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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปฐมกาล

หนังสือ ปฐมกาล เป็น หนั งสือ เล่ม แรกในห้า เล่มที่ โมเสส
เขียน ห้า เล่มนี้ เราเรียกกันว่า เพ็ นทะทูก (อพย 24:4; กดว
32:2; พบญ 31:9)
คนต่างๆที่เขีย นพระคัมภีรใหม่
์
บอกว่า โมเสสเป็น ผู้เขียน
หนั งสือ ห้า เล่ม แรก ของ พระ คัมภีรเดิ
์ ม (มก 12:20; ลก
2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19) หนังสือ ปฐม
กาล เริม
่ ต้นก่อ นมีมนุษย์ที่สามารถ เป็น พยาน หรือบัน ทึก
ประ วัติศาสตร์นั ้น ได้ คือ เริม
่ ต้น เมื่อ พระเจ้า ทรง เนรมิต
สร้าง ฟ้า และ แผ่น ดิน เพราะ ฉะนั ้น หนั งสือ เล่ม แรก ของ
พระคัมภีร ์เป็น หนั งสือ ที่อัศจรรย์ ที่ได้รับ จากพระเจ้า และ
ที่ถูกต้องในทุก ประการ พระคัมภีร ป
์ ระเสริฐ ยิง่ กว่า หนั งสือ
เล่มอ่น
ื ๆ ทุก เล่ม แม้ว่า เป็น หนั งสือ เกี่ยว กับ ศาสนา หรือ
ประวัติศาสตร์ก็ตาม พระคัมภีร ์นั้น คล้องจองกัน อัศจรรย์
ไม่มีความผิด และจะอยูเป็
่ นนิ ตย์
พระ เยซูคริสต์ทรง อ้าง ถึง หนั งสือ ปฐม กาล (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) และ พระ เยซู ตรัสว่า โมเสส เป็น ผู้ที่เขียน
หนั งสือปฐมกาล (มธ 19:8; มก 10:3; ยน 7:21)
ใน หนั งสือ ปฐม กาล นี้ เรา พบ รากฐาน สําหรับ ความ จริง
ทุก อย่าง ซึ่ง อยู่ ใน พระ คัมภีรใหม่
์
เช่น การ ที่มนุษย์ทําบาป
การไถ่บาปด้วยโลหิต ความรอดโดย ความเชื่อ พระเจ้า ที่
ทรง ตอบ คํา อธิษฐาน การ เสด็จ มา ของ พระ ผู้ ช่วย ให้รอด
และ “เชื้อ สาย ” ของ หญิง (ซึ่ง เล็ง ถึง การ บังเกิด ของ พระ
เยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารี)
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เรารับ ว่าการลําดับ วัน เดือน ปีที่ อยูในหนั
่
งสือ ปฐมกาล
นั ้น ได้ รับ การ ดลใจ จาก พระเจ้า หนังสือ เล่ม แรก ใน พระ
คัมภีรนี
์ ้ บันทึก เรือ
่ ง นํ้า ท่วม โลก ที่ ทําลาย ทุก คนใน โลก นี้
นอกจากครอบครัว เดียว นํ้า ท่วมนั ้น ได้ ล้างเมืองทัง้ หลาย
และ การ พัฒนา ของ เมือง เหล่า นั ้น ไป จาก พื้น แผ่น ดิน นํ้า
ท่วม โลก นั ้น เป็น เหตุที่มีกระดูก สัตว์ (fossil) และ ถ่านหิน
เป็น ชัน
่ ดิน และนํ้า ท่วมนั ้น ทําให้แผ่นดิน โลกมี การ
้ ๆอยูใต้
เปลี่ยนแปลงทัว่ ไป
ทฤษฎีแกรฟ์เวลเฮาว์สัน อ้างว่า หนั งสือ ปฐมกาล (และ
ทัง้ ห้า เล่ม แรกของพระคัมภีร ์เดิมด้วย) มาจากธรรมเนี ยม
ต่างๆ และ แหล่งอ่น
ื ๆ แต่ทฤษฎีนี้ ถูก ปฏิเสธ โดย ความ จริง
ที่อยูใน
่ หนั งสือ ปฐม กาล ทฤษฎีนี้ ถูก สําแดง ว่า เป็น ความ
คิดอย่างโง่เขลาของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งพวกนี้ “แกล้ง
ลืม” (2 ปต 3:3-7) เรือ
่ งของการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า
และเรือ
่ งนํ้า ท่วมโลกที่ได้สอนไว้ ในพระวจนะเล่มนี้ที่ได้รับ
การดลใจจากพระเจ้า
การทรงสร้าง

1 ในเริม
่ แรกนั ้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน

โลก 2 แผ่นดิน โลกนั ้นก็ ปราศจากรู ป ร่างและว่างเปล่า อยู่
ความมืดอยู่ เหนื อ ผิวน้าํ และพระวิญญาณของพระเจ้า ปก
อยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
วันที่หน่ง
ึ ปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้น
พระ เจ้า ตรัสว่า “จง ให้มีความ สว่าง ” แล้ว ความ สว่าง
ก็เกิดขึ้น 4 พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั ้นดี และพระเจ้า
ทรง แยก ความ สว่าง นั ้น ออก จาก ความ มืด 5 พระเจ้า ทรง
เรียกความสว่างนั ้นว่า วัน และพระองค์ ทรงเรียกความมืด
นั ้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ ง
3
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วันที่สองมีเมฆปรากฏอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
6 พระเจ้า ตรัสว่า “จงให้มีพื้น อากาศในระหว่างนํ้า และ
จงให้พ้น
ื อากาศนั ้นแยกนํ้าออกจากนํ้า” 7 พระเจ้าทรงสร้าง
พื้นอากาศ และทรงแยกนํ้าซึ่งอยูใต้
่ พื้นอากาศจากนํ้าซึ่งอยู่
8
เหนื อพื้นอากาศ ก็เป็นดังนั ้น พระเจ้าทรงเรียกพื้นอากาศ
ว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง
วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุต่
์ างๆ
“จงให้น้ําที่อยูใต้
่ ฟ้ารวบรวมเข้าอยูแห่
่ ง
เดียวกัน และจงให้ที่แห้งปรากฏขึ้น” ก็เป็นดังนั ้น 10 พระเจ้า
ทรง เรียก ที่แห้ง ว่า แผ่น ดิน และ ที่ นํ้า รวบรวม เข้า อยูแห่
่ ง
เดียวกันว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 11 พระเจ้าตรัสว่า “จง
ให้แผ่น ดิน เกิด ต้น หญ้า ต้น ผัก ที่มีเมล็ด และ ต้นไม้ที่ออก
ผล ที่มีเมล็ด ใน ผล ตาม ชนิ ด ของ มัน บน แผ่น ดิน” ก็เป็น
ดัง นั ้น 12 แผ่นดินก็เกิด ต้น หญ้า ต้น ผัก ที่มีเมล็ด ตาม
ชนิ ด ของมัน และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ด ในผลตามชนิ ด
ของ มัน พระเจ้า ทรง เห็นว่าดี 13 มีเวลา เย็น และ เวลา เช้า
เป็นวันที่สาม
9 พระเจ้า ตรัสว่า

วัน ที่สี่ ปรากฏ มีดวง อาทิตย์ ดวง จันทร์และ ดวงดาว
ต่างๆ
14 พระ เจ้า ตรัสว่า “จง ให้มีดวง สว่าง บน พื้น ฟ้า อากาศ
เพื่อ แยกวัน ออกจากคืน และเพื่อ ใช้ เป็น หมายสําคัญ และ
ที่ กําหนด ฤดู วัน และ ปีต่างๆ 15 และ จง ให้ เป็น ดวง สว่าง
บนพื้น ฟ้า อากาศเพื่อ ส่องสว่างบนแผ่น ดิน โลก” ก็เป็น ดัง
นั ้น 16 พระเจ้า ได้ ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ สองดวง ให้ดวง
สว่าง ที่ใหญ่กว่า นั ้ นคร อง กลาง วัน และ ให้ ดวง ที่ เล็ก กว่า
ครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน
17 พระเจ้า ทรง ตัง
้ ดวง สว่าง เหล่า นี้ ไว้บน พื้น ฟ้า อากาศ
เพื่อ ส่อง สว่าง บน แผ่น ดิน โลก 18 เพื่อ ครอง กลาง วัน และ
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ครองกลางคืน และเพื่อ แยกความสว่างออกจากความมืด
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่
วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิ ดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิ ด
20 พระ เจ้า ตรัสว่า “จง ให้ นํ้า อุ ดม บริบูรณ์ ไป ด้วย
สัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมา และให้มีนกบินไปมาบนพื้นฟ้า
อากาศเหนื อ แผ่น ดิน โลก” 21 พระเจ้า ได้ ทรงสร้างปลาวาฬ
ใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิต แหวกว่ายไปมาตามชนิ ด ของมัน
เกิด ขึ้น บริบูรณ์ ใน นํ้า นั ้น และ บรรดา สัตว์ที่มีปีก ตาม ชนิ ด
ของ มัน พระเจ้า ทรง เห็นว่าดี 22 พระเจ้า ได้ ทรง อวยพร
สัตว์เหล่านั ้นว่า “จงมี ลูก ดกและทวีมากขึ้น ให้นํ้า ในทะเล
บริบูรณ์ ไปด้วยสัตว์ และจงให้ นกทวี มากขึ้น บนแผ่น ดิน”
23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่ห้า
วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิ ด
24 พระ เจ้า ตรัสว่า “จง ให้แผ่น ดิน โลก เกิด สัตว์ที่มีชีวิ ต
ตามชนิ ด ของมัน สัตว์ใช้ งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่า
บนแผ่น ดิน โลกตามชนิ ด ของมัน” ก็เป็น ดัง นั ้น 25 พระเจ้า
ได้ ทรง สร้าง สัตว์ ป่า บน แผ่น ดิน โลก ตาม ชนิ ด ของ มัน
สัตว์ใช้งานตามชนิ ด ของมัน และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลาน
บนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรก
26 และ พระ เจ้า ตรัสว่า “จง ให้ พวก เรา สร้าง มนุษย์ ตาม
แบบ ฉายา ของ พวก เรา ตาม อย่าง พวก เรา และ ให้ พวก
เขา ครอบ ครอง ฝูง ปลา ใน ทะเล ฝูง นก ใน อากาศ และ
สัตว์ใช้ งาน ให้ครอบ ครอง ทัวท
่ งั ้ แผ่น ดิน โลก และ บรรดา
สัตว์ เลื้อย คลาน ที่ คลาน ไป มา บน แผ่น ดิน โลก” 27 ดัง นั ้น
พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์
พระองค์ได้ทรง สร้าง มนุษย์ ขึ้น ตาม แบบ พระ ฉายา ของ
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พระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้ เป็น ชายและหญิง
28 พระเจ้า ได้ ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้า ตรัส แก่ พวก
เขา ว่า “จง มี ลูก ดก และ ทวีมาก ขึ้น จน เต็ม แผ่น ดิน จง มี
อํานาจเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และ ครอบ ครอง ฝูง ปลา ใน ทะเล
ฝูง นก ใน อากาศ และ บรรดา สัตว์ที่มีชีวิต ที่ เคลื่อนไหว บน
แผ่นดินโลก” 29 พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราให้บรรดาต้นผัก
ที่มีเมล็ด ซึ่ง อยู่ ทัว่ พื้น แผ่น ดิน โลก และบรรดาต้น ไม้ ซ่ึงมี
เมล็ด ใน ผล แก่เจ้า ให้เป็น อาหาร แก่เจ้า 30 สําหรับ บรรดา
สัตว์ ป่า บน แผ่น ดิน โลก บรรดา นก ใน อากาศ และ บรรดา
สัตว์ที่เลื้อย คลาน ที่มีชีวิ ตบน แผ่น ดิน โลก เรา ให้ บรรดา
พืช ผัก เขียว สด เป็น อาหาร” ก็เป็น ดัง นั ้น 31 พระเจ้า ทอด
พระเนตรบรรดาสิง่ ที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดูเถิด เป็น
สิง่ ที่ดียิง่ นั ก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก

2

วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสร้าง
1 ดังนี้ ฟ้า และ แผ่น ดิน โลก และ บรรดา บริวาร ก็ถูก สร้าง
ขึ้น ให้สําเร็จ 2 ในวันที่เจ็ด พระเจ้า ก็ เสร็จ งาน ของ พระองค์
ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนัน
้ และในวันที่เจ็ดพระองค์
ทรงพักการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้าง
มา แล้วนัน
้ 3 พระเจ้า ทรง อวย พระ พรวันที่เจ็ด และ ทรง
ตัง้ วัน นี้ ไว้เป็นวัน บริสุทธิ์ เพราะ ใน วัน นั ้น พระองค์ได้ทรง
หยุด พัก จากการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซ่ึง พระเจ้า ได้ ทรง
เนรมิตสร้างไว้แล้วนัน
้
สรุ ปการทรงสร้าง
4 เรือ
่ งราวของฟ้า และแผ่น ดิน โลกเมื่อ ถูก เนรมิต สร้าง
นั ้น เป็น ดังนี้ ในวันที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ได้ ทรงสร้างแผ่น
ดิน โลกและฟ้า 5 บรรดาต้นไม้ ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่เกิด ขึ้น บน
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แผ่น ดิน โลก และบรรดาผัก ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่ งอกขึ้น เลย
เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ยัง ไม่ให้ฝนตกบนแผ่น ดิน โลก
และ ยัง ไม่มีมนุษย์ที่จะ ทํา ไร่ ไถนา 6 แต่มีหมอก ขึ้น มา จาก
แผ่น ดิน โลก ทําให้พื้น แผ่น ดิน เปียกทัว่ ไป 7 พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ทรงปั้ นมนุษย์ ด้วยผงคลีดิน ทรงระบายลมปราณ
แห่ง ชีวต
ิ เข้า ทาง จมูก ของ เขา และ มนุษย์ จึง เกิด เป็น จิต
วิญญาณ มีชีวิ ตอ ยู่ 8 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ทรง ปลูก สวน
แห่งหนึ่ งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และพระองค์ได้ทรง
ให้มนุษย์ซึ่ง พระองค์ได้ทรงปั้ นมานั ้น อาศัย อยูที
่ ่ นั่น 9 แล้ว
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ทรง ให้ บรรดา ต้นไม้ที่งาม น่า ดู และ
ที่ เหมาะ สําหรับ เป็น อาหาร งอก ขึ้น บน แผ่น ดิน โลก มีต้น
ไม้แห่ง ชีวต
ิ อยู่ ท่ามกลาง สวน ด้วย และ มีต้นไม้แห่ง ความ
รู ดี
้ และ รู ชั
้ ว่ 10 มีแม่น้าํ สาย หนึ่ ง ไหล ออก จาก เอเดน รด
สวนนั ้น จากที่ นั ่น ได้ แยกออกเป็น แม่น้ํา สี่สาย 11 ชื่อ ของ
แม่น้ํา สาย ที่หน่งึ คือ ปิโชน ซึ่ง ไหล รอบ แผ่น ดิน ฮา วิ ลาห์
ที่นั ่นมีแร่ทองคํา 12 ทองคํา ที่แผ่นดิน นั ้น เป็น ทองคํา เนื้ อดี
มียาง ไม้หอม และ พลอย สีนํ้า ข้าว 13 ชื่อ แม่น้ํา สาย ที่ สอง
คือกิโฮน แม่น้าํ สายนี้ ได้ไหลรอบแผ่น ดิน เอธิโอเปีย 14 ชื่อ
แม่น้ํา สาย ที่ สาม คือ ไท กริส ซึ่ง ได้ ไหล ไป ทาง ทิศ ตะวัน
ออก ของ แผ่นดินอัส ซีเรีย และ แม่น้ํา สาย ที่สี่ คือ ยู เฟ รติ ส
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงนํามนุษย์ไปอยูใ่ นสวนเอเดน
ให้ดูแลและรักษาสวน 16 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระ
ดํารัสสั ง่ มนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้า กิน
ได้ทัง้ หมด 17 แต่ต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ช
้ ว
ั ่ เจ้า อย่า กิน ผล
จากต้นนั ้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตาย
แน่ ในวันนั ้น”
การทรงสร้างผู้หญิง
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พระ เย โฮ วาห์ พระ เจ้า ตรัสว่า “ซึ่ง มนุษย์ นั ้น อยู่ คน
เดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้เขา ” 19 พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ทรงปั้ นบรรดาสัตว์ ในท้องทุ่ง และบรรดานก
ใน อากาศ จาก ดิน แล้ว จึง พา มา ยัง อาดั ม เพื่อดู ว่า เขา จะ
เรียกชื่อพวกมันว่าอะไร อาดัมได้ เรียกชื่อบรรดาสัตว์ที่มีชีวิ
ตอ ย่าง ไร สัตว์ก็มีชื่อ อย่าง นั ้น 20 อาดัม ได้ ตัง้ ชื่อ บรรดา
สัตว์ใช้ งาน บรรดา นก ใน อากาศ และ บรรดา สัตว์ ใน ท้อง
ทุ่ง แต่ว่า สําหรับ อาดั ม ยัง ไม่ พบผู้อุปถัมภ์ 21 แล้ว พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ทรงกระทํา ให้อาดัม หลับ สนิ ท และเขาได้หลับ
สนิ ท พระองค์จึง ทรงชัก กระดูก ซี่โครงอัน หนึ่ ง ของเขาออก
มา และทรงกระทํา ให้เนื้ อที่ซี่โครงติดกัน 22 กระดูก ซี่โครง
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชายนั ้น พระองค์ทรง
สร้าง ให้ เป็น หญิง คน หนึ่ ง และ ทรง นํา เธอ มา ให้ ชาย นั ้น
23 อาดัม จึง ว่า “บัดนี้ นี่ เป็ นกระดูก จากกระดูก ของเรา และ
เนื้ อจากเนื้ อของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิง
นี้ ออกมาจากชาย 24 เหตุฉะนั ้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของ
เขา จะไปผูกพันอยูก
่ ับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออัน
25
เดียวกัน” เขาทัง้ สองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยา
ของเขายังไม่มีความอาย
18

3

เอวาถูกทดลอง
1 งูนั ้น เป็ น สัตว์ที่ฉลาดกว่า บรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง ซึ่ง พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง ไว้ มัน กล่าว แก่ หญิง นั ้นว่า
“จริง หรือ ที่ พระเจ้า ตรัสว่า ‘เจ้าอย่า กิน ผลจากต้นไม้ทุกช
นิ ดในสวนนี้ ’ ” 2 หญิงนั ้นจึงกล่าวแก่งูว่า “ผลของต้นไม้ชนิด
ต่างๆ ใน สวน นี้ เรา กิน ได้ 3 แต่ผล ของ ต้นไม้ต้นหน่งึ ซึ่ง อยู่
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ท่ามกลาง สวน พระ เจ้า ตรัสว่า ‘เจ้า อย่า กิน หรือ แตะ ต้อง
มัน มิฉะนั ้น เจ้า จะ ตาย’ ” 4 งูจึง กล่าว แก่ หญิง นั ้นว่า “เจ้า
จะ ไม่ ตาย แน่ 5 เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง ทราบ ว่า เจ้า กิน ผล
ไม้ นั ้นวันใด ตา ของ เจ้า จะ สว่าง ขึ้นวัน นั ้น และ เจ้า จะ เป็น
เหมือนพระที่รู ด
้ ีรู ชั
้ ว่ ”
การล้มลงในความบาปของมนุษย์
6

เมื่อ หญิง นั ้น เห็นว่า ต้นไม้นั ้น เหมาะสําหรับ เป็น อาหาร
และมัน งามน่า ดู และต้นไม้ ต้น นั ้น เป็นที่ น่า ปรารถนาเพื่อ
ให้เกิด ปัญญา หญิง จึง เก็บ ผล ไม้ นั ้น แล้วกิน เข้าไป แล้ว
ส่ง ให้สามีของนางด้วย และเขาได้กิน 7 ตาของเขาทัง้ สอง
ก็สว่างขึ้น เขาจึงรูว้ า่ เขาเปลือยกายอยู่ และเขาทัง้ สองก็เอา
ใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครือ
่ งปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้
อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้า
8 ในเวลาเย็นวันนั ้นเขาทัง
้ สองได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ในสวน อาดัม และภรรยา
ของ เขา ซ่อน ตัว จาก พระ พักตร์ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ท่ามกลาง ต้นไม้ ต่างๆ ใน สวน นั ้น 9 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ทรงเรียกอาดัมและตรัสแก่เขาว่า “เจ้าอยูที
่ ่ไหน” 10 เขาทูล
ว่า “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวน และ
ข้า พระองค์ก็กลัว เพราะ ว่า ข้า พระองค์เปลือ ยกา ยอ ยู่ ข้า
พระองค์ จึง ได้ ซ่อนตัว เสีย” 11 พระองค์ตรัสว่า “ใครได้ บอก
เจ้า ว่า เจ้า เปลือยกายอยู่ เจ้าได้ กิน ผลจากต้นไม้นั ้น ซึ่ง เรา
สัง่ เจ้า ไว้ วา่ เจ้า อย่า กิน แล้ว หรือ” 12 ชาย นั ้น ทูล ว่า “หญิง
ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานให้อยูกั
่ บ ข้า พระองค์นั ้น นางได้ ส่ง
ผลจากต้นไม้ ข้า พระองค์ จึง รับ ประทาน” 13 พระเยโฮวาห์
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พระเจ้าตรัสแก่ หญิงนั ้นว่า “เจ้าทํา อะไรลงไป” หญิงนั ้น ทูล
ว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน”
การสาปแช่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ตรัส แก่งูนั ้นว่า “เพราะเหตุที่เจ้า
ได้ กระทํา เช่น นี้ เจ้าถูก สาปแช่ง มากกว่า บรรดาสัตว์ใช้ งาน
และ บรรดา สัตว์ ใน ท้อง ทุ่ง เจ้า จะ เลื้อย ไป ด้วย ท้อง ของ
เจ้า และเจ้า จะกิน ผงคลีดินตลอดวัน เวลาในชีวต
ิ ของเจ้า
15 เรา จะ ให้เจ้า กับ หญิง นี้ เป็ น ปฏิปักษ์ กัน ทัง
้ เชื้อ สาย ของ
เจ้า กับ เชื้อ สาย ของ นาง เชื้อ สาย ของ นาง จะ กระทํา ให้ หัว
ของเจ้า ฟกชํ้า และเจ้า จะกระทํา ให้ ส้น เท้า ของท่านฟกชํ้า”
16 พระองค์ตรัสแก่หญิงนั ้นว่า “เราจะเพิม
่ ความทุกข์ยากให้
มากขึ้น แก่เจ้าและการตัง้ ครรภ์ ของเจ้า เจ้าจะคลอดบุตร
ด้วยความเจ็บ ปวด เจ้ายัง ต้องการสามี ของเจ้า และเขาจะ
ปกครอง เจ้า” 17 พระองค์ตรัส แก่อาดัม ว่า “เพราะ เหตุเจ้า
ได้ ฟัง เสียงของภรรยาเจ้า และได้ กิน ผลจากต้นไม้ ซึ่ง เรา
ได้ สัง่ เจ้า ว่า เจ้าอย่า กิน ผลจากต้น นั ้น แผ่นดิน จึง ต้องถูก
สาปแช่งเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั ้นด้วย
ความทุกข์ ยากตลอดวัน เวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 18 แผ่นดิน จะ
งอกต้นไม้ที่มีหนามและผัก ที่มีหนามแก่เจ้า และเจ้า จะกิน
ผัก ใน ท้อง ทุ่ง 19 เจ้า จะ ต้องหา กิน ด้วย เหงื่อ ไหล โซม หน้า
จนกว่า เจ้า กลับ ไป เป็น ดิน เพราะ เจ้า มา จาก ดิน เจ้า เป็น
ผงคลีดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลีดิน” 20 อาดัมเรียกชื่อ
ภรรยาของเขาว่าเอวา เพราะว่านางเป็นมารดาของบรรดา
ชนที่มีชว
ิ 21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทําเสื้อคลุมด้วยหนั ง
ี ต
สัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทัง้ สอง
14

พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ตรัสว่า “ดูเถิด มนุษย์กลายมา
เป็น เหมือน ผู้หน่งึ ใน พวก เรา ที่รู จั
้ ก ความ ดี และ ความ ชัว่
22
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บัดนี้ เกรงว่า เขาจะยื่นมือ ไปหยิบ ผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ มา
23
กินด้วยกัน และมีชีวิตนริ น
ั ดร์ตลอดไป” เหตุฉะนั ้นพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า จึง ทรงให้ เขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อ ทํา
ไร่ไถนาจากที่ดินที่ เขากําเนิ ด มานั ้น 24 ดัง นั ้น พระองค์ ทรง
ไล่มนุษย์ออกไป ทรงตัง้ พวกเครู บ ไว้ทางทิศ ตะวัน ออกของ
สวน เอเดน และ ตัง้ ดาบ เพลิง ซึ่ง หมุน ได้รอบ ทิศทาง เพื่อ
ป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวต
ิ

4

คาอินและอาแบล
อาดัม ได้สมสู่กับ เอ วา ภรรยา ของ เขา นาง ได้ตัง้ ครรภ์
และคลอดบุตรชื่อคาอิน จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รบ
ั ชายคน
หนึ่ ง จากพระเยโฮวาห์” 2 นางได้ คลอดบุตรอีก ครัง้ หนึ่ ง ซึ่ง
เป็น น้ องชายของเขาชื่อ อาแบล อาแบลเป็น คนเลี้ยงแกะ
แต่คาอิน เป็น คนทํา ไร่ ไถนา 3 อยูมาวั
่
น หนึ่ ง ปรากฏว่า คา
อิน ได้ นํา ผลไม้ จากไร่นามาเป็น เครือ
่ งบูชาถวายพระเยโฮ
วาห์ 4 เช่นกัน อาแบลได้ นํา ผลแรกจากฝูง แกะของเขาและ
ไขมันของแกะ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยต่ออาแบลและ
เครือ
่ งบูชาของเขา 5 แต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยต่อคาอิน
และเครือ
่ งบูชาของเขา และคาอินได้โกรธแค้นยิง่ นั ก สีหน้า
หม่นหมองไป 6 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ คาอินว่า “ทําไมเจ้า
ถึง โกรธแค้น และทําไมสีหน้า เจ้า หม่นหมองไป 7 ถ้า เจ้า ทํา
ดี เจ้า จะ ไม่ เป็นที่ ยอมรับ หรอก หรือ ถ้า เจ้า ทํา ไม่ดี บาป ก็
ซุ่มอยูที
่ ่ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครอง
มัน”
1

การฆ่าอาแบล
คาอิน พูดกับ อาแบลน้ องชายของเขา ต่อ มาเมื่อ เขาทัง้
สองอยู่ในที่ นาด้วยกัน คาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้ อาแบลน้ องชาย
8

หนังสือปฐมกาล 4:9

11

หนังสือปฐมกาล 4:20

ของเขาและฆ่า เขา 9 พระเยโฮวาห์ตรัส แก่ คาอินว่า “อาแบ
ลน้ องชายของเจ้าอยูที
่ ่ไหน” เขาทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ
ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ”
การสาปแช่งคาอิน
พระองค์ตรัสว่า “เจ้าทํา อะไรไป เสียงร้องของโลหิตน้
องชายของเจ้า ร้องจากดิน ถึง เรา 11 บัดนี้ เจ้าถูก สาปแช่ง
จาก แผ่น ดิน แล้ว ซึ่ง ได้ อ้า ปา กรับ โลหิตน้ อง ชาย ของ เจ้า
จาก มือ เจ้า 12 เมื่อ เจ้า ทํา ไร่ ไถนา มัน จะ ไม่เกิด ผล แก่เจ้า
เหมือน เดิม เจ้า จะ ต้อง พเนจร ร่อน เร่ ไป มา ใน โลก” 13 คา
อิน ทูล แก่ พระเยโฮวาห์ว่า “โทษของข้า พระองค์หนัก เหลือ
ที่ ข้า พระองค์ จะแบกรับ ได้ 14 ดูเถิด วัน นี้ พระองค์ได้ทรงขับ
ไล่ ข้า พระองค์ จากพื้น แผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์ จะถูก ซ่อน
ไว้ จาก พระ พักตร์ ของ พระองค์ และ ข้า พระองค์ จะ พเนจร
ร่อนเร่ไปมาในโลก จากนั ้นทุกคนที่ พบข้าพระองค์ จะฆ่าข้า
พระองค์เสีย” 15 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เหตุฉะนั ้นใคร
ก็ตามที่ฆ่า คาอิน จะรับ โทษถึง เจ็ด เท่า” แล้ว เกรงว่า ใครที่
พบเขาจะฆ่าเขา พระเยโฮวาห์จึงทรงประทับตราที่ตัวคาอิน
10

เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
คาอิน ได้ ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และ
อาศัย อยู่ เมืองโนดทางด้านทิศ ตะวัน ออกของเอเดน 17 คา
อิน ได้สมสู่กับ ภรรยา ของ เขา นาง ได้ตัง้ ครรภ์ และ คลอด
บุตร ชื่อ เอ โนค เขา สร้าง เมือง ขึ้น มา เมือง หนึ่ ง และ เรียก
ชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่อบุตรชายของเขาว่า เอโนค 18 เอโนคให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออิราด อิราดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุ
ยาเอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมธูซาเอล เมธซ
ู าเอลให้กําเนิ ดบุตร
19
ชื่อลาเมค ลาเมคได้ภรรยาสองคน คนหนึ่ งมช
ี ่อ
ื ว่าอาดาห์
20
อีกคนหนึ่ งมี ช่อ
ื ว่า ศิล ลาห์ นางอาดาห์ คลอดบุตรชื่อ ว่า
16
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ยาบาล เขาเป็นต้น ตระกูล ของคนที่ อาศัย อยู่ ในเต็นท์ และ
คนที่เลี้ยงสัตว์ 21 น้ องชายของเขามีช่อ
ื ว่ายูบาล เขาเป็นต้น
ตระกูลของบรรดาคนที่ดีดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย 22 นางศิล
ลาห์ คลอดบุตรด้วยชื่อ ว่า ทู บัล คาอิน ซึ่ง เป็น ผู้ สอนบรรดา
ช่างฝีมือ ทํา เครือ
่ งทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็ก ทูบัล คาอินมี น้อง
สาวชื่อว่านาอามาห์ 23 ลาเมคพูดกับภรรยาทัง้ สองของเขา
ว่า “อาดาห์และศิล ลาห์ จงฟัง เสียงของเรา ภรรยาทัง้ สอง
ของลาเมค จงเชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา เพราะเราได้ ฆ่า คนๆ
หนึ่ งที่ทําให้เราบาดเจ็บ ชายหนุ่มที่ทําอันตรายแก่เรา 24 ถ้า
ผู้ที่ฆ่า คาอิน จะได้ รบ
ั โทษเป็น เจ็ด เท่า แล้ว ผู้ที่ฆ่า ลาเมคจะ
ได้รบ
ั โทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่ ”
การกําเนิ ดของเสท
อาดัม ได้สมสู่กับ ภรรยา ของ เขา อีก ครัง้ หนึ่ ง นาง ได้
คลอด บุตร ชาย คน หนึ่ ง และ เรียก ชื่อ ของ เขา ว่า เสท นาง
พูด ว่า “เพราะว่า พระเจ้า ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า มี เชื้อ สายอีก
คน หนึ่ ง แทน อา แบล ผู้ซึ่ง ถูก คา อิน ฆ่า ตาย” 26 ฝ่าย เสท
กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งด้วย เขาเรียกชื่อ ของเขาว่า เอโนช
ตัง้ แต่นั ้น มามนุษย์ เริม
่ ต้นที่ จะร้องเรียกพระนามของพระ
เยโฮวาห์
25

5

ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์

1 นี้ เป็ นหนั งสือลําดับพงศ์พันธุของอาดั
์
ม

ในวันที่พระเจ้า
ได้ ทรง สร้าง มนุษย์นั ้น พระองค์ทรง สร้าง ตาม แบบ พระ
ฉายา ของ พระเจ้า 2 พระองค์ทรง สร้าง ให้ เป็น ผู้ชาย และ
ผู้หญิง และ ทรง อวย พระพร แก่เขา และ ทรง เรียก ชื่อ เขา
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ทัง้ สอง ว่า อาดั ม ในวันที่ เขา ถูก สร้าง ขึ้น นั ้น 3 และ อาดั
มอ ยู่ มา ได้หน่งึ ร้อย สามสิบ ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย คน
หนึ่ งมีรู ปร่า งหน้า ตาคล้ายคลึงกันกับ เขา และเรียกชื่อ ของ
เขาว่าเสท 4 ตัง้ แต่อาดัมให้กําเนิ ดเสทแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก
แปดร้อยปี และเขาให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 5 รวมอายุที่อาดัมมีชีวิตอยูได้
่ เก้า ร้อยสามสิบ ปี และเขา
6
ได้สิน
ิ
เสท อยู่ มา ได้ ร้อย ห้า ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ
้ ชีวต
7
เอ โนช ตัง้ แต่เสท ให้ กําเนิ ด เอ โนช แล้ว ก็มีอายุต่อ ไป อีก
แปดร้อยเจ็ด ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 8 รวม อายุ ของ เสท ได้เก้า ร้อย สิบ สอง ปี และ เขา ได้สิน
้
9
ชีวต
ิ
เอโนชอยู่ มาได้เก้า สิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เคนั
10
น ตัง้ แต่เอโนชให้กําเนิ ดเคนั นแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปด
ร้อยสิบ ห้า ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11 รวม อายุ ของ เอ โน ช ได้เก้า ร้อย ห้า ปี และ เขา ได้สิน
ิ
้ ชีวต
12 เคนันอยูม
่ าได้เจ็ดสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อมาหะลาเลล
13 ตัง
้ แต่เคนัน ให้ กําเนิ ด มาหะลาเลลแล้ว ก็มีอายุต่อ ไปอีก
แปดร้อยสี่สิบปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 14 รวมอายุ ของเคนั นได้เก้าร้อยสิบปี และเขาได้สิน
ิ
้ ชีวต
15 มาหะลาเลลอยู่มาได้หกสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อยา
เรด 16 ตัง้ แต่มาหะลาเลลให้กําเนิ ดยาเรดแล้ว ก็มีอายุต่อไป
อีก แปดร้อยสามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 17 รวมอายุ ของมาหะลาเลลได้ แปดร้อยเก้า สิบ
ห้า ปี และเขาได้สิน
ิ 18 ยาเรดอยู่ มาได้ รอ
้ ยหกสิบ สองปี
้ ชีวต
19
และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอโนค ตัง้ แต่ยาเรดให้กําเนิ ดเอโนค
แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและ
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บุตรสาวหลายคน 20 รวมอายุ ของยาเรดได้เก้า ร้อยหกสิบ
สองปี และเขาได้สิน
ิ 21 เอโนคอยู่มาได้ หกสิบ ห้า ปี และ
้ ชีวต
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เมธู เสลาห์ 22 ตัง้ แต่เอโนคให้ กําเนิ ด เมธู
เสลาห์แล้ว ก็ดํา เนิ นกับ พระเจ้า สามร้อยปี และให้ กําเนิ ด
บุตรชายและบุตร สาวหลายคน 23 รวมอายุ ของเอโนคได้
สามร้อยหกสิบห้าปี 24 เอโนคได้ดําเนิ นกับพระเจ้า และหาย
ไป เพราะพระเจ้า ทรงรับ เขาไป 25 เมธู เสลาห์อยูมาได้
่
รอ
้ ย
26
แปดสิบเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อลาเมค ตัง้ แต่เมธูเส
ลาห์ให้กําเนิ ด ลาเมคแล้ว ก็มีอายุต่อ ไปอีก เจ็ด ร้อยแปดสิบ
สองปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 27 รวม
อายุ ของ เมธู เส ลาห์ได้เก้า ร้อย หก สิบ เก้า ปี และ เขา ได้สิน
้
28
ชีวต
ิ
ลา เมค อยู่ มา ได้ ร้อย แปด สิบ สอง ปี และ ให้ กําเนิ ด
บุตรชายคนหนึ่ ง 29 เขาเรียกชื่อบุตรชายว่า โนอาห์ กล่าวว่า
“คนนี้ จะเป็นที่ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา
และความเหนื่ อยยากของมือ เรา เพราะเหตุแผ่นดินที่ พระ
เยโฮวาห์ได้ทรงสาปแช่ง นั ้น” 30 ตัง้ แต่ลาเมคให้ กําเนิ ด โน
อาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กําเนิ ด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 31 รวมอายุของลาเมคได้เจ็
ดร้อยเจ็ด สิบ เจ็ด ปี และเขาได้สิน
ิ 32 โนอาห์มีอายุได้ห้า
้ ชีวต
ร้อยปี และโนอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท

6
ความชัว่ ของมนุษยชาติ

1 ต่อมาเมื่อมนุษย์เริม
่ ทวีมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก

และ
พวกเขาให้กําเนิ ดบุตรสาวหลายคน 2 บุตรชายทัง้ หลายของ
พระ เจ้า เห็นว่า บุตร สาว ทัง้ หลาย ของ มนุษย์สวยงาม และ
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พวกเขารับ เธอทัง้ หลายไว้เป็น ภรรยาตามชอบใจของพวก
เขา
คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “วิญญาณ ของ เรา จะ ไม่ วิงวอน
กับ มนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็น แต่เนื้ อ หนั ง อายุของเขา
จะเพียงแค่ รอ
้ ยยีสิ
่ บปี” 4 ในคราวนั ้นมี พวกมนุษย์ยักษ์ บน
แผ่น ดิน โลก แล้ว ภาย หลัง เมื่อบุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ
พระเจ้า สมสู่ กับ บุตร สาว ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ และ เธอ
ทัง้ หลาย คลอด บุตร ให้แก่พวก เขา บุตร เหล่า นั ้น เป็น คน
มี อํานาจ มาก ตัง้ แต่สมัย โบราณ เป็น คน มีชื่อ เสียง 5 และ
พระเจ้า ทรง เห็นว่า ความ ชัว่ ของ มนุษย์มีมาก บน แผ่น ดิน
โลก และเจตนาทุก อย่างแห่ง ความคิด ทัง้ หลายในใจของ
เขาล้วนแต่ ชว
ั ่ ร้ายอย่างเดียวเสมอไป 6 พระเยโฮวาห์ ทรง
โทมนั ส ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ บนแผ่น ดิน โลก และ
กระทําให้พระองค์ทรงเศร้าโศกภายในพระทัยของพระองค์
7 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เรา จะ ทําลาย มนุษย์ที่เรา ได้ สร้าง
มาจากพื้น แผ่น ดิน โลก ทัง้ มนุษย์ และสัตว์ และสัตว์ เลื้อย
คลาน และ นก ใน อากาศ เพราะ ว่า เรา เสียใจ ที่ เรา ได้ สร้าง
พวกเขามา”
3

โนอาห์ต่อนาวา
แต่โน อาห์เป็นที่ โปรดปราน ใน สาย พระเนตร ของ พระ
เย โฮ วาห์ 9 ต่อ ไป นี้ คือ พงศ์พันธุของ
์
โน อาห์ โน อาห์ เป็น
คนชอบธรรมและดี รอบคอบในสมัย ของท่าน และโนอาห์
ดํา เนิ นกับ พระเจ้า 10 โนอาห์ให้กําเนิ ด บุตรชายสามคน ชื่อ
เชม ฮาม และยาเฟท 11 ดัง นั ้น มนุษย์ โลกจึง ชัว่ ช้า ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า และแผ่น ดิน โลกก็ เต็ม ไปด้วยความอํามหิต
12 พระเจ้า ทอดพระเนตรบนแผ่น ดิน โลก และดูเถิด แผ่น
8
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ดินโลกก็ชัว่ ช้า เพราะว่าบรรดาเนื้ อหนั งได้กระทําการชัว่ ช้า
บนแผ่น ดิน โลก 13 พระเจ้า ตรัส แก่ โนอาห์ว่า “ต่อ หน้า เรา
บรรดาเนื้ อ หนั งก็ มาถึง วาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่า แผ่น ดิน
โลกเต็ม ไปด้วยความอํามหิต เพราะพวกเขา และดูเถิด เรา
จะทําลายพวกเขาพร้อมกับ แผ่น ดิน โลก 14 เจ้าจงต่อ นาวา
ด้วยไม้ สนโกเฟอร์ เจ้าจงทํา เป็น ห้องๆในนาวา และยาทัง้
ข้างในข้างนอกด้วยชัน 15 เจ้าจงต่อ นาวาตามนี้ นาวายาว
สามร้อยศอก กว้างห้า สิบ ศอก และสูง สามสิบ ศอก 16 เจ้า
จงทําช่องในนาวา และให้อยูข้
่ างบนขนาดศอกหนึ่ ง และเจ้า
จงตัง้ ประตูที่ด้านข้างนาวา เจ้าจงทํา เป็น ชัน
้ ล่าง ชันที
้ ่ สอง
และ ชันที
้ ่สาม 17 ดูเถิด เรา เอง เป็น ผู้ กระทํา ให้ น้ํา ท่วม บน
แผ่นดินโลก เพื่อทําลายบรรดาเนื้ อหนั งใต้ฟ้าที่มีลมปราณ
แห่งชีวต
ิ และทุกสิง่ บนแผ่นดินโลกจะตายสิน
้ 18 แต่เราจะ
ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับ เจ้า และเจ้า จงเข้า อยู่ ในนาวา
ทัง้ เจ้า บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ ของเจ้าพร้อมกับเจ้า
19 เจ้า จง นํา สัตว์ ทัง
้ ปวง ที่มีชีวิต ทัง้ ตัวผู้ และ ตัว เมีย ทุ กช
นิ ดอย่างละคู่เข้า ไปในนาวาเพื่อ รักษาชีวต
ิ 20 นกตามชนิ ด
ของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิ ด ของมัน สัตว์เลื้อยคลาน
ตามชนิ ด ของมัน อย่างละคู่ จะมาหาเจ้า เพื่อ รักษาชีวต
ิ ไว้
21 เจ้า จง หา อาหาร ทุก อย่าง ที่ กิน ได้ และ สะสม ไว้ สําหรับ
เจ้า และมันจะเป็นอาหารสําหรับเจ้าและสัตว์ทัง้ ปวง” 22 โน
อาห์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน ดังนั ้น
ท่านจึงกระทํา

7
โน อาห์ ครอบครัว ของ เขา และ บรรดา สัตว์เข้า ไป ใน
นาวา
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และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส แก่ โน อาห์ว่า “เจ้า และ ครอบ
ครัวทัง้ หมดจงเข้าไปในนาวา เพราะว่า เราเห็นว่า เจ้าชอบ
ธรรม ต่อ หน้า เรา ใน ชัว่ อายุนี้ 2 เจ้า จง เอา สัตว์ ทัง้ ปวง ที่
สะอาดทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละเจ็ด คู่ และสัตว์ ทัง้ ปวง
ที่ไม่สะอาดทัง้ ตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่ 3 นกในอากาศทัง้
ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละเจ็ด คู่ด้วย เพื่อ รักษาชีวต
ิ ไว้ให้สืบ
4
เชื้อ สาย บน พื้น แผ่น ดิน โลก เพราะ ว่า อีก เจ็ด วัน เรา
จะบัน ดาล ให้ ฝน ตก บน แผ่น ดิน โลก สี่สิบ วัน สี่สิบคืน และ
สิง่ ที่มีชีวิต ทัง้ ปวงที่ เราสร้างมานั ้น เราจะทําลาย เสีย จาก
พื้น แผ่น ดิน โลก” 5 โนอาห์ได้กระทํา ตามทุก สิง่ ที่ พระเยโฮ
วาห์ ทรง บัญชา แก่ท่าน 6 เมื่อ นํ้า ท่วม บน แผ่น ดิน โลก โน
อาห์มีอายุได้หกร้อยปี 7 โนอาห์ทังบ
้ ุตรชาย ภรรยาและบุตร
สะใภ้ ทัง้ หลายจึง เข้าไปในนาวาเพราะเหตุนํ้า ท่วม 8 สัตว์ทัง้
ปวง ที่ สะอาด และ สัตว์ ทัง้ ปวง ที่ไม่สะอาด และ ฝูง นก และ
บรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่น ดิน โลก 9 ได้เข้า ไปหาโน
อาห์ ใน นาวา เป็น คู่ๆ ทัง้ ตัวผู้ และ ตัว เมีย ตาม ที่พระเจ้า ได้
ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์ 10 ต่อมาอีกเจ็ดวันนํ้าก็ท่วมบนแผ่น
ดิน โลก 11 เมื่อ โนอาห์มีชีวิ ตอยูได้
่ หกร้อยปี ในเดือนที่สอง
วัน ที่สิบ เจ็ด ของ เดือน นั ้น ใน วัน เดียวกัน นั ้น เอง นํ้าพุทัง้
หลาย ที่อยูที
่ ่ลึก ใต้ บาดาล ก็พลุ่ง ขึ้น มา และ ช่อง ฟ้า ก็ เปิด
ออก 12 ฝน ตก บน แผ่น ดิน โลก สี่สิบ วัน สี่สิบคืน 13 ใน วัน
เดียวกัน นั ้น เอง โน อาห์ และ บุตร ชาย ของ โน อาห์ คือ เชม
ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ ทัง้ สาม
ได้เข้า ไป ใน นาวา 14 เขา เหล่า นั ้น และ สัตว์ ป่า ทัง้ ปวง ตาม
ชนิ ด ของมัน และสัตว์ใช้งานทัง้ ปวงตามชนิ ด ของมัน และ
บรรดาสัตว์ เลื้อยคลานที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลกตาม
ชนิ ดของมัน และนกทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน คือบรรดานก
1
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ทุกชนิ ดที่มีลักษณะแตกต่างกัน 15 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีลมปราณ
แห่ง ชีวต
ิ ได้เข้า ไปหาโนอาห์ ในนาวาเป็น คู่ๆ 16 สัตว์ทัง้ ปวง
ที่เข้าไปนั ้นได้เข้าไปทัง้ ตัวผูแ
้ ละตัวเมียตามที่พระเจ้าได้ทรง
บัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน
นํ้าท่วม

17 นํ้าได้ท่วมแผ่นดินโลกสี่สิบวัน

และนํ้าก็ทวีมากขึ้นและ
หนุน นาวาให้ สูง เหนื อ แผ่น ดิน โลก 18 นํ้า ไหลเชีย
่ วและทวี
มากยิง่ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก และนาวาลอยบนผิวน้าํ 19 นํ้า
ไหลเชีย
่ วทวีมากยิง่ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก และนํ้า ก็ ท่วมภูเขา
สูง ทุก แห่ง ทัว่ ใต้ฟ้า 20 นํ้า ไหล เชีย
่ ว ท่วม เหนื อ ภูเขา สิบ ห้า
ศอก 21 บรรดา เนื้ อ หนั ง ที่ เคลื่อนไหว บน แผ่น ดิน โลก ทัง้
นก สัตว์ใช้ งาน สัตว์ ป่า และสัตว์ เลื้อยคลานที่ คลานไปมา
บนแผ่น ดิน โลก และมนุษย์ ทัง้ ปวงก็ ตายสิน
้ 22 มนุษย์ทัง้
ปวงผู้ ซ่ึงมี ลมปราณแห่ง ชีวต
ิ เข้า ออกทางจมูก สิ่ง สารพัด
23
ที่อยูบนบกตายสิ
่
น
สิ่งที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่อยูบนพื
่
้นแผ่นดิน
้
โลกถูก ทําลาย ทัง้ มนุษย์ สัตว์ใช้ งาน สัตว์เลื้อยคลาน และ
นกในอากาศ และทุก สิง่ ถูก ทําลายจากแผ่น ดิน โลก เหลือ
อยูแต่
่ โนอาห์และทุกสิง่ ที่อยูกั
่ บท่านในนาวา 24 นํ้าไหลเชีย
่ ว
บนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่ งร้อยห้าสิบวัน

8

1

นํ้าลดลงและนาวาค้างอยูบ
่ นเทือกเขาอารารัต

พระเจ้า ทรง ระลึก ถึง โน อาห์ บรรดา สัตว์ที่มีชีวิต และ
สัตว์ใช้งาน ทัง้ ปวง ที่อยูกั
่ บท่าน ใน นาวา และ พระเจ้า ทรง
ทําให้ ลม พัด มา เหนื อ แผ่น ดิน โลก และ นํ้า ทัง้ ปวง ก็ลดลง
2 นํ้าพุทัง
้ หลายที่อยูใต้
่ บาดาลและช่องฟ้า ทัง้ ปวงก็ปิด และ
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ฝน ที่ ตก จาก ฟ้า ก็หยุด 3 นํ้า ก็ ค่อยๆ ลด ลง จาก แผ่น ดิน
โลก และ ล่วง ไป ร้อย ห้า สิบ วัน แล้วน้าํ ก็ลดลง 4 ณ เดือน
ที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดนาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต 5 นํ้าก็
ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หน่งึ ของ
เดือนนั ้น ยอดภูเขาต่างๆโผล่ข้น
ึ มา 6 ต่อจากนั ้นอีกสี่สิบวัน
โนอาห์ก็เปิด ช่องในนาวาที่ ท่านได้ ทํา ไว้นั ้น 7 ท่านปล่อยกา
ตัว หนึ่ ง ซึ่งมัน บิน ไปมาจนกระทัง้ นํ้า ลดแห้ง จากแผ่น ดิน
โลก 8 ท่านจึง ปล่อยนกเขาตัว หนึ่ งด้วยเพื่อ จะรู ว่้ าน้าํ ได้ ลด
ลงจากพื้น แผ่น ดิน โลกหรือ ยัง 9 แต่นกเขาไม่ พบที่ที่จะจับ
อาศัย อยูได้
่ เพราะนํ้า ยัง ท่วมทัว่ พื้น แผ่น ดิน โลกอยู่ มัน จึง
ได้กลับ มาหาท่านในนาวา ดัง นั ้น ท่านจึง ยื่นมื อออกไปจับ
นกเขาเข้า มาไว้ ด้วยกัน ในนาวา 10 ท่านคอยอยูอี
่ กเจ็ด วัน
11
ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครัง้ หนึ่ ง ในเวลาเย็น
นกเขาก็กลับ มายัง ท่าน ดูเถิด มัน คาบใบมะกอกเทศเขียว
สด มา ดัง นั ้น โน อาห์ จึง รู ว่้ า นํ้า ได้ ลด ลง จาก แผ่น ดิน โลก
แล้ว 12 ท่านคอยอยูอี
่ กเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้ว
มัน ไม่กลับ มาหาท่านอีก เลย 13 ต่อ มาปีที่หกร้อยเอ็ด เดือน
ที่หน่งึ วันที่หน่งึ ของเดือนนั ้น นํ้า ก็แห้ง จากแผ่น ดิน โลก โน
อาห์ก็เปิด หลังคา ของ นาวา และ มอง ดู ดูเถิด พื้น แผ่น ดิน
แห้ง แล้ว 14 ในเดือนที่ สองวันที่ยี่สิบเจ็ด ของเดือนนั ้น แผ่น
ดิน โลกก็แห้ง สนิ ท 15 พระเจ้า ตรัส แก่ โนอาห์ว่า 16 “จงออก
ไปจากนาวา ทัง้ เจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ทัง้ หลาย
ของเจ้า 17 จงพาสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่อยูด้
่ วยกันกับเจ้า คือ
บรรดาเนื้ อ หนั ง ทัง้ นก สัตว์ใช้ งาน และสัตว์เลื้อยคลานทัง้
ปวงที่ คลานไปมาบนแผ่นดินโลกให้ออกมา เพื่อพวกมันจะ
ทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก และมี ลูกดกทวีมากขึ้นบนแผ่น
ดินโลก” 18 โนอาห์จึงออกไป พร้อมทังบ
้ ุตรชาย ภรรยา และ
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บุตร สะใภ้ ทัง้ หลาย ที่อยูกั
่ บท่าน 19 สัตว์ป่า ทัง้ ปวง บรรดา
สัตว์เลื้อยคลาน นกทัง้ ปวง และทุกสิง่ ที่คลานไปมาบนแผ่น
ดินโลกตามชนิ ดของพวกมันออกไปจากนาวา
โนอาห์ถวายเครือ
่ งบูชา
โน อาห์ก็สร้าง แท่น บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ เอา
บรรดา สัตว์ที่สะอาด และ บรรดา นก ที่ สะอาด ถวาย เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาที่ แท่น นั ้น 21 พระเยโฮวาห์ได้ดมกลิน
่ หอม
หวาน และพระเยโฮวาห์ ทรงดําริ ในพระทัย ว่า “เราจะไม่
สาป แช่ง แผ่นดินอีก เพราะ เหตุมนุษย์ ด้วย ว่า เจตนา ใน ใจ
ของเขาล้วนแต่ ชัว่ ร้ายตัง้ แต่ เด็ก มา เราจะไม่ ประหารสิง่
ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอีกเหมือนอย่างที่ เราได้กระทําแล้วนน
ั ้ 22 ใน
ขณะที่โลกยัง ดํารงอยูนั
่ ้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บ เกี่ยว เวลา
เย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป”
20

9
1

ิ
คุณค่าของชีวต

พระเจ้า ทรง อวย พระพร แก่ โน อาห์ และ บุตร ชาย ทัง้
หลายของท่าน และตรัส แก่ พวกเขาว่า “จงมี ลูก ดก และ
ทวี มาก ขึ้น จน เต็ม แผ่น ดิน 2 สัตว์ป่า ทัง้ ปวง บน แผ่น ดิน
โลก บรรดานกในอากาศ สิ่ง ทัง้ ปวงที่ คลานไปมาบนแผ่น
ดิน โลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว พวกเจ้า และ
หวาดกลัว ต่อ พวกเจ้า พวกมัน จะถูก มอบอยู่ ในมือ พวกเจ้า
3 สิ่ง ทัง
้ ปวงที่มีชีวิต เคลื่อนไหวไปมาจะเป็น อาหารของพวก
เจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิง่ ให้แก่พวกเจ้า
4 แต่เนื้ อกับ ชีวต
ิ ของมัน คือ เลือดของมัน พวกเจ้า อย่า กิน
เลย
ผู้ที่ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวต
ิ

หนังสือปฐมกาล 9:5

21

หนังสือปฐมกาล 9:16

5

โลหิตเจ้าที่ เป็นชีวต
ิ ของเจ้าเราจะเรียกเอาแน่ นอน เรา
จะเรียกเอาจากชีวต
ิ ของสัตว์ ป่า ทัง้ ปวงและจากมือมนุษย์
เรา จะ เรียก เอา ชีวต
ิ มนุษย์ จาก มือ พี่ น้ อง ของ ตน ทุก คน
6 ผู้ใด ทําให้ โลหิต ของ มนุษย์ไหล ผู้อื่น จะ ทําให้ผู้นั ้น โลหิต
ไหล เพราะว่า พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ ตามแบบพระฉายา
ของ พระองค์ 7 เจ้า จง มี ลูก ดก ทวี มาก ขึ้นอุ ดม บริบูรณ์ ใน
แผ่น ดิน โลกและทวีมากขึ้น ในนั ้น” 8 พระเจ้า จึง ตรัส แก่ โน
อาห์และบุตรชายทัง้ หลายที่อยูกั
่ บท่านว่า
พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
“ดูเถิด เราตัง้ พันธสัญญาของเรากับ พวกเจ้า และกับ
เชื้อสายของเจ้าสืบไป 10 และกับสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บ
เจ้า ทัง้ นก สัตว์ใช้ งาน และบรรดาสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลก
ที่อยูกั
่ บเจ้า สัตว์ทัง้ ปวงที่ออกจากนาวา รวมทัง้ บรรดาสัตว์
ป่า บนแผ่น ดิน โลก 11 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราไว้ กับ
พวกเจ้า ว่า จะไม่มีการทําลายบรรดาเนื้ อ หนั ง โดยนํ้า ท่วม
อีก จะไม่มีน้าํ มาท่วมทําลายโลกอีกต่อไป” 12 พระเจ้าตรัสว่า
“นี่ เป็น หมาย สําคัญ แห่ง พันธ สัญญา ซึ่ง เรา ตัง้ ไว้ ระหว่าง
เรากับ พวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิต ทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บ เจ้า ในทุก
13
ชัว่ อายุ ตลอด ไป เป็น นิ ตย์
เรา ได้ ตัง้ รุ ง้ ของ เรา ไว้ที่เมฆ
และมันจะเป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับ
แผ่น ดิน โลก 14 และ ต่อ มา เมื่อ เรา ให้มีเมฆ เหนื อ แผ่น ดิน
โลก จะเห็นรุ้ง ที่ เมฆนั ้น 15 และเราจะระลึก ถึง พันธสัญญา
ของเราซึ่งมี ระหว่างเรากับ พวกเจ้า และสิง่ ที่มีชีวิต ทัง้ ปวง
แห่งบรรดาเนื้ อหนั ง และนํ้าจะไม่มาท่วมทําลายบรรดาเนื้ อ
หนั งอีกต่อไป 16 จะมีรุง้ ที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะ
ระลึก ถึง พันธสัญญานิ รัน ดร์ ระหว่างพระเจ้า กับ สิง่ ทัง้ ปวง
9
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ที่มีชีวิต แห่ง บรรดา เนื้ อ หนั ง ที่อยูบน
่ แผ่น ดิน โลก” 17 และ
พระเจ้า ตรัส แก่ โน อาห์ว่า “นี่ เป็น หมาย สําคัญ แห่ง พันธ
สัญญาซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้ อหนั งบนแผ่น
ดิน โลก” 18 บุตรชายของโนอาห์ที่ได้ออกจากนาวา คือ เชม
ฮาม และยาเฟท และฮามเป็น บิดาของคานาอัน 19 นี่ เป็น
บุตร ชาย สาม คน ของ โน อาห์ และ มนุษย์ที่กระจัดกระจาย
ออกไปทัว่ โลกมาจากคนเหล่านี้
โนอาห์เมาเหล้าองุน
่
20 โนอาห์เริม
่ 21 ท่านได้
่ เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน

ดื่ม เหล้า องุน
่ จนเมา และท่านก็เปลือ ยกายอยู่ในเต็นท์ ของ
22
ท่าน ฮาม บิดาของคานาอัน เห็นบิดาของตนเปลือยกาย
23 เชมกับ
อยู่ จึงบอกพีน
่ ้ องทัง้ สองคนของเขาที่อยูภายนอก
่
ยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ งพาดบ่าของเขาทัง้ สองคนเดินหันหลัง
เข้าไปปกปิด กายบิดาของพวกเขาที่เปลือ ยอยู่ และมิได้หัน
หน้า ดู กายบิดาของพวกเขาที่เปลือ ยอยูนั
่ ้น 24 โนอาห์ สร่าง
เมาแล้วจึงรู ว้ า่ บุตรชายสุดท้องของเขาได้ทําอะไรแก่ท่าน
คานาอันถูกสาปแช่ง

ท่านพูด ว่า “คานาอัน จงถูก สาปแช่ง และเขาจะเป็น
ทาส แห่ง ทาส ทัง้ หลาย ของ พี่ น้ อง ของ เขา” 26 ท่าน พูด ว่า
“สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเชม และคานาอัน จะ
เป็นทาสของเขา 27 พระเจ้าจะทรงเพิม
่ พูนยาเฟทและเขาจะ
อาศัยอยูใ่ นเต็นท์ของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา”
28 หลัง จากนํ้า ท่วมโนอาห์มีชีวิ ต ต่อ ไปอีก สามร้อยห้า สิบ ปี
29 รวมอายุของโนอาห์ได้เก้าร้อยห้าสิบปี และท่านได้สิน
ิ
้ ชีวต
25
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ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์พันธุของบุ
์
ตรชายทัง้ หลายของโนอาห์
คือเชม ฮาม และยาเฟท และพวกเขากําเนิ ดบุตรชายหลาย
คนหลังนํ้าท่วม
เชื้อสายของยาเฟท
บุตรชายทัง้ หลายของยาเฟทชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย
ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิ ราส 3 บุตรชายทัง้ หลายของโก
เมอร์ช่ออ
ื ัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 4 บุตรชายทัง้ หลาย
ของยาวานชื่อ เอลี ชาห์ ทารชิช คิ ทธิม และโดดานิ ม 5 จาก
เชื้อ สายเหล่า นี้ อาณาเขตของชนชาติ ทัง้ หลายได้แบ่ง แยก
ตามดินแดนต่างๆของพวกเขา แต่ละคนตามภาษาของเขา
ตามครอบครัวของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา
2

เชื้อสายของฮาม
บุตรชายทัง้ หลายของฮามชื่อ คูช มิสรายิม พูต และคา
นา อัน 7 บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ คูช ชื่อ เส-บา ฮา วิ ลาห์ สับ
ทาห์ ราอามาห์ และสับ เทคา และบุตรชายทัง้ หลายของรา
อามาห์ ช่อ
ื เชบา และเดดาน 8 คูชให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ นิ มโรด
เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดินโลก 9 เขาเป็นพราน
ที่มีกําลัง มากต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดัง นั ้น จึง ว่า “เห
มือ นกับนิม โรดพรานที่มีกําลัง มากต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์” 10 การเริม
่ ต้นของอาณาจักรเขาคือเมืองบาเบล เมือง
เอเรก เมือ งอัคคัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่น ดิน ของชิ นาร์
11 ฝ่ายอัสซู รจึงออกไปจากแผ่นดินของชินาร์นั ้น และสร้าง
เมืองนี นะเวห์ เมืองเรโหโบทและเมืองคาลาห์ 12 และเมือง
เรเสนซึ่ง อยู่ ระหว่างเมืองนี นะเวห์ กับ เมืองคาลาห์ เมืองนี้
เป็น เมืองใหญ่ 13 มิสรายิม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ลูดิม อานามิม
เลหะบิม นั ฟ ทู ฮม
ิ 14 ปัท รุ สิม คัสลู ฮม
ิ (ผู้ซึ่ง ออกมาจากเขา
6
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คือ คนฟี ลิ ส เตีย) และคัฟ โทริม 15 คานาอัน ให้ กําเนิ ด บุตร
หัวปี ช่อ
ื ไซดอนและเฮท 16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คน
เกอร์กาชี 17 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวัด คนเศ
เมอร์ และคนฮามั ท และภายหลัง นั ้น ครอบครัว ต่างๆของ
คนคานาอันก็ กระจัดกระจายออกไป 19 เขตแดนของคนคา
นาอัน จากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึง เมืองกา
ซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัด มาห์ และ
เมืองเศโบยิม จนถึง เมืองลาชา 20 นี่ เป็น บุตรชายทัง้ หลาย
ของฮาม ตามครอบครัว ของพวกเขา ตามภาษาของพวก
เขา ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา
เชื้อสายของเชม
เช่น เดียวกัน เชม ผู้ เป็น บรรพบุรุษ ของ บรรดา ชน เอ
เบอร์ ผู้เป็น พี่ ชาย คน โต ของ ยา เฟท เขา ก็ให้กําเนิ ด บุตร
หลายคนด้วย 22 บุตรของเชมชื่อ เอลาม อัส ชูร อารฟัค ชาด
ลูด และ อา รัม 23 บุต รอา รัม ชื่ออูส ฮุล เก เธอ ร์ และ มัช
24 อารฟัคชาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห์ให้กําเนิ ด
บุตร ชื่อ เอ เบอร์ 25 เอ เบอร์ให้กําเนิ ด บุตร ชาย สอง คน คน
หนึ่ ง ชื่อ เพเลก เพราะในสมัย ของเขาแผ่น ดิน ถูก แบ่ง แยก
และน้ องชายของเขาชื่อ โยกทาน 26 โยกทานให้กําเนิ ด บุตร
ชื่ออัล โมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโดรัม
อุซาล ดิคลาห์ 28 โอบาล อาบี มาเอล เชบา 29 โอฟีร ์ ฮาวิ
ลาห์ และโยบับ คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายทัง้ หลายของโยก
ทาน 30 ที่ อยูอาศั
่
ยของพวกเขาเริม
่ จากเมืองเมชาไปทางเส
31
ฟาร์เทื อกเขาทางทิศ ตะวัน ออก นี่ เป็น บุตรชายทัง้ หลาย
ของ เชม ตาม ครอบครัว ของ พวก เขา ตาม ภาษา ของ พวก
เขา ตาม แผ่น ดิน ของ พวก เขา และ ตาม ชาติ ของ พวก เขา
32 นี่ เป็ น ครอบครัว ต่างๆของบุตรชายทัง
้ หลายของโนอาห์
ตามพงศ์พันธุของพวกเขา
์
ตามชาติ ของพวกเขา และจาก
21
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คนเหล่า นี้ ประชาชาติทัง้ หลายถูก แบ่ง แยกในแผ่น ดิน โลก
ภายหลังนํ้าท่วม

11

หอบาเบล
ทัว่ แผ่น ดิน โลก มี ภาษา เดียว และ มี สําเนี ยง เดียวกัน
2 และต่อ มาเมื่อ พวกเขาเดิน ทางจากทิศ ตะวัน ออก ก็พบ
ที่ราบ ใน แผ่น ดิน ชิ นาร์ และ พวก เขา อาศัย อยูที
่ ่ นั ่น 3 แล้ว
พวกเขาต่างคนต่างก็พูดกันว่า “มาเถิด ให้พวกเราทํา อิฐ
และเผามัน ให้แข็ง ” พวกเขาจึงมี อฐ
ิ ใช้ ต่างหิน และมี ยาง
4
มะตอยใช้ ต่างปูน สอ เขาทัง้ หลายพูด ว่า “มาเถิด ให้พวก
เราสร้างเมืองขึ้น เมืองหนึ่ ง และก่อ หอให้ ยอดของมัน ไปถึง
ฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อ
ว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก”
1

พระเจ้าทรงทําให้เกิดภาษาต่างๆ
5 และพระเยโฮวาห์ เสด็จ ลงมาทอดพระเนตรเมืองและ
หอนั ้น ซึ่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น 6 แล้ว พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด คนเหล่า นี้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน
และพวกเขาทัง้ ปวงมีภาษาเดียว พวกเขาเริม
่ ทําเช่นนี้ แล้ว
ประเดย
ี ๋ วจะไม่มีอะไรหยุด ยัง้ พวกเขาได้ ในสิง่ ที่ พวกเขาคิด
จะ ทํา 7 มา เถิด ให้พวก เรา ลง ไป และ ทําให้ ภาษา ของ เขา
วุน
่ วายที่นั ่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้” 8 ดังนั ้นพระ
เย โฮ วาห์ จึง ทรง ทําให้ เขา กระจัดกระจาย จาก ที่ นั ่น ไป ทัว่
พื้น แผ่น ดิน พวก เขา ก็ เลิก สร้าง เมือง นั ้น 9 เหตุฉะนั ้น จึง
เรียกชื่อเมืองนั ้นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรง
ทําให้ ภาษาของทัว่ โลกวุน
่ วาย และ ณ จากที่ นั่น พระเยโฮ
วาห์ได้ทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่ พื้น แผ่น
ดินโลก
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เชื้อสายของอับราม
10

ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์พันธุของเชม
์
เชมมีอายุได้ร้อยปี และ
ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ อารฟัค ชาด หลัง นํ้า ท่วม สอง ปี 11 หลัง
จากเชมให้กําเนิ ดอารฟัคชาดแล้วก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยปี
และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 12 อารฟัคชาด
มีอายุได้สามสิบ ห้า ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เช ลาห์ 13 หลัง
จา กอารฟัค ชาด ให้ กําเนิ ด เช ลาห์แล้ว ก็มีอายุต่อ ไป อีก สี่
ร้อย สาม ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย และ บุตร สาว หลาย คน
14 เช ลาห์มีอายุได้สามสิบ ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เอ เบอร์
15 หลัง จาก เช ลาห์ให้กําเนิ ด เอ เบอร์แล้ว ก็มีอายุต่อ ไป อีก
สี่ ร้อย สาม ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย และ บุตร สาว หลาย
คน 16 เอเบอร์มีอายุได้สามสิบ สี่ปีและให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เป
เลก 17 หลัง จาก เอ เบอร์ให้กําเนิ ด เป เลก แล้วก็มีอายุต่อ ไป
อีก สี่ ร้อย สามสิบ ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย และ บุตร สาว
หลาย คน 18 เป เลก มีอายุได้สามสิบ ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อ เรอู 19 หลัง จาก เป เลก ให้ กําเนิ ด เรอูแล้ว ก็มีอายุต่อ ไป
อีก สอง ร้อย เก้า ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย และ บุตร สาว
หลาย คน 20 เรอูมีอายุได้สามสิบ สอง ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อ เส รุ ก 21 หลัง จาก เรอูให้กําเนิ ด เส รุ ก แล้วก็มีอายุต่อ ไป
อีก สอง ร้อย เจ็ด ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย และ บุตร สาว
หลายคน 22 เสรุ ก มีอายุได้สามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
นาโฮร์ 23 หลัง จากเสรุ ก ให้ กําเนิ ด นาโฮร์แล้ว ก็มีอายุต่อ ไป
อีก สอง ร้อย ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย และ บุตร สาว หลาย
คน 24 นา โฮร์มีอายุได้ยี่สิบ เก้า ปี และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เท
ราห์ 25 หลัง จาก นา โฮร์ให้กําเนิ ด เท ราห์แล้ว ก็มีอายุต่อ ไป
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อีกร้อยสิบ เก้า ปี และให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 26 เทราห์มีอายุได้เจ็ดสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่ออับราม
นาโฮร์ และฮาราน 27 ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์พันธุของเทราห์
์
เท
ราห์ให้กําเนิ ด อับ ราม นา โฮร์ และ ฮา ราน และ ฮา ราน ให้
กําเนิ ด บุตร ชื่อ โลท 28 ฮา ราน ได้สิ้นชีวิตก่อน เท ราห์ผู้เป็น
บิดาของเขาในแผ่นดินที่ เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาว
เคล เดีย 29 อับ ราม และ นา โฮร์ ต่าง ก็ได้ภรรยา ภรรยา ของ
อับ ราม มีช่อ
ื ว่า ซา ราย และ ภรรยา ของ นา โฮร์มีชื่อ ว่า มิ ล
คาห์ผู้เป็น บุตรีของฮาราน ผู้เป็น บิดาของมิล คาห์ และบิดา
ของอิสคาห์ 30 แต่นางซารายได้เป็นหมัน นางหามีบุตรไม่
อับรามในเมืองฮาราน
เท ราห์ก็พา อับ ราม บุตร ชาย ของ เขา กับ โล ทบุตร ชาย
ของ ฮา ราน ผู้ เป็น หลาน ชาย ของ เขา และ นาง ซา ราย บุต
รสะใภ้ ของ เขา ผู้ เป็น ภรรยา ของ อับ ราม บุตร ชาย ของ เขา
เขา ทัง้ หลาย ออก จาก เมือง เอ อร์ ของ ชาว เคล เดีย จะเข้า
ไป ยัง แผ่น ดิน คา นา อัน พวก เขา มา ถึง เมือง ฮา ราน แล้วก็
อาศัย อยูที
่ ่ นั ่น 32 รวม อายุ เท ราห์ได้สอง ร้อย ห้า ปี และ เท
ราห์ก็ได้สิ้นชีวต
ิ ในเมืองฮาราน
31

12

พันธสัญญาต่ออับราม
พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส แก่ อับ ราม แล้วว่า “เจ้า จง ออก
ไป จาก ประเทศ ของ เจ้า จาก ญาติพีน้
่ อง ของ เจ้า และ จาก
บ้านบิดาของเจ้า ไปยัง แผ่นดินที่ เราจะชีให้
้ เจ้าเห็น 2 เรา
จะทําให้เจ้าเป็น ชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ ง เราจะอวยพรเจ้า
ทําให้เจ้า มีช่อ
ื เสียง ใหญ่โต และ เจ้า จะ เป็น แหล่ง พระพร
3 เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า และสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า
บรรดาครอบครัวทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า”
1
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อับรามในดินแดนปาเลสไตน์
ดัง นั ้นอับ ราม จึง ออก ไป ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส
แก่ ท่าน และ โล ทก็ ไปกับท่าน อับ ราม มีอายุได้เจ็ด สิบ ห้า ปี
ขณะ เมื่อ ท่าน ออก จาก เมือง ฮา ราน 5 อับ ราม พา นาง ซา
รายภรรยาของท่าน โลทบุตรชายของน้ องชายท่าน บรรดา
ทรัพย์สิ่ง ของของพวกเขาที่ได้สะสมไว้ และผู้คนทัง้ หลาย
ที่ได้ไว้ที่เมืองฮาราน พวกเขาออกไปเพื่อ เข้าไปยัง แผ่น ดิน
คา นา อัน และ พวก เขา ไป ถึง แผ่น ดิน คา นา อัน 6 อับ ราม
เดิน ผ่านแผ่น ดิน นั ้น จนถึง สถานที่ เมืองเชเคม คือ ที่ ราบโม
เรห์ คราวนั ้น ชาวคานาอัน ยัง อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 7 พระเยโฮ
วาห์ ทรงปรากฏแก่ อับ รามและตรัสว่า “เราจะให้แผ่นดิน
นี้ แก่เชื้อ สายของเจ้า” อับ รามจึง สร้างแท่น บูชาที่ นั่น ถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน 8 ท่านย้ายไปจากที่
นั ่น มาถึง ภูเขาลูก หนึ่ ง ทางทิศ ตะวัน ออกของเมืองเบธเอล
แล้วตัง้ เต็นท์ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยูท
่ างทิศตะวันตก
และเมือ งอัย อยู่ ทางทิศ ตะวัน ออก ณ ที่นั ่น ท่านสร้างแท่น
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และร้องออกพระนามของพระเยโฮ
วาห์ 9 และอับรามก็ยงั คงเดินทางเรือ
่ ยไป ไปทางทิศใต้
4

การกันดารอาหารทําให้อบ
ั รามไปยังประเทศอียป
ิ ต์
เกิ ดกา รกัน ดาร อาหาร ที่แผ่น ดิน อับ ราม ได้ ลง
ไปยังอียป
ิ ต์ เพื่อ อาศัย อยูที
่ ่ นั่น เพราะว่าการกันดารอาหาร
ใน แผ่น ดิน นั ้น มาก ยิง่ นั ก 11 ต่อ มา เมื่อ ท่าน ใกล้จะเข้า
อียป
ิ ต์ ท่านจึง พูดกับ นางซารายภรรยาของท่านว่า “ดูเถิด
บัดนี้ ข้าพเจ้า รู ้วา่ เจ้า เป็น หญิง รู ป งามน่า ดู 12 เพราะฉะนั ้น
ต่อ มา เมื่อ คน อียป
ิ ต์ จะ เห็น เจ้า พวก เขา จะ พูด ว่า ‘นี่ เป็น
ภรรยา ของ เขา’ และ พวก เขา จะ ฆ่า ข้าพเจ้า เสีย แต่พวก
เขา จะ ไว้ชีวิต เจ้า 13 กรุ ณา พูด ว่า เจ้า เป็น น้ อง สาว ของ
10
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ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะอยู่อย่างสุขสบายเพราะเห็นแก่เจ้า
และข้าพเจ้า จะมีชีวิต เพราะเหตุเจ้า ” 14 ต่อ มาเมื่ออับ ราม
เข้าไป ใน อียป
ิ ต์แล้ว คน อียป
ิ ต์เห็นว่า หญิง คน นี้ รู ปงาม ยิง่
15
นั ก
พวก เจ้า นาย ของ ฟาโรห์เห็น นา งด้วยเช่นกัน และ
ทูล ยกย่องนางต่อ พระพักตร์ฟาโรห์ และหญิง นั ้น จึง ถูก นํา
เข้าไป อยู่ ใน วัง ของ ฟาโรห์ 16 ฟาโรห์ได้โปรดปราน อับ ราม
มาก เพราะ เห็น แก่นาง ท่าน ได้แกะ วัว ลา ตัวผู้ ทาส ทาสี
ลา ตัว เมีย และ อูฐ จํานวน มาก 17 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ทําให้เกิด ภัย พิบัติแก่ฟาโรห์และ ราชวงศ์ ของ ท่าน ด้วย ภัย
พิบัติร้าย แรง ต่างๆ เพราะ เหตุ นาง ซา ราย ภรรยา ของ อับ
ราม 18 ฟาโรห์จึง เรียก อับ ราม มา และ ตรัสว่า “ทําไม เจ้า
จึง ทํา เช่น นี้ แก่เรา ทําไม เจ้า ไม่ บอก เรา ว่า นาง เป็น ภรรยา
ของเจ้า 19 ทําไมเจ้า ว่า ‘เธอเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์’
ดัง นั ้น เรา เกือบ จะ รับ นาง มา เป็น ภรรยา ของ เรา ฉะนั ้น
บัดนี้ จงดูภรรยาของเจ้า จงรับ นางไปและออกไปตามทาง
ของเจ้า” 20 ฟาโรห์จึง รับสัง่ พวกคนใช้ เรือ
่ งท่าน และพวก
เขาจึงนําท่าน ภรรยาและสิง่ สารพัดที่ท่านมีอยูออกไปเสี
่
ย

13
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
อับ ราม จึง ขึ้น ไป จาก อียป
ิ ต์ ท่าน และ ภรรยา ของ ท่าน
และสิง่ สารพัด ที่ ท่านมีอยูพร
่ ้ อมกับ โลท เข้า ไปทางทิศ ใต้
2 อับ รามก็ มัง
่ คัง่ สมบูรณ์ ด้วยฝูง สัตว์ เงิน และทองเป็นอัน
3
มาก ท่านเดิน ทางต่อ ไปจากทิศ ใต้ จนถึง เมืองเบธเอล ถึง
สถานที่ที่เต็นท์ของท่านเคยตัง้ อยูคราวก่
่
อน ระหว่างเมือง
4
เบธเอลกับ เมือ งอัย จนถึง สถานที่ ตัง้ แท่น บูชาซึ่ง เมื่อก่อ
นท่านเคยสร้างไว้ที่ นั ่น และอับ รามร้องออกพระนามของ
พระเยโฮวาห์ที่นั่น
1
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อับรามแยกจากโลท
โลทซึ่งไปกับอับรามมี ฝูง แพะแกะ ฝูงวัวและเต็นท์เช่น
กัน 6 แผ่นดิน ไม่ กว้างขวางพอที่ พวกเขาจะอาศัย อยู่ ด้วย
กันได้ เพราะทรัพย์สิ่งของของพวกเขามีอยูมาก
่
ดังนั ้นพวก
เขาจึงไม่สามารถอยูด
่ ้วยกันได้ 7 เกิดมีการวิวาทกันระหว่าง
คน เลี้ยง สัตว์ ของ อับ ราม กับ คน เลี้ยง สัตว์ ของ โลท ขณะ
นั ้น คน คา นา อัน และ คน เปรี ส ซี ยัง อาศัย อยูที
่ ่แผ่น ดิน นั ่น
8 อับ รามจึง พูดกับโลทว่า “กรุ ณาอย่า ให้มีการวิวาทกัน เลย
ระหว่างเรากับ เจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของเรากับ คน
เลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทัง้ สองเป็น ญาติกัน 9 แผ่นดิน
ทัง้ หมดอยูต
่ รงหน้าเจ้ามิใช่หรือ โปรดจงแยกไปจากเราเถิด
ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรือถ้าเจ้าไปทาง
ขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ”
5

โลทเข้าไปเมืองโสโดม
โลทเงยหน้า ขึ้น แลดู และเห็นว่า บรรดาที่ราบลุ่ม ของ
แม่น้ํา จอร์แดนมี น้ํา บริบูรณ์อยูทุ
่ ก แห่ง เหมือนพระอุทยาน
ของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ไปทางเมืองโศ
อาร์ ก่อนที่พระเยโฮวาห์ ทรงทํา ลายเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ 11 ดัง นั ้น โลทจึง เลือกบรรดาที่ราบลุ่ม ของแม่ น้ํา
จอร์แดน โลทเดิน ทางไปทิศ ตะวัน ออกและเขาทัง้ สองจึง
แยกจากกัน ไป 12 อับ รามอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน โล
ทอาศัย อยู่ ในเมืองต่างๆที่ราบลุ่ม และตัง้ เต็นท์ใกล้เมืองโส
โดม 13 แต่ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชัว่ ช้าและเป็นคนบาปต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นอันมาก
10

ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร
ภายหลัง ที่ โลทแยกจากท่านไปแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัส
แก่ อับ ราม ว่า “จง เงย หน้า ขึ้น แล ดู และ มอง ดู จาก สถาน
14
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ที่ที่เจ้า อยูนี
่ ้ ไป ทาง ทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ ทิศ ตะวัน ออก และ ทิศ
ตะวัน ตก 15 เพราะ ว่า แผ่น ดิน ทัง้ หมด ซึ่ง เจ้า เห็น นี้ เรา จะ
ยกให้เจ้าและเชื้อ สายของเจ้า ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 16 เราจะ
กระทํา ให้ เชื้อ สายของเจ้า เหมือนอย่างผงคลีดิน ดัง นั ้น ถ้า
ผู้ ใดสามารถนั บ ผงคลีดินได้ก็จะนั บ เชื้อ สายของเจ้า ได้เช่น
กัน 17 จงลุก ขึ้น เดิน ไปทัว่ แผ่น ดิน ทางด้านยาวด้านกว้าง
เพราะเราจะยกให้เจ้า ” 18 ดัง นั ้นอับ รามจึง ยกเต็นท์ มาและ
อาศัย อยูที
่ ่ราบ ขอ งมัมเร ซึ่ง อยู่ ใน เฮ โบ รน และ สร้าง แท่
นบูชาต่อพระเยโฮวาห์ที่นั่น

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
1 และ ต่อ มา ใน สมัย ของ อัม รา เฟล กษั ตริย์ เมือง ชิ
นาร์ อา รี โอคกษั ตริย์ เมือง เอ ล ลา สาร์ เค โดร์ ลา โอ เม
อร์กษั ตริยเมื
์ อง เอ ลาม และ ทิด าลกษั ตริย์แห่ง ประชาชาติ
2 กษั ตริยเหล่
์
า นี้ ได้ทํา สงคราม รบ สู้ กับ เบ ราก ษั ตริย์ เมือง
โส โดม บิร ชา กษั ตริย์ เมือง โก โม ราห์ ชินา บกษั ตริย์ เมือง
อัด มาห์ เชเมเบอร์กษั ตริยเมื
์ องเศโบยิม และกษั ตริย์ เมือง
3
เบ ลา คือ เมือง โศ อาร์ บร รดากษั ตริย์เหล่า นี้ รวม ทัพกัน
ณ ที่หุบ เขา สิดดิม ซึ่ง คือ ทะเล เกลือ 4 กษั ตริยเหล่
์
า นี้ ยอม
ขึ้น แก่กษั ตริยเคโดร์
์
ลาโอเมอร์สิบสองปี และในปีที่สิบสา
มกษั ตริย์เหล่านี้ ก็กบฏ 5 และในปีที่สิบสี่กษั ตริยเคโดร์
์
ลาโอ
เมอร์และบรรดากษั ตริย์ที่ อยูกั
่ บท่านยกมาตี คนเรฟาอิมที่
เมือ งอัช ทา โรท คา รนาอิม คนศูซิมที่ เมือง ฮาม และ คน
เอ มิมที่ เมือง ชา เวห์ คี ริ ยา ธาอิม 6 ชาว โฮ รีที่ภูเขา เส อีร ์
ซึ่ง เป็น ของ พวก เขา จนถึง เมือง เอ ล ปา ราน ซึ่ง อยูใกล้
่
ถิน
่
ทุรกันดาร 7 กษั ตริยเหล่
์
า นี้ กลับ มา ถึง เมือง เอ นมิสปัท ซึ่ง
คือ เมือง คา เดช และ ยก มาตีแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของ คน อา มา
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เลข และ คน อา โม ไรต์ที่อาศัย อยู่ ณ เมือง ฮา ซา โซน ทา
มาร์ด้วย 8 และกษั ตริย์ เมืองโสโดม กษั ตริยเมื
์ องโกโมราห์
กษั ตริยเมื
์ อง อัด มาห์ กษั ตริยเมื
์ อง เศ โบ ยิม และ กษั ตริย์
เมืองเบลา (คือ เมืองโศอาร์) ก็ออกไปทํา สงครามรบสู้ กับ
กษั ตริย์เหล่า นั ้น ณ ที่หุบ เขา สิดดิม 9 กับ เค โดร์ ลา โอ เม
อร์กษั ตริยเมื
์ องเอลาม ทิดาลกษั ตริย์แห่งประชาชาติ อัมรา
เฟล กษั ตริย์ เมือง ชิ นาร์ และ อา รี โอคกษั ตริย์ เมือง เอ ล ลา
สาร์ กษั ตริยสี
์ ่องค์ต่อ ห้า องค์ 10 ที่หุบ เขา สิดดิม มี บ่อ ยาง
มะตอยเต็มไปหมด เหล่ากษั ตริย์เมืองโสโดมและเมืองโกโม
ราห์ได้หนี มาและตกลงไปที่นั ่น และส่วนผู้ที่เหลืออยูก็
่ หนี ไป
11
ยัง ภูเขา
กษั ตริยเหล่
์
า นั ้น จึง เก็บ บรรดา ทรัพย์สิ่ง ของ
และ เสบียง อาหาร ทัง้ สิน
้ ของ เมือง โส โดม และ เมือง โก โม
ราห์แล้วก็ไป 12 และได้ จับโลทบุตรชายของน้ องชายอับราม
ผู้ ซ่ึง อาศัย อยู่ ในเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่ง ของของเขาแล้ว
จากไป
อับรามช่วยชีวต
ิ โลท
13 แล้ว มี คน หนึ่ ง ที่หนี มานน
ั ้ ได้ บอก ให้ อับ ราม ชาว ฮีบรู
เพราะว่า ท่านอาศัย อยูที
่ ่ราบของมัมเรคนอาโมไรต์ พี่น้ อง
ของเอชโคล์และพีน
่ ้ องของอาเนอร์ คนเหล่านี้ เป็นพันธมิตร
กับ อับ ราม 14 เมื่ออับ ราม ได้ ยินว่า หลาน ชาย ของ ท่าน ถูก
จับ ไปเป็น เชลย ท่านจึง นํา คนชํานาญศึก ที่เกิด ในบ้านท่าน
จํานวน สาม ร้อย สิบ แปด คน และ ตาม ไปทันที่ เมือง ดาน
15 ท่านจึง แยกคนของท่าน ทัง
้ ท่านและคนใช้ ของท่านออก
เป็นกองๆในกลางคืน ก็เข้าตี และไล่ ตามจนถึงเมืองโฮบาห์
ซึ่ง อยู่ ทาง ด้าน ซ้าย เมือง ดามัสกัส 16 และ ท่าน นํา บรรดา
ทรัพย์สิ่งของกลับคืนมาหมด ทัง้ นําโลทหลานชายของท่าน
ทรัพย์สิ่งของของเขา ผู้หญิง และประชาชนกลับมาด้วย
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เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเล็มอวยพรอับราม

17 หลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์

และกษั ตริย์ ทัง้ หลายที่ รว่ มกําลังกัน นั ้น แล้ว กษั ตริยเมื
์ อง
โสโดมก็ ออกมารับท่าน ณ ที่หุบ เขาชาเวห์ ซึ่ง คือ หุบเขาขอ
งกษั ตริย์ 18 เมลคี เซเดคกษั ตริย์ เมืองซาเล็ม ได้ นํา ขนมปัง
และนํ้าองุน
่ มาให้ และท่านก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด
19 ท่านก็ อวยพรแก่ อบ
ั รามว่า “ขอให้พระเจ้า ผู้ สูงสุด ผู้ทรง
เป็น เจ้าของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกโปรดให้ อบ
ั รามได้
รับพรเถิด 20 และจงสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้ทรงม
อบศัตรู ทัง้ หลายของเจ้า ไว้ในมือ ของเจ้า” และอับ รามก็ ยก
หนึ่ งในสิบจากข้าวของทัง้ หมดถวายแก่ท่าน

อับ ราม คืน ของ ที่ถูก ปล้น และ เชลย แก่กษั ตริยเมื
์ อง โส
โดม
21 กษั ตริยเมื
์ อง โส โดม ตรัส แก่ อับ ราม ว่า “ขอ คืน คน
ให้แก่เรา และ ทรัพย์สิ่ง ของ นั ้น เจ้า จง เอา ไป เถิด” 22 อับ
รามกล่าวแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดมว่า “ข้าพเจ้า ได้ ยกมือ ของ
ข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงเป็นเจ้าของ
ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 23 ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ รบ
ั เอาเส้น
ด้าย หรือ สาย รัด ร้อง เท้า และ ข้าพเจ้า จะ ไม่ รับ เอา สิง่ ใดๆ
ที่ เป็น ของ ท่าน เกรง ว่า ท่าน จะ กล่าว ว่า ‘เรา ได้ กระทํา ให้
อับ รามมังม
่ ี’ 24 เว้น แต่สิ่ง ที่ คนหนุ่ม ได้ กิน และส่วนของคน
ทัง้ หลายซึ่ง ไปกับ ข้าพเจ้า คือ อาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร
ให้พวกเขารับส่วนของพวกเขาเถิด”

15
พระเยโฮวาห์ทรงมี พระสัญญาจะประทานบุตรชายคน
หนึ่ งแก่อบ
ั ราม
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ภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์
มาถึงอับ ราม ด้วย นิ มิตว่า “อับ ราม อย่า กลัว เลย เรา เป็น
โล่ ของ เจ้า และ เป็น บําเหน็ จ ยิง่ ใหญ่ ของ เจ้า” 2 อับ ราม
ทูล ว่า “ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์จะ ทรง
โปรด ประทาน อะไร แก่ ข้า พระองค์ ด้วย ว่า ข้า พระองค์ ยัง
ไม่มีบุตร และ คน ต้น เรือน แห่ง ครัว เรือน ของ ข้า พระองค์
คน นี้ แหละ คือ เอ ลี เย เซอร์ ชาว เมือง ดามัสกัส” 3 อับ ราม
ทูล ว่า “ดูเถิด พระองค์มิได้ทรง ประทาน เชื้อ สาย ให้แก่ข้า
พระองค์ และ ดูเถิด คน หนึ่ ง ที่เกิด ใน บ้าน ข้า พระองค์ เป็น
ผู้รบ
ั มรดกของข้า พระองค์” 4 ดูเถิด พระดํารัส ของพระเย
โฮวาห์ มาถึง ท่านว่า “คนนี้ จะไม่ได้เป็น ผู้รบ
ั มรดกของเจ้า
แต่ผู้ที่จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกของ
5
เจ้า” พระองค์จึงนําท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่า “จง
มองดู ฟ้า และนั บ ดวงดาวทัง้ หลาย ถ้า เจ้า สามารถนั บ มัน
ได้” และพระองค์ ตรัส แก่ ท่านว่า “เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น
เช่น นั ้น” 6 ท่านเชื่อ ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงนั บ
ว่า เป็น ความ ชอบ ธรรม แก่ท่าน 7 พระองค์ตรัส แก่ ท่าน ว่า
“เราคือเยโฮวาห์ที่ได้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคล
เดีย เพื่อยกดินแดนนี้ ให้เป็นมรดกแก่เจ้า” 8 ท่านทูลว่า “ข้า
แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ จะรู ได้
้ อย่างไรว่า
9
ข้า พระองค์ จะ ได้ดิน แดน นี้ เป็น มรดก” พระองค์ตรัส แก่
ท่านว่า “จงเอาวัว ตัว เมีย อายุ สามปี แพะตัว เมีย อายุ สาม
ปี แกะ ตัวผู้อายุสาม ปี นกเขา ตัว หนึ่ ง และ นก พิราบ หนุ่ม
ตัว หนึ่ ง มาให้เรา ” 10 ท่านจึง นํา บรรดาสัตว์เหล่า นี้ มาและ
ผ่า กลาง ตัว มัน วาง ข้าง ละ ซีก ตรง กัน แต่นก ทัง้ หลาย นั ้น
ท่านหาได้ ผ่า ไม่ 11 เมื่อ ฝูง เหยีย
่ วลงมาที่ซากสัตว์เหล่า นั ้น
อับ รามก็ไล่มัน ไปเสีย 12 เมื่อ ดวงอาทิตย์ใกล้จะตก อับ ราม
ก็ นอนหลับ สนิ ท และดูเถิด ความหวาดกลัว ความหดหู่ ใจ
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อย่างยิงก
่ ็ทับถมท่าน

ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
“จงรู แน่
้ เถิดว่าเชื้อสายของ
เจ้า จะ เป็น คน ต่างด้าว ใน แผ่นดินที่ไม่ใช่ของ พวก เขา และ
จะ รับ ใช้ พวก นั ้น พวก นั ้น จะ กดขี่ ข่มเหง พวก เขา สี่ ร้อย ปี
14 เช่นกัน เรา จะ พิพากษา ประเทศ นั ้น ซึ่ง พวก เขา จะ รับ ใช้
และต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สิ่งของเป็นอัน
มาก 15 เจ้าจะไปตามบรรพบุรุษ ของเจ้า โดยผาสุก ในเวลา
ชรามากเจ้า จะถูก ฝัง ไว้ 16 แต่ในชัว่ อายุที่ สี่พวกเขาจะกลับ
มา ที่นี่ อีก ครัง้ เพราะ ว่า ความ ชัว่ ช้า ของ คน อา โม ไรต์ ยัง
ไม่ครบถ้วน ” 17 ต่อ มาเมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกและคํ่า มืด ดูเถิด
เตา ที่ ควัน พลุ่ง อยู่ และ คบ เพลิง ได้ เลื่อนลอย มา ที่ ระหว่าง
กลางซีกสัตว์เหล่านั ้น
13 พระองค์ตรัสแก่อบ
ั รามว่า

เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล

18 ในวันเดียวกันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญา

กับ อับ รามว่า “เราได้ ยกแผ่น ดิน นี้ แก่เชื้อ สายของเจ้า แล้ว
ตัง้ แต่แม่น้าํ อียป
ิ ต์ ไปจนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส
19 ทัง
้ แผ่น ดิน ของคนเคไนต์ คนเคนั ส คนขัด โมไนต์ 20 คน
ฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม 21 คนอาโมไรต์ คนคานาอัน
คนเกอร์กาชี และคนเยบุส”

16
ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม
นาง ซา ราย ภรรยา ของ อับ ราม ไม่มีบุตร ให้ท่าน และ
นาง มี หญิง สาว ใช้ ชาว อียป
ิ ต์ คน หนึ่ ง ซึ่งมี ชื่อ ว่า ฮา การ์
2 นาง ซา ราย จึง พูดกับ อับ ราม ว่า “ดูเถิด บัดนี้ พระ เย โฮ
วาห์ไม่ให้ข้าพเจ้า มีบุตร ขอท่านกรุ ณาเข้าไปหาสาวใช้ ของ
ข้าพเจ้า บางทีข้าพเจ้า อาจจะได้บุตรโดยนาง” และอับ ราม
1
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ก็ฟังเสียงนางซาราย 3 ภายหลังอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
คานาอัน ได้สิบปีแล้ว นางซารายภรรยาของอับ รามก็ ยกฮา
การ์คนอียป
ิ ต์สาวใช้ของตนให้ เป็น ภรรยาของอับ รามสามี
ของนาง 4 ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ตัง้ ครรภ์ เมื่อนาง
รู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์แล้ว นางก็ดูหมิน
่ นายผู้หญิงของนางในใจ
5 นางซารายจึง พูดกับ อับ รามว่า “ให้ความผิด ของข้าพเจ้า
ตก อยู่ กับท่าน เถิด ข้าพเจ้า ให้สาว ใช้ของ ข้าพเจ้า ไว้ ใน
อ้อมอกของท่าน เมื่อนางรู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์แล้วนางก็ดูหมิน
่
ข้าพเจ้า ใน ใจ ของ นาง ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พิพากษา ระ
หว่าง ข้าพเจ้า กับท่าน” 6 แต่อับ ราม พูดกับ นาง ซา ราย ว่า
“ดูเถิด สาว ใช้ของ เจ้า อยู่ ใน มือ ของ เจ้า จง กระทํา แก่ เขา
ตามที่เจ้าเห็นควร” เมื่อนางซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั ้น หญิง
นั ้น จึง หนี ไปให้ พ้น หน้า ของนาง 7 ทูต สวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์ พบหญิง นั ้นที่นํ้าพุในถิน
่ ทุรกัน ดาร คือ ที่นํ้าพุในทางที่
จะไปเมืองชูร ์ 8 ทูตนน
ั ้ จึง พูด ว่า “ฮาการ์สาวใช้ของนางซา
ราย เจ้ามาจากไหนและเจ้า จะไปไหน” นางจึง ทูล ว่า “ข้า
พระองค์หนี มา ให้ พ้น หน้า จาก นาง ซา ราย นาย ผู้ หญิง ของ
ข้า พระองค์” 9 ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่ นางว่า
“จง กลับ ไป หา นาย ผู้ หญิง ของ เจ้า และ ยอม อยูใต้
่ อํานาจ
10
ของเขา” แล้วทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่ หญิง
นั ้นว่า “เราจะให้ เชื้อ สายของเจ้า ทวีมากขึ้น เพราะว่า จะมี
คนจํานวนมากมายจนนั บ ไม่ถ้วน ” 11 ทูต สวรรค์ของพระเย
โฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด เจ้ามีครรภ์แล้วและจะคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง จะเรียกชื่อ ของเขาว่า อิ ชมาเอล เพราะ
ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง รับ ฟัง ความ ทุกข์ ของ เจ้า 12 เขา จะ
เป็น คนป่า มือ ของเขาจะต่อสู้ คนทัง้ ปวงและมือ คนทัง้ ปวง
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จะต่อสู้เขา และเขาจะอาศัย อยู่ ตรงหน้า บรรดาพี่ น้องของ
เขา” 13 นาง จึง เรียก พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ผู้ตรัส แก่
นางว่า “พระองค์พระเจ้า ผู้ทรงทอดพระเนตรข้า พระองค์”
เพราะนางพูดว่า “ข้าพระองค์ได้เหน
็ พระองค์ที่นี่ ผู้ทรงทอด
14
พระเนตรข้า พระองค์ ด้วยหรือ” เหตุฉะนั ้น จึง เรียกชื่อบ่อ
นํ้า ว่า เบ เออ ลา ไฮ รอย ดูเถิด อยูระหว่
่
าง เมือง คา เดช กับ
เมืองเบเรด
การกําเนิ ดของอิชมาเอล

15 นางฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้แก่อับราม อับราม

จึงเรียกชื่อบุตรชายของท่านซึ่งนางฮาการ์คลอดออกมาว่า
อิ ชมาเอล 16 เมื่อ นางฮาการ์คลอดอิ ชมาเอลให้แก่อับ ราม
นั ้น อับรามอายุได้แปดสิบหกปี

17

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
เมื่อ อายุ อับ ราม ได้เก้า สิบ เก้า ปี พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ปรากฏ แก่ อับ ราม และ ตรัส แก่ ท่าน ว่า “เรา เป็น พระเจ้า
ผู้ทรง มหิทธิฤทธิ์ จง ดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า เรา และ เจ้า จง เป็น
คนดีรอบคอบ 2 เราจะทําพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับ
เจ้า และจะให้เจ้าทวีมากขึ้น ” 3 อับ รามก็ ซบหน้า ลงถึงดิน
และพระเจ้า ทรงมี พระราชปฏิ สัน ถารกับท่า นว่า 4 “สําหรับ
เรา ดูเถิด นี่ เป็น พันธ สัญญา ของ เรา กับ เจ้า และ เจ้า จะ
เป็น บิดา ของ ประชาชาติมากมาย 5 ชื่อ ของ เจ้า จะ ไม่ เรียก
ว่า อับ ราม อีก ต่อ ไป แต่เจ้าจะมีชื่อ ว่า อับ ราฮัม เพราะเรา
จะ กระทํา ให้เจ้า เป็น บิดา ของ ประชาชาติมากมาย 6 เรา จะ
กระทําให้เจ้ามีลูกดกทวีมากขึ้น เราจะกระทําให้เจ้าเป็นชน
หลายชาติ กษั ตริยหลายองค์
์
จะเกิด มาจากเจ้า 7 เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราระหว่างเรากับ เจ้า และเชื้อ สายของเจ้า
1
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ที่มาภายหลัง เจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเขาให้ เป็น พันธสัญญา
นิ รัน ดร์ เป็น พระเจ้า องค์ เดียวแก่เจ้าและเชื้อ สายของเจ้า
ที่มาภายหลัง เจ้า 8 เราจะให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัย อยู่ เป็น คน
ต่างด้าวนี้ คือ บรรดาแผ่น ดิน คานาอัน แก่เจ้าและเชื้อ สาย
ของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า ให้ เป็น กรรมสิทธินิ
์ รัน ดร์ และเรา
จะเป็นพระเจ้าของพวกเขา”

พิธสุ
ี หนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล
9 พระเจ้า ตรัส แก่ อับ รา ฮัม ว่า “เหตุฉะนั ้น เจ้า และ เชื้อ
สาย ของ เจ้า ที่มา ภาย หลัง เจ้า ตลอด ชัว่ อายุ ของ พวก เขา
จะรักษาพันธสัญญาของเรา 10 นี่ เป็น พันธสัญญาของเรา
ซึ่ง เจ้า จะ รักษา ระหว่าง เรา กับ เจ้า และ เชื้อ สาย ของ เจ้า
ที่มา ภาย หลัง เจ้า คือ เด็ก ผู้ชาย ทุก คนใน ท่ามกลาง พวก
เจ้า จะ เข้า สุหนัต 11 เจ้า จะ เข้า สุหนัต ตัด หนั ง หุม
้ ปลาย
องคชาต ของ เจ้า และ มัน จะ เป็น หมาย สําคัญ แห่ง พันธ
สัญญา ระหว่าง เรา กับ เจ้า 12 ผู้ชาย ที่มีอายุแปด วัน จะ เข้า
สุหนัต ในท่ามกลางพวกเจ้า เด็ก ผู้ชายทุก คนตลอดชัว่ อายุ
ของพวกเจ้า ผู้ชายที่เกิด ในบ้านหรือ เอาเงิน ซื้อ มาจากคน
ต่างด้าวใดๆซึ่งมิใช่เชื้อ สายของเจ้า 13 ผู้ชายที่เกิด ในบ้าน
ของเจ้าและผู้ชายที่เอาเงินซื้อมาจําเป็นต้องเข้าสุหนัต และ
พันธสัญญาของเราจะอยูที
่ ่เนื้ อ ของเจ้า เป็น พันธสัญญานิ
รันดร์ 14 เด็กผู้ชายที่มิได้เข้าสุหนั ต คือผู้ที่มิได้เข้าสุหนัตตัด
หนั ง หุม
้ ปลาย องคชาต ของ เขา ชีวิตนน
ั ้ จะ ถูก ตัดขาด จาก
ชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา”
พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
“สําหรับซารายภรรยา
ของ เจ้า เจ้า จะ ไม่ เรียก ชื่อ นาง ว่า ซา ราย แต่จะ เรียก ชื่อ
นางว่า ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่ นางและให้บุตรชายคน
15 และพระเจ้าตรัสแก่อบ
ั ราฮัมว่า
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หนึ่ ง แก่เจ้ากับ นางด้วย ใช่ เราจะอวยพรนาง นางจะเป็น
มารดา ของ ชน หลาย ชาติ กษั ตริยของ
์
ชน หลาย ชาติ จะ มา
จากนาง” 17 ดัง นั ้นอับ ราฮัม จึง ซบหน้า ลงหัวเราะคิด ในใจ
ของท่านว่า “ชายผู้มีอายุหน่งึ ร้อยปี จะให้กําเนิ ดบุตรได้หรือ
ซา ราห์ผู้ มีอายุได้เก้า สิบ ปีแล้ วจะ คลอด บุตร หรือ” 18 อับ
ราฮัมทูล พระเจ้า ว่า “โอ ขอ ให้อิ ชมา เอ ลมีชีวิ ตอ ยู่ ต่อ พระ
พักตร์ของพระองค์” 19 พระเจ้า ตรัสว่า “ซาราห์ ภรรยาของ
เจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ งแก่เจ้าเป็นแน่ เจ้าจะเรียกชื่อ
ของเขาว่า อิส อัค และเราจะตัง้ พันธสัญญาของเรากับ เขา
และกับเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญา
นิ รน
ั ดร์
อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง

20

สําหรับ อิ ชมา เอ ลนั ้น เรา ได้ ฟัง เจ้า แล้ว ดูเถิด เรา ได้
อวยพร เขา และ จะ กระทํา ให้ เขา มี ลูก ดก ทวี มาก ขึ้นอุ ดม
บริบูรณ์อย่างยิง่ เขาจะให้ กําเนิ ด เจ้า นายสิบ สององค์ และ
เราจะกระทําให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ ง 21 แต่พันธ
สัญญา ของ เรา เรา จะ ตัง้ ไว้ กับ อิส อัค ซึ่ง ซา ราห์ จะ คลอด
ให้แก่เจ้าปีหน้า ใน เวลา นี้ ” 22 พระองค์มีพระ ราช ปฏิ สัน ถา
รกับท่านเสร็จแล้ว พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปจากอับราฮัม 23 อับ
รา ฮัม จึง เอา อิ ชมา เอ ลบุตร ชาย ของ ท่าน บรรดา คน ทัง้
ปวง ที่เกิด ใน บ้าน ของ ท่าน และ บรรดา คน ทัง้ ปวง ที่ได้ซื้อ
มาด้วยเงิน ของท่าน คือ ผู้ชายทุก คนท่ามกลางคนที่อยูใน
่
บ้าน ของ อับ รา ฮัม ให้เข้าสุหนัต ตัด หนั ง หุม
้ ปลาย องคชาต
ของพวกเขาในวัน นั ้น ตามที่ พระเจ้า ตรัส ไว้แก่ท่าน 24 เมื่อ
ท่าน เข้า สุหนัต ตัด หนั ง หุม
้ ปลาย องคชาต ของ ท่าน อับ รา
ฮัม มีอายุเก้า สิบ เก้า ปี 25 และอิ ชมาเอลบุตรชายของท่าน
มีอายุสิบสามปี เมื่อเขาเข้าสุหนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาต
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ของ เขา 26 อับ รา ฮัม และ อิ ชมา เอ ลบุตร ชาย ของ ท่าน เข้า
สุหนัตในวันเดียวกันนั ้น 27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน ทัง้
ที่เกิด ในบ้านของท่านและซื้อ มาด้วยเงิน จากคนต่างด้าว
ก็เข้าสุหนัตพร้อมกับท่าน

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย
่ มอับราฮัม
1

พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ เขาที่ราบของมัมเร และ
เขา นั ่ง อยูที
่ ่ประตูเต็นท์ใน เวลา แดด ร้อน 2 เขา จึง เงย หน้า
ขึ้น มองดู และดูเถิด มีชายสามคนยืน อยู่ ข้างเขา เมื่อ เขา
เห็นท่านเหล่านั ้นจึงวิง่ จากประตูเต็นท์ไปต้อนรับท่านเหล่า
นั ้น และ ก้ม หน้า ของ เขา ลงถึงดิน 3 และ พูด ว่า “เจ้า นาย
ของ ข้าพเจ้า ถ้า บัด นี้ ข้าพเจ้า เป็นที่ โปรดปราน ใน สายตา
ของท่าน ขอท่านโปรดอย่า ผ่านไปจากผู้รับ ใช้ของท่านเลย
4 ข้าพเจ้า ขอความกรุ ณาจากท่านยอมให้ เอานํ้า นิ ด หน่ อย
มาล้างเท้า ของท่าน และให้ ท่านทัง้ หลายพัก ใต้ต้นไม้เถิด
5 ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่ อยหนึ่ งมาให้และขอให้ท่านชื่น
ใจเถิด หลังจากนั ้นจึงค่อยออกเดินทาง เพราะว่าท่านมายัง
ผู้รับ ใช้ของท่านแล้ว” ท่านเหล่า นั ้น จึง ว่า “จงทํา ตามที่เจ้า
กล่าวเถิด” 6 อับ ราฮัม รีบ เข้าไปในเต็นท์ หานางซาราห์ และ
พูด ว่า “จงรีบ เอาแป้ง ละเอียดสามถัง มานวดแล้ว ทํา ขนม
บนเตา” 7 อับราฮัมจึงวิง่ ไปที่ฝูงสัตว์เอาลูกวัวอ่อนและดีตัว
หนึ่ ง มอบให้ ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง และเขาก็รีบปรุ ง เป็น อาหาร
8 เขาเอาเนย นํ้านมและลูกวัว ซึ่ง เขาได้ปรุ งแล้วนั ้ นมาวาง
ไว้ ต่อ หน้า ท่าน เหล่า นั ้น และ เขา ยืน อยู่ ข้าง ท่าน เหล่า นั ้น
ใต้ต้นไม้แล้วท่านเหล่า นั ้น ได้รับ ประทาน 9 ท่านเหล่า นั ้น จึง
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กล่าวแก่ เขาว่า “ซาราห์ ภรรยาของเจ้า อยูที
่ ่ไหน ” และเขา
พูดว่า “ดูเถิด อยูในเต็
่
นท์”
พระสัญญาถึงการกําเนิ ดอิสอัค
10 ท่าน จึง กล่าว ว่า “เรา จะ กลับ มา หา เจ้า แน่ นอน ตาม
เวลา แห่ง ชีวต
ิ และ ดูเถิด ซา ราห์ ภรรยา ของ เจ้า จะ มีบุตร
ชาย คน หนึ่ ง” ซา ราห์ได้ฟัง อยูที
่ ่ประตูเต็นท์ซึ่ง อยู่ ข้าง หลัง
11
ท่าน อับ ราฮัม และซาราห์ก็มีอายุแก่ชรามากแล้ว และ
นาง ซา ราห์ตาม ปกติของ ผู้ หญิงก็ หมด แล้ว 12 ฉะนั ้น นาง
ซา ราห์ จึง หัวเราะ ใน ใจ พูด ว่า “ข้าพเจ้า แก่แล้ว นาย ของ
ข้าพเจ้าก็แก่ด้วย ข้าพเจ้าจะมีความยินดีอีกหรือ” 13 พระเย
โฮวาห์ ตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า “ทําไมนางซาราห์ หว
ั เราะพูด ว่า
‘ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคนหนึ่ งซึ่งข้าพเจ้าแก่แล้วจริงๆหรือ’
14 มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสําหรับพระเยโฮวาห์หรือ เมื่อถึงเวลา
กําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแห่งชีวต
ิ และซาราห์
จะมีบุตรชายคนหนึ่ ง” 15 ดัง นั ้น นางซาราห์ ปฏิเสธว่า “ข้า
พระองค์มิได้หัวเราะ ” เพราะนางกลัว และพระองค์ ตรัสว่า
“ไม่ใช่ แต่เจ้าหัวเราะ”
แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

16 บุรุ ษ เหล่านั ้นก็ลุกขึ้น จากที่ นั่น และมองไปทางเมืองโส

โดม อับราฮัมไปกับท่านเหล่านั ้นเพื่อตามไปส่ง 17 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เราจะซ่อนสิง่ ซึ่ง เรากระทํา จากอับ ราฮัม หรือ
18 ด้วย ว่า อับ รา ฮัม จะ เป็ น ประชาชาติใหญ่โต และ มี กําลัง
มากอย่างแน่ นอน และบรรดาประชาชาติ ทัง้ หลายในแผ่น
ดิน โลกจะได้ รับ พระพรเพราะเขา 19 เพราะว่า เรารู จ
้ ัก เขา
เขาจะสัง่ ลูก หลานและครอบครัว ของเขาที่สืบ มา พวกเขา
จะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อ ทําความเที่ยง
ธรรมและความยุติธรรม เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะประทานแก่
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อับราฮัมตามสิง่ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเขา” 20 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห์ ดัง มากและเพราะบาปของพวกเขาก็หนัก เหลือ เกิน
21 เราจะลงไปเดีย
๋ วนี้ ดูว่า พวกเขากระทํา ตามเสียงร้องทัง้
สิน
้ ซึ่ง มาถึง เราหรือ ไม่ ถ้า ไม่ เราจะรู ”้ 22 บุรุ ษ เหล่า นั ้น หัน
หน้า จากที่ นั่น ไปทางเมืองโสโดม แต่อับ ราฮัม ยัง ยืน อยู่ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
อับ รา ฮัม เข้า มา ใกล้ ทูล ว่า “พระองค์จะ ทรง ทําลาย
คน ชอบ ธรรม พร้อม กับ คน ชัว่ ด้วย หรือ 24 บางทีมีคน ชอบ
ธรรมห้า สิบ คนในเมืองนั ้น พระองค์จะทรงทําลายและไม่
ละเว้น เมือง นั ้น เพราะ คน ชอบ ธรรม ห้า สิบ คน ที่อยูใน
่ นั ้น
25
ด้วย หรือ
ขอ พระองค์ อย่า กระทํา เช่น นี้ เลย ที่จะ ฆ่า คน
ชอบ ธรรม พร้อม กับ คน ชัว่ และ ให้ คน ชอบ ธรรม เหมือน
อย่างคนชัว่ ให้การนั ้น อยู่ หา่ งไกลจากพระองค์ ผู้พิพากษา
ของทัว่ แผ่น ดิน โลกจะไม่ กระทํา การยุติธรรมหรือ” 26 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ถ้า เรา พบ คน ชอบ ธรรม ใน ท่า มก ลาง
เมือง โส โดม ห้า สิบ คน เรา จะ ละเว้น ทัง้ เมือง เพราะ เห็น
แก่พวกเขา ” 27 อับ ราฮัมทูล ตอบว่า “ดูเถิด กรุ ณาเถิด ข้า
พระองค์มีเจตนา ทูล ต่อ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ข้า พระองค์
เป็น เพียงผงคลีดินและขี้เถ้า 28 บางทีคนชอบธรรมห้า สิบ
คน จะ ขาด ไป ห้า คน พระองค์จะ ทรง ทําลาย เมือง นั ้น ทัง้
เมือง เพราะ ขาด ห้า คน หรือ” พระองค์ตรัสว่า “ถ้า เรา พบ
สี่สิบห้า คนที่นั ่น เราจะไม่ ทําลายเมืองนั ้น” 29 เขายัง ทูล ต่อ
พระองค์อีก ครัง้ ว่า “บางทีจะ พบ สี่สิบ คน ที่นั ่น ” และ พระ
องค์ ตรัสว่า “เราจะไม่ กระทํา เพราะเห็น แก่สี่สิบคน” 30 เขา
ทูล ต่อ พระองค์ว่า “โอ ขอ ทรง โปรด อย่า ให้องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์ จะกราบทูล บางทีจะ
23
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พบสามสิบคนที่นั ่น” และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะไม่กระทํา
ถ้า เราพบสามสิบ คนที่นั ่น ” 31 เขาทูล ว่า “ดูเถิด กรุ ณาเถิด
ข้า พระองค์มีเจตนา ทูล ต่อ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า บางทีจะ พบ
ยีสิ
่ บคนที่นั ่น ” และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะไม่ ทําลายเมือง
นั ้น เพราะ เห็น แก่ยี่สิบคน” 32 เขา ทูล ว่า “โอ ขอ ทรง โปรด
อย่าให้องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์
จะ ยัง กราบทูล ครัง้ นี้ ครัง้ เดียว บางทีจะ พบ สิบ คน ที่นั ่น ”
และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะไม่ ทําลายเมืองนั ้น เพราะเห็น
แก่สิบคน” 33 เมื่อ พระองค์ ทรงมี พระราชปฏิสันถารกับ อับ
รา ฮัม จบ ลง แล้ว พระ เย โฮ วาห์ได้เสด็จ ไป และ อับ รา ฮัม
ก็กลับไปที่อยูของตน
่

19
1

ทูตสวรรค์สององค์มาเยีย
่ มโลท

ทูต สวรรค์สององค์ มาถึง เมืองโสโดมในเวลาเย็น โลท
ได้นั่งอยูที
่ ่ประตูเมืองโสโดม เมื่อโลทเห็นแล้วก็ลุกขึ้นไปพบ
ทูตเหล่านั ้นและได้ก้มหน้าของเขาลงถึงดิน 2 แล้วเขากล่าว
ว่า “ดูเถิด เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านโปรด
กรุ ณาแวะไปบ้านผู้รับ ใช้ของท่าน ค้างแรมคืน นี้ ล้างเท้า
ของท่าน แล้วท่านจะได้ ต่ืน แต่ เช้า เดิน ทางต่อ ไป” ทูต เหล่า
นั ้น กล่าวว่า “อย่า เลย แต่พวกเราจะค้างแรมที่ ถนนในคืน
นี้ ” 3 เขาได้ รบเร้าทูตเหล่านั ้นอย่างมาก ทูตเหล่านั ้นจึงแวะ
เข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึง จัดการเลี้ยงทูต เหล่า นั ้น
ทําขนมปังไร้เชื้อและทูตเหล่านั ้นจึงรับประทาน
โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า “พีน
่ ้ อง”
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แต่ก่อนที่ทูต เหล่า นั ้น เข้า นอน พวกผู้ชายเมืองนั ้น คือ
พวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้ แก่ และหนุ่ม ทุกคนจากทุก
สารทิศ มาล้อมเรือนนั ้น ไว้ 5 พวกเขาเรียกโลทและพูดกับ
เขาว่า “ผู้ชายเหล่านั ้นซึ่งมาหาท่านคืนนี้ อยูที
่ ่ไหน จงนําเขา
เหล่า นั ้น ออกมาให้ พวกเราเพื่อ พวกเราจะได้สมสู่กับ เขา”
6 โลทก็ ออกทางประตู ไปหาพวกนั ้น และปิ ด ประตูหลัง จาก
ที่เขาออกไปแล้ว 7 และกล่าวว่า “พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนท่าน อย่ากระทําชัว่ ช้าเช่นนี้ เลย 8 ดูเถิด ข้าพเจ้ามีบุต
รสาวสองคนซึ่ง ไม่ เคยสมสู่ กับ ชายเลย ข้าพเจ้า ขอวิงวอน
ท่าน ขอให้ข้าพเจ้านําพวกเธอออกมาให้ท่าน ให้ท่านกระทํา
แก่ พวก เธอ ตาม ที่เห็น ชอบ ใน สายตา ของ ท่าน เถิด เพียง
แต่อย่า กระทํา อะไร แก่ ชาย เหล่า นี้ เลย เพราะ เหตุ ว่า พวก
เขาเหล่านี้ เข้ามาอยูใต้
่ ร่มชายคาของข้าพเจ้า” 9 พวกเขาพูด
ว่า “ถอยไป” และพวกเขาพูด อีกว่า “คนนี้ เข้า มาอาศัย อยู่
และเขาจะมาตัง้ ตัวเป็นผู้พิพากษา บัดนี้ เราจะทําการชัว่ ร้า
ยกับท่านยิง่ กว่า คนเหล่า นั ้น” พวกเขาจึง ผลัก คนนั ้น โดย
แรงคือ โลทนั ่น เอง และเข้า มาใกล้ เพื่อ พัง ประตู 10 แต่ทูต
เหล่านั ้นจึงยื่นมือออกไปดึงโลทเข้ามาในบ้านและปิดประตู
11 ทูต เหล่า นั ้น ทําให้ พวก ผู้ชาย ที่อยูประตู
่
บ้าน นั ้น ตาบอด
ผู้ใหญ่ผู้น้อย ดังนั ้นพวกเขาจึงหาประตูจนเหนื่ อย
ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง

ทูต เหล่า นั ้น จึง พูดกับโล ทว่า “ที่ นี่ มีใคร อีก ไหม จง
พาบุตรเขย บุตรชาย บุตรสาว และสิง่ ใดๆของเจ้า ที่อยูใน
่
13
เมืองนี้ ออกจากที่นี่ เพราะพวกเราจะทําลายสถานที่แห่ง
นี้ เพราะ ว่า เสียง ร้อง ของ พวก เขา ดัง มาก ยิง่ ขึ้น ต่อ พระ
พักตร์ พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงส่ง พวกเรามา
12
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ทําลายมัน เสีย” 14 โลทจึง ออกไปพูดกับ บุตรเขยของเขาซึ่ง
ได้แต่งงา นกับ บุตร สาว ของ เขา ว่า “ลุก ขึ้น เจ้า จง ออก ไป
จากสถานที่นี้ เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงทําลายเมืองนี้ ”
แต่บุตรเขยของเขากลับดู เหมือนว่า เขาพูดล้อ เล่น 15 เมื่อ
รุ ง่ เช้า ทูต สวรรค์เหล่านั ้น จึง เร่ง เร้า โลทว่า “จงลุก ขึ้น พา
ภรรยา ของ เจ้า และ บุตร สาว ทัง้ สอง ของ เจ้า ซึ่ง อยูที
่ ่ นี่ ไป
เสีย เกรงว่าพวกเจ้าจะถูกทําลายพร้อมกับความชัว่ ช้าของ
เมืองนี้ ” 16 ขณะที่เขายัง รีรออยู่ ทูต เหล่า นั ้น จึง คว้า จับ มือ
เขา มือภรรยาของเขาและมือบุตรสาวทัง้ สองของเขา พระ
เยโฮวาห์ ทรงมี ความเมตตาต่อ เขา ทูต เหล่า นั ้น จึง นํา เขา
ออกมาและให้ เขาอยูที
่ ่นอกเมือง 17 ต่อ มาเมื่อ ทูต เหล่า นั ้น
นํา พวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูต พูด ว่า “จงหนี เอาชีวต
ิ
รอด อย่าได้เหลียวหลังมาดูหรือพักอยูที
่ ่ราบลุ่มทัง้ หลาย จง
หนี ไปที่ภูเขาเกรงว่าเจ้าจะถูกทําลาย”
โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
โลท จึง กล่าว แก่ ทูต เห ล่านั ้นว่า “โอ เจ้า นาย ของ
ข้าพเจ้า อย่า ให้ เป็น อย่างนั ้น เลย 19 ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน
ได้ รบ
ั พระกรุ ณาในสายตาของท่านและท่านมี ความเมตตา
อย่าง ยิง่ ซึ่ง ท่าน ได้ สําแดง ต่อ ข้าพเจ้า ใน การ ช่วย ชีวต
ิ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ สามารถหนี ไปยัง ภูเขาได้ เกรงว่า สิง่ ชัว่
ร้าย จะ มา ถึง ตัว ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า จะ ตาย เสีย 20 ดูเถิด
กรุ ณาเถิด เมืองนี้ อยูใกล้
่
ที่จะหนี ไปถึงได้ และเป็นเมืองเล็ก
โอ โปรด ให้ ข้าพเจ้า หนี ไป ที่นั ่น (เป็น เมือง เล็กๆ มิใช่หรือ )
และชีวต
ิ ของข้าพเจ้า จะรอด” 21 ทูต กล่าวแก่ เขาว่า “ดูเถิด
เรายอมรับ เจ้า เกี่ยวกับ เรือ
่ งนี้ ด้วยว่า เราจะไม่ ทําลายล้าง
22
เมืองนี้ ซึ่ง เจ้า ได้กล่าวถึง เจ้าจงรีบ หนี ไปที่นั ่น เพราะเรา
18
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ไม่สามารถกระทําอะไรได้ จนกว่าเจ้าไปถึงที่นั ่น” เหตุฉะนั ้น
จึง เรียกชื่อ เมืองนั ้นว่าโศอาร์ 23 เมื่อ โลทเข้าไปยัง เมืองโศ
อาร์ ตะวันก็ข้น
ึ มาเหนื อแผ่นดินโลกแล้ว
เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบ
ยิมถูกทําลาย
24 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงให้กํามะถัน และไฟจากพระเย
โฮวาห์ตกมาจากฟ้า สวรรค์ ลงมาบนเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ 25 พระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายเหล่านั ้น
บรรดา ที่ราบ ลุ่ม ชาว เมือง ทัง้ ปวง และ สิง่ ที่ งอก ขึ้น มา บน
แผ่นดิน
ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ

26 แต่ภรรยาของเขาผูต
้ ามข้างหลังเขาเหลียวกลับไปมอง

ดูและนางจึงกลายเป็นเสาเกลือ 27 อับราฮัมลุกขึ้นตัง้ แต่เช้า
ตรู ไปยั
่
ง สถานที่ที่ท่านเคยยืน ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์
28 ท่านมองไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ และดิน แดน
ที่ ราบ ลุ่มทัง้ หลาย และ ดูเถิด ก็เห็น ควัน จาก แผ่น ดิน นั ้น
พลุ่ง ขึ้น เหมือน ควัน จาก เตาไฟ ใหญ่ 29 ต่อ มา เมื่อ พระเจ้า
ทรงทําลายเมืองทัง้ หลายในที่ราบลุ่ม แล้วนัน
้ พระเจ้า ทรง
ระ ลึก ถึงอับ รา ฮัม และ ส่ง โล ทอ อก ไป จาก ท่ามกลาง การ
ทําลายล้าง เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายซึ่ง
โลทอาศัยอยู่
โลทอาศัยอยูใ่ นถํ้า บุตรสาวของโลททําการผิดประเวณี
โลทขึ้น ไปจากเมืองโศอาร์ไปอาศัย อยู่ บนภูเขาพร้อม
กับ บุตรสาวสองคนของเขา เพราะเขากลัวที่ อาศัย ในเมือง
โศอาร์ เขาจึง ไปอาศัย อยู่ ในถํ้า ทัง้ เขากับ บุตรสาวสองคน
ของ เขา 31 บุต รสาว หัวปีพูดกับน้ อง สาว ว่า “บิดา ของ เรา
แก่แล้ว และ ไม่มีชาย ใด ใน แผ่น ดิน โลก เข้า มา หา พวก เรา
30
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ตามธรรมเนี ยมของทัว่ โลก 32 มาเถิด พวกเราจงให้บิดาของ
พวกเราดื่มเหล้าองุน
่ และพวกเราจะนอนกับท่าน เพื่อพวก
เราจะสงวนเชื้อ สายของบิดาพวกเรา” 33 ในคืนวัน นั ้น พวก
เธอจึง ให้บิดาของพวกเธอดื่ม เหล้า องุน
่ บุตรสาวหัวปีเข้า
ไป นอน กับ บิดา ของ เธอ และ เขา ไม่ สังเกต ว่า เธอ มา นอน
ด้วย เมื่อไร และ เธอ ลุก ขึ้น ไป เมื่อไร 34 ต่อ มาวันรุ่ง ขึ้น บุตร
สาวหัวปีพูดกับน้ องสาวว่า “ดูเถิด เมื่อ คืน นี้ เราได้ นอนกับ
บิดา ของ เรา พวก เรา จง ให้ ท่าน ดื่ม เหล้า องุน
่ ใน คืน นี้ อีก
และเจ้าจงเข้าไปนอนกับท่านเพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสาย
ของ บิดา พวก เรา” 35 พวก เธอ จึง ให้บิดา ของ พวก เธอ ดื่ม
เหล้า องุน
่ ในคืนวัน นั ้น ด้วย น้ องสาวก็ลุกขึ้น ไปนอนกับ เขา
และเขาไม่ สังเกตว่า เธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุก ขึ้น
ไปเมื่อไร 36 ดัง นั ้น บุตรสาวทัง้ สองของโลทก็ตัง้ ครรภ์กับ
บิดาของพวกเธอ 37 บุตรสาวหัวปี คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง
และ เรียก ชื่อ ของ เขา ว่า โม อับ เขา เป็น บรรพบุรุษ ของ คน
โม อับ มา จนถึง ทุก วัน นี้ 38 ส่วน น้ อง สาว เธอ คลอด บุตร
ชายคนหนึ่ งด้วยและเรียกชื่อของเขาว่า เบน-อัมมี เขาเป็น
บรรพบุรุษของคนอัมโมนมาจนถึงทุกวันนี้

20
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
อับ ราฮัม เดิน ทางจากที่ นั่น ไปยังดิน แดนทางใต้ อาศัย
อยู่ ระหว่างเมืองคาเดชและเมืองชูร ์ และอาศัย อยู่ ในเมือง
เก-ราร์ 2 อับราฮัมบอกถึงนางซาราห์ภรรยาของตนว่า “นาง
เป็น น้ องสาวของข้าพเจ้า” อาบี เมเลคกษั ตริย์แห่งเมืองเกราร์ จึง ใช้ คนมานํา นางซาราห์ไป 3 แต่พระเจ้า เสด็จ มาหา
อาบี เม เล คทา ง พระ สุบิน ใน เวลา กลาง คืน และ ตรัส กับท่า
นว่า “ดูเถิด เจ้าเป็น เหมือนคนตาย เพราะหญิง นั ้น ซึ่ง เจ้า
1
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นํา มา ด้วย ว่า นาง เป็น ภรรยา ของ ผู้ อื่น แล้ว” 4 แต่อาบี เม
เลค ยัง ไม่ได้เข้า ใกล้นาง ท่าน จึง ทูล ว่า “ข้า แต่องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระองค์จะ ประหาร ชนชาติที่ชอบ ธรรม ด้วย หรือ
5 เขา บอก แก่ ข้า พระองค์มิใช่หรือ ว่า ‘นาง เป็ น น้ อง สาว
ของ ข้าพเจ้า’ และ แม้แต่นาง เอง ก็ว่า ‘เขา เป็น พี่ ชาย ของ
ข้าพเจ้า’ ข้า พระองค์ กระทํา ดังนี้ ด้วยจิตใจอัน ซื่อตรงและ
ด้วย มือ ที่บริสุทธิ์ ” 6 พระ เจ้า ตรัส กับท่าน ใน พระ สุบินว่า
“แท้จริงเรารู แล
้ ้วว่าเจ้ากระทําดังนี้ ด้วยจิตใจอันซื่อตรง เรา
จึงยับยัง้ เจ้าไม่ให้ทําบาปต่อเรา เหตุฉะนั ้นเราไม่ยอมให้เจ้า
ถูก ต้อง นาง นั ้น 7 ฉะนั ้น บัดนี้ จง คืน ภรรยา ให้แก่ชาย นั ้น
เพราะเขาเป็น ผู้พยากรณ์ เขาจะอธิษฐานเพื่อ เจ้า แล้ว เจ้า
จะมีชีวิตอยู่ ถ้า เจ้า ไม่ คืน นางนั ้น เจ้าจงรู ว้ า่ เจ้า จะตายเป็น
แน่ ทัง้ เจ้า และ ทุก คน ที่ เป็น ของ เจ้า” 8 เหตุฉะ นั ้น อาบี เม
เลคตื่นบรรทมตัง้ แต่เช้าตรู ่ ทรงเรียกบรรดาข้าราชการของ
ท่าน และทรงรับสัง่ เรือ
่ งทัง้ หมดนี้ ให้พวกเขาฟัง และคนเห
ล่านั ้นก็กลัวยิง่ นั ก
อาบีเมเลคคืนภรรยาแก่อับราฮัม
9 ดัง นั ้น อาบี เมเลคทรงเรียกอับ ราฮัม มาและตรัส กับท่า
นว่า “เจ้าได้ กระทํา อะไรแก่พวกเรา เราได้ กระทํา ผิด อะไร
ต่อ เจ้า ที่เจ้า นํา บาป ใหญ่ โต มายัง เรา และ ราช อาณาจักร
ของเรา เจ้าได้ กระทํา สิง่ ซึ่ง ไม่ ควรกระทํา แก่เรา ” 10 อาบี เม
เลคตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า “เจ้าคิด อะไรเจ้า จึง ได้ กระทํา สิง่ นี้ ”
11 อับ ราฮัมทูล ว่า “เพราะข้า พระองค์ คิด ว่า ไม่มีความเกรง
กลัว พระเจ้า ในสถานที่นี่ เป็น แน่ พวกเขาจะฆ่า ข้า พระองค์
เพราะเห็น แก่ ภรรยาของข้า พระองค์ 12 ยิง่ กว่า นั ้น นางเป็น
น้ องสาวของข้า พระองค์จริงๆ นางเป็น บุตรสาวของบิดาข้า
พระองค์ แต่ไม่ใช่บุตรสาวของมารดาข้า พระองค์ และนาง
ได้ มาเป็น ภรรยาของข้า พระองค์ 13 ต่อ มาเมื่อ พระเจ้า ทรง
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โปรดให้ข้าพระองค์ต้องเร่รอ
่ นจากบ้านบิดาของข้าพระองค์
ข้า พระองค์ จึง พูดกับ นาง ว่า ‘นี่ เป็น ความ กรุ ณา ซึ่ง เจ้า จะ
สําแดง ต่อ ข้าพเจ้า ใน สถาน ที่ทุกๆ แห่ง ที่ เรา จะ ไป นั ้น ขอ
ให้กล่าว ถึง ข้าพเจ้า ว่า เขา เป็น พี่ ชาย ขอ งดิฉั น ’ ” 14 อาบี
เมเลคจึง ทรงนํา แกะ วัว และทาสชายหญิง และประทาน
ให้แก่อับ รา ฮัม แล้ว ทรง คืน ซา ราห์ ภรรยา ของ อับ รา ฮัม
ให้ ท่าน ไป 15 แล้ วอาบี เม เลคตรัสว่า “ดูเถิด แผ่น ดิน ของ
เราก็อยูต่
่ อ หน้า เจ้า เจ้าจะอาศัย อยูที
่ ่ไหนก็ได้ตามใจชอบ ”
16 พระองค์ตรัสกับซาราห์ว่า “ดูเถิด เราให้เงินหนึ่ งพันแผ่น
แก่พีชายของเจ้
่
า ดูเถิด พีชายจะคลุ
่
ม ตาเจ้า ต่อ หน้า ทุก คน
ที่อยูกั
่ บ เจ้า และ คน ทัง้ ปวง” นาง ก็ถูก ติ เตียน ด้วย ถ้อยคํา
เหล่า นี้ 17 เพราะ ฉะนั ้น อับ รา ฮัม ก็ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า
พระเจ้า ทรงรักษาอาบี เมเลค และมเหสี ของพระองค์ และ
ทาสหญิงให้หาย และเขาเหล่านั ้นก็มีบุตร 18 เพราะว่าพระเย
โฮวาห์ได้ทรงปิด ครรภ์สตรีในราชสํานั ก ของอาบี เมเลคทุก
คน เพราะเรือ
่ งซาราห์ภรรยาอับราฮัม

21

การกําเนิ ดของอิสอัค
พระเยโฮวาห์ทรงเยีย
่ มซาราห์เหมือนที่พระองค์ตรัส ไว้
และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา แก่ ซา ราห์ดัง ที่พระองค์ทรง
ตรัสไว้ 2 เพราะซาราห์ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง
ให้อบ
ั ราฮัมเมื่อท่านชรา ตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่าน
3 อับราฮัมตัง
้ ชื่อบุตรชายที่เกิดแก่ท่าน ผู้ซึ่งซาราห์คลอดให้
ท่านนั ้นว่า อิส อัค 4 แล้วอับ ราฮัม ทํา พิธเข
ี ้าสุหนัต ให้แก่อิส
อัคบุตร ชาย ของ ตน เมื่อมีอายุแปด วัน ดัง ที่พระเจ้า ทรง
บัญชา แก่ท่าน 5 อับ รา ฮัม มีอายุหน่งึ ร้อย ปี เมื่ออิสอัคบุตร
ชายเกิด แก่ท่าน 6 นางซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้า ทรงกระทํา
1
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ให้ข้าพเจ้าหัวเราะ ดังนั ้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับ
ข้าพเจ้า” 7 นางกล่าวอีกว่า “ใครจะพูดกับ อับ ราฮัม ได้ วา่ ซา
ราห์ จะให้ ลูกอ่อ นกิน นม เพราะข้าพเจ้า ก็ได้คลอดบุตรชาย
คนหนึ่ งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้ว” 8 เด็กนั ้นก็เติบโตขึ้นและ
หย่านมและอับ ราฮัม จัดการเลี้ยงใหญ่ ในวัน นั ้น เมื่ออิ สอัค
หย่านม
9

นางฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออก

แต่ซา ราห์เห็ นบุตร ชาย ของ ฮา การ์ คน อียป
ิ ต์ ซึ่ง นาง
คลอดให้อับ ราฮัม กําลัง หัวเราะเล่น อยู่ 10 นางจึง พูดกับ อับ
ราฮัม ว่า “ไล่ทาสหญิง คนนี้ กับ บุตรชายของนางไปเสีย เถิด
เพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้ จะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วม
กับอิสอัคบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้” 11 อับราฮัมกลุ้มใจมาก
เพราะเรือ
่ งบุตรชายของท่าน 12 แต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัม
ว่า “เจ้าอย่า โศกเศร้า ในสายตาของเจ้า เพราะเรือ
่ งเด็ก นั ้น
และเพราะทาสหญิง ของเจ้า เลย ทุกสิ่ ง ที่ ซาราห์กล่า วกับ
เจ้า เจ้าก็จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรียกเชื้อสาย
ของเจ้า ทางสายอิ สอัค 13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิง นั ้น
เราจะกระทําให้เป็นชนชาติหน่งด
ึ ้วย เพราะเขาเป็นเชื้อสาย
14
ของเจ้า” อับ ราฮัม จึง ลุก ขึ้น แต่เช้า มืด ให้ขนมปัง และนํ้า
หนึ่ งถุงหนั งแก่ฮาการ์ ใส่บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั ้นแล้วส่ง
นางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารแห่ง
เบเออร์เชบา 15 และนํ้า ในถุง หนั ง นั ้นก็ หมดไป นางก็ วาง
เด็ก นั ้น ไว้ใต้พุ่ม ไม้แห่ง หน่งึ 16 แล้ วนางก็ ไปนั ่ง ลงห่างออก
ไปตรงหน้า เด็ก นั ้น ประมาณเท่ากับ ระยะลูก ธนูตก เพราะ
นางพูด ว่า “อย่า ให้ ข้า เห็น ความตายของเด็ก นั ้น เลย” นาง
ก็ นั่ง อยู่ ตรงหน้า เด็ก นั ้น แล้ว ตะเบ็ง เสียงร้องไห้ 17 พระเจ้า
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ทรงสดับ เสียงร้องของเด็ก นั ้น และทูต สวรรค์ ของพระเจ้า
จึง เรียกฮาการ์จากฟ้า สวรรค์กล่า วกับ นางว่า “ฮาการ์ เจ้า
เป็น อะไรไป อย่า กลัว เลย เพราะว่า พระเจ้า ทรงสดับ เสียง
ของเด็ก ณ ที่ที่เขาอยูน
่ ั ้นแล้ว 18 ลุกขึ้นอุ้มเด็กนั ้น เอามือจับ
เขาไว้ให้แน่ น เพราะเราจะทําให้ เขาเป็น ชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง
” 19 แล้ว พระเจ้า ทรงเบิก ตาของนาง นางก็เห็ นบ่อ นํ้า แห่ง
หนึ่ ง จึง ไปเติมน้าํ เต็ม ถุง หนั ง และให้ เด็ก นั ้น ดื่ม 20 พระเจ้า
ทรงสถิตกับเด็กนั ้น เขาเติบโตขึ้น อาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
และเป็นนั กธนู 21 เขาอาศัยอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารแห่งปาราน
มารดาก็หาภรรยาคนหนึ่ งจากประเทศอียป
ิ ต์ให้เขา
อับ รา ฮัม อาศัย อยูที
่ ่เบ เอ อร์เช บา อับ รา ฮัม ทํา พันธ
สัญญากับกษั ตริย์อาบีเมเลค
22 และ ต่อ มา ใน คราว นั ้น อาบี เม เลค และ ฟี
โคล์ผู้บัญชาการ ทหาร ของ พระองค์ พูดกับ อับ รา ฮัม ว่า
“พระเจ้า ทรงสถิตกับท่านในทุก สิง่ ที่ ท่านกระทํา 23 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้า ให้แก่เราที่นี่ ว่า
ท่านจะไม่ประพฤติการคดโกงต่อเรา หรือโอรสของเรา หรือ
ต่อ หลานของเรา แต่ดัง ที่เราภักดี ต่อ ท่าน ท่านจงภักดี ต่อ
เราและต่อ แผ่น ดิน ซึ่ง ท่านอาศัย อยูนี
่ ้ ” 24 อับ ราฮัม ก็ ทูล ว่า
“ข้าพเจ้า ยอม ปฏิญาณ ” 25 อับ รา ฮัม ก็ร้อง ทุกข์ต่อ อาบี เม
เลค เรือ
่ งบ่อนํ้า ที่ ข้า ราชการอาบี เมเลคยึด เอาไป 26 อาบี เม
เลคตรัสว่า “เราไม่รู ว่้ าใครทําอย่างนี้ ทัง้ ท่านก็มิได้บอกเรา
เราก็ ยงั ไม่ได้ยิน เรือ
่ งจนวัน นี้ ” 27 อับ ราฮัม จึง นํา แกะและ
วัว มาถวายแก่อาบี เมเลค ทัง้ สองฝ่ายก็ ทํา พันธสัญญากัน
28 อับ ราฮัม ได้ แยกลูก แกะตัว เมีย จากฝูง ไว้ต่างหากเจ็ด ตัว
29 อาบี เมเลคตรัส ถามอับ ราฮัมว่า “ลูก แกะตัว เมีย เจ็ด ตัวที่
ท่านแยกไว้ ต่างหากนั ้น หมายความว่า อะไร” 30 ท่านทูล ว่า
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“ขอพระองค์ รบลู
ั กแกะตัว เมีย เจ็ด ตัวนี้ จากมือ ข้า พระองค์
เพื่อ จะ ได้ เป็น พยาน แก่ ข้า พระองค์ว่า ข้า พระองค์ได้ขุด
บ่อนํ้า นี้ ” 31 เหตุฉะนี้ ท่าน จึง เรียก ที่ นั ้นว่า เบ เอ อร์เช บา
เพราะ ว่า ทัง้ สอง ได้ ปฏิญาณ กัน ไว้ 32 ทัง้ สอง กระทํา พันธ
สัญญา กันที่เบ เอ อร์เช บา ดังนี้ แหละ แล้ วอาบี เม เลค และ
ฟี โคล์ผู้บัญชาการ ทหาร ของ พระองค์ได้ลุก ขึ้น แล้วก็กลับ
ไปยัง แผ่น ดิน ของชาวฟี ลิ ส เตีย 33 อับ ราฮัม ปลูก ต้น แทมริ
สก์ไว้ที่เบเออร์เชบา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า นิ รัน ดร์ที่ นั ่น 34 อับ ราฮัม อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน
ชาวฟีลิสเตียหลายวัน

22

การถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชาในแผ่นดินโมริยาห์
และ ต่อ มา ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระเจ้า ทรง
ลองใจ อับ รา ฮัม และ ตรัส กับท่า นว่า “อับ รา ฮัม ” ท่าน ทูล
ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์อยูที
่ ่ นี่ พระเจ้า ข้า” 2 พระองค์ตรัสว่า
“จงพาบุตรชายของเจ้าคืออิสอัค บุตรชายคนเดียวของเจ้า
ผู้ที่เจ้า รัก ไป ยัง แผ่น ดิน โม ริ ยาห์ และ ถวาย เขา ที่ นั ่น เป็น
เครือ
่ งเผาบูชา บนภูเขาลูก หนึ่ ง ซึ่ง เราจะบอกแก่เจ้า ” 3 อับ
ราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด ผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่ม
ไปกับท่านด้วยสองคนกับ อิส อัคบุตรชายของท่าน ท่านตัด
ฟืน สําหรับ เครือ
่ ง เผา บูชา แล้ว ลุก ขึ้น เดิน ทาง ไป ยัง ที่ ซึ่ง
พระเจ้าทรงตรัสแก่ท่าน 4 พอถึงวันที่สามอับราฮัมเงยหน้า
ขึ้น แลเห็นที่ นั้น แต่ไกล 5 อับ ราฮัม จึง พูดกับ คนใช้หนุ่ม ของ
ท่านว่า “อยูกั
่ บลาที่นี่ เถิด เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการ
ที่โน้ น แล้ วจะ กลับ มา พบ เจ้า” 6 อับ รา ฮัม เอา ฟืน สําหรับ
เครือ
่ งเผาบูชาใส่ บ่า อิส อัคบุตรชายของตน ถือ ไฟและมีด
1
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แล้ว พ่อ ลูก ไปด้วยกัน 7 อิส อัค พูดกับ อับ ราฮัม บิดาว่า “บิดา
เจ้าข้า” และท่านตอบว่า “ลูกเอ๋ย พ่ออยูที
่ ่นี่” ลูกจึงว่า “นี่ ไฟ
และฟืน แต่ลูก แกะสําหรับ เครือ
่ งเผาบูชา อยูที
่ ่ไหน ” 8 อับ
ราฮัม ตอบว่า “ลูก เอ๋ย พระเจ้า จะทรงจัดหาลูก แกะสําหรับ
พระองค์ เองเป็น เครือ
่ งเผาบูชา ” พ่อ ลูก ทัง้ สองก็ เดิน ต่อ ไป
9
ด้วยกัน เขาทัง้ สองมาถึงที่ ซ่ึงพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ อับ
ราฮัม ก็ สร้างแท่น บูชาที่นั ่น เรียงฟืน เป็น ระเบียบ แล้ว มัด
อิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่น บูชาบนฟืน 10 แล้วอับ ราฮัม ก็
ยื่นมือ จับ มีด จะฆ่า บุตรชาย 11 แต่ทูต สวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์ เรียกท่านจากฟ้า สวรรค์ว่า “อับ ราฮัม อับ ราฮัม ” และ
ท่านตอบว่า “ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่ พระเจ้าข้า” 12 และพระองค์
ตรัสว่า “อย่า แตะ ต้อง เด็ก นั ้น หรือ กระทํา อะไร แก่ เขา เลย
เพราะบัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่า เจ้า ยําเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่า เจ้า
มิได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า จาก
เรา”
อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค

13

อับ ราฮัม เงยหน้า ขึ้น มองดู และดูเถิด ข้างหลัง ท่านมี
แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เขาของมัน ติดอยู่ ในพุ่ม ไม้ทึบ อับ ราฮัม ก็ ไป
จับ แกะผู้ ตัวนั ้ นมาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแทนบุตรชาย
ของท่าน 14 อับ ราฮัม จึง เรียกสถานที่ นั้นว่า เยโฮวาห์ยเิ รห์
อย่างที่ เขาพูดกัน ทุก วัน นี้ ว่า “ที่ภูเขาของพระเยโฮวาห์นั ้น
พระองค์ทรงทอดพระเนตร”
พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับราฮัม

15

ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ เรียกอับ ราฮัม ครัง้ ที่ สอง
มาจากฟ้า สวรรค์ 16 และตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
ปฏิญาณ โดย ตัว เรา เอง ว่า เพราะ เจ้า กระทํา อย่าง นี้ และ
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มิได้หวง บุตร ชาย ของ เจ้า คือบุตร ชาย คน เดียว ของ เจ้า
17 เรา จะ อวยพร เจ้า แน่ เรา จะ ทวี เชื้อ สาย ของ เจ้า ให้มาก
ขึ้น ดัง ดวงดาว ใน ท้องฟ้า และ ดัง เม็ด ทราย บน ฝั่ ง ทะเล
เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์
18 ประชาชาติทัง
้ หลายทัว่ โลกจะได้ พรเพราะเชื้อ สายของ
เจ้า เพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา” 19 อับราฮัมจึงกลับ
ไปหาคนใช้หนุ่ม ของท่าน เขาก็ลุกขึ้น แล้ว พากัน กลับ ไปยัง
เมืองเบเออร์เชบา อับราฮัมก็อาศัยอยูที
่ ่เบเออร์เชบา 20 และ
ต่อ มาภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ มีคนมาบอกอับ ราฮัม ว่า
“ดูเถิด มิล คาห์ บังเกิด บุตร ให้แก่นา โฮร์ น้อง ชาย ของ ท่าน
ด้วยแล้ว 21 คือ ฮูสบุตรหัวปี บูสน้ องชายของเขา เคมู เอลบิ
ดาของอารัม 22 เคเสด ฮาโซ ปิ ลดาช ยิดลาฟ และเบธูเอล”
23 เบธู เอลให้ กําเนิ ด บุตรสาวชื่อ เรเบคาห์ ทัง
้ แปดนี้ มิลคาห์
บังเกิด ให้ นาโฮร์ น้ องชายของอับ ราฮัม 24 และภรรยาน้ อย
ของเขาที่ ช่อ
ื เรอูมาห์ ก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม ทาหาช และ
มาอาคาห์

23

นางซาราห์สิ้น ชีวต
ิ ที่ เฮโบรน แล้ว ถูก ฝัง ไว้ในถํ้า มัค เปลาห์
1 ซาราห์มีอายุหน่ง
ึ ร้อยยีสิ
่ บเจ็ด ปี ซาราห์มีชีวิต ถึง อายุนี้
2 แล้ว ซา ราห์ก็สิ้น ชีวต
ิ ที่ เมือง คี ริ ยา ทอา รบา คือ เมือง เฮ
โบรน ในแผ่น ดิน คานาอัน อับ ราฮัม ไว้ทุกข์ให้ซาราห์ และ
ร้องไห้ คิดถึง นาง 3 อับ ราฮัม ยืน ขึ้น หน้า ศพพูดกับลูกหลาน
ของเฮทว่า 4 “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัย
อยู่ท่ามกลางท่าน ขอท่านให้ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุสาน
เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ ฝัง ผู้ ตาย ของ ข้าพเจ้า ให้ พ้น สายตา ไป”
5 ลูก หลาน ของ เฮท ตอบ อับ รา ฮัม ว่า 6 “นาย เจ้าข้า โปรด
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ฟัง พวกเรา ท่านเป็น เจ้า นายจากพระเจ้า ท่ามกลางเรา ขอ
ให้ฝัง ผู้ ตาย ของ ท่าน ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ ที่ดีที่สุด ของ เรา เถิด
ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่ จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่ให้ท่าน หรือ
ขัด ขวาง ท่าน มิให้ฝัง ผู้ ตาย ของ ท่าน” 7 อับ รา ฮัม ก็ลุก ขึ้น
กราบลงต่อ หน้า ลูก หลานของเฮทชาวแผ่น ดิน นั ้น 8 และ
พูดกับ พวก เขา ว่า “ถ้า ท่าน ยินยอม ให้ ข้าพเจ้า ฝัง ผู้ ตาย
ของข้าพเจ้า ให้ พ้น สายตาไปแล้ว ขอฟัง ข้าพเจ้า เถิด และ
วิง วอน เอ โฟ รน บุตร ชาย โศ หาร์ เพื่อ ข้าพเจ้า 9 ขอ ให้เขา
ให้ ถํ้า มัค เป-ลาห์ ซึ่ง เขา ถือ กรรมสิทธิ์ นั้น แก่ข้าพเจ้า มัน
อยูที
่ ่ปลายนา ของ เขา ขอ ให้เขา ขาย ให้ ข้าพเจ้า เต็ม ตาม
ราคา ให้ เป็น กรรมสิทธิ์ สําหรับ ใช้ เป็น สุสาน ท่ามกลาง หมู่
พวกท่าน” 10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัย อยู่ท่ามกลางลูก หลานของ
เฮท เอโฟรนคนฮิตไทต์ จึงตอบอับราฮัมให้บรรดาลูกหลาน
ของ เฮท ผู้ที่เข้า ไป ที่ประตูเมือง ของ เขา ฟัง ว่า 11 “อย่า เลย
นายเจ้าข้า โปรดฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ให้นานน
ั ้ แก่ ท่านและ
ให้ ถ้ํา ที่อยูในนานั
่
้น แก่ท่าน ด้วยข้าพเจ้า ให้แก่ท่านต่อ หน้า
ลูก หลานประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญ ฝัง ผู้ ตายของท่าน
เถิด” 12 อับ ราฮัม ก็ กราบลงต่อ หน้า ชาวแผ่น ดิน นั ้น 13 และ
ท่าน พูดกับ เอ โฟ รน ให้ ชาว แผ่น ดิน นั ้น ฟัง ว่า “แต่ถ้า ท่าน
ยินยอม ให้แล้ว ขอ ฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ จ่าย ค่า นา นั ้น
ขอรับ เงิน จากข้าพเจ้า เถิด และข้าพเจ้า จะได้ ฝัง ผู้ ตายของ
ข้าพเจ้าที่นั ่น” 14 เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า 15 “นายเจ้าข้า ขอ
ฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้ มีราคาเป็นเงินสี่รอ
้ ยเชเขล สํา
หรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร ฝังผูต
้ ายของท่านเถิด” 16 อับ
ราฮัมก็ ฟังคําของเอโฟรน แล้วอับราฮัมก็ ชงั ่ เงินให้เอโฟรน
ตามจํานวนที่ เขาบอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือเงินสี่
ร้อยเชเขลตามนํ้า หนั ก ที่ พวกพ่อค้า ใช้ กัน ในเวลานั ้น 17 นา
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ของเอโฟรนในมัค เป-ลาห์ ซึ่ง อยูหน
่ ้ามัมเร มีนากับ ถํ้า ซึ่ง
อยู่ ในนั ้น และต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในนาตลอดทัว่ บริเวณนั ้น
18
จึง ได้ขาย ให้แก่อับ ราฮัม เป็น กรรมสิทธิต
์ ่อ หน้า ลูก หลาน
ของ เฮท คือ ต่อ หน้า บรรดา ผู้ที่เข้า ไป ที่ประตูเมือง ของ เขา
19 ต่อ มาอับ ราฮัม ก็ ฝัง ศพนางซาราห์ ภรรยาของตน ในถํ้า
ที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือ เมืองเฮโบรน ในแผ่น ดิน คา
นาอัน 20 นาและถํ้า ซึ่ง อยู่ ในนั ้น ลูก หลานของเฮทยอมขาย
ให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน

24
อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสําหรับอิสอัค
ฝ่าย อับ รา ฮัม ก็ ชรา แล้ว มีอายุมาก ทีเดียว และ
พระ เย โฮ วาห์ ทรง อวย พระพร อับ ราฮัมทุก ประการ 2 อับ
รา ฮัม พูดกับ คนใช้ ของ ท่าน ที่มีอาวุโส ที่สุด ใน บ้าน ผู้
ดูแล ทรัพย์สมบัติทุกอ ย่าง ของ ท่าน ว่า “เอา มือ เจ้า วาง
ไว้ใต้ขาอ่อนของเรา 3 แล้วเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนาม
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และพระเจ้า แห่ง แผ่น
ดิน โลก ว่า เจ้า จะไม่ หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตร
สาวของคนคานาอัน ที่เราอาศัยอยูท
่ ่ามกลางเขานี้ 4 แต่เจ้า
จะไปยังประเทศและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาคนหนึ่ ง
ให้แก่อิสอัคบุตรชายของเรา” 5 คนใช้ก็เรียนท่านว่า “หากว่า
หญิง นั ้น จะไม่ เต็มใจมากับ ข้าพเจ้า ยังแผ่น ดิน นี้ ถ้า เช่น นั ้น
ข้าพเจ้า มิ ต้อง นํา บุตร ชาย ของ ท่าน กลับ ไป ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง
ท่าน จาก มา นั ้น หรือ” 6 อับ รา ฮัม พูดกับ เขา ว่า “ระวัง อย่า
พาบุตรชายของเรากลับ ไปที่ นั่นอีก 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ง ฟ้า สวรรค์ ผู้ทรงนํา เรามาจากบ้านบิดาเรา และจาก
แผ่น ดิน แห่ง ญาติ ของ เรา พระองค์ตรัส กับ เรา และ ทรง
1
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ปฏิญาณกับเราว่า ‘เราจะมอบแผ่นดินนี้ ให้แก่เชื้อสายของ
เจ้า’ พระองค์จะ ทรง ใช้ทูต สวรรค์ของ พระองค์ ไป ข้าง หน้า
เจ้า เจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้บุตรชายของเราจากที่นั ่น
8 ถ้าหญิงนั ้นไม่เต็มใจมากับเจ้า เจ้าก็จะพ้นจากคําปฏิญาณ
ของเรานี้ แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นก็แล้ว
กัน ” 9 คนใช้จึง เอามือ ของเขาวางใต้ ขาอ่อนของอับ ราฮัม
นายของตน และปฏิญาณต่อท่านตามเรือ
่ งนี้ 10 คนใช้นําอูฐ
สิบ ตัว ของนายมาแล้ว ออกเดิน ทางไป ด้วยว่า ข้าวของทัง้
สิน
้ ของนายเขาอยูใ่ นอํานาจของเขา เขาลุกขึ้นไปยังเมโสโป
เตเมีย ถึงเมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้อูฐคุกเข่าลงที่ รม
ิ บ่อนํ้า
ข้างนอกเมืองเวลาเย็น ซึ่ง เป็น เวลาที่ผู้หญิง ออกมาตัก นํ้า
12 เขาอธิษฐานว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ
ราฮัม นายของข้า พระองค์ ขอทรงประทานความสําเร็จ แก่
ข้า พระองค์ ในวัน นี้ และขอทรงสําแดงความเมตตาแก่ อบ
ั
รา ฮัม นาย ของ ข้า พระองค์ 13 ดูเถิด ข้า พระองค์ กําลัง ยืน
อยูที
่ ่ริมบ่อนํ้า และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้ กําลังออก
มาตัก นํ้า 14 ขอให้หญิง สาวคนที่ ข้า พระองค์ จะพูดกับ นาง
ว่า ‘โปรดลดเหยือกของนางลงให้ ข้าพเจ้า ดื่มน้าํ ’ และนาง
นั ้น จะ ว่า ‘เชิญ ดื่ม เถิด และ ข้าพเจ้า จะ ให้ นํ้า อูฐ ของ ท่าน
กิน ด้วย’ ให้คนนั ้น เป็น คนที่พระองค์ทรงกําหนดสําหรับ อิส
อัค ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ อย่าง นี้ ข้า พระองค์ จะ ทราบ ได้ว่า
พระองค์ทรงสําแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์”
พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
และต่อ มาเมื่อ เขาอธิษฐานยัง ไม่ทัน เสร็จ ดูเถิด เรเบ
คาห์ ผู้ที่เกิดแก่เบธูเอลบุตรชายของนางมิลคาห์ภรรยาของ
นาโฮร์น้องชายของอับ ราฮัม ก็แบกไหนํ้า ของนางเดิน ออก
มา 16 หญิง สาวนั ้น งามมาก เป็น พรหมจารี ยงั ไม่มีชายใด
15
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สมสู่นาง นางก็ ลงไปที่บ่อน้าํ เติมน้าํ เต็ม ไหนํ้า แล้วก็ ข้น
ึ มา
17 คนใช้นั ้นก็ วิง
่ ไป ต้อนรับ นาง แล้ว พูด ว่า “ขอน้าํ จาก ไห
นํ้า ของ นาง ให้ ข้าพเจ้า ดื่ม สัก หน่ อย” 18 นาง ตอบ ว่า “นาย
เจ้าข้า เชิญ ดื่ม เถิด” แล้ วนางก็รีบลดไหนํ้า ของนางลงมา
ถือ ไว้แล้ว ให้ เขา ดื่ม 19 เมื่อ ให้ เขา ดื่ม เสร็จ แล้ว นาง จึง ว่า
“ข้าพเจ้า จะตัก นํ้า ให้ อูฐ ของท่านกิน จนอิมด
่ ้วย” 20 นางรีบ
เทนํ้า ในไหนํ้า ของนางใส่ รางแล้ววงิ่ ไปตัก นํ้า ที่ บ่ออีก นาง
ตัก นํ้า ให้ อูฐ ทัง้ หมด ของ เขา 21 ชาย นั ้น เพ่งดู นาง เงียบๆ
เพื่อ ตรึก ตรอง ดู ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้การ เดิน ทาง ของ
ตนบังเกิด ผลหรือ ไม่ 22 และต่อ มาเมื่ออูฐ กิน นํ้า เสร็จ แล้ว
ชายนั ้นก็ให้แหวนทองคํา หนั ก ครึง่ เชเขล และกําไลสําหรับ
ข้อมือ นาง คู่หน่งึ ทอง หนั ก สิบ เช เขล 23 และ พูด ว่า “ขอบ
อก ข้าพเจ้า ว่า นาง เป็น บุตร สาว ของ ใคร ใน บ้าน บิดา ของ
นางนั ้นมีที่ให้พวกเราพัก อาศัย บ้างไหม” 24 นางตอบเขาว่า
“ข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของนางมิลคาห์
ซึ่ง นาง บังเกิด ให้ กับ นา โฮร์” 25 นาง พูด เสริม ว่า “เรา มี ทัง้
ฟางและเสบียงพอ และมีที่ให้พักด้วย” 26 ชายนั ้นกก
็ ้มศีรษะ
ลง นมัสการ พระ เย โฮ วาห์ 27 และ อธิษฐาน ว่า “สรรเสริญ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายของข้า พระองค์
ผู้มิได้ทรงทอดทิง้ ความกรุ ณา และความจริง ของพระองค์
ต่อ นาย ส่วน ข้า พระองค์ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง นํา มา ตาม
ทางจนถึงบ้านหมู่ญาติของนายข้าพระองค์” 28 แล้วหญิงสา
วนั ้นก็ วิง่ ไป บอก คนใน ครอบครัว ของ มารดา ถึง เรือ
่ ง เหล่า
นี้ 29 เรเบคาห์มีพี่ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาบัน ลาบันวงิ่ ไปหาชาย
คน นั ้นที่บ่อนํ้า 30 และ ต่อ มา เมื่อ ท่าน เห็น แหวน และ กําไล
ที่ ข้อมือ น้ องสาว และเมื่อ ท่านได้ยน
ิ คํา ของเรเบคาห์ น้อง
สาว ว่า “ชาย นั ้น พูดกับ ข้าพเจ้า อย่าง นี้ ” ท่าน ก็ ไป หา ชาย
นั ้น และ ดูเถิด เขา กําลัง ยืน อยู่ กับ อูฐ ที่บ่อนํ้า 31 ท่าน พูด
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ว่า “ข้า แต่ ท่านผู้รบ
ั พระพรของพระเยโฮวาห์ เชิญ เข้า มา
เถิด ท่าน ยืน อยู่ ข้าง นอก ทําไม เพราะ ข้าพเจ้า เตรียม บ้าน
และ เตรียม ที่ สําหรับ อูฐ แล้ว” 32 ชาย นั ้น จึง เข้าไป ใน บ้าน
ลาบันก็แก้อูฐ ของ เขา ให้ฟาง และ อาหาร สําหรับ อูฐ ให้นํ้า
ล้างเท้าเขาและคนที่มากับเขา 33 แล้วจัดอาหารมาเลี้ยงเขา
แต่เขาว่า “ข้าพเจ้า จะไม่รับ ประทาน จนกว่า ข้าพเจ้า จะพูด
ถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบหมายมานั ้นให้ท่านฟังเสียก่อน”
ลาบันก็ว่า “เชิญพูดเถิด”
เอลีเยเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง
34 เขาจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็ นคนใช้ของอับราฮัม 35 พระเย
โฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมากมาย ท่านก็
เจริญขึ้น และพระองค์ ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูงวัว
เงิน และทอง คนใช้ชายหญิง อูฐ และลา 36 และนางซาราห์
ภรรยา นาย ข้าพเจ้า ได้ บังเกิด บุตร ชาย คน หนึ่ ง ให้แก่นาย
เมื่อ นางแก่แล้ว และนายก็ ยกทรัพย์สมบัติทัง้ หมดให้บุตร
37 นายให้ ข้าพเจ้า ปฏิญาณว่า ‘เจ้าอย่า หาภรรยาให้แก่บุตร
ชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ซึ่ง เราอาศัย อยู่
ในแผ่นดินของเขานี้ 38 แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและ
ไปยังหมู่ญาติของเรา และหาภรรยาคนหนึ่ งให้แก่บุตรชาย
ของเรา’ 39 ข้าพเจ้าพูดกับนายว่า ‘หญิงนั ้นอาจจะไม่ยอมมา
กับข้าพเจ้า’ 40 แต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ซึ่ง
เราดําเนิ น อยู่ ต่อ พระองค์ จะทรงใช้ทูต สวรรค์ของพระองค์
ไป กับ เจ้า และ ให้ ทาง ของ เจ้า บังเกิด ผล และ เจ้า จะ หา
ภรรยาคนหนึ่ งให้บุตรชายของเราจากหมู่ญาติของเรา และ
จากบ้านบิดาของเรา 41 แล้วเจ้าจะพ้นจากคําปฏิญาณของ
เรา เมื่อเจ้ามาถึงหมู่ญาติของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ยอมให้หญิง
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นั ้น เจ้า ก็ พ้น จาก คํา ปฏิญาณ ของ เรา’ 42 วัน นี้ ข้าพเจ้า
มาถึงบ่อ นํ้า และทูล ว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
อับ ราฮัม นายของข้า พระองค์ ถ้า บัดนี้ พระองค์ทรงโปรดให้
ทางที่ ข้า พระองค์ ไปนั ้น เกิด ผล 43 ดูเถิด ข้า พระองค์ กําลัง
ยืน อยูที
่ ่บ่อนํ้า และต่อ มาเมื่อ สาวพรหมจารี ออกมาตัก นํ้า
และข้าพระองค์พูดกับนางด้วยว่า “ขอน้าํ ให้ข้าพเจ้าดื่มจาก
ไหนํ้า ของนางสัก หน่ อย” 44 และนางจะตอบข้า พระองค์ว่า
“เชิญ ดื่ม เถิด และ ข้าพเจ้า จะ ตัก นํ้า ให้ อูฐ ของ ท่าน ด้วย”
ให้ผู้นั ้น เป็น หญิง ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กําหนด ตัว ไว้ สําหรับ
บุตร ชาย ของ นาย ข้า พระองค์’ 45 เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ใน
ใจ ไม่ทัน ขาดคํา ดูเถิด นาง เรเบ คาห์ แบก ไห นํ้า ของ นาง
เดิน ออก มา นาง ลง ไป ตัก นํ้า ที่บ่อนํ้า ข้าพเจ้า พูดกับ นาง
ว่า ‘ขอน้าํ ให้ ข้าพเจ้า ดื่ม หน่ อย’ 46 นางก็รีบลดไหนํ้า จากบ่า
ของนางและว่า ‘เชิญ ดื่ม เถิด แล้ว ข้าพเจ้า จะให้ น้ํา แก่ อูฐ
ของท่านด้วย’ ข้าพเจ้าจึงด่ม
ื และนางก็ ตักนํ้าให้อูฐกินด้วย
47 แล้ว ข้าพเจ้า ถามนางว่า ‘นางเป็ น บุตรสาวของใคร’ นาง
ตอบว่า ‘เป็น บุตรสาวของเบธู เอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่ง
นางมิลคาห์กําเนิ ดให้แก่เขา’ ข้าพเจ้าจึงใส่แหวนที่จมูกของ
นางแล้ว สวมกําไลที่ ข้อมือ นาง 48 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ศีรษะ
ลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญแด่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายข้าพเจ้า ผู้ทรงนํา ข้าพเจ้า มา
ตามทางที่ถูก เพื่อ หาบุตรสาวของน้ องชายนายให้บุตรชาย
ของนาย 49 บัดนี้ ถ้า ท่านยอมแสดงความเมตตาและจริงใจ
ต่อ นาย ข้าพเจ้า แล้ว ขอ กรุ ณา บอก ข้าพเจ้า ถ้า มิ ฉะ นั ้นก็
ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือซ้าย”
นางเรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล
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ลาบัน และ เบธู เอล จึง ตอบ ว่า “สิ่ง นี้ มา จาก พระ เย
โฮ วาห์ เรา จะ พูด ดี หรือ ร้า ยกับท่า นก็ไม่ ได้ 51 ดูเถิด เรเบ
คาห์ก็อยูต่
่ อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยา
บุตรชายนายของท่านดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส แล้ว” 52 และ
ต่อ มาเมื่อ คนใช้ ของอับ ราฮัม ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของท่านทัง้ สอง
ก็กราบลงถึงดินนมัสการพระเยโฮวาห์ 53 แล้วคนใช้ก็นําเอา
เครือ
่ งเงิน และเครือ
่ งทอง พร้ อมกับ เสื้อผ้า มอบให้แก่เรเบ
คาห์ เขา ยัง มอบ ขอ งอันมี ค่า ให้แก่พี่ชาย และ มารดา ของ
นางด้วย 54 แล้วพวกเขาก็รบ
ั ประทานและดื่ม คือเขากับคน
ที่มากับเขา และค้างคืนที่นั ่น และพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้า
คนใช้นั ้นก็กล่าว ว่า “ขอ ให้ข้าพเจ้า กลับ ไป หา นาย ข้าพเจ้า
เถิด” 55 พี่ชาย และ มารดา ของ นาง ว่า “ขอ ให้หญิง สาว อยู่
กับ เรา สัก หน่ อย ก่อน อย่าง น้ อย สัก สิบ วัน แล้ว นาง จะ ไป
ก็ได้ ” 56 แต่ชายนั ้น พูดกับ พวกเขาว่า “อย่า หน่วงข้าพเจ้า
ไว้เลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงให้ ทางของข้าพเจ้า เกิด ผล
แล้ว ขอ ให้ข้าพเจ้า ออก เดิน ทาง เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้กลับ ไป
หา นาย ข้าพเจ้า” 57 พวก เขา ว่า “เรา จะ เรียก หญิง สาว มา
ถาม ดู” 58 พวก เขา ก็ เรียก เรเบ คาห์มาหา และ พูดกับ นาง
ว่า “เจ้าจะไปกับ ชายคนนี้ หรือ ไม่ ” นางตอบว่า “ข้าพเจ้า จะ
ไป” 59 พวกเขาจึงส่งเรเบคาห์น้องสาวกับพี่เลี้ยงของนางไป
พร้อมกับคนใช้ของอับราฮัม และคนของเขา 60 พวกเขาอวย
พรเรเบคาห์ และกล่าวแก่ นางว่า “น้ องสาวเอ๋ย ขอให้เจ้า
เป็น มารดาคนนั บ แสนนั บ ล้าน และขอให้ เชื้อ สายของเจ้า
ได้ประตูเมืองของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ”์
50

อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
แล้วเรเบ คาห์ และ เหล่า สาว ใช้ ของ นา งก็ข้ึนอูฐ ไป กับ
ชายนั ้น คนใช้ก็พาเรเบคาห์ไป 62 ฝ่า ยอิ สอัค มาจากบ่อ นํ้า
63 เวลาเย็นอิ สอัค
ลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัย อยูทางใต้
่
61
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ออกไปตรึกตรองที่ทุ่งนาและท่านก็ เงยหน้าขึ้นมองไป และ
ดูเถิด มีอูฐเดินมา 64 เรเบคาห์เงยหน้าขึ้น เมื่อแลเห็นอส
ิ อัค
65
นางก็ลงจากอูฐ เพราะนางได้พูดกับคนใช้นั้นว่า “ชายคน
โน้ นที่ กําลัง เดิน ผ่านทุ่ง นามาหาเรานั ้น คือ ใคร” คนใช้นั ้น
ตอบว่า “นายของข้าพเจ้า เอง” นางจึง หยิบ ผ้า คลุม หน้า มา
คลุม 66 คนใช้บอก ให้ อส
ิ อัค ทราบ ทุก อย่าง ที่ เขา ได้ กระทํา
ไป 67 อิส อัค ก็ พานางเข้า มาในเต็นท์ ของนางซาราห์ มารดา
ของท่านและรับเรเบคาห์ไว้ นางก็เป็นภรรยาของท่าน และ
ท่านก็ รก
ั นาง อิส อัค ก็ได้รับ ความปลอบประโลมภายหลัง ที่
มารดาของท่านสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

25

บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์
1 อับราฮัมได้ ภรรยาอีกคนหนึ่ ง ชื่อ เคทู ราห์ 2 นางก็ คลอด
บุตรให้แก่ท่านชื่อ ศิ มราน โยกชาน เมดาน มีเดีย น อิ ชบา
กและชู อาห์ 3 โยกชานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เชบาและเดดาน
บุตรชายของเดดาน คืออัสชูริม เลทูชิมและเลอุมมิม 4 บุตร
ชายของมี เดีย นคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบี ดาและเอ
ลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็น ลูก หลานของนางเคทู ราห์ 5 อับ รา
ฮัม ได้ มอบทรัพย์สมบัติทัง้ หมดแก่ อส
ิ อัค 6 แต่อับ ราฮัม ให้
ของขวัญแก่บุตรชายทัง้ หลายของพวกภรรยาน้ อยของท่าน
และให้ พวกเขาแยกไปจากอิ สอัคบุตรชายของท่าน ไปทาง
ทิศตะวันออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
อับราฮัมสิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับนาง
ซาราห์
7 อายุแห่ง ชีวต
ิ ของ อับ รา ฮัม คือ หนึ่ ง ร้อย เจ็ด สิบ ห้า ปี
8 อับ ราฮัมสิ้น ลมหายใจเมื่อ แก่ หง่อมแล้ว และเป็ น คนชรา

หนังสือปฐมกาล 25:9

63

หนังสือปฐมกาล 25:20

มีอายุมาก และถูก รวบรวมไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 9 อิส
อัคและอิชมาเอลบุตรชายของท่านก็ ฝังท่านไว้ในถํ้ามัคเปลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์ คนฮิต ไทต์ ซ่ึง
อยูหน
่ ้ามัมเร 10 เป็น นาที่ อบ
ั ราฮัม ซื้อ มาจากลูก หลานของ
เฮท เขาก็ฝังอับ ราฮัม ไว้ที่ นั่น อยูกั
่ บ ซาราห์ภรรยาของท่าน
11 และต่อ มาหลัง จากที่ อบ
ั ราฮัมสิ้น ชีวต
ิ แล้ว พระเจ้า ทรง
อวยพระพรแก่ อส
ิ อัคบุตรชายของท่าน อิส อัค อาศัย อยู่ รม
ิ
บ่อนํ้าลาไฮรอย
เชื้อสายของอิชมาเอล
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์พันธุของอิ
์
ชมาเอล บุตรชายของอับ
ราฮัม ซึ่งนางฮาการ์คนอียป
ิ ต์สาวใช้ของนางซาราห์กําเนิ ด
13
ให้แก่อับ ราฮัม ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ บรรดาบุตรชายของอิ ชมา
เอล ตามชื่อ ตามพงศ์พันธุ ์ คือเนบาโยธเป็นบุตรหัวปี ของอิ
ชมาเอล เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม 14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา 15 ฮา
ดาร์ เทมา เยทูร ์ นาฟิชและเคเดมาห์ 16 คนเหล่านี้ เป็นบุตร
ชายของอิชมาเอล ชื่อเหล่านี้ เป็นชื่อของพวกเขาตามเมือง
และตามค่ายของเขา เจ้านายสิบ สองคนตามตระกูล ของ
เขา 17 อายุแห่งชีวต
ิ ของอิชมาเอล คือหนึ่ งร้อยสามสิบเจ็ดปี
ท่านสิน
้ ลมหายใจและถูก รวบรวมไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่าน
18 พวกเขาอาศัย อยูตั
่ ง้ แต่เมืองฮาวิ ลาห์ จนถึง เมืองชูร ์ ซึ่ง
อยูหน
่ ้า อียป
ิ ต์ ไปทางทิศ แผ่นดินอัส ซีเรีย และเขาสิน
ิ
้ ชีวต
อยูต
่ รงหน้าบรรดาพีน
่ ้ องของเขา
12

การกําเนิ ดของยาโคบกับเอซาว
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์พันธุของอิ
์
สอัคบุตรชายของอับ ราฮัม
คืออับ ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ออิ สอัค 20 อิส อัคมีอายุสี่สิบปี
เมื่อ ท่าน ได้ ภรรยา คือ เรเบ คาห์บุต รสาว ของ เบธู เอ ล คน
19
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ซีเรีย ชาวเมืองปัด ดานอารัม น้ องสาวของลาบัน คนซีเรีย
21 อิส อัค อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ ภรรยา ของ ท่าน
เพราะนางเป็นหมัน พระเยโฮวาห์ประทานตามคําอธิษฐาน
ของท่าน เรเบคาห์ภรรยาของท่านก็ตัง้ ครรภ์ 22 เด็กก็เบียด
เสียด กัน อยู่ ใน ครรภ์ ของ นาง นาง จึง พูด ว่า “ถ้า เป็น เช่น
นี้ ข้าพเจ้า จะ ทํา อะไร ดี” นาง จึง ไป ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับนางว่า “ชนสองชาติอยูในครรภ์
่
ของ
เจ้า และประชาชนสองพวกที่เกิดจากบัน
้ เอวของเจ้าจะต้อง
แยกกัน พวกหนึ่ งจะมีกําลังมากกว่าอีกพวกหนึ่ ง พีจะปรน
่
24
นิ บัติน้ อง ” เมื่อ กําหนด คลอด ของ นาง มา ถึง แล้ว ดูเถิด
มีลูก แฝดอยู่ ในครรภ์ ของนาง 25 คนแรกคลอดออกมาตัว
แดงมี ขนอยู่ ทัว่ ตัว หมด เขาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า เอซาว 26 ภายหลัง
น้ องชายของเขาก็ คลอดออกมา มือ ของเขาจับ ส้น เท้า ของ
เอซาวไว้ เขาจึงตัง้ ชื่อว่า ยาโคบ เมื่อนางคลอดลูกแฝดนั ้น
อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี
ยาโคบซื้อสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาว
27

เด็ก ชายทัง้ สองนั ้น โตขึ้น เอซาวก็ เป็น พรานที่ชํานาญ
เป็น ชาว ทุ่ง ฝ่าย ยา โคบ เป็น คน เงียบๆ อาศัย อยู่ ใน เต็นท์
28 อิส อัครั ก เอซาว เพราะท่านรับ ประทานเนื้ อที่ เขาล่า มา
แต่นางเรเบคาห์ รก
ั ยาโคบ 29 และยาโคบต้ม ผัก อยู่ เอซาว
กลับมาจากท้องทุ่งแล้วรูส
้ ึกอ่อนกําลัง 30 เอซาวพูดกับยาโค
บว่า “ขอให้ข้า กิน ผัก แดงนั ้น เพราะเราอ่อนกําลัง” เพราะ
ฉะนั ้น เขา จึง ได้ชื่อ ว่า เอ โดม 31 ยา โค บ ว่า “ขาย สิทธิบุตร
หัวปี ของพี่ให้ข้าพเจ้า ก่อนในวัน นี้ ” 32 เอซาวว่า “ดูเถิด ข้า
กําลังจะตายอยูแล้
่ ว สิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่
ข้า เล่า” 33 ยาโคบว่า “ปฏิญาณให้ ข้าพเจ้า ก่อนในวัน นี้ ” เอ
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ซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา และขายสิทธิบุตรหัวปี ของตนแก่
ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่ แดงต้มแก่เอซาว เขา
ก็ กิน และดื่ม แล้ว ลุก ไป ดังนี้ เอซาวก็ดูหมิน
่ สิทธิบุตรหัวปี
ของตน

26

อิสอัคได้รบ
ั พันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
1 เกิดกัน ดาร อาหาร ใน แผ่น ดิน นั ้น นอก เหนื อ จาก การ
กันดาร อา หาร ครังก
้ ่อน ใน สมัยอับ รา ฮัม และ อิส อัค ไป หา
อาบีเมเลคกษั ตริย์แห่งชาวฟีลิสเตียที่เมืองเก-ราร์ 2 พระเย
โฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่า “อย่าลงไปอียป
ิ ต์เลย
3
จงอาศัย ในแผ่น ดิน ซึ่ง เราจะบอกเจ้า เถิด จงอาศัย อยู่ ใน
แผ่น ดิน นี้ แล้ว เราจะอยู่ กับ เจ้า และอวยพรเจ้า เพราะว่า
เราจะให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เจ้าและแก่ เชื้อสายของ
เจ้า เราจะทําให้คําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัม
บิดาของเจ้านั ้นสําเร็จ 4 เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น
ดัง ดาวบนฟ้า และจะให้แผ่นดิน เหล่า นี้ ทัง้ หมดแก่ เชื้อ สาย
ของเจ้า ประชาชาติทัง้ หลายในโลกจะได้ รบ
ั พรก็ เพราะเชื้อ
สายของเจ้า 5 เพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเสียงของเราและ
ได้ รก
ั ษาคํากําชับของเรา บัญญัติของเรา กฎเกณฑ์ของเรา
และราชบัญญัติของเรา”
อิสอัคพูดมุสาเรือ
่ งภรรยาของตน
6 อิส อัค จึง อาศัย อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองนั ้น จึง ถาม
ท่านเรือ
่ งภรรยาของท่าน ท่านจึงว่า “เธอเป็นน้ องสาวของ
ข้าพเจ้า” เพราะท่า นกลัวที่ จะพูด ว่า “เธอเป็น ภรรยาของ
ข้าพเจ้า” คิด ไปว่า “มิฉะนั ้น แล้ว คนเมืองนี้ จะฆ่า ข้าพเจ้า
เพื่อ แย่ง เอาเรเบคาห์” เพราะว่า นางมีรู ป งาม 8 และต่อ มา
เมื่อ ท่านอยูที
่ ่นั ่น นานแล้ว อาบี เมเลคกษั ตริย์ ชาวฟี ลิ ส เตีย
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ทอดพระเนตรตามช่องพระแกล และดูเถิด เห็นอิ สอัค กํา
ลัง หยอก เล่นกับเรเบ คาห์ ภรรยา ของ ตน 9 อาบี เม เลค จึง
เรียกอิส อัค มาเฝ้า และตรัสว่า “ดูเถิด นางเป็น ภรรยาของ
เจ้า แน่ แล้ว ทําไม เจ้า จึง พูด ว่า ‘เธอ เป็น น้ อง สาว ของ ข้า
พระองค์’ ” อิส อัค ทูล พระองค์ว่า “เพราะข้า พระองค์ คิด ว่า
‘มิฉะนั ้น ข้า จะตายเพราะนาง’ ” 10 อาบี เมเลคตรัสว่า “ท่าน
ทํา อะไร แก่พวก เรา ดังนี้ ประชาชน คน หนึ่ ง อาจ จะ เข้าไป
นอน กับ ภรรยา ของ เจ้า ง่ายๆ แล้ว เจ้า จะ นํา ความ ผิด มา
สู่พวก เรา ” 11 อาบี เม เลค จึง ทรง รับสัง่ ประชาชน ทัง้ ปวง
ว่า “ผู้ใดแตะต้องชายคนนี้ หรือ ภรรยาของเขาจะต้องถูก
ประหารชีวต
ิ เป็น แน่ ” 12 อิส อัค ได้ หว่านพืช ในแผ่น ดิน นั ้น
ในปี เดีย วกันนั ้นก็เก็บ ผลได้หน่งึ ร้อยเท่า พระเยโฮวาห์ทรง
อวย พระพร แก่ท่าน 13 อิส อัค ก็ จําเริญ มี กําไร ทวี ยงิ่ ขึ้น จน
ท่านเป็นคนมังม
่ ีมาก 14 ด้วยว่าท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงวัว
เป็นกรรมสิทธิแ
์ ละมีบริวารมากมาย ชาวฟี ลิสเตียจึงอิจฉา
ท่าน 15 ฝ่าย ชาว ฟี ลิ ส เตีย ได้อุด และ เอา ดิน ถม บ่อ ทุกบ่อ
ซึ่ง คนใช้ ของบิดาท่านขุด ไว้ ในสมัยอับ ราฮัม บิดาของท่าน
16 อาบี เมเลคตรัส กับ อิส อัค ว่า “ไปเสีย จากเราเถิด เพราะ
ท่านมีกําลังมากกว่าพวกเรา”
อิสอัคขุดบ่อนํ้าที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยูที
่ ่เบเออร์เชบา
17

อิส อัค จึง ออกจากที่นั ่น ไปตัง้ เต็นท์อยูที
่ ่หุบเขาเก-ราร์
18
และอาศัยอยูที
่ ่นั่น อิสอัคขุดบ่อนํ้าซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับ
ราฮัม บิดาของท่านอีก เพราะหลัง จากที่ อบ
ั ราฮัม ได้สิ้น ชีพ
แล้ว ชาวฟี ลิ ส เตีย ได้อุดเสีย แล้วท่า นก็ ตัง้ ชื่อ ตามชื่อ ที่บิดา
ของท่านตัง้ ไว้ 19 และคนใช้ ของอิ สอัค ขุด ในหุบเขาและพบ
บ่อนํ้า พุพลุ่ง ขึ้น มา 20 คนเลี้ ยง สัตว์ ของ เมือง เก-ราร์ก็มา
ทะเลาะกับ คนเลี้ยงสัตว์ ของอิ สอัคอ้างว่า “นํ้า นั ้น เป็น ของ
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เรา” ท่าน จึง เรียก ชื่อบ่อนั ้นว่า เอ เสก เพราะ เขา ทัง้ หลาย
มา ทะ เลาะ กับท่าน 21 แล้ว พวก เขา ก็ ขุด บ่อนํ้า อีกบ่อ หนึ่ ง
และ ทะเลาะ กัน เรือ
่ ง บ่อ นั ้น ด้วย ท่าน จึง เรียก ชื่อบ่อนั ้นว่า
22
สิตนาห์
ท่าน ย้าย จาก ที่ นั ่น ไป ขุด อีกบ่อ หนึ่ ง แล้ว เขา
ก็มิได้ทะเลาะกันเรือ
่ งบ่อนั ้น ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้นว่า เรโห
โบท ท่านกล่าวว่า “เพราะบัด นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน
ที่อยูแก่
่ เรา และเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินนี้ ” 23 และท่าน
ก็ออกจากที่นั่นไปยังเมืองเบเออร์เชบา
อิสอัคสร้างแท่นบูชา

24

พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปรากฏ แก่ ท่าน ใน คืน เดียวกัน นั ้น
ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม บิดาของเจ้า อย่ากลัว
เลย ด้วยว่าเราอยูก
่ ับเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อสาย
ของเจ้า ให้ มากขึ้น เพราะเห็น แก่ อับ ราฮัม ผู้รับ ใช้ของเรา”
25 ท่านจึง สร้างแท่น บูชาที่นั ่น และนมัสการออกพระนาม
พระเยโฮวาห์ และตัง้ เต็นท์ ของท่านที่นั ่น แล้ว คนใช้ ของอิ
สอัคขุดบ่อนํ้าที่นั ่น
อิสอัคทําพันธสัญญากับอาบีเมเลค
ฝ่า ยอาบี เม เล คอ อก จาก เมือง เก-ราร์พร้ อม กับ อา
ฮุสซัท สหาย คน หนึ่ ง ของ พระองค์ กับ ฟี โคล์ผู้บัญชาการ
ทหารของพระองค์ ไปหาท่าน 27 อิส อัค ทูล ถามเขาทัง้ หลาย
ว่า “ไฉนท่านจึง มาหาข้าพเจ้า เมื่อ ท่านเกลียดชัง ข้าพเจ้า
และ ขับ ไล่ ข้าพเจ้า ไป จาก ท่าน” 28 พวก เขา ตอบ ว่า “เรา
เห็น ชัดเจน แล้วว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิตกับท่าน เรา จึง
ว่า ขอ ให้กระทํา ปฏิญาณ ระหว่าง ท่าน และ เรา ทัง้ หลาย
และ ขอ ให้ เรา กระทํา พันธ สัญญา กับท่าน 29 เพื่อ ว่า ท่าน
จะ ไม่ ทํา อันตราย แก่เรา ดัง ที่เรา มิได้แตะ ต้อง ท่าน และ
ไม่ได้กระทํา สิง่ ใด แก่ ท่าน เว้น แต่ การ ดี และ ได้ ส่ง ท่าน ไป
26
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อย่างสันติ บัดนี้ ท่านเป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร”
30 ท่านจึงจัดการเลี้ยงให้แก่พวกเขา และเขาก็ได้กินและดื่ม
31 ครันร
้ ุ่ง เช้า ทัง้ สองฝ่ายก็ ต่ืน แต่เช้า มืด กระทํา ปฏิ ญาณ
ต่อกัน และอิสอัคไปส่งพวกเขา พวกเขาก็จากท่านไปอย่าง
สันติ 32 และต่อมาในวันนั ้นเองคนใช้ของอิสอัคมาบอกท่าน
ถึง เรือ
่ งบ่อนํ้า ซึ่ง เขาได้ ขุด และกล่าวแก่ ท่านว่า “เราพบนํ้า
แล้ว” 33 ท่านเรียกบ่อนั ้นว่า เชบา เมืองนั ้น จึงมีชื่อ ว่า เบเอ
อร์เชบา จนทุก วัน นี้ 34 เอซาวมีอายุสี่สิบปี เมื่อ ท่านรับ ยูดิธ
บุตรสาวของเบเออรีคนฮิตไทต์และบาเสมัทบุตรสาวของเอ
โลนคนฮิตไทต์เป็นภรรยา 35 หญิงเหล่านั ้นทําให้อส
ิ อัคและ
เรเบคาห์มีใจโศกเศร้า

27

อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์เพื่อจะได้รบ
ั พร
1 และ ต่อ มา เมื่ออิ สอัค แก่ ตามัว จน มอง ไม่เห็น ท่าน ก็
เรียก เอ ซาว บุตร ชาย คน โต ของ ท่าน มา และ กล่าว แก่ เขา
ว่า “ลูก เอ๋ย” เขาตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า อยูที
่ ่ นี่ ” 2 ท่านว่า
“ดูเถิด บัดนี้ พ่อ แก่แล้ว จะถึง วัน ตายเมื่อไรก็ไม่รู ้ 3 ฉะนั ้น
บัดนี้ เจ้าจงเอาอาวุธ ของเจ้า คือ แล่ง ธนู และคัน ธนู ออกไป
ที่ท้องทุ่ง หาเนื้ อ มาให้พ่อ 4 และจัด อาหารอร่อยอย่างที่ พ่อ
ชอบนั ้น และนํา มาให้พ่อกิน เพื่อ จิต วิญญาณของพ่อ จะได้
อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อ ตาย” 5 เมื่ออิ สอัค พูดกับ เอซาวบุตร
ชายนั ้น นางเรเบคาห์ได้ยน
ิ เอซาวก็ ออกไปท้องทุ่ง เพื่อ ล่า
เนื้ อ มา 6 นาง เรเบ คาห์ จึง พูดกับ ยา โคบ บุตร ชาย ของ นาง
ว่า “ดูเถิด แม่ได้ยิน บิดา ของ เจ้า พูดกับ เอ ซาว พี่ ชาย ของ
เจ้า ว่า 7 ‘จงนํา เนื้ อ มาให้ พ่อ และจัด อาหารอร่อยให้ พอก
่ ิน
และเราจะอวยพรเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ก่อนพ่อ
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ตาย’ 8 เพราะ ฉะนั ้น ลูก เอ๋ย บัดนี้ จง ฟัง เสียง ของ แม่ตาม
ที่แม่สัง่ เจ้า 9 บัดนี้ ไปที่ฝูงแพะแกะ นําลูกแพะดีๆสองตัวมา
ให้แม่ แม่จะเอามันปรุ งอาหารอร่อยให้บิดาเจ้าอย่างที่ ท่าน
ชอบ 10 และเจ้า จะต้องนํา ไปให้บิดาเจ้า รับ ประทาน เพื่อ ว่า
ท่านจะอวยพรเจ้า ก่อนท่านสิน
ิ ” 11 ยาโคบพูดกับ นาง
้ ชีวต
เรเบคาห์มารดาของตนว่า “ดูเถิด เอซาวพี่ชายของข้าพเจ้า
เป็น คน มี ขน ดก และ ข้าพเจ้า เป็น คน เกลี้ยง เกลา 12 บิดา
ของข้าพเจ้า คงจะคลํา ตัว ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะดู เหมือน
ว่า เป็น ผู้ หลอก ลวง ท่าน แล้ว ข้าพเจ้า จะ นํา การ สาป แช่ง
มาเหนื อ ข้าพเจ้า เอง หาใช่ นํา พรมาไม่” 13 มารดาของเขา
พูดกับ เขาว่า “ลูก เอ๋ย ขอให้การสาปแช่ง ของเจ้า ตกอยู่ กับ
แม่เถิด ฟัง เสียงของแม่เท่านั ้น ไปเอาลูก แพะมาให้แม่เถิด
” 14 เขาจึง ไปจับ เอามาให้ มารดาของตน มารดาของเขาได้
จัดอาหารอร่อยอย่างที่บิดาของเขาชอบนั ้น 15 แล้วนางเรเบ
คาห์ นํา เสื้อ อย่างดีที่สุด ของเอซาว บุตรชายคนโตของนาง
ซึ่ง อยู่กับ นางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็ก ของ
นาง 16 นางเอาหนั งลูกแพะหุม
้ มือและคอที่เกลี้ยงเกลาของ
17
เขา แลว
้ นางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปัง ซึ่งนางจัดทํา
นั ้น ไว้ในมือ ของยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึง เข้าไปหา
บิดาของตนและพูด ว่า “บิดาเจ้าข้า” และท่านว่า “พ่อ อยูนี
่ ่
19
ลูกเอ๋ย เจ้าคือใคร” ยาโคบตอบบิดาของตนว่า “ลูกเป็นเอ
ซาวบุตรหัวปี ของท่าน ลูกทําตามที่ ท่านสัง่ ลูกแล้ว เชิญลุก
ขึ้น นั ่ง รับ ประทานเนื้ อที่ ลูก หามาเถิด เพื่อ จิต วิญญาณของ
ท่านจะได้อวยพรแก่ลูก” 20 แต่อิสอัคพูดกับบุตรชายของตน
ว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าทําอย่างไรจึงพบมันเร็วนัก” บุตรจึงตอบว่า
“เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านนํา มัน มาให้แก่ลูก
” 21 แล้วอิ สอัค จึง พูดกับ ยาโคบว่า “ลูก เอ๋ย มาใกล้ๆ พ่อ จะ
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ได้ คลํา ดูเจ้า เพื่อ จะได้รู ว่้ า เจ้า เป็น เอซาวบุตรชายของพ่อ
แน่ หรือไม่” 22 ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อส
ิ อัคบิดาของตน อิสอัค
คลํา ตัว เขาแล้ว พูด ว่า “เสียงก็ เป็น เสียงของยาโคบ แต่มือ
เป็นมือของเอซาว” 23 ท่านก็ไม่ได้สังเกต เพราะมือของเขามี
ขนดกเหมือนมือเอซาวพีช
่ ายของเขา ท่านจึงอวยพรแก่เขา
24 ท่าน ถาม ว่า “เจ้า เป็ น เอ ซาว บุตร ชาย ของ พ่อ จริง หรือ”
เขาตอบว่า “ใช่ครับ ” 25 ท่านจึง ว่า “นํา แกงมาให้พ่อ พ่อ จะ
ได้กิน เนื้ อที่บุตรชายของพ่อ หามา เพื่อ จิต วิญญาณของพ่อ
จะอวยพรเจ้า” ยาโคบจึงนํามันมาให้ท่าน ท่านก็รับประทาน
ยาโคบนํานํ้าองุน
่ มาให้ท่านและท่านก็ดื่ม
อิสอัคอวยพรยาโคบ

“ลูกเอ๋ย เข้ามา
ใกล้และจุบพ่อ”
และท่านก็
ดมกลินที
ิ่ ลูกชาย
่ ่ เสื้อ ของเขา และอวยพรเขาว่า “ดูซิ กลน
ข้า เหมือน กลิน
่ ท้อง ทุ่ง ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง อวย พระพร
28 ดัง นั ้น ขอพระเจ้า ทรงประทานนํ้าค้างจากฟ้า แก่เจ้า และ
ประทาน ความ อุ ดม สมบูรณ์ ของ แผ่น ดิน ทัง้ ข้าว และ นํ้า
องุน
่ มากมายแก่เจ้า 29 ขอให้ชนชาติทัง้ หลายรับใช้เจ้า และ
ให้ประชาชาติกราบ ไหว้เจ้า ขอ ให้เป็น เจ้า นาย เหนื อ พี่น้ อง
และบุตรชายมารดาของเจ้า กราบไหว้เจ้า ผู้ใดสาปแช่ง เจ้า
ก็ขอให้ผู้นั ้น ถูก สาปและผู้ ใดอวยพรเจ้า ก็ขอให้ผู้นั ้น ได้ รบ
ั
30
พร” และต่อมาพออิสอัคอวยพรยาโคบเสร็จแล้ว เมื่อยา
โคบพึ่ง ออกไปจากหน้า อิส อัคบิดา เอซาวพี่ ชายก็กลับ จาก
การล่าเนื้ อ 31 และเขาเตรียมอาหารอร่อยนํามาให้บิดาด้วย
และพูดกับบิดาว่า “ขอท่านลุก ขึ้นรับ ประทานเนื้ อที่ ลูกชาย
หามา เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะได้อวยพรลูก” 32 อิสอัคบิ
ดาพูดกับเขาว่า “เจ้าคือใคร” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าคือเอซาว
26 แล้วอิสอัคบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่า

27 เขาจึงเข้ามาใกล้ และจุบท่าน
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บุตรชายของท่าน เป็น บุตรหัวปี ของท่าน” 33 อิส อัค ก็ ตัว สัน
่
มากพูด ว่า “ใครเล่า คือ ผู้ นั้น อยูที
่ ่ไหน ที่ไปล่า เนื้ อ แล้ วนํา
มาให้พ่อ พ่อกิน หมดแล้วก่อนเจ้า มาถึง และพ่อ อวยพรเขา
แล้ว เป็นที่แน่ว่าผู้นั้นจะได้รบ
ั พร”
เอซาวเป็นทุกข์และมีความโกรธ
34

เมื่อ เอ ซาว ได้ยน
ิ คํา กล่าว ของ บิดาก็ ร้อง ออก มา เสีย
งดังด้วยความขมขื่น และพูดกับบิดาว่า “โอ บิดาเจ้าข้า ขอ
อวยพรข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้า ด้วยเถิด” 35 แต่ท่านพูด
ว่า “น้ อง ชาย เจ้า เข้า มา หลอก พ่อ และ เอา พร ของ เจ้า ไป
เสีย แล้ว” 36 เอซาวพูด ว่า “เขามีช่อ
ื ว่า ยาโคบก็ถูกต้องแล้ว
มิใช่หรือ เพราะว่า เขาแกล้ง ให้ ข้าพเจ้า เสีย เปรียบสองครัง้
แล้ว เขาเอาสิทธิบุตรหัวปี ของข้าพเจ้า ไป และดูเถิด คราว
นี้ เขาเอาพรของข้าพเจ้า ไปอีกด้วย” แล้ว เขาพูด ว่า “ท่าน
มิได้สงวน พร ไว้ให้ข้าพเจ้า บ้าง หรือ” 37 อิส อัค ตอบ เอ ซาว
ว่า “ดูเถิด พ่อ ตัง้ ให้ เขาเป็น นายเหนื อ เจ้า และมอบบรรดา
พี่ น้ อง ของ เขา ให้ เป็น คนใช้ ของ เขา ทัง้ ข้าว และ นํ้า องุน
่
38
พ่อก็ จัด ให้เขา ลูก เอ๋ย พ่อ จะทํา อะไรให้เจ้าได้อีกเล่า” เอ
ซาวพูดกับบิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ท่านมี พรแต่ เพียงพรเดียว
เท่านั ้นหรือ โอ บิดาเจ้าข้า ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วย
เถิด” แล้ว เอซาวก็ ตะเบ็ง เสียงร้องไห้ 39 อิส อัคบิ ดาของเขา
จึง ตอบเขาว่า “ดูเถิด เจ้าจะได้ อาศัย อยู่ในแผ่นดินอันอุ ดม
บริบูรณ์ มีน้าํ ค้างลงมาจากฟ้า 40 แต่เจ้าจะมีชีวิ ตอยู่ ด้วย
ดาบและเจ้า จะรับ ใช้ น้องชายของเจ้า แต่ต่อ มาเมื่อ เจ้า มี
กําลังขึ้นเจ้าจะหักแอกของน้ องเสียจากคอของตน”
ยาโคบหนี ไปจากเอซาว
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ฝ่าย เอ ซาว ก็เกลียด ชัง ยา โคบ เพราะ เหตุ พร ที่บิดา
ได้ให้แก่เขานั ้น เอซาวรําพึง ในใจว่า “วัน ไว้ทุกข์พ่อ ใกล้เข้า
มาแล้ว หลัง จากนั ้น ข้า จะฆ่า ยาโคบน้ องชายของข้า เสีย”
42 แต่คํา ของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึง หู ของนางเรเบคาห์
นางให้ คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็ก ของนางมา และ
พูดกับ เขาว่า “ดูเถิด เอซาวพี่ ชายของเจ้า ปลอบใจตนเอง
ด้วยแผนการจะฆ่าเจ้า 43 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ ฟังเสียง
ของแม่เถิด จงลุก ขึ้น หนี ไปหาลาบัน พี่ ชายของแม่ที่เมือง
ฮาราน 44 และอยู่ กับ เขาชัว่ คราวจนกว่า ความเกรีย
้ วกราด
45
ของพี่ ชายเจ้า จะคลายลง จนกว่า ความโกรธของพี่ ชาย
เจ้าจะคลายลง และเขาลืมสิ่งที่เจ้าได้ ทําแก่เขา แล้วแม่ จะ
ส่ง ให้ คนไปพาเจ้า กลับ มาจากที่นั ่น แม่ต้องสูญ เสียลูก ทัง้
สองคนในวัน เดียวกัน ทําไมเล่า” 46 นางเรเบคาห์พูดกับ อิส
อัค ว่า “ข้าพเจ้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เหลือ เกิน เพราะบุตร
สาวของคนเฮท ถ้า ยาโคบแต่งงานกับ บุตรสาวคนเฮท ซึ่ง
เป็น หญิง แผ่น ดิน นี้ ชีวิต ข้าพเจ้า จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่
ข้าพเจ้าเล่า”

28

ยาโคบหนี ไปยังปัดดานอารัม
แล้วอิ สอัค ก็ เรียก ยา โค บ มา อวยพร ให้ และ กําชับ เขา
ว่า “เจ้าอย่า แต่งงานกับ หญิง คานาอัน 2 แต่ลุกขึ้น ไปเมือง
ปัด ดานอารัม ไปยังบ้านเบธู เอลบิ ดาของแม่เจ้า ที่นั ่น เจ้า
จง แต่งงาน กับ บุตร สาว คน หนึ่ ง ของ ลา บัน พี่ ชาย แม่ ของ
เจ้า 3 ขอ พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิฤทธิทรง
อวย พระพร แก่เจ้า
์
และโปรดให้เจ้ามี ลูก ดกทวียิง่ ขึ้น จนได้เป็น มวลชนชาติทัง้
หลาย 4 ขอ พระองค์ ทรง ประทาน พร ของ อับ รา ฮัม แก่เจ้า
1
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และ แก่ เชื้อ สาย ของ เจ้า ด้วย เพื่อ เจ้า จะ ได้ รับ เป็น มรดก
แผ่น ดิน นี้ ที่เจ้า อาศัย อยู่ เป็น คน ต่างด้าว ซึ่ง พระเจ้า ได้
ประทานแก่ อบ
ั ราฮัม แล้ว” 5 อิส อัค ก็ ส่ง ยาโคบไป ยาโคบก็
ไปปัดดานอารัมไปหาลาบัน บุตรชายของเบธูเอลคนซีเรียพี่
ชายของนางเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่าย
เอซาวเมื่อ เห็นว่า อิส อัค อวยพรยาโคบ และส่ง เขาไปยัง ปัด
ดาน อา รัม เพื่อ หา ภรรยา จาก ที่นั ่น และ เห็นว่า เมื่ออิ สอัค
อวยพรเขานั ้น ท่านกําชับ เขาว่า “เจ้าอย่า แต่งงานกับ หญิง
คานาอันเลย” 7 และเห็นว่ายาโคบเชื่อฟังบด
ิ ามารดา และไป
ยัง ปัด ดานอารัม 8 เมื่อ เอซาวเห็นว่า หญิง คานาอัน ไม่ เป็นที่
พอใจอิส อัคบิ ดาของตน 9 เอซาวจึง ไปหาอิ ชมาเอลและรับ
มาหะลัทบุต รสาวของอิ ชมาเอลบุตรชายของอับ ราฮัมน้ อง
สาวของเนบาโยทมาเป็น ภรรยา นอกเหนื อ ภรรยาซึ่ง เขา
มีอยูแล้
่ ว
ความฝัน เกี่ยวกับ บันไดที่ ทอดจากฟ้า สวรรค์ พระเจ้า
ทรงให้พันธสัญญาอีก
10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบาเดิน ไปยัง เมืองฮา
ราน 11 เขามาถึงที่แห่งหน่งึ และพักอยูที
่ ่นั ่นในคืนนั ้น เพราะ
ดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหินจากที่ นั่นมาเป็นหมอนหนุน
ศีรษะ แล้ วน อนล ง ที่นั ่น 12 เขา ฝัน และ ดูเถิด มีบันได อัน
หนึ่ ง ตัง้ ขึ้น บน แผ่น ดิน โลก ยอด ถึง ฟ้า สวรรค์ ดูเถิด ทูต
สวรรค์ทัง้ หลายของพระเจ้า กําลัง ขึ้น ลงอยู่ บนนั ้น 13 และ
ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ประทับ ยืน อยู่ เหนื อบันได และตรัสว่า
“เราคือ เยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเจ้า
และ พระเจ้า ขอ งอิ สอัค แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า นอน อยู่ นั ้น เรา จะ
ให้แก่เจ้า และ เชื้อ สาย ของ เจ้า 14 เชื้อ สาย ของ เจ้า จะ เป็น
เหมือน ผงคลี บน แผ่น ดิน และ เจ้า จะ แผ่ กว้าง ออก ไป ทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันออก ทางทิศเหนื อและทิศใต้ บรรดา
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ครอบครัวทัว่ แผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั พรเพราะเจ้า และเพราะ
15
เชื้อสายของเจ้า ดูเถิด เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์รก
ั ษา
เจ้า ทุก แห่ง หน ที่เจ้าไป และ จะ นํา เจ้า กลับ มายัง แผ่น ดิน
นี้ เพราะเราจะไม่ ทอดทิง้ เจ้า จนกว่า เราจะได้ ทํา สิง่ ซึ่ง เรา
พูดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว” 16 ยาโคบตื่นขึ้นและพูดว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงสถิต ณ ที่นี้ แน่ ทีเดียว แต่ข้าหารู ไม่
้ ” 17 เขากลัวและ
พูด ว่า “สถานที่นี้ น่า นั บถือ สถานที่นี้ มิใช่อย่างอื่น แต่เป็น
พระนิ เวศของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์”
คําปฏิญาณของยาโคบ
18 ยา โคบ จึง ลุก ขึ้น แต่เช้า มืด เอา ก้อน หินที่ ทํา หมอน
หนุน ศีรษะ ตัง้ ขึ้น เป็น เสาสําคัญ และเทนํ้ามัน บนยอดเสา
นั ้น 19 เขาเรียกสถานที่ นั้นว่า เบธเอล แต่ก่อนเมืองนั ้น ชื่อ
ลูส 20 แล้ว ยาโคบปฏิญาณว่า “ถ้า พระเจ้า จะทรงอยู่ กับ ข้า
พระองค์ และ จะ ทรง พิทักษ์ รักษา ใน ทาง ที่ ข้า พระองค์ไป
และ จะ ประทาน อาหาร ให้ ข้า พระองค์รับ ประทาน และ
เสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวม 21 จนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดา
ของข้าพระองค์โดยสันติภาพแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น
พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ 22 และ ก้อน หิน ซึ่ง ข้า พระองค์ ตัง้
ไว้เป็น เสาสําคัญ จะเป็น พระนิ เวศของพระเจ้า และทุก สิง่
ที่พระองค์ทรงประทานแก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะถวาย
หนึ่ งในสิบแก่พระองค์”

29

ยาโคบอยูก
่ ับลาบัน ราเชลกับยาโคบ
1 ยาโคบเดิน ทางมาถึง แผ่น ดิน ของประชาชนชาวตะวัน
ออก 2 เขาก็ มองไป และเห็น บ่อนํ้า บ่อ หนึ่ ง ในทุ่ง นา ดูเถิด
มีฝูงแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั ้น เพราะคนเลี้ยงแกะเคย
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ตักนํ้าจากบ่อนั ้นให้ฝูงแกะกิน และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั ้น
3 และฝูง แกะมาพร้อมกันที่นั ่น แล้ว คนเลี้ยงแกะก็กลง
ิ้ หิน
ออกจากปากบ่อตักนํ้าให้ฝูงแกะกิน แล้วเอาหินปิดปากบ่อ
นั ้นเสียดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “พีน้
่ องเอ๋ย ท่าน
มาจากไหน” เขาตอบว่า “เรามาจากเมืองฮาราน” 5 ยาโคบ
จึงถามเขาทัง้ หลายว่า “ท่านรู จ
้ ักลาบันบุตรชายนาโฮร์หรือ
6
ไม่” เขาตอบว่า “รู จ
้ ัก” ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “ลาบัน
สบายดีหรือ ” เขาตอบว่า “สบายดี ดูเถิด บุตรสาวของเขา
ชื่อ ราเชลกําลัง มาพร้อมกับ ฝูง แกะ” 7 ยาโคบจึง ว่า “ดูเถิด
เวลา นี้ ยัง วัน อยูมาก
่
ยัง ไม่ ถึง เวลา ที่ จะ ให้ ฝูง แพะ แกะ มา
รวมกัน จงเอานํ้า ให้ แกะเหล่า นี้ กิน แล้ว ให้ ไปกิน หญ้า อีก”
8 แต่เขาทัง
้ หลายตอบว่า “เราทําไม่ได้ จนกว่าแกะทุกๆฝูงจะ
มาพร้อมกัน และเขากลิง้ หิน ออกจากปากบ่อ นํ้า ก่อน แล้ว
เราจึงจะเอานํ้าให้ฝูงแกะกิน” 9 เมื่อยาโคบกําลังพูดกับเขา
ทัง้ หลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแกะของบิดา เพราะ
นางเป็น ผู้ เลี้ยงมัน 10 และต่อ มาครัน
้ ยาโคบแลเห็น ราเช
ลบุต รสาวของลาบัน พี่ ชายมารดาของตน และฝูง แกะของ
ลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็เข้าไปกลิง้ หินออกจาก
ปากบ่อนํ้า เอานํ้าให้ฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน
กิน 11 ยาโคบจุ บราเชลแล้ว ร้องไห้ ด้วยเสียงดัง 12 ยาโคบ
บอกราเชลว่า เขาเป็น หลานบิดาของนาง และเป็น บุตรชาย
ของนางเรเบคาห์ นางก็วงิ่ ไปบอกบิดาของนาง 13 ต่อมาครัน
้
ลาบันได้ยน
ิ ข่าวถึงยาโคบบุตรชายน้ องสาวของตน เขาก็วงิ่
ไปพบและกอดจุบ ยาโคบและพามาบ้านของเขา ยาโคบก็
เล่าเรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ หมดให้ลาบันฟัง 14 ลาบันจึงพูดกับเขาว่า
“เจ้าเป็นกระดูก และเนื้ อ ของเราแท้ๆ ” ยาโคบก็ พัก อยู่ กับ
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เขาเดือนหนึ่ ง
ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลที่เขารัก
แล้ว ลาบัน พูดกับ ยาโคบว่า “เพราะเจ้า เป็น หลานของ
เรา จึง ไม่ ควรที่เจ้าจะทํางานให้ เราเปล่าๆ เจ้าจะเรียกค่า
จ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด” 16 ลาบันมีบุตรสาวสองคน พี่สาว
ชื่อเลอาห์ น้ องสาวชื่อราเชล 17 นางสาวเลอาห์นั้นตายิบหยี
แต่นางสาวราเชลนั ้นสละสลวยและงามน่าดู 18 ยาโคบก็รก
ั
นางสาวราเชล และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้การงานให้ท่าน
เจ็ด ปี เพื่อ ได้ ราเชลบุต รสาวคนเล็ก ของท่าน” 19 ลาบัน จึง
ว่า “ให้เรายกบุตรสาวให้เจ้านั ้นดี กว่าจะยกให้คนอื่น จงอยู่
กับเราเถิด” 20 ยาโคบก็รับใช้อยูเจ
่ ็ดปี เพื่อ ได้ นางสาวราเชล
เห็นเป็นเหมือนน้ อยวันเพราะความรักที่ เขามีต่อนาง 21 ยา
โคบบอกลาบันว่า “เวลาที่กําหนดไว้ก็ครบแล้ว ขอให้ภรรยา
ข้าพเจ้า เถิด เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้เข้า ไป หา เธอ” 22 ลาบัน จึง
เชิญบรรดาชาวบ้านมาพร้อมกัน แล้วจัดการเลี้ยง
15

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
และ ต่อ มา ครัน
้ เวลา คํ่า ลาบันก็ พา เลอ าห์บุต รสาว
ของ ตน มา มอบ ให้แก่ยา โคบ และ ยา โค บก็เข้า ไป หา นาง
24 ลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็ น สาวใช้ของนางเลอ
าห์ 25 และ ต่อ มา พอ รุ ง่ ขึ้น ดูเถิด เป็น นาง เลอ าห์ ยา โคบ
จึง กล่าว แก่ลาบันว่า “ลุง ทํา อะไร กับ ข้าพเจ้า เล่า ข้าพเจ้า
รับ ใช้ลุงเพื่อ ได้ ราเชลมิใช่หรือ ทําไมลุง จึง ล่อลวงข้าพเจ้า
เล่า” 26 ลาบัน จึง ตอบว่า “ในแผ่น ดิน เราไม่มีธรรมเนี ยมที่
จะยกน้ องสาวให้ ก่อนพี่หัวปี 27 ขอให้ครบเจ็ด วัน ของหญิง
นี้ ก่อน แล้ว เราจะยกคนนั ้น ให้ด้วย เพื่อ ตอบแทนที่เจ้าจะ
ได้รับใช้ลุงอีกเจ็ดปี”
23
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ยาโคบทํางานอีกเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
ยา โค บก็ยอม และ รอ จน ครบ เจ็ด วัน ของ นาง แล้ว
ลาบันก็ยกราเชลบุตรสาวให้เป็นภรรยาด้วย 29 ลาบันยกบิล
ฮาห์สาวใช้ของตนให้ เป็น สาวใช้ ของนางราเชล 30 ฝ่ายยา
โคบก็เข้า ไปหาราเชลด้วย และเขารัก ราเชลมากกว่า เลอ
าห์ เขาจึง รับ ใช้ลาบัน ต่อ ไปอีก เจ็ด ปี 31 เมื่อ พระเยโฮวาห์
ทรงเห็นว่า ยาโคบชัง เลอาห์ พระองค์จึง ทรงเปิด ครรภ์ ของ
นาง แต่รา เช ลนั ้น เป็น หมัน 32 นาง เลอ าห์ตัง้ ครรภ์คลอด
บุตร เป็น ชาย และ ตัง้ ชื่อ ว่า รู เบน ด้วย นาง ว่า “เพ ราะ
พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า แน่ ๆ
บัดนี้ สามีจึง จะ รัก ข้าพเจ้า” 33 นาง เลอ าห์ตัง้ ครรภ์คลอด
บุตร เป็น ชาย อีก คน หนึ่ ง และ ว่า “เหตุพระ เย โฮ วาห์ ทรง
ได้ ยนว
ิ ่า ข้าพเจ้า เป็นที่ชัง พระองค์จึง ทรงประทานบุตรชาย
คนนี้ ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วย” นางตัง้ ชื่อ เขาว่า สิเมโอน 34 นาง
ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชายอีก คนหนึ่ ง และกล่าวว่า
“ครัง้ นี้ สามีจะสนิ ทสนมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอด
บุตรเป็น ชายสามคนให้เขาแล้ว” เหตุ นี้จึง ตัง้ ชื่อ เขาว่า เลวี
35 นาง ตัง
้ ครรภ์ และ คลอด บุตร เป็น ชาย อีก คน หนึ่ ง นาง
กล่าว ว่า “ครัง้ นี้ ข้าพเจ้า จะ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์” เหตุ
นี้ นางจึงตัง้ ชื่อเขาว่า ยูดาห์ ต่อไปนางก็หยุดมีบุตร
28

30

เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ
1 เมื่อ นางราเชลเห็นว่า ตนไม่มีบุตรกับ ยาโคบ ราเชลก็
อิจฉาพีสาว
่
และพูดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรด้วย
หาไม่ ข้าพเจ้า จะตาย” 2 ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึง ว่า
“เราเป็นเหมือนพระเจ้า ผู้ไม่ให้เจ้ามีผู้บังเกิดจากครรภ์หรือ
” 3 นาง จึง บอก ว่า “ดูเถิด บิล ฮาห์สาว ใช้ของ ข้าพเจ้า จง
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เข้าไปหานางเถิด นางจะได้มีบุตรเลี้ยงไว้ที่ตัก ของข้าพเจ้า
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้มีบุตรด้ว ยอาศัย หญิง คนนี้ ” 4 นางจึง ยก
บิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็เข้า
ไปหานาง 5 บิลฮาห์ก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายให้แก่ยา
โคบ 6 นาง รา เชล ว่า “พระเจ้า ได้ ทรง ตัดสิน เรือ
่ ง ข้าพเจ้า
และ ได้ ทรง สดับ ฟัง เสียง ทูล ของ ข้าพเจ้า จึง ประทาน บุตร
ชายแก่ข้าพเจ้า” เหตุฉะนี้ นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า ดาน 7 บิล
ฮาห์สาวใช้ของนางราเชลตัง้ ครรภ์อีก และคลอดบุตรชาย
คนที่สองให้แก่ยาโคบ 8 นางราเชลจึงว่า “ข้าพเจ้าปลํ้าสู้กับ
พี่ สาวของข้าพเจ้า เสีย ใหญ่โต และข้าพเจ้า ได้ ชย
ั ชนะแล้ว”
9
นาง จึง ให้ ชื่อบุต รนั ้นว่า นั ฟ ทา ลี เมื่อ นาง เลอ าห์เห็นว่า
ตน หยุด คลอด บุตร นาง จึง ยก ศิลป าห์สาว ใช้ของ ตน ให้
เป็น ภรรยาของยาโคบ 10 ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็คลอด
บุตร ชาย ให้แก่ยา โคบ 11 นาง เลอ าห์ว่า “กอง ทหาร กําลัง
มา” จึง ตัง้ ชื่อบุต รนั ้นว่า กาด 12 แล้ว ศิลป าห์สาว ใช้ของ
เลอาห์ ก็คลอดบุตรชายคนที่ สองให้แก่ยาโคบ 13 นางเลอ
าห์ก็ว่า “ข้าพเจ้า มี ความ สุข เพราะ พวก บุตร สาว จะ เรียก
ข้าพเจ้า ว่า เป็นสุข” นางจึง ตัง้ ชื่อบุต รนั ้นว่า อาเชอร์ 14 ใน
ฤดูเกี่ยว ข้าว สาลี รู เบน ออก ไป ที่ นา พบ มะ เขือดู ดา อิม จึง
เก็บ ผลมาให้ นางเลอาห์มารดา ราเชลจึง พูดกับ เลอาห์ว่า
“ขอ มะ เขือดู ดา อิม ของ บุตร ชาย ของ พี่ให้ฉั น บ้าง” 15 นาง
เลอ าห์ ตอบ นาง ว่า “ที่น้ อง แย่ง สามี ของ ฉั น ไป แล้วนัน
้ ยัง
น้ อย ไป หรือ จึง จะ มา เอา มะ เขือดู ดา อิม ของ บุตร ชาย ฉั น
ด้วย” ราเชลตอบว่า “ฉะนั ้น ถ้า ให้ มะเขือดู ดาอิม ของบุตร
ชาย แก่ฉั น คืนวัน นี้ เขา จะ ไป นอน กับ พี่” 16 และ ยา โค บก
ลับ มาจากนาเวลาเย็น นางเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับ เขาบอก
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ว่า “จง เข้า มา หา ฉั น เถิด เพราะ ฉั น ให้ มะ เขือดู ดา อิม ของ
บุตรชายเป็น สิน จ้างท่านแล้ว” คืนวัน นั ้น ยาโคบก็ นอนกับ
นาง 17 พระเจ้า ทรงสดับ ฟัง นางเลอาห์ นางก็ตัง้ ครรภ์ และ
คลอดบุตรชายคนที่ หา้ ให้แก่ยาโคบ 18 ฝ่ายนางเลอาห์พูด
ว่า “พระเจ้า ทรง ประทาน สิน จ้าง นั ้น ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้า ยกหญิง คนใช้ให้สามี ” นางจึง ตัง้ ชื่อบุต รนั ้นว่า อิส
สาคาร์ 19 นางเลอาห์ก็ตัง้ ครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคน
ที่ หก ให้แก่ยา โคบ 20 แล้ วนา ง เลอ าห์ จึง ว่า “พระเจ้า ทรง
ประทานของดีให้ข้าพเจ้า บัดนี้ สามีจะอาศัย อยู่ กับ ข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้า ได้ให้บุตรชายแก่ เขาหกคนแล้ว” นางจึง ตัง้
ชื่อบุต รนั ้นว่า เศบูลุน 21 ต่อ มา ภาย หลัง นาง ก็ คลอด บุตร
สาวคนหนึ่ ง ตัง้ ชื่อ ว่า ดีนาห์ 22 พระเจ้า ทรงระลึก ถึง นางรา
เชล และพระเจ้า ทรงสดับ ฟัง นาง ทรงเปิด ครรภ์ ของนาง
23 นางก็ตัง
้ ครรภ์คลอดบุตรเป็น ชาย จึง กล่าวว่า “พระเจ้า
ทรง โปรด ยก ความ อดสู ของ ข้าพเจ้า ไป เสีย” 24 นาง จึง ตัง้
ชื่อบุต รนั ้นว่า โยเซฟ กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงโปรด
เพิม
่ บุตรชายอีกคนหนึ่ งให้ข้าพเจ้า”
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
และ ต่อ มา เมื่อ นาง รา เชล คลอด โย เซฟ แล้ว ยา โค
บก็พูดกับลาบันว่า “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดและแผ่น
ดิน ของ ข้าพเจ้า 26 ขอม อบ ภรรยา กับ บุตร ให้ข้าพเจ้า ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ ทํางานรับ ใช้ ท่านเพื่อ เขาแล้ว และให้ข้าพเจ้า ไป
เถิด เพราะท่านรู ว
้ า่ ข้าพเจ้า ได้รับ ใช้ท่านแล้ว” 27 แต่ลาบัน
ตอบเขาว่า “ถ้าลุงเป็นที่พอใจเจ้าแล้ว จงอยู่ต่อเถิด เพราะ
ลุง เรียนรู ้จากประสบการณ์ ว่า พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพร
เราเพราะเจ้า” 28 และเขาพูด ว่า “เจ้าจะเรียกค่า จ้างเท่าไร
25
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ก็ บอกมาเถิด ลุงจะให้” 29 ยาโคบตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า รับ
ใช้ลุงอย่างไร และสัตว์ ของลุง อยู่ กับ ข้าพเจ้า อย่างไร ลุงก็
ทราบ อยูแล้
่ ว 30 เพราะ ว่า ก่อน ข้าพเจ้า มา นั ้น ลุงมีแต่น้ อย
แต่บัดนี้ ก็มีทวีขึ้น เป็นอัน มาก ตัง้ แต่ข้าพเจ้า มาถึง พระเย
โฮวาห์ได้ทรงอวยพระพรแก่ลุง และบัดนี้ เมื่อไรข้าพเจ้า จะ
บํารุ ง ครอบครัว ของตนเองได้ บ้างเล่า” 31 ลาบัน จึง ถามว่า
“ลุงควรจะให้ อะไรเจ้า” ยาโคบตอบว่า “ลุงไม่ ต้องให้ อะไร
ข้าพเจ้าดอก แต่หากว่าลุงจะทําสิง่ นี้ แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
เลี้ยงระวัง สัตว์ของลุง ต่อ ไป 32 คือ วัน นี้ ข้าพเจ้า จะไปตรวจ
ดู ฝูง สัตว์ ของลุง ทัง้ ฝูง ข้าพเจ้า จะคัด แกะที่มีจุดและด่าง
ทุก ตัว ออกจากฝูง และคัด แกะดํา ทุก ตัว ออกจากฝูง แกะ
และแพะด่า งกับที่มีจุดออกจากฝูง แพะ ให้สัตว์เหล่า นี้ เป็น
ค่าจ้างของข้าพเจ้า 33 ดังนั ้นความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะ
เป็นคําตอบของข้าพเจ้าในเวลาภายหน้า คือเมื่อลุงมาตรวจ
ดูค่าจ้างของข้าพเจ้า ถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยูใ่ นฝูง
แพะและตัวที่ไม่ดําในฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้ายักยอก
สัตว์เหล่า นี้ มา ” 34 ลาบัน จึง ตอบ ว่า “ดูเถิด ลุง ตกลง ตาม
ที่เจ้าพูด นั ้น” 35 วัน นั ้น เขาก็ คัด แพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่าง
และ แพะ ตัว เมีย ที่มีจุด และ ที่ด่าง แพะ ที่ ขาว บ้าง ทัง้ หมด
และแกะดํา ทัง้ หมด มามอบให้บุตรชายของเขา 36 เขาแยก
สัตว์ออกไปทัง้ หมดห่างจากยาโคบเป็นระยะทางสามวัน ฝูง
สัตว์ของลาบันที่เหลืออยูนั
่ ้นยาโคบก็เลี้ยงไว้
พระเจ้าทรงช่วยยาโคบเจริญ
37 ยาโคบเอากิง
่ ไม้สดจากต้นไค้

ต้นเสลา และต้นเกาลัด
มาปอกเปลือกออกเป็น รอยขาวๆให้เห็น ไม้สีขาว 38 เขาวาง
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ไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้า ฝูง สัตว์คือ ในรางนํ้า ที่ ฝูง
สัตว์มากิน นํ้า เพื่อ เมื่อมัน มา กิน นํ้า มัน จะ ตัง้ ท้อง 39 ฝูง
สัตว์ก็ตัง้ ท้องตรงหน้า ไม้นั ้น ดัง นั ้น ฝูง สัตว์ จึงมี ลูก ที่มีลาย
มีจุดและด่าง 40 ยาโคบก็ แยกลูก แกะและให้ ฝูง แพะแกะ
นั ้น อยู่ ตรง หน้า แกะ ที่มีลาย และ แกะดํา ทุก ตัว ใน ฝูง ของ
ลา บัน แต่ฝูง แพะ แกะ ของ ตน นั ้น อยูต่
่ าง หาก ไม่ให้ปะปน
41
กับ ฝูง สัตว์ ของลาบัน อยูมาเมื
่
่ อ สัตว์ที่แข็ง แรงในฝูง จะ
ตัง้ ท้อง ยา โค บก็ จัด ไม้ วาง ไว้ที่รางนํ้า ให้ ฝูง สัตว์เห็น เพื่อ
ให้ มัน ตัง้ ท้อง กลาง ไม้นั ้น 42 และ เมื่อ สัตว์อ่อนแอ ยา โค
บก็ไม่ใส่ไม้นั ้น ไว้ เหตุฉะนั ้น สัตว์ที่อ่อนแอจึง ตกเป็น ของลา
บัน แต่สัตว์ที่แข็ง แรงเป็น ของยาโคบ 43 ยาโคบก็มัง่ มีมาก
ขึ้น มีฝูงแพะแกะฝูงใหญ่ คนใช้ชายหญิง และฝูงอูฐฝูงลา

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน
ยาโคบได้ยน
ิ บุตรชายของลาบัน พูด ว่า “ยาโคบได้แย่ง
ทรัพย์ ของบิดาเราไปหมด เขาได้ทรัพย์ สมบัติทัง้ หมดนี้ มา
จาก บิดา เรา” 2 ยา โคบ ได้ สังเกต ดูสีหน้า ของ ลา บัน และ
ดูเถิด เห็นว่าไม่เหมือนแต่ก่อน 3 พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ยาโค
บว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินบิดาและญาติพี่น้ องของเจ้าเถิด
และเราจะอยู่ กับ เจ้า” 4 ยาโคบก็ให้คนไปเรียกนางราเชล
และนางเลอาห์ให้มาที่ทุ่ง นาที่ เลี้ยงฝูง สัตว์ 5 แล้ว บอกนาง
ทัง้ สองว่า “ข้าพเจ้า เห็นว่าสีหน้า บิดาเจ้า ไม่ เหมือนแต่ก่อน
แต่พระเจ้า ของบิดาข้าพเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ ข้าพเจ้า 6 เจ้า
ทัง้ สอง รู แล
้ ้วว่า ข้าพเจ้า รับ ใช้บิดา ของ เจ้า ด้วย เต็ม กําลัง
7 บิดาของเจ้ายังโกงข้าพเจ้า และเปลี่ยนค่าจ้างของข้าพเจ้า
เสียสิบครัง้ แล้ว แต่พระเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้เขาทําความ
1
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เสีย หาย แก่ข้าพเจ้า 8 ถ้า บิดา บอก ว่า ‘สัตว์ที่มีจุด จะ เป็น
ค่า จ้าง ของ เจ้า’ สัตว์ทุกตัวก็มีลูก มีจุด และ ถ้า บิดา บอก
ว่า ‘สัตว์ตัวที่ ลาย เป็น ค่า จ้าง ของ เจ้า’ สัตว์ทุกตัวก็มีลูก
ลายหมด 9 ดังนี้ แหละพระเจ้า จึง ทรงยกสัตว์ ของบิดาเจ้า
ประทาน ให้แก่ข้าพเจ้า 10 ครัน
้ มา ใน ฤดูที่สัตว์เหล่า นั ้น ตัง้
ท้อง ข้าพเจ้า แหงน หน้า ขึ้น ดู ก็เห็น ใน ความ ฝันว่า ดูเถิด
แพะตัวผู้ที่สมจรกับ ฝูง สัตว์นั้น เป็น แพะลาย แพะจุด และ
แพะลายเป็นแถบๆ
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
ใน ความ ฝัน นั ้น ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า เรียก ข้าพเจ้า
ว่า ‘ยาโคบเอ๋ย’ ข้าพเจ้าตอบว่า ‘ข้าพเจ้าอยูที
่ ่ นี่ พระเจ้าข้า’
12 พระองค์ตรัสว่า ‘เงยหน้าขึ้นดู แพะตัวผู้ทุกตัวที่สมจรกับ
ฝูงสัตว์นั ้น เป็นสัตว์ลายและมีจุดและลายเป็นแถบๆ เพราะ
เราเห็น ทุก สิง่ ที่ลาบัน ทํา กับ เจ้า 13 เราเป็น พระเจ้า แห่ง เบธ
เอลที่เจ้าเจิม เสาสําคัญ ไว้ และปฏิญาณต่อ เรา บัดนี้ จงลุก
ขึ้น ออกจากแผ่น ดิน นี้ และกลับ ไปยัง แผ่น ดิน พี่ น้องของ
เจ้า’ ”
11

ราเชลกับเลอาห์เห็นด้วย ยาโคบหนี ไป
นางราเชลกับ นางเลอาห์ จึง ตอบเขาว่า “เรายังมี ส่วน
ทรัพย์มรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือไม่ 15 บิดานับเราเหมือน
คนต่างด้าวมิใช่หรือ เพราะบิดาขายเรา ทัง้ ยังกิน เงิน ของ
เราเกือบหมด 16 ทรัพย์ สมบัติทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ทรงเอามา
จากบิดาของเรา นั ่นแหละเป็นของของเรากับลูกหลานของ
เรา บัดนี้ พระ เจ้า ตรัสสัง่ ท่าน อย่างไร ก็ขอ ให้ทํา อย่าง นั ้น
เถิด” 17 ดังนั ้น ยาโคบจึงลุกขึ้นให้บุตรภรรยาขึ้นขีอู
่ ฐ 18 แล้ว
เขาต้อนสัตว์เลี้ยงทัง้ หมดของเขาไป ขนข้าวของทัง้ สินที
้ เ่ ขา
ได้ กําไรมา สัตว์เลี้ยงที่ เป็น กรรมสิทธิ์ ของเขา ที่เขาหามา
14
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ได้ ในเมืองปัด ดานอารัม เพื่อ เดิน ทางกลับ ไปหาอิส อัคบิ ดา
ของเขาในแผ่นดินคานาอัน 19 และลาบันออกไปตัดขนแกะ
ฝ่าย นาง รา เชล ก็ลักรู ป เคารพ ของ บิดา ไป ด้วย 20 ฝ่าย ยา
โคบก็หลบหนี ไปมิได้บอกลาบัน ชาวซีเรีย ให้รู ว่้ าตนจะหนี ไป
21 ยาโคบเอาทรัพย์สมบัติทัง
้ หมดลุก ขึ้น หนี ข้ามแม่น้ํา บ่าย
หน้าไปยังถิน
่ เทือกเขากิเลอาด
พระเจ้าทรงเตือนลาบัน

23

22 ครัน
้ ถึงวันที่สาม มีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนี ไปแล้ว

ลาบันก็ พาญาติพีน้
่ องออกติดตามไปเจ็ด วันก็ ทัน ยาโคบ
ในถิน
่ เทือกเขากิ เลอาด 24 แต่ในกลางคืน พระเจ้า ทรงมา
ปรากฏ แก่ลาบัน คน ซีเรีย ใน ความ ฝัน ตรัส แก่ เขา ว่า “จง
ระวัง ตัว อย่า พูด ดี หรือ ร้าย แก่ ยา โคบ เลย” 25 แล้ว ลา บัน
ตามมาทัน ยาโคบ ยาโคบตัง้ เต็นท์อยูที
่ ่ถิน
่ เทือกเขา ส่วน
ลาบันกับ ญาติพีน้
่ อง ตัง้ อยู่ ถิน
่ เทือก เขา กิ เลอ าด 26 ลาบัน
กล่าว กับ ยา โค บ ว่า “เจ้า ทํา อะไร เล่า หนี พา บุตร สาว ของ
เรา มา ไม่บอก ให้ เรา รู ้ ทํา เหมือน เชลย ที่จับ ได้ด้วย ดาบ
27 เหตุไฉน เจ้า ได้หลบ หนี มา อย่าง ลับๆ และ แอบ มา โดย ไม่
บอกให้ เรารู ้ ถ้า เรารู ้เราก็ จะจัด ส่ง เจ้า ไปด้วยความร่าเริง
ยินดี โดยให้มีการขับร้องด้วยรํามะนาและพิณเขาคู่ 28 ทําไม
เจ้า ไม่ยอม ให้เรา จุบ ลา บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ เรา เล่า
นี่ เจ้าทําอย่างโง่เขลาแท้ๆ 29 เรามีกําลังพอที่ จะทําอันตราย
แก่เจ้าได้ แต่ในเวลากลางคืนวานนี้ พระเจ้าแห่งบิดาเจ้ามา
ตรัส ห้ามเราไว้ว่า ‘จงระวัง ตัว อย่า พูด ดี หรือ ร้ายแก่ ยาโคบ
เลย’
นางราเชลลักรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อว่าลาบัน
30 บัดนี้ แม้ว่า เจ้า จะไปเพราะคิด ถึงบ้า นบิ ดามาก ทําไม
จึง ลัก พระ ของ เรา มา ด้วย เล่า” 31 ยา โคบ จึง ตอบ ลาบันว่า
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“เพราะว่าข้าพเจ้า กลัว ข้าพเจ้าจึง ว่า ‘บางทีท่านจะริบบุตร
สาว ของ ท่าน คืน จาก ข้าพเจ้า เสีย’ 32 ส่วน พระ ของ ท่าน
นั ้น ถ้า พบ ที่ คน ไหน ก็อย่า ไว้ชีวิต ผู้ นั ้น เลย ค้น ดู ต่อ หน้า
ญาติพี่น้ องของเรา ท่านพบสิง่ ใดที่เป็นของท่านกับข้าพเจ้า
ก็เอาไปเถิด” เพราะยาโคบไม่รู ว่้ า นางราเชลได้ ลักรู ปเหล่า
นั ้น มา 33 ลาบัน จึง เข้าไป ใน เต็นท์ ของ ยา โคบ เต็นท์ของ
นางเลอาห์ และเต็นท์สาวใช้ทัง้ สองคนนั ้น แต่หาไม่พบ จึง
ออกจากเต็นท์ ของนางเลอาห์ แล้ว เข้าไปในเต็นท์ ของนาง
รา เชล 34 ส่วน นาง รา เชล เอา รู ป เคารพ เหล่า นั ้น ซ่อน ไว้
ใน กูบ อูฐ และ นั ่ง ทับ ไว้ ลาบัน ได้ ค้น ดู ทัว่ เต็นท์ก็หาไม่พบ
35 นาง รา เชล ก็พูดกับ บิดา ของ ตน ว่า “ขอ นาย อย่า โกรธ
เลยที่ ข้าพเจ้า ลุก ขึ้น ต้อนรับ ไม่ได้ ด้วยว่า ธรรมดาที่ผู้หญิง
เคยมี กําลัง เป็น อยู่ กับ ข้าพเจ้า” ลาบันก็ ค้น ดูแล้ว แต่ไม่พบ
รู ป เคารพ นั ้น เลย 36 ส่วน ยา โค บก็ โกรธ และ ต่อว่า ลา
บัน ยา โค บก ล่า วกับ ลาบันว่า “ข้าพเจ้า ทําการ ละเมิด ต่อ
ท่าน ประการ ใด ข้าพเจ้า ทําบาป อะไร ท่าน จึง รีบ ติดตาม
ข้าพเจ้า มาดังนี้ 37 ท่านค้น ดู ของของข้าพเจ้า ทัง้ หมดแล้ว
ท่าน พบ อะไร ที่ เป็น ของ มา จาก บ้าน ของ ท่าน ก็เอา มา ตัง้
ไว้ที่ นี่ ตรง หน้า ญาติพี่น้ อง ทัง้ สอง ฝ่าย ให้เขา ตัดสิน ความ
ระหว่างเราทัง้ สอง 38 ข้าพเจ้าอยูก
่ ับท่านมายีสิ
่ บปีแล้ว แกะ
ตัว เมีย และ แพะ ตัว เมียมิได้แท้ง ลูก และ แกะ ตัวผู้ ใน ฝูง
ของท่าน ข้าพเจ้า ก็มิได้กิน เลย 39 ที่สัตว์ร้า ยกัดฉี กกิน เสีย
ข้าพเจ้า ก็มิได้นํา มา ให้ท่าน ข้าพเจ้า เอง สู้ใช้ให้ ที่ถูก ขโมย
ไป ใน เวลา กลาง วัน หรือ กลาง คืน ท่าน ก็ หัก จาก ข้าพเจ้า
ทัง้ นั ้น 40 ข้าพเจ้า เคยเป็น เช่น นี้ เวลากลางวัน แดดก็ เผา
ข้าพเจ้า เวลา กลาง คืน นํ้า ค้าง แข็งก็ ผลาญ ข้าพเจ้า แล้ว
ข้าพเจ้า นอนไม่หลับ 41 ข้าพเจ้า อาศัย อยู่ ในเรือนของท่าน
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เช่นนี้ ยี่สิบปีแล้ว ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านสิบสี่ปีเพื่อได้บุตรสาว
สองคนของท่าน และรับใช้ท่านหกปีเพื่อได้ฝูงสัตว์ของท่าน
ท่าน ยัง ได้เปลี่ยน ค่า จ้าง ของ ข้าพเจ้า สิบ ครัง้ 42 ถ้า แม้นพ
ระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า พระเจ้า ของอับ ราฮัม และซึ่งอิ สอัค
ยําเกรง ไม่ทรง สถิต อยู่ กับ ข้าพเจ้า แล้ว ครัง้ นี้ ท่าน จะ ให้
ข้าพเจ้า ไป ตัว เปล่า เป็น แน่ พระเจ้า ทรง เห็น ความ ทุกข์ ใจ
ของข้าพเจ้า และการงานตรากตรํา ที่ มือ ข้าพเจ้า ทํา จึง ทรง
ห้ามท่านเมื่อคืนวานนี้ ”
พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบัน

แล้ว ลาบัน ตอบยาโคบว่า “บุตรสาวเหล่า นี้ ก็เป็น บุตร
สาว ของ เรา เด็ก เหล่า นี้ ก็เป็น เด็ก ของ เรา ฝูง สัตว์ ทัง้ ฝูง
นี้ ก็เป็น ฝูง สัตว์ ของ เรา ของ ทัง้ สินที
้ ่เจ้าเห็นก็ เป็น ของ เรา
วันนี้ เราจะกระทําอะไรแก่บุตรสาวของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิ
ดมาจากเขา 44 ฉะนั ้นมาเถิด บัดนี้ ให้เราทําพันธสัญญา ทัง้
เรา กับ เจ้า ให้เป็น พยาน ระหว่าง เรา กับ เจ้า” 45 ฝ่าย ยา โค
บก็ เอาศิลาก้อนหนึ่ ง ตัง้ ไว้เป็น เสาสําคัญ 46 แล้ว ยาโคบจึง
พูดกับญาติพี่น้ องว่า “เก็บก้อนหินมา” เขาเก็บก้อนหินมาก
องสุม ไว้ แล้ว ก็กิน เลี้ยงกันที่ กองหิน นั ้น 47 ลาบัน จึง ตัง้ ชื่อ
กองหิน นั ้นว่า เยการ์สหดูธา แต่ยาโคบตัง้ ชื่อ ว่า กาเลเอด
48 ลาบัน กล่าวว่า “วัน นี้ กองหิน นี้ จะเป็ น พยานระหว่างเรา
กับ เจ้า” เหตุฉะนี้ เขาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า กาเลเอด 49 และมิส ปาห์
เพราะเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับ
เจ้า เมื่อเราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของเรา หรือ
ถ้าเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของเรา ถึงไม่มีใครอยู่
กับ เราด้วย จงรู ้เถิด ว่า พระเจ้า ทรงเป็น พยานระหว่างเรา
กับ เจ้า” 51 ลาบัน บอกยาโคบว่า “จงดูกองหิน และเสาหิน
43
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นี้ ที่เรา ได้ ตัง้ ไว้ ระหว่าง เรา กับ เจ้า 52 หิน กอง นี้ เป็น พยาน
และ เสา นั ้นก็ เป็น พยาน ว่า เรา จะ ไม่ ข้าม กอง หิน นี้ ไป หา
เจ้า และ เจ้า จะ ไม่ ข้าม กอง หิน นี้ และ เสา นี้ มา หา เรา เพื่อ
ทํา อันตรายกัน 53 ให้พระเจ้า ของอับ ราฮัม และพระเจ้า ของ
นา โฮร์ ซึ่ง เป็น พระเจ้า ของ บิดา ของ ท่าน ทรง ตัดสิน ความ
ระหว่าง เรา” ยา โค บก็ ปฏิญาณ โดย อ้าง ถึง ผู้ที่อิส อัคบิ ดา
ของตนยําเกรง 54 แล้ว ยาโคบถวายเครือ
่ งบูชาบนถิน
่ เทือก
เขา และ เรียก ญาติพี่น้ อง ของ ตน มา รับ ประทาน ขนมปัง
พวก เขา รับ ประทาน ขนมปัง และ อยู่ บน ถิน
่ เทือก เขา ตล
อดคืนวัน นั ้น 55 ลาบัน ตื่น ขึ้น แต่เช้า มืด จุบหลานและบุตร
สาว อวยพรแก่พวกเขา แล้ว ลาบันก็ ออกเดิน ทางกลับ ไป
บ้าน

32
ยาโคบเผชิญหน้ากับเอซาว

1 ยาโคบก็เดินทางไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบ

เขา 2 เมื่อ ยาโคบเห็น ทูต สวรรค์เหล่านั ้น เขาจึง ว่า “นี่ เป็นก
องทัพ ของพระเจ้า” เขาจึง เรียกสถานที่ นั้นว่า มาหะนาอิม
3 ยาโคบส่ง ผู้ ส่ ือสารหลายคนล่วงหน้า ไปหาเอซาวพี่ ชาย
ของตนที่แผ่นดิน เสอีรที
์ ่เมืองเอโดมตัง้ อยู่ 4 และสัง่ เขาว่า
“จง ไป บอก เอ ซาว นาย ของ เรา ว่า ยา โคบ ผู้รับ ใช้ของ ท่าน
กล่าวดังนี้ ‘ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดนี้ 5 ข้าพเจ้า
มีฝูงวัว ฝูงลา ฝูงแพะแกะ มีคนใช้ชายหญิง ข้าพเจ้าใช้คน
มาเรียนนายของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความกรุ ณา
6
ในสายตาของท่าน’ ” ผู้สื่อสารนั ้น กลับ มาบอกยาโคบว่า
“ข้าพเจ้า ไปพบเอซาวพี่ ชายของท่านแล้ว เขากําลัง จะมา
พบ ท่าน ด้วย มีพวก ผู้ชาย มา กับ เขา สี่ ร้อย คน” 7 ยา โค บ
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มี ความ กลัว และ เป็น ทุกข์ยิง่ นั ก เขา จึง แบ่ง คน ทัง้ หลาย
ที่มาด้วยเขา และฝูง แพะแกะ ฝูง วัว ฝูงอูฐ ออกเป็น สอง
พวก 8 คิด ว่า “ถ้า เอซาวมาตี พวกหนึ่ ง อีกพวกหนึ่ ง ที่ เหลือ
จะหนี ไปได้”
ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
ยาโคบอธิษ ฐานว่า “โอ พระเจ้า ของอับ ราฮัม ปู่ ของข้า
พระองค์ และพระเจ้าของอิสอัคบิดาของข้าพระองค์ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ผู้ตรัสสัง่ ข้า พระองค์ไว้ว่า ‘กลับ ไปยัง แผ่น ดิน
และยัง ญาติพี่น้ องของเจ้า และเราจะกระทํา การดีแก่เจ้า
นั ้น’ 10 ข้า พระองค์ไม่สมควร จะ รับ บรรดา พระ กรุ ณา และ
ความจริง แม้ เล็ก น้ อยที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงโปรดสําแดง
แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ ด้วย ว่า ข้า พระองค์ ข้าม แม่น้ํา
จอร์แดนนี้ เมื่อมีแต่ไม้ เท้า และบัดนี้ ข้า พระองค์มีผู้คนเป็น
สอง พวก 11 ขอ พระองค์ ทรง โปรด ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
จากเงื้อมมือ พี่ ชายข้า พระองค์ คือ จากเงื้อมมือ ของเอซาว
เพราะ ข้า พระองค์กลัว เขา เกรง ว่า เขา จะ มาตี ข้า พระองค์
ทัง้ มา รดากับลูกด้วย 12 แต่พระองค์ตรัส ไว้แล้วว่า ‘เรา จะ
กระทําการดีแก่เจ้า และทําให้เชื้อสายของเจ้าดุจเม็ดทราย
ที่ทะเล ซึ่งจะมากมายจนนั บไม่ถ้วน’ ”
9

ยาโคบส่งฝูงสัตว์ให้เอซาว
13 คืนวัน นั ้น ยาโคบพัก อยูที
่ ่นั ่น และคัด เอาของที่มีอยูนั
่ ้น
ให้ เป็น ของ กํานั ล แก่ เอ ซาว พี่ ชาย ของ ตน 14 คือ แพะ ตัว
เมีย สองร้อย แพะตัวผู้ยี่สิบ แกะตัว เมีย สองร้อย และแกะ
ตัวผู้ยี่สิบ 15 อูฐ แม่ ลูกอ่อนสามสิบกับลูกวัว ตัว เมีย สี่สิบ วัว
ตัวผู้สิบ ลา ตัว เมีย ยีสิ
่ บ และ ลูก ลา สิบ 16 ยา โค บ มอบ สิง่
เหล่านี้ ไว้ในความดูแลของคนใช้ แต่ละฝูงอยูต่
่ างหาก และ
สัง่ พวกคนใช้ว่า “ล่วงหน้า ไปก่อนเรา และให้หมู่สัตว์นี้ เว้น
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ระยะ ห่าง กัน หน่ อย” 17 ยา โคบ สัง่ หมู่ที่ขึ้น หน้า ว่า “เมื่อ เอ
ซาว พี่ ชาย ของ เรา มา พบ เจ้า และ ถาม เจ้า ว่า ‘เจ้า เป็น คน
ของใคร เจ้าไปไหน และของที่อยูข้
่ างหน้าเจ้านี้ เป็นของใคร’
18 เจ้าจงตอบว่า ‘ของเหล่านี้ เป็ นของยาโคบผู้รับใช้ของท่าน
เป็น ของกํานั ล ส่ง มาให้ เอซาวนายของข้าพเจ้า และดูเถิด
ยาโคบตามมาข้างหลัง’ ” 19 ยาโคบสัง่ หมู่ที่สองและหมู่ที่
สาม และบรรดาผู้ที่ติดตามหมู่เหล่านั ้น ทํานองเดีย วกันว่า
“เมื่อเจ้าพบเอซาว จงกล่าวแก่เขาเช่นเดียวกัน 20 และเสริม
ว่า ‘ดูเถิด ยาโคบผู้รับใช้ของท่านกําลังตามมาข้างหลังพวก
เรา’ ” เพราะยาโคบคิดว่า “ข้าจะระงับความโกรธของเอซาว
ได้ ด้วยของกํานั ล ที่ ส่ง ล่วงหน้า ไป และภายหลัง ข้า จะเห็น
หน้า เขา บางทีเขาจะยอมรับ ข้า” 21 ดัง นั ้น ของกํานั ล ต่างๆ
จึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขาคืนนั ้นยังค้างอยูใ่ นค่าย
ยาโคบปลํ้าสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ
22 กลางคืนนั ้นเอง ยาโคบก็ลุกขึ้น พาภรรยาทัง
้ สอง สาว
ใช้ทัง้ สองและบุตรชายสิบ เอ็ด คนข้ามลําธารชื่อ ยับ บอกไป
23 ยา โคบ ส่ง ครอบครัว ข้าม ลําธาร ไป และ ส่ง ของ ทัง
้ หมด
24
ของตนข้ามไปด้วย ยาโคบอยูที
่ ่นั ่นแต่ผู้เดียว มีบุรุ ษผู้หน่ึ
งมาปลํ้า กับ เขาจนเวลารุ ง่ สาง 25 เมื่อบุ รุษ ผู้ นั้น เห็นว่า จะ
เอาชนะยาโคบไม่ได้ ก็ถูกต้องที่ข้อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อ
ต่อตะโพกของยาโคบก็เคล็ด เมื่อปลํ้าสู้กันอยูนั
่ ้น 26 บุรุ ษนั ้น
จึง ว่า “ปล่อยให้ เราไปเถิด เพราะใกล้สว่างแล้ว” แต่ยาโคบ
ตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพร
แก่ข้าพเจ้า” 27 บุรุ ษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่า “เจ้าชื่ออะไร” ยา
โคบตอบว่า “ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ”
ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ มาเป็น อิสราเอล
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“เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป แต่จะ
เรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้าเหมือนเจ้าชายได้สู้กับพระเจ้า
และมนุษย์ และได้ชัยชนะ ” 29 ยาโคบจึง ถามบุ รุษ ผู้ นั้นว่า
“ขอ ท่าน บอก ข้าพเจ้า ว่า ท่าน ชื่อ อะไร” แต่บุรุ ษ นั ้น กล่าว
ว่า “เหตุไฉนเจ้า จึง ถามชื่อ เรา” แล้ว ก็อวยพรยาโคบที่นั ่น
30 ยาโคบจึง เรียกสถานที่ นั้นว่า เปนี เอล กล่าวว่า “เพราะ
ข้าพเจ้า ได้เห็ นพระพักตร์พระเจ้า แล้วยังมีชีวิตอยู”่ 31 เมื่อ
ยาโคบผ่านเปนูเอล ดวงอาทิตย์ขึ้น แล้ว เขาเดิน โขยกเขยก
ไป 32 เหตุฉะนี้ คนอิสราเอลจึง ไม่ กิน เส้น เอ็นที่ตะโพก ซึ่ง
อยูที
่ ่ข้อ ต่อ ตะโพก นั ้น จน ทุก วัน นี้ เพราะ พระองค์ ทรง ถูก
ต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่ตะโพก
28 บุรุ ษนั ้นจึงว่า

33

เอซาวคืนดีกับยาโคบ
ยาโคบเงยหน้า ขึ้น ดู และดูเถิด เอซาวกําลัง มาพร้อม
กับ พวกผู้ชาย สี่ ร้อยคน ยาโคบจึง แบ่ง ลูกๆ ให้ นางเลอาห์
นางราเชลและสาวใช้ทัง้ สอง 2 เขาให้สาวใช้ทัง้ สองกับลูกอ
ยูข้
่ างหน้า ถัดมานางเลอาห์กับลูก ส่วนนางราเชลกับโยเซฟ
อยูท้
่ ายสุด 3 ตัว เขาเองเดิน ออกหน้าไปก่อน กราบลงถึงดิน
เจ็ด หน จนเข้า มาใกล้พี่ชายของเขา 4 แต่เอซาววิง่ ออกไป
ต้อนรับ เขา กอด และ ซบ หน้า ลง ที่ คอ จุบ เขา ต่าง ก็ร้องไห้
5 เอ ซาว ก็ เงย หน้า ขึ้น แล เห็น พวก ผู้ หญิงกับลูกๆ จึง ถาม
ว่า “คนที่อยูกั
่ บ เจ้า นี้ คือ ใคร” ยา โคบ ตอบ ว่า “คือ ลูกๆ ที่
พระเจ้า โปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า ผู้รับ ใช้ของท่าน” 6 แล้
วสาวใช้ ทัง้ สองคนกับลูกๆก็เข้า มาใกล้ และกราบลง 7 นาง
เลอาห์กับลูกของเขาก็เข้ามาใกล้และกราบลงด้วย ภายหลัง
1
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โย เซฟ และ นาง รา เชล ก็เข้า มา ใกล้ และ กราบ ลง 8 เอ ซาว
ถามว่า “ขบวนผู้คนและฝูง สัตว์ ทัง้ หมดที่ เราพบนี้ มีความ
หมายอย่างไร” ยาโคบตอบว่า “เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความ
กรุ ณาในสายตาของนายข้าพเจ้า” 9 เอซาวพูดว่า “น้ องเอ๋ย
ข้ามี พออยูแล้
่ ว เก็บ ของๆเจ้า ไว้ เองเถิด” 10 ยาโคบตอบว่า
“มิได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณา
ในสายตาของท่านแล้ว ขอรับ ของกํานั ลนน
ั ้ จากมือ ข้าพเจ้า
เพราะ เหตุ ว่า ข้าพเจ้า ได้เห็น หน้า ท่าน ก็ เหมือน เห็น พระ
พักตร์ของพระเจ้า และท่านได้โปรดข้าพเจ้าแล้ว 11 ข้าพเจ้า
อ้อนวอน ขอท่านรับของขวัญที่ นํามาให้ท่าน เพราะพระเจ้า
ทรงโปรดกรุ ณาข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็มีพอเพียงแล้ว” เขา
อ้อนวอนและเอซาวจึงรับไว้ 12 เอซาวพูดว่า “ให้เราเดินทาง
ไปกัน เถิด ให้เราไปกัน และข้า จะนํา หน้า เจ้า” 13 แต่ยาโคบ
ตอบเขาว่า “นายท่านย่อมทราบอยูแล
่ ้วว่าเด็กๆนั ้นอ่อนแอ
และ ข้าพเจ้า ยังมี ฝูง แพะ แกะ และ โค ที่มีลูกอ่อนยังกิน นม
อยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่ งฝูงสัตว์ก็จะตายหมด
14 ขอนายท่านล่วงหน้า ผู้รับ ใช้ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้า
จะตามไปช้าๆตามกําลังของสัตว์ซ่ึงอยูข
่ ้างหน้าข้าพเจ้าและ
ตาม ที่ เด็กๆ ทน ได้ จนกว่า ข้าพเจ้า จะ ไป พบ นาย ท่าน ที่ เส
อีร”์ 15 เอซาวจึงกล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้คนที่มากับเราไปกับเจ้า
บ้าง” ยาโคบตอบว่า “มีความจําเป็นอะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้า
ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายท่านเถิด” 16 ในวัน นั ้น
เอซาวก็กลับไปทางเสอีร ์ 17 ส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุคคท
เขาสร้างบ้านอยูที
่ ่ นั่น และสร้างเพิง ให้สัตว์ของเขา ฉะนั ้น
จึงเรียกที่นั้นว่า สุคคท
ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา
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18

เมื่อ ยา โคบ เดิน ทาง จาก ปัด ดาน อา รัม ก็ มา ถึง เมือง
เชเลมซึ่ง เป็น เมืองของเชเคมในแผ่น ดิน คานาอัน เขาตัง้
เต็นท์อยูหน
่ ้า เมือง นั ้น 19 ยา โคบ ซื้อ ที่ดิน แปลง หนึ่ ง ที่ ตัง้
เต็นท์อยูนั
่ ้น จาก บุตร ชาย ของ ฮา โมร์บิดา ของ เชเคม เป็น
เงิน หนึ่ ง ร้อย เหรียญ 20 ยา โคบ สร้าง แท่น บูชา ที่นั ่น เรียก
แท่นนั ้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล

34

1

ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน

ฝ่ายดี นาห์บุตรสาวของนางเลอาห์ ซ่ึง นางบังเกิด ให้ กับ
ยาโคบนั ้ นออกไปเยีย
่ มผู้ หญิง ในแผ่น ดิน นั ้น 2 เมื่อ เชเคม
บุตรชายฮาโมร์คนฮี ไวต์ผู้เป็น เจ้า เมืองเห็น นางสาวดี นาห์
เขาก็เอานางไปหลับนอนและทําอนาจารต่อนาง 3 จิตใจของ
เชเค มก็ ผูกพัน อยู่ กับ นางสาว ดี นาห์บุต รสาว ยา โคบ และ
เขา รัก นาง พูดจา เล้าโลม เอาใจ นาง 4 เชเคม จึง พูดกับ ฮา
โมร์บิดาของตนว่า “จงขอหญิงสาวนี้ ให้เป็นภรรยาข้าพเจ้า
เถิด” 5 ยาโคบได้ยน
ิ ข่าวว่า ผู้ นั้น ทําการอนาจารกับ นางสาว
ดี นาห์บุตรสาวของตน เวลานั ้น พวกบุตรชายของท่านอยู่
กับ ฝูง สัตวที่ ในนา ยาโคบจึง นิ่ ง คอยจนพวกบุตรชายกลับ
มาบ้าน 6 ฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ ไปหายาโคบเพื่อ ปรึกษา
กับท่าน 7 เมื่อ พวกบุตรชายของยาโคบได้ยน
ิ ข่า วนั ้นก็กลับ
มาจากนา ต่างก็ โศกเศร้า และโกรธยิง่ นั ก เพราะเชเคมได้
กระทํา ความ โง่ เขลา ใน พวก อิสราเอล โดย ข่มขืน บุตร สาว
ของยาโคบ ซึ่ง เป็นการไม่สมควร 8 ฮาโมร์ก็ปรึกษากับ พวก
เขา ว่า “จิต ใจ เชเคม บุตร ชาย ของ เรา นี้ ผูก พันรัก ใคร่บุต
รสาวของท่านมาก ขอหญิง นั ้น เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา
เถิด 9 และเชิญพวกท่านจงทําการสมรสกับพวกเรา ยกบุตร
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สาวของท่านให้พวกเรา และรับบุตรสาวของเราให้พวกท่าน
10 ท่าน ทัง
้ หลาย จะ ได้อยูกั
่ บ พวก เรา แผ่น ดิน นี้ จะ อยู่ ตรง
หน้าท่าน จงอาศัยเป็นทีค
่ ้าขายและจงได้สมบัติมากในแผ่น
ดินนี้ ” 11 เชเคมบอกบิดาและพวกพีช
่ ายของหญิงนั ้นว่า “จง
เห็น แก่ ข้าพเจ้า เถิด และ ท่าน จะ เรียก เท่าไร ข้าพเจ้า ก็ จะ
ให้ 12 ท่านจะเอาเงินสินสอดและของขวัญสักเท่าไรก็ตามใจ
ท่าน จะ เรียก เท่าไร ข้าพเจ้า จะ ให้ แต่ขอ ยก หญิง นั ้น เป็น
ภรรยาข้าพเจ้า”
บุตรชายของยาโคบทําการแก้แค้น
13 ฝ่าย บุตร ชาย ของ ยา โค บก็ ตอบ แก่ เชเคม และ ฮา
โมร์บิดาของเชเคมเป็น กลอุบาย เพราะเหตุ เขาทํา อนาจาร
แก่ นางสาวดี นาห์ น้องสาวนั ้น จึง กล่าวว่า 14 โดยบอกเขา
ว่า “เราทํา สิง่ นี้ ไม่ ได้ คือ ยกน้ องสาวของเราให้แก่คนที่ ยงั
ไม่ได้เข้าสุหนัตนัน
้ เพ ราะ จะ เป็นที่ อับอาย ขาย หน้า แก่เรา
15 แต่เรา จะ ยอม ดังนี้ ถ้า ท่าน จะ ยอม เป็ น เหมือน พวก เรา
โดยให้ผู้ชายทุก คนของท่านเข้า สุหนัต 16 เราจึง จะยอมยก
บุตรสาวของเราให้แก่พวกท่าน และเราจะรับ บุตรสาวของ
พวกท่านเป็นภรรยาของพวกเรา และเราจะอยู่กับท่านและ
จะเป็น ชนชาติเดียวกัน 17 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ฟัง คํา เรา
ไม่เข้า สุหนั ต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย” 18 ถ้อยคํา
ของเขาเป็นที่ พอใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์
19 หนุ่มคนนั ้นไม่รีรอที่จะทําตาม เพราะเขามีความรักใคร่ใน
บุตรสาวของยาโคบ เขาเป็น คนน่า เคารพนั บถือ มากกว่า
ใครๆในครอบครัว ของบิดา 20 ฮาโมร์กับ เชเคมบุตรชายจึง
ออกไปที่ประตู เมือง และปรึกษากับ ชาวเมืองนั ้นว่า 21 “คน
เห ล่า นี้ เป็นมิต รกับ พวก เรา เพราะ ฉะนั ้น จง ให้ เขา อาศัย
ค้าขายในแผ่น ดิน นี้ เพราะดูเถิด แผ่นดิน นี้ กว้างขวางพอ
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ให้ เขาอยูได้
่ ให้เรารับ บุตรสาวของเขาเป็น ภรรยาพวกเรา
และยกบุตรสาวของเราให้เขา 22 เพียงแต่เราที่ เป็น ชายทุก
คนจะยอมเข้า สุหนัต เหมือนเขา ถ้า ยอมกระทํา ดัง นั ้น พวก
นั ้นจะอาศัยอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเรา 23 ฝูงสัตว์เลี้ยงและ
ทรัพย์สมบัติของเขา กับฝูงสัตว์ทัง้ สิน
้ ของเขาก็ จะเป็นของ
เราด้วยมิใช่หรือ ขอแต่ให้เรายอมกระทํา ดัง นั ้น เขาจะยอม
อยูก
่ ับเรา” 24 บรรดาชาวเมืองที่ออกไปจากประตูเมืองก็เห็น
ชอบด้วยฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ ปวงที่ออก
ไปจากประตูเมืองก็เข้าสุหนั ต 25 ครัน
้ อยูม
่ าถึงวันที่สาม เมื่อ
คนเหล่า นั ้น กํา ลัง เจ็บอยู่ บุตรชายสองคนของยาโคบชื่อ สิ
เมโอนและเลวี เป็นพี่ชายนางสาวดี นาห์ ก็ถือดาบเข้าไปใน
เมืองด้วยใจกล้าหาญฆ่าผู้ชายในเมืองนั ้นเสียสิน
้ 26 เขาฆ่า
ฮาโมร์และเชเคมบุตรชายเสียด้วยคมดาบ และพานางสาว
ดี นาห์ ออก จา กบ้านเชเคม ไป เสีย 27 พวก บุตร ชาย ของ ยา
โคบ เข้าไป ตาม บ้าน คน ตาย และ ปล้น เมือง นั ้น เพราะ คน
เหล่า นั ้น ได้ ทํา อนาจารต่อ น้ องสาวของเขา 28 เขาริบ เอาฝูง
แกะ ฝูง วัว ฝูง ลา และข้าวของทัง้ ปวงในเมือง และในนา
ไป 29 เอาทรัพย์สมบัติทัง้ หมดของเขาไป และจับบุตรภรรยา
ของคนเหล่า นั ้น ไปเป็น เชลย และริบ ของในบ้านไปเสีย ทัง้
สิน
้
ยาโคบลําบากใจ

“เจ้าทําให้เรา
ลําบากใจ โดยทําให้เราเป็นที่เกลียดชังแก่คนแผ่นดินนี้ คือ
คนคานาอันกับ คนเปริส ซี เรามีผู้คนน้ อยนั ก เขาทัง้ หลาย
จะ รุ ม กัน มา ฆ่า เรา เสีย จะ ทําให้ เรา และ ครอบครัว พินาศ
30 ฝ่ายยาโคบจึงพูดกับสิ เมโอนและเลวีว่า
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สิน
้ งสาวเราเหมือนหญิง
้ ” 31 แต่เขาตอบว่า “มันจะทํากับนอ
แพศยาได้หรือ”

35

พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
พระเจ้า ตรัส แก่ ยาโคบว่า “จงลุก ขึ้น แล้ว ขึ้น ไปยัง เบธ
เอล และอาศัย อยูที
่ ่ นั่น ทํา แท่นที่ นั่น บูชาพระเจ้า ผู้ สําแดง
พระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนี ไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า”
2 ดัง นั ้น ยา โคบ จึง บอก ครอบครัว ของ ตน และ คน ทัง
้ ปวง
ที่อยูด้
่ วยกันว่า “จงทิง้ พระต่างด้าวที่อยูท่
่ ามกลางเจ้า เสีย
ให้หมด ชําระ ตัว และ เปลี่ยน เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม 3 และ ให้ พวก
เรา ลุก ขึ้น แล้ว ขึ้น ไป ยัง เบธ เอล ที่นั ่น ข้า จะ ทํา แท่น บูชา
แด่พระเจ้า ผู้ทรงตอบข้า ในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจ และทรง
อยู่ กับ ข้า ในทางที่ ข้า ไปนั ้น” 4 คนทัง้ หลายเอาพระต่างด้าว
ทัง้ หมด ที่มีอยู่ กับ ตุ้มหูที่หูของ เขา มา ให้ ยา โคบ ยา โค บก็
ซ่อน ไว้ใต้ต้น โอ๊ก ที่อยูใกล้
่
เมือง เชเคม 5 พวก เขา ก็ ยก เดิน
ไป เมือง ต่างๆ ที่อยูรอบ
่
ข้าง ต่าง มี ความ เกรง กลัว พระเจ้า
ชาวเมืองจึงมิได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ 6 ดังนั ้น
ยาโคบมาถึง ตําบลลูส คือ เบธเอล ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน คานา
อัน ทัง้ ตัว เขา และ ทุก คน ที่อยูกั
่ บ เขา 7 ที่นั ่น ยา โคบ สร้าง
แท่น บูชาไว้ และเรียกตําบลนั ้นว่า เอลเบธเอล เหตุว่าที่นั ่น
พระเจ้า ทรงสําแดงพระองค์แก่ยาโคบ เมื่อ ครัง้ ยาโคบหนี
8 ฝ่ายพี่ เลี้ยงของนางเรเบคาร์ ชื่อ เดโบ
ไปจากหน้า พีชาย
่
ราห์ก็ถึงแก่ความตาย เขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอ๊กใต้เบธเอล เขา
เรียกต้นไม้นั้นว่า อัลโลนบาคูท
1

พระเจ้า ทรงอวยพรยาโคบและตรัส ถึง พันธสัญญากับ
อับราฮัมอีก
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เมื่อยาโคบออกจากปัดดานอารัมพระเจ้าก็ ทรงสําแดง
พระองค์แก่ยาโคบอีก และทรงอวยพรเขา 10 พระเจ้า ตรัส
แก่ เขาว่า “เจ้ามีช่อ
ื ว่า ยาโคบ เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่า ยาโคบ
ต่อ ไปแต่ จะมีช่อ
ื ว่า อิสราเอล” ดัง นั ้น พระองค์ จึง เรียกเขา
ว่า อิสราเอล 11 พระเจ้า ตรัส แก่ เขา ว่า “เรา เป็น พระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหน่งึ
และหลายประชาชาติ จะเกิด มาจากเจ้า กษั ตริยหลายองค์
์
12
จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า แผ่นดินที่ เราให้แก่อับ รา
ฮัม และ อิส อัค แล้ว เรา จะ ให้แก่เจ้า และ เรา จะ ให้แผ่น ดิน
นี้ แก่เชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า” 13 พระเจ้า เสด็จ ขึ้น
ไปจากยาโคบ ณ ที่ที่พระองค์ตรัสแก่เขา 14 ยาโคบก็ปักเสา
สําคัญ ไว้ที่นั ่นที่พระองค์ตรัส แก่ตน เป็น เสา หิน เขา ก็ เอา
เครือ
่ งดื่ม บูชาเทลงบนเสา และเทนํ้ามัน บนนั ้น 15 ยาโคบ
เรียกตําบลที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล
นางราเชลเสียชีวต
ิ ตอนคลอดเบนยามิน
16 เขาทัง
้ หลายไปจากเบธเอลใกล้ จะถึง เอฟราธาห์ นาง
ราเชลจะคลอดบุตรก็เจ็บ ครรภ์นั ก 17 ต่อ มาขณะที่ นางเจ็บ
ครรภ์นั ก หญิง ผดุงครรภ์ บอก นาง ว่า “อย่า กลัว ท่าน จะ
ได้บุตรชายคนนี้ ด้วย ” 18 อยูมาเมื
่
่ อ ชีวต
ิ ใกล้ดับ (เพราะนาง
ถึงแก่ความตาย) นางเรียกบุตรนั ้นว่า เบนโอนี แต่บิดาเรียก
เขาว่า เบนยามิน 19 นางราเชลก็สิน
ิ เขาฝังศพไว้รม
ิ ทาง
้ ชีวต
ที่ จะไปบ้านเอฟราธาห์ ซ่ึง คือ เบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสา
หิน ปัก ไว้ ณ ที่ฝัง ศพซึ่ง เป็น เสาหิน ณ ที่ฝัง ศพนางราเชล
จนทุกวันนี้ 21 อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีกไปตัง้ เต็นท์อยูเลย
่
หอคอยแห่ง เอเดอร์ 22 อยูมาเมื
่
่ ออิส ราเอลอาศัย อยูที
่ ่แผ่น
ดิน นั ้น รู เบน ไป นอน กับ นาง บิล ฮาห์ ภรรยา น้ อย ของ บิดา
อิสราเอลก็ได้ยิน เรือ
่ งนี้ ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมีสิบสอง
คน
บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
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บุตร ชาย ของ นาง เลอ าห์ชื่อ รู เบน เป็น บุตร หัวปี ของ
ยาโคบ สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิส สาคาร์และเศบูลุน 24 บุตร
ชายของนางราเชลชื่อ โยเซฟ และเบนยามิน 25 บุตรชาย
ของนางบิล ฮาห์ สาวใช้ของนางราเชลชื่อ ดาน และนั ฟ ทา
ลี 26 บุตรชายของนางศิลปาห์ สาวใช้ของนางเลอาห์ชื่อ กาด
และอาเชอร์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของยาโคบ ซึ่งเกิดที่ปัด
ดานอารัม
อิสอัคเสียชีวต
ิ
ฝ่าย ยา โค บก ลับ มา หา อิส อัคบิ ดา ของ ตน ที่ มัมเร
คือ ที่ เมือง อา รบา คือ เฮ โบ รน ที่อับ รา ฮัม และ อิส อัค เคย
อาศัยก่อน 28 อิส อัคมีอายุหน่งึ ร้อย แปด สิบ ปี 29 อิส อัค
ก็สิน
ิ และ
้ ลมหายใจ ท่านชราและแก่หง่อมมากเมื่อสิน
้ ชีวต
ไปอยู่ รว่ มบรรพบุรุษ ของท่าน เอซาวและยาโคบบุตรชาย
ของตนก็นําท่านไปฝังเสีย
27

36

พงศ์พันธุของเอซาว
์
(คือเอโดม)
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์พันธุของเอซาวคื
์
อ เอโดม 2 เอซาวได้
หญิง คนคานาอัน มาเป็น ภรรยา คือ อาดาห์บุตรสาวเอโลน
คนฮิต ไทต์ และโอโฮลี บามาห์ บุตรสาวอานาห์ผู้เป็น บุตร
สาวศิเบโอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเสมัท บุตรสาวอิชมาเอลเป็น
น้ องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์คลอดบุตรให้เอซาว
ชื่อ เอลี ฟัส นางบาเสมัท คลอดบุตรชื่อ เรอู เอล 5 และนางโอ
โฮลีบามาห์คลอดบุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่า
นี้ เป็นบุตรชายของเอซาวที่เกิดในแผ่นดินคานาอัน 6 เอซาว
พา ภรรยา บุตร ชาย หญิง และ คน ทัง้ ปวง ใน ครอบครัว ของ
ตน กับฝูงสัตว์ บรรดาสัตว์ใช้งาน และทรัพย์สิ่งของทัง้ หมด
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ที่ได้มาในแผ่น ดิน คานาอัน หัน จากหน้า ยาโคบน้ องชายไป
ที่เมืองอื่น 7 เพราะทรัพย์สมบัติของทัง้ สองมีมาก จะอยูด
่ ้วย
กันมิได้ ดินแดนที่เขาอาศัยนั ้นไม่พอให้เขาเลี้ยงฝูงสัตว์ 8 เอ
ซาวจึง ไปอยู่ ในถิน
่ เทือกเขาเสอีร ์ เอซาวคือ เอโดม 9 ต่อ ไป
นี้ เป็น พงศ์พันธุของเอซาว
์
บิดาคนเอโดม ชาวเมืองเทือก
10
เขาเสอีร ์ ชื่อบุตรชายของเอซาว คือ เอลีฟัสบุตรชายนาง
อาดาห์ ภรรยาเอซาว เรอูเอลบุตรชายนางบาเสมัท ภรรยา
เอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอลี ฟัส ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศโฟ
กาทาม และเคนั ส 12 ทิมนาเป็นภรรยาน้ อยของเอลีฟัสบุตร
ชายเอซาว นางคลอดบุตรให้เอลี ฟัส ชื่อ อามาเลข คนเหล่า
นี้ เป็นบุตรชายของอาดาห์ภรรยาเอซาว 13 ต่อไปนี้ เป็นบุตร
ชายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คน
เหล่านี้ เป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 14 ต่อไป
นี้ เป็น บุตรชายภรรยาของเอซาว คือ นางโอโฮลี บามาห์ บุต
รสาวของอานาห์ผู้เป็น บุตรสาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้
เอซาวชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ 15 ต่อไปนี้ เป็นเจ้านายใน
บรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลีฟัส บุตร
ชายหัวปี ของเอซาว คือ เจ้า นายเทมาน เจ้านายโอมาร์ เจ้า
นายเศโฟ เจ้านายเคนั ส 16 เจ้านายโคราห์ เจ้านายกาทาม
เจ้านายอามาเลข คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอลีฟัสในแผ่น
ดิน เอโดม พวกเขาเป็น ลูก หลานของนางอาดาห์ 17 ต่อ ไป
นี้ เป็นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว คือเจ้า
นายนาหาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัมมาห์และเจ้านายมิส
ซาห์ คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของเรอู เอลในแผ่น ดิน เอโดม
พวกเขาเป็น ลูก หลานของนางบาเสมัท ภรรยาของเอซาว
18 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรชายของนางโอโฮลี บามาห์ภรรยาของเอ
ซาว คือ เจ้า นายเยอู ช เจ้านายยาลาม และเจ้า นายโคราห์
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คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายเกิด จากนางโอโฮลี บามาห์บุตรสาว
ของอานาห์ ภรรยาเอซาว 19 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเอ
ซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเขา
เชื้อสายของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม
ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของเสอีร ค
์ นโฮรี ชาวแผ่น ดิน นั ้น
คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21 ดีโชน เอเซอร์และ
ดีชาน คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของคนโฮรี ผู้เป็น บุตรของเส
อีร ใ์ นแผ่น ดิน เอโดม 22 บุตรชายโลทานชื่อ โฮรีและเฮมาม
และน้ องสาวของโลทานชื่อทิมนา 23 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของโช
บาล คืออัล วาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนั ม 24 ต่อ
ไปนี้ เป็นบุตรของศิเบโอนคืออัยยาห์ และอานาห์ อานาห์นั้น
เป็นผู้ที่ได้พบฝูงล่อในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อเลี้ยงฝูงลาของศิเบ
โอนบิดาของเขา 25 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรของอานาห์ คือดีโชน
และโอโฮลี บามาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอานาห์ 26 ต่อไปนี้ เป็น
บุตร ของดีโชน คือ เฮ มดาน เอ ชบา น อิ ธรา น และ เครา น
27 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรของเอเซอร์ คือบิล ฮาน ศาวาน และอา
ขาน 28 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรของดีชาน คืออูศ และอารัน 29 ต่อ
ไปนี้ เป็น เจ้า นายของคนโฮรี คือ เจ้า นายโลทาน เจ้านายโช
บาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านายอานาห์ 30 เจ้านายดีโชน เจ้า
นายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของคนโฮ
รีตามพวกเจ้านายของเขาในแผ่นดินเสอีร ์
20

กษั ตริยแห่
์ งแผ่นดินเอโดม
ต่อ ไป นี้ เป็นก ษั ตริย์ที่ครอบ ครอง ใน แผ่น ดิน เอ โดม
32 เบลาบุตรชาย
ก่อนที่คนอิสราเอลมีกษั ตริยครอบครอง
์
เบ โอร์ ครอบ ครอง ใน เอ โดม เมือง หลวง ของ ท่าน ชื่อดิน
31
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ฮา บาห์ 33 เมื่อ เบ ลา สิน
้ พระชนม์แล้ว โย บับ บุตร ชาย เศราห์ ชาว เมือง โบ ส ราห์ ขึ้น ครอบ ครอง แทน 34 เมื่อ โย
บับ สิน
้ พระชนม์แล้ว หุ ชาม ชาว แผ่น ดิน ของ คน เท มาน
ขึ้น ครอบ ครอง แทน 35 เมื่อ หุ ชาม สิน
้ พระชนม์แล้ว ฮา
ดัด บุตร ชาย ของ เบ ดัด ผู้ รบ ชนะ คน มี เดีย น ใน ทุ่ง แห่ง
โม อับ ขึ้น ครอบ ครอง แทน เมือง หลวง ของ ท่าน ชื่อ อา
วีท 36 เมื่อ ฮา ดัด สิน
้ พระชนม์แล้ว สัม ลาห์ ชาว เมือ งมัสเร
คาห์ ขึ้น ครอบ ครอง แทน 37 เมื่อ สัม ลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว
ซา อูล ชาว เมือง เรโห โบ ทอ ยูที
่ ่แม่น้าํ ขึ้น ครอบ ครอง แทน
38 เมื่อ ซา อู ล สิน
้ พระชนม์แล้ว บา อัล ฮา นั น บุตร ชา ยอัค
โบร์ ข้น
ึ ครอบ ครอง แทน 39 เมื่อ บา อัล ฮา นั น บุตร ชา ยอัค
โบร์สิน
ึ ครอบครองแทน เมืองหลวง
้ พระชนม์แล้ว ฮาดาร์ข้น
ของท่านชื่อ ปาอู และมเหสี ของท่านมี พระนามว่า เมเหทา
เบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ 40 ต่อไปนี้ เป็นชื่อเจ้า
นายของเอซาว ตามครอบครัว ตามที่ ตามชื่อ คือ เจ้า นาย
ทิม นา เจ้านายอัล วาห์ เจ้านายเยเธท 41 เจ้านายโอโฮลี บา
มาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน 42 เจ้านายเคนั ส เจ้านาย
เทมาน เจ้านายมิบ ซาร์ 43 เจ้านายมักดีเอล และเจ้า นายอิ
ราม คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของเอโดม คือ เอซาวบิดาของ
คน เอ โดม ตาม ที่อยูของ
่
ท่าน ใน แผ่นดินที่ เป็น กรรมสิทธิ์
ของท่าน

37

1

เรือ
่ งของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้

ฝ่ายยาโคบมาอยู่ ในดิน แดนที่บิดาของท่านเคยอาศัย
เป็น คนต่างด้าวนั ้น คือ แผ่นดิน คานาอัน 2 ต่อ ไปนี้ เป็น ประ
วัติพงศ์ พันธุของยาโคบ
์
เมื่อโยเซฟอายุได้สิบเจ็ดปี ไปเลี้ยง
สัตว์อยูกั
่ บ พวกพี่ชาย เด็ก หนุ่มนั ้นอยู่ กับ บุตรชายของนาง
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บิล ฮาห์ และ กับ บุตร ชาย ของ นาง ศิลป าห์ ภรรยา บิดา ของ
ตน โยเซฟเอาความผิด ของพี่ ชายมาเล่า ให้บิดาฟัง 3 ฝ่าย
อิสราเอลรัก โยเซฟมากกว่า บุตรทัง้ หมดของท่าน เพราะโย
เซฟเป็น บุตรชายที่เกิ ดมาเมื่อบิ ดาแก่แล้ว บิดาทํา เสื้อ ยาว
หลากสีให้แก่โยเซฟ 4 เมื่อ พวกพี่ ชายเห็นว่า บิดารัก โยเซฟ
มากกว่า บรรดา พี่ชาย ก็ชัง โย เซฟ และ พูด ดี กับ เขา ไม่ได้
5 คราวหนึ่ ง โยเซฟฝัน แล้ว เล่า ให้พวกพี่ ชายฟัง พวกพี่ ชาย
ยิง่ ชังโยเซฟมากขึ้น 6 โยเซฟเล่าว่า “ฟังความฝันซึ่งข้าพเจ้า
ฝันเห็นซิ 7 ดูเถิด พวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนา ทันใด
นั ้น ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตัง้ ขึ้นยืนตรง และดูเถิด ฟ่อนข้าว
ของ พวก พี่ๆ มา แวดล้อม กราบ ไหว้ ฟ่อน ข้าว ของ ข้าพเจ้า”
8 พวกพี่ ชายจึง ถามโยเซฟว่า “เจ้าจะปกครองเรากระนั ้น
หรือ เจ้าจะมี อาํ นาจครอบครองเราหรือ” พวกพี่ ชายก็ ยงิ่
ชัง โยเซฟมากขึ้นอีก เพราะความฝัน และเพราะคํา ของเขา
9 ต่อ มาโยเซฟก็ฝันอีก จึง เล่า ให้ พวกพี่ ชายฟัง ว่า “ดูเถิด
ข้าพเจ้าฝันอีกครัง้ หนึ่ ง เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดาว
สิบ เอ็ด ดวงกําลัง กราบไหว้ข้าพเจ้า ” 10 เมื่อ เล่า ให้บิดาและ
พวกพี่ ชายฟัง บิดาก็ วา่ กล่าวโยเซฟว่า “ความฝันที่เจ้าได้
ฝันเห็นนั ้นหมายความว่าอะไร เรากับมารดาและพวกพีช
่ าย
ของ เจ้า จะ มา ซบ หน้า ลงถึงดิ นก ราบ ไหว้เจ้า กระนั ้น หรือ”
11 พวกพีช
่ ายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็นิ่งตรองเรือ
่ งนี้ อยูแต่
่ ในใจ
พวกพี่ชายขี้อจ
ิ ฉาขายโยเซฟให้เป็นทาส
ฝ่าย พวก พี่ ชาย พา กัน ไป เลี้ยง แพะ แกะ ของ บิดา ที่
เมืองเชเคม 13 อิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่า “พี่ชายของเจ้า
เลี้ยงแพะแกะอยูที
่ ่เมืองเชเคมมิใช่หรือ มาพ่อ จะใช้เจ้าไป
หาพี่ชาย ” โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้า พร้อมแล้ว” 14 บิดาจึง
พูดกับ เขา ว่า “เรา ขอร้อง เจ้า ให้ไปดูพี่ชาย ของ เจ้า และ ฝูง
สัตว์ซิว่า สบายดีหรือ ไม่ แล้ วกลับ มาบอกพ่อ” บิดาใช้ เขา
12
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ไปจากที่ราบเฮโบรน เขาก็มายัง เมืองเชเคม 15 ดูเถิด ชาย
คนหนึ่ งพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถามว่า “เจ้าหา
อะไร” 16 โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้าหาพีช
่ ายของข้าพเจ้า โปรด
บอกข้าพเจ้า ทีว่า เขาเลี้ยงสัตว์อยูที
่ ่ไหน ” 17 คนนั ้น ตอบว่า
“เขาไปแล้ว เพราะเราได้ยน
ิ เขาพูดกันว่า ‘ให้เราไปเมืองโด
ธานกัน เถิด’ ” โยเซฟตามไปพบพวกพี่ ชายที่ เมืองโดธาน
18 เมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ ไกลยังมาไม่ถึง เขาก็ พากัน
คิดปองร้ายจะฆ่าเสีย 19 เขาพูดกันว่า “ดูเถิด เจ้าช่างฝันมา
นี่ แล้ว 20 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้ ให้พวกเราฆ่ามันเสีย แล้วทงิ้ ลง
ไว้ในบ่อบ่อหนึ่ ง เราจะว่า ‘สัตว์ร้ายกัดกินมันเสีย’ แล้วเราจะ
ดู วา่ ความฝัน นั ้น จะเป็น จริง ได้อย่างไร ” 21 ฝ่ายรู เบนพอได้
ยิน ดัง นั ้น ก็อยากช่วยโยเซฟให้ พ้นมือ พวกพี่ ชายจึง พูด ว่า
“เราอย่า ฆ่า มัน เลย” 22 รู เบนเตือนเขาว่า “อย่า ทําให้ โลหิต
ไหล จง ทิงม
้ ัน ใน บ่อ นี้ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร อย่า แตะ ต้อง น้ อง
เลย” ทัง้ นี้ เพื่อ จะช่วยน้ องให้ พ้นมือ เขา แล้ วจะได้ ส่ง กลับ
ไปยังบิดา 23 ต่อมา ครัน
้ โยเซฟมาถึงพวกพี่ชาย เขาก็ จับโย
เซฟถอดเสื้อ ออกเสีย คือ เสื้อ ยาวหลากสีที่สวมอยู่ 24 แล้ว
เอา โย เซฟ ไป ทิง้ ลง ใน บ่อ บ่อนนว
ั ้ ่าง เปล่า ไม่มีน้าํ 25 ขณะ
ที่นั ่ง รับ ประทานอยู่ เขาเงยหน้า ขึ้น ดูเถิด เห็น หมู่ คนอิ ชมา
เอ ลมา จาก เมือ งกิ เลอ าด มีฝูงอูฐ บรรทุก ยาง ไม้ พิมเสน
และมดยอบ เอาเดินทางลงไปยังอียป
ิ ต์ 26 ยูดาห์จึงพูดกับพี่
น้ องว่า “หากเราฆ่า น้ องและซ่อนโลหิต ไว้จะมีประโยชน์ อัน
ใดเล่า 27 มาเถิด ให้เราขายน้ องแก่ พวกอิ ชมาเอลโดยไม่
แตะต้องเขา เพราะเขาก็เป็นน้ องและเป็นเลือดเนื้ อของเรา
เหมือนกัน” พี่น้ องทัง้ ปวงก็พอใจ
โยเซฟถูกนําไปยังอียป
ิ ต์
ขณะนั ้น พวกพ่อค้า ชาวมี เดีย นกํา ลัง ผ่านมา พวกพี่
ชายก็ฉุ ดโยเซฟขึ้น จากบ่อ ขายให้แก่คนอิ ชมาเอลเป็น เงิน
28
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ยีสิ
่ บเหรียญ คนอิ ชมาเอลก็ พาโยเซฟไปยังอียป
ิ ต์ 29 ฝ่ายรู
เบนเมื่อกลับมาถึงบ่อนั ้น และดูเถิด โยเซฟมิได้อยูในบ่
่
อนั ้น
30
จึงฉี กเสื้อผ้าของตน แลว
้ กลับไปหาพวกน้ องบอกว่า “เด็ก
นั ้นหายไปเสียแล้ว แล้วข้าพเจ้าจะไปที่ไหนเล่า” 31 พวกเขา
ก็เอาเสื้อของโยเซฟมา และฆ่าลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ ง จุ่มเสื้อของ
32
โยเซฟลงในเลือด แล้ว ก็ส่ง เสื้อ ยาวหลากสี นั้น ไปยังบิดา
บอก ว่า “พวก เรา ได้ พบ เสื้อ ตัวนี้ ขอ พ่อ จง พิจารณา ดู ว่า
ใช่ เสื้อ ลูก ของ พ่อ หรือ ไม่” 33 บิดา รู จ
้ ัก แล้ว ร้อง ว่า “นี่ เป็น
เสื้อ ลูก เรา สัตว์ร้า ยกัดกิน เขาเสีย แล้ว โยเซฟย่อยยับ เสีย
แล้ว เป็น แน่ ” 34 ยาโคบก็ ฉีก เสื้อผ้า เอาผ้า กระสอบคาดเอว
ไว้ทุกข์ให้บุตรชายหลายวัน 35 ฝ่ายบุตรชายหญิง ทัง้ หมดก็
พากัน มาปลอบโยนบิดา แต่ท่านไม่ ยอมรับ การปลอบโยน
กล่าวว่า “เราจะโศกเศร้า ถึง ลูก เราจนกว่า เราจะตามลงไป
ยัง หลุม ฝัง ศพ” บิดาของเขาร้องไห้ คิดถึง เขาดังนี้ 36 แล้ว
คนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียป
ิ ต์ไว้กับโปทิฟาร์ข้าราชสํานั ก
ของฟาโรห์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์

38
ความบาปของยูดาห์ นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระ
เยซู
1

ต่อ มา ครัง้ นั ้น ยู ดาห์ ลงไปจากพวกพีน้
่ อง ไปอาศัย อยู่
กับ คนอดุล ลามคนหนึ่ ง ชื่อ ฮี ราห์ 2 ยูดาห์เห็ นบุต รสาวของ
คนคานาอัน คนหนึ่ ง ที่นั ่น บิดาหญิง นั ้น ชื่อ ชู วา จึง แต่งงาน
กับ หญิง นั ้น และ เข้าไป หา นาง 3 หญิง นั ้นก็ตัง้ ครรภ์คลอด
บุตร ชาย บิดา จึง ตัง้ ชื่อ ว่า เอร์ 4 หญิง นั ้นก็ตัง้ ครรภ์อีก
คลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อว่า โอนัน 5 นางตัง้ ครรภ์อีกคลอดบุตร
ชาย ตัง้ ชื่อ ว่า เช-ลาห์ นางอยูที
่ ่เคซิบ เมื่อ นางให้กําเนิ ด เขา
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6 ยูดาห์ก็ได้หาหญิงคนหนึ่ งชื่อทามาร์ให้เป็ นภรรยาเอร์บุตร

หัวปี ของ ตน 7 เอร์บุตร หัวปี ของ ยู ดาห์ เป็น คน ชัว่ ใน สาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จึง ทรงประหาร
เขาเสีย 8 ยูดาห์จึงบอกโอนั นว่า “เข้าไปหาภรรยาพี่ชายของ
เจ้าเถิด และแต่งงานกับนาง เพื่อจะได้สืบเชื้อสายพีช
่ ายไว้”
9 โอนันรู้ วา
่ เชื้อ สายจะไม่ได้นั บ เป็น ของตน ต่อ มา เมื่อ เขา
เข้าไปหาภรรยาของพี่ชาย จึง ทําให้ น้ํากามตกดิน เสีย ด้วย
เกรงว่า จะสืบ เชื้อ สายให้แก่พี่ ชาย 10 สิ่ง ที่โอนัน กระทํา นั ้น
ไม่ เป็นที่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ พระองค์จึง ทรงประหาร
ชีวต
ิ เขาเสีย 11 ยูดาห์ จึง บอกทามาร์บุตรสะใภ้ว่า “กลับ ไป
เป็น หญิงม่ายที่ บ้านบิดาจนกว่า เช-ลาห์บุตรชายของเราจะ
โต” ยูดาห์กลัวว่า เขาจะตายเสีย เหมือนพีชาย
่
นางทามาร์
12
จึงไปอาศัยอยู่ในบ้านบิดา อยูมาภรรยาของยู
่
ดาห์ ผู้เป็น
บุตรสาวชูวาก็ตาย เมื่อยู ดาห์ค่อยบรรเทาความโศก จึง ขึ้น
ไปหาคนตัดขนแกะของตนที่บ้านทิมนาท กับเพื่อนชื่อฮีราห์
เป็น คนอดุล ลาม 13 มีคนมาบอกนางทามาร์ว่า “ดูเถิด พ่อ
สามี ของเจ้า ไปบ้านทิม นาทจะตัด ขนแกะ” 14 นางจึง ผลัด
เสื้อ สําหรับ หญิงม่า ยออกเสีย เอาผ้า คลุม หน้า ห่ม ตัว ไว้ ไป
นั ่ง อยูที
่ ่สถานที่กลางแจ้ง ริม ทางที่ จะไปบ้านทิม นาท ด้วย
นางเห็นว่าเช-ลาห์โตขึ้นแล้ว แต่นางยังมิได้เป็นภรรยาของ
เขา 15 เมื่อยู ดาห์เห็น นาง ก็ คิด ว่า เป็น หญิง โสเภณี เพราะ
นางได้เอาผ้าคลุมหน้าไว้ 16 ยูดาห์จึงได้เข้าไปพูดกับหญิงริม
ทางนั ้นว่า “มาเถิด ให้เราเข้า นอนด้วย” (เพราะไม่ ทราบว่า
นางเป็นสะใภ้ของตน) นางจึงว่า “ท่านจะให้อะไรสําหรับการ
ที่เข้าหาข้าพเจ้า” 17 ยูดาห์ตอบว่า “เราจะส่งลูกแพะจากฝูง
มาให้เจ้าตัวหนึ่ ง” นางก็ถามว่า “ท่านจะให้ของมัดจําไว้ก่อน
จนกว่าจะส่งลูกแพะนั ้นมาได้ไหม” 18 ยูดาห์ถามว่า “เจ้าจะ

หนังสือปฐมกาล 38:19

104

หนังสือปฐมกาล 38:29

เอาอะไรเป็น ของมัดจํา” นางจึง ตอบว่า “จะขอแหวนตรา
กับ เชือก ทัง้ ไม้ พลองที่ มือ ท่านด้วย” ยูดาห์ก็ให้ และเข้าไป
หา นาง นางก็ตัง้ ครรภ์กับ เขา 19 นาง จึง ลุก ขึ้น ไป เสีย และ
เอาผ้า คลุม หน้า นั ้น ออก นุ่ง ห่ม เสื้อ ผ้า สําหรับ หญิงม่า ยอีก
20 ฝ่ายยู ดาห์ฝากลูก แพะมากับ เพื่อนคนอดุล ลามให้ไถ่ของ
มัดจํา จาก มือ หญิง นั ้น แต่เขา หา นาง ไม่พบ 21 เขา จึง ถาม
คนที่อยูตํ
่ าบลนั ้นว่า “หญิงโสเภณี อยูที
่ ่สถานที่กลางแจ้งริม
ทางนี้ ไปไหน” เขาตอบว่า “หญิง โสเภณี ที่ นี่ไม่มี ” 22 เพื่อน
ก็กลับ ไป บอก ยู ดาห์ว่า “ข้าพเจ้า หาไม่พบ ทัง้ ชาว ตําบล
นั ้นก็ว่า ‘หญิง โสเภณี ที่ นี่ไม่มี ’ ” 23 ยูดาห์ จึง ว่า “ให้หญิง นั ้น
เก็บ ของนั ้น ไว้เถิด มิฉะนั ้น เราจะละอายใจ ดูเถิด เราฝาก
ลูก แพะ ตัวนี้ ไป ให้ แต่ท่าน ก็ หา หญิง นั ้น ไม่พบ ” 24 อยูมา
่
อีก ประมาณ สาม เดือน มีคน มาบ อก ยู ดาห์ว่า “ทา มาร์บุต
รสะใภ้ ของท่านเป็น หญิง แพศยา ยิง่ กว่า นั ้นอีก ดูเถิด นาง
มีครรภ์เพราะ การ แพศยา แล้ว” ยูดาห์ จึง สัง่ ว่า “พา นาง
ออกมานี่ จับ คลอกไฟเสีย” 25 เมื่อ เขากําลัง พานางออกมา
นาง ก็ ส่ง คน ไป หา พ่อ สามี บอก ว่า “ข้าพเจ้า มีครรภ์กับ คน
ที่ เป็น เจ้าของสิง่ นี้ ” และนางว่า “ขอท่านพิจารณาดู แหวน
ตรา เชือก และไม้ พลองเหล่า นี้ ว่า เป็น ของผู้ใด ” 26 ยูดาห์
รับไปพิจารณาดูรู แล้
้ วก็ว่า “หญิงคนนี้ ชอบธรรมยิง่ กว่าเรา
เหตุว่า เรามิได้ยกเขาให้แก่เช-ลาห์บุตรชายของเรา” ฝ่ายยู
ดาห์ก็มิได้สมสู่กับนางต่อไปอีก 27 อยูมาเมื
่
่ อถึงเวลากําหนด
คลอดบุตร ดูเถิด ก็มีลูก แฝดอยู่ ในครรภ์ 28 ต่อ มาเมื่อ จะ
คลอดนั ้นบุตรคนหนึ่ งยื่นมอ
ื ออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึง
เอาด้ายแดงผูก ไว้ที่ข้อมือ และกล่าวว่า “คนนี้ คลอดก่อน”
29 ต่อ มาเมื่อบุต รนั ้น หดมือ เข้าไป ดูเถิด บุตรอีก คนหนึ่ งก็
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คลอด ออก มา ก่อน หญิง ผดุงครรภ์ จึง ร้อง ว่า “เจ้า แหวก
ออก มา ได้อย่างไร เจ้า ได้ แหวก ออก มา” เหตุฉะนี้ จึง เรียก
บุตรนั ้นว่า เปเรศ 30 ภายหลังน้ องชายเปเรศที่มีด้ายแดงผูก
ข้อมือนั ้นก็คลอด จึงให้ชื่อว่า เศ-ราห์

39

โยเซฟเจริญในเรือนของโปทิฟาร์
โยเซฟถูก พาลงไปยังอียป
ิ ต์แล้ว โปทิฟาร์ข้า ราชสํานั ก
ของฟาโรห์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เป็นคนอียป
ิ ต์
ซื้อ โยเซฟไว้จากมือ คนอิชมาเอลผู้ พาเขาลงมาที่นั ่น 2 พระ
เย โฮ วาห์ ทรง สถิต อยู่ กับ โย เซฟ โย เซฟ จึง เจริญ รวดเร็ว
เขา อยู่ ใน บ้าน คน อียป
ิ ต์ นาย ของ เขา 3 นายก็เห็นว่า พระ
เย โฮ วาห์ ทรง สถิต อยู่ กับ โย เซฟ และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
โปรดให้การงานทุก อย่างที่ กระทํา เจริญ ขึ้น มากในมือ ของ
โยเซฟ 4 โยเซฟได้ รับ ความกรุ ณาในสายตาของนายและ
รับ ใช้ท่าน นายก็ ตัง้ ให้ดูแล การ งาน ใน บ้าน ของ ท่าน และ
ทุก สิง่ ที่ ท่านครอบครองอยู่ ท่านก็ มอบไว้ ในมือ ของโยเซฟ
ทัง้ สิน
้ 5 ต่อ มาตัง้ แต่ โปทิฟาร์ตัง้ โยเซฟให้ เป็น ผู้ดูแลการ
งานในบ้าน และทรัพย์สิ่ง ของทัง้ ปวงของท่านแล้ว พระเย
โฮวาห์ก็ได้ทรงอํานวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียป
ิ ต์
นั ้น เพราะเห็น แก่ โยเซฟ ทัง้ พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพรให้สิ่ง
ของทัง้ ปวงซึ่ง เขามีอยูในบ้
่
านและในนาให้ เจริญ ขึ้น 6 นาย
ได้มอบของสารพัดไว้ในมือโยเซฟ มิได้เอาใจใส่สิ่งของอะไร
เลย เว้น แต่อาหาร การ กิน โย เซฟ นั ้น เป็น คน รู ป งาม และ
เป็นที่โปรดปราน
1

ภรรยาของโปทิฟาร์ใส่ร้ายโยเซฟ
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อยูมาภายหลั
่
ง เหตุการณ์ เหล่า นี้ ภรรยาของนายมองดู
โยเซฟด้วยความเสน่ หาและชวนว่า “มานอนกับ เราเถิด”
8 แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่ ภรรยาของนายว่า “คิดดูเถิด
นายก็มิได้ห่วงสิง่ ใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่าง
ที่มีอยูไว้
่ ในมือ ข้าพเจ้า 9 ในบ้านนี้ ไม่มีใครใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า
นายมิได้หวงสิง่ ใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่านเพราะเป็น
ภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทําความผิดใหญ่หลวงนี้ อน
ั เป็น
10
บาปต่อ พระเจ้า อย่างไรได้” ต่อ มาแม้ นางชวนโยเซฟวัน
แล้ววัน เล่า โย เซฟ ก็ไม่ยอม ฟัง นาง ไม่ว่า จะ นอน กับ นาง
หรือ อยูด้
่ วยกัน 11 อยูมาคราวนั
่
้น โยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อ
ทํา ธุระ การ งาน ของ เขา ไม่มีชาย ประจํา บ้าน คน ใด อยูนั
่ ้น
12 นางก็ คว้า เสื้อผ้า โยเซฟเหนี่ ยวรัง
้ ไว้ แล้วพูดว่า “มานอน
อยู่ กับ เราเถิด” แต่โยเซฟทิง้ เสื้อผ้า ไว้ ในมือ นางหนี ไปข้าง
นอก 13 ต่อ มาเมื่อ นางเห็นว่า โยเซฟทิง้ เสื้อผ้า ไว้ในมือ ของ
นาง หนี ไปข้างนอกแล้ว 14 นางก็ รอ
้ งเรียกชายประจํา บ้าน
ของตนมาบอกว่า “ดูซิ นายเอาคนชาติฮีบรู มาไว้ ทําความ
หยาบ คาย แก่เรา มัน เข้า มา หา จะ นอน กับ ข้า แต่ข้า ร้อง
เสียง ดัง 15 อยูมา
่ เมื่อมัน ได้ยน
ิ ข้า ร้อง ขึ้น มันก็ ทิง้ เสื้อผ้า
16
ไว้ กับ ข้า หนี ไปข้างนอก” แล้ วนางก็เก็บ เสื้อผ้า ไว้ใกล้ตัว
จนนายกลับ มาบ้าน 17 แล้ วนางก็ บอกกับ นายดังนี้ ว่า “อ้าย
บ่าว ชาติฮีบรู ที่ท่าน นํา มา ไว้ นั้น เข้า มา หา จะ ทํา หยาบ คาย
แก่ข้าพเจ้า 18 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าร้องขึ้นมันกท
็ ิง้ เสื้อผ้าไว้กับ
19
ข้าพเจ้า หนี ไปข้างนอก” ต่อ มาครัน
้ นายได้ ฟัง คํา ภรรยา
บอกว่า “บ่าวของท่านทํากับข้าพเจ้าดังนั ้น” ก็โกรธนั ก 20 จึง
เอาโยเซฟไปจําไว้ในคุกที่ที่ขังนั กโทษหลวง โยเซฟก็ต้องจํา
อยูที
่ ่นั่น
พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
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21

แต่ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิต อยู่ กับ โย เซฟ และ ทรง
สําแดง พระ เมตตา แก่เขา ทรง ให้ เขา เป็นที่ โปรดปราน ใน
สายตาของผู้คุมเรือนจํา 22 ผู้คุมเรือนจํา ก็ มอบนั กโทษทัง้
ปวง ที่ ใน เรือน จํา ไว้ ใน ความ ดูแล ของ โย เซฟ การ งาน ที่
ทํา ใน ที่ นั ้น ทุก อย่าง โย เซฟ เป็น ผู้กระทํา 23 ผู้คุม เรือน จํา
ไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแล เพราะเหตุพระเยโฮ
วาห์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และการงานใดๆที่ ท่านกระทําพระ
เยโฮวาห์ก็ทรงโปรดให้เจริญ

40
พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน
ต่อ มา ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พนัก งาน นํ้า องุน
่ ขอ
งกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ และ พนั กงาน ขนม ของ พระองค์ ทํา
ผิด ต่อ เจ้า นาย คือ กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ 2 ฟาโรห์ทรง กริว้
ข้าราชการ ทัง้ สอง นั ้น คือ หัวหน้า พนั กงาน นํ้า องุน
่ และ
3
หัวหน้า พนั กงาน ขนม
จึง ให้ จํา คุก ไว้ ใน บ้าน ของ ผู้
บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ ใน คุก ที่ โย เซฟ ติดอยู่นั ้น
4 ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ สัง
่ โยเซฟให้รับใช้สองคน
นั ้น โย เซฟ ก็ปรนนิ บัติเขา พนัก งาน ทัง้ สอง ติด คุก อยู่ พัก
หนึ่ ง 5 คืน หนึ่ ง ข้าราชการ ทัง้ สอง นั ้น ฝัน ไป คือ พนั กงาน
นํ้า องุน
่ และพนั กงานขนมของกษั ตริย์อียป
ิ ต์ที่ต้องจํา อยู่ ใน
คุก นั ้น ต่าง คน ต่าง ฝัน คนละ เรือ
่ ง ความ ฝัน ของ ต่าง คน
6
ก็มีความ หมาย ต่าง กัน ครัน
้ เวลา เช้า โย เซฟ เข้า มา หา
เห็ นข้า ราชการทัง้ สองนั ้น ดูเถิด เขามีหน้า โศกเศร้า 7 จึง
ถามข้าราชการของฟาโรห์ที่ถูกจํา อยู่ ในคุก ที่ บ้านนายของ
ตน ว่า “ทําไม วัน นี้ ท่าน จึง หน้า เศร้า” 8 เขา ตอบ ว่า “เรา
ทัง้ สองฝัน ไปและไม่มีผู้ใดจะแก้ฝัน ได้” โยเซฟบอกเขาว่า
1
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“พระเจ้า เท่านั ้น แก้ฝัน ได้มิใช่หรือ ขอ ท่าน เล่า ให้ ข้าพเจ้า
ฟัง เถิด” 9 หัวหน้า พนั กงาน นํ้า องุนก
่ ็ เล่า ความ ฝัน ของ ตน
ให้ โย เซฟ ฟัง ว่า “ดูเถิด เรา ฝัน เห็น เถา องุน
่ อยูตรง
่
หน้า
10 เถา องุน
่ นั ้นมี สาม กิง่ พอง อก ใบ อ่อน ดอก ตูม ก็มีดอก
บานออกมา และช่อองุ่นก็สุก 11 ถ้วยของฟาโรห์อยูในมื
่
อเรา
แล้ว เราเก็บลูกองุ่น นั ้น บีบ ให้ น้ําลงในถ้วยของฟาโรห์ และ
วางถ้วยนั ้น ในพระหัตถ์ ของฟาโรห์” 12 โยเซฟบอกข้า ราช
กา รนั ้นว่า “ขอ แก้ฝัน ดังนี้ คือกงิ่ สาม กิง่ นั ้น ได้แก่สาม วัน
13 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะ
ทรงตัง้ ท่านไว้ ในตําแหน่ ง เหมือนแต่ก่อน ท่านจะได้ ถวาย
ถ้วย นั ้น แก่ฟาโรห์อีก ดัง ที่ได้กระทํา มา แต่ ก่อน เมื่อ เป็น
พนั กงานนํ้า องุน
่ 14 เมื่อ ท่านมี ความสุข แล้ว ขอให้ ระลึก ถึง
ข้าพเจ้า และ แสดง ความ เมตตา ปรานี แก่ข้าพเจ้า ช่วย ทูล
ฟาโรห์ให้ข้าพเจ้า ได้ ออกจากบ้านนี้ 15 เพราะอันที่จริง เขา
ลัก ข้าพเจ้า มาจากแคว้น ฮีบรู และที่นี่ ก็เหมือนกัน ข้าพเจ้า
ไม่ได้ทํา ผิด อะไร ที่ ควร ต้อง ติด คุก ใต้ดินนี้ ” 16 เมื่อ หัวหน้า
พนั กงาน ขนม เห็นว่า คํา แก้ ความ ฝัน นั ้น ดี จึง เล่า ให้ โย
เซฟ ฟัง ว่า “เรา ฝัน ด้วย ดูเถิด เห็นมี กระจาด ขนม ขาว
สาม ใบ ตัง้ อยูบน
่ ศีรษะ เรา 17 ใน กระจาด ใบ บน นั ้นมี ขนม
สารพัด สําหรับ ฟาโรห์ แล้ว มี นกมากิน ของในกระจาดที่ตัง้
อยูบน
่ ศีรษะ เรา” 18 โย เซฟ ตอบ ว่า “ขอ แก้ฝัน ดังนี้ คือ
กระจาด สาม ใบ นั ้น ได้แก่สาม วัน 19 ภายใน สาม วัน ฟาโรห์
จะ ทรง ยก ศีรษะ ของ ท่าน ขึ้น ให้พ้น ตัว และ แขวน ท่าน
ไว้ที่ต้นไม้ ฝูง นก จะ มา กิน เนื้ อ ท่าน” 20 ครัน
้ ถึง วันที่ สาม
เป็นวัน เฉลิม พระชนมพรรษา ของ ฟาโรห์ พระองค์จึง ทรง
จัดการ เลี้ยง ข้าราชการ ทัง้ ปวง ของ พระองค์ แล้ว ทรง ยก
ศีรษะ หัวหน้า พนั กงาน นํ้า องุน
่ และ หัวหน้า พนั กงาน ขนม
เข้ามาอยูท
่ ่ามกลางพวกข้าราชการ 21 ฝ่ายหัวหน้าพนั กงาน
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นํ้า องุน
่ นั ้น ได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ในตําแหน่ ง เดิม เขาก็ วางถ้วย
ในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน 22 ส่วนหัวหน้าพนั กงาน
ขนม นั ้น ให้ แขวน คอ เสีย สม จริงดัง ที่ โย เซฟ แก้ฝัน ไว้
23 แต่หัวหน้า พนั กงานนํ้า องุน
่ นั ้นมิได้ระลึก ถึง โยเซฟ กลับ
ลืมเขาเสีย

41
ความฝันประหลาดของกษั ตริย์ฟาโรห์
ครัน
้ อยู่ มา อีก สอง ปีเต็ม ฟาโรห์ก็สุบิน และ ดูเถิด
พระองค์ทรงยืน อยูที
่ ่ริม ฝั่ งแม่นํ้า 2 ดูเถิด มีวัว เจ็ด ตัวอ้ วน
พี งาม น่า ดู ขึ้น มา จาก แม่น้ํา นั ้น กิน หญ้า อยู่ ใน ทุ่ง หญ้า
แห่ง หนึ่ ง 3 แล้วดูเถิด มีวัวอีก เจ็ด ตัว ซูบ ผอม น่า เกลียด
ตาม ขึ้น มา จาก แม่นํ้า มายื นอ ยู่ กับ วัวอ่น
ื ๆ ที่ ริม ฝั่ ง แม่นํ้า
4 วัวที่ซูบ ผอม น่า เก ลีย ดก็กินวัวอ้ วน พี งาม น่า ดูเจ็ดตัวนัน
้
เสีย แล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทม 5 พระองค์ก็บรรทมหลับไปและ
สุบินครัง้ ที่สอง และ ดูเถิด ต้น ข้าว ต้น เดียว มี รวง เจ็ด รวง
เป็น ข้าวเมล็ด เต่ง งามดี 6 แล้วดูเถิด มีรวงข้าวเจ็ด รวงงอก
ขึ้น มาภายหลัง เป็น ข้าวลีบ และเกรียมเพราะลมตะวัน ออก
7 รวง ข้าว ลีบ เจ็ด รวง นั ้น ได้กลืนกิ นร วง ข้าว เมล็ด เต่ง งาม
ดีเจ็ ดรวงนั ้น เสีย แล้ว ฟาโรห์ก็ตื่น บรรทม และดูเถิด รู ว่้ า
เป็น พระ สุบิน 8 ครัน
้ ต่อ มา เวลา รุ ง่ เช้า พระองค์มีพระทัย
วุน
่ วาย จึง รับสัง่ ให้ เรียกโหรและปราชญ์ ทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์
มาเฝ้า แล้ว ฟาโรห์ ทรงเล่า พระสุบินให้ เขาฟัง แต่ไม่มีผู้ใด
ทูล แก้ พระ สุบิน นั ้น ถวาย แก่ฟาโรห์ได้ 9 ครัง้ นั ้น หัวหน้า
พนั กงานนํ้า องุน
่ จึง ทูล ฟาโรห์ว่า “วัน นี้ ข้า พระองค์ ระลึก ถึง
ความผิดพลัง้ ของข้าพระองค์ได้ 10 คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธ
แก่ ข้าราชการ ของ พระองค์ และ ทรง จํา ข้า พระองค์ไว้ใน
1
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คุก ที่ บ้านผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ทัง้ ข้า พระองค์
กับ หัวหน้า พนั กงาน ขนม 11 ข้า พระองค์ ทัง้ สอง ฝัน ใน คืน
เดียวกัน ทัง้ ข้า พระองค์ และ เขา ความ ฝัน ของ ต่าง คน มี
ความหมายต่างกัน 12 มีชายหนุ่ม ชาติฮีบรู คนหนึ่ ง เป็น บ่าว
ของ ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ อยูที
่ ่นั ่น ด้วย กันกับ
เขา และ ข้า พระองค์ทัง้ สอง เล่า ความ ฝัน ให้ เขา ฟัง ชาย
นั ้นก็แก้ฝัน ให้ ข้า พระองค์ทัง้ สอง เขา แก้ฝัน ให้แต่ละ คน
ตาม ความ ฝัน ของ ตน 13 และ ต่อ มา ที่ เขา แก้ฝัน ให้ ข้า
พระองค์ ทัง้ สองอย่างไรก็ เป็นไปอย่างนั ้น คือฟาโรห์ทรงตัง้
ข้า พระองค์ไว้ในตําแหน่ ง เดิม แต่ฝ่ายเขานั ้น ถูก แขวนคอ
เสีย”
พระเจ้าทรงแก้พระสุบินของฟาโรห์

14

ฟาโรห์จึง รับสัง่ ให้ เรียก โย เซฟ มา เขา ก็รีบ ไป เบิก ตัว
โยเซฟออกมาจากคุก ใต้ดิน โยเซฟโกนหนวดผลัด เสื้อผ้า
แล้วก็เข้า เฝ้า ฟาโรห์ 15 ฟาโรห์ตรัส แก่ โย เซฟ ว่า “เรา ฝัน
ไป และหามีผู้ใดแก้ฝันได้ไม่ เราได้ยน
ิ ถึงเจ้าว่าเจ้าสามารถ
เข้าใจ ความ ฝัน เพื่อ แก้ฝัน นั ้น ได้” 16 โย เซฟ จึง ทูล ตอบ
ฟาโรห์ว่า “การแก้ฝันมิได้อยูที
่ ่ข้าพระองค์ พระเจ้าต่างหาก
จะประทานคํา ตอบอัน เป็นสุข แก่ฟาโรห์ ” 17 ฟาโรห์จึง ตรัส
แก่ โยเซฟว่า “ในความฝันของเรานั ้น ดูเถิด เรายืนอยูที
่ ่ฝั่ ง
แม่น้ํา 18 และ ดูเถิด มีวัว เจ็ด ตัวอ้ วน พี งาม น่า ดู ขึ้น มา
จาก แม่นํ้า กิน หญ้า อยู่ ใน ทุ่ง หญ้า แห่ง หนึ่ ง 19 แล้วดูเถิด
วัวอีก เจ็ด ตัว ตาม ขึ้น มา ไม่งาม น่า เกลียด มาก และ ซูบ
ผอม เรา ไม่ เคย เห็นมี วัว เลว อย่าง นี้ ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์เลย
20 วัวที่ซูบ ผอม ไม่ งา มนั ้นกินวัวอ้ วน พีเจ็ด ตัว แรก นั ้น เสีย
หมด 21 เมื่อกินหมดแล้วหามีใครรู ว้ า่ มันกินเข้าไปไม่ เพราะ
ยัง ผอม อยู่ เหมือน แต่ก่อน แล้ว เรา ก็ตื่น ขึ้น 22 เรา เห็น ใน
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ความฝัน ของเรา ดูเถิด ต้น ข้าวต้น หนึ่ ง มีรวงเจ็ด รวงงอก
ขึ้นมา เป็นข้าวเมล็ดเต่งและงามดี 23 และดูเถิด ข้าวอีกเจ็ด
รวงงอกขึ้น มาภายหลัง เป็น ข้าวเหีย
่ วลีบ และเกรียมเพราะ
ลมตะวัน ออก 24 รวงข้าวลีบนั ้ นกลืนกิ นรวงข้าวดีเจ็ ดรวง
นั ้น เสีย เรา เล่า ความ ฝัน นี้ ให้โหร ฟัง แต่ไม่มีใคร สามารถ
อธิบาย ให้ เรา ได้” 25 โย เซฟ จึง ทูล ฟาโรห์ว่า “พระ สุบินข
อง ฟาโรห์มีความ หมาย อัน เดียวกัน พระเจ้า ทรง สําแดง
ให้ฟาโรห์ทราบ ถึง สิง่ ที่พระองค์จะ ทรง กระทํา 26 วัวอ้ วน
พีเจ็ดตัวนน
ั ้ คือ เจ็ด ปี และรวงข้าวดีเจ็ ดรวงนั ้นก็ คือ เจ็ด ปี
เป็น ความ ฝันอัน เดียวกัน 27 วัว เจ็ด ตัว ซูบ ผอม น่า เกลียด
ที่ ขึ้น มา ภาย หลัง คือ เจ็ด ปี กับ รวง ข้าว เจ็ด รวง ลีบ และ
เกรียม เพราะ ลม ตะวัน ออก นั ้น คือ เจ็ด ปีที่กันดาร อาหาร
28 นี่ คือ สิง
่ ที่ ข้า พระองค์ ทูล ฟาโรห์ คือ พระเจ้า ทรงสําแดง
ให้ฟาโรห์รู สิ
้ ่ง ที่พระองค์จะทรงกระทํา 29 ดูเถิด จะมี อาหา
รบ ริบูรณ์ ทัว่ ประเทศ อียป
ิ ต์ ถึง เจ็ด ปี 30 หลัง จาก นั ้น จะ
บังเกิด การ กันดาร อาหาร อีก เจ็ด ปี จน จะ ลืม ความ อุ ดม
สมบูรณ์ ใน ประเทศ อียป
ิ ต์เสีย การกัน ดาร อาหาร จะ ล้าง
ผลาญ แผ่น ดิน 31 ทําให้จํา ความ อุ ดม สมบูรณ์ ใน แผ่น ดิน
ไม่ได้ เพราะเหตุการกันดารอาหารที่เกิดขึ้นตามหลังนี้ ด้วย
ว่าการกันดารอาหารนั ้น จะรุ นแรงนั ก 32 ที่ฟาโรห์สุบินสอง
ครัง้ นั ้น ก็หมาย ว่า สิง่ นั ้น พระเจ้า ทรง กําหนด ไว้แล้ว และ
พระเจ้าจะทรงให้บังเกิดในเร็วๆนี้
โยเซฟดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์
33

เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ฟาโรห์ เลือก คน ที่มีความ คิด ดี
มีปัญญา ตัง้ ให้ดูแลประเทศอียป
ิ ต์ 34 ขอฟาโรห์ทําดังนี้ และ
ให้ คน นั ้น จัด พนั กงาน ไว้ ทัว่ แผ่น ดิน และ เก็บ ผล หนึ่ ง ใน
ห้าส่วนแห่งประเทศอียป
ิ ต์ไว้ตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ นั ้น
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ให้คนเหล่า นั ้น รวบรวมอาหารในปีที่อุดมเหล่า นั ้น ซึ่ง จะ
มา ถึง นั ้น ไว้ และ สะสม ข้าว ด้วย อํานาจ ของ ฟาโรห์ไว้และ
ให้เก็ บอาหารไว้ ในเมืองต่างๆ 36 อาหารนี้ จะได้ เป็น เสบียง
สํารองในแผ่น ดิน สําหรับ เจ็ด ปีที่กันดารอาหาร ซึ่ง จะเกิด
ขึ้น ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ เพื่อ แผ่น ดิน จะ ไม่ พินาศ เสีย ไป
เพราะ กันดาร อาหาร” 37 ข้อ เส นอ นี้ เป็นที่เห็น ชอบ ใน สาย
พระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการทัง้ ปวง
ของ พระองค์ 38 ฟาโรห์ตรัส กับ บรรดา ข้าราชการ ว่า “เรา
จะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ ในตัว เหมือนคน
นี้ ได้หรือ ” 39 ฟาโรห์จึง ตรัส กับ โย เซฟ ว่า “เพราะ พระเจ้า
ได้ ทรง สําแดง เรือ
่ ง นี้ ทัง้ สิน
้ แก่ท่าน จะ หา ผู้ ใด ที่มีความ
คิด ดี และ มี ปัญญา เหมือน ท่าน ก็ไม่ ได้ 40 ท่าน จะ ดูแล ราช
สํานั กของเรา และประชาชนทัง้ หลายของเราจะปฏิบัติตาม
คํา ของ ท่าน เว้น แต่ฝ่าย พระที่นั่ง เท่านั ้น เรา จะ เป็น ใหญ่
กว่า ท่าน” 41 ฟาโรห์ตรัส กับ โย เซฟ ว่า “ดูเถิด เรา ตัง้ ท่าน
ให้ดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว ” 42 ฟาโรห์ทรงถอดธํามรงค์
ตราออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ สวมที่ มือ โยเซฟ กับ ให้
สวมเสื้อผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และสวมสร้อยทองคํา ให้ที่คอ
43 ให้โย เซฟ ใช้ รถ หล วงคันที่ สอง ซึ่ง ฟาโรห์มีอยู่ และ มี คน
ร้อง ประกาศ ข้าง หน้า ท่าน ว่า “คุก เข่า ลง เถิด” ดังนี้ แหละ
พระองค์ทรงตัง้ ท่านให้ดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 44 ฟาโรห์จึง
ตรัส กับ โยเซฟว่า “เราคือ ฟาโรห์ ไม่มีคนทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์
จะยกมือ ยกเท้า ได้เว้น แต่ท่านจะอนุญาต” 45 ฟาโรห์เรียก
นาม โย เซฟ ว่า ศาเฟ นาท ปา เนอ าห์ และ ประทาน อา
เสนั ทบุต รสาว โป ทิเฟ รา ปุโรหิต เมือง โอน ให้ เป็น ภรรยา
โย เซฟ ก็ ออก ไป สํารวจ ทัว่ ประเทศ อียป
ิ ต์ 46 เมื่อ โย เซฟ
เข้า เฝ้า ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์นั ้น ท่าน อายุได้สามสิบ ปี
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แล้ว โยเซฟก็ ออกจากที่เข้า เฝ้า ฟาโรห์เที่ยวไปทัว่ ประเทศ
อียป
ิ ต์ 47 ใน เจ็ด ปีที่อุดม สมบูรณ์ นั ้น แผ่นดินก็ ออก ผล
มากมาย 48 โย เซฟ รวบรวม อาหาร ทัง้ เจ็ด ปี ซึ่งมีอยูใน
่
ประเทศ อียป
ิ ต์ไว้หมด สะสม อาหาร ไว้ ใน เมือง ต่างๆ ผล
ที่เกิด ขึ้น ในนารอบเมืองใดๆก็เก็บ ไว้ในเมืองนั ้นๆ 49 โยเซฟ
สะสมข้าวไว้ดุจเม็ด ทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุด คิด
บัญชี เพราะ นั บ ไม่ถ้วน 50 ก่อน ถึง ปี กันดาร อาหาร มีบุตร
ชาย สอง คน เกิด แก่ โย เซฟ ซึ่ง นาง อา เสนั ทบุต รสาว โป
ทิเฟราปุโรหิต เมืองโอนบังเกิด ให้ท่าน 51 โยเซฟเรียกบุตร
หัวปีว่า มนัส เสห์ กล่าว ว่า “เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง โปรด ให้
ข้าพเจ้า ลืม ความ ยาก ลําบาก ทัง้ ปวง และ วงศ์ วาน ทัง้ สิน
้
ของ บิดา เสีย” 52 บุตร ที่ สอง ท่าน เรียก ชื่อ ว่า เอ ฟ รา อิม
“เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง โปรด ให้ ข้าพเจ้า มี เชื้อ สาย ทวี ขึ้น
ใน แผ่นดินที่ ข้าพเจ้า ได้ รับ ความ ทุกข์ใจ ” 53 เจ็ดปีที่อุดม
สมบูรณ์ ในประเทศอียป
ิ ต์ก็ล่วงไป
การกันดารอาหาร
54

จึง เกิดกัน ดาร อาหาร เจ็ด ปี ดัง่ ที่ โย เซฟ กล่าว ไว้
การกัน ดารอาหารนั ้น เกิด ทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ หลาย แต่ทัว่ ประ
เทศอียป
ิ ต์ยงม
ั ี อาหารอยู่ 55 เมื่อ ชาวอียป
ิ ต์ อดอยากอาหาร
ประชาชน ก็ ร้อง ทูล ขอ อาหาร ต่อ ฟาโรห์ ฟาโรห์ก็รับสัง่ แก่
ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ หลายว่า “ไปหาโยเซฟ ท่านบอกอะไร ก็จงทํา
56
ตาม” การกันดารอาหารแผ่ไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก โยเซฟ
ก็เปิดฉางออกขายข้าวแก่ชาวอียป
ิ ต์ และการกันดารอาหาร
ในแผ่นดินอียป
ิ ต์รุนแรงมาก 57 และประเทศทัง้ ปวงก็มายัง
ประเทศ อียป
ิ ต์ หา โย เซฟ เพื่อ ซื้อ ข้าว เพราะ การ กันดาร
อาหารร้ายแรงในทุกประเทศ
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พี่ชายโยเซฟไปอียป
ิ ต์เพื่อซื้อข้าว
ยาโคบจึงพูดกับพวกบุตร
ชายของตนว่า “มานั ่งมองดู กัน อยู่ ทําไมเล่า” 2 ท่านพูด ว่า
“ดูเถิด เราได้ยนว
ิ ่ามีข้าวในอียป
ิ ต์ ลงไปซื้อข้าวจากที่นั่นมา
ให้พวกเรา เพื่อพวกเราจะได้มีชีวิตและไม่อดตาย” 3 พีชาย
่
4
ของ โย เซฟ สิบ คน ก็ ลง ไป ซื้อ ข้าว ที่อียป
ิ ต์ แต่เบน ยา มิ น
น้ องชายของโยเซฟนั ้น ยาโคบไม่ให้ไปกับ พวกพี่ชาย ด้วย
ท่านกล่าวว่า “เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่เขา” 5 บรรดา
บุตรชายของอิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนทัง้ หลายที่ไป
เพราะการกันดารอาหารก็เกิด ในแผ่น ดิน คานาอัน 6 ฝ่าย
โยเซฟเป็น ผู้ สําเร็จ ราชการแผ่น ดิน ท่านเป็น ผู้ที่ขายข้าว
ให้แก่บรรดาประชาชนแห่ง แผ่น ดิน พวกพี่ ชายของโยเซฟ
ก็ มาก ราบ ไหว้ท่าน ก้ม หน้า ลงถึงดิน 7 โย เซฟ เห็น พวก พี่
ชายของตนและรู จ
้ ัก เขาแต่ ทํา เป็น ไม่รู จั
้ ก เขา และพูด จา
ดุดันกับเขา ท่านถามเขาว่า “พวกเจ้ามาจากไหน” เขาตอบ
ว่า “มาจากแผ่น ดิน คานาอัน เพื่อ ซื้อ อาหาร” 8 โยเซฟรู จ
้ ัก
พวกพี่ชาย แต่พวกพี่หารู้จักท่านไม่
1 เมื่อยาโคบรู ว
้ า่ มีข้าวในอียป
ิ ต์

โยเซฟหาโอกาสให้พวกพี่ชายกลับใจเสียใหม่
โยเซฟระลึก ถึง ความฝันที่ ท่านเคยฝัน ถึง พวกพี่ๆ และ
กล่าว แก่ พวก เขา ว่า “พวก เจ้า เป็น คน สอดแนม แอบ มา
ดูจุดอ่อนของบ้านเมือง” 10 พวกเขาจึง ตอบท่านว่า “นาย
เจ้าข้า มิใช่เช่นนั ้น แต่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหาร
11 ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายเป็น บุตรชายร่วมบิดาเดียวกัน เป็น คน
สัตย์จริง ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมิใช่คนสอดแนม” 12 โยเซฟบอก
เขาอีกว่า “มิใช่ แต่พวกเจ้ามาเพื่อดูจุดอ่อนของบ้านเมือง”
13 พวกพี่ จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายผู้รับ ใช้ของท่านเป็น
9
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พี่น้องสิบสองคน เป็นบุตรชายร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแผ่น
ดิน คานาอัน ดูเถิด วัน นี้ น้ องสุด ท้องยัง อยู่ กับ บิดา แต่น้ อง
อีกคนหนึ่ งเสียไปแล้ว” 14 โยเซฟตอบเขาว่า “ที่เราว่า ‘พวก
เจ้าเป็นคนสอดแนม’ นั ้นจริงแน่ ๆ 15 พวกเจ้าจะถูกทดลอง
ดังนี้ โดย พระชนม์ฟาโรห์พวก เจ้า จะ ไป จาก ที่นี่ ไม่ ได้ เว้น
แต่น้ อง ชาย สุด ท้อง มา ที่นี่ 16 พวก เจ้า ต้อง อยู่ ใน คุกก่อน
ให้คนหนึ่ ง ในพวกเจ้า ไปพาน้ องชายมา เพื่อ พิ สูจน์ ถ้อยคํา
ของเจ้า ว่า เจ้า พูด จริง หรือ ไม่ มิฉะนั ้น โดยพระชนม์ฟาโรห์
พวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแน่ ” 17 แล้วโยเซฟก็ขังพวกพี่ชาย
ไว้ด้วยกันในคุกสามวัน 18 ในวันทีส
่ ามโยเซฟบอกเขาว่า “ทํา
ดังนี้ แล้ วจะรอดชีวต
ิ เพราะเรายําเกรงพระเจ้า 19 ถ้า พวก
เจ้าเป็นคนสัตย์จริง จงให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าถูกจําอยูที
่ ่ห้อง
เล็กในคุก คนอื่นนําข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่
บ้านของเจ้า 20 แล้วพาน้ องชายสุดท้องมาหาเรา ดังนั ้นจึง
จะเห็นได้วา่ พวกเจ้าพูดจริง แล้วพวกเจ้าจะไม่ตาย” พวกพี่
ชายก็ทําดังนั ้น 21 พวกพี่ชายจึงพูดกันว่า “ที่จริงเรามีความ
ผิดเรือ
่ งน้ องชายเรา เพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้ อง
เมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่แล้วมิได้ฟัง เพราะฉะนั ้นความทุกข์
ใจทัง้ นี้ จึงบัง เกิด แก่เรา ” 22 ฝ่ายรู เบนพูดกับน้ องทัง้ หลาย
ว่า “ข้า ห้ามเจ้า แล้ว มิใช่หรือ ว่า ‘อย่า ทําบาปผิด ต่อ เด็ก นั ้น’
แต่พวกเจ้าไม่ฟัง เหตุฉะนั ้น ดูเถิด การพิพากษาเรือ
่ งโลหิต
23
ของน้ องจึงมาถึง” พวกพีช
่ ายไม่รู ว่้ าโยเซฟฟังออก เพราะ
ว่า ท่านพูดกับ เขาโดยใช้ล่าม 24 โยเซฟก็ หน
ั ไปจากเขาและ
ร้องไห้ แล้ วกลับ มาพูดกับ เขาอีก และเอาสิ เมโอนออกมา
มัดไว้ต่อหน้าต่อตาพวกเขา 25 แล้วโยเซฟบัญชาให้ใส่ข้าวใน
ถุง ของพี่ ชายให้ เต็ม และใส่ เงิน ของแต่ละคนไว้ในกระสอบ
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ของทุก คน และให้ เสบียงไปกิน กลางทาง ท่านก็ ทํา ต่อ เขา
ดังนี้ 26 พวก เขา บรรทุก ข้าว ใส่ หลัง ลา แล้วก็ ออก เดิน ทาง
ไป 27 ครัน
้ คนหนึ่ ง เปิด กระสอบออกจะเอาข้าวให้ลากิน ณ
ที่หยุดพัก ดูเถิด เขาก็เห็นเงินของเขาอยูที
่ ่ปากกระสอบนั ้น
28 ผู้นั ้น จึง บอก แก่พีน้
่ อง ว่า “เงิน ของ ข้าพเจ้า กลับ คืน มา
ดูเถิด เงิน นั ้น อยูที
่ ่ปาก กระสอบ ของ ข้าพเจ้า” พี่น้ อง ตกใจ
กลัว จนตัว สัน
่ พูดกันว่า “ที่พระเจ้า ทรงกระทํา ดังนี้ แก่เรา
จะเป็นอย่างไรหนอ”
พวกพี่ น้องแจ้ง แก่ ยาโคบว่า เขาต้องพาเบนยามิน ไป
อียป
ิ ต์
29 เขาก็กลับไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่นดินคานาอัน
แล้ว เล่า เรือ
่ งทัง้ หมดที่เกิด ขึ้น แก่ ตนให้บิดาฟัง ว่า 30 “ท่าน
ผู้นั้นที่เป็นเจ้านายของประเทศพูด จาดุดันกับพวกข้าพเจ้า
เหมาเอาว่าพวกข้าพเจ้าเป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมือง 31 พวก
ข้าพเจ้าเรียนท่านว่า ‘ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็นคนสัตย์จริง หา
ได้เป็นคนสอดแนมไม่ 32 ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นบุตรชายร่วม
บิดาเดียวกัน มีพี่น้ องสิบ สองคน น้ องคนหนึ่ ง เสีย ไปแล้ว
น้ องสุด ท้องยัง อยู่ กับ บิดาในแผ่น ดิน คานาอัน’ 33 แล้วท่าน
ผู้ เป็น เจ้า นายของประเทศนั ้น ตอบแก่ เราว่า ‘เพื่อ เราจะรู ้
ว่า พวกเจ้า เป็น คนสัตย์จริง คือ ให้ คนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องอยู่
กับ เรา พวก เจ้า เอา ข้าว ไป เพื่อ บรรเทา การ กันดาร อาหาร
ที่ บ้านของเจ้า แล้ วออกเดิน ทางไปเถิด 34 แล้ว จงพาน้ อง
ชายสุด ท้องมาหาเรา เราจึง จะรู แน่
้ ว่า พวกเจ้า มิได้เป็น คน
สอดแนม แต่เป็น คน สัตย์จริง แล้ว เรา จะ ปล่อย พี่ ชาย ไป
พวกเจ้า ยัง จะได้ ค้าขายในประเทศนี้ ’ ” 35 และต่อ มาครัน
้
พวกเขาแก้ กระสอบข้าวออก ดูเถิด เห็น ห่อ เงิน ของแต่ละ
คนอยู่ ในกระสอบของตน เมื่อ เวลาพวกเขากับ บิดาเห็น ห่อ
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เงิน ดัง นั ้นก็กลัว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึง ว่า “พวกเจ้า
ทําให้เราพลัดพรากจากลูกของเรา โยเซฟก็เสียไปแล้ว สิเม
โอนก็ เสียไปแล้ว แล้วพวกเจ้ายังจะเอาเบนยามินไปอีกคน
สิ่งเหล่านี้ ทัง้ หมดทําให้เรามีความทุกข์” 37 รู เบนจึงบอกบิดา
ของตนว่า “ถ้า ลูก ไม่ พาเบนยามิ นกลับ มาให้พ่อ พ่อ จงเอา
บุตรชายทัง้ สองคนของลูก ฆ่า เสีย จงมอบเบนยามิน ไว้ ใน
ความดูแลของลูก เถิด แล้ว ลูก จะนํา เขากลับ มาหาพ่ออีก”
38 ยา โคบ บอก ว่า “ลูก ของ เรา จะ ไม่ ลง ไป กับ เจ้า เพราะ พี่
ชายของเขาก็ ตายเสียแล้ว เหลือแต่ เบนยามินคนเดียว ถ้า
เกิดอันตรายแก่ เขาในเวลาเดินทางไปกับเจ้า เจ้าจะพาผม
หงอกของเราลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์”

43
พวกพี่ น้องของโยเซฟกลับ ไปอียป
ิ ต์ ยูดาห์ ปฏิญาณว่า
จะรับประกันเบนยามิน
1 การกัน ดารอาหารในแผ่นดินร้ายแรงยิง
่ 2 และต่อ มา
เมื่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่ได้มาจากประเทศอียป
ิ ต์หมด
แล้ว บิดา เขา จึง บอก แก่บุตร ชาย ว่า “ไป ซื้อ อาหาร มา อีก
หน่ อย” 3 แต่ยูดาห์ ตอบ บิดาว่า “ท่าน กําชับ พวก ลูก อย่าง
เด็ด ขาดว่า ‘ถ้า ไม่ได้พาน้ องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่เห็น
หน้า เราอีก’ 4 ถ้า พ่อ ใช้ให้น้ องชายไปกับ พวกลูก ลูก จะลง
ไปซื้ออาหารให้พ่อ 5 แต่ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้ องไป พวกลูกจะไม่
ลงไป เพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่พวกลูกว่า ‘ถ้าไม่ได้พาน้
องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่เห็น หน้า เราอีก’ ” 6 อิสราเอล
จึง ว่า “เหตุไฉนเจ้า จึง ไปบอกท่านว่า มี น้องชายอีก คนหนึ่ ง
ทําให้เราได้ รบ
ั ความชํ้าใจเช่น นี้ ” 7 เขาจึง ตอบว่า “เจ้านาย
ท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูก และญาติพี่น้ องของพวกลูกว่า
‘บิดายัง อยูหรื
่ อ เจ้ามี น้องชายอีก หรือ เปล่า’ พวกลูกก็ ตอบ
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ตามคําถามนั ้น จะล่วงรู ได้
้ อย่างไรว่า ท่านจะสัง่ ว่า ‘พาน้ อง
8
ชายของเจ้ามา’ ” ยูดาห์จึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่า
“ขอพ่อให้เด็กนั ้นไปกับข้าพเจ้า เราจะได้ลุกขึ้นออกเดินทาง
ไปเพื่อ จะได้มีชีวิต และไม่ตาย ทัง้ พวกลูก และพ่อกับลูกอ่อ
นทัง้ หลาย ของ เรา ด้วย 9 ลูกรับ ประกัน น้ อง คน นี้ พ่อ จะ
เรียก ร้อง ให้ ลูกรับ ผิด ชอบ ก็ได้ ถ้า ลูก ไม่ นํา เขา กลับ มา หา
พ่อ และส่ง เขาต่อ หน้า พ่อ ก็ขอให้ลูกรับ ผิด ต่อ พ่อ ตลอดไป
เป็น นิ ตย์ 10 ด้วย ว่า ถ้า พวก ลูก ไม่ ช้า อยูเช่
่ น นี้ ก็จะ ได้กลับ
11
มา เป็นครัง้ ที่ สอง แล้ว เป็น แน่ ” ฝ่าย อิสราเอล บิดา ของ
พวก เขา จึง บอก บุตร ชาย ทัง้ หลาย ว่า “ถ้า อย่าง นั ้น ให้ ทํา
ดังนี้ คือเอาผลิตผลอย่างดีที่สุดที่มีในแผ่นดินนี้ คือพิมเสน
บ้าง นํ้า ผึ้งบ้าง ยางไม้และมดยอบ ลูก นั ท และลูกอัลมันด์
ใส่ภาชนะไปเป็น ของกํานั ล แก่ท่าน 12 เอาเงิน ติดมือ เจ้า ไป
สองเท่า คือเงินที่ติดมาในปากกระสอบของเจ้านั ้นก็ให้ติดมื
อก ลับ ไป ด้วย เพราะ บางที เขา เผลอ ไป 13 จง พา น้ อง ชาย
ของเจ้าด้วย แล้วลุกขึ้นกลับไปหาท่านนั ้นอีก 14 ขอพระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิโปรดกรุ
ณาพวกเจ้า ต่อ หน้า ท่านนั ้น เพื่อ
์
ท่านจะปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมา หากว่าเราจะต้อง
พลัดพรากจากบุตรไปก็ตามเถิด” 15 คนเหล่านั ้นก็ เอาของ
กํานั ลและเงินสองเท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยามิน แล้วลุก
ขึ้นพากันเดินทางลงไปยังประเทศอียป
ิ ต์ และเข้าเฝ้าโยเซฟ
โยเซฟพบเบนยามินน้ องชาย

16 เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมากับพี่ชาย ท่านจึงสัง
่ คนต้น

เรือนว่า “จงพาคนเหล่า นี้ เข้า ไปในบ้าน ให้ฆ่า สัตว์ และจัด
โต๊ะ ไว้ เพราะคนเหล่า นี้ จะมารับ ประทานด้วยกันกับ เราใน
เวลาเที่ยง” 17 คนต้นเรือนก็ทําตามคําโยเซฟสัง่ และพาคน
เหล่านั ้นเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คนเหล่านั ้นก็กลัวเพราะเขา
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พาเข้าไปในบ้านโยเซฟ จึงพูดกันว่า “เพราะเหตุเงินที่ติดมา
ใน กระสอบ ของ เรา ครังก
้ ่อน นั ้น เขา จึง พา พวก เรา มา ที่นี่
เพื่อ ท่าน จะ หาเหตุใส่เรา จับกุม เรา จับ เรา เป็น ทาส ทัง้ จะ
ริบ เอาลาด้วย” 19 พวกเขาเข้าไปหาคนต้น เรือนของโยเซฟ
และพูดกับ เขาที่ประตูบ้าน 20 และกล่าวว่า “โอ นายเจ้าข้า
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ลง มา ครังก
้ ่อน เพื่อ ซื้อ อาหาร 21 และ ต่อ
มา ครัน
้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ไป ถึงที่พัก เรา เปิด กระสอบ ของ
เราออก และดูเถิด เงิน ของแต่ละคนก็อยูในปากกระสอบ
่
ของ ตน เงิน นั ้น ยัง อยู่ ครบ นํ้า หนั ก ข้าพเจ้า จึง ได้ นํา เงิน
นั ้น ติดมื อกลับ มา 22 ข้าพเจ้า เอาเงินอีก ส่วนหนึ่ ง ติดมื อมา
เพื่อ จะ ซื้อ อาหาร อีก เงินที่อยูใน
่ กระสอบ ของ เรา นั ้น ผู้ ใด
23
ใส่ไว้ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ เลย” คน ต้น เรือน จึง ตอบ ว่า “จง
เป็นสุข เถิด อย่ากลัว เลย พระเจ้า ของท่านและพระเจ้า ของ
บิดาท่านบันดาลให้มีทรัพย์อยูในกระสอบเพื
่
่อท่าน เงินของ
ท่าน นั ้น เรา ได้ รับ แล้ว” คน ต้น เรือน ก็ พา สิ เม โอน ออก มา
หาเขา 24 คนต้น เรือนพาคนเหล่า นั ้น เข้าไปในบ้านของโย
เซฟ แล้ว เอา นํ้า ให้เขา เขา ก็ ล้าง เท้า และ คน ต้น เรือน จัด
หญ้า ฟางให้ ลาเขากิน 25 พวกพี่ ชายก็ จัด เตรียมของกํานั ล
ไว้ คอยท่า โยเซฟซึ่ง จะมาในเวลาเที่ยง เพราะเขาได้ ยนว
ิ ่า
26
เขาจะรับประทานอาหารกันที่นั ่น เมื่อโยเซฟกลับมาบ้าน
เขา ก็ ยก ของ กํานั ล ที่ติดมือ นั ้น มา ให้ โย เซฟ ใน บ้าน แล้วก
ราบลงถึงดิน ต่อ ท่าน 27 โยเซฟถามถึง ทุกข์ สุข ของเขาและ
กล่าวว่า “บิดาของเจ้าผู้ชราที่ พวกเจ้ากล่าวถึงครังก
้ ่อนนั ้น
28
สบายดีหรือ บิดายังมีชีวิตอยูหรื
่ อ” เขาตอบว่า “บิดาของ
ข้าพเจ้า ผู้รับ ใช้ของท่านอยูสบายดี
่
ท่านยังมีชีวิตอยู”่ แล้ว
29
เขาก็ น้อมลงกราบไหว้อีก โยเซฟเงยหน้า ดูเห็น เบนยามิ
นน้ องชายมารดาเดียวกัน แล้ว ถามว่า “คนนี้ เป็น น้ องชาย
สุด ท้อง ที่ พวกเจ้า บอกแก่ เราครังก
้ ่อนหรือ” โยเซฟกล่าว
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ว่า “ลูกเอ๋ย ขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้า” 30 แล้วโยเซฟ
รีบ ไป เพราะรัก น้ องจนกลัน
้ นํ้าตาไว้ไม่ ได้ ท่านก็ หาที่ที่จะ
ร้องไห้ ท่าน จึง เข้าไป ใน ห้อง ร้องไห้อยูที
่ ่ นั ่น 31 โย เซฟ ล้าง
หน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลัน
้ นํ้าตาสัง่ ว่า “ยกอาหารมา
32
เถิด” พวกคนใช้ก็ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ ไว้เฉพาะท่าน
ส่วน ของ พี่ น้ อง ก็ เฉพาะ พีน้
่ อง ส่วน ของ คน อียป
ิ ต์ที่จะ มา
รับ ประทานด้วยนั ้นก็ เฉพาะเขา เพราะคนอียป
ิ ต์ จะไม่ รับ
ประทานอาหารร่วมกับ คนฮีบรู ด้วยว่า สิง่ นั ้น เป็น สิง่ ที่ พึง
รังเกียจสําหรับคนอียป
ิ ต์ 33 พวกพี่น้องก็นั่งตรงหน้าโยเซฟ
เรียงตัง้ แต่พี่ใหญ่ผู้มีสิทธิบุตรหัวปี ลงมาจนถึงน้ องสุดท้อง
ตามวัย พี่น้ องทัง้ หลายมองดูตากัน ด้วยความประหลาดใจ
34 แล้วโยเซฟก็ ส่งของรับประทานให้พี่น้ องเหล่านั ้นต่อหน้า
ท่าน แต่ของที่ ส่ง ให้เบนยามิ น นั ้น มากกว่า ของพี่ ชายถึง ห้า
เท่า พวกเขาก็กินดื่มกับโยเซฟจนสําราญใจ

44
พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ

1 โยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนของท่านว่า “จัดอาหารใส่กระสอบ

ของ คน เหล่า นี้ ให้เต็ม ตาม ที่ จะ ขน ไป ได้ และ เอา เงิน ของ
เขา ใส่ไว้ใน ปาก กระสอบ ของ ทุก คน 2 ใส่ถ้วย ของ เรา คือ
ถ้วยเงินนั ้นไว้ในปากกระสอบของคนสุดท้องกับเงินค่าข้าว
ของเขาด้วย” คนต้น เรือนก็ ทํา ตามคํา ที่ โยเซฟสัง่ 3 ครัน
้
เวลารุ ง่ เช้า คนต้น เรือนก็ให้คนเหล่า นั ้น ออกเดิน ไปพร้อม
กับ ลาของเขา 4 เมื่อ พี่ น้องออกไปจากเมืองยัง ไม่สู้ไกลนั ก
โยเซฟสัง่ คนต้น เรือนว่า “ลุกขึ้น ไปตามคนเหล่า นั ้น เมื่อ
ไปทัน แล้ว ให้ ถามพวกเขาว่า ‘ทําไมพวกเจ้า จึง ทําความชัว่
ตอบ ความ ดีเล่า 5 ถ้วย นี้ เป็น ถ้วย เฉพาะ ที่เจ้า นาย ของ ข้า
ใช้ดื่ม และใช้ ทํานายมิใช่หรือ เจ้าทํา เช่น นี้ ผิด มาก’ ” 6 คน

หนังสือปฐมกาล 44:7

121

หนังสือปฐมกาล 44:17

ต้น เรือนตามพวกเขาไปทัน แล้วว่า แก่พี่น้ องตามคํา ที่ โย
เซฟ บอก 7 คน เหล่า นั ้น จึง ตอบ เขา ว่า “เหตุไฉน เจ้า นาย
ของข้าพเจ้าจึงว่าอย่างนี้ พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ผู้รบ
ั ใช้ของ
ท่านกระทํา เรือ
่ งเช่น นี้ เลย 8 ดูเถิด เงินที่ ข้าพเจ้า พบในปาก
กระสอบของข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ยัง ได้ นํา มาจากแผ่น ดิน
คา นา อัน คืน แก่ท่าน ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ ลัก เงิน ทอง ไป
จาก บ้าน นาย ของ ท่าน ได้อย่างไร เล่า 9 หาก ท่าน พบ ของ
นั ้นที่ ใครในพวกข้าพเจ้า ผู้รับ ใช้ของท่านก็ให้ผู้นั ้น ตายเถิด
และข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้าด้วย”
10 คนต้นเรือนจึง ว่า “บัดนี้ ให้เป็ น ไปตามคําที่ ท่านว่า ถ้า เรา
พบของนั ้นที่ผู้ ใด ผู้นั ้น จะต้องเป็น ทาสของเรา แต่ท่านทัง้
หลายหามี ความผิดไม่” 11 พวกเขาทุกคนจึง รีบยกกระสอบ
ของตนวางลงบนดิน และเปิด กระสอบของตนออก 12 คน
ต้น เรือน ก็ ค้น ดูตัง้ แต่คน หัวปี จนถึง คน สุด ท้อง ก็พบ ถ้วย
นั ้น ในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ ฉีก เสื้อผ้า ของ
ตน และ บรรทุก ขึ้น หลัง ลากลับ มายัง เมือง 14 ฝ่าย ยู ดาห์
กับ พวกพี่ น้องก็มาบ้านโยเซฟ โยเซฟยัง อยูที
่ ่ นั่น พวกเขา
กราบลงถึงดิน ต่อ หน้า ท่าน 15 โยเซฟจึง ถามเขาว่า “พวก
เจ้า ทํา อะไร นี่ พวก เจ้า ไม่รู หรื
้ อ ว่า คน อย่าง เรา ทํานาย ได้”
16 ยูดาห์ ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายจะตอบอย่างไรกับ นาย
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะพูดอย่างไร หรือ ข้าพเจ้า จะแก้ตัว
อย่างไรได้ พระเจ้า ทรงทราบความชัว่ ช้า ของพวกข้าพเจ้า
ผู้รับ ใช้ของ ท่าน แล้ว ข้า แต่ท่าน ดูเถิด พวก ข้าพเจ้า เป็น
ทาสของท่าน ทัง้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกับ คนที่ เขาพบถ้วยอยู่
นั ้น ด้วย” 17 แต่โยเซฟตอบว่า “พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ เรา
กระทําเช่นนั ้น เฉพาะคนที่เขาพบถ้วยในมือนั ้นจะเป็นทาส
ของเรา ส่วนพวกเจ้าจงกลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิด”
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ยูดาห์ยอมเป็นทาสแทนเบนยามิน
ยูดาห์ จึง เข้าไป ใกล้ โย เซฟ เรียน ว่า “โอ นาย เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ผู้รับ ใช้ของท่านขอกราบเรียนท่านสัก คํา หนึ่ ง ขอ
ท่านอย่าได้ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเลย เพราะท่าน
ก็ เป็น เหมือน ฟาโรห์ 19 นาย ของ ข้าพเจ้า ถาม ข้าพเจ้า ทัง้
หลายผู้รับ ใช้ของท่านว่า ‘เจ้ายังมีบิดาหรือ น้ องชายอยูหรื
่ อ
’ 20 พวกข้าพเจ้าตอบนายของข้าพเจ้า ว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
มีบิดาที่ ชราแล้ว มีบุตรคนหนึ่ ง เกิด เมื่อบิ ดาชรา เป็น น้ อง
เล็ก พี่ชายของเด็ก นั ้น ตายเสีย แล้ว บุตรของมารดานั ้น ยัง
อยูแต่
่ คนนี้ คนเดียวและบิดารัก เด็ก คนนี้ มาก ’ 21 แล้วท่าน
สัง่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ผู้รับ ใช้ของ ท่าน ว่า ‘พาน้ อง คน นั ้น
มา ที่นี่ ให้เรา ดู’ 22 ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เรียน นาย ของ ข้าพเจ้า
ว่า ‘เด็ก หนุ่ม คน นี้ จะ พราก จาก บิดา ไม่ได้เพราะ ถ้า จาก
บิดา ไป บิดา จะ ตาย’ 23 ท่าน บอก ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ผู้รับ
ใช้ของ ท่าน ว่า ‘ถ้า เจ้า ทัง้ หลาย ไม่พาน้ อง ชาย สุด ท้อง มา
ด้วย กัน เจ้า จะ ไม่เห็น หน้า เรา อีก เลย’ 24 และ ต่อ มา ครัน
้
ข้าพเจ้า ไป หา บิดา ผู้รับ ใช้ของ ท่าน แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ก็ นํา ถ้อยคํา ของนายของข้าพเจ้า ไปเล่า ให้บิดาฟัง 25 และ
บิดา ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย สัง่ ว่า ‘จง กลับ ไป อีก ซื้อ อาหาร
มาให้ พวกเราหน่ อย’ 26 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายว่า ‘เราลงไปไม่ได้
ถ้า น้ อง ชาย สุด ท้อง ไป ด้วย เรา จึง จะ ลง ไป เพราะ เรา จะ
เห็น หน้า ท่าน นั ้น ไม่ได้ เว้น แต่น้ อง ชาย สุด ท้อง อยู่ กับ เรา’
27 บิดา ผู้รับ ใช้ของ ท่าน จึง บอก ข้าพเจ้า ทัง
้ หลาย ว่า ‘เจ้า รู ้
ว่า ภรรยาของเราคลอดบุตรชายให้ เราสองคน 28 บุตรคน
หนึ่ งก็จากเราไปแล้ว เราจึงว่า “สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียเป็น
แน่ ” เรา ไม่ได้เห็ นบุต รนั ้น จน บัดนี้ 29 ถ้า พวก เจ้า เอา เด็ก
18
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คน นี้ ไป จาก เรา ด้วย และ เขา เป็นอัน ตรา ย ขึ้น พวก เจ้า ก็
จะทํา ให้ เราซึ่งมี ผมหงอกลงสู่ หลุม ฝัง ศพด้วยความทุกข์’
30 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ ไป หา บิดา ผู้รับ ใช้ของ
ท่าน และ เด็ก หนุ่มนนม
ั ้ ิได้กลับ ไป กับ ข้าพเจ้า เพราะ ชีวต
ิ
ของท่านติดอยก
ู่ ับชีวต
ิ ของเด็ก 31 และต่อมาเมื่อบด
ิ าเห็นว่า
เด็กนั ้นไม่อยูกั
่ บพวกข้าพเจ้า บิดาก็จะตาย ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน
จะ เป็น เหตุให้บิดา ผู้รับ ใช้ของ ท่าน ผู้มีผม หงอก ลง สู่ หลุม
ฝัง ศพด้วยความทุกข์ 32 เพราะข้าพเจ้า ผู้รับ ใช้ของท่านรับ
ประกันน้ องไว้ต่อบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘ถ้าข้าพเจ้าไม่พาน้อง
กลับมาหาบิดา ข้าพเจ้าจะรับผิดต่อบิดาตลอดไป’ 33 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของท่านอยู่แทนน้ อง
โดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้า ขอให้น้ องกลับไปกับพวก
พี่ ของตนเถิด 34 ด้วยว่า ถ้า น้ องมิได้อยูกั
่ บ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะกลับ ไปหาบิดาของข้าพเจ้า อย่างไรได้ น่า กลัวว่า จะเห็น
เหตุรา้ ยอุบัติขึ้นแก่บิดาข้าพเจ้า”

45
โยเซฟแสดงตนกับพี่น้ อง
โย เซฟ อด กลัน
้ ต่อ หน้า บรรดา ผู้ที่ยืน อยู่ ต่อ ไป อีก มิได้
ท่าน ก็ ร้อง สัง่ ว่า “ให้ทุก คน ออก ไป เสีย เถิด” จึง ไม่มีผู้ใด
ยืน อยู่ กับท่านด้วย ขณะที่โยเซฟแจ้ง ให้พี่น้ องรู ้จัก ตัวท่าน
2 แล้ว โยเซฟร้องไห้เสียงดัง คนอียป
ิ ต์ ทัง้ หลายและคนใน
3
สํานั กพระราชวังฟาโรห์ก็ได้ยิน โยเซฟบอกพวกพีน
่ ้ องของ
ตนว่า “เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมีชีวิตอยูหรื
่ อ” ฝ่ายพวกพี่
น้ องไม่รู ท
้ ี่ จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่ เผชิญ หน้า
กับ โยเซฟ 4 โยเซฟจึง บอกพี่ น้องของตนว่า “เชิญ เข้า มา
ใกล้ เราเถิด” เขาก็เข้า มาใกล้แล้ว โยเซฟว่า “เราคือ โยเซฟ
1
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น้ องที่พี่ขายมายังอียป
ิ ต์ 5 ฉะนั ้นบัดนี้ อย่าเสียใจไปเลย อย่า
โกรธ ตัว เอง ที่ ขาย เรา มา ที่นี่ เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง ใช้ เรา
ให้มาก่อน หน้า พี่ เพื่อ จะ ได้ช่วย ชีวต
ิ 6 เพราะ มีการกัน ดาร
อาหารในแผ่น ดิน สองปีแล้ว ยังอีกห้า ปี จะทํา นาหรือ เกี่ยว
ข้าวไม่ได้เลย 7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนหมู่คน
จากพวกพี่ไว้บนแผ่นดิน และช่วยชีวต
ิ ของพีไว้
่ ด้วยการช่วย
8
ให้ พ้นอัน ใหญ่หลวง ฉะนั ้น บัดนี้ มิใช่พี่เป็น ผู้ให้เรา มา ที่นี่
แต่พระเจ้า ทรงให้มา พระองค์ทรงโปรดให้ เราเป็น เหมือน
บิดา แก่ฟาโรห์ เป็น เจ้า ใน ราชวัง ทัง้ สิน
้ และ เป็น ผู้ ครอบ
ครองประเทศอียป
ิ ต์ทัง้ หมด
โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
เจ้า จง รีบ ขึ้น ไป หา บิดา เรา บอก ท่าน ว่า ‘โย เซฟ บุตร
ชาย ของ ท่าน พูด ดังนี้ ว่า “พระเจ้า ทรง โปรด ให้ ลูก เป็น เจ้า
เหนื ออียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ ขอ ลง มา หา ลูก อย่า ได้ช้า 10 พ่อ จะ ได้
อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน โก เชน และ พ่อ จะ ได้อยูใกล้
่
ลูก ทัง้
ตัว พ่อกับลูก หลาน และ ฝูง แพะ แกะ ฝูง วัว และ ทรัพย์
ทัง้ หมด ของ พ่อ 11 ลูก จะ บํารุ ง รักษา พ่อ ที่นั ่น ด้วย ยัง จะ
กันดาร อาหาร อีกห้าปี มิฉะนั ้น พ่อ และ ครอบครัว ของ พ่อ
และ ผู้คนที่พ่อมีอยูจะ
่ ยากจน ไป” ’ 12 ดูเถิด นั ยน์ ตา พี่ และ
นั ยน์ ตาของเบนยามิ น น้ องชายของข้าพเจ้า ได้เห็นว่า เป็น
ปากของข้าพเจ้าเองที่ได้พูดกับพี่ 13 พี่จงเล่าให้บิดาของเรา
ฟัง ถึง ยศศักดที
ิ์ ่ข้าพเจ้า มีอยูในอี
่
ยป
ิ ต์ และที่พี่ได้เห็น นั ้น ทุก
ประการ พี่จง รีบ พา บิดา เรา ลง มา ที่นี่ เถิด ” 14 โย เซฟ กอด
คอเบนยามิน ผู้ น้องแล้ว ร้องไห้ เบนยามินก็ กอดคอโยเซฟ
ร้องไห้เหมือน กัน 15 ยิง่ กว่า นั ้น โยเซฟจึง จุบ พี่ ชายทัง้ ปวง
และร้องไห้ หลังจากนั ้นพี่น้องของท่านก็สนทนากับโยเซฟ
9
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ข่าว ว่า “พี่น้ อง ของ โย เซฟ มา” ไป ถึง ราชวัง ฟาโรห์
ฟาโรห์กับข้าราชการของพระองค์ก็พากันยินดี 17 ฟาโรห์รับ
สังก
่ ับ โย เซฟ ว่า “พูดกับ พี่ น้ อง ของ ท่าน ว่า ‘ทํา ดังนี้ คือ
เอา ของ บรรทุก สัตว์กลับ ไป แผ่น ดิน คา นา อัน 18 พา บิดา
และครอบครัว ของเจ้า มาหาเรา เราจะประทานของดีที่สุด
ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ให้พวก เจ้า พวก เจ้า จะ ได้ รับ ประ ทาน
ผลอันอุ ดม บริบูรณ์ ของ ประเทศ นี้ ’ 19 เรา สัง่ เจ้า แล้ว จง
ทํา ดังนี้ เอา รถ บรรทุก จาก ประเทศ อียป
ิ ต์ ไป รับ เด็ก เล็กๆ
และ ภรรยา ของ เจ้า กับ นํา บิดา ของ เจ้า มา 20 อย่า เสียดาย
ทรัพย์สมบัติเลย เพราะ ของดีที่สุด ทัว่ ประเทศ อียป
ิ ต์ เป็น
21
ของเจ้า แล้ว” บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทํา ตาม โยเซฟ
จัด รถบรรทุก ให้ เขาตามรับสัง่ ของฟาโรห์ กับ ให้ เสบียงรับ
ประทานตามทาง 22 โยเซฟให้เสื้อผ้าคนละสํารับ แต่ให้เงิน
แก่ เบน ยา มิน สาม ร้อย เหรียญ กับ เสื้อ ห้า สํารับ 23 โย เซฟ
ฝาก ของ ต่อ ไป นี้ ให้บิดา คือ ลา สิบ ตัว บรรทุก ของดีที่สุด ใน
ประเทศอียป
ิ ต์ และลาตัว เมียอี กสิ บ ตัว บรรทุก ข้าว ขนมปัง
และเสบียงอาหารสําหรับให้บิดารับประทานตามทาง 24 ดัง
นั ้น โยเซฟส่ง พี่ น้องไป แล้ว เขาก็ ออกไป แล้วท่านสัง่ เขาว่า
“จงระวัง ให้ดีอย่า ได้ ววาทก
ิ
ัน ตามทาง” 25 พวกพี่ น้องก็ พา
กัน ขึ้น ไปจากอียป
ิ ต์เข้า ไปในแผ่น ดิน คานาอัน ไปหายาโคบ
บิดาของตน 26 บอกบิดาว่า “โยเซฟยังมีชีวิ ตอยู่ ท่านเป็น
ผู้ครอบครองประเทศอียป
ิ ต์ทัง้ หมด” แต่จิตใจยาโคบงงงัน
27
เพราะยัง ไม่ เชื่อ เขา เขาจึง เล่า คํา ของโยเซฟให้บิดาฟัง
ทุกประการ คือคําที่ โยเซฟสัง่ พวกเขาไว้ เมื่อยาโคบเห็นรถ
บรรทุกที่โยเซฟส่งมารับตน จิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้น
28 อิสราเอลจึง ว่า “เราอิม
่ ใจแล้ว โยเซฟลูก เรายังมีชีวิตอยู่
เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย”
16
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ยาโคบลงไปยังอียป
ิ ต์
อิสราเอล เดิน ทาง ไป พร้อม กับ ทรัพย์ทัง้ หมด มา ถึง
เมืองเบเออร์เชบา และถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า ของอิ
2
สอัคบิ ดา ของ ตน พระเจ้า ตรัส แก่ อิสราเอล โดย นิ มิต ใน
เวลา กลาง คืนว่า “ยา โคบ ยา โคบ เอ๋ย” ยา โค บทูล ว่า “ข้า
พระองค์อยูที
่ ่ นี่ พระเจ้า ข้า” 3 พระองค์จึง ตรัสว่า “เรา คือ
พระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวทจ
ี่ ะลงไปยังอียป
ิ ต์
เพราะเราจะให้เจ้าเป็น ประชาชาติใหญ่ที่ นั่น 4 เราจะลงไป
กับ เจ้า ถึงอียป
ิ ต์ และ เรา จะ พา เจ้า ขึ้น มา อีกด้วย แน่ และ
โยเซฟจะวางมือ บนตาเจ้า” 5 ยาโคบก็ ยกไปจากเบเออร์เช
บา บรรดาบุตรชายอิสราเอลก็ พายาโคบบิดาขึ้น รถบรรทุก
ที่ฟาโรห์ส่ง มา รับ ไปกับลูก หลาน เล็กๆ และ ภรรยา ของ เขา
6 เขาพาฝูง สัตว์ของตนและทรัพย์ที่เขาได้ มาในแผ่น ดิน คา
นาอัน นั ้น ไป อียป
ิ ต์ ทัง้ ยา โค บกับ บรรดา เชื้อ สาย ของ ท่าน
7 คือ ลูก หลานชายหญิง และเชื้อ สายทัง
้ หมดของท่านเข้าไป
ในอียป
ิ ต์ 8 ต่อไปนี้ เป็นชื่อลูกหลานของอิสราเอลที่เข้าไปใน
อียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ รู เบน บุตรหัวปี
ของยาโคบ 9 และบุตรชายของรู เบน คือ ฮาโนค ปัลลู เฮส
โรน และคารมี 10 บุตรชายของสิ เมโอน คือ เยมู เอล ยามีน
โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับ ชาอูล บุตรชายของหญิง คน
คานาอัน 11 บุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเม
รารี 12 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศราห์ แต่เอร์และโอนั นได้ ถึงแก่ ความตายในแผ่น ดิน คานา
อัน บุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13 บุตรชาย
ของอิสสาคาร์ คือ โทลา ปูวาห์ โยบ และชิมโรน 14 บุตรชาย
ของเศบูลุน คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15 พวกเหล่านี้
1
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เป็น บุตรชายของนางเลอาห์ ซึ่ง นางคลอดให้ ยาโคบในปัด
ดานอารัม กับ บุตรสาวชื่อ ดีนาห์ บุตรชายหญิง หมดด้วย
กันมี สามสิบ สามคน 16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟีโอน ฮักกี
ชูนี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี 17 บุตรชายของอาเชอ
ร์ คือ ยิมนาห์ อิชอู อาห์ อิชอูไอ และเบรีอาห์ กับเสราห์น้อง
สาวของเขา และบุตรชายของเบรีอาห์คือ เฮเบอร์และมัลคี
เอล 18 พวกเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของนางศิลปาห์ ผู้ที่ลาบัน
ยกให้แก่นางเลอาห์บุตรสาวของตน และบุตรสิบ หกคนนี้
นางคลอดให้ ยาโคบ 19 บุตรชายของนางราเชลภรรยายา
โคบคือ โยเซฟและเบนยามิน 20 มนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิด
แก่โยเซฟในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ซึ่งนางอาเสนั ทบุตรสาวของโป
ทิเฟรา ปุโรหิต เมืองโอนคลอดให้ท่าน 21 บุตรชายของเบน
ยามินคือ เบลา เบเคอร์ อัชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช
มุปปิม หุปปิม และอาร์ด 22 พวกเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของ
นางราเชลที่เกิด แก่ ยาโคบ มีสิบสี่ คนด้วยกัน 23 บุตรชาย
ของดานคือ หุชิม 24 บุตรชายของนั ฟ ทาลีคือ ยาเซเอล กูนี
เย เซอร์ และ ชิลเลม 25 พวก เหล่า นี้ เป็น บุตร ชาย ของ นาง
บิล ฮาห์ ผู้ที่ลาบัน ยกให้แก่นางราเชลบุต รสาวของตน และ
บุตรเจ็ด คนนี้ นางคลอดให้ ยาโคบ 26 บรรดาคนของยาโคบ
ซึ่ง ออกมาจากบัน
้ เอวของท่านที่เข้า มาในอียป
ิ ต์นั ้น ไม่นั บ
ภรรยาของบุตรชายยาโคบ มีหกสิบ หกคนด้วยกัน 27 บุตร
ชายของโยเซฟซึ่ง เกิด แก่ ท่านในอียป
ิ ต์มีสองคน นั บ คนทัง้
ปวงในครอบครัวของยาโคบที่เข้ามาในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดสิบคน
ญาติพี่น้ องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน

28

ยาโคบให้ยูดาห์ ล่วงหน้า ไปหาโยเซฟเพื่อ จะนํา หน้า ไป
ยัง เมืองโกเชน แล้ว พวกเขาก็ มาถึง แผ่น ดิน โกเชน 29 โย
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เซฟก็จัดรถม้าของตนขึ้นไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอลบิดา
ของตน พอเห็น บิดาท่านก็ กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็น เวลา
นาน 30 อิสราเอลพูดกับ โยเซฟว่า “เดีย
๋ วนี้ พ่อ จะตายก็ตาม
เถิด เพราะ พ่อ ได้เห็น หน้า เจ้า แล้ว และ รู ้ วา่ เจ้า ยังมีชีวิ ตอ
ยู”่ 31 โยเซฟจึง บอกพี่ น้องและครอบครัว ของบิดาว่า “เรา
จะขึ้น ไปแสดงแก่ฟาโรห์และทูล แก่พระองค์ว่า ‘พี่น้ องและ
ครอบครัว ของบิดาผู้ เคยอยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน นั ้น มาหา
ข้าพระองค์แล้ว 32 คนเหล่านั ้นเป็นผู้เลี้ยงแกะมีอาชีพเลี้ยง
สัตว์ เขาพาฝูง แพะแกะ ฝูง วัวกับ ทรัพย์สมบัติของเขาทัง้
สิน
้ มา ด้วย’ 33 และ ต่อ มา เมื่อ ฟาโรห์ จะ รับสัง่ ให้ ท่าน เข้า
เฝ้า และจะถามว่า ‘พวกเจ้า เคยทํา มาหาเลี้ยงชีพ อย่างไร’
34 ท่าน ทัง
้ หลาย จง ทูล ว่า ‘การ ทํา มา หา เลี้ยง ชีพ ของ ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ นั้น เกี่ยวข้องกับ พวกสัตว์ใช้งานตัง้ แต่ เป็น
เด็ก มาจนทุก วัน นี้ ทัง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ
ของ ข้า พระองค์ด้วย ’ เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ อาศัย อยู่ ใน
แผ่นดินโกเชน เหตุว่าคนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั ้นเป็นที่พึง
รังเกียจสําหรับชาวอียป
ิ ต์”

47

ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
โย เซฟ เข้าไป ทูล ฟาโรห์ว่า “บิดา และ พี่ น้ อง ของ ข้า
พระองค์ กับ ฝูง แพะแกะฝูง วัว และทรัพย์สมบัติของเขาทัง้
สิน
้ มา จาก แผ่น ดิน คา นา อัน แล้ว ดูเถิด พวก เขา อยู่ ใน
แผ่น ดิน โกเชน” 2 โยเซฟเลือกคนจากหมู่พี่ น้อง คือ ผู้ชาย
ห้า คน พา ไป เฝ้า ฟาโรห์ 3 ฟาโรห์ตรัส ถาม พี่ น้ อง ของ โย
เซฟ ว่า “พวก เจ้า เคย ทํา มา หา เลี้ยง ชีพ อย่างไร” เขา ทูล
ฟาโรห์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นผูเ้ ลี้ยงแพะแกะ ทัง้ พวก
1
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ข้า พระองค์ และ บรรพบุรุษ ของ พวก ข้า พระองค์” 4 เขา ทูล
ฟาโรห์อีกว่า “พวก ข้า พระองค์ มา อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน นี้
เพราะไม่มีทุ่ง หญ้า จะเลี้ยงสัตว์ ของข้า พระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ เพราะ เหตุ ว่า ใน แผ่น ดิน คา นา อัน นั ้นกัน ดาร
อาหารนั ก เหตุฉะนี้ บัดนี้ ขอโปรดให้ข้า พระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน โก เชน เถิด” 5 ฟาโรห์จึง ตรัส
แก่ โย เซฟ ว่า “บิดา และ พี่ น้ อง ของ ท่าน มา หา ท่าน แล้ว
6 ท่าน มี ประเทศ อียป
ิ ต์อยูต่
่ อ หน้า ให้บิดา และ พี่ น้ อง ของ
ท่าน ตัง้ หลัก แหล่ง อยู่ ใน แผ่น ดิน ดีที่สุด คือ ให้ เขา อยูแผ่
่ น
ดิน โกเชน แล้ว ในพวกพี่ น้องนั ้น ถ้า ท่านรู ้ วา่ ผู้ ใดเป็น คน
มีความ สามารถ จง ตัง้ ผู้ นั ้น ให้ เป็น หัวหน้า กอง เลี้ยง สัตว์
ของเรา” 7 โยเซฟก็ พายาโคบบิดาของท่านเข้า เฝ้า ฟาโรห์
ยาโคบก็ ถวายพระพรแก่ฟาโรห์ 8 ฟาโรห์จึง ตรัส ถามยาโค
บ ว่า “อายุท่าน ได้เท่าไร ” 9 ยา โค บทูล ตอบ ฟาโรห์ว่า “ข้า
พระองค์ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยูน
่ ั บได้รอ
้ ยสามสิบปี ชีวิตของข้า
พระองค์ สัน
้ และ มีความ ลําบาก ไม่เท่า อายุ บรรพบุรุษ ของ
ข้า พระองค์ ในวันที่ ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยูนั
่ ้น ” 10 ยาโคบถวาย
พระพรแก่ฟาโรห์ แล้วทูล ลาไปจากฟาโรห์ 11 ฝ่ายโยเซฟ
ให้บิดา และ พวก พี่ น้ อง ของ ตน อยู่ และ ถือ กรรมสิทธิที
์ ่ดิน
ในประเทศอียป
ิ ต์ ในแผ่นดินที่ดีที่สุด คือ ในแผ่น ดิน ราเม
เสส ตามรับสัง่ ของฟาโรห์ 12 โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและพวกพี่
น้ องรวมทัง้ ครอบครัว ของบิดา ให้มีอาหารรับ ประทานตาม
จํานวนคนในครอบครัว
โย เซฟ ขาย อาหาร ให้แก่ประชาชน และ ซื้อ ที่ดิน สําหรับ
ฟาโรห์
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และ ทัว่ แผ่น ดิน ขาด อาหาร เพราะ การ กันดาร อาหาร
ร้าย แรง จน แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ แผ่น ดิน คา นา อัน ทัง้ สิน
้
หิวโหย เพราะ การ กันดาร อาหาร 14 โย เซฟ รวบรวม เงิน
ทัง้ หมดที่ได้จากการขายข้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน
คานาอัน และโยเซฟนําเงินนั ้นไปไว้ในราชวังฟาโรห์ 15 เมื่อ
เงิน ในประเทศอียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน หมดแล้ว ชาว
อียป
ิ ต์ ทัง้ ปวง มาก ราบ เรียน โย เซฟ ว่า “ขอ อาหาร ให้ พวก
ข้าพเจ้า เถิด เหตุใด พวก ข้าพเจ้า จะ ต้อง อด ตาย ต่อ หน้า
ท่านเพราะเงิน หมดเล่า” 16 โยเซฟจึง บอกว่า “ถ้า เงิน หมด
แล้ว จง เอา ฝูง สัตว์ ของ เจ้า มา และ เรา จะ ให้ ข้าว แลก กับ
สัตว์” 17 เขา ก็ นํา ฝูง สัตว์ มา ให้ โย เซฟ โย เซฟ ก็ให้อาหาร
แก่ เขา แลก กับ ม้า แพะ แกะ ฝูง วัว และ ลา ใน ปี นั ้น ท่าน
จ่ายอาหารแลกกับ สัตว์ต่างๆของเขา 18 เมื่อ ปี นั้น สิน
้ สุด ลง
แล้ว เขา ก็ มา หา ท่าน ใน ปีที่สอง กราบ เรียน ท่าน ว่า “พวก
ข้าพเจ้า จะ ไม่ ปิดบัง เรือ
่ ง นี้ ไว้จาก นาย ของ ข้าพเจ้า ว่า เงิน
ของ ข้าพเจ้า หมด แล้ว และ ฝูง สัตว์ ของ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ของ
นาย แล้ว ด้วย ข้าพเจ้า ไม่มีสิ่ง ใด เหลือ ใน สายตา ของ ท่าน
เลย เว้นแต่ตัวข้าพเจ้ากับที่ดินเท่านั ้น 19 เหตุใดข้าพเจ้าทัง้
หลายจะต้องอดตายต่อ หน้า ต่อตาท่านเล่า ทัง้ ตัว ข้าพเจ้า
กับที่ดินข อง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ด้วย ขอ ท่าน โปรด ซื้อ พวก
ข้าพเจ้า กับที่ดิน แลก กับ อาหาร ข้าพเจ้า ทัง้ หลา ยกับที่ดิน
จะเป็น ทาสของฟาโรห์ ขอท่านโปรดให้ เมล็ด ข้าวแก่ พวก
ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ มีชีวิ ตอ ยูได้
่ และ ไม่ ตาย
เพื่อ ที่ดิน นั ้น จะ ไม่ รกร้าง ไป” 20 โย เซฟ ก็ ซื้อ ที่ดินทัง้ หมด
ในอียป
ิ ต์ให้แก่ฟาโรห์ เพราะคนอียป
ิ ต์ทุกคนขายไร่นาของ
ตนเนื่ องจากการกันดารอาหารรุ นแรงต่อ เขายิง่ นั ก เพราะ
ฉะนั ้นแผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์ 21 ส่วนประชาชนเหล่า
นั ้น โย เซฟ ให้ เขา ย้าย ไป อยูที
่ ่เมือง ต่างๆ ทัว่ ประเทศ อียป
ิ ต์
22 เว้นแต่ที่ดินของพวกปุโรหิตเท่านั ้นโยเซฟไม่ได้ซื้อ เพราะ
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ปุโรหิต ได้ รบ
ั ปัน ส่วนจากฟาโรห์ และดํารงชีวต
ิ อาศัย ตาม
ส่วน ที่ฟาโรห์พระราชทาน เหตุฉะนี้ เขา จึง ไม่ได้ขาย ที่ดินข
องเขา 23 โยเซฟชีแ
้ จงแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ดูเถิด วัน
นี้ เราซื้อ ตัว พวกเจ้า กับที่ดินของเจ้า ให้ เป็น ของฟาโรห์แล้ว
นี่ เราจะให้เมล็ดข้าวแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงเอาไปหว่าน
เถิด 24 และ ต่อ มา เมื่อ ได้ ผล แล้ว จง ถวาย ส่วน หนึ่ ง ใน ห้า
ส่วน แก่ฟาโรห์ เก็บ สี่ ส่วน ไว้ เป็น ของ ตน สําหรับ ใช้ เป็น
เมล็ด ข้าวบ้าง เป็น อาหารสําหรับ เจ้า และครอบครัวกับ เด็ก
เล็กบ้าง” 25 คนทัง้ หลายก็กล่าวว่า “ท่านช่วยชีวต
ิ ข้าพเจ้าไว้
ขอให้ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนาย
ข้าพเจ้า เถิด ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ยอม เป็น ทาส ของ ฟาโรห์”
26 โย เซฟ ตัง
้ เป็น กฎหมาย ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ตราบ เท่า ทุก
วัน นี้ ว่า ให้ฟาโรห์ได้ส่วน หนึ่ ง ใน ห้า ส่วน เว้น แต่ที่ดินข อง
ปุโรหิตเท่านั ้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์
ยาโคบต้องการถูกฝังไว้ในเฮโบรน
27 พวกอิสราเอลอาศัยอยูใ่ นประเทศอียป
ิ ต์

ณ แผ่นดินโก
เชน เขามีทรัพย์สมบัติที่ นั่น และมีลูกหลานทวีข้น
ึ มากมาย
28 ยาโคบมีชีวิ ตอยู่ ในแผ่นดินอียป
ิ ต์สิบเจ็ด ปี รวมอายุ ยา
29
โคบได้รอ
้ ยสี่สิบเจ็ดปี เวลาที่ อส
ิ ราเอลจะสิน
้ ชีพก็ใกล้เข้า
มาแล้ว ท่านจึงเรียกโยเซฟบุตรชายท่านมาสัง่ ว่า “ถ้าเดีย
๋ ว
นี้ เราได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของเจ้า เราขอร้องให้เจ้า
เอา มือ ของ เจ้า วาง ไว้ใต้ขาอ่อน ของ เรา และ ปฏิ บัติต่อ เรา
ด้วยความเมตตากรุ ณาและจริงใจ ขอเจ้า โปรดอย่า ฝัง ศพ
เราไว้ ในอียป
ิ ต์เลย 30 แต่เราจะถูก ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
เรา แล้วเจ้าจงนําเราออกจากอียป
ิ ต์ไปฝังไว้ ณ ที่ฝังศพบิดา
เราเถิด” โยเซฟก็ สัญญาว่า “ข้าพเจ้า จะกระทํา ตามที่ ท่าน
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สัง่ ” 31 อิสราเอลจึง บอกว่า “จงปฏิญาณตัว ให้ เราด้วย” โย
เซฟก็ปฏิญาณให้บิดา แล้วอิสราเอลก็กราบลงที่บนหัวนอน

48
1

บุตรชายโยเซฟเยีย
่ มเยียนยาโคบ

และต่อ มาภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ มีคนเรียนโยเซฟ
ว่า “ดูเถิด บิดา ของ ท่าน ป่วย” โย เซฟ ก็ พา มนั ส เสห์ และ
เอ ฟ รา อิม บุตร ชาย ทัง้ สอง ของ ตน ไป 2 มีคน บอก ยา โค บ
ว่า “ดูเถิด โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน” อิสราเอลก็ รวบรวม
กําลัง ลุก ขึ้น นั ่ง บน ที่นอน 3 ยา โคบ จึง พูดกับ โย เซฟ ว่า
“พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ สําแดงพระองค์แก่พ่อ ที่ ตําบล
ลูส ในแผ่น ดิน คานาอัน และทรงอวยพระพรแก่พ่อ 4 และ
ตรัส แก่ พ่อ ว่า ‘ดูเถิด เราจะให้เจ้ามี ลูก ดกทวียงิ่ ขึ้น และเรา
จะทําให้เจ้าเป็น ชนชาติใหญ่ และจะยกแผ่น ดิน นี้ ให้แก่เชื้อ
สายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์’ 5 ส่วน
บุตรชายทัง้ สองของเจ้า ที่เกิด แก่เจ้าในประเทศอียป
ิ ต์ ก่อน
พ่อมาหาเจ้าในอียป
ิ ต์ก็เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอิมและมนั ส
เสห์จะต้องเป็นของพ่อ เหมือนรูเบนและสิเมโอน 6 ส่วนบุตร
ของเจ้า ที่เกิ ดมาภายหลัง เขาจะนั บ เป็น บุตรของเจ้า เขา
จะได้ ช่อ
ื ตามพี่ ชายในการรับ มรดกของเขา 7 และสําหรับ
พ่อ เมื่อ พ่อ จากปัด ดานมา นางราเชลซึ่ง อยู่ กับ พ่อก็ได้สิ้น
ชีวต
ิ ในแผ่น ดิน คานาอัน ขณะอยู่ ตามทางยัง ห่างจากเอฟ
รา ธาห์ แล้ว พ่อ ได้ ฝัง ศพ เธอ ไว้ รม
ิ ทาง ไป เอ ฟ รา ธาห์ คือ
เบธเลเฮม” 8 อิสราเอลเห็น บุตรชายทัง้ สองของโยเซฟจึง
ถามว่า “นี่ ใคร” 9 โยเซฟตอบบิดาของตนว่า “นี่ เป็นบุตรชาย
ของลูก ที่ พระเจ้าประทานแก่ ลูกในแผ่นดิน นี้ ” อิสราเอลจึง
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ว่า “ขอเจ้า พาบุตรทัง้ สองเข้า มาเพื่อ พ่อ จะได้ให้พรแก่เขา
” 10 คราว นั ้น ตา ของ อิส รา เอ ลมืดมัว ไป เพราะ ชรา มอง
อะไรไม่เห็น โยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้บิดา บิดาก็จุบกอดเขา
11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “แต่ก่อนพ่อ คิด ว่า จะไม่ได้เห็น
หน้า เจ้า แต่ดูเถิด พระเจ้า ทรงโปรดให้ พ่อ เห็น ทัง้ เชื้อ สาย
ของเจ้าด้วย” 12 โยเซฟเอาบุตรออกมาจากระหว่างเข่าของ
ท่าน แล้วกราบลงถึงดิน
เอฟราอิมกับมนั สเสห์จะเป็นหัวหน้าตระกูลสองตระกูล
ของอิสราเอล
13 โย เซฟ จูงบุตร ทัง
้ สอง เข้าไป ใกล้บิดา มือขวา จับ เอ
ฟ รา อิม ให้อยูข้
่ าง ซ้าย อิสราเอล และ มือ ซ้าย จับ มนั ส
เสห์ให้อยูข้
่ างขวาอิสราเอล 14 ฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวา
ออกวางบนศีรษะเอฟราอิม ผู้ เป็น น้ อง และมือ ซ้ายวางไว้
บนศีรษะมนั ส เสห์ โดยตัง้ ใจเหยียดมือ ออกเช่น นั ้น เพราะ
มนั สเสห์เป็น บุตรหัวปี 15 แล้วอิสราเอลกล่าวคํา อวยพรแก่
โย เซฟ ว่า “ขอ พระเจ้า ที่ อับ รา ฮัม และ อิส อัคบิ ดา ข้าพเจ้า
ดําเนิ นอยูเฉพาะพระพั
่
กตร์นั ้น ขอพระเจ้าผู้ทรงบํารุ งเลี้ยง
ชีวต
ิ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่เกิ ดมาจนวัน นี้ 16 ขอทูต สวรรค์ที่ได้ช่วย
ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก ความ ชัว่ ร้าย ทัง้ สิน
้ โปรด อวยพร แก่
เด็ก หนุ่มทัง้ สอง นี้ ให้เขา สืบ ชื่อ ของ ข้าพเจ้า และ ชื่อ ของ
อับ รา ฮัม และ ชื่อ ขอ งอิ สอัคบิ ดา ของ ข้าพเจ้า ไว้ และ ขอ ให้
เขา เจริญ ขึ้น เป็น มวลชน บน แผ่น ดิน เถิด” 17 ฝ่าย โย เซฟ
เมื่อ เห็น บิดา วางมือ ข้าง ขวา บน ศีรษะ ของ เอ ฟ รา อิ มก็ไม่
พอใจ จึงจับมือบิดาจะยกจากศีรษะเอฟราอิมวางบนศีรษะ
มนั ส เสห์ 18 โยเซฟพูดกับ บิดาของตนว่า “ไม่ถูก บิดาของ
ข้าพเจ้า เพราะคนนี้ เป็น หัวปี ขอท่านวางมือ ขวาบนศีรษะ
คนนี้ เถิด” 19 บิดาก็ไม่ยอมจึงตอบว่า “พ่อรู แล้
้ ว ลูกเอ๋ย พ่อ
รู แล้
้ ว เขาจะเป็นคนตระกูลหนึ่ งด้วย และเขาจะใหญ่โตด้วย
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แต่แท้จริง น้ องชายจะใหญ่ โตกว่า พี่ และเชื้อ สายของน้ อง
นั ้น จะเป็น คนหลายประชาชาติด้วยกัน ” 20 วัน นั ้นอิส ราเอล
ก็ให้พรแก่ ทัง้ สองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้ ช่อ
ื เจ้า ให้ พร
ว่า ‘ขอพระเจ้า ทรงโปรดให้ ท่านเป็น เหมือ นเอฟราอิม และ
เหมือนมนั ส เสห์เถิด ’ ” อิสราเอลจึง ให้ เอฟราอิม เป็น ใหญ่
กว่า มนั ส เสห์ 21 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “ดูเถิด พ่อ จะตาย
แล้ว แต่พระเจ้า จะทรงสถิต อยู่ กับ พวกเจ้า และจะพาพวก
เจ้ากลับไปสู่แผ่นดินของบรรพบุรุษของเจ้า 22 ยิง่ กว่านั ้นอีก
พ่อ จะยกส่วนหนึ่ ง ที่ พ่อ ตีได้จากมือ คนอาโมไรต์ ด้วยดาบ
และธนูของพ่อนั ้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พีน้
่ องของเจ้า”

49

ศาสดาพยากรณ์ ยาโคบกล่าวคําอวยพรแก่ทุกตระกูล
ยา โคบ เรียก บรรดา บุตร ชาย ของ ตน มา สัง่ ว่า “พวก
เจ้า มา ชุมนุมกัน แล้ว เรา จะ บอก เหตุที่จะ บังเกิด แก่เจ้า ใน
ยุค สุดท้าย 2 บุตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมาประชุม กัน ฟัง
จง ฟัง คํา อิสราเอล บิดา ของ เจ้า 3 รู เบน เอ๋ย เจ้า เป็น บุตร
หัวปี ของเรา เป็น กําลัง และเป็น ผลแรกแห่ง เรีย
่ วแรงของ
เรา เป็น ยอดแห่ง ความมีเกียรติและยอดของความรุ นแรง
4 เจ้าไม่ มัน
่ คงเหมือนดัง่ นํ้า จึง เป็น ยอดไม่ได้ ด้วยเจ้า ล่วง
เข้าไปถึงที่ นอนบิดาของเจ้า เจ้าทําให้ที่นอนนั ้น เป็น มลทิน
เขา ล่วง เข้าไป ถึงที่ นอน ของ เรา 5 สิเม โอน กับ เลวี เป็น พี่
น้ อง กัน เครือ
่ ง อาวุธ ร้ายกาจ อยู่ ใน ที่ อาศัย ของ เขา 6 โอ
จิตวิญญาณของเราเอ๋ย อย่า เข้าไปในที่ ลึกลับ ของเขา ยศ
บร รดาศักดิ์ ของ เรา เอ๋ย อย่า เข้า ร่วม ใน ที่ ประชุม ของ เขา
เลย เหตุว่า เขา ฆ่า คน ด้วย ความ โกรธ เขา ทําลาย กําแพง
เมืองตามอําเภอใจเขา 7 ให้ความโกรธอันรุน แรงของเขา
เป็นที่แช่ง ให้ความโทโสดุรา้ ยของเขาเป็นที่สาปเถิด เราจะ
1
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ให้เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบ จะให้เขาพลัดพรากไปใน
พวกอิสราเอล 8 ยูดาห์เอ๋ย พวกพี่ น้องจะสรรเสริญ เจ้า มือ
ของเจ้าจะจับคอของศัตรู ของเจ้า บุตรทัง้ หลายของบิดาจะ
กราบเจ้า 9 ยูดาห์ เป็น ลูก สิงโต ลูก เอ๋ย เจ้าก็ได้ลุกขึ้น จาก
การจับ สัตว์ เขาก้ม ลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และ
เหมือนสิงโตแก่ ใครจะแหย่ เขาให้ลุก ขึ้น 10 ธารพระกรจะ
ไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติจะไม่ขาด
ไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติ ทัง้
หลายจะรวบรวมเข้า กับ ผู้นั ้น 11 เขาผูก ลาของเขาไว้ที่เถา
องุน
่ และ ผูกลู กลา ของ เขา ไว้ที่เถา องุน
่ ดีที่สุด เขา ซัก ผ้า
ของ เขา ด้วย นํ้า องุน
่ เขา ซัก เสื้อผ้า ของ เขา ด้วย เลือด แห่ง
ผลองุน
่ 12 ตาเขาจะแดงด้วยนํ้า องุน
่ และฟัน เขาขาวด้วย
13
นํ้านม เศบูลุนจะอาศัยอยูที
่ ่ท่าเรือริมทะเล เขาจะเป็นท่า
จอดเรือ เขตแดนของเขาจะต่อกันไปถึงเมืองไซดอน 14 ฝ่าย
อิส สา คาร์ เป็น ตัว ลา มี กําลัง มาก หมอบ ลง กลาง สัมภาระ
ของ มัน 15 เขา เห็นว่า ที่ พักดี และ แผ่น ดิน สบาย จึง ย่อบ่า
ของตนลงรับ ไว้ ยอมเป็น ทาสรับ ใช้การงาน 16 ส่วนดานจะ
ปกครองพลไพร่ของตน เหมือนเป็นตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล
17 ดานจะเป็ น งูอยูตามทาง
่
เป็น งู พิษ ที่อยูในหนทางที
่
่ กัด
ส้น เท้า ม้า ให้คน ขี่ ตก หงาย ลง 18 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
ข้า พระองค์ รอคอยความรอดจากพระองค์ 19 ฝ่ายกาดนั ้น
จะมี กองทัพ มายํ่ายีเขา แต่ในที่สุด เขาจะกลับ ตามไล่ตีกอง
ทัพนัน
้ 20 อา หา รบ ริบูรณ์ จะ เกิด จาก อา เชอ ร์ และ เขา จะ
ผลิตเครือ
่ งเสวยสําหรับกษั ตริย์ 21 นั ฟทาลีเป็นกวางตัวเมีย
ที่ปลดปล่อย เขากล่าวคํา อัน ไพเราะ 22 โยเซฟเป็นกงิ่ ที่เกิด
ผลดก เป็นกงิ่ ที่เกิดผลดกอยูร่ ม
ิ บ่อนํ้า มีกิง่ พาดข้ามกําแพง
23 พวกพรานธนูได้ทําให้เขาทุกข์โศก ทัง
้ ยิง และเกลียดชัง
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เขา 24 แต่ธนูของ เขา เอง ยืน หยัด ต่อสู้ ลําแขน ของ เขา มี
กําลังขึ้น โดยพระหัตถ์ ของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพของยา
โคบ (ผู้เลี้ยงแกะคือ ศิลาแห่งอิส ราเอลมาจากพระองค์นั ้น
) 25 โดยพระเจ้า ของบิดาเจ้า ผู้ จะทรงช่วยเจ้า โดยพระองค์
ทรง ศักดานุภาพ ใหญ่ยิง่ ผู้จะ ทรง อวย พระพร แก่เจ้า ด้วย
พร ที่มา จาก ฟ้า เบื้อง บน พร ที่มา จาก ใต้ ทะเล เบื้อง ล่าง
พร ที่มา จาก นม และ ครรภ์ 26 ส่วน พร ที่มา จาก บิดา ของ
เจ้า มีมากกว่า พร ที่มา จาก บรรพบุรุษ ของ เรา จนถึง ที่สุด
แห่ง เนิ น เขาเนื องนิ ตย์ ขอพรเหล่า นั ้น อยู่ บนศีรษะของโย
เซฟ และอยูเ่ บื้องบนกระหม่อมศีรษะแห่งผู้ที่ต้องพรากจาก
พี่น้ อง 27 ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า เวลาเช้า
เขา จะ กิน เหยื่อ เสีย เวลา เย็น เขา จะ แบ่ง ปัน ของ ที่แย่ง ชิง
ไว้” 28 ทัง้ หมดนี้ เป็น ตระกูล ทัง้ สิบ สองของอิสราเอล นี่ เป็น
ถ้อยคํา ที่บิดากล่าวไว้แก่เขาและอวยพรเขา ยาโคบให้ พร
แก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน
สถานที่ฝังศพของยาโคบ
ยาโคบกําชับเขาและกล่าวแก่ เขาว่า “เราจะไปอยู่รว่ ม
กับ บรรพบุรุษ ของเรา จงฝัง เราไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเราใน
ถํ้าที่ นาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ 30 ในถํ้าที่อยูในนาชื
่
่อมัคเปลาห์ หน้ามัมเรในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งอับราฮัมได้ซ้ือกับนา
ของเอโฟรนคนฮิต ไทต์ไว้เป็น กรรมสิทธิ์ เพื่อ ใช้ เป็น สุสาน
31 ณ ที่ นั่น เขาฝัง ศพอับ ราฮัม และซาราห์ ภรรยาของเขา
ที่นั ่นเขาได้ฝังศพอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และที่
นั ่นเราฝังศพเลอาห์ 32 นากับถํ้าที่อยูในนานั
่
้นเราซื้อจากลูก
หลานของเฮท” 33 เมื่อ ยาโคบสังบ
่ ุตรชายของตนเสร็จ แล้ว
29
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ก็ยกเท้า ขึ้น บนที่นอน แล้ว ก็สิน
้ ลมหายใจ และถูก รวบรวม
ไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของท่าน

50
การฝังศพของยาโคบ
โย เซฟ ซบ หน้า ลง ที่หน้า บิดา แล้ว ร้องไห้ และ จุบท่าน
2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที่ เป็ นข้าราชการของตน ให้อาบยา
รักษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอล 3 เขา
ทําการอาบยารักษาศพนั ้น ถึง สี่สิบวัน จึง สําเร็จ เวลาของ
การอาบยารักษาศพ ชาวอียป
ิ ต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ด
สิบวัน 4 เมื่อวันเวลาที่ไว้ทุกข์ให้ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟ
ก็ เรียน ข้า ราช สํานั ก ของ ฟาโรห์ว่า “ถ้า บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ รับ
ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ขอโปรดไปทูล ที่ พระกรรณ
ของฟาโรห์ว่า 5 บิดาให้ เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าวว่า ‘ดูเถิด
พ่อ จวนจะตายแล้ว จงเอาศพพ่อ ไปฝัง ไว้ในอุโมงค์ที่พ่อ ได้
ขุด ไว้ สําหรับ พ่อ ณ แผ่นดิน คานาอัน’ เหตุฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
อนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมา
อีก” 6 ฟาโรห์ก็รับสัง่ ว่า “จงขึ้น ไปฝัง ศพบิดาของท่านตาม
คํา ที่บิดาให้ ท่านปฏิญาณไว้ นั้น เถิด” 7 โยเซฟจึง ขึ้น ไปฝัง
ศพบิดา พวกข้าราชการของฟาโรห์ ผู้ใหญ่ในราชสํานั กและ
บรรดา ผู้ใหญ่ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้ สินก
้ ็ ตาม ไป ด้วย 8 กับ
ครอบครัวทง
ั ้ หมดของโยเซฟ พวกพีน
่ ้ องและครอบครัวของ
บิดาท่านก็ ไปด้วยเหมือนกัน เว้น แต่เด็ก เล็กๆและฝูง แพะ
แกะฝูง วัว เท่านั ้น เขาให้อยูในแผ่
่
น ดิน โกเชน 9 มีขบวนราช
รถ ขบวนม้า ไปกับท่าน เป็น ขบวนใหญ่มาก 10 เขาก็ พากัน
มาถึง ลานนวดข้าวแห่ง อาทาด ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ น ที่นั ้น เขาร้องไห้ ครํา่ ครวญเป็นอัน มาก โยเซฟก็ไว้
1
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ทุกข์ให้บิดาเจ็ด วัน 11 เมื่อ ชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ คนคานาอัน
ได้เห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาทาด เขาจึงพูดกันว่า “นี่ เป็นการ
ไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียป
ิ ต์” เหตุฉะนั ้นเขาจึง เรียกชื่อตําบล
นั ้นว่า อา เบ ลมิส รา อิม ตําบล นั ้น อยู่ ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน
ข้าง โน้ น 12 บุตร ชาย ยา โค บก ระ ทํา ตาม คํา ที่ ท่าน สัง่ เขา
ไว้ 13 คือ บรรดา บุตร ชาย เชิญ ศพ ไป ยัง แผ่น ดิน คา นา อัน
แล้ว ฝัง ไว้ ในถํ้า ที่อยูในนาชื
่
่อมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับ ราฮัม ซื้อ ไว้
กับ นา จาก เอ โฟ รน คน ฮิต ไทต์ เป็น กรรมสิทธิ์ เพื่อ ใช้ เป็น
สุสาน อยูหน
่ ้ามัมเร 14 เมื่อ ฝัง ศพ บิดา แล้ว โย เซฟ ก็กลับ
มายังอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านกับ พวกพี่ น้องและคนทัง้ ปวงที่ ไปใน
งานฝังศพบิดาของท่าน
โยเซฟปลอบประโลมพวกพีน้
่ อง
15

เมื่อ พวก พี่ ชาย ของ โย เซฟ เห็นว่า บิดา สิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
เขาจึง พูด ว่า “บางทีโยเซฟจะชัง พวกเรา และจะแก้ แค้น
พวกเราแน่ นอนเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทํา
แก่เขา ” 16 พวก พี่ก็ใช้คน ไป เรียน โย เซฟ ว่า “บิดา ท่าน
เมื่อก่อนจะสิน
้ ใจนั ้น สัง่ ไว้ว่า 17 ‘พวกเจ้า จงเรียนโยเซฟว่า
บัดนี้ เราขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดและบาปของพวกพี่
ชายที่ประทุษร้ายท่าน’ บัดนี้ ขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิด
ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ของบิดาท่าน” โย
เซฟจึง ร้องไห้เมื่อ ฟัง พี่ ชายเรียนดังนี้ 18 พี่ชายก็ พากัน มาก
ราบลงต่อ หน้า โยเซฟด้วยว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น
ผู้รับใช้ของท่าน” 19 โยเซฟจึงบอกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรา
เป็น ดัง พระเจ้า หรือ 20 สําหรับ พวกท่าน พวกท่าน คิด ร้าย
ต่อ เรา ก็จริง แต่ฝ่าย พระเจ้า ทรง ดําริให้เกิด ผล ดี อย่าง ที่
บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือช่วยชีวต
ิ คนเป็นอันมาก 21 ฉะนั ้น
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บัดนี้ พี่อย่ากลัวเลย เราจะบํารุ งเลี้ยงพี่ทังบ
้ ุตรด้วย” โยเซฟ
พูดปลอบโยนพวกพีน
่ ้ องและพูดอย่างกรุ ณาต่อเขา
โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้
22 โยเซฟอาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านและครอบครัว บิดา
ของ ท่าน โย เซฟ อายุ ยืน ได้ ร้อย สิบ ปี 23 โย เซฟ ได้เห็น ลูก
หลาน เหลน ของ เอ ฟ รา อิม บุตร ของ มา คีรผู
์ ้เป็น บุตร ชาย
24
ของมนั ส เสห์ก็เกิ ดมาบนเข่า ของโยเซฟ โยเซฟจึง บอก
พวก พี่ น้ อง ว่า “เรา จวน จะ ตาย แล้ว และ พระเจ้า จะ ทรง
เยีย
่ มเยียน พวก ท่าน เป็น แน่ และ จะ พา พวก ท่าน ออก ไป
จาก ประเทศ นี้ ให้ถึง แผ่นดินที่พระองค์ทรง ปฏิญาณ ไว้ กับ
อับ รา ฮัม อิส อัค และ ยา โคบ” 25 โย เซฟ ก็ให้ลูก หลาน ของ
อิสราเอล ปฏิ ญาณ ตัวว่า “พระเจ้า จะ ทรง เยีย
่ มเยียน พวก
ท่านเป็นแน่ แล้วท่านทัง้ หลายต้องนํากระดูกของเราไปจาก
ที่นี่ ” 26 โยเซฟสิน
้ ชีพเมื่ออายุได้ร้อยสิบปี เขาก็อาบยารักษา
ศพไว้แล้วบรรจุไว้ในโลงที่อียป
ิ ต์
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