � โอ  ขอให ้อิชมาเอลมี ช ีวิตอยู่ต่อพระพักตร์
ของพระองค์� 19 พระเจ้าตร ัสว ่า �ซาราหภ์รรยาของเจ้าจะ
คลอดบุตรชายคนหน่ึงแก่ เจ้ าเป็นแน่  เจ้ าจะเรยีกชื่อของ
เขาวา่ อสิอคั และเราจะตัง้พันธสัญญาของเรากับเขาและ
กับเชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิ
รนัดร์

อชิมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติ ใหญ่  ชาติ  หน่ึง 
20 สําหรบัอิชมาเอลน้ันเราได้ฟังเจ้าแล้ว  ดู  เถิด เราได้

อวยพรเขาและจะกระทําให้เขามีลูกดกทวมีากขึ้ นอ ุดมบรบูิ 
รณ ์ อยา่งยิง่ เขาจะให้กําเนิดเจ้านายสิบสององค์และเรา
จะกระทําให้ เขาเป็นชนชาติ ใหญ่  ชนชาติ  หน่ึง 21  แต่ พันธ
สัญญาของเรา เราจะตัง้ไว้กับอสิอคัซ่ึงซาราห์จะคลอดให ้
แก่  เจ้ าปี หน ้าในเวลาน้ี� 22  พระองค์  มี พระราชปฏิสันถารกั 
บท ่านเสรจ็แล้ว พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปจากอบัราฮมั 23 อบัรา
ฮมัจึงเอาอิชมาเอลบุตรชายของท่าน บรรดาคนทัง้ปวงท่ี เก 
ิดในบ้านของท่านและบรรดาคนทัง้ปวงท่ี ได้ ซ้ือมาด้วยเงนิ
ของท่าน คือผู้ชายทุกคนท่ามกลางคนท่ี อยู ่ในบ้านของอบั
ราฮมั  ให ้ เข ้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของพวกเขา
ในวนัน้ันตามท่ีพระเจ้าตรสัไว ้แก่  ท่าน 24 เม่ือท่านเข้าสุ หน 
ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของท่าน อบัราฮมัมี อายุ  เก ้าสิบ
เก้าปี 25 และอชิมาเอลบุตรชายของท่านมี อายุ  สิ บสามปีเม่ือ
เขาเข้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของเขา 26 อบัราฮมั
และอชิมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุ หน ัตในวนัเดียวกันน้ัน
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27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน  ทัง้ท่ี  เก ิดในบ้านของท่าน
และซ้ือมาด้วยเงนิจากคนต่างด้าวก็ เข ้าสุ หน ัตพรอ้มกั บท 
่าน

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย่มอบัราฮมั

1 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่เขาท่ีราบของมัมเร และ
เขาน่ังอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ในเวลาแดดรอ้น 2 เขาจึงเงยหน้า
ขึ้นมองดู และดู เถิด  มี ชายสามคนยนือยู่ข้างเขา เม่ือเขา
เหน็ท่านเหล่าน้ันจึงวิง่จากประตู เต็นท์ ไปต้อนร ับท ่านเหล่า
น้ันและก้มหน้าของเขาลงถึ งด ิน 3 และพูดวา่ � เจ้ านาย
ของข้าพเจ้า ถ้าบัด น้ีข้าพเจ้า เป็ นที ่โปรดปรานในสายตา
ของท่าน ขอท่านโปรดอยา่ผ่านไปจากผู้ รบัใช ้ของท่านเลย
4 ข้าพเจ้าขอความกรุณาจากท่านยอมให้เอาน้ํานิดหน่อย
มาล้างเท้าของท่าน และให้ท่านทัง้หลายพักใต้ ต้นไม้  เถิด 
5 ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหน่ึงมาใหแ้ละขอใหท่้านชื่น
ใจเถิด หลังจากน้ันจึงค่อยออกเดินทาง เพราะวา่ท่านมายงั
ผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว� ท่านเหล่าน้ันจึงวา่ �จงทําตามท่ี เจ้ า
กล่าวเถิด� 6 อบัราฮมัรบีเข้าไปในเต็นท์หานางซาราห์และ
พูดวา่ �จงรบีเอาแป้งละเอยีดสามถังมานวดแล้วทําขนม
บนเตา� 7 อบัราฮมัจึงวิง่ไปท่ีฝูงสัตว์เอาลูกว ัวอ ่อนและดี
ตัวหน่ึงมอบใหช้ายหนุ่มคนหน่ึงและเขาก็ ร ีบปรุงเป็นอาหาร
8 เขาเอาเนย น้ํานมและลูกววัซ่ึงเขาได้ ปรุ งแล้ วน ้ันมาวาง
ไว้ต่อหน้าท่านเหล่าน้ัน และเขายนือยู่ข้างท่านเหล่าน้ันใต้ 
ต้นไม้  แล ้ วท ่านเหล่าน้ันได้ รบัประทาน 9 ท่านเหล่าน้ันจึง
กล่าวแก่เขาวา่ �ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � และเขา
พูดวา่ � ดู  เถิด  อยู ่ในเต็นท์�
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พระสัญญาถึงการกําเนิดอสิอคั
10 ท่านจึงกล่าววา่ �เราจะกลับมาหาเจ้าแน่นอนตาม

เวลาแหง่ชวีติ และดู เถิด ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมี บุ ตร
ชายคนหน่ึง� ซาราห ์ได้ ฟังอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ซ่ึงอยู่ข้างหลัง
ท่าน 11 อบัราฮมัและซาราห ์ก็  มีอายุ  แก่ ชรามากแล้ว และ
นางซาราห ์ตามปกติ ของผู้หญิ งก ็หมดแล้ว 12 ฉะน้ันนาง
ซาราห์ จึงหวัเราะในใจพูดวา่ �ข้าพเจ้าแก่ แล้ว นายของ
ข้าพเจ้าก็ แก่  ด้วย ข้าพเจ้าจะมี ความยนิดี  อ ีกหรอื� 13 พระ
เยโฮวาห์ตรสักับอบัราฮมัวา่ �ทําไมนางซาราห์หวัเราะพูด
วา่ �ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคนหน่ึงซ่ึงข้าพเจ้าแก่ แล ้วจรงิๆ
หรอื� 14  มี  สิ ่งใดท่ียากเกินไปสําหรบัพระเยโฮวาห ์หรอื เม่ือ
ถึงเวลากําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแหง่ชวีติ และ
ซาราห์จะมี บุ ตรชายคนหน่ึง� 15 ดังน้ันนางซาราห์ปฏิเสธ
วา่ �ข้าพระองค์ มิได้  หวัเราะ � เพราะนางกลัว และพระองค์
ตร ัสว ่า � ไม่ใช ่ แต่  เจ้ าหวัเราะ�

แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
16  บุ รุษเหล่าน้ั นก ็ ลุ กขึ้นจากท่ีน่ันและมองไปทางเมืองโส

โดม อบัราฮมัไปกั บท ่านเหล่าน้ันเพื่อตามไปส่ง 17 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �เราจะซ่อนสิง่ซ่ึงเรากระทําจากอบัราฮมัหรอื
18 ด้วยวา่อบัราฮมัจะเป็นประชาชาติ ใหญ่ โตและมี กําลัง
มากอยา่งแน่ นอน และบรรดาประชาชาติทัง้หลายในแผ่น
ดินโลกจะได้รบัพระพรเพราะเขา 19 เพราะวา่เรารูจั้กเขา
เขาจะสัง่ลูกหลานและครอบครวัของเขาท่ี สืบมา พวกเขา
จะรกัษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อทําความเท่ียง
ธรรมและความยุ ติ  ธรรม เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่
อบัราฮมัตามสิง่ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสัไว ้เก ่ียวกับเขา� 20 พระ
เย โฮ วาหต์ร ัสว ่า �เพราะ เสียง รอ้ง ของ เมือง โส โดม และ
เมืองโกโมราห์ดังมากและเพราะบาปของพวกเขาก็ หน ัก
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เหลือเกิน 21 เราจะลงไปเดีย๋ว น้ี ดู วา่พวกเขากระทําตาม
เสียงรอ้งทัง้สิน้ซ่ึงมาถึงเราหรอืไม่ ถ้าไม่ เราจะรู�้ 22  บุ รุษ
เหล่าน้ันหนัหน้าจากท่ีน่ันไปทางเมืองโสโดม  แต่ อบัราฮมั
ยงัยนือยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

อบัราฮมัวงิวอนเพื่อคนชอบธรรม
23 อบัราฮมัเข้ามาใกล้ทูลวา่ � พระองค์ จะทรงทําลายคน

ชอบธรรมพรอ้มกับคนชัว่ด้วยหรอื 24  บางที  มี คนชอบธรรม
หา้สิบคนในเมืองน้ัน  พระองค์ จะทรงทําลายและไม่ละเวน้
เมืองน้ันเพราะคนชอบธรรมหา้สิบคนท่ี อยู ่ในน้ันด้วยหรอื
25 ขอพระองค์อยา่กระทําเชน่น้ี เลย  ท่ี จะฆ่าคนชอบธรรม
พรอ้มกับคนชัว่ และให้คนชอบธรรมเหมือนอยา่งคนชัว่  
ให ้การน้ันอยู่หา่งไกลจากพระองค์  ผู้ พิพากษาของทัว่แผ่น
ดินโลกจะไม่กระทําการยุ ติ ธรรมหรอื� 26 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �ถ้าเราพบคนชอบธรรมในท่ามกลางเมืองโสโดมหา้
สิบคน เราจะละเวน้ทัง้เมืองเพราะเหน็แก่ พวกเขา � 27 อบั
ราฮ ัมท ูลตอบวา่ � ดู  เถิด  กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์ มี เจตนา
ทูลต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลี ดิ น
และขี้ เถ้า 28  บางที คนชอบธรรมหา้สิบคนจะขาดไปหา้คน
 พระองค์ จะทรงทําลายเมืองน้ันทัง้เมืองเพราะขาดหา้คน
หรอื�  พระองค์ ตร ัสว ่า �ถ้าเราพบส่ี สิ บหา้คนท่ี น่ัน เราจะไม่
ทําลายเมืองน้ัน� 29 เขายงัทูลต่อพระองค์ อ ีกครัง้วา่ � บางที 
จะพบส่ี สิ บคนท่ี น่ัน � และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะไม่กระทํา
เพราะเหน็แก่ สี ่ สิ บคน� 30 เขาทูลต่อพระองค์ วา่ � โอ ขอ
ทรงโปรดอยา่ให ้องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และ
ข้าพระองค์จะกราบทูล  บางที จะพบสามสิบคนท่ี น่ัน � และ
พระองค์ตร ัสว ่า �เราจะไม่กระทําถ้าเราพบสามสิบคนท่ี น่ัน 
� 31 เขาทูลวา่ � ดู  เถิด  กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์ มี เจตนาทูลต่อ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า  บางที จะพบยี ่สิ บคนท่ี น่ัน � และพระองค์
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ตร ัสว ่า �เราจะไม่ทําลายเมืองน้ันเพราะเหน็แก่ ย ่ี สิ บคน�
32 เขาทูลวา่ � โอ ขอทรงโปรดอยา่ให ้องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้า
ทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะยงักราบทูลครัง้น้ีครัง้
เดียว  บางที จะพบสิบคนท่ี น่ัน � และพระองค์ตร ัสว ่า �เรา
จะไม่ทําลายเมืองน้ันเพราะเหน็แก่ สิ บคน� 33 เม่ือพระองค์
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอบัราฮมัจบลงแล้ว พระเยโฮ
วาห ์ได้ เสด็จไปและอบัราฮมัก็ กล ับไปท่ี อยู ่ของตน

19
 ทูตสวรรค์ สององค์มาเยีย่มโลท

1  ทูตสวรรค์ สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเยน็ โลท
ได้น่ังอยู ่ท่ี  ประตู เมืองโสโดม เม่ือโลทเหน็แล้ วก ็ ลุ กขึ้นไป
พบทูตเหล่าน้ันและได้ก้มหน้าของเขาลงถึ งด ิน 2  แล ้วเขา
กล่าววา่ � ดู  เถิด  เจ้ านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวงิวอน
ท่านโปรดกรุณาแวะไปบ้านผู้ รบัใช ้ของท่าน ค้างแรมคืนน้ี
ล้างเท้าของท่าน  แล ้ วท ่านจะได้ต่ืนแต่เชา้เดินทางต่อไป�
ทูตเหล่าน้ันกล่าววา่ �อยา่เลย  แต่ พวกเราจะค้างแรมท่ี
ถนนในคืนน้ี� 3 เขาได้รบเรา้ทูตเหล่าน้ันอยา่งมาก ทูตเหล่า
น้ันจึงแวะเข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึงจัดการเล้ียงทูต
เหล่าน้ัน ทําขนมปังไรเ้ชื้อและทูตเหล่าน้ันจึงรบัประทาน

โลทเรยีกพวกกามว ิปร ิตวา่ � พี่น้อง �
4  แต่  ก่อนท่ี ทูตเหล่าน้ันเข้านอน พวกผู้ชายเมืองน้ันคือ

พวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้แก่และหนุ่ม  ทุ กคนจากทุก
สารทิศ มาล้อมเรอืนน้ันไว้ 5 พวกเขาเรยีกโลทและพู ดก ับ
เขาวา่ � ผู้ ชายเหล่าน้ันซ่ึงมาหาท่านคืนน้ี อยู ่ ท่ีไหน จงนําเขา
เหล่าน้ันออกมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้ สมสู่ กับเขา�
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6 โลทก็ออกทางประตูไปหาพวกน้ันและปิดประตู หลังจากท่ี 
เขาออกไปแล้ว 7 และกล่าววา่ � พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอ
วงิวอนท่าน อยา่กระทําชัว่ชา้เชน่น้ี เลย 8  ดู  เถิด ข้าพเจ้ามี บุ 
ตรสาวสองคนซ่ึงไม่เคยสมสู่กับชายเลย ข้าพเจ้าขอวงิวอน
ท่าน  ขอให ้ข้าพเจ้านําพวกเธอออกมาให ้ท่าน  ให ้ท่านกระทํา
แก่พวกเธอตามท่ี เห ็นชอบในสายตาของท่านเถิด  เพียงแต่ 
อยา่กระทําอะไรแก่ชายเหล่าน้ี เลย เพราะเหตุวา่พวกเขา
เหล่าน้ี เข ้ามาอยู ่ใต้ รม่ชายคาของข้าพเจ้า� 9 พวกเขาพูด
วา่ �ถอยไป� และพวกเขาพูดอ ีกวา่ �คนน้ี เข ้ามาอาศัยอยู่
และเขาจะมาตัง้ตัวเป็นผู้ พิพากษา  บัดน้ี เราจะทําการชัว่รา้
ยกั บท ่านยิง่กวา่คนเหล่าน้ัน� พวกเขาจึงผลักคนน้ันโดย
แรงคือโลทน่ันเอง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู 10  แต่ ทูต
เหล่าน้ันจึงยื่ นม ือออกไปดึงโลทเข้ามาในบ้านและปิดประตู
11 ทูตเหล่าน้ันทําให้พวกผู้ชายท่ี อยู ่ ประตู บ้านน้ันตาบอดผู้ 
ใหญ่  ผู้น้อย ดังน้ันพวกเขาจึงหาประตูจนเหน่ือย

 ทูตสวรรค์ บอกใหโ้ลทและครอบครวัรบีออกจากเมือง
12 ทูตเหล่า น้ันจึงพู ดก ับโลทวา่ � ท่ี น่ี  มี ใครอกีไหม จง

พาบุตรเขย  บุตรชาย  บุตรสาว และสิง่ ใดๆของเจ้า ท่ี อยู ่
ในเมืองน้ีออกจากท่ี น่ี 13 เพราะพวกเราจะทําลายสถานท่ี 
แห ่งน้ีเพราะวา่เสียงรอ้งของพวกเขาดังมากยิง่ขึ้นต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งพวกเรามา
ทําลายมันเสีย� 14 โลทจึงออกไปพู ดก ับบุตรเขยของเขาซ่ึง
ได้ แต่ งงานกับบุตรสาวของเขาวา่ � ลุกขึ้น  เจ้ าจงออกไป
จากสถานท่ี น้ี เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายเมืองน้ี�  
แต่  บุ ตรเขยของเขากลั บด ูเหมือนวา่เขาพู ดล ้อเล่น 15 เม่ือ
รุง่เชา้ทูตสวรรค์ เหล่ าน้ันจึงเรง่เรา้โลทวา่ �จงลุกขึ้น พา
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ภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทัง้สองของเจ้า ซ่ึงอยู ่ท่ี น่ี ไป
เสีย เกรงวา่พวกเจ้าจะถูกทําลายพรอ้มกับความชัว่ชา้ของ
เมืองน้ี� 16  ขณะท่ี เขายงัรรีออยู่ ทูตเหล่าน้ันจึงควา้จับมือ
เขา มือภรรยาของเขาและมื อบ ุตรสาวทัง้สองของเขา พระ
เยโฮวาห์ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูตเหล่าน้ันจึงนําเขา
ออกมาและให้เขาอยู ่ท่ี  นอกเมือง 17 ต่อมาเม่ือทูตเหล่าน้ัน
นําพวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูตพูดวา่ �จงหนีเอาชวีติ
รอด อยา่ได้เหลียวหลังมาดูหรอืพักอยู ่ท่ี ราบลุ่ มท ัง้หลาย จง
หนีไปท่ี ภู เขาเกรงวา่เจ้าจะถูกทําลาย�

โลทวงิวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
18 โลท จึง กล่าว แก่ ทูต เห ล่าน้ั นว ่า � โอ  เจ้ า นาย ของ

ข้าพเจ้า อยา่ ให้ เป็น อยา่ง น้ัน เลย 19  ดู  เถิด  ผู้รบั ใช ้ของ
ท่านได้รบัพระกรุณาในสายตาของท่านและท่านมีความ
เมตตาอยา่งยิง่ ซ่ึง ท่านได้ สําแดงต่อข้าพเจ้า ในการชว่ย
ชวีติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปยงัภูเขาได้ เกรงวา่
สิง่ชัว่รา้ยจะมาถึงตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะตายเสีย 20  
ดู  เถิด  กรุ ณาเถิด เมืองน้ี อยู ่ ใกล้  ท่ี จะหนีไปถึงได้และเป็น
เมืองเล็ก  โอ โปรดให้ข้าพเจ้าหนีไปท่ี น่ัน (เป็นเมืองเล็กๆมิ 
ใช ่ หรอื ) และชวีติของข้าพเจ้าจะรอด� 21 ทูตกล่าวแก่เขา
วา่ � ดู  เถิด เรายอมรบัเจ้าเก่ียวกับเรือ่งน้ีด้วยวา่เราจะไม่
ทําลายล้างเมืองน้ีซ่ึงเจ้าได้ กล่าวถึง 22  เจ้ าจงรบีหนีไปท่ี น่ัน 
เพราะเราไม่สามารถกระทําอะไรได้จนกวา่เจ้าไปถึงท่ี น่ัน �  
เหตุ ฉะน้ันจึงเรยีกชื่อเมืองน้ั นว ่าโศอาร์ 23 เม่ือโลทเข้าไปยงั
เมืองโศอาร์ ตะว ันก ็ขึ้นมาเหนือแผ่นดินโลกแล้ว

เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอดัมาหแ์ละเมืองเศโบ
ยมิถูกทําลาย
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24 ดังน้ันพระเยโฮวาห์ทรงให้กํามะถันและไฟจากพระเย
โฮวาห์ตกมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาบนเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ 25  พระองค์ ทรงทําลายล้างเมืองทัง้หลายเหล่า
น้ัน บรรดาท่ี ราบลุ่ม ชาวเมืองทัง้ปวงและสิง่ท่ีงอกขึ้นมา
บนแผ่นดิน

ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ
26  แต่ ภรรยาของเขาผู้ตามข้างหลังเขาเหลียวกลับไป

มองดูและนางจึงกลายเป็นเสาเกลือ 27 อบัราฮ ัมล ุกขึ้น
ตัง้แต่ เชา้ตรู ่ไปยงัสถานท่ี ท่ี ท่านเคยยนืต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 28 ท่านมองไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์
และ ดิน แดน ท่ี ราบ ลุ่ มท ้ัง หลาย และ ดู เถิด  ก็  เห ็น ควนั
จากแผ่นดินน้ันพลุ่งขึ้นเหมือนควนัจากเตาไฟใหญ่ 29 ต่อ
มา เม่ือ พระเจ้า ทรง ทําลาย เมือง ทัง้ หลาย ใน ท่ีราบ ลุ่ม แล้ 
วน ้ัน พระเจ้าทรงระ ลึก ถึ งอ ับราฮมั และ ส่ง โลทออกไป
จากท่ามกลางการทําลายล้าง เม่ือพระองค์ทรงทําลายล้าง
เมืองทัง้หลายซ่ึงโลทอาศัยอยู่

โลทอาศัยอยูใ่นถ้ํา  บุ ตรสาวของโลททําการผิดประเวณี
30 โลทขึ้นไปจากเมืองโศอาร์ไปอาศัยอยู่บนภูเขาพรอ้ม

กับบุตรสาวสองคนของเขา เพราะเขากลั วท ่ีอาศัยในเมือง
โศอาร์ เขาจึงไปอาศัยอยู่ในถ้ําทัง้เขากับบุตรสาวสองคน
ของเขา 31  บุ ตรสาวหวัปี พู  ดก ั บน ้องสาววา่ � บิ ดาของเรา
แก่ แล ้วและไม่ มี ชายใดในแผ่นดินโลกเข้ามาหาพวกเรา
ตามธรรมเนียมของทัว่โลก 32 มาเถิด พวกเราจงให ้บิ ดา
ของพวกเราด่ืมเหล้าองุน่ และพวกเราจะนอนกั บท ่าน เพื่อ
พวกเราจะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา� 33 ในคื นว ันน้ัน
พวกเธอจึงให ้บิ ดาของพวกเธอด่ืมเหล้าองุน่  บุ ตรสาวหวัปี 
เข ้าไปนอนกับบิดาของเธอ และเขาไม่สังเกตวา่เธอมานอน
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ด้วยเม่ือไรและเธอลุกขึ้นไปเม่ือไร 34 ต่อมาว ันร ุ่งขึ้นบุตร
สาวหวัปี พู  ดก ั บน ้องสาววา่ � ดู  เถิด  เม่ือคืนน้ี เราได้นอน
กับบิดาของเรา พวกเราจงให้ท่านด่ืมเหล้าองุน่ในคืนน้ี อกี 
และเจ้าจงเข้าไปนอนกั บท ่านเพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสาย
ของบิดาพวกเรา� 35 พวกเธอจึงให ้บิ ดาของพวกเธอด่ืม
เหล้าองุน่ในคื นว ันน้ันด้วย น้องสาวก็ ลุ กขึ้นไปนอนกับเขา
และเขาไม่สังเกตวา่เธอมานอนด้วยเม่ือไรและเธอลุกขึ้นไป
เม่ือไร 36  ดังน้ัน  บุ ตรสาวทัง้สองของโลทก็ ตัง้ครรภ์ กับบิดา
ของพวกเธอ 37  บุ ตรสาวหวัปีคลอดบุตรชายคนหน่ึงและ
เรยีกชื่อของเขาวา่ โมอบั เขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอบั
มาจนถึงทุกวนัน้ี 38 ส่วนน้องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหน่ึ 
งด ้วยและเรยีกชื่อของเขาวา่  เบน -อมัมี เขาเป็นบรรพบุรุษ
ของคนอมัโมนมาจนถึงทุกวนัน้ี

20
อบัราฮมัหลอกลวงอาบีเมเลค

1 อบัราฮมัเดินทางจากท่ีน่ันไปย ังด ินแดนทางใต้ อาศัย
อยู่ระหวา่งเมืองคาเดชและเมืองชูร์ และอาศัยอยู่ในเมือง
เก-ราร์ 2อบัราฮมับอกถึงนางซาราหภ์รรยาของตนวา่ �นาง
เป็นน้องสาวของข้าพเจ้า�  อาบ ีเมเลคกษั ตร ิย ์แห ่งเมือง
เก-ราร์จึงใช้คนมานํานางซาราห ์ไป 3  แต่ พระเจ้าเสด็จมา
หาอาบี เม เลคทางพระ สุ บิ น ในเวลากลาง คืนและตรสั กั 
บท ่านวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าเป็นเหมือนคนตาย เพราะหญิงน้ัน
ซ่ึงเจ้านํามา ด้วยวา่นางเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้ว� 4  แต่  
อาบ ีเมเลคยงัไม่ ได้  เข้าใกล้  นาง ท่านจึงทูลวา่ �ข้าแต่ องค์  
พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ จะประหารชนชาติ ท่ี ชอบธรรมด้วย
หรอื 5 เขาบอกแก่ข้าพระองค์ มิใช ่ หรอืวา่ �นางเป็นน้องสาว
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ของข้าพเจ้า� และแม้ แต่ นางเองก็ วา่ �เขาเป็นพี่ชายของ
ข้าพเจ้า� ข้าพระองค์กระทําดังน้ีด้วยจิตใจอนัซ่ือตรงและ
ด้วยมือท่ี บรสุิทธิ ์� 6 พระเจ้าตรสักั บท ่านในพระสุ บิ  นว ่า � 
แท้  จร ิงเรารู ้แล ้ วว ่าเจ้ากระทําดังน้ีด้วยจิตใจอนัซ่ือตรง เรา
จึงยบัยัง้เจ้าไม่ ให ้ทําบาปต่อเรา  เหตุ ฉะน้ันเราไม่ ยอมให ้ เจ้ 
าถูกต้องนางน้ัน 7 ฉะน้ันบัดน้ีจงคืนภรรยาให ้แก่ ชายน้ัน
เพราะเขาเป็นผู้ พยากรณ์ เขาจะอธษิฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้า
จะมี ช ีวติอยู่ ถ้าเจ้าไม่คืนนางน้ัน  เจ้ าจงรูว้า่เจ้าจะตายเป็น
แน่ ทัง้เจ้าและทุกคนท่ีเป็นของเจ้า� 8  เหตุ ฉะน้ันอาบีเม
เลคต่ืนบรรทมตัง้แต่ เชา้ตรู ่ทรงเรยีกบรรดาข้าราชการของ
ท่าน และทรงรบัสัง่เรือ่งทัง้หมดน้ี ให ้พวกเขาฟัง และคนเห
ล่าน้ั นก ็ กล ัวยิง่นัก

 อาบ ีเมเลคคืนภรรยาแก่ อบัราฮมั 
9 ดังน้ันอาบีเมเลคทรงเรยีกอบัราฮมัมาและตรสักั บท 

่านวา่ � เจ้ าได้กระทําอะไรแก่ พวกเรา เราได้กระทําผิดอะไร
ต่อเจ้า  ท่ี  เจ้ านําบาปใหญโ่ตมายงัเราและราชอาณาจักรของ
เรา  เจ้ าได้กระทําสิง่ ซ่ึงไม่ควรกระทําแก่ เรา � 10  อาบ ีเม
เลคตรสักับอบัราฮมัวา่ � เจ้ าคิดอะไรเจ้าจึงได้กระทําสิง่น้ี�
11 อบัราฮ ัมท ูลวา่ �เพราะข้าพระองค์คิดวา่ไม่ มี ความเกรง
กลัวพระเจ้าในสถานท่ี น่ี  เป็นแน่ พวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์
เพราะเหน็แก่ภรรยาของข้าพระองค์ 12 ยิง่กวา่น้ันนางเป็น
น้องสาวของข้าพระองค์ จรงิๆ นางเป็นบุตรสาวของบิดาข้า
พระองค์  แต่  ไม่ใช ่ บุ ตรสาวของมารดาข้าพระองค์ และนาง
ได้มาเป็นภรรยาของข้าพระองค์ 13 ต่อมาเม่ือพระเจ้าทรง
โปรดใหข้้าพระองค์ต้องเรร่อ่นจากบ้านบิดาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จึงพู ดก ับนางวา่ � น่ี เป็นความกรุณาซ่ึงเจ้าจะ
สําแดงต่อข้าพเจ้า ในสถานท่ี ทุ กๆแหง่ท่ีเราจะไปน้ันขอให ้
กล ่าวถึงข้าพเจ้าวา่ เขาเป็นพี่ชายของดิ ฉัน � � 14  อาบ ีเม
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เลคจึงทรงนําแกะ ววัและทาสชายหญิง และประทานให ้แก่  
อบัราฮมั  แล ้วทรงคืนซาราห์ภรรยาของอบัราฮมัให้ท่านไป
15  แล ้วอาบีเมเลคตร ัสว ่า � ดู  เถิด  แผ่ นดินของเราก็ อยู ่ต่อ
หน้าเจ้า  เจ้ าจะอาศัยอยู ่ท่ี ไหนก็ ได้  ตามใจชอบ � 16  พระองค์ 
ตรสักับซาราห ์วา่ � ดู  เถิด เราให้เงนิหน่ึงพันแผ่นแก่ พี่ ชาย
ของเจ้า  ดู  เถิด  พี่ ชายจะคลุมตาเจ้าต่อหน้าทุกคนท่ี อยู ่กับ
เจ้าและคนทัง้ปวง� นางก็ ถู กติเตียนด้วยถ้อยคําเหล่าน้ี 17  
เพราะฉะน้ัน อบัราฮมัก็อธษิฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรง
รกัษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให ้
หาย และเขาเหล่าน้ั นก ็ มี  บุตร 18 เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ 
ทรงปิดครรภ์ สตร ีในราชสํานักของอาบีเมเลคทุกคน เพราะ
เรือ่งซาราหภ์รรยาอบัราฮมั

21
การกําเนิดของอสิอคั

1 พระเยโฮวาห์ทรงเยีย่มซาราห์เหมือนท่ี พระองค์ ตรสัไว้
และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่ซาราห ์ดังท่ี  พระองค์ ทรง
ตรสัไว้ 2 เพราะซาราห ์ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง
ใหอ้บัราฮมัเม่ือท่านชรา ตามเวลาซ่ึงพระเจ้าได้ตรสักั บท ่าน
3 อบัราฮมัตัง้ชื่ อบ ุตรชายท่ี เก ิดแก่ ท่าน  ผู้ ซ่ึงซาราหค์ลอดให้
ท่านน้ั นว ่า อสิอคั 4  แล ้ วอ ับราฮมัทําพิธ ีเข ้าสุ หน ัตให ้แก่ 
อสิอ ัคบ ุตรชายของตนเม่ื อม ี อายุ แปดวนั  ดังท่ี พระเจ้าทรง
บัญชาแก่ ท่าน 5 อบัราฮมัมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยปีเม่ื ออ ิสอ ัคบ ุตร
ชายเกิดแก่ ท่าน 6 นางซาราห ์กล่าววา่ �พระเจ้าทรงกระทํา
ให้ข้าพเจ้าหวัเราะ ดังน้ันทุกคนท่ี ได้ ฟังจะพลอยหวัเราะกับ
ข้าพเจ้า� 7 นางกล่าวอ ีกวา่ �ใครจะพู ดก ับอบัราฮมัได้วา่ซา
ราห์จะให้ลู กอ ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ ได้ คลอดบุตรชาย
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คนหน่ึงใหท่้านเม่ือท่านชราแล้ว� 8 เด็กน้ั นก ็เติบโตขึ้นและ
หยา่นมและอบัราฮมัจัดการเล้ียงใหญ่ในวนัน้ันเม่ื ออ ิสอคั
หยา่นม

นางฮาการกั์บอชิมาเอลถูกไล่ ออก 
9  แต่ ซาราห ์เห ็นบุตรชายของฮาการ์คนอยีปิต์ ซ่ึงนาง

คลอดให ้อบัราฮมั กําลังหวัเราะเล่นอยู่ 10 นางจึงพู ดก ับอบั
ราฮมัวา่ � ไล่ ทาสหญิงคนน้ีกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด
เพราะวา่บุตรชายของทาสหญิงคนน้ีจะเป็นผู้รบัมรดกรว่ม
กับอสิอ ัคบ ุตรชายของข้าพเจ้าไม่ ได้ � 11 อบัราฮมักลุ้มใจ
มาก เพราะเรือ่งบุตรชายของท่าน 12  แต่ พระเจ้าตรสักับอบั
ราฮมัวา่ � เจ้ าอยา่โศกเศรา้ในสายตาของเจ้าเพราะเรือ่ง
เด็กน้ัน และเพราะทาสหญิงของเจ้าเลย  ทุ กสิ่งท่ีซาราห ์กล 
่าวกับเจ้า  เจ้ าก็จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรยีก
เชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอคั 13 ส่วนบุตรชายของทาส
หญิงน้ัน เราจะกระทําให้เป็นชนชาติ หน ่ึ งด ้วย เพราะเขา
เป็นเชื้อสายของเจ้า� 14 อบัราฮมัจึงลุกขึ้นแต่ เชา้มืด  ให ้
ขนมปังและน้ําหน่ึงถุงหนังแก่ฮาการ์  ใส่ บ่าใหน้างพรอ้มกับ
เด็กน้ันแล้วส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิน่
ทุ รก ันดารแหง่เบเออรเ์ชบา 15 และน้ําในถุงหนังน้ั นก ็หมด
ไป นางก็วางเด็กน้ันไว ้ใต้  พุ่มไม้  แหง่หน ึ่ง 16  แล ้วนางก็ไปน่ัง
ลงหา่งออกไปตรงหน้าเด็กน้ัน ประมาณเท่ากับระยะลูกธน ู
ตก เพราะนางพูดวา่ �อยา่ให้ข้าเหน็ความตายของเด็กน้ัน
เลย� นางก็น่ังอยู่ตรงหน้าเด็กน้ันแล้วตะเบ็งเสียงรอ้งไห้
17 พระเจ้าทรงสดับเสียงรอ้งของเด็ก น้ัน และทูตสวรรค์
ของพระเจ้าจึงเรยีกฮาการ์จากฟ้าสวรรค์ กล ่าวกับนางวา่
�ฮาการ์  เจ้ าเป็นอะไรไป อยา่กลัวเลย เพราะวา่พระเจ้าทรง
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สดับเสียงของเด็ก  ณ  ท่ี  ท่ี เขาอยู่น้ันแล้ว 18  ลุ กขึ้ นอ ุ้มเด็ก
น้ัน เอามือจับเขาไว ้ให ้ แน่น เพราะเราจะทําให้เขาเป็นชาติ 
ใหญ่  ชาติ  หน่ึง � 19  แล ้วพระเจ้าทรงเบิกตาของนาง นางก็ เห ็
นบ่อน้ําแหง่หน่ึง จึงไปเติ มน ํ้าเต็มถุงหนังและใหเ้ด็กน้ันด่ืม
20 พระเจ้าทรงสถิ ตก ับเด็กน้ัน เขาเติบโตขึ้น อาศัยอยูใ่นถิน่
ทุ รก ันดาร และเป็นนักธนู 21 เขาอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร
แหง่ปาราน มารดาก็หาภรรยาคนหน่ึงจากประเทศอยีปิต์ 
ให ้ เขา 

อบั รา ฮมั อาศัย อยู ่ท่ี เบ เอ อรเ์ช บา อบั รา ฮมั ทํา พันธ
สัญญากับกษั ตร ิย ์อาบ ีเมเลค

22 และ ต่อ มา ใน คราว น้ัน  อาบ ี เม เลค และ ฟี โคล์ ผู้ 
บัญชาการทหารของพระองค์  พู  ดก ับอบัราฮมัวา่ �พระเจ้า
ทรงสถิ ตก ั บท ่านในทุกสิง่ท่ีท่านกระทํา 23 เพราะฉะน้ันบัดน้ี
จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให ้แก่ เราท่ี น่ี  วา่ ท่านจะไม่ 
ประพฤติ การคดโกงต่อเรา หรอืโอรสของเรา หรอืต่อหลาน
ของเรา  แต่  ดังท่ี เราภั กด ีต่อท่าน ท่านจงภั กด ีต่อเราและต่อ
แผ่นดินซ่ึงท่านอาศัยอยู ่น้ี � 24 อบัราฮมัก็ทูลวา่ �ข้าพเจ้า
ยอมปฏิ ญาณ � 25 อบัราฮมัก็ รอ้งทุกข์ ต่ออาบีเมเลค เรือ่ง
บ่อน้ําท่ีข้าราชการอาบีเมเลคยดึเอาไป 26  อาบ ีเมเลคตร ัสว 
่า �เราไม่ รู ้วา่ใครทําอยา่งน้ี ทัง้ท่านก็ มิได้ บอกเรา เราก็ยงัไม่ 
ได้ ยนิเรือ่งจนวนัน้ี� 27 อบัราฮมัจึงนําแกะและววัมาถวาย
แก่ อาบ ีเมเลค ทัง้สองฝ่ายก็ทําพันธสัญญากัน 28 อบัราฮมั
ได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ดตัว 29  อาบ ีเม
เลคตรสัถามอบัราฮมัวา่ �ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตั วท ่ีท่านแยก
ไว้ต่างหากน้ันหมายความวา่อะไร� 30 ท่านทูลวา่ �ขอพระ
องค์ร ับลู กแกะตัวเมียเจ็ดตั วน ้ีจากมือข้าพระองค์ เพื่อจะได้
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เป็นพยานแก่ข้าพระองค์ วา่ ข้าพระองค์ ได้ ขุดบ่อน้ําน้ี� 31  
เหตุ  ฉะน้ี ท่านจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่า เบเออรเ์ชบา เพราะวา่ทัง้สอง
ได้ปฏิญาณกันไว้ 32 ทัง้สองกระทําพันธสัญญากั นที ่เบเอ
อรเ์ชบาดังน้ี แหละ  แล ้วอาบีเมเลคและฟีโคล์ ผู้ บัญชาการ
ทหารของพระองค์ ได้  ลุ กขึ้นแล้ วก ็ กล ับไปยงัแผ่นดินของ
ชาวฟีลิสเตีย 33 อบัราฮมัปลูกต้นแทมรสิก์ ไว ้ ท่ี เบเออรเ์ชบา
และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้านิรนัดร ์ท่ี
น่ัน 34 อบัราฮมัอาศัยอยูใ่นแผ่นดินชาวฟีลิสเตียหลายวนั

22
การถวายอสิอคัเป็นเครือ่งบูชาในแผ่นดินโมรยิาห์

1 และ ต่อ มา ภาย หลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี พระเจ้า ทรง
ลองใจอบัราฮมั และตรสักั บท ่านวา่ � อบัราฮมั � ท่านทูล
วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า� 2  พระองค์ ตร ัสว 
่า �จงพาบุตรชายของเจ้าคื ออ ิสอคั  บุ ตรชายคนเดียวของ
เจ้าผู้ ท่ี  เจ้ ารกัไปยงัแผ่นดินโมรยิาห์ และถวายเขาท่ีน่ันเป็น
เครือ่งเผาบู ชา บนภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงเราจะบอกแก่ เจ้า � 3 อบั
ราฮมัจึงลุกขึ้นแต่ เชา้มืด ผูกอานลาของท่านพาคนใช ้หน 
ุ่มไปกั บท ่านด้วยสองคนกับอสิอ ัคบ ุตรชายของท่าน ท่าน
ตัดฟืนสําหรบัเครือ่งเผาบู ชา  แล ้วลุกขึ้นเดินทางไปยงัท่ีซ่ึง
พระเจ้าทรงตรสัแก่ ท่าน 4 พอถึงว ันที ่สามอบัราฮมัเงยหน้า
ขึ้นแลเห ็นที ่น้ันแต่ ไกล 5 อบัราฮมัจึงพู ดก ับคนใช ้หน ุ่มของ
ท่านวา่ � อยู ่กับลาท่ี น่ี  เถิด เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการ
ท่ี โน้น  แล ้วจะกลับมาพบเจ้า� 6 อบัราฮมัเอาฟืนสําหรบั
เครือ่งเผาบูชาใส่บ่าอสิอ ัคบ ุตรชายของตน ถือไฟและมีด
แล้วพ่อลูกไปด้วยกัน 7 อสิอคัพู ดก ับอบัราฮมับิ ดาว ่า � บิ ดา
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เจ้าข้า� และท่านตอบวา่ �ลูกเอย๋ พ่ออยู ่ท่ีน่ี � ลูกจึงวา่ � น่ี 
ไฟและฟืน  แต่ ลูกแกะสําหรบัเครือ่งเผาบูชาอยู ่ท่ีไหน � 8อบั
ราฮมัตอบวา่ �ลูกเอย๋ พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรบั
พระองค์เองเป็นเครือ่งเผาบู ชา � พ่อลูกทัง้สองก็เดินต่อไป
ด้วยกัน 9 เขาทัง้สองมาถึงท่ีซ่ึงพระเจ้าตรสับอกท่านไว้ อบั
ราฮมัก็สรา้งแท่นบูชาท่ี น่ัน เรยีงฟืนเป็นระเบียบ  แล ้วมัด
อสิอ ัคบ ุตรชายวางไวบ้นแท่นบูชาบนฟืน 10  แล ้ วอ ับราฮมัก็
ยื่ นม ือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย 11  แต่  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์เรยีกท่านจากฟ้าสวรรค์ วา่ � อบัราฮมั  อบัราฮมั � และ
ท่านตอบวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ี น่ี พระเจ้าข้า� 12 และพระ
องค์ตร ัสว ่า �อยา่แตะต้องเด็กน้ันหรอืกระทําอะไรแก่เขา
เลย เพราะบัดน้ีเรารู ้แล ้ วว ่าเจ้ายาํเกรงพระเจ้า ด้วยเห ็นว ่า
เจ้ามิ ได้ หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคนเดียวของเจ้า
จากเรา�

อบัราฮมัถวายแกะตัวผู้แทนอสิอคั
13 อบัราฮมัเงยหน้าขึ้นมองดู และดู เถิด ข้างหลังท่านมี

แกะผู้ตัวหน่ึง เขาของมันติ ดอย ู่ในพุ่มไม้ ทึบ อบัราฮมัก็ไป
จับแกะผู้ตั วน ้ันมาถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแทนบุตรชาย
ของท่าน 14 อบัราฮมัจึงเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า เยโฮวาหย์เิรห์
อยา่งท่ีเขาพู ดก ันทุกวนัน้ี วา่ � ท่ี  ภู เขาของพระเยโฮวาห ์น้ัน 
 พระองค์ ทรงทอดพระเนตร�

พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ ออ ับราฮมั
15  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรยีกอบัราฮมัครัง้ท่ีสอง

มาจากฟ้าสวรรค์ 16 และตร ัสว ่า �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เรา
ปฏิญาณโดยตัวเราเองวา่เพราะเจ้ากระทําอยา่งน้ีและมิ ได้ 
หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคนเดียวของเจ้า 17 เรา
จะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให ้มากขึ้น ดัง
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ดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝ่ังทะเล เชื้อสาย
ของ เจ้า จะ ได้ ประตู เมือง ศั ตรู ของ เจ้า เป็น กรรมสิทธิ์ 18  
ประชาชาติ ทัง้หลายทัว่โลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า
เพราะวา่เจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา� 19 อบัราฮมัจึงกลับ
ไปหาคนใช ้หน ุ่มของท่าน เขาก็ ลุ กขึ้นแล้วพากันกลับไปยงั
เมืองเบเออรเ์ชบา อบัราฮมัก็อาศัยอยู ่ท่ี เบเออรเ์ชบา 20และ
ต่อมาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  มี คนมาบอกอบัราฮมัวา่
� ดู  เถิด  มิ ลคาห์บังเกิดบุตรให ้แก่ นาโฮร์น้องชายของท่าน
ด้วยแล้ว 21 คือฮู สบ ุตรหวัปี บู สน ้องชายของเขา เคมูเอลบิ
ดาของอารมั 22 เคเสด ฮาโซ ปิลดาช ยดิลาฟ และเบธูเอล�
23 เบธูเอลให้กําเนิดบุตรสาวชื่อเรเบคาห์ ทัง้แปดน้ี มิ ลคาห์
บังเกิดให้นาโฮร์ น้องชายของอบัราฮมั 24 และภรรยาน้อย
ของเขาท่ีชื่อเรอู มาห ์ ก็ได้ บังเกิดเตบาห์ กาฮมั ทาหาช และ
มาอาคาห์

23
นางซาราห ์สิ ้นชวีติท่ีเฮโบรน  แล ้วถูกฝังไว้ในถ้ํามัคเป-

ลาห์
1 ซาราห ์มีอายุ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บเจ็ดปี ซาราห ์มี  ช ีวิตถึงอายุ 

น้ี 2  แล ้วซาราห ์ก็  สิ ้นชวีติท่ีเมืองคีรยิาทอารบา คือเมืองเฮ
โบรน ในแผ่นดินคานาอนั อบัราฮมัไว ้ทุกข์  ให ้ซาราห์และ
รอ้งไห้คิดถึงนาง 3 อบัราฮมัยนืขึ้นหน้าศพพู ดก ั บลู กหลาน
ของเฮทวา่ 4 �ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัย
อยู่ท่ามกลางท่าน ขอท่านให ้ท่ี  ดิ นท่ามกลางท่านเป็นสุ สาน 
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝัง ผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป�
5 ลูกหลานของเฮทตอบอบัราฮมัวา่ 6 �นายเจ้าข้า โปรด
ฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายจากพระเจ้าท่ามกลางเรา  ขอ
ให ้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพท่ี ดี  ท่ี สุดของเราเถิด  



 หน ังสือปฐมกาล 23:7 lv  หน ังสือปฐมกาล 23:17

ไม่มี  ผู้ ใดในพวกเราท่ีจะหวงสุสานของเขาไว ้ไม่  ให ้ ท่าน หรอื
ขัดขวางท่านมิ ให ้ฝังผู้ตายของท่าน� 7 อบัราฮมัก็ ลุ กขึ้น
กราบลงต่อหน้าลูกหลานของเฮทชาวแผ่นดินน้ัน 8 และ
พู ดก ับ พวก เขา วา่ �ถ้า ท่าน ยนิยอม ให้ข้าพเจ้า ฝัง ผู้ ตาย
ของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้าเถิด และ
วงิวอนเอโฟรนบุตรชายโศหาร์เพื่อข้าพเจ้า 9  ขอให ้เขาให้
ถ้ํามัคเป-ลาห์ ซ่ึงเขาถือกรรมสิทธิ์น้ันแก่ ข้าพเจ้า มันอยู ่ท่ี 
ปลายนาของเขา  ขอให ้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้
เป็นกรรมสิทธิสํ์าหรบัใช้เป็นสุสานท่ามกลางหมู่พวกท่าน�
10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัยอยู่ท่ามกลางลูกหลานของเฮท เอโฟ
รนคนฮติไทต์จึงตอบอบัราฮมัให้บรรดาลูกหลานของเฮท
ผู้ ท่ี  เข ้า ไป ท่ี ประตู เมือง ของ เขา ฟัง วา่ 11 �อยา่ เลย นาย
เจ้าข้า โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให ้นาน ้ันแก่ท่านและให้
ถ้ํา ท่ี อยู ่ในนาน้ันแก่ ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให ้แก่ ท่านต่อหน้า
ลูกหลานประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชญิฝังผู้ตายของท่าน
เถิด� 12 อบัราฮมัก็กราบลงต่อหน้าชาวแผ่นดินน้ัน 13 และ
ท่านพู ดก ับเอโฟรนให้ชาวแผ่นดินน้ันฟังวา่ � แต่ ถ้าท่าน
ยนิยอม ให ้แล้ว ขอ ฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ จ่าย ค่า นา น้ัน
ขอรบัเงนิจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของ
ข้าพเจ้าท่ี น่ัน � 14 เอโฟรนตอบอบัราฮมัวา่ 15 �นายเจ้าข้า
ขอฟังข้าพเจ้าเถิด  ท่ี  ดิ นแปลงน้ี มี ราคาเป็นเงนิส่ีรอ้ยเชเขล
สําหร ับท ่านกับข้าพเจ้าก็ ไม่เท่าไร ฝังผู้ตายของท่านเถิด�
16 อบัราฮมัก็ฟังคําของเอโฟรน  แล ้ วอ ับราฮมัก็ชัง่เงนิให้เอ
โฟรนตามจํานวนท่ีเขาบอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือ
เงนิส่ีรอ้ยเชเขลตามน้ําหนักท่ีพวกพ่อค้าใช้กันในเวลาน้ัน
17 นาของเอโฟรนในมัคเป-ลาห์ ซ่ึงอยู ่หน ้ามัมเร  มี  นาก ับถ้ํา
ซ่ึงอยู่ในน้ัน และต้นไม้ทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในนาตลอดทัว่บรเิวณ



 หน ังสือปฐมกาล 23:18 lvi  หน ังสือปฐมกาล 24:7

น้ัน จึงได้ ขาย 18  ให ้ แก่ อบัราฮมัเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าลูก
หลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผู้ ท่ี  เข ้าไปท่ี ประตู เมืองของ
เขา 19 ต่อมาอบัราฮมัก็ฝังศพนางซาราห์ภรรยาของตน ใน
ถ้ําท่ี นาม ัคเป-ลาห ์หน ้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคา
นาอนั 20นาและถ้ําซ่ึงอยูใ่นน้ันลูกหลานของเฮทยอมขายให ้
แก่ อบัราฮมัเป็นกรรมสิทธิเ์พื่อใชเ้ป็นสุ สาน 

24
อบัราฮมัส่งเอลีเยเซอรไ์ปหาเจ้าสาวสําหรบัอสิอคั

1 ฝ่ายอบัราฮมัก็ชราแล้ว  มีอายุ มากที เดียว และพระเย
โฮวาห์ทรงอวยพระพรอบัราฮ ัมท ุกประการ 2 อบัราฮมัพู ดก 
ับคนใช้ของท่านท่ี มี  อาว ุโสท่ีสุดในบ้าน  ผู้ดู แลทรพัย ์สมบัติ  
ทุ กอยา่งของท่านวา่ �เอามือเจ้าวางไว ้ใต้ ขาออ่นของเรา 3  
แล ้วเราจะให ้เจ้ าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แหง่ฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแหง่แผ่นดินโลก วา่เจ้าจะไม่หา
ภรรยาให ้บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอนั  
ท่ี เราอาศัยอยู่ ท่ามกลางเขา น้ี 4  แต่  เจ้ าจะไปยงัประเทศ
และหมู่ ญาติ ของเราเพื่อหาภรรยาคนหน่ึงให ้แก่ อสิอ ัคบ 
ุตรชายของเรา� 5  คนใช ้ ก็ เรยีนท่านวา่ �หากวา่หญิงน้ัน
จะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายงัแผ่นดินน้ี ถ้าเชน่น้ันข้าพเจ้า
มิต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยงัแผ่นดินซ่ึงท่านจาก
มาน้ันหรอื� 6 อบัราฮมัพู ดก ับเขาวา่ �ระวงัอยา่พาบุตร
ชายของเรากลับไปท่ี น่ั นอ ีก 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
ฟ้าสวรรค์  ผู้ ทรงนําเรามาจากบ้านบิดาเรา และจากแผ่น
ดินแหง่ญาติของเรา  พระองค์ ตรสักับเราและทรงปฏิญาณ
กับเราวา่ �เราจะมอบแผ่นดินน้ี ให ้ แก่ เชื้อสายของเจ้า�  
พระองค์ จะทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า  
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เจ้ าจงหาภรรยาคนหน่ึงให ้บุ ตรชายของเราจากท่ี น่ัน 8 ถ้า
หญิงน้ันไม่เต็มใจมากับเจ้า  เจ้ าก็จะพ้นจากคําปฏิญาณของ
เราน้ี  แต่  เจ้ าอยา่พาบุตรชายของเรากลับไปท่ีน่ั นก ็ แล้วกัน 
� 9  คนใช ้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาออ่นของอบัราฮมันาย
ของตน และปฏิญาณต่อท่านตามเรือ่งน้ี 10  คนใช ้นําอูฐสิบ
ตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไป ด้วยวา่ข้าวของทัง้สิน้
ของนายเขาอยู่ในอาํนาจของเขา เขาลุกขึ้นไปยงัเมโสโปเต
เมีย ถึงเมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้อูฐคุกเข่าลงท่ีรมิบ่อน้ํา
ข้างนอกเมืองเวลาเยน็ ซ่ึงเป็นเวลาท่ี ผู้ หญิงออกมาตักน้ํา
12 เขาอธษิฐานวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอบั
ราฮมันายของข้าพระองค์ ขอทรงประทานความสําเรจ็แก่
ข้าพระองค์ในวนัน้ี และขอทรงสําแดงความเมตตาแก่อบั
ราฮมันายของข้าพระองค์ 13  ดู  เถิด ข้าพระองค์กําลังยนือยู ่
ท่ี รมิบ่อน้ํา และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองน้ีกําลังออก
มาตักน้ํา 14  ขอให ้หญิงสาวคนท่ีข้าพระองค์จะพู ดก ับนาง
วา่ �โปรดลดเหยอืกของนางลงใหข้้าพเจ้าด่ื มน ํ้า� และนาง
น้ันจะวา่ �เชญิด่ืมเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ําอูฐของท่านกิน
ด้วย�  ให ้คนน้ันเป็นคนท่ี พระองค์ ทรงกําหนดสําหรบัอสิ
อคัผู้ รบัใช ้ของพระองค์  อยา่งน้ี ข้าพระองค์จะทราบได้ วา่  
พระองค์ ทรงสําแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์�

พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร ์ให ้พบกับเรเบคาห์
15 และต่อมาเม่ือเขาอธษิฐานยงัไม่ทันเสรจ็  ดู  เถิด เรเบ

คาห์  ผู้  ท่ี  เก ิดแก่เบธูเอลบุตรชายของนางมิลคาหภ์รรยาของ
นาโฮรน้์องชายของอบัราฮมั  ก็ แบกไหน้ําของนางเดินออก
มา 16 หญิงสาวน้ันงามมาก เป็นพรหมจารียงัไม่ มี ชายใด
สมสู่ นาง นางก็ลงไปท่ี บ่อน ้ําเติ มน ้ําเต็มไหน้ําแล้ วก ็ขึ้นมา
17  คนใช ้น้ั นก ็วิง่ไปต้อนรบันาง  แล ้วพูดวา่ � ขอน ้ําจากไห



 หน ังสือปฐมกาล 24:18 lviii  หน ังสือปฐมกาล 24:31

น้ําของนางให้ข้าพเจ้าด่ืมสักหน่อย� 18 นางตอบวา่ �นาย
เจ้าข้า เชญิด่ืมเถิด�  แล ้วนางก็ ร ีบลดไหน้ําของนางลงมา
ถือไว ้แล ้วให้เขาด่ืม 19 เม่ือให้เขาด่ืมเสรจ็แล้ว นางจึงวา่
�ข้าพเจ้าจะตักน้ําให้อูฐของท่านกินจนอิ ่มด ้วย� 20 นางรบี
เทน้ําในไหน้ําของนางใส่รางแล้ วว ่ิงไปตักน้ําท่ีบ่ ออ ีก นางตัก
น้ําใหอู้ฐทัง้หมดของเขา 21ชายน้ันเพ่ งด นูางเงยีบๆเพื่อตรกึ
ตรองดูวา่พระเยโฮวาห์ทรงใหก้ารเดินทางของตนบังเกิด
ผลหรอืไม่ 22 และต่อมาเม่ื ออ ูฐกินน้ําเสรจ็แล้ว ชายน้ั นก ็ ให ้
แหวนทองคําหนักครึง่เชเขล และกําไลสําหรบัข้ อม ือนางคู่ 
หน ่ึงทองหนักสิบเชเขล 23 และพูดวา่ �ขอบอกข้าพเจ้าวา่
นางเป็นบุตรสาวของใคร ในบ้านบิดาของนางน้ั นม ี ท่ี  ให ้พวก
เราพักอาศัยบ้างไหม� 24นางตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้าเป็นบุตร
สาวของเบธูเอลบุตรชายของนางมิลคาห์ซ่ึงนางบังเกิดให้
กับนาโฮร�์ 25 นางพูดเสรมิวา่ �เรามีทัง้ฟางและเสบียงพอ
และมี ท่ี  ให ้พั กด ้วย� 26 ชายน้ั นก ็ก้มศีรษะลงนมัสการพระ
เยโฮวาห์ 27 และอธษิฐานวา่ �สรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอบัราฮมันายของข้าพระองค์  ผู้  มิได้ ทรงทอด
ทิง้ความกรุณา และความจรงิของพระองค์ต่อนาย ส่วนข้า
พระองค์น้ันพระเยโฮวาห์ทรงนํามาตามทางจนถึ งบ ้านหมู่ 
ญาติ ของนายข้าพระองค์� 28  แล ้วหญิงสาวน้ั นก ็วิง่ไปบอก
คนในครอบครวัของมารดาถึงเรือ่งเหล่าน้ี 29 เรเบคาห ์มี  พี่ 
ชายคนหน่ึงชื่อ  ลาบ ัน  ลาบ ั นว ่ิงไปหาชายคนน้ั นที ่ บ่อน้ํา 
30 และต่อมาเม่ือท่านเหน็แหวนและกําไลท่ีข้ อม ือน้องสาว
และเม่ือท่านได้ยนิคําของเรเบคาห์น้องสาววา่ �ชายน้ันพู 
ดก ับข้าพเจ้าอยา่งน้ี� ท่านก็ไปหาชายน้ัน และดู เถิด เขา
กําลังยนือยู่กับอูฐท่ี บ่อน้ํา 31 ท่านพูดวา่ �ข้าแต่ท่านผู้รบั
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พระพรของพระเยโฮวาห์ เชญิเข้ามาเถิด ท่านยนือยู่ข้าง
นอกทําไม เพราะข้าพเจ้าเตรยีมบ้านและเตรยีมท่ีสําหรบั
อูฐแล้ว� 32 ชายน้ันจึงเข้าไปในบ้าน  ลาบ ั นก ็ แก้ อูฐของเขา
 ให ้ฟางและอาหารสําหรบัอูฐ  ให ้น้ําล้างเท้าเขาและคนท่ี มาก 
ับเขา 33  แล ้วจัดอาหารมาเล้ียงเขา  แต่ เขาวา่ �ข้าพเจ้าจะ
ไม่ รบัประทาน จนกวา่ข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระท่ีข้าพเจ้าได้รบั
มอบหมายมาน้ันให้ท่านฟังเสี ยก ่อน�  ลาบ ั นก ็ วา่ �เชญิพูด
เถิด�

เอลีเยเซอรเ์ล่าถึงธุระของเขาให ้ลาบ ันฟัง
34 เขาจึงพูดวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอบัราฮมั 35 พระ

เย โฮ วาห์ ทรง อวย พระพร แก่ นาย ข้าพเจ้า อยา่ง มากมาย
ท่านก็เจรญิขึ้น และพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะ และ
ฝูงววั เงนิและทอง  คนใช ้ชายหญิง อูฐและลา 36 และนาง
ซาราห์ภรรยานายข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตรชายคนหน่ึงให ้แก่ 
นายเม่ือนางแก่ แล้ว และนายก็ยกทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดให ้
บุตร 37นายใหข้้าพเจ้าปฏิญาณวา่ � เจ้ าอยา่หาภรรยาให ้แก่  
บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอนั ซ่ึงเราอาศัย
อยู่ในแผ่นดินของเขาน้ี 38  แต่  เจ้ าจงไปย ังบ ้านบิดาของเรา
และไปยงัหมู่ ญาติ ของเรา และหาภรรยาคนหน่ึงให ้แก่  บุ ตร
ชายของเรา� 39 ข้าพเจ้าพู ดก ับนายวา่ �หญิงน้ันอาจจะไม่
ยอมมากับข้าพเจ้า� 40  แต่ ท่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �พระเย
โฮวาห ์ผู้ ซ่ึงเราดําเนินอยู่ ต่อพระองค์จะทรงใช ้ทูตสวรรค์ 
ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผล และ
เจ้าจะหาภรรยาคนหน่ึงให ้บุ ตรชายของเราจากหมู่ ญาติ 
ของเรา และจากบ้านบิดาของเรา 41  แล ้วเจ้าจะพ้นจากคํา
ปฏิญาณของเรา เม่ือเจ้ามาถึงหมู่ ญาติ ของเราแล้ว ถ้าเขา
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ไม่ ยอมให ้หญิงน้ัน  เจ้ าก็พ้นจากคําปฏิญาณของเรา� 42  วนั
น้ี ข้าพเจ้ามาถึ งบ ่อน้ําและทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอบัราฮมันายของข้าพระองค์ ถ้าบัดน้ี พระองค์ 
ทรงโปรดให้ทางท่ีข้าพระองค์ไปน้ันเกิดผล 43  ดู  เถิด ข้า
พระองค์กําลังยนือยู ่ท่ี  บ่อน้ํา และต่อมาเม่ือสาวพรหมจารี
ออกมาตักน้ํา และข้าพระองค์ พู  ดก ับนางด้วยวา่ � ขอน ้ําให้
ข้าพเจ้าด่ืมจากไหน้ําของนางสักหน่อย� 44 และนางจะตอบ
ข้าพระองค์ วา่ �เชญิ ด่ืมเถิด และข้าพเจ้าจะตัก น้ําให้ อูฐ
ของท่านด้วย�  ให ้ ผู้ น้ันเป็นหญิงท่ีพระเยโฮวาหท์รงกําหนด
ตัวไว้สําหรบับุตรชายของนายข้าพระองค์� 45 เม่ือข้าพเจ้า
อธษิฐานในใจไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด นางเรเบคาห์แบกไหน้ํา
ของนางเดินออกมา นางลงไปตักน้ําท่ี บ่อน้ํา ข้าพเจ้าพู ดก 
ับนางวา่ � ขอน ํ้าให้ข้าพเจ้าด่ืมหน่อย� 46 นางก็ ร ีบลดไหน้ํา
จากบ่าของนางและวา่ �เชญิด่ืมเถิด  แล ้วข้าพเจ้าจะให้น้ํา
แก่อูฐของท่านด้วย� ข้าพเจ้าจึ งด ่ืม และนางก็ตักน้ําให้อูฐ
กินด้วย 47  แล ้วข้าพเจ้าถามนางวา่ �นางเป็นบุตรสาวของ
ใคร� นางตอบวา่ �เป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของ
นาโฮร์ ซ่ึงนางมิลคาหกํ์าเนิดให ้แก่  เขา � ข้าพเจ้าจึงใส่แหวน
ท่ี จม ูกของนางแล้วสวมกําไลท่ีข้ อม ือนาง 48  แล ้วข้าพเจ้าก็
ก้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสรญิแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอบัราฮมันายข้าพเจ้า  ผู้ ทรงนํา
ข้าพเจ้ามาตามทางท่ี ถูก เพื่อหาบุตรสาวของน้องชายนาย
ให ้บุ ตรชายของนาย 49  บัดน้ี ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตา
และจรงิใจต่อนายข้าพเจ้าแล้ว ขอกรุณาบอกข้าพเจ้า ถ้ามิ
ฉะน้ั นก ็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหนัไปทางขวาหรอื
ซ้าย�
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นางเรเบคาหไ์ปจากลาบั นก ับเบธูเอล
50  ลาบ ันและเบธูเอลจึงตอบวา่ � สิ ่งน้ีมาจากพระเยโฮ

วาห์ เราจะพูดดีหรอืรา้ยกั บท ่านก็ ไม่ได้ 51  ดู  เถิด เรเบคาห ์
ก็  อยู ่ต่อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตร
ชายนายของท่านดังท่ีพระเยโฮวาห์ตรสัแล้ว� 52 และต่อ
มาเม่ือคนใช้ของอบัราฮมัได้ยนิถ้อยคําของท่านทัง้สอง  ก็ 
กราบลงถึ งด ินนมัสการพระเยโฮวาห์ 53  แล ้วคนใช ้ก็ นําเอา
เครือ่งเงนิและเครือ่งทอง  พร ้อมกับเส้ือผ้ามอบให ้แก่ เรเบ
คาห์ เขายงัมอบของอ ันม ค่ีาให ้แก่  พี่ ชายและมารดาของนาง
ด้วย 54  แล ้วพวกเขาก็รบัประทานและด่ืม คือเขากับคนท่ี 
มาก ับเขา และค้างคื นที ่ น่ัน และพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเชา้
 คนใช ้น้ั นก ็ กล่าววา่ � ขอให ้ข้าพเจ้ากลับไปหานายข้าพเจ้า
เถิด� 55  พี่ ชายและมารดาของนางวา่ � ขอให ้หญิงสาวอยู่
กับเราสักหน่อยก่อน อยา่งน้อยสักสิบวนัแล้วนางจะไปก็ 
ได้ � 56  แต่ ชายน้ันพู ดก ับพวกเขาวา่ �อยา่หน่วงข้าพเจ้า
ไว ้เลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผล
แล้ว  ขอให ้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ับไป
หานายข้าพเจ้า� 57 พวกเขาวา่ �เราจะเรยีกหญิงสาวมา
ถามดู� 58 พวกเขาก็เรยีกเรเบคาห ์มาหา และพู ดก ับนาง
วา่ � เจ้ าจะไปกับชายคนน้ี หรอืไม่ � นางตอบวา่ �ข้าพเจ้าจะ
ไป� 59 พวกเขาจึงส่งเรเบคาห์น้องสาวกับพี่เล้ียงของนาง
ไปพรอ้มกับคนใช้ของอบัราฮมั และคนของเขา 60 พวกเขา
อวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางวา่ �น้องสาวเอย๋  ขอให ้ 
เจ้ าเป็นมารดาคนนับแสนนับล้าน และขอให้เชื้อสายของ
เจ้าได้ ประตู เมืองของคนท่ี เกล ียดชงัเจ้าเป็นกรรมสิทธิ�์

อสิอคัพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
61  แล ้วเรเบคาห์และเหล่าสาวใช้ของนางก็ขึ้ นอ ูฐไปกับ

ชายน้ัน  คนใช ้ ก็ พาเรเบคาห ์ไป 62 ฝ่ายอิสอคัมาจากบ่อน้ํา
ลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู ่ทางใต้ 63 เวลาเย ็นอ ิสอคั
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ออกไปตรกึตรองท่ี ทุ ่งนาและท่านก็เงยหน้าขึ้นมองไป และ
ดู เถิด  มี อูฐเดินมา 64 เรเบคาหเ์งยหน้าขึ้น เม่ือแลเห ็นอ สิอคั
นางก็ลงจากอูฐ 65 เพราะนางได้ พู  ดก ับคนใช้น้ั นว ่า �ชาย
คนโน้ นที ่กําลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเราน้ันคือใคร�  คนใช ้
น้ันตอบวา่ �นายของข้าพเจ้าเอง� นางจึงหยบิผ้าคลุมหน้า
มาคลุม 66  คนใช ้บอกใหอ้สิอคัทราบทุกอยา่งท่ีเขาได้กระทํา
ไป 67 อสิอคัก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของนางซาราห์มารดา
ของท่านและรบัเรเบคาห ์ไว ้นางก็เป็นภรรยาของท่าน และ
ท่านก็รกันาง อสิอคัก็ ได้ รบัความปลอบประโลมภายหลังท่ี
มารดาของท่านสิน้ชวีติแล้ว

25
 บุ ตรชายของอบัราฮมักับเคทูราห์

1 อบัราฮมัได้ภรรยาอกีคนหน่ึงชื่อเคทูราห์ 2 นางก็คลอด
บุตรให ้แก่ ท่านชื่อศิมราน โยกชาน เมดาน  มี เดียน อิชบา
กและชูอาห์ 3 โยกชานให้กําเนิดบุตรชื่อเชบาและเดดาน  
บุ ตรชายของเดดาน คื ออ ัสชู รมิ เลทู ช ิมและเลอุมมิม 4  บุ 
ตรชายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค  อาบ ีดาและ
เอลดาอาห์ ทัง้หมดน้ีเป็นลูกหลานของนางเคทูราห์ 5 อบัรา
ฮมัได้มอบทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดแก่อสิอคั 6  แต่ อบัราฮมัให้
ของขวญัแก่ บุ ตรชายทัง้หลายของพวกภรรยาน้อยของท่าน
และให้พวกเขาแยกไปจากอิสอ ัคบ ุตรชายของท่าน ไปทาง
ทิศตะวนัออกยงัประเทศตะวนัออก เม่ือท่านย ังม ี ช ีวติอยู่

อบัราฮ ัมสิ ้นชวีติเม่ืออายุ 175  ปี อบัราฮมัถูกฝังไว้กับ
นางซาราห์

7  อายุ  แห ่งชวีติของอบัราฮมั คือหน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบหา้ ปี
8 อบัราฮ ัมสิ ้นลมหายใจเม่ือแก่หงอ่มแล้ว และเป็นคนชรา
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มี อายุ  มาก และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 9 อสิ
อคัและอิชมาเอลบุตรชายของท่านก็ฝังท่านไวใ้นถ้ํามัคเป-
ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์คนฮติไทต์ซ่ึง
อยู ่หน ้ามัมเร 10 เป็นนาท่ีอบัราฮมัซ้ือมาจากลูกหลานของ
เฮท เขาก็ฝั งอ ับราฮมัไว ้ท่ีน่ัน  อยู ่กับซาราห์ภรรยาของท่าน
11 และต่อมาหลังจากท่ีอบัราฮ ัมสิ ้นชวีติแล้ว พระเจ้าทรง
อวยพระพรแก่อสิอ ัคบ ุตรชายของท่าน อสิอคัอาศัยอยู่รมิ
บ่อน้ําลาไฮรอย

เชื้อสายของอชิมาเอล
12  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของอชิมาเอล  บุ ตรชายของอบัรา

ฮมั ซ่ึงนางฮาการค์นอยีปิต์ สาวใช ้ของนางซาราห์กําเนิดให ้
แก่  อบัราฮมั 13  ต่อไปน้ี เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอชิมาเอล
ตามชื่อ ตามพงศ์ พันธุ ์คือเนบาโยธเป็นบุตรหวัปีของอิชมา
เอล เคดาร์ อดับีเอล  มิ บสัม 14  มิ ชมา  ดู  มาห ์มัสสา 15 ฮา
ดาร์ เทมา เยทูร์ นาฟิชและเคเดมาห์ 16 คนเหล่าน้ีเป็นบุตร
ชายของอิชมาเอล ชื่อเหล่าน้ีเป็นชื่อของพวกเขาตามเมือง
และตามค่ายของเขา  เจ้ านายสิบสองคนตามตระกูลของ
เขา 17  อายุ  แห ่งชวีติของอชิมาเอล คือหน่ึงรอ้ยสามสิบเจ็ดปี
ท่านสิน้ลมหายใจและถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
18 พวกเขาอาศัยอยู ่ตัง้แต่ เมืองฮาวิลาห์จนถึงเมืองชูร์ ซ่ึง
อยู ่หน ้าอยีปิต์ไปทางทิศแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี และเขาสิน้ชวีติ
อยูต่รงหน้าบรรดาพีน้่องของเขา

การกําเนิดของยาโคบกับเอซาว
19  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของอิสอ ัคบ ุตรชายของอบัรา

ฮมั คื ออ ับราฮมัให้ กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั 20 อสิอ ัคม ี อายุ  
สี ่ สิ บปีเม่ือท่านได้ภรรยาคือ เรเบคาห ์บุ ตรสาวของเบธูเอ
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ลคนซีเรยีชาวเมืองปัดดานอารมั น้องสาวของลาบันคน
ซีเรยี 21 อสิอคัอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ เพื่อภรรยาของ
ท่าน เพราะ นาง เป็น หมัน พระ เย โฮ วาห์ประทาน ตาม คํา
อธษิฐานของท่าน เรเบคาหภ์รรยาของท่านก็ ตัง้ครรภ์ 22 เด็ 
กก เ็บียดเสียดกันอยูใ่นครรภ์ของนาง นางจึงพูดวา่ �ถ้าเป็น
เชน่น้ี ข้าพเจ้าจะทําอะไรดี� นางจึงไปทูลถามพระเยโฮวาห์
23พระเยโฮวาหต์รสักับนางวา่ �ชนสองชาติ อยู ่ในครรภ์ของ
เจ้า และประชาชนสองพวกท่ี เก ิดจากบัน้เอวของเจ้าจะต้อง
แยกกัน พวกหน่ึงจะมีกําลังมากกวา่อกีพวกหน่ึง  พี่ จะปรน
นิบั ติ  น้อง � 24 เม่ือกําหนดคลอดของนางมาถึงแล้ว  ดู  เถิด  
มี ลูกแฝดอยู่ในครรภ์ของนาง 25 คนแรกคลอดออกมาตัว
แดงมีขนอยู่ทัว่ตัวหมด เขาจึงตัง้ชื่อวา่ เอซาว 26 ภายหลัง
น้องชายของเขาก็คลอดออกมา มือของเขาจับส้นเท้าของ
เอซาวไว้ เขาจึงตัง้ชื่อวา่ ยาโคบ เม่ือนางคลอดลูกแฝดน้ัน
อสิอ ัคม ี อายุ  ได้ หกสิบปี

ยาโคบซ้ือสิทธ ิบุ ตรหวัปีจากเอซาว
27 เด็กชายทัง้สองน้ันโตขึ้น เอซาวก็เป็นพรานท่ี ชาํนาญ 

เป็น ชาว ทุ่ง ฝ่าย ยา โคบ เป็น คน เงยีบๆ อาศัย อยู่ ใน เต็นท์
28 อสิอคัรักเอซาว เพราะท่านรบัประทานเน้ือท่ีเขาล่ามา  
แต่ นางเรเบคาห์รกัยาโคบ 29 และยาโคบต้มผักอยู่ เอซาว
กลับมาจากท้องทุ่งแล้วรู้สึ กอ ่อนกําลัง 30 เอซาวพู ดก ับ
ยาโคบวา่ � ขอให ้ข้ากินผักแดงน้ัน เพราะเราออ่นกําลัง�
เพราะฉะน้ันเขาจึงได้ ชื่อวา่ เอโดม 31 ยาโคบวา่ �ขายสิทธ ิ
บุ ตรหวัปีของพี่ ให ้ข้าพเจ้าก่อนในวนัน้ี� 32 เอซาววา่ � ดู  เถิด 
ข้ากําลังจะตายอยู ่แล้ว  สิทธ ิ บุ ตรหวัปีจะเป็นประโยชน์อะไร
แก่ข้าเล่า� 33 ยาโคบวา่ �ปฏิญาณใหข้้าพเจ้าก่อนในวนัน้ี�
เอซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา และขายสิทธ ิบุ ตรหวัปีของตน
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แก่ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่แดงต้มแก่เอซาว
เขาก็กินและด่ืม  แล ้วลุกไป  ดังน้ี เอซาวก็ ดู หมิน่สิทธ ิบุ ตร
หวัปีของตน

26
อสิอคัได้รบัพันธสัญญาเชน่เดียวกับอบัราฮมั

1  เก ิ ดก ันดารอาหารในแผ่นดินน้ัน นอกเหนือจากการ
กันดารอาหารครั ้งก ่อนในสมั ยอ ับราฮมั และอสิอคัไปหา
อาบีเมเลคกษั ตร ิย ์แห ่งชาวฟีลิสเตียท่ีเมืองเก-ราร์ 2 พระ
เยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านและตร ัสว ่า �อยา่ลงไปอยีปิต์ 
เลย จงอาศัยในแผ่นดินซ่ึงเราจะบอกเจ้าเถิด 3 จงอาศัยอยู่
ในแผ่นดินน้ี  แล ้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะวา่
เราจะให ้แผ่ นดินเหล่าน้ีทัง้หมดแก่ เจ้ าและแก่เชื้อสายของ
เจ้า เราจะทําใหคํ้าปฏิญาณซ่ึงเราได้ปฏิญาณไวกั้บอบัราฮมั
บิดาของเจ้าน้ันสําเรจ็ 4 เราจะทวเีชื้อสายของเจ้าใหม้ากขึ้น
ดังดาวบนฟ้าและจะให ้แผ่ นดินเหล่าน้ีทัง้หมดแก่เชื้อสาย
ของเจ้า  ประชาชาติ ทัง้หลายในโลกจะได้รบัพรก็เพราะเชื้อ
สายของเจ้า 5 เพราะวา่อบัราฮมัได้เชื่อฟังเสียงของเราและ
ได้รกัษาคํากําชบัของเรา  บัญญัติ ของเรา  กฎเกณฑ์ ของเรา
และราชบัญญั ติ ของเรา�

อสิอคัพู ดม ุสาเรือ่งภรรยาของตน
6 อสิอคัจึงอาศัยอยู่ในเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองน้ันจึงถาม

ท่านเรือ่งภรรยาของท่าน ท่านจึงวา่ �เธอเป็นน้องสาวของ
ข้าพเจ้า� เพราะท่านกลั วท ่ีจะพูดวา่ �เธอเป็นภรรยาของ
ข้าพเจ้า� คิดไปวา่ � มิ ฉะน้ันแล้วคนเมืองน้ีจะฆ่าข้าพเจ้า
เพื่อแยง่เอาเรเบคาห�์ เพราะวา่นางมี รูปงาม 8 และต่อมา
เม่ือท่านอยู ่ท่ี น่ันนานแล้ว  อาบ ีเมเลคกษั ตร ิย์ชาวฟีลิสเตีย
ทอดพระเนตรตามชอ่งพระแกล และดู เถิด  เห ็ นอ ิสอคักํา
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ลังหยอกเล่ นก ับเรเบคาห์ภรรยาของตน 9  อาบ ีเมเลคจึง
เรยีกอสิอคัมาเฝ้า และตร ัสว ่า � ดู  เถิด นางเป็นภรรยาของ
เจ้าแน่ แล้ว ทําไมเจ้าจึงพูดวา่ �เธอเป็นน้องสาวของข้า
พระองค์� � อสิอคัทูลพระองค์ วา่ �เพราะข้าพระองค์คิด
วา่ � มิ ฉะน้ันข้าจะตายเพราะนาง� � 10  อาบ ีเมเลคตร ัสว 
่า �ท่านทําอะไรแก่ พวกเรา  ดังน้ี ประชาชนคนหน่ึงอาจจะ
เข้าไปนอนกับภรรยาของเจ้างา่ยๆ  แล ้วเจ้าจะนําความผิด
มาสู่ พวกเรา � 11  อาบ ีเมเลคจึงทรงรบัสัง่ประชาชนทัง้ปวง
วา่ � ผู้ ใดแตะต้องชายคนน้ีหรอืภรรยาของเขาจะต้องถูก
ประหารชวีติเป็นแน่� 12 อสิอคัได้หวา่นพืชในแผ่นดินน้ัน
ในปีเดียวกันน้ั นก ็ เก ็บผลได้ หน ่ึงรอ้ยเท่า พระเยโฮวาห์ทรง
อวยพระพรแก่ ท่าน 13 อสิอคัก็จําเรญิมีกําไรทวียิง่ขึ้นจน
ท่านเป็นคนมั ่งม ี มาก 14 ด้วยวา่ท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูง
ววัเป็นกรรมสิทธิ์และมีบรวิารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึ งอ 
ิจฉาท่าน 15 ฝ่ายชาวฟีลิสเตียได้ อุ ดและเอาดินถมบ่อทุ กบ 
่อ ซ่ึงคนใช้ของบิดาท่านขุดไวใ้นสมั ยอ ับราฮมับิดาของท่าน
16  อาบ ีเมเลคตรสักับอสิอคัวา่ �ไปเสียจากเราเถิด เพราะ
ท่านมีกําลังมากกวา่พวกเรา�

อสิอคัขุดบ่อน้ําท่ี เก -ราร์ อสิอคัยา้ยไปอยู ่ท่ี เบเออรเ์ชบา
17 อสิอคัจึงออกจากท่ี น่ัน ไปตัง้เต็นท์ อยู ่ ท่ี หุบเขาเก-ราร์

และอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน 18 อสิอคัขุดบ่อน้ําซ่ึงขุดไว้ในสมัยของ
อบัราฮมับิดาของท่านอกี เพราะหลังจากท่ีอบัราฮมัได้ สิ ้น
ชพีแล้วชาวฟีลิสเตียได้ อุ ดเสีย  แล ้ วท ่านก็ตัง้ชื่อตามชื่อท่ี 
บิ ดาของท่านตัง้ไว้ 19 และคนใช้ของอิสอคัขุดในหุบเขาและ
พบบ่อน้ําพุ พลุ ่งขึ้นมา 20  คนเล ้ียงสัตวข์องเมืองเก-ราร ์ก็ มา
ทะเลาะกับคนเล้ียงสัตว์ของอิสอ ัคอ ้างวา่ �น้ําน้ันเป็นของ
เรา� ท่านจึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ั นว ่า เอเสก เพราะเขาทัง้หลาย
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มาทะเลาะกั บท ่าน 21  แล ้วพวกเขาก็ขุดบ่อน้ําอ ีกบ ่อหน่ึง
และทะเลาะกันเรือ่งบ่อน้ันด้วย ท่านจึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ั นว ่า  สิ 
ตนาห์ 22 ท่านยา้ยจากท่ีน่ันไปขุดอ ีกบ ่อหน่ึง  แล ้วเขาก็ มิได้ 
ทะเลาะกันเรือ่งบ่อน้ัน ท่านจึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ั นว ่า เรโหโบท
ท่านกล่าววา่ �เพราะบัดน้ีพระเยโฮวาห์ทรงประทานท่ี อยู ่ 
แก่  เรา และเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินน้ี� 23 และท่านก็
ออกจากท่ีน่ันไปยงัเมืองเบเออรเ์ชบา

อสิอคัสรา้งแท่นบู ชา 
24 พระเยโฮวาหท์รงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันน้ัน ตร ั

สว ่า �เราเป็นพระเจ้าของอบัราฮมั  บิ ดาของเจ้า อยา่กลัว
เลย ด้วยวา่เราอยูกั่บเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวเีชื้อสาย
ของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเหน็แก่อบัราฮมัผู้ รบัใช ้ของเรา�
25 ท่านจึงสรา้งแท่นบูชาท่ี น่ัน และนมัสการออกพระนาม
พระเยโฮวาห์ และตัง้เต็นท์ของท่านท่ี น่ัน  แล ้วคนใช้ของอิ
สอคัขุดบ่อน้ําท่ี น่ัน 

อสิอคัทําพันธสัญญากับอาบีเมเลค
26 ฝ่า ยอาบี เม เล คอ อก จาก เมือง เก-ราร ์พร ้อม กับ อา

ฮุสซัท สหาย คน หน่ึง ของ พระองค์ กับ ฟี โคล์ ผู้ บัญชาการ
ทหารของพระองค์ไปหาท่าน 27 อสิอคัทูลถามเขาทัง้หลาย
วา่ �ไฉนท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเม่ือท่านเกลียดชงัข้าพเจ้า
และขับไล่ข้าพเจ้าไปจากท่าน� 28 พวกเขาตอบวา่ �เราเหน็
ชดัเจนแล้ วว ่าพระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ั บท ่าน เราจึงวา่  ขอให ้
กระทําปฏิญาณระหวา่งท่านและเราทัง้หลาย และขอใหเ้รา
กระทําพันธสัญญากั บท ่าน 29 เพื่อวา่ท่านจะไม่ทําอนัตราย
แก่ เรา  ดังท่ี เรามิ ได้ แตะต้องท่านและไม่ ได้ กระทําสิง่ใดแก่
ท่านเวน้แต่การดี และได้ส่งท่านไปอยา่งสันติ  บัดน้ี ท่านเป็น
ผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร� 30 ท่านจึงจัดการเล้ียง
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ให ้แก่  พวกเขา และเขาก็ ได้ กินและด่ืม 31 ครั ้นร ุ่งเชา้ทัง้สอง
ฝ่ายก็ต่ืนแต่ เชา้มืด กระทําปฏิญาณต่ อก ัน และอสิอคัไปส่ง
พวกเขา พวกเขาก็จากท่านไปอยา่งสันติ 32 และต่อมาใน
วนัน้ันเองคนใช้ของอิสอคัมาบอกท่านถึงเรือ่งบ่อน้ําซ่ึงเขา
ได้ขุดและกล่าวแก่ท่านวา่ �เราพบน้ําแล้ว� 33 ท่านเรยีก
บ่อน้ั นว ่า เชบา เมืองน้ันจึ งม ี ชื่อวา่ เบเออรเ์ชบา จนทุกวนั
น้ี 34 เอซาวมี อายุ  สี ่ สิ บปีเม่ือท่านรบัยู ดิ ธบุตรสาวของเบเออ
รคีนฮติไทต์และบาเสมั ทบ ุตรสาวของเอโลนคนฮติไทต์เป็น
ภรรยา 35 หญิงเหล่าน้ันทําให้อสิอคัและเรเบคาห ์มี ใจโศก
เศรา้

27
 อุ บายของยาโคบกับเรเบคาหเ์พื่อจะได้รบัพร

1 และต่อมาเม่ื ออ ิสอคัแก่  ตาม ัวจนมองไม่ เหน็ ท่านก็
เรยีกเอซาวบุตรชายคนโตของท่านมาและกล่าวแก่เขาวา่
�ลูกเอย๋� เขาตอบวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู ่ท่ีน่ี � 2 ท่านวา่ � 
ดู  เถิด  บัดน้ี พ่อแก่ แล้ว จะถึงวนัตายเม่ือไรก็ ไม่รู ้3 ฉะน้ัน
บัดน้ี เจ้ าจงเอาอาวุธของเจ้า คือแล่งธนูและคันธนูออกไป
ท่ี ท้องทุ่ง หาเน้ือมาให ้พ่อ 4 และจัดอาหารอรอ่ยอยา่งท่ีพ่อ
ชอบน้ัน และนํามาให้พ่ อก ิน เพื่อจิตวญิญาณของพ่อจะได้
อวยพรแก่ เจ้ าก่อนพ่อตาย� 5 เม่ื ออ ิสอคัพู ดก ับเอซาวบุตร
ชายน้ัน นางเรเบคาห ์ได้ยนิ เอซาวก็ออกไปท้องทุ่งเพื่อล่า
เน้ือมา 6 นางเรเบคาห์จึงพู ดก ับยาโคบบุตรชายของนาง
วา่ � ดู  เถิด  แม่  ได้ ยนิบิดาของเจ้าพู ดก ับเอซาวพี่ชายของ
เจ้าวา่ 7 �จงนําเน้ือมาให้พ่อและจัดอาหารอรอ่ยให้พ่ อก ิน
และเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ก่อนพ่อ
ตาย� 8  เพราะฉะน้ัน ลูกเอย๋  บัดน้ี จงฟังเสียงของแม่ ตามท่ี  
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แม่ สัง่เจ้า 9  บัดน้ี ไปท่ีฝูงแพะแกะ นําลูกแพะดีๆสองตัวมา
ให ้แม่  แม่ จะเอามันปรุงอาหารอรอ่ยให ้บิ ดาเจ้าอยา่งท่ีท่าน
ชอบ 10 และเจ้าจะต้องนําไปให ้บิ ดาเจ้ารบัประทาน เพื่อวา่
ท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิน้ชวีติ� 11 ยาโคบพู ดก ับนาง
เรเบคาหม์ารดาของตนวา่ � ดู  เถิด เอซาวพีช่ายของข้าพเจ้า
เป็นคนมีขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกล้ียงเกลา 12  บิ ดา
ของข้าพเจ้าคงจะคลําตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะดูเหมือน
วา่เป็นผู้หลอกลวงท่าน  แล ้วข้าพเจ้าจะนําการสาปแชง่มา
เหนือข้าพเจ้าเอง หาใชนํ่าพรมาไม่� 13 มารดาของเขาพู ดก 
ับเขาวา่ �ลูกเอย๋  ขอให ้การสาปแชง่ของเจ้าตกอยู่กับแม่ 
เถิด ฟังเสียงของแม่ เท่าน้ัน ไปเอาลูกแพะมาให ้แม่  เถิด �
14 เขาจึงไปจับเอามาใหม้ารดาของตน มารดาของเขาได้จัด
อาหารอรอ่ยอยา่งท่ี บิ ดาของเขาชอบน้ัน 15  แล ้วนางเรเบ
คาห์นําเส้ืออยา่งดี ท่ี สุดของเอซาว  บุ ตรชายคนโตของนาง
ซ่ึงอยู่กับนางในเรอืนมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของ
นาง 16 นางเอาหนังลูกแพะหุม้มือและคอท่ี เกล ้ียงเกลาของ
เขา 17  แล ว้นางก็มอบอาหารอรอ่ยและขนมปัง ซ่ึงนางจัดทํา
น้ันไว้ในมือของยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึงเข้าไปหา
บิดาของตนและพูดวา่ � บิ ดาเจ้าข้า� และท่านวา่ �พ่ออยู ่น่ี 
ลูกเอย๋  เจ้ าคือใคร� 19 ยาโคบตอบบิดาของตนวา่ �ลูกเป็น
เอซาวบุตรหวัปีของท่าน ลูกทําตามท่ีท่านสัง่ลูกแล้ว เชญิ
ลุกขึ้นน่ังรบัประทานเน้ือท่ีลูกหามาเถิด เพื่อจิตวญิญาณ
ของท่านจะได้อวยพรแก่ ลูก � 20  แต่ อสิอคัพู ดก ับบุตรชาย
ของตนวา่ �ลูกเอย๋  เจ้ าทําอยา่งไรจึงพบมันเร ็วน ัก�  บุ ตรจึง
ตอบวา่ �เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนํามันมา
ให ้แก่  ลูก � 21  แล ้ วอ สิอคัจึงพู ดก ับยาโคบวา่ �ลูกเอย๋ มาใกล้ 
ๆ พ่อจะได้คลําดู เจ้า เพื่อจะได้ รู ้วา่เจ้าเป็นเอซาวบุตรชาย
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ของพ่อแน่ หรอืไม่ � 22 ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อสิอ ัคบ ิดาของ
ตน อสิอคัคลําตัวเขาแล้วพูดวา่ �เสียงก็เป็นเสียงของยา
โคบ  แต่ มือเป็ นม ือของเอซาว� 23 ท่านก็ ไม่ได้  สังเกต เพราะ
มือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขา ท่านจึง
อวยพรแก่ เขา 24 ท่านถามวา่ � เจ้ าเป็นเอซาวบุตรชายของ
พ่อจรงิหรอื� เขาตอบวา่ � ใช ่ ครบั � 25 ท่านจึงวา่ �นําแกง
มาให ้พ่อ พ่อจะได้ กินเน้ือท่ี  บุ ตรชายของพ่อหามา เพื่อจิต
วญิญาณของพ่อจะอวยพรเจ้า� ยาโคบจึงนํามันมาให ้ท่าน 
ท่านก็ รบัประทาน ยาโคบนําน้ําองุน่มาใหท่้านและท่านก็ ด่ืม 

อสิอคัอวยพรยาโคบ
26  แล ้ วอ ิสอ ัคบ ิดาของเขาจึงพู ดก ับเขาวา่ �ลูกเอย๋  เข 

้ามาใกล้และจุบพ่อ� 27 เขาจึงเข้ามาใกล้และจุ บท ่าน และ
ท่านก็ดมกลิ ่นที ่เส้ือของเขา และอวยพรเขาวา่ � ดู  ซิ  กล 
ิน่ลูกชายข้าเหมือนกลิน่ท้องทุ่ง ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงอวย
พระพร 28 ดังน้ันขอพระเจ้าทรงประทานน้ําค้างจากฟ้าแก่ 
เจ้า และประทานความอุดมสมบู รณ ์ของแผ่นดินทัง้ข้าว
และน้ําองุน่มากมายแก่ เจ้า 29  ขอให ้ ชนชาติ ทัง้หลายรบัใช ้
เจ้า และให ้ประชาชาติ  กราบไหว ้ เจ้า  ขอให ้เป็นเจ้านายเหนือ
พี่ น้อง และบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว ้เจ้า  ผู้ ใดสาป
แชง่เจ้าก็ ขอให ้ ผู้ น้ันถูกสาปและผู้ใดอวยพรเจ้าก็ ขอให ้ ผู้ น้ัน
ได้รบัพร� 30 และต่อมาพออสิอคัอวยพรยาโคบเสรจ็แล้ว
เม่ือยาโคบพึ่งออกไปจากหน้าอสิอ ัคบ ิดา เอซาวพี่ชายก็ 
กล ับจากการล่าเน้ือ 31 และเขาเตรยีมอาหารอรอ่ยนํามา
ให ้บิ  ดาด ้วย และพู ดก ับบิ ดาว ่า �ขอท่านลุกขึ้ นร ับประทาน
เน้ือท่ีลูกชายหามา เพื่อจิตวญิญาณของท่านจะได้อวยพร
ลูก� 32 อสิอ ัคบ ิดาพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าคือใคร� เขาตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าคือเอซาวบุตรชายของท่าน เป็นบุตรหวัปีของ
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ท่าน� 33 อสิอคัก็ตัวสัน่มากพูดวา่ �ใครเล่า คือผู้ น้ันอยู ่
ท่ีไหน  ท่ี ไปล่าเน้ือ  แล ้วนํามาให ้พ่อ พ่ อก ินหมดแล้ วก ่อน
เจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้ว เป็ นที ่ แน่ว ่าผู้น้ันจะได้รบั
พร�

เอซาวเป็นทุกข์และมี ความโกรธ 
34 เม่ือเอซาวได้ยนิคํากล่าวของบิ ดาก ็รอ้งออกมาเสียงดั 

งด ้วยความขมขื่น และพู ดก ับบิ ดาว ่า � โอ  บิ ดาเจ้าข้า ขอ
อวยพรข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด� 35  แต่ ท่านพูด
วา่ �น้องชายเจ้าเข้ามาหลอกพ่อ และเอาพรของเจ้าไปเสีย
แล้ว� 36 เอซาวพูดวา่ �เขามีชื่อวา่ยาโคบก็ ถู กต้องแล้วมิ ใช ่ 
หรอื เพราะวา่เขาแกล้งให้ข้าพเจ้าเสียเปรยีบสองครัง้แล้ว
เขาเอาสิทธ ิบุ ตรหวัปีของข้าพเจ้าไป และดู เถิด  คราวน้ี เขา
เอาพรของข้าพเจ้าไปอ ีกด ้วย�  แล ้วเขาพูดวา่ �ท่านมิ ได้ 
สงวนพรไว ้ให ้ข้าพเจ้าบ้างหรอื� 37 อสิอคัตอบเอซาววา่ � ดู  
เถิด พ่อตัง้ให้เขาเป็นนายเหนือเจ้า และมอบบรรดาพี่น้อง
ของเขาให้เป็นคนใช้ของเขา ทัง้ข้าวและน้ําองุน่พ่ อก ็จัดให ้
เขา ลูกเอย๋ พ่อจะทําอะไรให ้เจ้ าได้ อ ีกเล่า� 38 เอซาวพู ดก 
ับบิ ดาว ่า � บิ ดาเจ้าข้า ท่านมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่าน้ัน
หรอื  โอ  บิ ดาเจ้าข้า ขออวยพรลูก ขออวยพรลู กด ้วยเถิด�
 แล ้วเอซาวก็ตะเบ็งเสียงรอ้งไห้ 39 อสิอ ัคบ ิดาของเขาจึง
ตอบเขาวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิ นอ ั นอ ุดม
บรบูิ รณ ์ มีน ้ําค้างลงมาจากฟ้า 40  แต่  เจ้ าจะมี ช ีวิตอยู่ด้วย
ดาบและเจ้าจะรบัใช้น้องชายของเจ้า  แต่ ต่อมาเม่ือเจ้ามี
กําลังขึ้นเจ้าจะหกัแอกของน้องเสียจากคอของตน�

ยาโคบหนีไปจากเอซาว
41 ฝ่ายเอซาวก็ เกล ียดชงัยาโคบเพราะเหตุพรท่ี บิ ดาได้ 

ให ้ แก่ เขาน้ัน เอซาวราํพึงในใจวา่ �วนัไว ้ทุกข์ พ่อใกล้ เข ้ามา
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แล้ว หลังจากน้ันข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสีย� 42  แต่ 
คําของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึงหูของนางเรเบคาห์ นาง
ให้คนไปเรยีกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมา และพู ดก 
ับเขาวา่ � ดู  เถิด เอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วย
แผนการจะฆ่าเจ้า 43  เพราะฉะน้ัน ลูกเอย๋  บัดน้ี ฟังเสียง
ของแม่ เถิด จงลุกขึ้นหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ ท่ี เมือง
ฮาราน 44 และอยู่กับเขาชัว่คราวจนกวา่ความเกรีย้วกราด
ของพี่ชายเจ้าจะคลายลง 45 จนกวา่ความโกรธของพี่ชาย
เจ้าจะคลายลง และเขาลื มสิ ่งท่ี เจ้ าได้ทําแก่ เขา  แล ้วแม่จะ
ส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากท่ี น่ัน  แม่ ต้องสูญเสี ยล ูกทัง้
สองคนในวนัเดียวกันทําไมเล่า� 46 นางเรเบคาห ์พู  ดก ับอสิ
อคัวา่ �ข้าพเจ้าเบื่อชวีติของข้าพเจ้าเหลือเกิน เพราะบุตร
สาวของคนเฮท ถ้ายาโคบแต่งงานกับบุตรสาวคนเฮท ซ่ึง
เป็นหญิงแผ่นดินน้ี  ช ีวติข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่
ข้าพเจ้าเล่า�

28
ยาโคบหนีไปยงัปัดดานอารมั

1  แล ้ วอ ิสอคัก็เรยีกยาโคบมาอวยพรให้ และกําชบัเขา
วา่ � เจ้ าอยา่แต่งงานกับหญิงคานาอนั 2  แต่  ลุ กขึ้นไปเมือง
ปัดดานอารมั ไปย ังบ ้านเบธูเอลบิดาของแม่ เจ้า  ท่ี น่ันเจ้า
จงแต่งงานกับบุตรสาวคนหน่ึงของลาบันพี่ชายแม่ของเจ้า
3 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ทรงอวยพระพรแก่ เจ้า และ
โปรดให ้เจ้ ามีลูกดกทว ียิง่ขึ้น  จนได้ เป็นมวลชนชาติ ทัง้หลาย 
4 ขอพระองค์ทรงประทานพรของอบัราฮมัแก่ เจ้า และแก่
เชื้อสายของเจ้าด้วย เพื่อเจ้าจะได้รบัเป็นมรดกแผ่นดินน้ี 
ท่ี  เจ้ าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าว ซ่ึงพระเจ้าได้ประทานแก่อบั
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ราฮมัแล้ว� 5 อสิอคัก็ส่งยาโคบไป ยาโคบก็ไปปัดดานอารมั
ไปหาลาบัน  บุ ตรชายของเบธูเอลคนซีเรยีพี่ชายของนาง
เรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่ายเอซาวเม่ือ
เห ็นว ่าอสิอคัอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยงัปัดดานอารมั
เพื่อหาภรรยาจากท่ี น่ัน และเห ็นว ่าเม่ื ออ สิอคัอวยพรเขาน้ัน
ท่านกําชบัเขาวา่ � เจ้ าอยา่แต่งงานกับหญิงคานาอนัเลย�
7 และเห ็นว ่ายาโคบเชื่อฟั งบ ิดามารดา และไปยงัปัดดานอา
รมั 8 เม่ือเอซาวเห ็นว ่าหญิงคานาอนัไม่เป็ นที ่พอใจอสิอ ัคบ 
ิดาของตน 9 เอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและรบัมาหะลั ทบ ุต
รสาวของอชิมาเอลบุตรชายของอบัราฮ ัมน ้องสาวของเนบา
โยทมาเป็นภรรยา นอกเหนือภรรยาซ่ึงเขามี อยู ่ แล้ว 

ความฝันเก่ียวกับบันไดท่ีทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้า
ทรงใหพ้ันธสัญญาอกี

10 ยา โค บอ อก จาก เมือง เบ เอ อรเ์ช บา เดิน ไป ยงั เมือง
ฮา ราน 11 เขา มา ถึงท่ี แหง่ หน ่ึง และ พัก อยู ่ท่ี น่ัน ใน คืน
น้ัน เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหนิจากท่ีน่ันมาเป็น
หมอนหนนุศีรษะ  แล ้วนอนลงท่ี น่ัน 12 เขาฝัน และดู เถิด  
มี บันไดอนัหน่ึงตัง้ขึ้นบนแผ่นดินโลก ยอดถึงฟ้าสวรรค์  ดู  
เถิด  ทูตสวรรค์ ทัง้หลายของพระเจ้ากําลังขึ้นลงอยู่บนน้ัน
13 และดู เถิด พระเยโฮวาห์ประทับยนือยู่เหนื อบ ันได และ
ตร ัสว ่า �เราคือเยโฮวาห์พระเจ้าของอบัราฮมั บรรพบุรุษ
ของเจ้า และพระเจ้าของอิสอคั  แผ่ นดินซ่ึงเจ้านอนอยู่น้ัน
เราจะให ้แก่  เจ้ าและเชื้อสายของเจ้า 14 เชื้อสายของเจ้าจะ
เป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และเจ้าจะแผก่วา้งออกไปทิศ
ตะวนัตกและทิศตะวนัออก ทางทิศเหนือและทิศใต้ บรรดา
ครอบคร ัวท ่ัวแผ่นดินโลกจะได้รบัพรเพราะเจ้าและเพราะ
เชื้อสายของเจ้า 15  ดู  เถิด เราอยูกั่บเจ้า และจะพิทั กษ ์รกัษา
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เจ้าทุกแหง่หนท่ี เจ้ าไป และจะนําเจ้ากลับมายงัแผ่นดินน้ี
เพราะเราจะไม่ทอดทิง้เจ้าจนกวา่เราจะได้ทําสิง่ซ่ึงเราพู ดก 
ับเจ้าไวน้ั้นแล้ว� 16 ยาโคบต่ืนขึ้นและพูดวา่ �พระเยโฮวาห์
ทรงสถิต  ณ  ท่ี  น้ี  แน่  ทีเดียว  แต่ ข้าหารู ้ไม่ � 17 เขากลัวและ
พูดวา่ � สถานท่ี  น้ี  น่านับถือ  สถานท่ี  น้ี  มิใช ่อยา่งอื่น  แต่ เป็น
พระนิเวศของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์�

คําปฏิญาณของยาโคบ
18 ยาโคบจึง ลุกขึ้นแต่ เชา้ มืด เอาก้อนห ินที ่ทําหมอน

หนนุศีรษะ ตัง้ขึ้นเป็นเสาสําคัญ และเทน้ํามันบนยอดเสา
น้ัน 19 เขาเรยีกสถานท่ี น้ั นว ่า เบธเอล  แต่ ก่อนเมืองน้ัน
ชื่อ ลูส 20  แล ้วยาโคบปฏิญาณวา่ �ถ้าพระเจ้าจะทรงอยู่
กับข้าพระองค์ และจะทรงพิทั กษ ์รกัษาในทางท่ีข้าพระองค์ 
ไป และจะประทานอาหารให้ข้าพระองค์ รบัประทาน และ
เส้ือผ้าใหข้้าพระองค์ สวม 21จนข้าพระองค์ กล ับมาบ้านบิดา
ของข้าพระองค์โดยสันติภาพแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์ 22 และก้อนหนิซ่ึงข้าพระองค์ตัง้
ไว้เป็นเสาสําคัญ จะเป็นพระนิเวศของพระเจ้า และทุกสิง่
ท่ี พระองค์ ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวาย
หน่ึงในสิบแก่ พระองค์ �

29
ยาโคบอยูกั่บลาบัน ราเชลกับยาโคบ

1 ยาโคบเดินทางมาถึงแผ่นดินของประชาชนชาวตะวนั
ออก 2 เขาก็มองไป และเหน็บ่อน้ําบ่อหน่ึงในทุ่งนา  ดู  เถิด 
 มี ฝูงแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อ น้ัน เพราะคนเล้ียงแกะ
เคยตักน้ําจากบ่อน้ันให้ฝูงแกะกิน และหนิใหญ่ ก็ ปิดปาก
บ่อน้ัน 3 และฝูงแกะมาพรอ้มกั นที ่ น่ัน  แล ้วคนเล้ียงแกะ
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ก็ กล ้ิงหนิออกจากปากบ่อตักน้ําให้ฝูงแกะกิน  แล ้วเอาหนิ
ปิดปากบ่อน้ันเสียดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้หลายวา่ � พี่ 
น้องเอย๋ ท่านมาจากไหน� เขาตอบวา่ �เรามาจากเมืองฮา
ราน� 5 ยาโคบจึงถามเขาทัง้หลายวา่ �ท่านรูจั้กลาบันบุตร
ชายนาโฮร ์หรอืไม่ � เขาตอบวา่ � รูจั้ก � 6 ยาโคบถามเขาทัง้
หลายวา่ � ลาบ ันสบายดี หรอื � เขาตอบวา่ � สบายดี  ดู  เถิด 
 บุ ตรสาวของเขาชื่อราเชลกําลังมาพรอ้มกับฝูงแกะ� 7 ยา
โคบจึงวา่ � ดู  เถิด  เวลาน้ี ยงัวนัอยู ่มาก ยงัไม่ถึงเวลาท่ีจะ
ให้ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอาน้ําให้แกะเหล่าน้ีกินแล้ว
ให้ไปกินหญ้าอกี� 8  แต่ เขาทัง้หลายตอบวา่ �เราทําไม่ ได้ 
จนกวา่แกะทุกๆฝูงจะมาพรอ้มกัน และเขากลิง้หนิออกจาก
ปากบ่อน้ําก่อน  แล ้วเราจึงจะเอาน้ําใหฝู้งแกะกิน� 9 เม่ือยา
โคบกําลังพู ดก ับเขาทัง้หลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพรอ้มกับฝูง
แกะของบิดา เพราะนางเป็นผู้เล้ียงมัน 10 และต่อมาครัน้
ยาโคบแลเหน็ราเชลบุตรสาวของลาบันพี่ชายมารดาของ
ตน และฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็ เข 
้าไปกลิง้หนิออกจากปากบ่อน้ํา เอาน้ําให้ฝูงแกะของลาบัน
พี่ชายมารดาของตนกิน 11 ยาโคบจุบราเชลแล้วรอ้งไหด้้วย
เสียงดัง 12 ยาโคบบอกราเชลวา่เขาเป็นหลานบิดาของนาง
และเป็นบุตรชายของนางเรเบคาห์ นางก็วิง่ไปบอกบิดาของ
นาง 13 ต่อมาครัน้ลาบันได้ยนิข่าวถึงยาโคบบุตรชายน้อง
สาวของตน เขาก็วิง่ ไปพบและกอดจุบยาโคบและพามา
บ้านของเขา ยาโคบก็เล่าเรือ่งเหล่าน้ีทัง้หมดให ้ลาบ ันฟัง
14  ลาบ ันจึงพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าเป็นกระดูกและเน้ือของเรา
แท้ ๆ  � ยาโคบก็พักอยูกั่บเขาเดือนหน่ึง

ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลท่ีเขารกั
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15  แล ้วลาบันพู ดก ับยาโคบวา่ �เพราะเจ้าเป็นหลานของ
เรา จึงไม่ควรท่ี เจ้ าจะทํางานให้เราเปล่าๆ  เจ้ าจะเรยีกค่า
จ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด� 16  ลาบ ั นม ี บุ ตรสาวสองคน  พี่ สาว
ชื่อเลอาห์ น้องสาวชื่อราเชล 17 นางสาวเลอาหน้ั์นตายบิหยี
 แต่ นางสาวราเชลน้ันสละสลวยและงามน่าดู 18 ยาโคบก็
รกันางสาวราเชล และพูดวา่ �ข้าพเจ้าจะรบัใช้การงานให้
ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน� 19  ลาบ ัน
จึงวา่ � ให ้เรายกบุตรสาวให ้เจ้ าน้ันดีกวา่จะยกให ้คนอื่น จง
อยู่กับเราเถิด� 20 ยาโคบก็ รบัใช ้ อยู ่ เจ ็ดปีเพื่อได้นางสาวรา
เชล  เห ็นเป็นเหมือนน้อยวนัเพราะความรกัท่ีเขามีต่อนาง
21 ยาโคบบอกลาบั นว ่า �เวลาท่ีกําหนดไว ้ก็ ครบแล้ว  ขอให ้
ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ เข ้าไปหาเธอ� 22  ลาบ 
ันจึงเชญิบรรดาชาวบ้านมาพรอ้มกัน  แล ้วจัดการเล้ียง

 ลาบ ันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
23 และต่อมาครัน้ เวลาค่ํา  ลาบ ั นก ็พาเลอาห ์บุ ตรสาว

ของตนมามอบให ้แก่ ยาโคบ และยาโคบก็ เข ้าไปหานาง 24  
ลาบ ันยกศิลปาห ์สาวใช ้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอ
าห์ 25 และต่อมาพอรุง่ขึ้น  ดู  เถิด เป็นนางเลอาห์ ยาโคบจึง
กล่าวแก่ ลาบ ั นว ่า � ลุ งทําอะไรกับข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารบั
ใช ้ลุ งเพื่อได้ราเชลมิ ใช ่ หรอื ทําไมลุงจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า�
26  ลาบ ันจึงตอบวา่ �ในแผ่นดินเราไม่ มี ธรรมเนียมท่ีจะยก
น้องสาวให้ก่อนพี่ หวัปี 27  ขอให ้ครบเจ็ดวนัของหญิงน้ี ก่อน 
 แล ้วเราจะยกคนน้ันให ้ด้วย เพื่อตอบแทนท่ี เจ้ าจะได้ รบัใช ้ ลุ  
งอ ีกเจ็ดปี�

ยาโคบทํางานอกีเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
28 ยาโคบก็ ยอม และรอจนครบเจ็ดวนัของนางแล้วลาบั 

นก ย็กราเชลบุตรสาวใหเ้ป็นภรรยาด้วย 29  ลาบ ันยกบิลฮาห ์
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สาวใช ้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางราเชล 30 ฝ่ายยาโคบก็ 
เข ้าไปหาราเชลด้วย และเขารกัราเชลมากกวา่เลอาห์ เขา
จึงรบัใช ้ลาบ ันต่อไปอกีเจ็ดปี 31 เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงเห ็นว 
่ายาโคบชงัเลอาห์  พระองค์ จึงทรงเปิดครรภ์ของนาง  แต่ รา
เชลน้ันเป็นหมัน 32 นางเลอาห ์ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย
และตัง้ชื่อวา่รู เบน ด้วยนางวา่ �เพราะพระเยโฮวาห์ทอด
พระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าแน่ ๆ   บัดน้ี  สามี จึงจะรกั
ข้าพเจ้า� 33 นางเลอาห ์ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายอกีคน
หน่ึงและวา่ � เหตุ พระเยโฮวาห์ทรงได้ย ินว ่าข้าพเจ้าเป็ นที 
่ ชงั  พระองค์ จึงทรงประทานบุตรชายคนน้ี ให ้ แก่ ข้าพเจ้า
ด้วย� นางตัง้ชื่อเขาวา่  สิ เมโอน 34 นางตัง้ครรภ์และคลอด
บุตรเป็นชายอกีคนหน่ึง และกล่าววา่ � ครัง้น้ี  สามี จะสนิท
สนมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสาม
คนให้เขาแล้ว�  เหตุน้ี จึงตัง้ชื่อเขาวา่  เลว ี35 นางตัง้ครรภ์
และคลอดบุตรเป็นชายอกีคนหน่ึง นางกล่าววา่ � ครัง้ น้ี 
ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห�์  เหตุน้ี นางจึงตัง้ชื่อเขา
วา่  ยู ดาห์ ต่อไปนางก็หยุ ดม ี บุตร 

30
เลอาหกั์บราเชลแข่ งก ันเพื่ อม ี บุ ตรใหย้าโคบ

1 เม่ือนางราเชลเห ็นว ่าตนไม่ มี  บุ ตรกับยาโคบ ราเชลก็
อจิฉาพี่ สาว และพู ดก ับยาโคบวา่ � ขอให ้ข้าพเจ้ามี บุ ตรด้วย
หาไม่ข้าพเจ้าจะตาย� 2 ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึงวา่
�เราเป็นเหมือนพระเจ้า  ผู้  ไม่  ให ้ เจ้ ามี ผู้ บังเกิดจากครรภ์ 
หรอื � 3นางจึงบอกวา่ � ดู  เถิด  บิ ลฮาห ์สาวใช ้ของข้าพเจ้า จง
เข้าไปหานางเถิด นางจะได้ มี  บุ ตรเล้ียงไว ้ท่ี ตักของข้าพเจ้า
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เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มี  บุ ตรด้วยอาศัยหญิงคนน้ี� 4 นางจึงยก
บิลฮาห ์สาวใช ้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็ เข 
้าไปหานาง 5  บิ ลฮาห ์ก็  ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายให ้แก่ 
ยาโคบ 6 นางราเชลวา่ �พระเจ้าได้ทรงตัดสินเรือ่งข้าพเจ้า
และได้ทรงสดับฟัง เสียง ทูลของข้าพเจ้า จึงประทานบุตร
ชายแก่ ข้าพเจ้า �  เหตุ  ฉะน้ี นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า  ดาน 7  บิ 
ลฮาห ์สาวใช ้ของนางราเชลตัง้ครรภ์ อกี และคลอดบุตรชาย
คนท่ีสองให ้แก่ ยาโคบ 8 นางราเชลจึงวา่ �ข้าพเจ้าปล้ําสู้กับ
พี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่ โต และข้าพเจ้าได้ชยัชนะแล้ว�
นางจึงให้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า นัฟทาลี 9 เม่ือนางเลอาห ์เห ็ นว ่า
ตนหยุดคลอดบุตร นางจึงยกศิลปาห ์สาวใช ้ของตนให้เป็น
ภรรยาของยาโคบ 10 ศิลปาห ์สาวใช ้ของเลอาห ์ก็ คลอดบุตร
ชายให ้แก่ ยาโคบ 11 นางเลอาห ์วา่ �กองทหารกําลังมา� จึง
ตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า กาด 12  แล ้วศิลปาห ์สาวใช ้ของเลอาห์  
ก็ คลอดบุตรชายคนท่ีสองให ้แก่ ยาโคบ 13 นางเลอาห ์ก็  วา่ 
�ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะเรยีกข้าพเจ้าวา่
เป็นสุข� นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า อาเชอร์ 14 ในฤดู เก ี่ยวข้าว
สาลี  รู เบนออกไปท่ีนาพบมะเขื อด ดูาอมิ จึงเก็บผลมาใหน้าง
เลอาห ์มารดา ราเชลจึงพู ดก ับเลอาห ์วา่ �ขอมะเขื อด ูดาอมิ
ของบุตรชายของพี่ ให ้ฉันบ้าง� 15 นางเลอาห์ตอบนางวา่ � 
ท่ี น้องแยง่สามีของฉันไปแล้ วน ัน้ยงัน้อยไปหรอืจึงจะมาเอา
มะเขื อด ดูาอมิของบุตรชายฉันด้วย� ราเชลตอบวา่ �ฉะน้ัน
ถ้าให้มะเขื อด ูดาอมิของบุตรชายแก่ ฉัน คื นว ันน้ีเขาจะไป
นอนกับพี่� 16 และยาโคบกลับมาจากนาเวลาเยน็ นางเลอ
าห ์ก็ ออกไปต้อนรบัเขาบอกวา่ �จงเข้ามาหาฉันเถิด เพราะ
ฉันให้มะเขื อด ูดาอมิของบุตรชายเป็นสินจ้างท่านแล้ว� คื 
นว ันน้ันยาโคบก็นอนกับนาง 17พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอ
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าห์ นางก็ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนท่ีหา้ให ้แก่ ยาโคบ
18 ฝ่ายนางเลอาห ์พูดวา่ �พระเจ้าทรงประทานสินจ้างน้ัน
ให ้แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายกหญิงคนใช ้ให ้ สามี � นาง
จึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า อสิสาคาร์ 19 นางเลอาห ์ก็  ตัง้ครรภ์  อกี 
และคลอดบุตรชายคนท่ีหกให ้แก่ ยาโคบ 20  แล ้วนางเลอ
าห์จึงวา่ �พระเจ้าทรงประทานของดี ให ้ ข้าพเจ้า  บัดน้ี  สามี 
จะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ ให ้ บุ ตรชายแก่เขา
หกคนแล้ว� นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า เศบู ลุ น 21 ต่อมาภาย
หลังนางก็คลอดบุตรสาวคนหน่ึงตัง้ชื่อวา่  ดี นาห์ 22 พระเจ้า
ทรงระลึกถึงนางราเชล และพระเจ้าทรงสดับฟังนาง ทรง
เปิดครรภ์ของนาง 23 นางก็ ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย จึง
กล่าววา่ �พระเจ้าทรงโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไป
เสีย� 24 นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า โยเซฟ  กล่าววา่ �พระเย
โฮวาหจ์ะทรงโปรดเพิม่บุตรชายอกีคนหน่ึงให ้ข้าพเจ้า �

 ลาบ ันหลอกลวงยาโคบ
25 และต่อมาเม่ือนางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็ 

พู  ดก ับลาบั นว ่า � ขอให ้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดและแผ่น
ดินของข้าพเจ้า 26 ขอมอบภรรยา กับ บุตรให ้ข้าพเจ้า ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้ทํางานรบัใช้ท่านเพื่อเขาแล้ว และให้ข้าพเจ้าไป
เถิด เพราะท่านรูว้า่ข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ท่านแล้ว� 27  แต่  ลาบ ัน
ตอบเขาวา่ �ถ้าลุงเป็ นที ่พอใจเจ้าแล้ว จงอยู่ต่อเถิด เพราะ
ลุงเรยีนรู้จากประสบการณ์วา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงอวยพร
เราเพราะเจ้า� 28 และเขาพูดวา่ � เจ้ าจะเรยีกค่าจ้างเท่าไร
ก็บอกมาเถิด  ลุ งจะให�้ 29 ยาโคบตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้ารบั
ใช ้ลุ งอยา่งไร และสัตว์ของลุงอยู่กับข้าพเจ้าอยา่งไร  ลุ  งก ็
ทราบอยู ่แล้ว 30 เพราะวา่ก่อนข้าพเจ้ามาน้ันลุ งม ี แต่  น้อย  
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แต่  บัดน้ี  ก็  มี  ทว ีขึ้นเป็ นอ ันมาก  ตัง้แต่ ข้าพเจ้ามาถึง พระเย
โฮวาห ์ได้ ทรงอวยพระพรแก่ ลุง และบัดน้ีเม่ือไรข้าพเจ้าจะ
บํารุงครอบครวัของตนเองได้บ้างเล่า� 31  ลาบ ันจึงถามวา่
� ลุ งควรจะให้อะไรเจ้า� ยาโคบตอบวา่ � ลุ งไม่ต้องให้อะไร
ข้าพเจ้าดอก  แต่ หากวา่ลุงจะทําสิง่น้ี แก่  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
เล้ียงระวงัสัตวข์องลุงต่อไป 32 คือวนัน้ีข้าพเจ้าจะไปตรวจดู
ฝูงสัตว์ของลุงทัง้ฝูง ข้าพเจ้าจะคัดแกะท่ี มี  จุ ดและด่างทุก
ตัวออกจากฝูง และคัดแกะดําทุกตัวออกจากฝูงแกะ และ
แพะด่างกั บท ่ี มี  จุ ดออกจากฝูงแพะ  ให ้ สัตว ์ เหล่าน้ี เป็นค่า
จ้างของข้าพเจ้า 33 ดังน้ันความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะ
เป็นคําตอบของข้าพเจ้าในเวลาภายหน้า คือเม่ือลุงมาตรวจ
ดูค่าจ้างของข้าพเจ้า ถ้าพบตัวไม่ มี  จุ ดและท่ี ไม่ ด่างอยูใ่นฝูง
แพะและตั วท ่ี ไม่ ดําในฝูงแกะ  ก็  ให ้ถือเสียวา่ข้าพเจ้ายกัยอก
สัตว ์เหล่าน้ี  มา � 34  ลาบ ันจึงตอบวา่ � ดู  เถิด  ลุ งตกลงตาม
ท่ี เจ้ าพูดน้ัน� 35 วนัน้ันเขาก็คัดแพะตัวผู้ ท่ี ลายและท่ี ด่าง 
และแพะตัวเมียท่ี มี  จุ ดและท่ี ด่าง แพะท่ีขาวบ้างทัง้หมด
และแกะดําทัง้หมด มามอบให ้บุ ตรชายของเขา 36 เขาแยก
สัตวอ์อกไปทัง้หมดหา่งจากยาโคบเป็นระยะทางสามวนั ฝูง
สัตวข์องลาบั นที ่ เหลืออยู ่น้ันยาโคบก็เล้ียงไว้

พระเจ้าทรงชว่ยยาโคบเจรญิ
37 ยาโคบเอากิง่ไม้สดจากต้นไค้ ต้นเสลา และต้นเกาลัด

มาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให ้เห ็นไม้ สี  ขาว 38 เขาวาง
ไม้ ท่ี ปอกเปลือกไว้ในรอ่งตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ําท่ีฝูง
สัตว ์มาก ินน้ํา เพื่อเม่ื อม ันมากินน้ํา มันจะตัง้ท้อง 39 ฝูงสัตว ์
ก็ ตัง้ท้องตรงหน้าไม้ น้ัน ดังน้ันฝูงสัตว์จึ งม ีลูกท่ี มี ลายมี จุ ด
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และด่าง 40 ยาโคบก็แยกลูกแกะและให้ฝูงแพะแกะน้ันอยู่
ตรงหน้าแกะท่ี มี  ลาย และแกะดําทุกตัวในฝูงของลาบัน  แต่ 
ฝูงแพะแกะของตนน้ันอยู ่ต่างหาก  ไม่  ให ้ปะปนกับฝูงสัตว์
ของลาบัน 41  อยู ่มาเม่ือสัตว ์ท่ี  แข ็งแรงในฝูงจะตัง้ท้อง ยา
โคบก็จัดไม้วางไว ้ท่ี รางน้ําให้ฝูงสัตว ์เห ็นเพื่อให้มันตัง้ท้อง
กลางไม้ น้ัน 42 และเม่ือสัตว ์ออ่นแอ ยาโคบก็ ไม่  ใส่  ไม้ น้ันไว้  
เหตุ ฉะน้ันสัตว ์ท่ี ออ่นแอจึงตกเป็นของลาบัน  แต่  สัตว ์ ท่ี  แข ็ง
แรงเป็นของยาโคบ 43 ยาโคบก็ มัง่มี  มากขึ้น  มี ฝูงแพะแกะ
ฝูงใหญ่  คนใช ้ชายหญิง และฝู งอ ูฐฝูงลา

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน

1 ยาโคบได้ยนิบุตรชายของลาบันพูดวา่ �ยาโคบได้ แย ่ง
ทรพัย์ของบิดาเราไปหมด เขาได้ ทรพัย์สมบัติ ทัง้หมดน้ีมา
จากบิดาเรา� 2 ยาโคบได้สังเกตดู สี  หน ้าของลาบัน และดู 
เถิด  เห ็ นว ่าไม่เหมือนแต่ ก่อน 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังยาโคบ
วา่ �จงกลับไปยงัแผ่นดินบิดาและญาติ พี่ น้องของเจ้าเถิด
และเราจะอยู่กับเจ้า� 4 ยาโคบก็ ให ้คนไปเรยีกนางราเชล
และนางเลอาห ์ให ้มาท่ี ทุ ่งนาท่ีเล้ียงฝูงสัตว์ 5  แล ้วบอกนาง
ทัง้สองวา่ �ข้าพเจ้าเห ็นว ่าสี หน ้าบิดาเจ้าไม่เหมือนแต่ ก่อน 
 แต่ พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า 6  เจ้ า
ทัง้สองรู ้แล ้ วว ่าข้าพเจ้ารบัใช ้บิ ดาของเจ้าด้วยเต็มกําลัง 7  
บิ ดาของเจ้ายงัโกงข้าพเจ้า และเปล่ียนค่าจ้างของข้าพเจ้า
เสียสิบครัง้แล้ว  แต่ พระเจ้ามิ ได้ ทรงอนญุาตใหเ้ขาทําความ
เสียหายแก่ ข้าพเจ้า 8 ถ้าบิดาบอกวา่ � สัตว ์ ท่ี  มี  จุ ดจะเป็น
ค่าจ้างของเจ้า�  สัตว ์ ทุ กตั วก ็ มี ลูกมี จุด และถ้าบิดาบอก
วา่ � สัตว ์ตั วท ่ีลายเป็นค่าจ้างของเจ้า�  สัตว ์ ทุ กตั วก ็ มี ลูก
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ลายหมด 9  ดังน้ี แหละพระเจ้าจึงทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้า
ประทานให ้แก่  ข้าพเจ้า 10 ครัน้มาในฤดู ท่ี  สัตว ์ เหล่ าน้ันตัง้
ท้อง ข้าพเจ้าแหงนหน้าขึ้นดู  ก็  เห ็นในความฝั นว ่า  ดู  เถิด 
แพะตัวผู้ ท่ี สมจรกับฝูงสัตว์น้ันเป็นแพะลาย แพะจุด และ
แพะลายเป็นแถบๆ

พระเจ้าทรงเรยีกยาโคบให ้กล ับไปยงัเบธเอล
11 ในความฝันน้ันทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรยีกข้าพเจ้าวา่

�ยาโคบเอย๋� ข้าพเจ้าตอบวา่ �ข้าพเจ้าอยู ่ท่ีน่ี พระเจ้าข้า�
12  พระองค์ ตร ัสว ่า �เงยหน้าขึ้นดู แพะตัวผู้ ทุ กตั วท ่ีสมจร
กับฝูงสัตว ์น้ัน เป็นสัตว์ลายและมี จุ ดและลายเป็นแถบๆ
เพราะเราเหน็ทุกสิง่ท่ี ลาบ ันทํากับเจ้า 13 เราเป็นพระเจ้า
แหง่เบธเอลท่ี เจ้ าเจิมเสาสําคัญไวแ้ละปฏิญาณต่อเรา  บัดน้ี 
จงลุกขึ้นออกจากแผ่นดินน้ี และกลับไปยงัแผ่นดินพี่น้อง
ของเจ้า� �

ราเชลกับเลอาห ์เหน็ด้วย ยาโคบหนี ไป 
14 นางราเชลกับนางเลอาห์จึงตอบเขาวา่ �เราย ังม ีส่วน

ทรพัยม์รดกในบ้านบิดาเราอกีหรอืไม่ 15  บิ  ดาน ับเราเหมือน
คนต่างด้าวมิ ใช ่ หรอื เพราะบิดาขายเรา ทัง้ย ังก ินเงนิของ
เราเกือบหมด 16  ทรพัย์สมบัติ ทัง้ปวงท่ีพระเจ้าทรงเอามา
จากบิดาของเรา น่ันแหละเป็นของของเรากั บลู กหลานของ
เรา  บัดน้ี พระเจ้าตร ัสส ่ังท่านอยา่งไร  ก็  ขอให ้ทําอยา่งน้ัน
เถิด� 17  ดังน้ัน ยาโคบจึงลุกขึ้นให ้บุ ตรภรรยาขึ้นขี่ อูฐ 18  แล 
้วเขาต้อนสัตว์เล้ียงทัง้หมดของเขาไป ขนข้าวของทัง้สิ ้นที 
่เขาได้กําไรมา  สัตว ์เล้ียงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา  ท่ี เขาหา
มาได้ในเมืองปัดดานอารมั เพื่อเดินทางกลับไปหาอสิอ ัคบ 
ิดาของเขาในแผ่นดินคานาอนั 19 และลาบันออกไปตัดขน
แกะ ฝ่ายนางราเชลก็ลั กรู ปเคารพของบิดาไปด้วย 20 ฝ่าย
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ยาโคบก็ หลบหนี ไปมิ ได้ บอกลาบันชาวซีเรยีให ้รู ้วา่ตนจะหนี 
ไป 21 ยาโคบเอาทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดลุกขึ้นหนีข้ามแม่น้ํา
บ่ายหน้าไปยงัถิน่เทือกเขากิเลอาด

พระเจ้าทรงเตือนลาบัน
22 ครัน้ถึงว ันที ่ สาม  มี คนไปบอกลาบั นว ่ายาโคบหนีไป

แล้ว 23  ลาบ ั นก พ็าญาติ พี่ น้องออกติดตามไปเจ็ดว ันก ทั็นยา
โคบในถิน่เทือกเขากิเลอาด 24  แต่ ในกลางคืนพระเจ้าทรง
มาปรากฏแก่ ลาบ ันคนซีเรยีในความฝัน ตรสัแก่เขาวา่ �จง
ระวงัตัว อยา่พูดดีหรอืรา้ยแก่ยาโคบเลย� 25  แล ้วลาบัน
ตามมาทันยาโคบ ยาโคบตัง้เต็นท์ อยู ่ ท่ี ถิน่เทือกเขา ส่วน
ลาบั นก ับญาติ พี่ น้องตัง้อยู่ถิน่เทือกเขากิเลอาด 26  ลาบ ัน
กล่าวกับยาโคบวา่ � เจ้ าทําอะไรเล่า  หนี พาบุตรสาวของเรา
มา  ไม่ บอกให้เรารู ้ ทําเหมือนเชลยท่ี จับได้ ด้วยดาบ 27  เหตุ 
ไฉนเจ้าได้ หลบหนี มาอยา่งลับๆและแอบมาโดยไม่บอกให้
เรารู ้ ถ้าเรารูเ้ราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความรา่เรงิยนิดี โดย
ให ้มี การขับรอ้งด้วยราํมะนาและพิณเขาคู่ 28 ทําไมเจ้าไม่ 
ยอมให ้เราจุบลาบุตรชายและบุตรสาวของเราเล่า  น่ี  เจ้ าทํา
อยา่งโง่เขลาแท้ ๆ  29 เรามีกําลังพอท่ีจะทําอนัตรายแก่ เจ้ 
าได้  แต่ ในเวลากลางคืนวานน้ีพระเจ้าแห ่งบ ิดาเจ้ามาตรสั
หา้มเราไว ้วา่ �จงระวงัตัว อยา่พูดดีหรอืรา้ยแก่ยาโคบเลย�

นางราเชลลั กรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อวา่ลาบัน
30  บัดน้ี  แม้ว ่าเจ้าจะไปเพราะคิดถึ งบ ้านบิดามาก ทําไม

จึงลักพระของเรามาด้วยเล่า� 31 ยาโคบจึงตอบลาบั นว ่า
�เพราะวา่ข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้าจึงวา่ � บางที ท่านจะรบิบุตร
สาวของท่านคืนจากข้าพเจ้าเสีย� 32 ส่วนพระของท่านน้ัน
ถ้าพบท่ีคนไหน  ก็ อยา่ไว ้ช ีวติผู้น้ันเลย ค้นดูต่อหน้าญาติ 
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พี่ น้องของเรา ท่านพบสิง่ใดท่ีเป็นของท่านกับข้าพเจ้า  ก็ 
เอาไปเถิด� เพราะยาโคบไม่ รู ้วา่นางราเชลได้ลั กรู ปเหล่า
น้ันมา 33  ลาบ ันจึงเข้าไปในเต็นท์ของยาโคบ  เต็นท์ ของนาง
เลอาห์และเต็นท์ สาวใช ้ทัง้สองคนน้ัน  แต่ หาไม่ พบ จึงออก
จากเต็นท์ของนางเลอาห์  แล ้วเข้าไปในเต็นท์ของนางราเชล
34 ส่วนนางราเชลเอารูปเคารพเหล่าน้ันซ่อนไวใ้นกูบอูฐและ
น่ังทับไว้  ลาบ ันได้ค้นดูทัว่เต็นท์ ก็ หาไม่ พบ 35 นางราเชลก็ 
พู  ดก ับบิดาของตนวา่ �ขอนายอยา่โกรธเลยท่ีข้าพเจ้าลุก
ขึ้นต้อนรบัไม่ ได้ ด้วยวา่ธรรมดาท่ี ผู้ หญิงเคยมีกําลังเป็นอยู่
กับข้าพเจ้า�  ลาบ ั นก ็ค้นดู แล้ว  แต่  ไม่ พบรูปเคารพน้ันเลย
36 ส่วนยาโคบก็โกรธและต่อวา่ลาบัน ยาโคบกล่าวกับลาบั 
นว ่า �ข้าพเจ้า ทําการ ละเมิด ต่อ ท่าน ประการ ใด ข้าพเจ้า
ทําบาปอะไรท่านจึงรบีติดตามข้าพเจ้ามาดังน้ี 37 ท่านค้นดู
ของของข้าพเจ้าทัง้หมดแล้ว ท่านพบอะไรท่ีเป็นของมาจาก
บ้านของท่าน  ก็ เอามาตัง้ไว ้ท่ีน่ี ตรงหน้าญาติ พี่ น้องทัง้สอง
ฝ่าย  ให ้เขาตัดสินความระหวา่งเราทัง้สอง 38 ข้าพเจ้าอยู่กั 
บท ่านมายี ่สิ บปี แล้ว แกะตัวเมียและแพะตัวเมี ยม ิ ได้  แท้ง
ลูก และแกะตัวผู้ในฝูงของท่าน ข้าพเจ้าก็ มิได้ กินเลย 39  ท่ี  
สัตว ์รา้ยกัดฉี กก ินเสีย ข้าพเจ้าก็ มิได้ นํามาให ้ท่าน ข้าพเจ้า
เองสู้ ใช ้ ให ้ ท่ี  ถู กขโมยไปในเวลากลางวนัหรอืกลางคืน ท่านก็
หกัจากข้าพเจ้าทัง้น้ัน 40 ข้าพเจ้าเคยเป็นเชน่น้ี  เวลากลาง
วนั แดดก็เผาข้าพเจ้า เวลากลางคืนน้ําค้างแข็ งก ็ผลาญ
ข้าพเจ้า  แล ้วข้าพเจ้านอนไม่ หลับ 41 ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ใน
เรอืนของท่านเชน่น้ี ย ่ี สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ท่านสิบส่ี 
ปี เพื่อได้ บุ ตรสาวสองคนของท่าน และรบัใช้ท่านหกปีเพื่อ
ได้ ฝูงสัตว์ของท่าน ท่านยงัได้ เปล ่ียนค่าจ้างของข้าพเจ้า
สิบครัง้ 42  ถ้าแม้ นพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า พระเจ้าของ
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อบัราฮมัและซ่ึ งอ ิสอคัยาํเกรง  ไม่ ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า
แล้ว  ครัง้ น้ี ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปตัวเปล่าเป็นแน่ พระเจ้า
ทรงเหน็ความทุกข์ใจของข้าพเจ้าและการงานตรากตราํท่ี
มือข้าพเจ้าทํา จึงทรงหา้มท่านเม่ือคืนวานน้ี�

พันธสัญญาระหวา่งยาโคบกับลาบัน
43  แล ้วลาบันตอบยาโคบวา่ � บุ ตรสาวเหล่าน้ี ก็ เป็นบุตร

สาวของเรา เด็กเหล่าน้ี ก็ เป็นเด็กของเรา ฝูงสัตวทั์ง้ฝูงน้ี ก็ 
เป็นฝูงสัตวข์องเรา ของทัง้สิ ้นที ่ เจ้ าเห ็นก ็เป็นของเรา  วนัน้ี 
เราจะกระทําอะไรแก่ บุ ตรสาวของเราหรอืแก่เด็กๆท่ี เก ิดมา
จากเขา 44 ฉะน้ันมาเถิด  บัดน้ี  ให ้เราทําพันธสัญญา ทัง้เรา
กับเจ้า  ให ้เป็นพยานระหวา่งเรากับเจ้า� 45 ฝ่ายยาโคบก็เอา
ศิ ลาก ้อนหน่ึงตัง้ไว้เป็นเสาสําคัญ 46  แล ้วยาโคบจึงพู ดก ับ
ญาติ พี่ น้องวา่ � เก ็ บก ้อนหนิมา� เขาเก็ บก ้อนหนิมากองสุม
ไว้  แล้วก็ กินเล้ียงกั นที ่กองหนิน้ัน 47  ลาบ ันจึงตัง้ชื่อกองหนิ
น้ั นว ่า เยการส์หดูธา  แต่ ยาโคบตัง้ชื่อวา่ กาเลเอด 48  ลาบ 
ันกล่าววา่ � วนัน้ี กองหนิน้ีจะเป็นพยานระหวา่งเรากับเจ้า�
 เหตุ  ฉะน้ี เขาจึงตัง้ชื่อวา่ กาเลเอด 49 และมิสปาห์ เพราะเขา
กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าอยู่ระหวา่งเรากับเจ้า เม่ือ
เราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของเรา หรอืถ้าเจ้า
ได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของเรา ถึงไม่ มี ใครอยู่กับเรา
ด้วย จงรูเ้ถิดวา่ พระเจ้าทรงเป็นพยานระหวา่งเรากับเจ้า�
51  ลาบ ันบอกยาโคบวา่ � จงดู กองหนิและเสาหนิน้ี ท่ี เราได้
ตัง้ไว้ระหวา่งเรากับเจ้า 52 หนิกองน้ีเป็นพยาน และเสาน้ั 
นก ็เป็นพยานวา่ เราจะไม่ข้ามกองหนิน้ีไปหาเจ้า และเจ้า
จะไม่ข้ามกองหนิน้ีและเสาน้ีมาหาเรา เพื่อทําอนัตรายกัน
53  ให ้พระเจ้าของอบัราฮมัและพระเจ้าของนาโฮร์ ซ่ึงเป็น
พระเจ้าของบิดาของท่านทรงตัดสินความระหวา่งเรา� ยา
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โคบก็ปฏิญาณโดยอา้งถึงผู้ ท่ี อสิอ ัคบ ิดาของตนยาํเกรง 54  
แล ้วยาโคบถวายเครือ่งบูชาบนถิน่เทือกเขา และเรยีกญาติ 
พี่ น้องของตนมารบัประทานขนมปัง พวกเขารบัประทาน
ขนมปังและอยูบ่นถิน่เทือกเขาตลอดคื นว ันน้ัน 55  ลาบ ันต่ืน
ขึ้นแต่ เชา้มืด  จุ บหลานและบุตรสาว อวยพรแก่ พวกเขา  แล 
้วลาบั นก ็ออกเดินทางกลับไปบ้าน

32
ยาโคบเผชญิหน้ากับเอซาว

1 ยาโคบก็เดินทางไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบ
เขา 2 เม่ือยาโคบเหน็ทูตสวรรค์ เหล่ าน้ันเขาจึงวา่ � น่ี เป็นก
องทัพของพระเจ้า� เขาจึงเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า มาหะนาอมิ
3 ยาโคบส่งผู้ ส่ือสารหลายคนล่วงหน้าไปหาเอซาวพี่ชาย
ของตนท่ี แผ่ นดินเสอรี ์ท่ี เมืองเอโดมตัง้อยู่ 4 และสัง่เขา
วา่ �จงไปบอกเอซาวนายของเราวา่ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของท่าน
กล่าวดังน้ี �ข้าพเจ้าไปอาศัยอยูกั่บลาบันจนบัดน้ี 5 ข้าพเจ้า
มีฝูงววั ฝูงลา ฝูงแพะแกะ  มี  คนใช ้ชายหญิง ข้าพเจ้าใช้คน
มาเรยีนนายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รบัความกรุณา
ในสายตาของท่าน� � 6  ผู้ ส่ือสารน้ันกลับมาบอกยาโคบวา่
�ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้ว เขากําลังจะมา
พบท่านด้วย  มี พวกผู้ชายมากับเขาส่ีรอ้ยคน� 7 ยาโคบมี
ความกลัวและเป็นทุกข์ ยิง่นัก เขาจึงแบ่งคนทัง้หลายท่ี มาด 
้วยเขา และฝูงแพะแกะ ฝูงววั ฝู งอ ูฐ ออกเป็นสองพวก 8 คิด
วา่ �ถ้าเอซาวมาตีพวกหน่ึง  อ ีกพวกหน่ึงท่ีเหลือจะหนีไป
ได้�

ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงชว่ยเขาให ้รอดพ้น 
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9 ยาโคบอธษิฐานวา่ � โอ พระเจ้าของอบัราฮมัปู่ของข้า
พระองค์ และพระเจ้าของอิสอ ัคบ ิดาของข้าพระองค์ ข้า
แต่พระเยโฮวาห ์ผู้ ตร ัสส ่ังข้าพระองค์ ไว ้ วา่ � กล ับไปยงั
แผ่นดินและยงัญาติ พี่ น้องของเจ้า และเราจะกระทําการ
ดี แก่  เจ้ า น้ัน� 10 ข้าพระองค์ ไม่ สมควรจะรบับรรดาพระ
กรุณาและความจรงิแม้ เล็กน้อย ท่ี สุด  ท่ี  พระองค์  ได้ ทรง
โปรดสําแดงแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ด้วยวา่ข้าพระองค์ข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนน้ีเม่ื อม ี แต่  ไม้เท้า และบัดน้ีข้าพระองค์ มี  ผู้ 
คนเป็นสองพวก 11 ขอพระองค์ทรงโปรดชว่ยข้าพระองค์ 
ให ้พ้นจากเงื้อมมือพี่ชายข้าพระองค์ คือจากเงื้อมมือของ
เอซาว เพราะข้าพระองค์ กล ัว เขา เกรงวา่ เขาจะมาตีข้า
พระองค์ ทัง้มารดากั บลู  กด ้วย 12  แต่  พระองค์ ตรสัไว ้แล ้ วว 
่า �เราจะกระทําการดี แก่  เจ้า และทําให้เชื้อสายของเจ้าดุจ
เม็ดทรายท่ี ทะเล ซ่ึงจะมากมายจนนับไม่ ถ้วน � �

ยาโคบส่งฝูงสัตว ์ให ้เอซาว
13 คื นว ันน้ันยาโคบพักอยู ่ท่ี น่ันและคัดเอาของท่ี มี  อยู ่น้ัน

ให้เป็นของกํานัลแก่เอซาวพี่ชายของตน 14 คือแพะตัวเมีย
สองรอ้ย แพะตัวผู้ ย ่ี สิบ แกะตัวเมียสองรอ้ย และแกะตัวผู้ 
ย ่ี สิบ 15 อูฐแม่ลู กอ ่อนสามสิ บก ั บลู กววัตัวเมียส่ี สิบ  ววัตัวผู้  
สิบ ลาตัวเมียยี ่สิบ และลูกลาสิบ 16 ยาโคบมอบสิง่เหล่าน้ี 
ไว ้ในความดูแลของคนใช้  แต่ ละฝูงอยู ่ต่างหาก และสัง่พวก
คนใช ้วา่ �ล่วงหน้าไปก่อนเรา และให ้หมู่  สัตว ์ น้ี เวน้ระยะหา่ง
กันหน่อย� 17 ยาโคบสัง่หมู่ ท่ี ขึ้นหน้าวา่ �เม่ือเอซาวพี่ชาย
ของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าวา่ � เจ้ าเป็นคนของใคร  เจ้ า
ไปไหน และของท่ี อยู ่ข้างหน้าเจ้าน้ีเป็นของใคร� 18  เจ้ าจง
ตอบวา่ �ของเหล่าน้ีเป็นของยาโคบผู้ รบัใช ้ของท่าน เป็น
ของกํานัลส่งมาให้เอซาวนายของข้าพเจ้า และดู เถิด ยา



 หน ังสือปฐมกาล 32:19 lxxxviii  หน ังสือปฐมกาล 32:29

โคบตามมาข้างหลัง� � 19ยาโคบสัง่หมู่ ท่ี สองและหมู่ ท่ีสาม 
และบรรดาผู้ ท่ี  ติ ดตามหมู่ เหล่ าน้ันทํานองเดียวกั นว ่า �เม่ือ
เจ้าพบเอซาว จงกล่าวแก่เขาเชน่เดียวกัน 20 และเสรมิวา่
� ดู  เถิด ยาโคบผู้ รบัใช ้ของท่านกําลังตามมาข้างหลังพวก
เรา� � เพราะยาโคบคิดวา่ �ข้าจะระงบัความโกรธของเอ
ซาวได้ด้วยของกํานัลท่ีส่งล่วงหน้าไป และภายหลังข้าจะ
เหน็หน้าเขา  บางที เขาจะยอมรบัข้า� 21  ดังน้ัน ของกํานัล
ต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขาคืนน้ันยงัค้างอยู่ใน
ค่าย

ยาโคบปล้ําสู้กั บท ูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ
22 กลางคืนน้ันเอง ยาโคบก็ ลุกขึ้น พาภรรยาทัง้สอง  สาว

ใช ้ทัง้สองและบุตรชายสิบเอด็คนข้ามลําธารชื่อยบับอกไป
23 ยาโคบส่งครอบครวัข้ามลําธารไป และส่งของทัง้หมด
ของตนข้ามไปด้วย 24 ยาโคบอยู ่ท่ี น่ันแต่ ผู้เดียว  มี  บุ รุษผู้ 
หน ่ึงมาปล้ํากับเขาจนเวลารุง่สาง 25 เม่ื อบ ุรุษผู้น้ันเห ็นว ่า
จะเอาชนะยาโคบไม่ ได้  ก็  ถู กต้องท่ีข้อต่อตะโพกของยาโคบ
ข้อต่อตะโพกของยาโคบก็ เคล็ด เม่ือปล้ําสู้กันอยู ่น้ัน 26  บุ 
รุษน้ันจึงวา่ �ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้ สว ่างแล้ว�  แต่ 
ยาโคบตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ยอมให ้ท่านไป นอกจากท่านจะ
อวยพรแก่ ข้าพเจ้า � 27  บุ รุษผู้น้ันจึงถามยาโคบวา่ � เจ้ าชื่อ
อะไร� ยาโคบตอบวา่ �ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ�

ทรงเปล่ียนชื่อ ยาโคบ มาเป็น  อสิราเอล 
28  บุ รุษน้ันจึงวา่ �เขาจะไม่เรยีกเจ้าวา่ยาโคบต่อไป  แต่ จะ

เรยีกวา่  อสิราเอล เพราะเจ้าเหมือนเจ้าชายได้ สู้ กับพระเจ้า
และมนษุย์ และได้ ชยัชนะ � 29 ยาโคบจึงถามบุรุษผู้น้ั นว 
่า �ขอท่านบอกข้าพเจ้าวา่ท่านชื่ออะไร�  แต่  บุ รุษน้ันกล่าว
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วา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา�  แล้วก็ อวยพรยาโคบท่ี น่ัน 
30 ยาโคบจึงเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า เปนีเอล  กล่าววา่ �เพราะ
ข้าพเจ้าได้ เห ็นพระพักตร ์พระเจ้า  แล ้วย ังม ี ช ีวติอยู�่ 31 เม่ือ
ยาโคบผ่านเปนูเอล  ดวงอาทิตย ์ขึ้นแล้วเขาเดินโขยกเขยก
ไป 32  เหตุ  ฉะน้ี คนอสิราเอลจึงไม่กินเส้นเอ ็นที ่ ตะโพก ซ่ึงอยู ่
ท่ี ข้อต่อตะโพกน้ันจนทุกวนัน้ี เพราะพระองค์ทรงถูกต้อง
ข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ ็นที ่ ตะโพก 

33
เอซาวคืนดีกับยาโคบ

1 ยาโคบเงยหน้าขึ้นดู และดู เถิด เอซาวกําลังมาพรอ้ม
กับพวกผู้ชายส่ีรอ้ยคน ยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้นางเลอาห์
นางราเชลและสาวใช ้ทัง้สอง 2 เขาให ้สาวใช ้ทัง้สองกั บลู 
กอยู ่ข้างหน้า ถัดมานางเลอาหกั์ บลู ก ส่วนนางราเชลกับ
โยเซฟอยู ่ท้ายสุด 3 ตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อน กราบ
ลงถึ งด ินเจ็ดหน จนเข้ามาใกล้ พี่ ชายของเขา 4  แต่ เอซาว
วิง่ออกไปต้อนรบัเขา กอดและซบหน้าลงท่ีคอจุบเขา ต่าง
ก็ รอ้งไห ้5 เอซาวก็เงยหน้าขึ้นแลเหน็พวกผู้หญิ งก ั บลู กๆ
จึงถามวา่ � คนที ่ อยู ่กับเจ้าน้ีคือใคร� ยาโคบตอบวา่ �คือ
ลูกๆท่ีพระเจ้าโปรดประทานให ้แก่ ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่าน�
6  แล ้วสาวใช้ทัง้สองคนกั บลู กๆก็ เข ้ามาใกล้และกราบลง
7 นางเลอาหกั์ บลู กของเขาก็ เข ้ามาใกล้และกราบลงด้วย
ภายหลังโยเซฟและนางราเชลก็ เข ้ามาใกล้และกราบลง
8 เอซาวถามวา่ �ขบวนผู้คนและฝูงสัตว์ทัง้หมดท่ีเราพบ
น้ี มี ความหมายอยา่งไร� ยาโคบตอบวา่ �เพื่อข้าพเจ้าจะได้
รบัความกรุณาในสายตาของนายข้าพเจ้า� 9 เอซาวพูดวา่
�น้องเอย๋  ข้าม ีพออยู ่แล้ว  เก ็บของๆเจ้าไว้เองเถิด� 10 ยา
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โคบตอบวา่ � มิได้ ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้รบั
ความกรุณาในสายตาของท่านแล้วขอรบัของกํานั ลน ้ันจาก
มือข้าพเจ้า เพราะเหตุวา่ข้าพเจ้าได้ เห ็นหน้าท่านก็เหมือน
เหน็พระพักตร์ของพระเจ้า และท่านได้โปรดข้าพเจ้าแล้ว
11 ข้าพเจ้า ออ้นวอน ขอ ท่าน รบั ของ ขวญั ท่ี นํา มา ให ้ท่าน 
เพราะพระเจ้าทรงโปรดกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ มี พอ
เพียงแล้ว� เขาออ้นวอนและเอซาวจึงรบัไว้ 12 เอซาวพูด
วา่ � ให ้เราเดินทางไปกันเถิด  ให ้เราไปกันและข้าจะนําหน้า
เจ้า� 13  แต่ ยาโคบตอบเขาวา่ �นายท่านยอ่มทราบอยู ่แล ้ วว 
่าเด็กๆน้ั นอ ่อนแอ และข้าพเจ้าย ังม ีฝูงแพะแกะและโคท่ี มี 
ลู กอ ่อนย ังก ินนมอยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวนัหน่ึงฝูง
สัตว ์ก็ จะตายหมด 14 ขอนายท่านล่วงหน้าผู้ รบัใช ้ของท่าน
ไปก่อนเถิด ข้าพเจ้าจะตามไปชา้ๆตามกําลังของสัตวซ่ึ์งอยู่
ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามท่ีเด็กๆทนได้ จนกวา่ข้าพเจ้าจะไป
พบนายท่านท่ีเสอรี�์ 15 เอซาวจึงกล่าววา่ � บัดน้ี  ขอให ้ คนที 
่ มาก ับเราไปกับเจ้าบ้าง� ยาโคบตอบวา่ � มี ความจําเป็น
อะไรหรอื  ขอให ้ข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของนาย
ท่านเถิด� 16 ในวนัน้ัน เอซาวก็ กล ับไปทางเสอรี์ 17 ส่วนยา
โคบเดินทางไปถึงสุคคท เขาสรา้งบ้านอยู ่ท่ีน่ัน และสรา้ง
เพิงให ้สัตว ์ของเขา ฉะน้ันจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่า สุคคท

ยาโคบซ้ือท่ี ดิ นและสรา้งแท่นบู ชา 
18 เม่ือยาโคบเดินทางจากปัดดานอารมั ก็มาถึง เมือง

เชเลมซ่ึงเป็นเมืองของเชเคมในแผ่นดินคานาอนั เขาตัง้
เต็นท์ อยู ่ หน ้าเมืองน้ัน 19 ยาโคบซ้ือท่ี ดิ นแปลงหน่ึงท่ีตัง้
เต็นท์ อยู ่ น้ัน จากบุตรชายของฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมเป็น
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เงนิหน่ึงรอ้ยเหรยีญ 20 ยาโคบสรา้งแท่นบูชาท่ี น่ัน เรยีก
แท่นน้ั นว ่า เอลเอโลเฮอสิราเอล

34
 ดี นาห ์บุ ตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน

1 ฝ่ายดีนาห ์บุ ตรสาวของนางเลอาห์ซ่ึงนางบังเกิดให้กับ
ยาโคบน้ันออกไปเยีย่มผู้หญิงในแผ่นดินน้ัน 2 เม่ือเชเคม
บุตรชายฮาโมร์คนฮีไวต์ ผู้ เป็นเจ้าเมืองเหน็นางสาวดีนาห์
เขาก็เอานางไปหลับนอนและทําอนาจารต่อนาง 3  จิ ตใจของ
เชเคมก็ผูกพันอยู่ กับนางสาวดีนาห ์บุ ตรสาวยาโคบ และ
เขารกันางพูดจาเล้าโลมเอาใจนาง 4 เชเคมจึงพู ดก ับฮา
โมร ์บิ ดาของตนวา่ �จงขอหญิงสาวน้ี ให ้เป็นภรรยาข้าพเจ้า
เถิด� 5 ยาโคบได้ยนิข่าววา่ผู้น้ันทําการอนาจารกับนางสาว
ดีนาห ์บุ ตรสาวของตน เวลาน้ันพวกบุตรชายของท่านอยู่
กับฝูงสัตวท่ีในนา ยาโคบจึงน่ิงคอยจนพวกบุตรชายกลับ
มาบ้าน 6 ฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมก็ไปหายาโคบเพื่อปรกึษา
กั บท ่าน 7 เม่ือพวกบุตรชายของยาโคบได้ยนิข่าวน้ั นก ็ กล 
ับมาจากนา ต่างก็โศกเศรา้และโกรธยิง่ นักเพราะเชเคม
ได้กระทําความโงเ่ขลาในพวกอสิราเอล โดยข่มขืนบุตรสาว
ของยาโคบ ซ่ึงเป็นการไม่ สมควร 8 ฮาโมร ์ก็ ปรกึษากับพวก
เขาวา่ � จิ ตใจเชเคมบุตรชายของเราน้ีผูกพั นร ักใคร ่บุ ต
รสาวของท่านมาก ขอหญิงน้ันเป็นภรรยาบุตรชายของเรา
เถิด 9 และเชญิพวกท่านจงทําการสมรสกับพวกเรา ยก
บุตรสาวของท่านให ้พวกเรา และรบับุตรสาวของเราใหพ้วก
ท่าน 10 ท่านทัง้หลายจะได้ อยู ่กับพวกเรา  แผ่ นดินน้ีจะอยู่
ตรงหน้าท่าน จงอาศัยเป็ นที ่ค้าขายและจงได้ สมบัติ มากใน
แผ่นดินน้ี� 11 เชเคมบอกบิดาและพวกพีช่ายของหญิงน้ั นว 
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่า �จงเหน็แก่ข้าพเจ้าเถิด และท่านจะเรยีกเท่าไร ข้าพเจ้า
ก็จะให้ 12 ท่านจะเอาเงนิสินสอดและของขวญัสักเท่าไรก็ 
ตามใจ ท่านจะเรยีกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้  แต่ ขอยกหญิงน้ัน
เป็นภรรยาข้าพเจ้า�

 บุ ตรชายของยาโคบทําการแก้ แค้น 
13 ฝ่ายบุตรชายของยาโคบก็ตอบแก่เชเคมและฮาโมร ์

บิ ดาของเชเคมเป็นกลอุ บาย เพราะเหตุเขาทําอนาจารแก่
นางสาวดีนาห์น้องสาวน้ัน จึงกล่าววา่ 14 โดยบอกเขาวา่
�เราทําสิง่น้ี ไม่ได้ คือยกน้องสาวของเราให ้แก่  คนที ่ยงัไม่ 
ได้  เข ้าสุ หน ั ตน ้ัน เพราะจะเป็ นที ่อบัอายขายหน้าแก่ เรา 15  
แต่ เราจะยอมดังน้ี ถ้าท่านจะยอมเป็นเหมือนพวกเรา โดย
ให ้ผู้ ชายทุกคนของท่านเข้าสุ หน ัต 16 เราจึงจะยอมยกบุตร
สาวของเราให ้แก่ พวกท่าน และเราจะรบับุตรสาวของพวก
ท่านเป็นภรรยาของพวกเรา และเราจะอยู่กั บท ่านและจะ
เป็นชนชาติ เดียวกัน 17  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่ฟังคําเรา  ไม่  
เข้าสุหนัต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย� 18 ถ้อยคําของ
เขาเป็ นที พ่อใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์ 19  หน 
ุ่มคนน้ันไม่ ร ีรอท่ีจะทําตาม เพราะเขามี ความรกัใคร ่ในบุตร
สาวของยาโคบ เขาเป็นคนน่าเคารพนับถือมากกวา่ใครๆใน
ครอบครวัของบิดา 20 ฮาโมรกั์บเชเคมบุตรชายจึงออกไปท่ี 
ประตูเมือง และปรกึษากับชาวเมืองน้ั นว ่า 21 �คนเหล่าน้ี
เป็ นม ิตรกับพวกเรา เพราะฉะน้ันจงให้เขาอาศัยค้าขายใน
แผ่นดินน้ี เพราะดู เถิด  แผ่ นดินน้ีกวา้งขวางพอใหเ้ขาอยู ่ได้ 
 ให ้เรารบับุตรสาวของเขาเป็นภรรยาพวกเราและยกบุตร
สาวของเราให ้เขา 22  เพียงแต่ เราท่ีเป็นชายทุกคนจะยอม
เข้าสุ หน ัตเหมือนเขา ถ้ายอมกระทําดังน้ันพวกน้ันจะอาศัย
อยูเ่ป็นชนชาติเดียวกับเรา 23 ฝูงสัตวเ์ล้ียงและทรพัย ์สมบัติ 
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ของเขา กับฝูงสัตว์ทัง้สิน้ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิ ใช ่ 
หรอื ขอแต่ ให ้เรายอมกระทําดังน้ันเขาจะยอมอยู่กับเรา�
24 บรรดาชาวเมืองท่ีออกไปจากประตูเมืองก็ เห ็นชอบด้วย
ฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ปวงท่ีออกไปจาก
ประตูเมืองก็ เข้าสุหนัต 25 ครัน้อยู่มาถึงว ันที ่ สาม เม่ือคน
เหล่าน้ันกําลังเจ็ บอย ู่  บุ ตรชายสองคนของยาโคบชื่อสิเม
โอนและเลวี เป็นพี่ชายนางสาวดีนาห์  ก็ ถือดาบเข้าไปใน
เมืองด้วยใจกล้าหาญฆ่าผู้ชายในเมืองน้ันเสียสิน้ 26 เขาฆ่า
ฮาโมรแ์ละเชเคมบุตรชายเสียด้วยคมดาบ และพานางสาว
ดีนาห์ออกจากบ้านเชเคมไปเสีย 27 พวกบุตรชายของยา
โคบเข้าไปตามบ้านคนตาย และปล้นเมืองน้ัน เพราะคน
เหล่าน้ันได้ทําอนาจารต่อน้องสาวของเขา 28 เขารบิเอาฝูง
แกะ ฝูงววั ฝูงลา และข้าวของทัง้ปวงในเมืองและในนาไป
29 เอาทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดของเขาไป และจับบุตรภรรยา
ของคนเหล่าน้ันไปเป็นเชลย และรบิของในบ้านไปเสียทัง้
สิน้

ยาโคบลําบากใจ
30 ฝ่ายยาโคบจึงพู ดก ับสิเมโอนและเลว ีวา่ � เจ้ าทําใหเ้รา

ลําบากใจ โดยทําใหเ้ราเป็ นที ่ เกล ียดชงัแก่คนแผ่นดินน้ี คือ
คนคานาอ ันก ับคนเปรสิซี เรามี ผู้ คนน้อยนัก เขาทัง้หลายจะ
รุมกันมาฆ่าเราเสีย จะทําให้เราและครอบครวัพินาศสิน้�
31  แต่ เขาตอบวา่ �มันจะทํากั บน ้องสาวเราเหมือนหญิง
แพศยาได้ หรอื �

35
พระเจ้าทรงเรยีกยาโคบให ้กล ับไปยงัเบธเอล
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1 พระเจ้าตรสัแก่ยาโคบวา่ �จงลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยงัเบธ
เอล และอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน ทําแท่ นที ่น่ันบูชาพระเจ้าผู้สําแดง
พระองค์ แก่  เจ้ าเม่ือเจ้าหนีไปจากหน้าเอซาวพีช่ายของเจ้า�
2 ดังน้ันยาโคบจึงบอกครอบครวัของตน และคนทัง้ปวงท่ี 
อยู ่ด้วยกั นว ่า �จงทิง้พระต่างด้าวท่ี อยู ่ท่ามกลางเจ้าเสียให ้
หมด ชาํระตัว และเปล่ียนเครือ่งนุ่งหม่ 3 และใหพ้วกเราลุก
ขึ้นแล้วขึ้นไปยงัเบธเอล  ท่ี น่ันข้าจะทําแท่นบูชาแด่ พระเจ้า 
 ผู้ ทรงตอบข้าในว ันที ่ ข้าม ี ความทุกข์  ใจ และทรงอยู่กับข้า
ในทางท่ีข้าไปน้ัน� 4 คนทัง้หลายเอาพระต่างด้าวทัง้หมด
ท่ี มี  อยู ่กับตุ้มหู ท่ี  หู ของเขามาให้ยาโคบ ยาโคบก็ซ่อนไว ้ใต้ 
ต้นโอก๊ ท่ี อยู ่ ใกล้ เมืองเชเคม 5 พวกเขาก็ยกเดินไป เมือง
ต่างๆท่ี อยู ่รอบข้างต่างมีความเกรงกลัวพระเจ้า ชาวเมือง
จึ งม ิ ได้  ไล่ ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ 6 ดังน้ันยาโคบ
มาถึงตําบลลูส คือเบธเอล ซ่ึงอยูใ่นแผ่นดินคานาอนั ทัง้ตัว
เขาและทุกคนท่ี อยู ่กับเขา 7  ท่ี น่ันยาโคบสรา้งแท่นบูชาไว้
และเรยีกตําบลน้ั นว ่าเอลเบธเอล  เหตุ  วา่ท่ี น่ันพระเจ้าทรง
สําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบ เม่ือครัง้ยาโคบหนีไปจากหน้า
พี่ ชาย 8 ฝ่ายพี่เล้ียงของนางเรเบคาร์ ชื่อเดโบราห ์ก็ ถึงแก่ 
ความตาย เขาฝังศพไว ้ใต้ ต้นโอก๊ใต้เบธเอล เขาเรยีกต้นไม้
น้ั นว ่า อลัโลนบาคูท

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรสัถึงพันธสัญญากับ
อบัราฮ ัมอ ีก

9 เม่ือยาโคบออกจากปัดดานอารมัพระเจ้าก็ทรงสําแดง
พระองค์ แก่ ยาโคบอกี และทรงอวยพรเขา 10 พระเจ้าตรสั
แก่เขาวา่ � เจ้ ามีชื่อวา่ยาโคบ เขาจะไม่เรยีกเจ้าวา่ยาโคบ
ต่อไปแต่จะมีชื่อวา่อสิราเอล� ดังน้ันพระองค์จึงเรยีกเขาวา่
 อสิราเอล 11 พระเจ้าตรสัแก่เขาวา่ �เราเป็นพระเจ้าผู้ทรง
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มหทิธ ิฤทธิ ์ เจ้ าจงเกิดผู้คนทว ีมากขึ้น  ประชาชาติ  หน ่ึงและ
หลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า  กษัตรยิ ์หลายองค์จะ
ออกมาจากบัน้เอวของเจ้า 12  แผ่ นดิ นที ่เราให ้แก่ อบัราฮมั
และอสิอคัแล้วเราจะให ้แก่  เจ้า และเราจะให ้แผ่ นดินน้ี แก่ 
เชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้า� 13 พระเจ้าเสด็จขึ้นไป
จากยาโคบ  ณ  ท่ี  ท่ี  พระองค์ ตรสัแก่ เขา 14 ยาโคบก็ปักเสา
สําคัญไว ้ท่ี น่ั นที ่ พระองค์ ตรสัแก่ ตน เป็นเสาหนิ เขาก็เอา
เครือ่งด่ืมบูชาเทลงบนเสา และเทน้ํามันบนน้ัน 15 ยาโคบ
เรยีกตําบลท่ีพระเจ้าตรสัแก่ตนวา่ เบธเอล

นางราเชลเสียชวีติตอนคลอดเบนยามิน
16 เขาทัง้หลายไปจากเบธเอลใกล้จะถึงเอฟราธาห์ นาง

ราเชลจะคลอดบุตรก็ เจ ็บครรภ์ นัก 17 ต่อมาขณะท่ีนางเจ็บ
ครรภ์ นัก หญิงผดุงครรภ์บอกนางวา่ �อยา่กลัว ท่านจะได้ 
บุ ตรชายคนน้ี ด้วย � 18  อยู ่มาเม่ือชวีติใกล้ ดับ (เพราะนาง
ถึงแก่ ความตาย )นางเรยีกบุตรน้ั นว ่า เบนโอนี  แต่  บิ ดาเรยีก
เขาวา่ เบนยามิน 19นางราเชลก็ สิน้ชวีติ เขาฝังศพไวร้มิทาง
ท่ีจะไปบ้านเอฟราธาหซ่ึ์งคือเบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสาหนิ
ปักไว้  ณ  ท่ี ฝังศพซ่ึงเป็นเสาหนิ  ณ  ท่ี ฝังศพนางราเชลจน
ทุกวนัน้ี 21 อสิราเอลก็ยกเดินต่อไปอกีไปตัง้เต็นท์ อยู ่เลย
หอคอยแหง่เอเดอร์ 22  อยู ่มาเม่ื ออ ิสราเอลอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ 
นดินน้ัน  รู เบนไปนอนกับนางบิลฮาห์ ภรรยาน้อยของบิดา
อสิราเอลก็ ได้ ยนิเรือ่งน้ี ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมี สิ บสอง
คน

 บุ ตรชายสิบสองคนของยาโคบ
23  บุ ตรชายของนางเลอาห ์ชื่อ  รู  เบน เป็นบุตรหวัปีของยา

โคบ  สิ เมโอน  เลว ี ยู ดาห์ อสิสาคารแ์ละเศบู ลุ น 24  บุ ตรชาย
ของนางราเชลชื่อ โยเซฟ และเบนยามิน 25  บุ ตรชายของ
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นางบิลฮาห์  สาวใช ้ของนางราเชลชื่อ  ดาน และนัฟทาลี 26  บุ 
ตรชายของนางศิลปาห์  สาวใช ้ของนางเลอาห ์ชื่อ กาด และ
อาเชอร์ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของยาโคบ ซ่ึงเกิดท่ีปัดดาน
อารมั

อสิอคัเสียชวีติ
27 ฝ่ายยาโคบกลับมาหาอสิอ ัคบ ิดาของตนท่ีมัมเร คือ

ท่ีเมืองอารบา คือเฮโบรน  ท่ี อบัราฮมัและอสิอคัเคยอาศั 
ยก ่อน 28 อสิอ ัคม ี อายุ  หน ่ึงรอ้ยแปดสิบปี 29 อสิอคัก็ สิน้ลม
หายใจ ท่านชราและแก่หงอ่มมากเม่ือสิน้ชวีติ และไปอยู่
รว่มบรรพบุรุษของท่าน เอซาวและยาโคบบุตรชายของตน
ก็นําท่านไปฝังเสีย

36
 พงศ์พันธุ ์ของเอซาว (คือเอโดม�

1  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเอซาวคือเอโดม 2 เอซาวได้
หญิงคนคานาอนัมาเป็นภรรยา คืออาดาห ์บุ ตรสาวเอโลน
คนฮติไทต์ และโอโฮลีบามาห์  บุ ตรสาวอานาห ์ผู้ เป็นบุตร
สาวศิเบโอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเสมัท  บุ ตรสาวอิชมาเอลเป็น
น้องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์คลอดบุตรให้เอ
ซาวชื่อเอลีฟัส นางบาเสมัทคลอดบุตรชื่อเรอูเอล 5 และ
นางโอโฮลีบามาห์คลอดบุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์
คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของเอซาวท่ี เก ิดในแผ่นดินคานาอนั
6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิงและคนทัง้ปวงในครอบครวั
ของตน กับฝูงสัตว์ บรรดาสัตว ์ใช้งาน และทรพัย ์สิ ่งของ
ทัง้หมดท่ี ได้ มาในแผ่นดินคานาอนั หนัจากหน้ายาโคบน้อง
ชายไปท่ีเมืองอื่น 7 เพราะทรพัย ์สมบัติ ของทัง้สองมี มาก จะ
อยู่ด้วยกั นม ิ ได้  ดิ นแดนท่ีเขาอาศัยน้ันไม่ พอให ้เขาเล้ียงฝูง
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สัตว์ 8 เอซาวจึงไปอยู่ในถิน่เทือกเขาเสอรี์ เอซาวคือเอโดม
9  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเอซาว  บิ ดาคนเอโดม ชาวเมือง
เทือกเขาเสอรี์ 10 ชื่ อบ ุตรชายของเอซาว คือเอลีฟั สบ ุตร
ชายนางอาดาห์ ภรรยาเอซาว  เรอ เูอลบุตรชายนางบาเสมัท
ภรรยาเอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์
เศโฟ กาทาม และเคนัส 12 ทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลีฟั 
สบ ุตรชายเอซาว นางคลอดบุตรให้เอลีฟัสชื่ออามาเลข คน
เหล่าน้ีเป็นบุตรชายของอาดาหภ์รรยาเอซาว 13  ต่อไปน้ี เป็น
บุตรชายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชมัมาห์ และมิส
ซาห์ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว
14  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายภรรยาของเอซาว คือนางโอโฮลีบา
มาห์  บุ ตรสาวของอานาห ์ผู้ เป็นบุตรสาวศิเบโอน นางคลอด
บุตรใหเ้อซาวชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ 15  ต่อไปน้ี เป็นเจ้า
นายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลี
ฟัส  บุ ตรชายหวัปีของเอซาว คือเจ้านายเทมาน  เจ้ านายโอ
มาร์  เจ้ านายเศโฟ  เจ้ านายเคนัส 16  เจ้ านายโคราห์  เจ้ านาย
กาทาม  เจ้ านายอามาเลข คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเอลีฟัส
ในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางอาดาห์ 17  
ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว
คือเจ้านายนาหาท  เจ้ านายเศ-ราห์  เจ้ านายชมัมาห์และเจ้า
นายมิสซาห์ คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเรอูเอลในแผ่นดิน
เอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางบาเสมัทภรรยาของเอ
ซาว 18  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยา
ของเอซาว คือเจ้านายเยอูช  เจ้ านายยาลาม และเจ้านาย
โคราห์ คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายเกิดจากนางโอโฮลีบามาห ์บุ 
ตรสาวของอานาห์ ภรรยาเอซาว 19 คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชาย
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ของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเขา
เชื้อสายของเสอรีใ์นแผ่นดินเอโดม

20  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเสอรีค์นโฮรี ชาวแผ่นดินน้ัน
คือโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21  ดี  โชน  เอเซอร ์และดี 
ชาน คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของคนโฮรี  ผู้ เป็นบุตรของเสอรี์
ในแผ่นดินเอโดม 22  บุ ตรชายโลทานชื่อโฮรแีละเฮมาม และ
น้องสาวของโลทานชื่อทิมนา 23  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของโชบาล
คื ออ ัลวาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนัม 24  ต่อไปน้ี 
เป็นบุตรของศิเบโอนคื ออ ัยยาห์ และอานาห์ อานาหน้ั์นเป็น
ผู้ ท่ี  ได้ พบฝูงล่อในถิน่ทุ รก ันดาร เม่ือเล้ียงฝูงลาของศิเบโอน
บิดาของเขา 25  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของอานาห์ คื อด ี โชน และ
โอโฮลีบามาห ์ผู้ เป็นบุตรสาวของอานาห์ 26  ต่อไปน้ี เป็นบุตร
ของดี โชน คือเฮมดาน เอชบาน อธิราน และเคราน 27  ต่อไป
น้ี เป็นบุตรของเอเซอร์ คื อบ ิลฮาน ศาวาน และอาขาน 28  ต่อ
ไปน้ี เป็นบุตรของดี ชาน คื ออ ูศและอารนั 29  ต่อไปน้ี เป็นเจ้า
นายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน  เจ้ านายโชบาล  เจ้ านา
ยศิเบโอน  เจ้ านายอานาห์ 30  เจ้ านายดี โชน  เจ้ านายเอเซอร์
 เจ้ านายดี ชาน คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของคนโฮรตีามพวก
เจ้านายของเขาในแผ่นดินเสอรี์

 กษัตรยิ ์ แห ่งแผ่นดินเอโดม
31  ต่อไปน้ี เป็นกษั ตร ิย ์ท่ี ครอบครองในแผ่นดินเอโดม

 ก่อนท่ี คนอสิราเอลมี กษัตรยิ ์ ครอบครอง 32 เบลาบุตรชายเบ
โอรค์รอบครองในเอโดม เมืองหลวงของท่านชื่ อด ินฮาบาห์
33 เม่ือ เบลา สิน้พระชนม์ แล้ว โยบับ บุตรชายเศ-ราห์ชาว
เมืองโบสราห์ขึ้นครอบครองแทน 34 เม่ือโยบับสิน้พระชนม์ 
แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน
35 เม่ือหชุามสิน้พระชนม์ แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบ
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ชนะคนมีเดียนในทุ่งแหง่โมอบัขึ้นครอบครองแทน เมือง
หลวงของท่านชื่ออาวที 36 เม่ือฮาดัดสิน้พระชนม์ แล้ว สัม
ลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทน 37 เม่ือสัมลาห ์
สิน้พระชนม์  แล้ว ซาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู ่ท่ี  แม่น ้ําขึ้น
ครอบครองแทน 38 เม่ือซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว บาอลัฮานัน
บุตรชายอคัโบรข์ึ้นครอบครองแทน 39 เม่ือบาอลัฮานันบุตร
ชา ยอคั โบร ์สิน้พระชนม์  แล้ว ฮา ดาร์ขึ้น ครอบ ครอง แทน
เมืองหลวงของท่านชื่อปาอู และมเหสีของท่านมีพระนาม
วา่ เมเหทาเบล ธดิาของมัทเรด ธดิาของเมซาหบั 40  ต่อไป
น้ี เป็นชื่อเจ้านายของเอซาว ตามครอบครวั  ตามท่ี ตามชื่อ
คือเจ้านายทิมนา  เจ้ านายอลัวาห์  เจ้ านายเยเธท 41  เจ้ านาย
โอโฮลีบามาห์  เจ้ านายเอลาห์  เจ้ านายปิโนน 42  เจ้ านาย
เคนัส  เจ้ านายเทมาน  เจ้ านายมิบซาร์ 43  เจ้ านายมั กด ีเอล
และเจ้านายอิราม คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเอโดม คือเอ
ซาวบิดาของคนเอโดม  ตามท่ี  อยู ่ของท่าน ในแผ่นดิ นที ่เป็น
กรรมสิทธิข์องท่าน

37
เรือ่งของโยเซฟ  ผู้  ท่ี พระเจ้าทรงเลือกไว้

1 ฝ่ายยาโคบมาอยู่ในดินแดนท่ี บิ ดาของท่านเคยอาศัย
เป็นคนต่างด้าว น้ันคือ  แผ่ นดินคานาอนั 2  ต่อไป น้ี เป็น
ประว ัติ  พงศ์พันธุ ์ของยาโคบ เม่ือโยเซฟอายุ ได้  สิ บเจ็ดปีไป
เล้ียงสัตว ์อยู ่กับพวกพี่ ชาย เด็กหนุ่ มน ้ันอยู่กับบุตรชายของ
นางบิลฮาหแ์ละกับบุตรชายของนางศิลปาหภ์รรยาบิดาของ
ตน โยเซฟเอาความผิดของพี่ชายมาเล่าให ้บิ ดาฟัง 3 ฝ่าย
อสิราเอลรกัโยเซฟมากกวา่บุตรทัง้หมดของท่าน เพราะโย
เซฟเป็นบุตรชายท่ี เก ิดมาเม่ื อบ ิดาแก่ แล้ว  บิ ดาทําเส้ือ
ยาวหลากสี ให ้ แก่ โยเซฟ 4 เม่ือพวกพี่ชายเห ็นว ่าบิดารกัโย
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เซฟมากกวา่บรรดาพี่ ชาย  ก็ ชงัโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ 
ได้ 5 คราวหน่ึงโยเซฟฝัน  แล ้วเล่าให้พวกพี่ชายฟัง พวกพี่
ชายยิง่ชงัโยเซฟมากขึ้น 6 โยเซฟเล่าวา่ �ฟังความฝันซ่ึง
ข้าพเจ้าฝันเหน็ซิ 7  ดู  เถิด พวกเรากําลั งม ัดฟ่อนข้าวอยู่ใน
นา  ทันใดน้ัน ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตัง้ขึ้นยนืตรง และดู เถิด 
ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของ
ข้าพเจ้า� 8 พวกพี่ชายจึงถามโยเซฟวา่ � เจ้ าจะปกครอง
เรากระน้ันหรอื  เจ้ าจะมีอาํนาจครอบครองเราหรอื� พวกพี่
ชายก็ยิง่ชงัโยเซฟมากขึ้ นอ ีกเพราะความฝัน และเพราะคํา
ของเขา 9 ต่อมาโยเซฟก็ฝั นอ ีก จึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังวา่
� ดู  เถิด ข้าพเจ้าฝั นอ ีกครัง้หน่ึง  เห ็นดวงอาทิตย ์ดวงจันทร ์
และดาวสิบเอด็ดวงกําลังกราบไหว ้ข้าพเจ้า � 10 เม่ือเล่าให ้บิ 
ดาและพวกพี่ชายฟัง  บิ  ดาก ็วา่กล่าวโยเซฟวา่ �ความฝั นที 
่ เจ้ าได้ฝันเหน็น้ันหมายความวา่อะไร เรากับมารดาและพวก
พี่ชายของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึ งด ินกราบไหว ้เจ้ ากระน้ัน
หรอื� 11 พวกพี่ชายอจิฉาโยเซฟ  บิ  ดาก ็น่ิงตรองเรือ่งน้ี อยู ่ 
แต่ ในใจ

พวกพี่ชายขี้อจิฉาขายโยเซฟใหเ้ป็นทาส
12 ฝ่ายพวกพีช่ายพากันไปเล้ียงแพะแกะของบิดาท่ีเมือง

เชเคม 13 อสิราเอลจึงพู ดก ับโยเซฟวา่ � พี่ ชายของเจ้าเล้ียง
แพะแกะอยู ่ท่ี เมืองเชเคมมิ ใช ่ หรอื มาพ่อจะใช ้เจ้ าไปหาพี่ 
ชาย � โยเซฟตอบวา่ �ข้าพเจ้าพรอ้มแล้ว� 14  บิ ดาจึงพู ดก 
ับเขาวา่ �เราขอรอ้งเจ้าให ้ไปดู  พี่ ชายของเจ้าและฝูงสัตว ์
ซิว ่า  สบายดี  หรอืไม่  แล ้วกลับมาบอกพ่อ�  บิ ดาใช้เขาไป
จากท่ีราบเฮโบรน เขาก็ มาย ังเมืองเชเคม 15  ดู  เถิด ชาย
คนหน่ึงพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถามวา่ � เจ้ า
หาอะไร� 16 โยเซฟตอบวา่ �ข้าพเจ้าหาพี่ชายของข้าพเจ้า
โปรดบอกข้าพเจ้าที วา่ เขาเล้ียงสัตว ์อยู ่ ท่ีไหน � 17 คนน้ัน
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ตอบวา่ �เขาไปแล้วเพราะเราได้ยนิเขาพู ดก ั นว ่า � ให ้เราไป
เมืองโดธานกันเถิด� � โยเซฟตามไปพบพวกพี่ชายท่ีเมือง
โดธาน 18 เม่ือพวกพี่ชายเหน็โยเซฟแต่ไกลยงัมาไม่ ถึง เขา
ก็พากันคิดปองรา้ยจะฆ่าเสีย 19 เขาพู ดก ั นว ่า � ดู  เถิด  เจ้ 
าชา่งฝันมาน่ี แล้ว 20  ฉะน้ัน มาเถิด  บัดน้ี  ให ้พวกเราฆ่ามัน
เสีย  แล ้ วท ้ิงลงไวใ้นบ่ อบ ่อหน่ึง เราจะวา่ � สัตว ์รา้ยกั ดก ิ นม 
ันเสีย�  แล ้วเราจะดูวา่ความฝันน้ันจะเป็นจรงิได้ อยา่งไร �
21 ฝ่ายรูเบนพอได้ยนิดังน้ัน  ก็ อยากชว่ยโยเซฟให้พ้ นม ือ
พวกพี่ชายจึงพูดวา่ �เราอยา่ฆ่ามันเลย� 22  รู เบนเตือนเขา
วา่ �อยา่ทําให้โลหติไหล จงทิ ้งม ันในบ่อน้ีในถิน่ทุ รก ันดาร
อยา่แตะต้องน้องเลย�  ทัง้น้ี เพื่อจะชว่ยน้องให้พ้ นม ือเขา  
แล ้วจะได้ส่งกลับไปย ังบ ิดา 23  ต่อมา ครัน้โยเซฟมาถึงพวก
พี่ ชาย เขาก็จับโยเซฟถอดเส้ือออกเสีย คือเส้ือยาวหลากสี 
ท่ี สวมอยู่ 24  แล ้วเอาโยเซฟไปทิง้ลงในบ่อ  บ่อน ้ั นว ่างเปล่า
ไม่ มีน ํ้า 25  ขณะท่ี น่ังรบัประทานอยู่เขาเงยหน้าขึ้น  ดู  เถิด  เห 
็นหมู่คนอิชมาเอลมาจากเมืองกิเลอาด  มี ฝู งอ ูฐบรรทุกยาง
ไม้ พิมเสนและมดยอบ เอาเดินทางลงไปย ังอ ียปิต์ 26  ยู ดาห์
จึงพู ดก ับพี่น้องวา่ �หากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหติไว้จะมี 
ประโยชน์ อนัใดเล่า 27 มาเถิด  ให ้เราขายน้องแก่พวกอิชมา
เอลโดยไม่แตะต้องเขา เพราะเขาก็เป็นน้องและเป็นเลือด
เน้ือของเราเหมือนกัน�  พี่ น้องทัง้ปวงก็ พอใจ 

โยเซฟถูกนําไปย ังอ ียปิต์
28 ขณะน้ันพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกําลังผ่านมา พวกพี่

ชายก็ ฉุ ดโยเซฟขึ้นจากบ่อ ขายให ้แก่ คนอิชมาเอลเป็นเงนิ
ยี ่สิ บเหรยีญ คนอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปย ังอ ียปิต์ 29 ฝ่าย
รู เบนเม่ือกลับมาถึ งบ ่อ น้ัน และดู เถิด โยเซฟมิ ได้  อยู ่ใน
บ่อ น้ัน จึงฉีกเส้ือผ้าของตน 30  แล ้วกลับไปหาพวกน้อง
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บอกวา่ �เด็กน้ันหายไปเสียแล้ว  แล ้วข้าพเจ้าจะไปท่ีไหน
เล่า� 31 พวกเขาก็เอาเส้ือของโยเซฟมา และฆ่าลูกแพะ
ผู้ ตัวหน่ึง  จุ ่มเส้ือของโยเซฟลงในเลื อด 32  แล้วก็ ส่งเส้ือ
ยาวหลากสีน้ันไปย ังบ ิดา บอกวา่ �พวกเราได้พบเส้ือตั วน 
ี้ ขอพ่อจงพิจารณาดูวา่ใช่เส้ือลูกของพ่อหรอืไม่� 33  บิ ดา
รูจั้กแล้วรอ้งวา่ � น่ี เป็นเส้ือลูกเรา  สัตว ์รา้ยกั ดก ินเขาเสีย
แล้ว โยเซฟยอ่ยยบัเสียแล้วเป็นแน่� 34 ยาโคบก็ฉีกเส้ือผ้า
เอาผ้ากระสอบคาดเอว  ไวทุ้กข์  ให ้ บุ ตรชายหลายวนั 35 ฝ่าย
บุตรชายหญิงทัง้หมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา  แต่ ท่านไม่
ยอมรบัการปลอบโยนกล่าววา่ �เราจะโศกเศรา้ถึงลูกเรา
จนกวา่เราจะตามลงไปยงัหลุมฝังศพ�  บิ ดาของเขารอ้งไห้
คิดถึงเขาดังน้ี 36  แล ้วคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอยีปิต์ ไว ้กับ
โปทิฟาร์ข้าราชสํานักของฟาโรห์  ผู้ บัญชาการทหารรกัษา
พระองค์

38
ความบาปของยูดาห์ นางทามารจึ์งเข้าราชวงศ์ของพระ

เยซู
1  ต่อมา ครัง้น้ันยูดาหล์งไปจากพวกพี่ น้อง ไปอาศัยอยูกั่บ

คนอดุลลามคนหน่ึงชื่อฮีราห์ 2  ยู ดาห ์เห ็นบุตรสาวของคน
คานาอนัคนหน่ึงท่ี น่ัน  บิ ดาหญิงน้ันชื่อชูวา จึงแต่งงานกับ
หญิงน้ันและเข้าไปหานาง 3 หญิงน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์ คลอดบุตร
ชาย  บิ ดาจึงตัง้ชื่อวา่ เอร์ 4 หญิงน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์  อ ีกคลอดบุตร
ชาย ตัง้ชื่อวา่  โอน ัน 5 นางตัง้ครรภ์ อ ีกคลอดบุตรชาย ตัง้ชื่อ
วา่ เช-ลาห์ นางอยู ่ท่ี เคซิบเม่ือนางใหกํ้าเนิดเขา 6  ยู ดาห ์ก็ได้ 
หาหญิงคนหน่ึงชื่อทามาร ์ให ้เป็นภรรยาเอร ์บุ ตรหวัปีของ
ตน 7 เอร ์บุ ตรหวัปีของยูดาหเ์ป็นคนชัว่ในสายพระเนตรของ
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พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารเขาเสีย 8  ยู ดาห์
จึงบอกโอนั นว ่า � เข ้าไปหาภรรยาพี่ชายของเจ้าเถิด และ
แต่งงานกับนาง เพื่อจะได้สืบเชื้อสายพี่ชายไว�้ 9  โอน ั นร ู้
วา่เชื้อสายจะไม่ ได้ นับเป็นของตน  ต่อมา เม่ือเขาเข้าไปหา
ภรรยาของพี่ ชาย จึงทําให้น้ํากามตกดินเสียด้วยเกรงวา่จะ
สืบเชื้อสายให ้แก่  พี่ชาย 10  สิ ่งท่ี โอน ันกระทําน้ันไม่เป็ นที ่พอ
พระทัยพระเยโฮวาห์  พระองค์ จึงทรงประหารชวีติเขาเสีย
11  ยู ดาห์จึงบอกทามาร ์บุ ตรสะใภ้ วา่ � กล ับไปเป็นหญิ งม 
่ายท่ีบ้านบิดาจนกวา่เช-ลาห ์บุ ตรชายของเราจะโต�  ยู ดาห ์
กล ั วว ่าเขาจะตายเสียเหมือนพี่ ชาย นางทามารจึ์งไปอาศัย
อยู่ในบ้านบิดา 12  อยู ่มาภรรยาของยูดาห์  ผู้ เป็นบุตรสาวชู 
วาก ็ ตาย  เม่ือย ูดาห์ค่อยบรรเทาความโศก จึงขึ้นไปหาคน
ตัดขนแกะของตนท่ีบ้านทิมนาท กับเพื่อนชื่อฮีราห์ เป็นคน
อดุลลาม 13  มี คนมาบอกนางทามาร ์วา่ � ดู  เถิด พ่อสามีของ
เจ้าไปบ้านทิมนาทจะตัดขนแกะ� 14นางจึงผลัดเส้ือสําหรบั
หญิ งม ่ายออกเสีย เอาผ้าคลุมหน้าหม่ตัวไวไ้ปน่ังอยู ่ท่ี  สถาน
ท่ี  กลางแจ้ง รมิทางท่ีจะไปบ้านทิมนาท ด้วยนางเห ็นว ่าเช-
ลาห์โตขึ้นแล้ว  แต่ นางย ังม ิ ได้ เป็นภรรยาของเขา 15  เม่ือย 
ูดาห ์เห ็นนางก็คิดวา่เป็นหญิงโสเภณี เพราะนางได้เอาผ้า
คลุมหน้าไว้ 16  ยู ดาห์จึงได้ เข ้าไปพู ดก ับหญิงรมิทางน้ั นว ่า
�มาเถิด  ให ้เราเข้านอนด้วย� (เพราะไม่ทราบวา่นางเป็น
สะใภ้ของตน� นางจึงวา่ �ท่านจะให้อะไรสําหรบัการท่ี เข ้า
หาข้าพเจ้า� 17  ยู ดาห์ตอบวา่ �เราจะส่งลูกแพะจากฝูงมา
ให ้เจ้ าตัวหน่ึง� นางก็ถามวา่ �ท่านจะให้ของมัดจําไว้ก่อน
จนกวา่จะส่งลูกแพะน้ันมาได้ ไหม � 18  ยู ดาห์ถามวา่ � เจ้ 
าจะเอาอะไรเป็นของมัดจํา� นางจึงตอบวา่ �จะขอแหวน
ตรากับเช ือก ทัง้ไม้พลองท่ีมือท่านด้วย�  ยู ดาห ์ก็  ให ้และ
เข้าไปหานาง นางก็ ตัง้ครรภ์ กับเขา 19 นางจึงลุกขึ้นไปเสีย



 หน ังสือปฐมกาล 38:20 civ  หน ังสือปฐมกาล 38:30

และเอาผ้าคลุมหน้าน้ันออก นุ่งหม่เส้ือผ้าสําหรบัหญิ งม ่า
ยอกี 20 ฝ่ายยูดาห์ฝากลูกแพะมากับเพื่อนคนอดุลลามให ้
ไถ่ ของมัดจําจากมือหญิงน้ัน  แต่ เขาหานางไม่ พบ 21 เขาจึง
ถามคนท่ี อยู ่ตําบลน้ั นว ่า �หญิงโสเภณี อยู ่ ท่ี  สถานท่ี กลาง
แจ้งรมิทางน้ีไปไหน� เขาตอบวา่ �หญิงโสเภณี ท่ีน่ี  ไม่มี �
22 เพื่อนก็ กล ับไปบอกยูดาห ์วา่ �ข้าพเจ้าหาไม่ พบ ทัง้ชาว
ตําบลน้ั นก ็ วา่ �หญิงโสเภณี ท่ีน่ี  ไม่มี � � 23  ยู ดาหจึ์งวา่ � ให ้
หญิงน้ันเก็บของน้ันไว ้เถิด  มิ ฉะน้ันเราจะละอายใจ  ดู  เถิด 
เราฝากลูกแพะตั วน ้ีไปให้  แต่ ท่านก็หาหญิงน้ันไม่ พบ � 24  
อยู ่มาอกีประมาณสามเดือน  มี คนมาบอกยูดาห ์วา่ �ทามาร ์
บุ ตรสะใภ้ของท่านเป็นหญิงแพศยา ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ดู  เถิด 
นางมี ครรภ์ เพราะการแพศยาแล้ว�  ยู ดาห์จึงสัง่วา่ �พา
นางออกมาน่ีจับคลอกไฟเสีย� 25 เม่ือเขากําลังพานางออก
มา นางก็ส่งคนไปหาพ่อสามีบอกวา่ �ข้าพเจ้ามี ครรภ์ กับคน
ท่ีเป็นเจ้าของสิง่น้ี� และนางวา่ �ขอท่านพิจารณาดูแหวน
ตรา  เชอืก และไม้พลองเหล่าน้ีวา่เป็นของผู้ ใด � 26  ยู ดาห์
รบัไปพิจารณาดู รู ้ แล้วก็  วา่ �หญิงคนน้ีชอบธรรมยิง่กวา่เรา
 เหตุ วา่เรามิ ได้ ยกเขาให ้แก่ เช-ลาห ์บุ ตรชายของเรา� ฝ่ายยู
ดาห ์ก็  มิได้  สมสู่ กับนางต่อไปอกี 27  อยู ่มาเม่ือถึงเวลากําหนด
คลอดบุตร  ดู  เถิด  ก็  มี ลูกแฝดอยู่ในครรภ์ 28 ต่อมาเม่ือจะ
คลอดน้ันบุตรคนหน่ึงยื่ นม อืออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึง
เอาด้ายแดงผูกไว ้ท่ี ข้ อม ือและกล่าววา่ �คนน้ีคลอดก่อน�
29 ต่อมาเม่ื อบ ุตรน้ันหดมือเข้าไป  ดู  เถิด  บุ ตรอกีคนหน่ึ งก 
็คลอดออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงรอ้งวา่ � เจ้ าแหวก
ออกมาได้ อยา่งไร  เจ้ าได้แหวกออกมา�  เหตุ  ฉะน้ี จึงเรยีก
บุตรน้ั นว ่า เปเรศ 30 ภายหลังน้องชายเปเรศท่ี มีด ้ายแดง
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ผูกข้ อม ือน้ั นก ็ คลอด จึงให ้ชื่อวา่ เศ-ราห์

39
โยเซฟเจรญิในเรอืนของโปทิฟาร์

1 โยเซฟถูกพาลงไปย ังอ ียปิต์ แล ้วโปทิฟารข์้าราชสํานัก
ของฟาโรห์  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ เป็นคนอยีปิต์
ซ้ือโยเซฟไวจ้ากมือคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาท่ี น่ัน 2 พระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ โยเซฟจึงเจรญิรวดเรว็ เขา
อยูใ่นบ้านคนอยีปิต์นายของเขา 3  นายก ็ เห ็ นว ่าพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดใหก้าร
งานทุกอยา่งท่ีกระทําเจรญิขึ้นมากในมือของโยเซฟ 4 โย
เซฟได้รบัความกรุณาในสายตาของนายและรบั ใช ้ท่าน  
นายก ็ตัง้ให ้ดู แลการงานในบ้านของท่าน และทุกสิง่ท่ีท่าน
ครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทัง้สิน้ 5 ต่อ
มาตัง้แต่โปทิฟาร์ตัง้โยเซฟให้เป็นผู้ ดู แลการงานในบ้าน
และทรพัย ์สิ ่งของทัง้ปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห ์ก็ได้ 
ทรงอาํนวยพระพรให ้แก่ ครอบครวัของคนอยีปิต์น้ันเพราะ
เหน็แก่โยเซฟ ทัง้พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรให ้สิ ่งของทัง้
ปวงซ่ึงเขามี อยู ่ในบ้านและในนาให้เจรญิขึ้น 6 นายได้มอบ
ของสารพัดไว้ในมือโยเซฟ  มิได้  เอาใจใส่  สิ ่งของอะไรเลย  
เวน้แต่  อาหารการกิน โยเซฟน้ันเป็นคนรูปงามและเป็ นที ่ 
โปรดปราน 

ภรรยาของโปทิฟาร ์ใส่ รา้ยโยเซฟ
7  อยู ่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ภรรยาของนายมองดู

โยเซฟด้วยความเสน่หาและชวนวา่ �มานอนกับเราเถิด�
8  แต่ โยเซฟไม่ ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายวา่ � คิดดู  เถิด 
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 นายก ็ มิได้ หว่งสิง่ใดซ่ึงอยู่ในบ้านเรอืน  ได้ มอบของทุกอยา่ง
ท่ี มี  อยู ่ ไว ้ในมือข้าพเจ้า 9 ในบ้านน้ี ไม่มี ใครใหญ่กวา่ข้าพเจ้า
นายมิ ได้ หวงสิง่ใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตั วท ่านเพราะเป็น
ภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทําความผิดใหญ่หลวงน้ีอนัเป็น
บาปต่อพระเจ้าอยา่งไรได้� 10 ต่อมาแม้นางชวนโยเซฟวนั
แล้ วว ันเล่า โยเซฟก็ ไม่ ยอมฟังนาง  ไม่ วา่จะนอนกับนางหรอื
อยู ่ด้วยกัน 11  อยู ่มาคราวน้ันโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทําธุระ
การงานของเขา  ไม่มี ชายประจําบ้านคนใดอยู ่น้ัน 12 นางก็
ควา้เส้ือผ้าโยเซฟเหน่ียวรัง้ไว้  แล ้วพูดวา่ �มานอนอยู่กับ
เราเถิด�  แต่ โยเซฟทิง้เส้ือผ้าไว้ในมือนางหนีไปข้างนอก
13 ต่อมาเม่ือนางเห ็นว ่าโยเซฟทิง้เส้ือผ้าไว้ในมือของนาง  
หนี ไปข้างนอกแล้ว 14 นางก็รอ้งเรยีกชายประจําบ้านของ
ตนมาบอกวา่ � ดู  ซิ นายเอาคนชาติ ฮ ีบรูมาไวทํ้าความหยาบ
คายแก่ เรา มันเข้ามาหาจะนอนกับข้า  แต่ ข้ารอ้งเสียงดัง
15  อยู ่มาเม่ื อม ันได้ยนิข้ารอ้งขึ้น มั นก ็ทิง้เส้ือผ้าไวกั้บข้าหนี
ไปข้างนอก� 16  แล ้วนางก็ เก ็บเส้ือผ้าไว ้ใกล้ ตัวจนนายกลับ
มาบ้าน 17  แล ้วนางก็บอกกับนายดังน้ี วา่ �อา้ยบ่าวชาติ ฮ ี
บรู ท่ี ท่านนํามาไว้น้ันเข้ามาหาจะทําหยาบคายแก่ ข้าพเจ้า 
18 ต่อมาเม่ือข้าพเจ้ารอ้งขึ้ นม ั นก ทิ็ง้เส้ือผ้าไวกั้บข้าพเจ้าหนี
ไปข้างนอก� 19 ต่อมาครัน้นายได้ฟังคําภรรยาบอกวา่ �บ่าว
ของท่านทํากับข้าพเจ้าดังน้ัน�  ก็ โกรธนัก 20 จึงเอาโยเซฟ
ไปจําไวใ้นคุกท่ี ท่ี ขังนักโทษหลวง โยเซฟก็ต้องจําอยู ่ท่ีน่ัน 

พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
21  แต่ วา่พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ กับโยเซฟ และทรง

สําแดงพระเมตตาแก่ เขา ทรงให้เขาเป็ นที ่โปรดปรานใน
สายตาของผู้ คุ มเรอืนจํา 22  ผู้  คุ มเรอืนจําก็มอบนักโทษทัง้
ปวงท่ีในเรอืนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงานท่ีทํา
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ในท่ีน้ันทุกอยา่งโยเซฟเป็นผู้ กระทํา 23  ผู้  คุ มเรอืนจําไม่ ได้  
เอาใจใส่ การงานใดๆท่ีโยเซฟดู แล เพราะเหตุพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตอยูกั่ บท ่าน และการงานใดๆท่ีท่านกระทําพระเยโฮ
วาห ์ก็ ทรงโปรดให ้เจรญิ 

40
พระเจ้าทรงชว่ยโยเซฟแก้ ฝัน 

1 ต่อ มา ภาย หลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี  พน ัก งาน น้ํา องุน่
ขอ งกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ และ พนักงาน ขนม ของ พระองค์
ทํา ผิด ต่อ เจ้า นาย คือ กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ 2  ฟาโรห ์ทรง
กริว้ ข้าราชการ ทัง้ สอง น้ัน คือ หวัหน้า พนักงาน น้ํา องุน่
และ หวัหน้า พนักงาน ขนม 3 จึง ให้ จํา คุก ไว้ ใน บ้าน ของ ผู้
บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ในคุกท่ีโยเซฟติ ดอย ู่ น้ัน 4  
ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์สัง่โยเซฟให ้รบัใช ้สองคน
น้ัน โยเซฟก็ ปรนนิบัติ  เขา  พน ักงานทัง้สองติดคุกอยู่พัก
หน่ึง 5 คืนหน่ึงข้าราชการทัง้สองน้ันฝันไป คือพนักงานน้ํา
องุน่และพนักงานขนมของกษั ตร ิย ์อยีปิต์  ท่ี ต้อง จําอยู่ ใน
คุกน้ัน ต่างคนต่างฝันคนละเรือ่ง ความฝันของต่างคนก็ 
มี ความหมายต่างกัน 6 ครัน้เวลาเชา้ โยเซฟเข้ามาหา  เห ็
นข้าราชการทัง้สองน้ัน  ดู  เถิด เขามี หน ้าโศกเศรา้ 7 จึงถาม
ข้าราชการของฟาโรห ์ท่ี  ถู กจําอยู่ในคุกท่ีบ้านนายของตนวา่
�ทําไมวนัน้ีท่านจึงหน้าเศรา้� 8 เขาตอบวา่ �เราทัง้สองฝัน
ไปและไม่ มี  ผู้ ใดจะแก้ฝันได้� โยเซฟบอกเขาวา่ �พระเจ้า
เท่าน้ันแก้ฝันได้ มิใช ่ หรอื ขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด�
9 หวัหน้าพนักงานน้ําองุ ่นก ็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟ
ฟังวา่ � ดู  เถิด เราฝันเหน็เถาองุน่อยู ่ตรงหน้า 10 เถาองุน่
น้ั นม ีสามกิง่ พองอกใบออ่นดอกตูม  ก็  มี ดอกบานออกมา
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และช ่ออง ุ่ นก ็ สุก 11 ถ้วยของฟาโรห ์อยู ่ในมือเรา  แล ้วเรา
เก็ บลู  กอง ุ่นน้ันบีบให้น้ําลงในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วย
น้ันในพระหตัถ์ของฟาโรห�์ 12 โยเซฟบอกข้าราชการน้ั นว 
่า �ขอแก้ฝันดังน้ี คื อก ่ิงสามกิง่น้ันได้ แก่ สามวนั 13 ภายใน
สามวนัฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตัง้
ท่านไว้ในตําแหน่งเหมือนแต่ ก่อน ท่านจะได้ถวายถ้วยน้ัน
แก่ ฟาโรห ์ อกี  ดังท่ี  ได้ กระทํามาแต่ก่อนเม่ือเป็นพนักงาน
น้ําองุน่ 14 เม่ือท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้า
และแสดงความเมตตาปรานี แก่  ข้าพเจ้า ชว่ยทูลฟาโรห ์ให ้
ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านน้ี 15 เพราะอ ันที ่ จร ิงเขาลักข้าพเจ้า
มาจากแควน้ฮบีรู และท่ี น่ี  ก็ เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ ได้ ทําผิด
อะไรท่ีควรต้องติดคุกใต้ ดิ นน้ี� 16 เม่ือหวัหน้าพนักงานขนม
เห ็นว ่า คําแก้ความฝันน้ันดี จึงเล่าให้โยเซฟฟังวา่ �เราฝัน
ด้วย  ดู  เถิด  เห ็ นม ีกระจาดขนมขาวสามใบ  ตัง้อยู ่บนศีรษะ
เรา 17 ในกระจาดใบบนน้ั นม ีขนมสารพัดสําหรบัฟาโรห์  แล 
้ว มีนกมากินของในกระจาดท่ี ตัง้อยู ่บนศีรษะเรา� 18 โย
เซฟตอบวา่ �ขอแก้ฝันดังน้ี คือกระจาดสามใบน้ันได้ แก่ 
สามวนั 19 ภายในสามวนัฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่าน
ขึ้นให ้พ้นตัว และแขวนท่านไว ้ท่ี  ต้นไม้ ฝูงนกจะมากินเน้ือ
ท่าน� 20ครัน้ถึงว ันที ส่ามเป็ นว ันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ฟาโรห์  พระองค์ จึงทรงจัดการเล้ียงข้าราชการทัง้ปวงของ
พระองค์  แล ้วทรงยกศีรษะหวัหน้าพนักงานน้ําองุน่ และ
หวัหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ ท่ามกลางพวกข้าราชการ
21 ฝ่าย หวัหน้า พนักงาน น้ํา องุน่ น้ัน ได้ รบั การ แต่ง ตัง้ ใน
ตําแหน่งเดิม เขาก็วางถ้วยในพระหตัถ์ของฟาโรห์เชน่แต่ 
ก่อน 22 ส่วนหวัหน้าพนักงานขนมน้ันใหแ้ขวนคอเสีย สมจร ิ
งด ังท่ีโยเซฟแก้ฝันไว้ 23  แต่ หวัหน้าพนักงานน้ําองุน่น้ั นม ิ ได้ 
ระลึกถึงโยเซฟ  กล ับลืมเขาเสีย
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41
ความฝันประหลาดของกษั ตร ิย ์ฟาโรห ์

1 ครัน้ อยู่ มา อกี สอง ปี เต็ม  ฟาโรห ์ ก็ สุ บิน และ ดู เถิด  
พระองค์ ทรงยนือยู ่ท่ี รมิ ฝ่ังแม่ น้ํา 2  ดู  เถิด  มี ววัเจ็ดตั วอ ้
วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ําน้ัน กินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้า
แหง่หน่ึง 3  แล ้วดู เถิด  มี ว ัวอ ีกเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียด
ตามขึ้นมาจากแม่ น้ํา  มาย ืนอยู่ กับว ัวอ ่ืนๆท่ีรมิฝ่ังแม่ น้ํา 
4 ว ัวท ่ี ซู บผอมน่าเกลียดก็กิ นว ั วอ ้วนพีงามน่าดู เจ ็ดตั วน 
ัน้เสีย  แล ้วฟาโรห ์ก็ ต่ืนบรรทม 5  พระองค์  ก็ บรรทมหลับไป
และสุ บิ  นคร ้ังท่ี สอง และดู เถิด ต้นข้าวต้นเดียวมีรวงเจ็ด
รวงเป็นข้าวเมล็ดเต่งงามดี 6  แล ้วดู เถิด  มี รวงข้าวเจ็ดรวง
งอกขึ้นมาภายหลัง เป็นข้าวลีบและเกรยีมเพราะลมตะวนั
ออก 7 รวงข้าวลีบเจ็ดรวงน้ันได้ กล ื นก ินรวงข้าวเมล็ดเต่ง
งามดี เจ ็ดรวงน้ันเสีย  แล ้วฟาโรห ์ก็ ต่ืนบรรทม และดู เถิด  รู ้
วา่เป็นพระสุ บิน 8 ครัน้ต่อมาเวลารุง่เชา้พระองค์ มี พระทัย
วุน่วาย จึงรบัสัง่ให้เรยีกโหรและปราชญ์ทัง้ปวงของอยีปิต์
มาเฝ้า  แล ้วฟาโรห์ทรงเล่าพระสุ บิ นให้เขาฟัง  แต่  ไม่มี  ผู้ 
ใดทูลแก้พระสุ บิ นน้ันถวายแก่ ฟาโรห ์ ได้ 9 ครัง้น้ันหวัหน้า
พนักงานน้ําองุน่จึงทูลฟาโรห ์วา่ � วนัน้ี ข้าพระองค์ระลึกถึง
ความผิดพลัง้ของข้าพระองค์ ได้ 10 คือฟาโรหท์รงพระพิโรธ
แก่ ข้าราชการ ของ พระองค์ และ ทรง จํา ข้า พระองค์ ไว ้ใน
คุกท่ีบ้านผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ทัง้ข้าพระองค์
กับหวัหน้าพนักงานขนม 11 ข้าพระองค์ ทัง้สองฝันในคืน
เดียวกัน ทัง้ ข้า พระองค์ และ เขา ความ ฝัน ของ ต่าง คน มี
ความหมายต่างกัน 12  มี ชายหนุ่มชาติ ฮ ีบรูคนหน่ึงเป็นบ่าว
ของผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์  อยู ่ ท่ี น่ันด้วยกั นก ับ
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เขาและข้าพระองค์ ทัง้สอง เล่าความฝันให้เขาฟัง ชายน้ั 
นก ็ แก้ ฝันให้ข้าพระองค์ ทัง้สอง เขาแก้ฝันให ้แต่ ละคนตาม
ความฝันของตน 13 และต่อมาท่ีเขาแก้ฝันใหข้้าพระองค์ทัง้
สองอยา่งไรก็เป็นไปอยา่งน้ัน คือฟาโรห์ทรงตัง้ข้าพระองค์ 
ไว ้ในตําแหน่งเดิม  แต่ ฝ่ายเขาน้ันถูกแขวนคอเสีย�

พระเจ้าทรงแก้พระสุ บิ นของฟาโรห์
14  ฟาโรห ์จึงรบัสัง่ให้เรยีกโยเซฟมา เขาก็ ร ีบไปเบิกตัว

โยเซฟออกมาจากคุกใต้ ดิน โยเซฟโกนหนวดผลัดเส้ือผ้า
แล้ วก ็ เข ้า เฝ้า ฟาโรห์ 15  ฟาโรห ์ตรสั แก่ โย เซฟ วา่ �เรา
ฝัน ไป และ หา มี ผู้ ใด แก้ฝัน ได้ ไม่ เรา ได้ยนิ ถึง เจ้า วา่ เจ้า
สามารถเข้าใจความฝันเพื่อแก้ฝันน้ันได้� 16 โยเซฟจึงทูล
ตอบฟาโรห ์วา่ �การแก้ฝั นม ิ ได้  อยู ่ ท่ี ข้าพระองค์ พระเจ้า
ต่างหากจะประทานคําตอบอนัเป็นสุขแก่ ฟาโรห ์� 17  ฟาโรห ์
จึงตรสัแก่โยเซฟวา่ �ในความฝันของเราน้ัน  ดู  เถิด เรายนื
อยู ่ท่ี  ฝ่ังแม่น้ํา 18 และดู เถิด  มี ววัเจ็ดตั วอ ้วนพีงามน่าดูขึ้น
มาจากแม่ น้ํา กินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าแหง่หน่ึง 19  แล ้วดู เถิด 
ว ัวอ ีกเจ็ดตัวตามขึ้นมาไม่ งาม น่าเกลียดมากและซูบผอม
เราไม่เคยเห ็นม ีววัเลวอยา่งน้ีทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ เลย 20 ว ั
วท ่ี ซู บผอมไม่งามน้ั นก ิ นว ั วอ ้วนพี เจ ็ดตัวแรกน้ันเสียหมด
21 เม่ื อก ินหมดแล้วหามีใครรู้วา่มั นก ินเข้าไปไม่ เพราะยงั
ผอมอยู่เหมือนแต่ ก่อน  แล ้วเราก็ ต่ืนขึ้น 22 เราเหน็ในความ
ฝันของเรา  ดู  เถิด ต้นข้าวต้นหน่ึง  มี รวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมา
เป็นข้าวเมล็ดเต่งและงามดี 23 และดู เถิด ข้าวอกีเจ็ดรวง
งอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวเหีย่วลีบ และเกรยีมเพราะลม
ตะวนัออก 24 รวงข้าวลี บน ้ันกลื นก ินรวงข้าวดี เจ ็ดรวงน้ัน
เสีย เราเล่าความฝันน้ี ให ้โหรฟัง  แต่  ไม่มี ใครสามารถอธบิาย
ใหเ้ราได้� 25 โยเซฟจึงทูลฟาโรห ์วา่ �พระสุ บิ นของฟาโรห ์มี 
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ความหมายอนัเดียวกัน พระเจ้าทรงสําแดงให ้ฟาโรห ์ทราบ
ถึงสิง่ ท่ี พระองค์ จะทรงกระทํา 26 ว ัวอ ้วนพี เจ ็ดตั วน ้ันคือ
เจ็ดปี และรวงข้าวดี เจ ็ดรวงน้ั นก ็คือเจ็ดปี เป็นความฝั นอ ัน
เดียวกัน 27 ววัเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียดท่ีขึ้นมาภายหลังคือ
เจ็ดปี กับรวงข้าวเจ็ดรวงลีบและเกรยีมเพราะลมตะวนัออก
น้ัน คือเจ็ดปี ท่ี กันดารอาหาร 28  น่ี คือสิง่ ท่ีข้าพระองค์ทูล
ฟาโรห์ คือพระเจ้าทรงสําแดงให ้ฟาโรห ์ รู ้ สิ ่งท่ี พระองค์ จะ
ทรงกระทํา 29  ดู  เถิด จะมีอาหารบรบูิ รณ ์ทัว่ประเทศอยีปิต์
ถึงเจ็ดปี 30 หลังจากน้ันจะบังเกิดการกันดารอาหารอกีเจ็ด
ปี จนจะลืมความอุดมสมบู รณ ์ในประเทศอยีปิต์ เสีย  การก 
ันดารอาหารจะล้างผลาญแผ่นดิน 31  ทําให ้จําความอุดม
สมบู รณ ์ในแผ่นดินไม่ ได้ เพราะเหตุ การก ันดารอาหารท่ี เก 
ิดขึ้นตามหลังน้ี ด้วยวา่การกันดารอาหารน้ันจะรุนแรงนัก
32  ท่ี  ฟาโรห ์สุ บิ นสองครัง้น้ัน  ก็ หมายวา่สิง่น้ันพระเจ้าทรง
กําหนดไว ้แล้ว และพระเจ้าจะทรงใหบ้ังเกิดในเรว็ๆน้ี

โยเซฟดูแลทัว่ประเทศอยีปิต์
33 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอฟาโรห์เลือกคนท่ี มี ความคิดดี  

มี  ปัญญา ตัง้ ให ้ดู แลประเทศอยีปิต์ 34 ขอฟาโรห์ ทํา ดังน้ี
และให้คนน้ันจัดพนักงานไว้ทัว่แผ่นดิน และเก็บผลหน่ึง
ในหา้ส่วนแหง่ประเทศอยีปิต์ ไว ้ตลอดเจ็ดปี ท่ี  อุดมสมบูรณ์  
น้ัน 35  ให ้คนเหล่าน้ันรวบรวมอาหารในปี ท่ี  อุ ดมเหล่าน้ัน
ซ่ึงจะมาถึงน้ันไว้ และสะสมข้าวด้วยอาํนาจของฟาโรห ์ไว ้
และให ้เก ็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆ 36 อาหาร น้ีจะได้ เป็น
เสบียงสํารองในแผ่นดินสําหรบัเจ็ดปี ท่ี กันดารอาหาร ซ่ึง
จะเกิดขึ้นในประเทศอยีปิต์ เพื่อแผ่นดินจะไม่พินาศเสียไป
เพราะกันดารอาหาร� 37 ข้อเสนอน้ีเป็ นที ่ เห ็นชอบในสาย
พระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการทัง้ปวง
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ของพระองค์ 38  ฟาโรห ์ตรสักับบรรดาข้าราชการวา่ �เรา
จะหาคนท่ี มี พระวญิญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคน
น้ี ได้  หรอื � 39  ฟาโรห ์จึงตรสักับโยเซฟวา่ �เพราะพระเจ้าได้
ทรงสําแดงเรือ่งน้ีทัง้สิน้แก่ ท่าน จะหาผู้ใดท่ี มี ความคิดดี
และมีปัญญาเหมือนท่านก็ ไม่ได้ 40 ท่านจะดูแลราชสํานัก
ของเรา และประชาชนทัง้หลายของเราจะปฏิบั ติ ตามคํา
ของท่าน  เวน้แต่ ฝ่ายพระท่ีน่ังเท่าน้ันเราจะเป็นใหญ่กวา่
ท่าน� 41  ฟาโรห ์ตรสักับโยเซฟวา่ � ดู  เถิด เราตัง้ท่านให ้
ดู แลทัว่ประเทศอยีปิต์ แล้ว � 42  ฟาโรห ์ทรงถอดธาํมรงค์
ตราออกจากพระหตัถ์ของพระองค์ สวมท่ีมือโยเซฟ กับให้
สวมเส้ือผ้าป่านเน้ือละเอยีด และสวมสรอ้ยทองคําให ้ท่ี  คอ 
43  ให ้โยเซฟใช้รถหลวงคั นที ่สองซ่ึงฟาโรห ์มี  อยู ่และมีคน
รอ้งประกาศข้างหน้าท่านวา่ � คุ กเข่าลงเถิด�  ดังน้ี  แหละ 
 พระองค์ ทรงตัง้ ท่านให ้ดู แลทัว่ประเทศอยีปิต์ 44  ฟาโรห ์
จึงตรสักับโยเซฟวา่ �เราคือฟาโรห์  ไม่มี คนทัว่แผ่นดิ นอ 
ียปิต์จะยกมือยกเท้าได้ เวน้แต่ ท่านจะอนญุาต� 45  ฟาโรห ์
เรยีกนามโยเซฟวา่ ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประทานอา
เสนั ทบ ุตรสาวโปทิเฟรา  ปุ โรหติเมืองโอนให้เป็นภรรยา โย
เซฟก็ออกไปสํารวจทัว่ประเทศอยีปิต์ 46 เม่ือโยเซฟเข้าเฝ้า
ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ น้ัน ท่านอายุ ได้ สามสิบปี  แล ้วโย
เซฟก็ออกจากท่ี เข ้าเฝ้าฟาโรห ์เท ่ียวไปทัว่ประเทศอยีปิต์
47 ในเจ็ดปี ท่ี  อุดมสมบูรณ์  น้ัน  แผ่ นดิ นก ็ออกผลมากมาย
48 โยเซฟรวบรวมอาหารทัง้เจ็ดปีซ่ึ งม ี อยู ่ในประเทศอยีปิต์ 
ไว ้ หมด สะสมอาหารไวใ้นเมืองต่างๆ ผลท่ี เก ิดขึ้นในนารอบ
เมืองใดๆก็ เก ็บไว้ในเมืองน้ันๆ 49 โยเซฟสะสมข้าวไว ้ดุ จ
เม็ดทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุดคิดบัญชี เพราะนับ
ไม่ ถ้วน 50 ก่อนถึงปีกันดารอาหาร  มี  บุ ตรชายสองคนเกิด
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แก่โยเซฟ ซ่ึงนางอาเสนั ทบ ุตรสาวโปทิเฟราปุโรหติเมือง
โอนบังเกิดให ้ท่าน 51 โยเซฟเรยีกบุตรหวัปี วา่  มน ัสเสห์  
กล่าววา่ �เพราะวา่พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความ
ยากลําบากทัง้ปวง และวงศ์วานทัง้สิน้ของบิดาเสีย� 52  บุ 
ตรท่ีสองท่านเรยีกชื่อวา่ เอฟราอมิ �เพราะวา่พระเจ้าทรง
โปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายทวีขึ้นในแผ่นดิ นที ่ข้าพเจ้าได้รบั
ความทุกข์ ใจ � 53  เจ ็ดปี ท่ี  อุดมสมบูรณ์ ในประเทศอยีปิต์ ก็ 
ล่วงไป

 การก ันดารอาหาร
54 จึงเกิ ดก ันดารอาหารเจ็ดปี ดัง่ท่ีโยเซฟกล่าวไว้  การก 

ัน ดาร อาหาร น้ัน เกิด ทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ หลาย  แต่ ทัว่ ประ เท
ศอยีปิต์ย ังม ีอาหาร อยู่ 55 เม่ือ ชาว อยีปิต์ อดอยาก อาหาร
ประชาชนก็รอ้งทูลขออาหารต่อฟาโรห์  ฟาโรห ์ ก็ รบัสัง่แก่
ชาวอยีปิต์ทัง้หลายวา่ �ไปหาโยเซฟ ท่านบอกอะไร  ก็ จงทํา
ตาม� 56  การก ันดารอาหารแผไ่ปทัว่พื้นแผ่นดินโลก โยเซฟ
ก็เปิดฉางออกขายข้าวแก่ชาวอยีปิต์ และการกันดารอาหาร
ในแผ่นดิ นอ ียปิต์รุนแรงมาก 57 และประเทศทัง้ปวงก็ มาย 
ัง ประเทศ อยีปิต์ หา โย เซฟ เพื่อ ซ้ือ ข้าว เพราะ การ กันดาร
อาหารรา้ยแรงในทุกประเทศ

42
 พี่ ชายโยเซฟไปอยีปิต์เพื่อซ้ือข้าว

1 เม่ือยาโคบรูว้า่มีข้าวในอยีปิต์ ยาโคบจึงพู ดก ับพวกบุตร
ชายของตนวา่ � มาน ่ังมองดูกันอยู่ทําไมเล่า� 2 ท่านพูดวา่
� ดู  เถิด เราได้ย ินว ่ามีข้าวในอยีปิต์ ลงไปซ้ือข้าวจากท่ีน่ัน
มาให ้พวกเรา เพื่อพวกเราจะได้ มี  ช ีวติและไม่ อดตาย � 3  พี่ 
ชายของโยเซฟสิบคนก็ลงไปซ้ือข้าวท่ี อยีปิต์ 4  แต่ เบนยามิ
นน้องชายของโยเซฟน้ันยาโคบไม่ ให ้ไปกับพวกพี่ ชาย ด้วย
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ท่านกล่าววา่ �เกรงวา่อาจจะเกิดอนัตรายแก่ เขา � 5บรรดา
บุตรชายของอสิราเอลก็ไปซ้ือข้าวพรอ้มกับคนทัง้หลายท่ี ไป 
เพราะการกันดารอาหารก็ เก ิดในแผ่นดินคานาอนั 6 ฝ่ายโย
เซฟเป็นผู้สําเรจ็ราชการแผ่นดิน ท่านเป็นผู้ ท่ี ขายข้าวให ้แก่ 
บรรดาประชาชนแหง่แผ่นดิน พวกพี่ชายของโยเซฟก็มาก
ราบไหว ้ท่าน ก้มหน้าลงถึ งด ิน 7 โยเซฟเหน็พวกพี่ชายของ
ตนและรูจั้กเขาแต่ทําเป็นไม่ รู ้จักเขา และพูดจาดุดั นก ับเขา
ท่านถามเขาวา่ �พวกเจ้ามาจากไหน� เขาตอบวา่ �มาจาก
แผ่นดินคานาอนัเพื่อซ้ืออาหาร� 8 โยเซฟรูจั้กพวกพี่ ชาย  
แต่ พวกพี่ หาร ู้จักท่านไม่

โยเซฟหาโอกาสใหพ้วกพี่ชายกลับใจเสียใหม่
9 โยเซฟระลึกถึงความฝั นที ่ท่านเคยฝันถึงพวกพี่ ๆ  และ

กล่าวแก่พวกเขาวา่ �พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม แอบมาดู 
จุ ดออ่นของบ้านเมือง� 10 พวกเขาจึงตอบท่านวา่ �นาย
เจ้าข้า  มิใช ่ เชน่น้ัน  แต่ ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านมาซ้ืออาหาร
11 ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นบุตรชายรว่มบิดาเดียวกัน เป็นคน
สัตย ์จรงิ  ผู้รบัใช ้ของท่านมิ ใช ่คนสอดแนม� 12 โยเซฟบอก
เขาอ ีกวา่ � มิใช ่ แต่ พวกเจ้ามาเพื่ อด ู จุ ดออ่นของบ้านเมือง�
13 พวกพี่จึงตอบวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของท่านเป็น
พี่น้องสิบสองคน เป็นบุตรชายรว่มบิดาเดียวกันอยู่ในแผ่น
ดินคานาอนั  ดู  เถิด  วนั น้ี น้อง สุดท้องยงัอยู่ กับบิดา  แต่ 
น้องอกีคนหน่ึงเสียไปแล้ว� 14 โยเซฟตอบเขาวา่ � ท่ี เราวา่
�พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม� น้ันจรงิแน่ ๆ  15 พวกเจ้าจะถูก
ทดลองดังน้ี โดยพระชนม์ ฟาโรห ์พวกเจ้าจะไปจากท่ี น่ี  ไม่ได้ 
 เวน้แต่ น้องชายสุดท้องมาท่ี น่ี 16 พวกเจ้าต้องอยูใ่นคุ กก ่อน
 ให ้คนหน่ึงในพวกเจ้าไปพาน้องชายมา เพื่อพิสู จน ์ถ้อยคํา
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ของเจ้าวา่เจ้าพูดจรงิหรอืไม่  มิ ฉะน้ันโดยพระชนม์ ฟาโรห ์
พวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแน่� 17  แล ้วโยเซฟก็ขังพวกพี่
ชายไวด้้วยกันในคุกสามวนั 18 ในว ันที ส่ามโยเซฟบอกเขาวา่
�ทําดังน้ี แล ้วจะรอดชวีติ เพราะเรายาํเกรงพระเจ้า 19 ถ้า
พวกเจ้าเป็นคนสัตย ์จรงิ จงให้คนหน่ึงในพวกเจ้าถูกจําอยู ่
ท่ี หอ้งเล็กในคุก คนอื่นนําข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดาร
อาหารท่ีบ้านของเจ้า 20  แล ้วพาน้องชายสุดท้องมาหาเรา
ดังน้ันจึงจะเหน็ได้วา่พวกเจ้าพูดจรงิ  แล ้วพวกเจ้าจะไม่ ตาย 
� พวกพี่ชายก็ทําดังน้ัน 21 พวกพี่ชายจึงพู ดก ั นว ่า � ท่ี  จร ิง
เรามีความผิดเรือ่งน้องชายเรา เพราะเราได้ เห ็นความทุกข์
ใจของน้องเม่ือเขาออ้นวอนเราแต่ แล ้วมิ ได้  ฟัง เพราะฉะน้ัน
ความทุกข์ใจทัง้น้ีจึ งบ ังเกิดแก่ เรา � 22 ฝ่ายรูเบนพู ดก ั บน 
้องทัง้หลายวา่ �ข้าหา้มเจ้าแล้วมิ ใช ่ หรอืวา่ �อยา่ทําบาป
ผิดต่อเด็กน้ัน�  แต่ พวกเจ้าไม่ ฟัง  เหตุ  ฉะน้ัน  ดู  เถิด การ
พิพากษาเรือ่งโลหติของน้องจึงมาถึง� 23 พวกพีช่ายไม่ รู ้วา่
โยเซฟฟังออก เพราะวา่ท่านพู ดก ับเขาโดยใช ้ล่าม 24 โยเซฟ
ก็หนัไปจากเขาและรอ้งไห้  แล ้วกลับมาพู ดก ับเขาอกี และ
เอาสิเมโอนออกมามัดไว้ต่อหน้าต่อตาพวกเขา 25  แล ้วโย
เซฟบัญชาให ้ใส่ ข้าวในถุงของพี่ชายให้เต็มและใส่เงนิของ
แต่ละคนไวใ้นกระสอบของทุกคน และใหเ้สบียงไปกินกลาง
ทาง ท่านก็ทําต่อเขาดังน้ี 26 พวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลา
แล้ วก ็ออกเดินทางไป 27 ครัน้คนหน่ึงเปิดกระสอบออกจะ
เอาข้าวให ้ลาก ิน  ณ  ท่ี  หยุดพัก  ดู  เถิด เขาก็ เห ็นเงนิของ
เขาอยู ่ท่ี ปากกระสอบน้ัน 28  ผู้ น้ันจึงบอกแก่ พี่ น้องวา่ �เงนิ
ของข้าพเจ้ากลับคืนมา  ดู  เถิด เงนิน้ันอยู ่ท่ี ปากกระสอบของ
ข้าพเจ้า�  พี่ น้องตกใจกลัวจนตัวสัน่  พู  ดก ั นว ่า � ท่ี พระเจ้า
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ทรงกระทําดังน้ี แก่ เราจะเป็นอยา่งไรหนอ�

พวกพี่น้องแจ้งแก่ยาโคบวา่ เขาต้องพาเบนยามินไป
อยีปิต์

29 เขาก็ กล ับไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่นดินคานาอนั
 แล ้วเล่าเรือ่งทัง้หมดท่ี เก ิดขึ้นแก่ตนให ้บิ ดาฟังวา่ 30 �ท่าน
ผู้น้ั นที ่เป็นเจ้านายของประเทศพูดจาดุดั นก ับพวกข้าพเจ้า
เหมาเอาวา่พวกข้าพเจ้าเป็นผู้สอดแนมดู บ้านเมือง 31 พวก
ข้าพเจ้าเรยีนท่านวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นคนสัตย ์จรงิ หา
ได้เป็นคนสอดแนมไม่ 32ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นบุตรชายรว่ม
บิดาเดียวกัน  มี  พี่ น้องสิบสองคน น้องคนหน่ึงเสียไปแล้ว
น้องสุดท้องยงัอยู่กับบิดาในแผ่นดินคานาอนั� 33  แล ้ วท 
่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศน้ันตอบแก่เราวา่ �เพื่อเราจะ
รู้วา่พวกเจ้าเป็นคนสัตย ์จรงิ คือให้คนหน่ึงในพวกพี่ น้อง
อยู่กับเรา พวกเจ้าเอาข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหาร
ท่ีบ้านของเจ้า  แล ้วออกเดินทางไปเถิด 34  แล ้วจงพาน้อง
ชายสุดท้องมาหาเรา เราจึงจะรู ้แน่ว ่าพวกเจ้ามิ ได้ เป็นคน
สอดแนม  แต่ เป็นคนสัตย ์จรงิ  แล ้วเราจะปล่อยพี่ชายไป
พวกเจ้ายงัจะได้ค้าขายในประเทศน้ี� � 35 และต่อมาครัน้
พวกเขาแก้กระสอบข้าวออก  ดู  เถิด  เห ็นหอ่เงนิของแต่ละ
คนอยู่ในกระสอบของตน เม่ือเวลาพวกเขากับบิดาเหน็หอ่
เงนิดังน้ั นก ็ กลัว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึงวา่ �พวกเจ้า
ทําใหเ้ราพลัดพรากจากลูกของเรา โยเซฟก็เสียไปแล้ว  สิ เม
โอนก็เสียไปแล้ว  แล ้วพวกเจ้ายงัจะเอาเบนยามินไปอกีคน
 สิ ่งเหล่าน้ีทัง้หมดทําให้เรามี ความทุกข์ � 37  รู เบนจึงบอก
บิดาของตนวา่ �ถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมาให ้พ่อ พ่อจง
เอาบุตรชายทัง้สองคนของลูกฆ่าเสีย จงมอบเบนยามินไว้
ในความดูแลของลูกเถิด  แล ้วลูกจะนําเขากลับมาหาพ่ ออ 
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ีก� 38 ยาโคบบอกวา่ �ลูกของเราจะไม่ลงไปกับเจ้า เพราะพี่
ชายของเขาก็ตายเสียแล้ว เหลือแต่เบนยามินคนเดียว ถ้า
เกิดอนัตรายแก่เขาในเวลาเดินทางไปกับเจ้า  เจ้ าจะพาผม
หงอกของเราลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์�

43
พวกพี่น้องของโยเซฟกลับไปอยีปิต์  ยู ดาห์ปฏิญาณวา่

จะรบัประกันเบนยามิน
1  การก ันดารอาหารในแผ่นดิ นร ้ายแรงยิง่ 2 และต่อมา

เม่ือครอบครวัยาโคบกินข้าวท่ี ได้ มาจากประเทศอยีปิต์หมด
แล้ว  บิ ดาเขาจึงบอกแก่ บุ ตรชายวา่ �ไปซ้ืออาหารมาอกี
หน่อย� 3  แต่  ยู ดาห์ตอบบิ ดาว ่า �ท่านกําชบัพวกลูกอยา่ง
เด็ดขาดวา่ �ถ้าไม่ ได้  พาน ้องชายมาด้วย พวกเจ้าจะไม่ เห ็น
หน้าเราอกี� 4 ถ้าพ่อใช ้ให ้น้องชายไปกับพวกลูก ลูกจะลงไป
ซ้ืออาหารให ้พ่อ 5  แต่  ถ้าแม้ พ่อไม่ ให ้น้องไป พวกลูกจะไม่ลง
ไป เพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่พวกลู กวา่ �ถ้าไม่ ได้  พาน ้
องชายมาด้วย พวกเจ้าจะไม่ เห ็นหน้าเราอกี� � 6 อสิราเอล
จึงวา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงไปบอกท่านวา่มีน้องชายอกีคนหน่ึง  
ทําให ้เราได้รบัความชํ้าใจเชน่น้ี� 7 เขาจึงตอบวา่ � เจ้ านาย
ท่านซักไซ้ ไต่ ถามถึงพวกลูก และญาติ พี่ น้องของพวกลู กวา่ 
� บิ  ดาย ังอยู ่หรอื  เจ้ ามีน้องชายอกีหรอืเปล่า� พวกลู กก ต็อบ
ตามคําถามน้ัน จะล่วงรู ้ได้ อยา่งไรวา่ท่านจะสัง่วา่ � พาน ้อง
ชายของเจ้ามา� � 8  ยู ดาห์จึงพู ดก ับอสิราเอลบิดาของเขา
วา่ �ขอพ่อใหเ้ด็กน้ันไปกับข้าพเจ้า เราจะได้ ลุ กขึ้นออกเดิน
ทางไปเพื่อจะได้ มี  ช ีวติและไม่ ตาย ทัง้พวกลูกและพ่ อก ั บลู  
กอ ่อนทัง้หลายของเราด้วย 9 ลู กร ับประกันน้องคนน้ี พ่อจะ
เรยีกรอ้งใหลู้ กร ับผิดชอบก็ ได้ ถ้าลูกไม่นําเขากลับมาหาพ่อ
และส่งเขาต่อหน้าพ่อ  ก็  ขอให ้ลู กร ับผิดต่อพ่อตลอดไปเป็น
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นิตย์ 10 ด้วยวา่ถ้าพวกลูกไม่ชา้อยู ่เชน่น้ี  ก็ จะได้ กล ับมาเป็ 
นคร ัง้ท่ีสองแล้วเป็นแน่� 11 ฝ่ายอสิราเอลบิดาของพวกเขา
จึงบอกบุตรชายทัง้หลายวา่ �ถ้าอยา่งน้ันให้ทําดังน้ี คือเอา
ผลิตผลอยา่งดี ท่ี สุดท่ี มี ในแผ่นดินน้ี คือพิมเสนบ้าง น้ําผึ้ งบ 
้าง  ยางไม้ และมดยอบ ลูกนัทและลู กอ ั ลม ันด์  ใส่ ภาชนะไป
เป็นของกํานัลแก่ ท่าน 12 เอาเงนิติ ดม ือเจ้าไปสองเท่า คือ
เง ินที ่ ติ ดมาในปากกระสอบของเจ้าน้ั นก ็ ให ้ ติ  ดม ือกลับไป
ด้วย เพราะบางทีเขาเผลอไป 13 จงพาน้องชายของเจ้าด้วย
 แล ้วลุกขึ้นกลับไปหาท่านน้ั นอ ีก 14 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์โปรดกรุณาพวกเจ้าต่อหน้าท่านน้ัน เพื่อท่านจะปล่อย
พี่ชายกับเบนยามินกลับมา หากวา่เราจะต้องพลัดพราก
จากบุตรไปก็ตามเถิด� 15 คนเหล่าน้ั นก ็เอาของกํานัลและ
เงนิสองเท่าติ ดม ือไปพรอ้มกับเบนยามิน  แล ้วลุกขึ้นพากัน
เดินทางลงไปยงัประเทศอยีปิต์ และเข้าเฝ้าโยเซฟ

โยเซฟพบเบนยามินน้องชาย
16 เม่ือโยเซฟเหน็เบนยามินมากับพี่ ชาย ท่านจึงสัง่คน

ต้นเรอืนวา่ �จงพาคนเหล่าน้ี เข ้าไปในบ้าน  ให ้ฆ่าสัตว์และ
จัดโต๊ะไว้ เพราะคนเหล่าน้ีจะมารบัประทานด้วยกั นก ับเรา
ในเวลาเท่ียง� 17 คนต้นเรอืนก็ทําตามคําโยเซฟสัง่ และพา
คนเหล่าน้ันเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คนเหล่าน้ั นก ็ กล ัวเพราะ
เขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟ จึงพู ดก ั นว ่า �เพราะเหตุเง ินที ่ ติ 
ดมาในกระสอบของเราครั ้งก ่อนน้ัน เขาจึงพาพวกเรามาท่ี 
น่ี เพื่อท่านจะหาเหตุ ใส่ เราจั บก ุมเรา จับเราเป็นทาส ทัง้จะ
รบิเอาลาด้วย� 19 พวกเขาเข้าไปหาคนต้นเรอืนของโยเซฟ
และพู ดก ับเขาท่ี ประตู  บ้าน 20 และกล่าววา่ � โอ นายเจ้าข้า
ข้าพเจ้าทัง้หลายลงมาครั ้งก ่อนเพื่อซ้ืออาหาร 21 และต่อ
มาครัน้ข้าพเจ้าทัง้หลายไปถึงท่ี พัก เราเปิดกระสอบของเรา
ออก และดู เถิด เงนิของแต่ละคนก็ อยู ่ในปากกระสอบของ
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ตน เงนิน้ันยงัอยู่ครบน้ําหนัก ข้าพเจ้าจึงได้นําเงนิน้ันติ ดม ื
อกลับมา 22 ข้าพเจ้าเอาเง ินอ ีกส่วนหน่ึงติ ดม อืมาเพื่อจะซ้ือ
อาหารอกี เง ินที ่ อยู ่ในกระสอบของเราน้ันผู้ใดใส่ ไว ้ข้าพเจ้า
ไม่ทราบเลย� 23คนต้นเรอืนจึงตอบวา่ �จงเป็นสุขเถิด อยา่
กลัวเลย พระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบิดาท่านบันดาล
ให ้มี  ทรพัย ์ อยู ่ในกระสอบเพื่อท่าน เงนิของท่านน้ันเราได้รบั
แล้ว� คนต้นเรอืนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา 24 คนต้น
เรอืนพาคนเหล่าน้ันเข้าไปในบ้านของโยเซฟ  แล ้วเอาน้ํา
ให ้เขา เขาก็ล้างเท้าและคนต้นเรอืนจัดหญ้าฟางให้ลาเขา
กิน 25 พวกพี่ชายก็จัดเตรยีมของกํานัลไวค้อยท่าโยเซฟซ่ึง
จะมาในเวลาเท่ียง เพราะเขาได้ย ินว ่าเขาจะรบัประทานอา
หารกั นที ่ น่ัน 26 เม่ือโยเซฟกลับมาบ้าน เขาก็ยกของกํานัล
ท่ี ติ  ดม ือน้ันมาให้โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึ งด ินต่อท่าน
27 โยเซฟถามถึงทุกข์สุขของเขาและกล่าววา่ � บิ ดาของเจ้า
ผู้ชราท่ีพวกเจ้ากล่าวถึงครั ้งก ่อนน้ันสบายดี หรอื  บิ  ดาย ั งม 
ี ช ีวิตอยู ่หรอื � 28 เขาตอบวา่ � บิ ดาของข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของ
ท่านอยู ่สบายดี ท่านย ังม ี ช ีวิตอยู�่  แล ้วเขาก็น้อมลงกราบ
ไหว ้อกี 29 โยเซฟเงยหน้าดู เห ็นเบนยามินน้องชายมารดา
เดียวกัน  แล ้วถามวา่ �คนน้ีเป็นน้องชายสุดท้องท่ีพวกเจ้า
บอกแก่เราครั ้งก ่อนหรอื� โยเซฟกล่าววา่ �ลูกเอย๋  ขอให ้
พระเจ้าทรงเมตตาแก่ เจ้า � 30  แล ้วโยเซฟรบีไป เพราะรกั
น้องจนกลัน้น้ําตาไว ้ไม่ได้ ท่านก็หาท่ี ท่ี จะรอ้งไห้ ท่านจึง
เข้าไปในหอ้งรอ้งไห ้อยู ่ ท่ีน่ัน 31 โยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออก
มาแข็งใจกลัน้น้ําตาสัง่วา่ �ยกอาหารมาเถิด� 32พวกคนใช ้
ก็ ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ ไว้เฉพาะท่าน ส่วนของพี่ น้อง
ก็เฉพาะพี่ น้อง ส่วนของคนอยีปิต์ ท่ี จะมารบัประทานด้วย
น้ั นก ็เฉพาะเขา เพราะคนอยีปิต์จะไม่รบัประทานอาหาร
รว่มกับคนฮบีรู ด้วยวา่สิง่น้ันเป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจสําหรบัคน
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อยีปิต์ 33 พวกพี่น้องก็น่ังตรงหน้าโยเซฟ เรยีงตัง้แต่ พี่ใหญ่  
ผู้  มี  สิทธ ิ บุ ตรหวัปี ลงมาจนถึงน้องสุดท้องตามวยั  พี่ น้องทัง้
หลายมองดู ตาก ันด้วยความประหลาดใจ 34  แล ้วโยเซฟก็
ส่งของรบัประทานให ้พี่ น้องเหล่าน้ันต่อหน้าท่าน  แต่ ของท่ี
ส่งให้เบนยามินน้ันมากกวา่ของพี่ชายถึงหา้เท่า พวกเขาก็
กินด่ืมกับโยเซฟจนสําราญใจ

44
พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ

1 โย เซฟ สัง่ คน ต้น เรอืน ของ ท่าน วา่ �จัด อาหาร ใส่
กระสอบของคนเหล่าน้ี ให ้เต็มตามท่ีจะขนไปได้ และเอา
เงนิของเขาใส่ ไว ้ในปากกระสอบของทุกคน 2  ใส่ ถ้วยของ
เรา คือถ้วยเงนิน้ันไวใ้นปากกระสอบของคนสุดท้องกับเงนิ
ค่าข้าวของเขาด้วย� คนต้นเรอืนก็ทําตามคําท่ีโยเซฟสัง่
3 ครัน้เวลารุง่เชา้คนต้นเรอืนก็ ให ้คนเหล่าน้ันออกเดินไป
พรอ้มกับลาของเขา 4 เม่ือพี่ น้องออกไปจากเมืองยงัไม่ สู้ 
ไกลนักโยเซฟสัง่คนต้นเรอืนวา่ � ลุ กขึ้นไปตามคนเหล่าน้ัน
เม่ือไปทันแล้วใหถ้ามพวกเขาวา่ �ทําไมพวกเจ้าจึงทําความ
ชัว่ตอบความดี เล่า 5 ถ้วยน้ีเป็นถ้วยเฉพาะท่ี เจ้ านายของ
ข้าใช ้ด่ืม และใช้ทํานายมิ ใช ่ หรอื  เจ้ าทําเชน่น้ีผิดมาก� �
6 คนต้นเรอืนตามพวกเขาไปทัน  แล ้ วว ่าแก่ พี่ น้องตามคํา
ท่ีโยเซฟบอก 7 คนเหล่า น้ันจึงตอบเขาวา่ � เหตุ ไฉนเจ้า
นายของข้าพเจ้าจึงวา่อยา่งน้ี พระเจ้าไม่ทรงโปรดให ้ผู้รบั
ใช ้ของท่านกระทําเรือ่งเชน่ น้ี เลย 8  ดู  เถิด เง ินที ่ข้าพเจ้า
พบในปากกระสอบของข้าพเจ้าน้ัน ข้าพเจ้ายงัได้นํามาจาก
แผ่นดินคานาอนัคืนแก่ ท่าน ข้าพเจ้าทัง้หลายจะลักเงนิ
ทองไปจากบ้านนายของท่านได้ อยา่งไรเล่า 9 หากท่านพบ
ของน้ั นที ่ใครในพวกข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านก็ ให ้ ผู้ น้ันตาย
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เถิด และข้าพเจ้าทัง้หลายจะเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้า
ด้วย� 10 คนต้นเรอืนจึงวา่ � บัดน้ี  ให ้เป็นไปตามคําท่ีท่านวา่
ถ้าเราพบของน้ั นที ่ ผู้ใด  ผู้ น้ันจะต้องเป็นทาสของเรา  แต่ 
ท่านทัง้หลายหามีความผิดไม่� 11 พวกเขาทุกคนจึงรบียก
กระสอบของตนวางลงบนดินและเปิดกระสอบของตนออก
12 คนต้นเรอืนก็ค้นดู ตัง้แต่ คนหวัปีจนถึงคนสุดท้อง  ก็ พบ
ถ้วยน้ันในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ฉีกเส้ือผ้า
ของตน และบรรทุกขึ้นหลังลากลับมายงัเมือง 14 ฝ่ายยูดาห์
กับพวกพี่น้องก็ มาบ ้านโยเซฟ โยเซฟยงัอยู ่ท่ีน่ัน พวกเขา
กราบลงถึ งด ินต่อหน้าท่าน 15 โยเซฟจึงถามเขาวา่ �พวก
เจ้าทําอะไรน่ี พวกเจ้าไม่ รู ้หรอืวา่คนอยา่งเราทํานายได้�
16  ยู ดาห์ตอบวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะตอบอยา่งไรกับนาย
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างไร หรอืข้าพเจ้าจะแก้ตัว
อยา่งไรได้ พระเจ้าทรงทราบความชัว่ชา้ของพวกข้าพเจ้า
ผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว ข้าแต่ ท่าน  ดู  เถิด พวกข้าพเจ้าเป็น
ทาสของท่าน ทัง้ข้าพเจ้าทัง้หลายกับคนท่ีเขาพบถ้วยอยู่
น้ันด้วย� 17  แต่ โยเซฟตอบวา่ �พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้เรา
กระทําเชน่น้ัน เฉพาะคนท่ีเขาพบถ้วยในมือน้ันจะเป็นทาส
ของเรา ส่วนพวกเจ้าจงกลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิด�

 ยู ดาหย์อมเป็นทาสแทนเบนยามิน
18  ยู ดาห์ จึงเข้าไปใกล้โยเซฟ เรยีนวา่ � โอ นายเจ้าข้า

ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านขอกราบเรยีนท่านสักคําหน่ึง ขอ
ท่านอยา่ได้ถือโกรธข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านเลย เพราะท่าน
ก็ เป็น เหมือน ฟาโรห์ 19 นาย ของ ข้าพเจ้า ถาม ข้าพเจ้า ทัง้
หลายผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ � เจ้ าย ังม ี บิ ดาหรอืน้องชายอยู ่
หรอื � 20 พวกข้าพเจ้าตอบนายของข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้าทัง้
หลายมี บิ ดาท่ีชราแล้ว  มี  บุ ตรคนหน่ึงเกิดเม่ื อบ ิดาชรา เป็น
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น้องเล็ก  พี่ ชายของเด็กน้ันตายเสียแล้ว  บุ ตรของมารดา
น้ันยงัอยู ่แต่ คนน้ีคนเดียวและบิดารกัเด็กคนน้ี มาก � 21  
แล ้ วท ่านสัง่ข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ � พาน ้อง
คนน้ันมาท่ี น่ี  ให ้เราดู� 22 ข้าพเจ้าทัง้หลายเรยีนนายของ
ข้าพเจ้าวา่ �เด็กหนุ่มคนน้ีจะพรากจากบิดาไม่ ได้ เพราะถ้า
จากบิดาไป  บิ ดาจะตาย� 23 ท่านบอกข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ 
รบัใช ้ของท่านวา่ �ถ้าเจ้าทัง้หลายไม่ พาน ้องชายสุดท้องมา
ด้วยกัน  เจ้ าจะไม่ เห ็นหน้าเราอกีเลย� 24 และต่อมาครัน้
ข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว ข้าพเจ้าทัง้หลายก็
นําถ้อยคําของนายของข้าพเจ้าไปเล่าให ้บิ ดาฟัง 25และบิดา
ของข้าพเจ้าทัง้หลายสัง่วา่ �จงกลับไปอกีซ้ืออาหารมาให้
พวกเราหน่อย� 26 ข้าพเจ้าทัง้หลายวา่ �เราลงไปไม่ ได้ ถ้า
น้องชายสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะเหน็หน้า
ท่านน้ันไม่ ได้  เวน้แต่ น้องชายสุดท้องอยู่กับเรา� 27  บิ ดาผู้ 
รบัใช ้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้าทัง้หลายวา่ � เจ้ ารูว้า่ภรรยา
ของเราคลอดบุตรชายให้เราสองคน 28  บุ ตรคนหน่ึ งก ็จาก
เราไปแล้ว เราจึงวา่ � สัตว ์รา้ยกั ดก ินเขาเสียเป็นแน่� เรา
ไม่ ได้  เห ็นบุตรน้ันจนบัดน้ี 29 ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนน้ีไปจาก
เราด้วย และเขาเป็ นอ ันตรายขึ้น พวกเจ้าก็จะทําให้เราซ่ึ 
งม ีผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์� 30  เหตุ ฉะน้ัน
บัดน้ีเม่ือข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาผู้ รบัใช ้ของท่าน และเด็กหนุ่ 
มน ้ั นม ิ ได้  กล ับไปกับข้าพเจ้า เพราะชวีติของท่านติ ดอย ู่กับ
ชวีติของเด็ก 31 และต่อมาเม่ื อบ ิดาเห ็นว ่าเด็กน้ันไม่ อยู ่กับ
พวกข้าพเจ้า  บิ  ดาก ็จะตาย  ผู้รบัใช ้ของท่านจะเป็นเหตุ ให ้ บิ 
ดาผู้ รบัใช ้ของท่านผู้ มี ผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความ
ทุกข์ 32 เพราะข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านรบัประกันน้องไว้ต่ 
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อบ ิดาของข้าพเจ้าวา่ �ถ้าข้าพเจ้าไม่ พาน ้องกลับมาหาบิดา
ข้าพเจ้าจะรบัผิดต่ อบ ิดาตลอดไป� 33 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอ
โปรดให้ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านอยู่แทนน้องโดยเป็นทาส
ของนายของข้าพเจ้า  ขอให ้น้องกลับไปกับพวกพี่ของตน
เถิด 34 ด้วยวา่ถ้าน้องมิ ได้  อยู ่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับไป
หาบิดาของข้าพเจ้าอยา่งไรได้ น่ากลั วว ่าจะเหน็เหตุรา้ยอุบั 
ติ ขึ้นแก่ บิ ดาข้าพเจ้า�

45
โยเซฟแสดงตนกับพี่ น้อง 

1 โยเซฟอดกลัน้ต่อหน้าบรรดาผู้ ท่ี ยนือยู่ ต่อไปอกีมิ ได้ 
ท่านก็รอ้งสัง่วา่ � ให ้ ทุ กคนออกไปเสียเถิด� จึงไม่ มี  ผู้ ใดยนื
อยูกั่ บท ่านด้วย  ขณะท่ี โยเซฟแจ้งให ้พี่ น้องรูจั้กตั วท ่าน 2  แล 
้วโยเซฟรอ้งไห ้เสียงดัง คนอยีปิต์ทัง้หลายและคนในสํานัก
พระราชวงัฟาโรห ์ก็ได้  ยนิ 3 โยเซฟบอกพวกพีน้่องของตนวา่
�เราคือโยเซฟ  บิ ดาเราย ังม ี ช ีวิตอยู ่หรอื � ฝ่ายพวกพี่น้อง
ไม่ รูที้ ่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลั วท ่ีเผชญิหน้ากับโย
เซฟ 4 โยเซฟจึงบอกพี่น้องของตนวา่ �เชญิเข้ามาใกล้เรา
เถิด� เขาก็ เข ้ามาใกล้ แล ้วโยเซฟวา่ �เราคือโยเซฟน้องท่ี 
พี่ ขายมาย ังอ ียปิต์ 5 ฉะน้ันบัดน้ีอยา่เสียใจไปเลย อยา่โกรธ
ตัวเองท่ีขายเรามาท่ี น่ี เพราะวา่พระเจ้าทรงใช้เราให ้มาก 
่อนหน้าพี่ เพื่อจะได้ ชว่ยชวีติ 6 เพราะมี การก ันดารอาหาร
ในแผ่นดินสองปี แล้ว ย ังอ ี กห ้าปีจะทํานาหรอืเก่ียวข้าวไม่ 
ได้  เลย 7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนหมู่คนจาก
พวกพี่ ไว ้บนแผ่นดิน และชว่ยชวีติของพี่ ไว ้ด้วยการชว่ยให้
พ้ นอ ันใหญ่ หลวง 8 ฉะน้ันบัดน้ี มิใช ่ พี่ เป็นผู้ ให ้เรามาท่ี น่ี  แต่ 
พระเจ้าทรงให ้มา  พระองค์ ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนบิดา
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แก่ ฟาโรห ์ เป็นเจ้าในราชวงัทัง้สิน้ และเป็นผู้ครอบครอง
ประเทศอยีปิต์ ทัง้หมด 

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
9  เจ้ าจงรบีขึ้นไปหาบิดาเราบอกท่านวา่ �โยเซฟบุตรชาย

ของท่านพูดดังน้ี วา่ �พระเจ้าทรงโปรดให้ลูกเป็นเจ้าเหนื 
ออ ียปิต์ ทัง้สิน้ ขอลงมาหาลูก อยา่ได้ ชา้ 10 พ่อจะได้อาศัย
อยู่ในแผ่นดินโกเชน และพ่อจะได้ อยู ่ ใกล้  ลูก ทัง้ตัวพ่ อก ั บลู 
กหลานและฝูงแพะแกะ ฝูงววั และทรพัย์ทัง้หมดของพ่อ
11 ลูกจะบํารุงรกัษาพ่อท่ี น่ัน ด้วยยงัจะกันดารอาหารอ ีกห 
้าปี  มิ ฉะน้ันพ่อและครอบครวัของพ่อและผู้ คนที ่พ่ อม ี อยู ่จะ
ยากจนไป� � 12  ดู  เถิด  นัยน์ ตาพีแ่ละนัยน์ตาของเบนยามิน
น้องชายของข้าพเจ้าได้ เห ็ นว ่าเป็นปากของข้าพเจ้าเองท่ี ได้  
พู  ดก ับพี่ 13  พี่ จงเล่าให ้บิ ดาของเราฟังถึงยศศั กด ์ิ ท่ี ข้าพเจ้า
มี อยู ่ในอยีปิต์และท่ี พี่  ได้  เห ็นน้ันทุกประการ  พี่ จงรบีพาบิดา
เราลงมาท่ี น่ี  เถิด � 14 โยเซฟกอดคอเบนยามินผู้น้องแล้ว
รอ้งไห้ เบนยามิ นก ็กอดคอโยเซฟรอ้งไห ้เหมือนกัน 15 ยิง่
กวา่น้ันโยเซฟจึงจุบพี่ชายทัง้ปวงและรอ้งไห้ หลังจากน้ันพี่
น้องของท่านก็สนทนากับโยเซฟ

โยเซฟส่งรถถึงคานาอนัไปรบัยาโคบ
16 ข่าววา่ � พี่ น้องของโยเซฟมา� ไปถึงราชวงัฟาโรห์  

ฟาโรห ์กับข้าราชการของพระองค์ ก็ พากันยนิดี 17  ฟาโรห ์
รบั สั ่งก ับโยเซฟวา่ � พู  ดก ับพี่ น้องของท่านวา่ �ทําดังน้ี
คือเอาของบรรทุกสัตว ์กล ับไปแผ่นดินคานาอนั 18 พาบิดา
และครอบครวัของเจ้ามาหาเรา เราจะประทานของดี ท่ี สุด
ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ให ้พวกเจ้า พวกเจ้าจะได้รบัประทานผลอ ั
นอ ุดมบรบูิ รณ ์ของประเทศน้ี� 19 เราสัง่เจ้าแล้ว จงทําดังน้ี
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เอารถบรรทุกจากประเทศอยีปิต์ไปรบัเด็กเล็กๆและภรรยา
ของเจ้ากับนําบิดาของเจ้ามา 20 อยา่เสียดายทรพัย ์สมบัติ  
เลย เพราะของดี ท่ี สุดทัว่ประเทศอยีปิต์เป็นของเจ้าแล้ว�
21 บรรดาบุตรของอสิราเอลก็ ทําตาม โยเซฟจัดรถบรรทุก
ให้เขาตามรบัสัง่ของฟาโรห์ กับให้เสบียงรบัประทานตาม
ทาง 22 โยเซฟใหเ้ส้ือผ้าคนละสํารบั  แต่  ให ้เงนิแก่เบนยามิน
สามรอ้ยเหรยีญกับเส้ือหา้สํารบั 23 โยเซฟฝากของต่อไปน้ี 
ให ้ บิดา คือลาสิบตัวบรรทุกของดี ท่ี สุดในประเทศอยีปิต์ และ
ลาตัวเมี ยอ ีกสิบตัวบรรทุกข้าว  ขนมปัง และเสบียงอาหาร
สําหรบัให ้บิ ดารบัประทานตามทาง 24 ดัง น้ันโยเซฟส่งพี่
น้องไป  แล ้วเขาก็ออกไป  แล ้ วท ่านสัง่เขาวา่ �จงระวงัให ้
ดี อยา่ได้ว ิวาทก ันตามทาง� 25 พวกพีน้่องก็พากันขึ้นไปจาก
อยีปิต์ เข ้าไปในแผ่นดินคานาอนัไปหายาโคบบิดาของตน
26 บอกบิ ดาว ่า �โยเซฟย ังม ี ช ีวติอยู่ ท่านเป็นผู้ครอบครอง
ประเทศอยีปิต์ ทัง้หมด �  แต่  จิ ตใจยาโคบงงงนัเพราะยงัไม่
เชื่อเขา 27 เขาจึงเล่าคําของโยเซฟให ้บิ ดาฟังทุกประการ คือ
คําท่ีโยเซฟสัง่พวกเขาไว้ เม่ือยาโคบเหน็รถบรรทุกท่ีโยเซฟ
ส่งมารบัตน  จิ ตใจของท่านก็ฟ้ืนแชม่ชื่นขึ้น 28 อสิราเอลจึง
วา่ �เราอิม่ใจแล้ว โยเซฟลูกเราย ังม ี ช ีวติอยู่ เราจะไปเหน็ลู 
กก ่อนเราตาย�

46
ยาโคบลงไปย ังอ ียปิต์

1 อสิราเอล เดิน ทาง ไป พรอ้ม กับ ทรพัย ์ทัง้หมด มา ถึง
เมืองเบเออรเ์ชบา และถวายเครือ่งบูชาแด่พระเจ้าของอิ
สอ ัคบ ิดาของตน 2 พระเจ้าตรสัแก่อสิราเอลโดยนิ มิ ตใน
เวลากลางคื นว ่า �ยาโคบ ยาโคบเอย๋� ยาโคบทูลวา่ �ข้า
พระองค์ อยู ่ ท่ี น่ี พระเจ้าข้า� 3  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เราคือ
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พระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า อยา่กลั วท ีจ่ะลงไปย ังอ ียปิต์
เพราะเราจะให ้เจ้ าเป็นประชาชาติ ใหญ่  ท่ีน่ัน 4 เราจะลงไป
กับเจ้าถึ งอ ียปิต์ และเราจะพาเจ้าขึ้นมาอ ีกด ้วยแน่ และ
โยเซฟจะวางมือบนตาเจ้า� 5 ยาโคบก็ยกไปจากเบเออรเ์ช
บา บรรดาบุตรชายอสิราเอลก็พายาโคบบิดาขึ้นรถบรรทุก
ท่ี ฟาโรห ์ส่งมารบัไปกั บลู กหลานเล็กๆและภรรยาของเขา
6 เขาพาฝูงสัตว์ของตนและทรพัย ์ท่ี เขาได้มาในแผ่นดิน
คานาอนัน้ันไปอยีปิต์ ทัง้ยาโคบกับบรรดาเชื้อสายของท่าน
7 คือลูกหลานชายหญิงและเชื้อสายทัง้หมดของท่านเข้าไป
ในอยีปิต์ 8  ต่อไปน้ี เป็นชื่อลูกหลานของอสิราเอลท่ี เข ้าไปใน
อยีปิต์ ทัง้ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ  รู  เบน  บุ ตรหวัปี
ของยาโคบ 9 และบุตรชายของรู เบน  คือ ฮาโนค ปัลลู เฮส
โรน และคารมี 10  บุ ตรชายของสิเมโอน  คือ เยมูเอล  ยาม ีน
โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับชาอูล  บุ ตรชายของหญิงคน
คานาอนั 11  บุ ตรชายของเลวี  คือ เกอร ์โชน โคฮาท และเม
รารี 12  บุ ตรชายของยูดาห ์คือ เอร์  โอน ัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-
ราห์  แต่ เอรแ์ละโอนันได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินคานา
อนั  บุ ตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13  บุ ตรชาย
ของอสิสาคาร์  คือ โทลา  ปู วาห์ โยบ และชมิโรน 14  บุ ตรชาย
ของเศบู ลุ น  คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15 พวกเหล่า
น้ีเป็นบุตรชายของนางเลอาห์ ซ่ึงนางคลอดให้ยาโคบในปัด
ดานอารมั กับบุตรสาวชื่อ  ดี นาห์  บุ ตรชายหญิงหมดด้วยกั 
นม ีสามสิบสามคน 16  บุ ตรชายของกาด  คือ ศิ ฟี  โอน ฮ ักก ี 
ชู นี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี 17  บุ ตรชายของอาเชอ
ร์  คือ ยมินาห์ อชิอูอาห์ อชิอู ไอ และเบรอีาห์ กับเสราห์น้อง
สาวของเขา และบุตรชายของเบรีอาห ์คือ เฮเบอร์และมัล
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คีเอล 18 พวกเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนางศิลปาห์  ผู้  ท่ี  ลาบ 
ันยกให ้แก่ นางเลอาห ์บุ ตรสาวของตน และบุตรสิบหกคน
น้ีนางคลอดให้ยาโคบ 19  บุ ตรชายของนางราเชลภรรยายา
โคบคือ โยเซฟและเบนยามิน 20  มน ัสเสห์กับเอฟราอมิ  เก 
ิดแก่โยเซฟในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ซ่ึงนางอาเสนั ทบ ุตรสาวของ
โปทิเฟรา  ปุ โรหติเมืองโอนคลอดให ้ท่าน 21  บุ ตรชายของ
เบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ อชัเบล  เก - รา นาอามาน เอไฮ
โรช  มุ ปปิม หุปปิม และอารด์ 22 พวกเหล่าน้ีเป็นบุตรชาย
ของนางราเชลท่ี เก ิดแก่ยาโคบ  มี  สิ บส่ีคนด้วยกัน 23  บุ ตร
ชายของดานคือ หุ ชมิ 24  บุ ตรชายของนัฟทาลี คือ ยาเซเอล
 กูน ี เยเซอร์ และชลิเลม 25พวกเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนาง
บิลฮาห์  ผู้  ท่ี  ลาบ ันยกให ้แก่ นางราเชลบุตรสาวของตน และ
บุตรเจ็ดคนน้ีนางคลอดให้ยาโคบ 26 บรรดาคนของยาโคบ
ซ่ึงออกมาจากบัน้เอวของท่านท่ี เข ้ามาในอยีปิต์ น้ัน  ไม่ นับ
ภรรยาของบุตรชายยาโคบ  มี หกสิบหกคนด้วยกัน 27  บุ ตร
ชายของโยเซฟซ่ึงเกิดแก่ท่านในอยีปิต์ มี สองคน นับคนทัง้
ปวงในครอบครวัของยาโคบท่ี เข ้ามาในอยีปิต์ ได้  เจ ็ดสิบคน

 ญาติ  พี่ น้องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน
28 ยาโคบให ้ยู ดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนําหน้าไป

ยงัเมืองโกเชน  แล ้วพวกเขาก็มาถึงแผ่นดินโกเชน 29 โย
เซฟก็จัดรถม้าของตนขึ้นไปยงัเมืองโกเชนรบัอสิราเอลบิดา
ของตน พอเหน็บิดาท่านก็กอดคอบิดาไว ้รอ้งไห ้เป็นเวลา
นาน 30 อสิราเอลพู ดก ับโยเซฟวา่ � เดีย๋วน้ี พ่อจะตายก็ตาม
เถิด เพราะพ่อได้ เห ็นหน้าเจ้าแล้วและรูว้า่เจ้าย ังม ี ช ีวติอยู�่
31 โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครวัของบิ ดาว ่า �เราจะ
ขึ้นไปแสดงแก่ ฟาโรห ์และทูลแก่ พระองค์  วา่ � พี่ น้องและ
ครอบครวัของบิดาผู้เคยอยูใ่นแผ่นดินคานาอนัน้ันมาหาข้า
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พระองค์ แล้ว 32 คนเหล่าน้ันเป็นผู้เล้ียงแกะมีอาชพีเล้ียง
สัตว์ เขาพาฝูงแพะแกะ ฝูงว ัวก ับทรพัย ์สมบัติ ของเขาทัง้
สิน้มาด้วย� 33 และต่อมาเม่ือฟาโรห์จะรบัสัง่ให้ ท่านเข้า
เฝ้าและจะถามวา่ �พวกเจ้าเคยทํามาหาเล้ียงชพีอยา่งไร�
34 ท่านทัง้หลายจงทูลวา่ �การทํามาหาเล้ียงชพีของผู้ รบัใช ้
ของพระองค์น้ันเก่ียวข้องกับพวกสัตว ์ใช ้งานตัง้แต่เป็นเด็ก
มาจนทุกวนัน้ี ทัง้ข้าพระองค์ทัง้หลายและบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ ด้วย � เพื่อท่านทัง้หลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
โกเชน  เหตุ วา่คนเล้ียงแพะแกะทุกคนน้ันเป็ นที ่พึงรงัเกียจ
สําหรบัชาวอยีปิต์�

47
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์

1 โย เซฟ เข้าไป ทูล ฟาโรห ์วา่ � บิ ดา และ พี่ น้อง ของ ข้า
พระองค์กับฝูงแพะแกะฝูงววัและทรพัย ์สมบัติ ของเขาทัง้
สิน้ มา จาก แผ่น ดิน คา นา อนั แล้ว  ดู  เถิด พวก เขา อยู่ ใน
แผ่นดินโกเชน� 2 โยเซฟเลือกคนจากหมู่ พี่น้อง คือผู้ชาย
หา้ คน พา ไป เฝ้า ฟาโรห์ 3  ฟาโรห ์ตรสั ถาม พี่ น้อง ของ โย
เซฟวา่ �พวกเจ้า เคยทํามาหาเล้ียงชพีอยา่งไร� เขาทูล
ฟาโรห ์วา่ � ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ เป็น ผู้ เล้ียงแพะแกะ ทัง้
พวกข้าพระองค์และบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์� 4 เขา
ทูลฟาโรห ์อ ี กวา่ �พวกข้าพระองค์มาอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
น้ี เพราะไม่ มี  ทุ ่งหญ้าจะเล้ียงสัตว์ของข้าพระองค์ ผู้รบั ใช ้
ของพระองค์ เพราะเหตุวา่ในแผ่นดินคานาอนัน้ั นก ันดาร
อาหารนัก  เหตุ  ฉะน้ี  บัดน้ี ขอโปรดให้ข้าพระองค์ ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชนเถิด� 5  ฟาโรห ์จึงตรสั
แก่ โย เซฟ วา่ � บิ ดา และ พี่ น้อง ของ ท่าน มา หา ท่าน แล้ว
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6 ท่านมีประเทศอยีปิต์ อยู ่ ต่อหน้า  ให ้ บิ ดาและพี่ น้องของ
ท่านตัง้หลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินดี ท่ี สุดคือให้เขาอยู ่แผ่ น
ดินโกเชน  แล ้วในพวกพี่น้องน้ัน ถ้าท่านรูว้า่ผู้ใดเป็นคนมี 
ความสามารถ จงตัง้ผู้น้ันให้เป็นหวัหน้ากองเล้ียงสัตว์ของ
เรา� 7 โยเซฟก็พายาโคบบิดาของท่านเข้าเฝ้าฟาโรห์ ยา
โคบก็ถวายพระพรแก่ ฟาโรห ์8  ฟาโรห ์จึงตรสัถามยาโคบ
วา่ � อายุ ท่านได้ เท่าไร � 9 ยาโคบทูลตอบฟาโรห ์วา่ �ข้า
พระองค์ดํารงชวีติสัญจรอยูนั่บได้รอ้ยสามสิบปี  ช ีวติของข้า
พระองค์สัน้และมี ความลําบาก  ไม่  เท่ าอายุบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ในว ันที ่ดํารงชวีติสัญจรอยู ่น้ัน � 10 ยาโคบถวาย
พระพรแก่ ฟาโรห ์ แล ้ วท ูลลาไปจากฟาโรห์ 11 ฝ่ายโยเซฟ
ให ้บิ ดาและพวกพี่ น้องของตนอยู่และถือกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ น
ในประเทศอยีปิต์ ในแผ่นดิ นที ่ ดี  ท่ี สุดคือ ในแผ่นดินราเม
เสส ตามรบัสัง่ของฟาโรห์ 12 โยเซฟเล้ียงดู บิ ดาและพวกพี่
น้องรวมทัง้ครอบครวัของบิดา  ให ้ มี อาหารรบัประทานตาม
จํานวนคนในครอบครวั

โยเซฟขายอาหารให ้แก่ ประชาชนและซ้ือท่ี ดิ นสําหรบั
ฟาโรห์

13 และทัว่แผ่นดินขาดอาหารเพราะการกันดารอาหาร
รา้ย แรง จน แผ่นดิ นอ ียปิต์ และ แผ่น ดิน คา นา อนั ทัง้ สิน้
หวิโหย เพราะ การ กันดาร อาหาร 14 โย เซฟ รวบรวม เงนิ
ทัง้หมดท่ี ได้ จากการขายข้าวในประเทศอยีปิต์และแผ่นดิน
คานาอนั และโยเซฟนําเงนิน้ันไปไวใ้นราชวงัฟาโรห์ 15 เม่ือ
เงนิในประเทศอยีปิต์และแผ่นดินคานาอนัหมดแล้ว ชาว
อยีปิต์ ทัง้ปวงมากราบเรยีนโยเซฟวา่ �ขออาหารให้พวก
ข้าพเจ้าเถิด  เหตุ ใดพวกข้าพเจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่าน
เพราะเงนิหมดเล่า� 16 โยเซฟจึงบอกวา่ �ถ้าเงนิหมดแล้ว
จงเอาฝูงสัตว์ของเจ้ามาและเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว�์
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17 เขาก็นําฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ โยเซฟก็ ให ้อาหารแก่เขา
แลกกับม้า แพะแกะ ฝูงววัและลา ในปีน้ันท่านจ่ายอาหาร
แลกกับสัตว์ต่างๆของเขา 18 เม่ือปีน้ันสิน้สุดลงแล้ว เขาก็
มาหาท่านในปี ท่ี สองกราบเรยีนท่านวา่ �พวกข้าพเจ้าจะ
ไม่ปิดบังเรือ่งน้ี ไว ้จากนายของข้าพเจ้าวา่ เงนิของข้าพเจ้า
หมดแล้วและฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าก็เป็นของนายแล้วด้วย
ข้าพเจ้าไม่ มี  สิ ่งใดเหลือในสายตาของท่านเลย  เวน้แต่ ตัว
ข้าพเจ้ากั บท ่ี ดิ นเท่าน้ัน 19  เหตุ ใดข้าพเจ้าทัง้หลายจะต้อง
อดตายต่อหน้าต่อตาท่านเล่า ทัง้ตัวข้าพเจ้ากั บท ่ี ดิ นของ
ข้าพเจ้าทัง้หลายด้วย ขอท่านโปรดซ้ือพวกข้าพเจ้ากั บท ่ี 
ดิ นแลกกับอาหาร ข้าพเจ้าทัง้หลายกั บท ่ี ดิ นจะเป็นทาส
ของฟาโรห์ ขอท่านโปรดให้เมล็ดข้าวแก่พวกข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้าทัง้หลายจะมี ช ีวิตอยู ่ได้ และไม่ตายเพื่อ ท่ี ดิ นน้ัน
จะไม่รกรา้งไป� 20 โยเซฟก็ซ้ือท่ี ดิ นทัง้หมดในอยีปิต์ ให ้ แก่  
ฟาโรห ์ เพราะคนอยีปิต์ ทุ กคนขายไร่นาของตนเน่ืองจาก
การกันดารอาหารรุนแรงต่อเขายิง่ นัก เพราะฉะน้ันแผ่น
ดินจึงตกเป็นของฟาโรห์ 21 ส่วนประชาชนเหล่าน้ันโยเซฟ
ให้เขายา้ยไปอยู ่ท่ี เมืองต่างๆทัว่ประเทศอยีปิต์ 22  เวน้แต่  
ท่ี  ดิ นของพวกปุโรหติเท่าน้ันโยเซฟไม่ ได้  ซ้ือ เพราะปุโรหติ
ได้รบัปันส่วนจากฟาโรห์ และดํารงชวีติอาศัยตามส่วนท่ี 
ฟาโรห ์ พระราชทาน  เหตุ  ฉะน้ี เขาจึงไม่ ได้ ขายท่ี ดิ นของเขา
23 โยเซฟชีแ้จงแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ � ดู  เถิด  วนั น้ี เรา
ซ้ือตัวพวกเจ้ากั บท ่ี ดิ นของเจ้าให้เป็นของฟาโรห ์แล้ว  น่ี 
เราจะให้เมล็ดข้าวแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงเอาไปหวา่น
เถิด 24และต่อมาเม่ือได้ผลแล้วจงถวายส่วนหน่ึงในหา้ส่วน
แก่ ฟาโรห ์  เก ็บ ส่ี ส่วนไว้เป็นของตน สําหรบัใช้ เป็นเมล็ด
ข้าวบ้าง เป็นอาหารสําหรบัเจ้าและครอบคร ัวก ับเด็กเล็ กบ 
้าง� 25 คนทัง้หลายก็ กล่าววา่ �ท่านชว่ยชวีติข้าพเจ้าไว้  
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ขอให ้ข้าพเจ้าทัง้หลายได้รบัความกรุณาในสายตาของนาย
ข้าพเจ้า เถิด ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ยอม เป็น ทาส ของ ฟาโรห�์
26 โย เซฟตัง้ เป็นกฎหมายในประเทศอยีปิต์ตราบเท่า ทุก
วนัน้ี วา่  ให ้ ฟาโรห ์ ได้ ส่วนหน่ึงในหา้ส่ วน  เวน้แต่  ท่ี  ดิ นของ
ปุโรหติเท่าน้ันไม่ตกเป็นของฟาโรห์

ยาโคบต้องการถูกฝังไวใ้นเฮโบรน
27พวกอสิราเอลอาศัยอยูใ่นประเทศอยีปิต์  ณ  แผ่ นดินโก

เชน เขามี ทรพัย์สมบัติ  ท่ีน่ัน และมีลูกหลานทวขีึ้นมากมาย
28 ยาโคบมี ช ีวิตอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ สิ บเจ็ดปี รวมอายุยา
โคบได้รอ้ยส่ี สิ บเจ็ดปี 29 เวลาท่ีอสิราเอลจะสิน้ช ีพก ็ ใกล้  เข ้า
มาแล้ว ท่านจึงเรยีกโยเซฟบุตรชายท่านมาสัง่วา่ �ถ้าเดีย๋ว
น้ีเราได้รบัความกรุณาในสายตาของเจ้า เราขอรอ้งให ้เจ้ า
เอามือของเจ้าวางไว ้ใต้ ขาออ่นของเรา และปฏิบั ติ ต่อเรา
ด้วยความเมตตากรุณาและจรงิใจ ขอเจ้าโปรดอยา่ฝังศพ
เราไว้ในอยีปิต์ เลย 30  แต่ เราจะถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
เรา  แล ้วเจ้าจงนําเราออกจากอยีปิต์ไปฝังไว้  ณ  ท่ี ฝังศพบิดา
เราเถิด� โยเซฟก็สัญญาวา่ �ข้าพเจ้าจะกระทําตามท่ีท่าน
สัง่� 31 อสิราเอลจึงบอกวา่ �จงปฏิญาณตัวใหเ้ราด้วย� โย
เซฟก็ปฏิญาณให ้บิดา  แล ้ วอ ิสราเอลก็กราบลงท่ีบนหวันอน

48
 บุ ตรชายโยเซฟเยีย่มเยยีนยาโคบ

1 และต่อมาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  มี คนเรยีนโยเซฟ
วา่ � ดู  เถิด  บิ ดาของท่านป่วย� โยเซฟก็พามนัสเสห์และเอ
ฟราอมิบุตรชายทัง้สองของตนไป 2  มี คนบอกยาโคบวา่ � 
ดู  เถิด โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน� อสิราเอลก็รวบรวมกําลัง
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ลุกขึ้นน่ังบนท่ี นอน 3 ยาโคบจึงพู ดก ับโยเซฟวา่ �พระเจ้า
ผู้ทรง มหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ สําแดง พระองค์ แก่ พ่อ ท่ี ตําบล ลูส ใน
แผ่นดินคานาอนั และทรงอวยพระพรแก่ พ่อ 4 และตรสัแก่
พ่อวา่ � ดู  เถิด เราจะให ้เจ้ ามีลูกดกทวยีิง่ขึ้นและเราจะทําให ้
เจ้ าเป็นชนชาติ ใหญ่ และจะยกแผ่นดินน้ี ให ้ แก่ เชื้อสายของ
เจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ ์เป็นนิตย ์� 5 ส่วนบุตร
ชายทัง้สองของเจ้าท่ี เก ิดแก่ เจ้ าในประเทศอยีปิต์ก่อนพ่อ
มาหาเจ้าในอยีปิต์ ก็ เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอมิและมนัส
เสห์จะต้องเป็นของพ่อ เหมือนรูเบนและสิเมโอน 6 ส่วน
บุตรของเจ้า  ท่ี  เก ิดมาภายหลังเขาจะนับเป็นบุตรของเจ้า
เขาจะได้ชื่อตามพีช่ายในการรบัมรดกของเขา 7และสําหรบั
พ่อเม่ือพ่อจากปัดดานมา นางราเชลซ่ึงอยู่กับพ่ อก ็ ได้  สิ ้น
ชวีติในแผ่นดินคานาอนัขณะอยู่ตามทางยงัหา่งจากเอฟรา
ธาห์  แล ้วพ่อได้ฝังศพเธอไว้รมิทางไปเอฟราธาห์คือเบธเล
เฮม� 8 อสิราเอลเหน็บุตรชายทัง้สองของโยเซฟจึงถามวา่
� น่ี  ใคร � 9 โยเซฟตอบบิดาของตนวา่ � น่ี เป็นบุตรชายของ
ลูกท่ีพระเจ้าประทานแก่ลูกในแผ่นดินน้ี� อสิราเอลจึงวา่
�ขอเจ้าพาบุตรทัง้สองเข้ามาเพื่อพ่อจะได้ ให ้พรแก่ เขา �
10 คราวน้ันตาของอสิราเอลมื ดม ัวไปเพราะชรา มองอะไร
ไม่ เหน็ โยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้ บิดา  บิ  ดาก ็ จุ บกอดเขา
11 อสิราเอลบอกโยเซฟวา่ � แต่ ก่อนพ่อคิดวา่จะไม่ ได้  เห ็น
หน้าเจ้า  แต่  ดู  เถิด พระเจ้าทรงโปรดให้พ่อเหน็ทัง้เชื้อสาย
ของเจ้าด้วย� 12 โยเซฟเอาบุตรออกมาจากระหวา่งเข่าของ
ท่าน  แล ้วกราบลงถึ งด ิน

เอฟราอิมกับมนัสเสห์จะเป็นหวัหน้าตระกูลสองตระกูล
ของอสิราเอล
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13 โยเซฟจู งบ ุตรทัง้สองเข้าไปใกล้ บิดา มือขวาจับเอฟรา
อมิให ้อยู ่ข้างซ้ายอสิราเอล และมือซ้ายจับมนัสเสห ์ให ้ อยู ่
ข้างขวาอสิราเอล 14 ฝ่ายอสิราเอลก็ เหย ียดมือขวาออกวาง
บนศีรษะเอฟราอมิผู้เป็นน้อง และมือซ้ายวางไว้บนศีรษะ
มนัสเสห์ โดยตัง้ใจเหยยีดมือออกเชน่น้ัน เพราะมนัสเสห์
เป็นบุตรหวัปี 15  แล ้ วอ ิสราเอลกล่าวคําอวยพรแก่โยเซฟ
วา่ �ขอพระเจ้าท่ีอบัราฮมัและอสิอ ัคบ ิดาข้าพเจ้าดําเนิน
อยู ่เฉพาะพระพักตร ์ น้ัน ขอพระเจ้า ผู้ทรงบํารุงเล้ียงชวีติ
ข้าพเจ้า ตัง้แต่ เก ิดมา จน วนั น้ี 16 ขอ ทูต สวรรค์ ท่ี  ได้ ชว่ย
ข้าพเจ้าให้พ้นจากความชัว่รา้ยทัง้สิน้ โปรดอวยพรแก่เด็ก
หนุ่ มท ้ังสองน้ี  ให ้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอบัรา
ฮมัและชื่อของอสิอ ัคบ ิดาของข้าพเจ้าไวแ้ละขอใหเ้ขาเจรญิ
ขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิด� 17 ฝ่ายโยเซฟเม่ือเหน็บิดา
วางมือข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอมิก็ ไม่พอใจ จึงจับมื อบ 
ิดาจะยกจากศีรษะเอฟราอมิวางบนศีรษะมนัสเสห์ 18 โย
เซฟพู ดก ับบิดาของตนวา่ � ไม่  ถูก  บิ ดาของข้าพเจ้า เพราะ
คนน้ีเป็นหวัปี ขอท่านวางมือขวาบนศีรษะคนน้ี เถิด � 19  
บิ  ดาก ็ ไม่ ยอมจึงตอบวา่ �พ่อรู ้แล้ว ลูกเอย๋ พ่อรู ้แล้ว เขา
จะเป็นคนตระกูลหน่ึ งด ้วย และเขาจะใหญ่โตด้วย  แต่  แท้  
จร ิงน้องชายจะใหญ่โตกวา่พี่ และเชื้อสายของน้องน้ันจะ
เป็นคนหลายประชาชาติ ด้วยกัน � 20 วนั น้ั นอ ิสราเอลก็ 
ให ้พรแก่ทัง้สองคนวา่ �พวกอสิราเอลจะใช้ชื่อเจ้าให้พร
วา่ �ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอมิและ
เหมือนมนัสเสห ์เถิด � � อสิราเอลจึงให้เอฟราอมิเป็นใหญ่
กวา่มนัสเสห์ 21 อสิราเอลบอกโยเซฟวา่ � ดู  เถิด พ่อจะตาย
แล้ว  แต่ พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวก
เจ้ากลับไปสู่ แผ่ นดินของบรรพบุรุษของเจ้า 22 ยิง่กวา่น้ั นอ 
ีก พ่อจะยกส่วนหน่ึงท่ีพ่อตี ได้ จากมือคนอาโมไรต์ด้วยดาบ
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และธนขูองพ่อน้ันให ้แก่  เจ้ าแทนท่ีจะให ้พี่ น้องของเจ้า�

49
 ศาสดาพยากรณ์ ยาโคบกล่าวคําอวยพรแก่ ทุ กตระกูล

1 ยาโคบเรยีกบรรดาบุตรชายของตนมา สัง่วา่ �พวกเจ้า
มาชุ มน ุมกันแล้วเราจะบอกเหตุ ท่ี จะบังเกิดแก่ เจ้ าในยุค
สุดท้าย 2  บุ ตรชายของยาโคบเอย๋ จงมาประชุมกันฟัง จงฟัง
คําอสิราเอลบิดาของเจ้า 3  รู เบนเอย๋  เจ้ าเป็นบุตรหวัปีของ
เรา เป็นกําลังและเป็นผลแรกแหง่เรีย่วแรงของเรา เป็น
ยอดแหง่ความมี เกียรติ และยอดของความรุนแรง 4  เจ้ า
ไม่มัน่คงเหมือนดัง่น้ํา จึงเป็นยอดไม่ ได้ ด้วยเจ้าล่วงเข้าไป
ถึงท่ีนอนบิดาของเจ้า  เจ้ าทําให ้ท่ี นอนน้ันเป็นมลทิน เขา
ล่วงเข้าไปถึงท่ีนอนของเรา 5  สิ เมโอนกับเลวเีป็นพี่น้องกัน
เครือ่งอาวุธรา้ยกาจอยูใ่นท่ีอาศัยของเขา 6  โอ  จิ ตวญิญาณ
ของเราเอย๋ อยา่เข้าไปในท่ีลึ กล ับของเขา ยศบรรดาศั กด ์ิ
ของเราเอย๋ อยา่เข้ารว่มในท่ีประชุมของเขาเลย  เหตุ วา่เขา
ฆ่าคนด้วยความโกรธ เขาทําลายกําแพงเมืองตามอาํเภอ
ใจเขา 7  ให ้ความโกรธอ ันร ุนแรงของเขาเป็ นที ่ แชง่  ให ้ความ
โทโสดุรา้ยของเขาเป็ นที ่สาปเถิด เราจะให้เขาแตกแยกกัน
ในพวกยาโคบ จะให้เขาพลัดพรากไปในพวกอสิราเอล 8  ยู 
ดาห ์เอย๋ พวกพี่น้องจะสรรเสรญิเจ้า มือของเจ้าจะจับคอ
ของศั ตรู ของเจ้า  บุ ตรทัง้หลายของบิดาจะกราบเจ้า 9  ยู ดาห์
เป็นลูกสิงโต ลูกเอย๋  เจ้ าก็ ได้  ลุ กขึ้นจากการจับสัตว์ เขาก้ม
ลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่ ใคร
จะแหย่เขาให ้ลุกขึ้น 10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์
หรอืผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ จะไม่ขาดไปจากหวา่งเท้าของ
เขา จนกวา่ชีโลห์จะมา และชนชาติทัง้หลายจะรวบรวมเข้า
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กับผู้ น้ัน 11 เขาผูกลาของเขาไว ้ท่ี เถาองุน่ และผู กล ูกลา
ของเขาไว ้ท่ี เถาองุน่ดี ท่ีสุด เขาซักผ้าของเขาด้วยน้ําองุน่
เขาซักเส้ือผ้าของเขาด้วยเลือดแหง่ผลองุน่ 12 ตาเขาจะ
แดงด้วยน้ําองุน่ และฟันเขาขาวด้วยน้ํานม 13 เศบู ลุ นจะ
อาศัยอยู ่ท่ี ท่าเร ือร ิมทะเล เขาจะเป็นท่าจอดเรอื เขตแดน
ของเขาจะต่ อก ันไปถึงเมืองไซดอน 14 ฝ่ายอสิสาคารเ์ป็นตัว
ลามีกําลังมากหมอบลงกลางสัมภาระของมัน 15 เขาเห ็นว 
่าท่ีพั กด ีและแผ่นดินสบาย จึงย ่อบ ่าของตนลงรบัไว้ ยอม
เป็นทาสรบัใช ้การงาน 16 ส่วนดานจะปกครองพลไพรข่อง
ตน เหมือนเป็นตระกูลหน่ึงในอสิราเอล 17 ดานจะเป็นงู อยู ่
ตามทาง เป็นงูพิษท่ี อยู ่ในหนทางท่ีกัดส้นเท้าม้า  ให ้คนขี่ตก
หงายลง 18  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอคอยความ
รอดจากพระองค์ 19 ฝ่ายกาดน้ันจะมีกองทัพมายํ่าย ีเขา  แต่ 
ในท่ีสุดเขาจะกลับตามไล่ ตี กองทั พน ้ัน 20 อาหารบรบูิ รณ ์จะ
เกิดจากอาเชอร์ และเขาจะผลิตเครือ่งเสวยสําหรบักษั ตร ิ
ย์ 21 นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียท่ี ปลดปล่อย เขากล่าวคําอนั
ไพเราะ 22 โยเซฟเป็ นก ่ิงท่ี เก ิดผลดก เป็ นก ่ิงท่ี เก ิดผลดก
อยู่รมิบ่อน้ํา  มี กิง่พาดข้ามกําแพง 23 พวกพรานธน ูได้  ทําให ้
เขาทุกข์ โศก ทัง้ยงิและเกลียดชงัเขา 24  แต่  ธน ูของเขาเอง
ยนืหยดัต่อสู้ ลําแขนของเขามีกําลังขึ้นโดยพระหตัถ์ของ
พระเจ้าผู้ทรงเดชานภุาพของยาโคบ ( ผู้ เล้ียงแกะคือศิลา
แห ่งอ ิสราเอลมาจากพระองค์ น้ัน ) 25 โดยพระเจ้าของบิดา
เจ้าผู้จะทรงชว่ยเจ้า โดยพระองค์ทรงศักดานภุาพใหญ่ ยิง่  
ผู้ จะทรงอวยพระพรแก่ เจ้ าด้วยพรท่ีมาจากฟ้าเบื้องบน พร
ท่ีมาจากใต้ทะเลเบื้องล่าง พรท่ีมาจากนมและครรภ์ 26 ส่วน
พรท่ีมาจากบิดาของเจ้า  มี มากกวา่พรท่ีมาจากบรรพบุรุษ
ของเรา จนถึงท่ีสุดแหง่เนินเขาเนืองนิตย์ ขอพรเหล่าน้ันอยู่
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บนศีรษะของโยเซฟ และอยูเ่บื้องบนกระหม่อมศีรษะแหง่ผู้ 
ท่ี ต้องพรากจากพี่ น้อง 27 ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือน
สุนัขป่า เวลาเชา้เขาจะกินเหยื่อเสีย เวลาเยน็เขาจะแบ่ง
ปันของท่ี แย ่งชงิไว�้ 28 ทัง้หมดน้ีเป็นตระกูลทัง้สิบสองของ
อสิราเอล  น่ี เป็นถ้อยคําท่ี บิ ดากล่าวไว ้แก่ เขาและอวยพรเขา
ยาโคบใหพ้รแก่ ทุ กคนอยา่งเหมาะสมกับแต่ละคน

 สถานท่ี ฝังศพของยาโคบ
29 ยาโคบกําชบัเขาและกล่าวแก่เขาวา่ �เราจะไปอยู่รว่ม

กับบรรพบุรุษของเรา จงฝังเราไว้กับบรรพบุรุษของเราใน
ถ้ําท่ีนาของเอโฟรนคนฮติไทต์ 30 ในถ้ําท่ี อยู ่ในนาชื่ อม ัคเป-
ลาห์  หน ้ามัมเรในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึ งอ ับราฮมัได้ซ้ื อก ับ
นาของเอโฟรนคนฮติไทต์ ไว ้เป็นกรรมสิทธิเ์พื่อใชเ้ป็นสุ สาน 
31  ณ  ท่ีน่ัน เขาฝังศพอบัราฮมั และซาราห์ภรรยาของเขา  
ท่ี น่ันเขาได้ฝังศพอสิอคัและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และท่ี
น่ันเราฝังศพเลอาห์ 32  นาก ับถ้ําท่ี อยู ่ในนาน้ันเราซ้ือจากลูก
หลานของเฮท� 33 เม่ือยาโคบสั ่งบ ุตรชายของตนเสรจ็แล้ว
 ก็ ยกเท้าขึ้นบนท่ี นอน  แล้วก็  สิน้ลมหายใจ และถูกรวบรวม
ไปอยูกั่บบรรพบุรุษของท่าน

50
การฝังศพของยาโคบ

1 โยเซฟซบหน้าลงท่ี หน ้าบิดาแล้วรอ้งไห้และจุ บท ่าน
2 โยเซฟบัญชาพวกหมอท่ีเป็นข้าราชการของตน  ให ้อาบยา
รกัษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็อาบยารกัษาศพอสิราเอล 3 เขา
ทําการอาบยารกัษาศพน้ันถึงส่ี สิ บวนั จึงสําเรจ็เวลาของ
การอาบยารกัษาศพ ชาวอยีปิต์ ก็  ไวทุ้กข์  ให ้อสิราเอลถึงเจ็ด
สิบวนั 4 เม่ือวนัเวลาท่ี ไวทุ้กข์  ให ้ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟ
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ก็เรยีนข้าราชสํานักของฟาโรห ์วา่ �ถ้าบัดน้ีข้าพเจ้าได้รบั
ความกรุณาในสายตาของท่าน ขอโปรดไปทูลท่ีพระกรรณ
ของฟาโรห ์วา่ 5  บิ ดาให้เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าววา่ � ดู  เถิด 
พ่อจวนจะตายแล้ว จงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ ท่ี พ่อได้
ขุดไว้สําหรบัพ่อ  ณ  แผ่ นดินคานาอนั�  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีขอ
อนญุาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมา
อกี� 6  ฟาโรห ์ ก็ รบัสัง่วา่ �จงขึ้นไปฝังศพบิดาของท่านตาม
คําท่ี บิ ดาให้ท่านปฏิญาณไว้น้ันเถิด� 7 โยเซฟจึงขึ้นไปฝัง
ศพบิดา พวกข้าราชการของฟาโรห์  ผู้ใหญ่ ในราชสํานักและ
บรรดาผู้ ใหญ่ ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ทัง้ สิ ้นก ็ตามไปด้วย 8 กับ
ครอบคร ัวท ัง้หมดของโยเซฟ พวกพีน้่องและครอบครวัของ
บิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกัน  เวน้แต่ เด็กเล็กๆและฝูงแพะ
แกะฝูงววัเท่าน้ัน เขาให ้อยู ่ในแผ่นดินโกเชน 9  มี ขบวนราช
รถ ขบวนม้าไปกั บท ่าน เป็นขบวนใหญ่ มาก 10 เขาก็พากัน
มาถึงลานนวดข้าวแหง่อาทาด ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดน
ข้างโน้น  ท่ี น้ันเขารอ้งไห้ครํา่ครวญเป็ นอ ันมาก โยเซฟก็ ไว้
ทุกข์  ให ้ บิ ดาเจ็ดวนั 11 เม่ือชาวแผ่นดินน้ันคือคนคานาอนัได้ 
เห ็นการไว ้ทุกข์  ท่ี ลานอาทาด เขาจึงพู ดก ั นว ่า � น่ี เป็นการไว ้
ทุกข์  ใหญ่ ของชาวอยีปิต์�  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั 
นว ่า อาเบลมิสราอมิ ตําบลน้ันอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
โน้น 12  บุ ตรชายยาโคบกระทําตามคําท่ีท่านสัง่เขาไว้ 13 คือ
บรรดาบุตรชายเชญิศพไปยงัแผ่นดินคานาอนั  แล ้วฝังไวใ้น
ถ้ําท่ี อยู ่ในนาชื่ อม ัคเป-ลาห์ ซ่ึ งอ ับราฮมัซ้ือไวกั้บนาจากเอโฟ
รนคนฮติไทต์เป็นกรรมสิทธิเ์พื่อใช้เป็นสุ สาน  อยู ่ หน ้ามัมเร
14 เม่ือฝังศพบิดาแล้ว โยเซฟก็ กล ับมาย ังอ ียปิต์ ทัง้ท่านกับ
พวกพี่น้องและคนทัง้ปวงท่ีไปในงานฝังศพบิดาของท่าน
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โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่ น้อง 
15 เม่ือพวกพี่ชายของโยเซฟเห ็นว ่าบิดาสิน้ชวีติแล้ว เขา

จึงพูดวา่ � บางที โยเซฟจะชงัพวกเรา และจะแก้แค้นพวก
เราแน่นอนเพราะการประทุษรา้ยท่ีพวกเราเคยกระทําแก่ 
เขา � 16 พวกพี่ ก็  ใช ้คนไปเรยีนโยเซฟวา่ � บิ ดาท่านเม่ื อก ่อน
จะสิน้ใจน้ันสัง่ไว ้วา่ 17 �พวกเจ้าจงเรยีนโยเซฟวา่  บัดน้ี เรา
ขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดและบาปของพวกพี่ชายท่ี 
ประทุ ษรา้ยท่าน�  บัดน้ี ขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดของ
ข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าของบิดาท่าน� โยเซฟ
จึงรอ้งไห้เม่ือฟังพี่ชายเรยีนดังน้ี 18  พี่ ชายก็พากันมากราบ
ลงต่อหน้าโยเซฟด้วยวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบั
ใช ้ของท่าน� 19 โยเซฟจึงบอกเขาวา่ �อยา่กลัวเลย เราเป็น
ดังพระเจ้าหรอื 20 สําหรบัพวกท่าน พวกท่านคิดรา้ยต่อเรา
ก็ จรงิ  แต่ ฝ่ายพระเจ้าทรงดําร ิให ้ เก ิดผลดีอยา่งท่ีบังเกิดขึ้น
แล้วในวนัน้ี คือชว่ยชีวติคนเป็ นอ ันมาก 21 ฉะน้ันบัดน้ี พี่ 
อยา่กลัวเลย เราจะบํารุงเล้ียงพี่ ทั ้งบ ุตรด้วย� โยเซฟพูด
ปลอบโยนพวกพีน้่องและพู ดอย ่างกรุณาต่อเขา

โยเซฟใหลู้กหลานอสิราเอลปฏิญาณไว้
22 โยเซฟอาศัยอยู่ในอยีปิต์ ทัง้ท่านและครอบครวับิดา

ของท่าน โยเซฟอายุยนืได้รอ้ยสิบปี 23 โยเซฟได้ เห ็นลูก
หลานเหลนของเอฟราอมิ  บุ ตรของมาคีร ์ผู้ เป็นบุตรชายของ
มนัสเสห ์ก็  เก ิดมาบนเข่าของโยเซฟ 24 โยเซฟจึงบอกพวกพี่
น้องวา่ �เราจวนจะตายแล้ว และพระเจ้าจะทรงเยีย่มเยยีน
พวกท่านเป็นแน่ และจะพาพวกท่านออกไปจากประเทศน้ี 
ให ้ถึงแผ่นดิ นที ่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไวกั้บอบัราฮมั อสิอคั
และยาโคบ� 25 โยเซฟก็ ให ้ลูกหลานของอสิราเอลปฏิญาณ
ตั วว ่า �พระเจ้าจะทรงเยีย่มเยยีนพวกท่านเป็นแน่ แล ้ วท 
่านทัง้หลายต้องนํากระดูกของเราไปจากท่ี น่ี � 26 โยเซฟ
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สิน้ชพีเม่ืออายุ ได้ รอ้ยสิบปี เขาก็อาบยารกัษาศพไว ้แล ้ว
บรรจุ ไว ้ในโลงท่ี อยีปิต์ 
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