






หนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือเล ่มแรกในสารบบ 

พระคมัภร์ีและเป็นหนงัสอืท่ีรูจ้กักนัแพร่หลายในหมูค่รสิตชน 

เพราะบรรจุเรื่องราวท่ีน่าจดจ�าไว้อย่างมากมาย มีท้ังเรื่อง

ราวก่อนประวัตศิาสตร์ซ่ึงเป็นการน�าเข้าสูป่ระวตัศิาสตร์แห่ง

ความรอดพ้น อันเป็นความคิดหลักของพระคัมภีร์ท้ังหมด 

และเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บรรดาบรรพบุรุษของ

ชาวอิสราเอล โดยบรรยายลักษณะเด่นเฉพาะของบุคคล 

เริ่มจากอับราฮัมบิดาแห่งความเช่ือ ไปจนถึงโยเซฟผู้เปี่ยม

ด้วยปรีชาญาณ

การเลือกหนังสือปฐมกาลมาศึกษาในช่วงเวลาท่ี 

พระศาสนจักรประกาศให้เป็นปีนักบุญโยเซฟนับว่าเหมาะ

สมเป็นอย่างย่ิง เพราะนักบุญโยเซฟในพันธสัญญาใหม่เป็น

บุรุษผู้ชอบธรรมท่ีรวมเอาลักษณะเด่นเฉพาะของบรรดา

บรรพบรุุษของชาวอสิราเอลในพนัธสัญญาเดิมไว้ในตัวอย่าง



กลมกลืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเชื่อ ปรีชาญาณ และ

ความสุภาพถ่อมตน ดังนั้น คริสตชนท่ีศึกษาหนังสือเล่มนี้ 

นอกจากจะมีโอกาสสัมผัสการเผยแสดงแรกเริ่มของพระเจ้า

ในพระคัมภีร์ท่ีมีต่อมนุษยชาติและรับทราบพระประสงค์

ของพระองค์แล้ว ยังสามารถน�าเอาลักษณะเด่นเฉพาะและ

คณุธรรมของบรรดาบรรพบุรษุเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตอีกด้วย

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่าง

จริงจังและเข้มข้น จะช่วยให้คริสตชนไทยเข้าใจพระประสงค์

ดัง้เดมิของพระเจ้าท่ีมต่ีอสิง่สร้างท้ังหลาย รวมท้ังมนษุย์ด้วย 

พร้อมกับมีความเช่ือท่ีม่ันคงและมีคุณธรรมสูงส่งเหมือน

บรรดาบรรพบุรุษเหล่านั้น

“จงไปหาโยเซฟ และท�าตามที่เขาสั่ง” (ปฐก. 41:55)

อวยพรมาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้า

(บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกพระคัมภีร์
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“เส้นทางอันยาวไกล เริ่มต้นได้ด้วยก้าวแรก”

เราอาจกล่าวได้ว่า เส้นทางประวัติศาสตร์แห่ง
ความรอดพ้นของมนุษยชาติ เริ่มต้นก้าวแรกได้ก็จาก
หนังสือ “ปฐมกาล” นี้เอง ข้อความแห่งค�าสัญญาท่ี
บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เล่มแรกของสารบบพันธสัญญา
เดิมนี้ท่ีว่า “เขาจะเหยียบหัวของเจ้า” (ปฐก. 3:15) 
ท�าให้เรามั่นใจว่ามนุษยชาติจะมีชัยขนะเหนือปีศาจ 
และจะได้รบัความรอดพ้น โดยมพีระเยซูครสิตเจ้าองค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นผู้ท�าให้ศัตรูของ
พระเจ้าและมนุษย์ปราชัยไปในที่สุด

การศึกษาพระคัมภีร์ปฐมกาลจึงมีความส�าคัญ 
ซ่ึงจะท�าให้เราเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์
แห่งความรอดพ้น และสมัผสัได้ถงึความรกัของพระเจ้า
ที่มีต่อประชากรของพระองค์  

ค�าน�า
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ในนามของแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล 
อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ขอขอบคณุพระสงฆ์ นกับวช 
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีส่วนช่วยในโครงการ 
ส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.  2015 
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใ หม่”และ 
แผนแม่บททิศทางงานอภิบาลของคณะกรรมการ 
คาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร ์  
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปี ค.ศ.  
2018-2028 เพื่อเราจะได ้ตอบสนองค�าสั่งของ 
พระคริสตเจ้าในการประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ท้ังปวง 
(มก. 16:15)

คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล
ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์
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หนังสือปฐมกาล

ปฐก. 1:5

I. ต้นก�าเนิดของโลกและของมนุษยชาติ

ก. การเนรมิตสร้างและการตกในบาป

การเนรมิตสร้างโลก 
1 1เมื่อแรกเริ่มนั้น พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้า

และแผ่นดนิ 2แผ่นดนิยงัเป็นท่ีร้างไร้รปูร่าง ความมดืมิด 
ปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึก และลมพายุแรงกล้าพัดอยู่
เหนือน�้า 

3พระเจ้าตรัสว่า “จงมีความสว่าง” และความ
สว่างก็อุบัติข้ึน 4พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี 
ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด 5พระเจ้าทรง
เรียกความสว่างว่า “วัน” ทรงเรียกความมืดว่า “คืน” 



8

ปฐก. 1:6

มีเวลาค�่า มีเวลาเช้า นับเป็นวันที่หนึ่ง 
6พระเจ้าตรัสว่า “จงมแีผ่นฟ้าข้ึนระหว่างน�า้ เพือ่

แยกน�้าออกจากกัน” และก็เป็นเช่นนั้น 7พระเจ้าทรง
สร้างแผ่นฟ้า และทรงแยกน�้าใต้แผ่นฟ้าออกจากน�้าที่
อยู่เหนอืแผ่นฟ้า 8พระเจ้าทรงเรยีกแผ่นฟ้าว่า“ท้องฟ้า” 
มีเวลาค�่า มีเวลาเช้า นับเป็นวันที่สอง 

9พระเจ้าตรัสว่า “น�้าใต้ท้องฟ้าจงมารวมอยู่
ในท่ีเดียวกัน ท่ีแห้งจงปรากฏขึ้น” และก็เป็นเช่นนั้น 
10พระเจ้าทรงเรยีกท่ีแห้งว่า “แผ่นดิน” ทรงเรยีกมวลน�า้ 
ว่า “ทะเล” พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 

11พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงผลิตหญ้าเขียว 
คือพืชท่ีมีเมล็ดและไม้ผลท่ีมีเมล็ดในผลแต่ละชนิด 
บนแผ่นดนิ” และกเ็ป็นเช่นนัน้ 12แผ่นดนิผลติหญ้าเขียว 
พืชท่ีมีเมล็ด และไม้ผลท่ีมีเมล็ดในผลแต่ละชนิด 
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 13มีเวลาค�่า มีเวลาเช้า นับเป็น
วันที่สาม 

14พระเจ้าตรัสว่า “จงมีดวงสว่างบนแผ่นฟ้า
เพื่อแยกวันออกจากคืน เป็นเครื่องก�าหนดเทศกาล  
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ปฐก. 1:24

วันและปี 15ใช้เป็นตะเกียงบนท้องฟ้าเพื่อส่องแสง
เหนือแผ่นดิน” และก็เป็นเช่นนั้น 16พระเจ้าทรงสร้าง 
ดวงสว่างใหญ่สองดวง ทรงให้ดวงใหญ่ก�าหนดวัน  
ดวงเลก็ก�าหนดคนื และทรงสร้างดวงดาวด้วย 17พระเจ้า
ทรงจัดสิ่งเหล่านี้ไว้บนแผ่นฟ้า เพ่ือส่องสว่างเหนือ 
แผ่นดิน 18เพื่อก�าหนดวันและคืน เพื่อแยกความสว่าง
จากความมดื พระเจ้าทรงเห็นว่าด ี19มีเวลาค�า่ มีเวลาเช้า 
นับเป็นวันที่สี่ 

20พระเจ้าตรัสว่า “น�้าจงผลิตสิ่งท่ีมีชีวิตจ�านวน
มาก นกจงโผบินใต้แผ่นฟ้าเหนือแผ่นดิน” และก็เป็น 
เช่นนัน้ 21พระเจ้าทรงสร้างสตัว์ทะเลขนาดใหญ่ สิง่มีชีวติ 
แต่ละชนิดท่ีแหวกว่ายอยู่ในน�้า รวมท้ังนกมีปีกทุก
ชนิด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 22พระเจ้าทรงอวยพรสัตว์
เหล่านีว่้า “จงมีลกูมาก และเพิม่จ�านวนขึน้จนเต็มทะเล  
นกจงทวีจ�านวนบนแผ่นดิน” 23มีเวลาค�่า มีเวลาเช้า 
นับเป็นวันที่ห้า 

24พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงผลิตสัตว์ทุกชนิด 
ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่า” และก็เป็น
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ปฐก. 1:25

เช่นนั้น 25พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์
เลื้อยคลานทุกชนิดบนพื้นดิน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 

26พระเจ้าตรัสว่า “เราจงสร้างมนุษย์ข้ึนตาม 
ภาพลักษณ์ของเรา ให้มีความคล้ายคลึงกับเรา ให้
เป็นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า สัตว์เลี้ยง  
สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นดิน”
 

27พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์
ของพระองค์ 
 พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์
 ของพระเจ้า
พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง
 
28พระเจ้าทรงอวยพรเขาท้ังสองคนและตรัสว่า 

“จงมีลูกมาก และทวีจ�านวนข้ึนจนเต็มแผ ่นดิน  
จงปกครองแผ่นดิน จงเป็นนายเหนือปลาในทะเล  
นกในอากาศ และสัตว์ทุกชนิดท่ีเคลื่อนไหวอยู ่บน 
แผ่นดนิ” 29พระเจ้ายังตรสัอกีว่า “ดซิู เราให้ข้าวทุกชนดิ
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ปฐก. 2:5

ซ่ึงอยู่บนแผ่นดนิ และผลไม้ท่ีมีเมลด็เป็นอาหารส�าหรบั
ท่าน 30ส่วนบรรดาสัตว์ป่า นกในท้องฟ้า และสัตว ์
เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน เราให้หญ้าเขียวเป็น
อาหาร” และก็เป็นเช่นนั้น 31พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่ง
ท่ีทรงสร้างนั้นดีมาก มีเวลาค�่า มีเวลาเช้า นับเป็น 
วันที่หก 

2 1ฟ้า แผ่นดิน และสิ่งประดับทั้งปวงก็ส�าเร็จ
บรบูิรณ์ 2ในวนัท่ีเจด็พระเจ้าทรงเสรจ็สิน้จากงานท่ีทรง
กระท�า พระองค์ทรงหยดุพักในวนัท่ีเจด็จากงานท้ังหมด
ท่ีทรงกระท�า 3พระเจ้าทรงอวยพรวันท่ีเจ็ดและทรง
ท�าให้วันนั้นเป็นวันศักด์ิสิทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์
ทรงพกัจากงานท้ังปวงท่ีทรงกระท�าในการเนรมติสร้าง 

4กนี่คือประวัติความเป็นมาของฟ้าและแผ่นดิน 
เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง

สวนอุทยานและการทดสอบอิสรภาพ
4ขเมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่น

ดิน 5บนแผ่นดินยังไม่มีพุ่มไม้ และตามทุ่งนาหญ้ายัง
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ปฐก. 2:6

ไม่ได้งอกข้ึนเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้ายังไม่ได ้
ทรงท�าให้ฝนตกบนแผ่นดิน และยังไม่มีมนุษย์ใช้ 
แผ่นดินเป็นท่ีเพาะปลูก 6แต่มีน�้าขึ้นมาจากแผ่นดิน 
เพื่อรดหน้าดินท้ังหมด 7พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเอา
ฝุ่นจากพ้ืนดินมาปั้นมนุษย์ และทรงเป่าลมแห่งชีวิต
เข้าในจมูกของเขา มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต 

8พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปลูกสวนข้ึนทางทิศ
ตะวันออกในแคว้นเอเดน และทรงน�ามนุษย์ท่ีทรงปั้น
มาไว้ท่ีนั่น 9พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงบันดาลให้ต้นไม้
ทุกชนิดงอกขึ้นจากดิน ต้นไม้เหล่านี้งดงามชวนมอง
และมีผลน่ากนิ มีต้นไม้แห่งชีวติต้นหนึง่อยูท่ี่กลางสวน 
และมีต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว 

10แม่น�า้สายหนึง่ไหลจากแคว้นเอเดนมารดสวน 
แล้วจึงแยกสาขาออกเป็นสี่สาย 11สายแรกช่ือปิโชน 
ไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาห์ท้ังหมด ท่ีนั่นมีทองค�า 
12ทองค�าของแผ่นดินนี้เป็นทองบริสุทธิ์ ท่ีนั่นยังมียาง
ไม้หอมและพลอยสีแดง 13แม่น�้าสายท่ีสองช่ือกิโฮน 
ไหลรอบแผ่นดินคูชท้ังหมด 14แม่น�้าสายท่ีสามช่ือ 
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ปฐก. 2:22

ไทกริส ซ่ึงไหลทางตะวันออกของแคว้นอัสซีเรีย  
แม่น�้าสายที่สี่คือยูเฟรติส 

15พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงน�ามนษุย์มาไว้ในสวน
เอเดน เพื่อเพาะปลูกและดูแลสวน 16แล้วพระยาห์เวห์
พระเจ้าทรงบัญชามนุษย์นั้นว่า “ท่านจะกินผลไม้จาก
ต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ 17แต่อย่ากนิจากต้นไม้แห่งความ
รู้ดีรู้ชั่ว วันใดที่ท่านกินผลจากต้นนั้น ท่านจะต้องตาย” 

18พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า “มนุษย์อยู่เพียง 
คนเดยีวนัน้ไม่ดเีลย เราจะสร้างผูช่้วยท่ีเหมาะสมให้เขา” 
19พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงเอาดินมาปั ้นสัตว์ป่า 
ทุกชนิดและนกทุกชนิดในท้องฟ้า ทรงน�าสัตว์เหล่านี้
มาให้มนุษย์ เพ่ือดูว่าเขาจะตั้งช่ือมันว่าอย่างไร สัตว์
แต่ละตวัจะมีชือ่ตามท่ีมนษุย์ตัง้ให้ 20มนษุย์จงึตัง้ชือ่ให้
สัตว์เลี้ยง นกในอากาศ และสัตว์ป่าทั้งหมด แต่มนุษย์
ยังไม่พบผู้ช่วยท่ีเหมาะกับตน 21ดังนั้น พระยาห์เวห์
พระเจ้าทรงท�าให้มนษุย์หลบัสนทิ และขณะท่ีเขาก�าลงั
นอนหลบั กท็รงเอากระดกูซ่ีโครงของเขาออกมาหนึง่ซ่ี 
และทรงบันดาลให้เนื้อปิดสนิท 22พระยาห์เวห์พระเจ้า
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ปฐก. 2:23

ทรงเอาซ่ีโครงนัน้มาสร้างหญิง แล้วทรงน�ามาให้มนษุย์ 
23มนุษย์จึงพูดว่า

“นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน 
 และเนื้อจากเนื้อของฉัน 
นางจะมีชื่อว่าหญิง 
 เพราะนางมาจากชาย”

24เพราะฉะนั้น ชายจะละบิดามารดาของตนไป
ผูกพันกับภรรยา และทั้งสองคนจะเป็นเนื้อเดียวกัน 

25เขาท้ังสองคนคือมนุษย ์และภรรยาต ่าง 
เปลือยกายอยู่ แต่ไม่อายกัน 

มนุษย์ตกในบาป
3 1งูเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ท่ีสุดในบรรดาสัตว์ป่าท่ี 

พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้าง มนัถามหญิงว่า “จรงิหรอื 
ท่ีพระเจ้าตรสัห้ามว่าอย่ากนิผลจากต้นไม้ใดๆ ในสวนนี”้ 
2หญิงจงึตอบงวู่า “ผลของต้นไม้ต่างๆ ในสวนนี ้เรากนิได้ 
3แต่ผลของต้นไม้ท่ีอยู่กลางสวนเท่านัน้ พระเจ้าตรสัห้าม
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ปฐก. 3:12

ว่า ‘อย่ากนิหรอืแตะต้องเลย มิฉะนัน้ ท่านจะต้องตาย’” 
4งูบอกกับหญิงว่า “ท่านจะไม่ตายดอก 5พระเจ้าทรง
ทราบว่า ท่านกินผลไม้นั้นวันใด ตาของท่านจะเปิด 
ในวันนั้น ท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือรู้ดีรู้ชัว่” 6หญิง
เห็นว่าต้นไม้นั้นมีผลน่ากิน งดงามชวนมอง ท้ังยัง 
น่าปรารถนาเพราะให้ปัญญา นางจึงเด็ดผลไม้มากิน 
แล้วยังให้สามีซ่ึงอยู่กับนางกินด้วย เขาก็กิน 7ทันใด
นัน้ ตาของท้ังสองคนกเ็ปิดและเห็นว่าตนเปลอืยกายอยู่  
จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้ 

8เ ย็นวันนั้นมนุษย ์และภรรยาได ้ ยินเสียง 
พระยาห์เวห์พระเจ้าก�าลังทรงพระด�าเนินในสวน จึง
หลบไปซ่อนให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า
ในหมู่ต้นไม้ของสวน 9แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรยีก
มนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน” 10มนุษย์ทูลตอบว่า 
“ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวน ก็กลัวเพราะ
ข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัว” 11พระองค์ตรัส
ถามว่า “ใครบอกท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ ท่านได้กิน
ผลจากต้นไม้ท่ีเราห้ามมิให้กนินัน้แล้วหรอื” 12มนษุย์ทูล
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ปฐก. 3:13

ตอบว่า “หญิงท่ีพระองค์ประทานให้อยูก่บัข้าพเจ้าได้ให้
ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจงึกนิ” 13พระยาห์เวห์
พระเจ้าตรสักบัหญิงว่า “ท่านท�าอะไรไป” หญิงทูลตอบ
ว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” 

14พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสกับงูว่า “เพราะเจ้า
ท�าเช่นนี้ 

เจ้าจงถูกสาปแช่ง 
 ในบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวง
เจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดิน 
 และกินฝุ่นเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิต 
15เราจะท�าให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน 
ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนาง
 เป็นศัตรูกันด้วย
เขาจะเหยียบหัวของเจ้า 
 และเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา”

16พระเจ้าตรัสกับหญิงว่า
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ปฐก. 3:19

 

“เราจะเพิ่มความทุกข์ทรมานในการคลอดบุตร
แก่ท่าน
 ท่านจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด 
ท่านจะใฝ่หาสามี 
 แต่เขาจะเป็นนายเหนือท่าน”

17พระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่า “เพราะท่านได้ฟัง
เสยีงของภรรยา และกนิผลจากต้นไม้ท่ีเราห้ามมิให้กนิ

แผ่นดินจะถูกสาปแช่งเพราะท่าน 
 ท่านจะต้องหากินจากแผ่นดิน
 ด้วยความทุกข์ยาก
ทุกวันตลอดชีวิต 
18แผ่นดินจะผลิตต้นหนามและกอหนาม 
 และท่านจะกินพืชที่งอกในทุ่งนา 
19ท่านจะมอีาหารกนิกด้็วยหยาดเหงือ่บนใบหน้า 
 จนกว่าท่านจะกลับเป็นดินอีก 



18

ปฐก. 3:20

เพราะท่านถูกปั้นมาจากดิน 
 ท่านเป็นฝุ่นดิน 
และจะกลับไปเป็นฝุ่นดินอีก”

20มนุษย์เรียกภรรยาของตนว่า “เอวา” เพราะ
นางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตท้ังหลาย 21พระยาห์เวห์
พระเจ้าทรงเอาหนงัสตัว์มาท�าเสือ้ให้มนษุย์และภรรยา
สวมปกปิดกาย 22แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า  
“ดูซิ มนุษย์มารู ้ดีรู ้ ช่ัวเหมือนเราผู ้หนึ่งแล้ว บัดนี้  
อย่าปล่อยให้เขายื่นมือมาเด็ดผลจากต้นไม้แห่ง
ชีวิตมากินด้วย แล้วมีชีวิตตลอดไป” 23พระยาห์เวห์
พระเจ้าทรงขับไล่เขาออกจากสวนเอเดน ให้ออกไป
เพาะปลูกในที่ดินซึ่งเขาถูกปั้นมา 24พระองค์ทรงขับไล่
มนุษย์และทรงตั้งบรรดาเครูบผู้ถือดาบเพลิงส่องแสง 
แปลบปลาบไว้ทางตะวันออกของสวนเอเดน เพื่อเฝ้า
ทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต
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ปฐก. 4:9

กาอินและอาแบล
4 1มนุษย์มีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของตน 

นางก็ตั้งครรภ์และให้ก�าเนิดกาอิน เอวาพูดว่า “ดิฉัน
ได้ลูกชายมาเดชะพระยาห์เวห์” 2ต่อมานางก็ให้ก�าเนิด
น้องชายของกาอินชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ 
ส่วนกาอินเป็นคนเพาะปลูก 3วันหนึ่ง กาอินน�าผลท่ี
เกดิจากแผ่นดนิมาถวายเป็นบูชาแด่พระยาห์เวห์ 4ส่วน 
อาแบลน�าแกะท่ีเกิดจากฝูงรุ ่นแรกและไขมันแกะ 
มาถวายด้วย พระยาห์เวห์พอพระทัยอาแบลและ 
เครื่องบูชาของเขา 5แต่ไม่พอพระทัยกาอินและเครื่อง
บูชาของเขา กาอินโกรธมากหน้าตาบ้ึงตึง 6พระ
ยาห์เวห์ตรสัถามกาอนิว่า “ท่านโกรธหน้าตาบ้ึงตงึท�าไม  
7ถ้าท่านท�าด ีท่านย่อมเงยหน้าข้ึนได้ แต่ถ้าท่านท�าไม่ดี 
บาปก�าลงัหมอบอยู่ท่ีประต ูคอยตะครบุตวัท่าน แต่ท่าน
จะต้องเอาชนะมันให้ได้” 8กาอนิพดูกบัอาแบลน้องชาย
ว่า “เราจงไปในทุ่งนากันเถิด” ขณะที่ทั้งสองคนอยู่ใน
ทุ่งนา กาอินก็ลงมือท�าร้ายอาแบลน้องชายและฆ่าเสีย 

9พระยาห์เวห์ตรัสถามกาอินว่า “อาแบลน้อง
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ปฐก. 4:10

ชายท่านอยู่ท่ีไหน” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” 10พระองค์ตรัสว่า “ท่าน
ท�าอะไรลงไป เลอืดของน้องชายท่านจากพืน้ดนิร้องดงั 
มาถึงเรา 11บัดนี้ ท่านจะต้องถูกสาปแช่งให้ออกไป
จากแผ่นดินท่ีอ้าปากรับโลหิตของน้องชายท่ีท่านฆ่า 
12เม่ือท่านเพาะปลูก แผ่นดินจะไม่ให้ผลแก่ท่านอีก 
ท่านจะต้องเร่ร่อนหลบหนีไปบนแผ่นดิน” 13กาอินทูล 
พระยาห์เวห์ว่า “โทษของข้าพเจ้าหนักเกินกว่าจะ 
แบกรบัได้ 14ดซิู วนันีพ้ระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกจาก
แผ่นดนินี ้ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพกัตร์พระองค์ 
เร่ร่อนหนีหน้าผู้คนบนแผ่นดิน ใครพบข้าพเจ้าก็จะฆ่า
ข้าพเจ้า” 15พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “ไม่ได้ ใครฆ่า 
กาอินจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า” และพระยาห์เวห์ทรง
ท�าเครื่องหมายไว้ท่ีตัวกาอิน เพื่อเตือนคนท่ีพบไม่
ให้ฆ่าเขา 16กาอินออกไปพ้นพระพักตร์พระยาห์เวห์  
และอาศัยอยู่ในแผ่นดินโนดทางตะวันออกของเอเดน 
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ปฐก. 4:23

ลูกหลานของกาอิน
17กาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา นางก็ตั้งครรภ์

และให้ก�าเนิดเอโนค กาอินสร้างเมืองข้ึน และเรียก 
เมืองนัน้ตามช่ือบุตรของตนว่าเอโนค 18เอโนคเป็นบิดา
ของอิราด และอิราดเป็นบิดาของเมหูยาเอล เมหูยาเอล
เป็นบิดาของเมธูชาเอล และเมธูชาเอลเป็นบิดาของ 
ลาเมค 19ลาเมคมีภรรยาสองคน คนแรกชื่ออาดาห์  
อีกคนหนึง่ชือ่ศลิลาห์ 20อาดาห์ให้ก�าเนดิยาบาล ผูเ้ป็น
บิดาของคนเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในกระโจม 21น้องชาย
ของเขาช่ือยูบาล เป็นบิดาของนกัดนตรทุีกคนท่ีดดีพณิ
และเป่าขลุย่ 22ส่วนศลิลาห์ให้ก�าเนดิทูบัลกาอิน ซ่ึงเป็น
บิดาของช่างทองสมัฤทธิ ์และช่างเหลก็ทุกคน

 
น้องสาว

ของทูบัลกาอินชื่อนาอามาห์ 
23ลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองคนของตนว่า

“อาดาห์และศิลลาห์เอ๋ย จงฟังเสียงของฉันเถิด
 ภรรยาของลาเมคเอ๋ย จงตั้งใจฟังค�าพูด
 ของฉันเถิด 
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ปฐก. 4:24

ฉันฆ่าคนหนึ่งที่ท�าให้ฉันบาดเจ็บ 
 ฉันฆ่าเด็กคนหนึ่ง เพราะเขาท�าให้ฉัน
 เป็นแผล 
24ถ้ากาอินจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า 
 ลาเมคจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเท่า” 

เสทและลูกหลาน
25อาดัมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอีก นางให้

ก�าเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เรียกช่ือว่าเสท นางพูดว่า 
“เพราะพระเจ้าประทานบุตรชายอีกคนหนึง่แก่ข้าพเจ้า
แทนอาแบล ซึ่งถูกกาอินฆ่า” 26เสทมีบุตรชายคนหนึ่ง
ด้วย ซึ่งเขาตั้งชื่อว่าเอโนช สมัยนั้นผู้คนเริ่มเรียกขาน
พระนามพระยาห์เวห์ 

บรรพบุรุษก่อนน�้าวินาศ
5 1หนังสือล�าดับวงศ์ตระกูลของอาดัม 
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้าง

เขาให้เหมือนพระเจ้า 2ทรงสร้างเขาเป็นชายและหญิง 
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ปฐก. 5:13

และเมื่อทรงสร้างแล้ว พระองค์ทรงอวยพรเขา ทรง
เรียกเขาว่า “มนุษย์” 

3เม่ืออาดัมอายุหนึ่งร้อยสามสิบปี เขามีบุตร
เหมือนเขาตามภาพลักษณ์ของตน ตั้งช่ือบุตรว่าเสท 
4หลังจากให้ก�าเนิดเสทแล้ว อาดัมยังมีชีวิตอยู่อีก 
แปดร้อยปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 5อาดัม
มีอายุรวมเก้าร้อยสามสิบปี จึงถึงแก่กรรม 

6เมื่อเสทอายุหนึ่งร้อยห้าปี เขามีบุตรชื่อเอโนช 
7หลังจากให้ก�าเนิดเอโนชแล้ว เสทมีชีวิตอยู ่อีก 
แปดร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 8เสท
มีอายุรวมเก้าร้อยสิบสองปี จึงถึงแก่กรรม 

9เมื่อเอโนชอายุเก้าสิบปี เขามีบุตรช่ือเคนัน 
10หลังจากให้ก�าเนิดเคนันแล้ว เอโนชยังมีชีวิตอยู่อีก
แปดร้อยสิบห้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน  
11เอโนชมีอายุรวมเก้าร้อยห้าปี จึงถึงแก่กรรม 

12เ ม่ือ เคนันอา ยุ เจ็ดสิบป ี  เขา มี บุตร ช่ือ 
มาหะลาเลล 13หลังจากให้ก�าเนิดมาหะลาเลลแล้ว  
เคนันมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสี่สิบปี มีบุตรชายหญิงอีก
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หลายคน 14เคนนัมอีายุรวมเก้าร้อยสบิปี จงึถงึแก่กรรม 
15เมื่อมาหะลาเลลอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อ

ยาเรด 16หลังจากให้ก�าเนิดยาเรดแล้ว มาหะลาเลล 
ยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสามสิบปี และมีบุตรชายหญิง
อีกหลายคน 17มาหะลาเลลมีอายุรวมแปดร้อยเก้าสิบ
ห้าปี จึงถึงแก่กรรม 

18เม่ือยาเรดอายุหนึง่ร้อยหกสบิสองปี เขามีบุตร
ช่ือเอโนค 19หลังจากให้ก�าเนิดเอโนคแล้ว ยาเรดยังมี
ชีวิตอยู่อีกแปดร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
20ยาเรดมีอายุรวมเก้าร้อยหกสิบสองปี จึงถึงแก่กรรม 

21เมื่อเอโนคอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรช่ือ 
เมธเูสลาห์ 22เอโนคเดนิไปกับพระเจ้า หลงัจากให้ก�าเนดิ 
เมธูเสลาห์แล้ว เอโนคยังมีชีวิตอยู่อีกสามร้อยปี และ
มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23เอโนคมีอายุรวมสาม
ร้อยหกสิบห้าปี 24เอโนคเดินไปกับพระเจ้า แล้วหายไป 
เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป 

25เม่ือเมธูเสลาห์อายุหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดปี 
เขามีบุตรช่ือลาเมค 26หลังจากให้ก�าเนิดลาเมคแล้ว  
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เมธูเสลาห์ยังมีชีวิตอยู่อีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และ
มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27เมธูเสลาห์มีอายุรวมได้
เก้าร้อยหกสิบเก้าปี จึงถึงแก่กรรม 

28เม่ือลาเมคอายุหนึ่งร้อยแปดสิบสองปี เขามี
บุตรคนหนึ่ง 29เขาตั้งชื่อบุตรคนนั้นว่าโนอาห์ พูดว่า 
“บุตรคนนีจ้ะเป็นผู้ให้ก�าลงัใจเราในการตรากตร�าท�างาน
ด้วยมือของเราในแผ่นดินท่ีพระยาห์เวห์ทรงสาปแช่ง” 
30หลังจากให้ก�าเนิดโนอาห์แล้ว ลาเมคยังมีชีวิตอยู่อีก
ห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 
31ลาเมคมีอายุรวมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี จึงถึงแก่กรรม 

32เมือ่โนอาห์อายุห้าร้อยปี เขามีบุตรช่ือเชม คาม 
และยาเฟท

มนุษย์ยักษ์
6 1เมื่อมนุษย์บนแผ่นดินเริ่มมีจ�านวนมากข้ึน 

และมีบุตรหญิงเกิดมาหลายคน 2บุตรชายของพระเจ้า
เห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์สวยงาม จึงแต่งงานกับ 
ทุกคนที่เขาเลือก 3พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จิตของเราจะ
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ไม่อยูก่บัมนษุย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นเพยีงสิง่อ่อนแอ 
ชีวิตของเขาจะจ�ากัดเพียงร้อยย่ีสิบปี” 4มนุษย์ยักษ์ได้
ปรากฏบนแผ่นดินในสมัยนั้น และสมัยต่อมาเมื่อบุตร
ชายของพระเจ้ามีเพศสัมพันธ์กับบุตรหญิงของมนุษย์
และมีบุตรด้วยกัน บุตรเหล่านี้เป็นวีรบุรุษในอดีตและ
เป็นคนที่มีชื่อเสียง

ข. น�้าวินาศ

ความเสื่อมทรามของมนุษยชาติ
5พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความช่ัวร้ายของมนษุย์

มีมากบนแผ่นดิน และใจของเขาคิดแต่สิ่งช่ัวร้ายอยู่
ตลอดเวลา 6พระยาห์เวห์เสียพระทัยท่ีได้ทรงสร้าง
มนุษย์ไว้บนแผ่นดิน และเศร้าพระทัย 7จึงตรัสว่า 
“เราจะกวาดล้างมนุษย์ท่ีเราสร้างมานี้ให้หมดสิ้นจาก
แผ่นดิน ไม่ว่าคนหรือสัตว์ สัตว์เลื้อยคลานหรือนก 
ในท้องฟ้า เพราะเรารูส้กึเสยีใจท่ีได้สร้างมา” 8แต่โนอาห์ 
เป็นที่โปรดปรานของพระยาห์เวห์ 
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9เรื่องราวของโนอาห์เป็นดังนี้
โนอาห์เป็นคนดี เป็นคนชอบธรรมในหมู่คน

ร่วมสมัย เขาด�าเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า  
10โนอาห์มีบุตรสามคน คือเชม คามและยาเฟท 
11พระเจ้าทรงเห็นว่าแผ่นดินก�าลังเสื่อมทราม และ 
เต็มไปด้วยความรุนแรง 12พระเจ้าทอดพระเนตร 
แผ่นดิน ทรงเห็นว่าแผ่นดินชั่วร้ายเพราะมนุษย์ทุกคน
ด�าเนินชีวิตชั่วร้ายบนแผ่นดิน

การเตรียมการรับน�้าวินาศ
13พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “เราได้ตัดสินใจว่า 

มนุษย์ทุกคนมาถึงจุดจบแล้ว โลกมีแต่ความรุนแรง
เพราะมนษุย์ ดงันัน้ เราจะท�าลายเขาพร้อมกบัแผ่นดนิ 
14ท่านจงเอาไม้สนมาต่อเรอืใหญ่ล�าหนึง่ให้มีหลายห้อง 
เอาชันยาทั้งด้านในและด้านนอก 15จงให้เรือมีลักษณะ
ดังนี้ ล�าเรือยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก สูง
สามสบิศอก 16จงท�าหลงัคาเรอืเว้นช่องว่างไว้หนึง่ศอก 
จงท�าทางเข้าไว้ข้างเรือ ให้เรือมีดาดฟ้าสามชั้น 
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17ส่วนเรา เราจะบันดาลให้น�า้วนิาศท่วมโลก เพือ่
ท�าลายสิง่มีชวิีตท้ังหมดท่ีมีลมหายใจ ใต้ท้องฟ้า ทุกสิง่ 
บนแผ่นดินจะพินาศ 18แต่เราจะท�าพันธสัญญากับท่าน 
ท่านจงเข้าไปในเรือ บุตร ภรรยา และบุตรสะใภ้จะ
เข้าไปกับท่านด้วย 19ท่านจะต้องน�าสิ่งมีชีวิตท้ังหมด
เข้าไปในเรอือย่างละหนึง่คู ่ท้ังตวัผูแ้ละตวัเมยี เพือ่มัน
จะรอดตายพร้อมกับท่าน 20นกทุกชนิด สัตว์ทุกชนิด 
และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดอย่างละคู่ จะเข้าไปในเรือ
กบัท่าน เพ่ือมนัจะรอดตาย 21ท่านจงจดัเตรยีมของกนิ
ทุกชนิด และจัดเก็บไว้ในห้องบนเรือ เพ่ือเป็นอาหาร
ส�าหรับท่านและสัตว์ทั้งหลาย” 22โนอาห์ท�าเช่นนี้ เขา
ท�าตามที่พระเจ้าทรงบัญชาทุกประการ 

7 1พระยาห์เวห์ตรสักบัโนอาห์ว่า “ท่านจงเข้าไป
ในเรอื พร้อมกบัครอบครวัของท่าน เพราะในท่ามกลาง
คนร่วมสมัย เราเห็นว่าท่านเท่านั้นเป็นผู้ชอบธรรม 
ต่อหน้าเรา 2ท่านจงเอาสตัว์ทุกชนดิท่ีไม่มีมลทินไปด้วย
อย่างละเจ็ดคู่ ท้ังตัวผู้และตัวเมีย และสัตว์ท่ีมีมลทิน
อย่างละคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย 3และจงเอานกในท้องฟ้า
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อย่างละเจ็ดคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไว้
ให้สืบพันธุ์ท่ัวแผ่นดิน 4อีกเจ็ดวัน เราจะท�าให้ฝนตก
บนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน และเราจะท�าลายล้างสัตว์
มชีวีติท้ังหมดท่ีเราได้สร้างไปจากพืน้แผ่นดนิ” 5โนอาห์
ท�าตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาทุกประการ 

6โนอาห ์อา ยุหกร ้ อยป ี เ ม่ื อ เกิ ดน�้ า วิ นาศ 
ท่วมแผ่นดิน 

7โนอาห์พร้อมกับบุตรภรรยา และบุตรสะใภ้
เข้าไปในเรือเพ่ือหนีน�้าวินาศ 8บรรดาสัตว์ท้ังท่ีไม่มี
มลทินและสัตว์มีมลทิน นกและสัตว์เลื้อยคลานบน
แผ่นดิน 9อย่างละคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เข้าไปในเรือ
พร้อมกับโนอาห์ ดังท่ีพระเจ้าทรงบัญชาแก่โนอาห์ 
10เจ็ดวันต่อมา น�้าวินาศก็เริ่มท่วมแผ่นดิน 

11เม่ือโนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี วนัท่ีสบิเจด็เดอืน
ที่สอง วันนั้นบรรดาน�้าทั้งหลายใต้บาดาลก็พวยพุ่งขึ้น 
และประตูน�้าบนท้องฟ้าก็เปิดออก 12ฝนตกลงบน 
แผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน 

13วันนั้น โนอาห์และบุตรชาย คือ เชม คามและ
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ยาเฟท เข้าไปในเรือพร้อมกับภรรยาของโนอาห์และ
บุตรสะใภ้ท้ังสามคน 14บรรดาสัตว์ทุกชนิดท้ังสัตว์ป่า 
และสัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน นก 
และสัตว์ปีกทุกชนิดก็เข้าไปด้วย 15สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
เข้าไปในเรือทีละคู่พร้อมกับโนอาห์ 16สัตว์ทุกชนิดท้ัง
ตัวผู้และตัวเมียเข้าไปในเรือ ตามที่พระเจ้าทรงบัญชา 
แล้วพระยาห์เวห์ทรงปิดประตูเรือ

น�้าวินาศ 
17น�า้วนิาศท่วมแผ่นดนิอยูส่ีส่บิวัน น�า้ค่อยๆ สงูข้ึน 

และยกเรอืให้ลอยข้ึนจากพืน้ดนิ 18น�า้ค่อยๆ สงูขึน้เหนอื
พื้นดิน และเรือก็ลอยอยู่เหนือน�้า 19น�้าค่อยๆ สูงขึ้นจน
ท่วมภูเขาสูงสุดที่อยู่ใต้ท้องฟ้า 20น�้าขึ้นสูงสุดถึงสิบห้า
ศอกเหนอืยอดเขา 21สิง่มชีีวติท้ังหลายท่ีเคลือ่นไหวบน
แผ่นดินก็ตายสิ้น ทั้งนก สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เล็ก
ทุกชนิดที่เคลื่อนไหวเป็นฝูงบนแผ่นดิน รวมทั้งมนุษย์ 
ทุกคน 22ทุกสิง่ท่ีเคยมชีีวติบนดนิแห้งกต็ายสิน้ 23ทุกสิง่ 
ที่มีชีวิตบนแผ่นดินถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น ทั้งมนุษย์ 
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สตัว์เลีย้ง สตัว์เลือ้ยคลานและนกในท้องฟ้าถกูกวาดล้าง
ไปจากแผ่นดิน มีแต่โนอาห์เท่านั้นที่รอดพ้นพร้อมกับ
ผูท่ี้อยู่ในเรอืกบัเขา 24ระดบัน�า้ท่วมสงูอยู่เป็นเวลาหนึง่
ร้อยห้าสิบวัน

น�้าลดระดับ
8 1พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์และสัตว์ทุกชนิด 

ท้ังสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงท่ีอยู่กับเขาในเรือ พระเจ้า
ทรงบันดาลให้มีลมพัดบนแผ่นดิน ท�าให้น�้าเริ่มลดลง 
2บรรดาตาน�้าใต้บาดาล และประตูน�้าบนท้องฟ้าก็ปิด  
ฝนจากฟ้าก็หยุด 3น�้าค่อยๆ ลดจากแผ่นดิน หลังจาก 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันน�้าลดลงมาก 4จนกระท่ังในวันท่ี 
สิบเจ็ดเดือนเจ็ด เรือก็มาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต 
5น�้าค่อยๆ ลดลงต่อไปจนถึงเดือนสิบ ในวันแรกของ
เดือนที่สิบ ยอดเขาทั้งหลายก็ปรากฏขึ้น 

6ต่อมาอีกสีส่บิวนั โนอาห์เปิดหน้าต่างท่ีเขาสร้าง
ไว้ในเรอื 7และปล่อยนกกาออกไปตวัหนึง่ มันบินไปและ
กลับมาทุกวันจนกระทั่งน�้าบนแผ่นดินลดแห้ง 8เขายัง
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ปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน�้าลดจากพ้ืนแผ่นดิน
แล้วหรอืยัง 9แต่นกพริาบหาท่ีเกาะไม่พบ มันจงึบินกลบั
มาหาเขาในเรอื เพราะน�า้ยังท่วมพืน้แผ่นดนิอยู่ เขาจึง 
ย่ืนมือออกไปรับมันกลับเข้ามาในเรือกับเขา 10เขา
คอยอยู่อีกเจ็ดวัน จึงปล่อยนกพิราบออกไปจากเรืออีก 
11ครั้นถึงเวลาเย็น นกพิราบก็กลับมาหาเขา และคาบ 
ใบมะกอกเทศเขียวสดมาด้วย โนอาห์จึงรู้ว่าน�้าลดจาก
พื้นแผ่นดินแล้ว 12เขาคอยอีกเจ็ดวัน และปล่อยนก
พิราบออกไปอีกครั้งหนึ่ง มันไม่กลับมาหาเขาอีกเลย 

13เม่ือโนอาห์มีอายุหกร้อยหนึ่งปี ในวันท่ีหนึ่ง
เดือนแรก น�้าเริ่มแห้งจากแผ่นดิน โนอาห์เปิดหลังคา
เรือมองดูและเห็นว่าพื้นดินก�าลังแห้ง 

14ในวนัท่ียีส่บิเจด็เดอืนท่ีสอง แผ่นดนิกแ็ห้งสนทิ

โนอาห์ออกจากเรือ 
15พระเจ้าตรสักบัโนอาห์ว่า 16“ท่านจงออกจากเรอื 

พร้อมกับภรรยา บุตรชายและบุตรสะใภ้ 17จงพาสัตว์
ท้ังปวงท่ีอยู ่กับท่านออกมาด้วย สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
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ปฐก. 8:22

คือ นก สัตว์เลี้ยง และสัตว์ท่ีเลื้อยคลานบนแผ่นดิน  
ให้มันออกไปท่ัวโลก ได้สืบพันธุ ์และทวีจ�านวนขึ้น  
18โนอาห์จงึออกจากเรอืพร้อมกบับุตรชาย ภรรยา และ
บุตรสะใภ้ 19สตัว์ท้ังปวง ท้ังสตัว์ป่า สตัว์เลีย้ง นกทุกชนดิ 
และสตัว์ท่ีเลือ้ยคลานบนแผ่นดนิทุกชนดิได้ออกมาจาก
เรือตามชนิดของมัน 

20โนอาห์สร้างพระแท่นบูชาส�าหรับพระยาห์เวห์ 
เขาเลอืกสตัว์และนกท่ีไม่มีมลทินแต่ละชนดิมาเผาเป็น
เครื่องบูชาบนพระแท่นนั้น 21พระยาห์เวห์ทรงได้กลิ่น
หอมของเครื่องบูชา จึงทรงด�าริในพระทัยว่า “เราจะ
ไม่สาปแช่งแผ่นดนิเพราะการกระท�าของมนษุย์อกีเลย 
แม้เรารูว่้าใจของมนษุย์มักปรารถนาแต่สิง่ช่ัวร้ายตัง้แต่
เป็นเดก็ เรากจ็ะไม่ท�าลายสิง่มีชีวติท้ังหลายอย่างท่ีเรา
ได้กระท�ามาแล้วอีก

22ตราบใดที่แผ่นดินยังคงอยู่ 
 ฤดูหว่านและฤดูเก็บเกี่ยว 
เวลาเย็นและเวลาร้อน 
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ปฐก. 9:1

 ฤดูร้อนและฤดูหนาว 
วันและคืน 
 ยังมีอยู่ต่อไปตราบนั้น” 

ระเบียบใหม่ของโลก
9 1พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบรรดาบุตร

ของเขา ตรัสว่า “จงมีลูกมาก ทวีจ�านวนขึ้นจนเต็ม
แผ่นดิน 2บรรดาสัตว์ท้ังปวงบนแผ่นดิน บรรดานก
ในท้องฟ้า บรรดาสิ่งท่ีเลื้อยคลานบนแผ่นดิน และ
ปลาท้ังสิ้นในทะเลจะกลัวท่าน เรามอบสัตว์ท้ังปวงไว้ 
ในอ�านาจของท่าน” 3สิ่งมีชีวิตท่ีเคลื่อนไหวท้ังหมดจะ
เป็นอาหารของท่าน ดังที่เราให้พืชเขียวเป็นอาหารแก่
ท่านแล้ว 4แต่ท่านอย่ากินเนื้อท่ีมีเลือดติดอยู่ เพราะ
เลือดนั้นคือชีวิต 5เราจะทวงเลือดซึ่งเป็นชีวิตของท่าน 
เราจะทวงจากสัตว์ท้ังปวงและจากมนุษย์ด้วย เราจะ
ทวงชีวิตมนุษย์จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
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ปฐก. 9:11

6ผู้ใดหลั่งเลือดของเพื่อนมนุษย์ 
 เลือดของเขาจะต้องถูกหลั่งโดยมนุษย์
 เช่นเดียวกัน 
เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์
ของพระองค์ 
7จงมีลูกมากและทวีจ�านวนขึ้น 
 จงออกไปทั่วแผ่นดิน และปกครอง
 แผ่นดินเถิด

8พระเจ้าตรัสกับโนอาห์และบรรดาบุตรของเขา
ว่า 9“ดูซิ บัดนี้เราจะท�าพันธสัญญาของเรากับท่านและ
กับลูกหลานของท่านในภายหน้า 10และกับบรรดาสิ่ง
มีชีวิตที่อยู่กับท่านด้วย คือ นก สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า 
ทุกชนดิท่ีอยู่กบัท่าน สตัว์ทุกชนดิท่ีออกมาจากเรอื และ
ท่ีจะมีชีวิตบนแผ่นดิน 11เราจะท�าพันธสัญญาของเรา 
ไว้กบัท่านว่า เราจะไม่ให้น�า้วนิาศมาท�าลายสรรพสิง่ท่ีมี
ชีวิตอีก และน�้าวินาศจะไม่ท่วมท�าลายแผ่นดินอีกเลย” 
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ปฐก. 9:12

12พระเจ ้าตรัสว ่า “นี่คือเครื่องหมายแห่ง 
พันธสัญญาซ่ึงเวลานี้เราก�าลังท�าระหว่างเรากับท่าน 
และกับบรรดาสิ่งมีชีวิตท้ังหลายท่ีอยู่กับท่านสืบไป 
ทุกชั่วอายุ 13เราจะตั้งรุ้งของเราไว้บนเมฆ รุ้งนี้จะเป็น
เครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดิน 
14เมื่อเราจะให้เมฆอยู่เหนือแผ่นดิน และรุ้งจะปรากฏ
ขึ้นบนเมฆ 15เราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับ
ท่านและกับสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต และน�้าวินาศจะไม่ท่วม
ท�าลายสิง่มชีีวิตท้ังหมดอีก 16เม่ือรุง้ปรากฏข้ึนบนเมฆ 
เราจะเห็นและจะระลกึถงึพนัธสญัญานรินัดรท่ีเราได้ท�า
ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง คือกับสรรพสิ่งที่มี
ชีวิตและตายได้บนแผ่นดิน” 

17พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “นี่คือเครื่องหมาย
แห่งพันธสัญญาท่ีเราได้ท�าระหว่างเรากับสิ่งท่ีมีชีวิต
ทั้งปวงบนแผ่นดิน” 
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ปฐก. 9:25

ค. จากน�้าวินาศถึงอับราฮัม

โนอาห์และบุตร 
18บุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรือคือเชม คาม

และยาเฟท คามเป็นบิดาของคานาอัน 19สามคนนี้เป็น
บุตรของโนอาห์ และประชากรท่ัวแผ่นดินมีต้นก�าเนิด
มาจากเขา 

20โนอาห์เป็นกสิกร และเป็นคนแรกท่ีปลูก 
สวนองุ่น 21วันหนึ่งเขาดื่มเหล้าองุ่นและเมา จึงนอน
เปลือยกายอยู่ในกระโจม 22คามบิดาของคานาอันเห็น
บิดาของตนเปลือยกายอยู่ จึงไปบอกเรื่องนี้แก่พี่น้อง
สองคนท่ีอยู่ข้างนอก 23เชมและยาเฟทจึงไปเอาเสือ้คลมุ 
วางพาดบ่าและเดนิถอยหลงัไปคลมุร่างเปลอืยของบิดา 
เขาหันหน้าไปทางอื่นตลอดเวลา และไม่ได้มองบิดาที่
เปลือยอยู่ 24เมื่อโนอาห์สร่างเมารู้ว่าบุตรคนเล็กได้ท�า
อะไรกับตน 25จึงพูดว่า
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ปฐก. 9:26

“คานาอันจงถูกสาปแช่ง 
 เขาจะเป็นทาสต�่าต้อยท่ีสุด
รับใช้พี่น้องของเขา”

26และเสริมอีกว่า

“ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเชม 
 ให้คานาอันเป็นทาสของเขา 
27ขอพระเจ้าทรงขยายที่ให้ยาเฟท 
 ให้เขาอาศัยอยู่ในกระโจมของเชม 
ให้คานาอันเป็นทาสของเขา” 

28หลังจากน�้ าวินาศ โนอาห ์ มี ชีวิตอยู ่ อีก 
สามร้อยห้าสบิปี 29โนอาห์มีอายุรวมเก้าร้อยห้าสบิปี จงึ 
ถึงแก่กรรม
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ปฐก. 10:9

มนุษย์แผ่ขยายทั่วแผ่นดิน 
10 1ต่อไปนี้เป็นล�าดับวงศ์ตระกูลของบรรดา

บุตรของโนอาห์ คอืเชม คามและยาเฟท ท้ังสามมบุีตร
สืบมาหลังจากน�้าวินาศ 

2ยาเฟทมีบุตรช่ือโกเมอร์ มาโกก มาดาย  
ยาวาน ทูบัล เมเชคและทิราส 3โกเมอร์มบุีตรชือ่อัชเคนสั  
รีฟาท และโทการมาห์ 4ยาวานมีบุตรช่ือเอลีชาห์  
ทารชิช คทิธมิ โรดานมิ 5คนเหล่านีเ้ป็นบรรพบุรษุของ
ชนชาติที่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ 

คนท้ังหมดนี้เป็นบุตรของยาเฟท ซ่ึงต่างก็มี 
ดินแดน ภาษา เผ่า และชนชาติของตน 

6คามมีบุตรช่ือคูช อียิปต์ พูต และคานาอัน  
7คูชมีบุตรชื่อเสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และ
สับเทคา ราอามาห์มีบุตรชื่อเชบา และเดดาน 

8คูชมีบุตรชื่อนิมโรด ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจปกครอง
แผ่นดินคนแรก 9เขายังเป็นนายพรานผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะ
พระพักตร์พระยาห์เวห์ จนมีค�าพูดว่า “เป็นพราน
เก่งกาจเหมือนนิมโรด เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” 
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ปฐก. 10:10

10เมืองส�าคญัในอาณาจกัรของเขาคอืบาเบล เอเรกและ
อัคคัด ท้ังหมดนี้อยู่ในดินแดนชินาร์ 11จากดินแดนนี้
เขาไปยังอัสชูร์ และสร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์ 
คาลาห์ 12และเรเสนท่ีตั้งอยู่ระหว่างเมืองนีนะเวห์และ
คาลาห์ ซึ่งเป็นนครใหญ่ 

13อียิปต์มีบุตรชื่อ ลูดิม อานามิน เกหะนิม  
นัฟทูฮิม 14ปัทรุริม คัสลูซิม และคัฟโทริม ซ่ึงเป็น
บรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย 

15คานาอันมีบุตรชื่อไซดอน ซึ่งเป็นบุตรคนแรก 
และเฮท 16แล้วยังเป็นบรรพบุรุษของชาวเยบุส ชาว 
อาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17ชาวฮีไวต์ ชาวอารคา ชาวสนิี 
18ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท หลังจากนี้
ชาวคานาอันเผ่าต่างๆ ได้แผ่ขยายออกไป 19เขตแดน
ของชาวคานาอันเริ่มตั้งแต ่ เมืองไซดอนไปทาง 
เมืองเกราร์จนถึงเมืองกาซา และไปทางเมืองโสโดม  
โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา 

20คนท้ังหมดนี้เป็นบุตรของคาม ซ่ึงต่างก็มีเผ่า
ภาษา ดินแดนและชนชาติของตน
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ปฐก. 10:32

21เชมกมี็ลกูหลานด้วย เขาเป็นต้นตระกลูของลกู
หลานทั้งหลายของเอเบอร์ และเป็นพี่ชายของยาเฟท 

22เชมมีบุตรชื่อเอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด 
และอารัม 23อารัมมีบุตรชื่ออูส ฮูล เกเธอร์และมัช 

24อารปัคชัดมีบุตรช่ือเชลาห์ และเชลาห์มีบุตร
ช่ือเอเบอร์ 25เอเบอร์มีบุตรสองคน คนแรกช่ือเปเลก 
เพราะในช่วงเวลานั้นมนุษย์บนแผ่นดินแตกแยกกัน 
และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน 26โยกทานมีบุตร
ชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม  
อูซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์  
ฮาวิลาห์ โยบับ ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน 
30ดินแดนของเขาเริ่มจากเมืองเมซาไปจนถึงเทือกเขา
เสฟาร์ทางตะวันออก 

31คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชม ซ่ึงต่างก็มีเผ่า 
ภาษา ดินแดนและชนชาติของตน

32ท้ังหมดนี้เป็นเช้ือสายของบรรดาบุตรของ 
โนอาห์ ตามตระกลูและเชือ้ชาตต่ิางๆ จากชนชาตเิหล่านี้ 
ชาติอื่นๆ กระจายอยู่บนแผ่นดินหลังจากน�้าวินาศ
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ปฐก. 11:1

หอบาเบล 
11 1มนุษย์ทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน ใช้ถ้อยค�า

เดียวกัน 2เมื่อเขาอพยพมาจากทิศตะวันออก ก็พบ
ที่ราบในแผ่นดินชินาร์ จึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 3ต่างก็ 
พูดกันว่า “มาเถิด เราจงท�าอิฐ เผาให้สุกจนแข็ง” เขา
ใช้อิฐแทนหิน และใช้ยางมะตอยต่างปูนสอ 4แล้วพดูว่า 
“มาเถิด เราจงสร้างเมืองและสร้างหอให้ยอดสูง
เทียมฟ้า เราจงสร้างช่ือเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ต้อง
กระจัดกระจายกันไปทั่วแผ่นดิน” 

5พระยาห์เวห์เสดจ็ลงมาทอดพระเนตรเมอืงและ
หอซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้น 6พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ดูซิ เขา
ทุกคนเป็นชนชาตเิดยีวกนั มภีาษาเดยีวกนั นีเ่ป็นเพยีง
การเริ่มต้นการงานของเขา บัดนี้ ไม่มีอะไรที่เขาอยาก
ท�าแล้วท�าไม่ได้ 7มาเถิด เราจงลงไปและท�าให้ภาษา
ของมนุษย์สับสนวุ่นวาย จนเขาไม่เข้าใจกันอีกต่อไป” 
8พระยาห์เวห์จึงทรงกระท�าให้เขากระจัดกระจายจาก 
ที่นั่นไปทั่วแผ่นดิน เขาจึงเลิกสร้างเมือง 9เพราะฉะนั้น 
เมืองนี้จึงมีชื่อว่าบาเบล เพราะว่าท่ีนั่นพระยาห์เวห์
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ทรงกระท�าให้ภาษาทั่วแผ่นดินสับสนวุ่นวาย และที่นั่น 
พระยาห์เวห์ทรงกระท�าให้มนุษย์กระจัดกระจายไป 
ทั่วแผ่นดิน 

บรรดาบรรพบุรุษหลังน�้าวินาศ 
10ต่อไปนี้เป็นล�าดับวงศ์ตระกูลของเชม 
เมือ่เชมอายุหนึง่ร้อยปี เขามบุีตรช่ืออารปัคชาด

สองปีหลงัจากน�า้วนิาศ 11หลงัจากให้ก�าเนดิอารปัคชาด
แล้ว เชมยังมีชีวิตต่อไปอีกห้าร้อยปี และมีบุตรชาย
หญิงอีกหลายคน 

12เมื่ออารปัคชาดอายุสามสิบห้าปี เขามีบุตร
ชื่อเชลาห์ 13หลังจากให้ก�าเนิดเชลาห์แล้ว อารปัคชาด
ยังมีชีวิตต่อไปอีกสี่ร้อยสามปี และมีบุตรชายหญิงอีก
หลายคน 

14เมื่อเชลาห์อายุสามสิบปี เขามีบุตรชื่อเอเบอร์ 
15หลังจากให้ก�าเนิดเอเบอร์แล้วเชลาห์ยังมีชีวิตต่อไป
อีกสี่ร้อยสามปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 

16เมือ่เอเบอร์อายุสามสบิสีปี่ เขามีบุตรช่ือเปเลก 
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17หลงัจากให้ก�าเนดิเปเลกแล้วเอเบอร์ยังมีชีวติต่อไปอกี
สี่ร้อยสามสิบปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 

18เมื่อเปเลกอายุสามสิบปี เขามีบุตรช่ือเรอูล 
19หลังจากให้ก�าเนิดเรอูล เปเลกยังมีชีวิตต่อไปอีกสอง
ร้อยเก้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 

20เมื่อเรอูลอายุสามสิบสองปี เขามีบุตรชื่อเสรุก 
21หลังจากให้ก�าเนิดเสรุกแล้ว เรอูลยังมีชีวิตต่อไปอีก
สองร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 

22เม่ือเสรุกอายุสามสิบปี เขามีบุตรช่ือนาโฮร์ 
23หลังจากให้ก�าเนิดนาโฮร์แล้ว เสรุกยังมีชีวิตต่อไปอีก
สองร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 

24เมื่อนาโฮร์อายุยี่สิบเก้าปี เขามีบุตรชื่อเทราห์ 
25หลังจากให้ก�าเนิดเทราห์แล้ว นาโฮร์ยังมีชีวิตต่อไป
อีกหนึ่งร้อยสิบเก้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 

26เมื่อเทราห์อายุเจ็ดสิบปี เขามีบุตรชื่อ อับราม 
นาโฮร์ และฮาราน 
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ล�าดับวงศ์ตระกูลของเทราห์ 
27ต่อไปนี้เป็นล�าดับวงศ์ตระกูลของเทราห์ 
เทราห์มีบุตรชื่ออับราม นาโฮร์ และฮาราน  

ฮารานมีบุตรช่ือโลท 28ฮารานถึงแก่กรรมก่อนเทราห์
ผู้เป็นบิดาในถิ่นก�าเนิดของตน คือท่ีเมืองอูร์ของชาว
เคลเดยี 29ท้ังอับรามและนาโฮร์ได้แต่งงาน ภรรยาของ
อับรามช่ือซาราย ภรรยาของนาโฮร์ชื่อมิลคาห์ เป็น
บุตรสาวของฮาราน ผูเ้ป็นบดิาของมลิคาห์และอสิคาห์ 
30นางซารายเป็นหมัน และไม่มีบุตร 

31เทราห์พาอบัรามบุตรของตน พาหลานของตน
ชื่อโลทซึ่งเป็นบุตรของฮาราน และพานางซารายบุตร
สะใภ้ซ่ึงเป็นภรรยาของอับรามบุตรของตนออกจาก 
เมืองอร์ูของชาวเคลเดยี ไปยังดนิแดนคานาอัน แต่เม่ือ
มาถึงเมืองฮาราน ก็ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 

32เทราห์มีชีวิตอยู่สองร้อยห้าปี และถึงแก่กรรม
ที่เมืองฮาราน
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II. เรื่องราวของอับราฮัม

พระเจ้าทรงเรียกอับราม 
12 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่อับรามว่า “จงออก

จากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง จากบ้านของ
บิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน 2เราจะท�าให้ท่าน
เป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะท�าให้ท่านมชีือ่เสยีง
เลื่องลือ ท่านจะน�าพระพรมาให้ผู้อื่น

 
3เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่าน 
 เราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งท่าน 
บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดิน 
 จะได้รับพรเพราะท่าน”

 4อับรามจึงออกเดินทางตามที่พระยาห์เวห์ตรัส 
โลทไปกับเขาด้วย อับรามมีอายุเจ็ดสิบห้าปีเมื่อเขา
ออกจากฮาราน 5อับรามพานางซารายภรรยาของตน 
กับโลทบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติท้ังหมดท่ีได้
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สะสมไว้ รวมท้ังบรรดาผู้คนท่ีหามาได้ในเมืองฮาราน 
ออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอัน 

6เม่ือเขาท้ังหลายมาถึงแผ่นดินคานาอันแล้ว  
อับรามก็เดินผ่านแผ่นดินนั้นจนถึงต้นโอ๊กของโมเรห์
ท่ีเชเคม ในเวลานั้นชาวคานาอันยังอยู ่ในแผ่นดิน  
7พระยาห์เวห์ทรงส�าแดงพระองค์แก่อบัราม ตรสักบัเขา
ว่า “เราจะให้แผ่นดินนี้แก่ลูกหลานของท่าน” อับราม 
จึงสร้างพระแท่นบูชาท่ีนั่นถวายแด่พระยาห์เวห์ 
ผูส้�าแดงพระองค์แก่เขา 8แล้วเดนิทางต่อไปถึงภเูขาทาง
ตะวันออกของเบธเอล และตั้งกระโจมที่นั่น ให้เบธเอล 
อยู่ทิศตะวันตก ให้อัยอยู่ทิศตะวันออก และยังได้สร้าง
พระแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ท่ีนั่น แล้วขาน
พระนามพระยาห์เวห์ 9อับรามย้ายกระโจมเดนิทางเป็น
ระยะๆ ไปจนถึงดินแดนเนเกบ

อับรามในอียิปต์
10เกิดความขาดแคลนอาหารข้ึนในแผ่นดิน  

อบัรามจงึลงไปท่ีอียิปต์เพือ่อาศยัอยูท่ี่นัน่ เพราะความ
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ขาดแคลนอาหารในแผ่นดินรุนแรงมาก 11ขณะที่ก�าลัง
จะเข้าอียิปต์ เขาบอกกบันางซารายภรรยาว่า “จงฟังฉัน 
ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนสวย 12เมื่อชาวอียิปต์เห็นเธอ เขาจะ
คิดว่า ‘คนนี้เป็นภรรยาของเขา’ แล้วเขาจะฆ่าฉันและ
ไว้ชีวติของเธอ 13ดงันัน้ จงบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของ
ฉัน เพ่ือเขาจะปฏิบัติต่อฉันอย่างดีเพราะเห็นแก่เธอ 
และไว้ชีวิตฉันด้วยเพราะเห็นแก่เธอ” 14เม่ืออับราม 
มาถงึอียิปต์ ชาวอียปิต์เห็นว่าหญิงผูน้ัน้สวยมาก 15เมือ่
ข้าราชบริพารของกษัตริย์ฟาโรห์เห็นนาง เขากล่าว
ชมเชยต่อกษัตริย์ฟาโรห์ น�านางเข้าไปในพระราชวัง
ของกษัตริย์ฟาโรห์ 16เพราะนางซาราย อับรามจึงได้
รับการปฏิบัติอย่างดี ได้รับพระราชทานฝูงแกะ โค  
ลาเพศผู้ ลาเพศเมีย ทาสชายหญิง และอูฐ 17แต่ 
พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงกับ
กษัตรย์ิฟาโรห์และราชวงศ์เพราะนางซารายภรรยาของ
อับราม 18กษัตริย์ฟาโรห์จึงทรงเรยีกอบัรามมาเฝ้า ตรสั
ถามเขาว่า “ท�าไมท่านจึงท�ากับเราเช่นนี้ ท�าไมท่าน
จึงไม่บอกเราว่า นางเป็นภรรยาของท่าน 19ท่านบอก
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ว่า ‘นางเป็นน้องสาว เราจึงรับนางมาเป็นภรรยา บัดนี้
จงรับภรรยาของท่านคืน แล้วไปเสียเถิด’” 20กษัตริย์
ฟาโรห์ตรสัสัง่ให้ข้าราชบรพิารพาอบัรามกบัภรรยาและ 
ข้าวของทั้งหมดของเขาออกเดินทางไป

อับรามแยกกับโลท 
13 1อับรามน�าข้าวของท้ังหมดท่ีมีเดนิทางออก

จากอียิปต์กลับไปยังดินแดนเนเกบพร้อมกับภรรยา  
โลทก็ไปกับเขาด้วย 2อับรามม่ังมีมาก มีฝูงแพะแกะ 
เงนิทอง 3เขาย้ายกระโจมเดนิทางไปเร่ือยๆ จากดินแดน 
เนเกบถงึเบธเอล ท่ีท่ีเขาเคยตัง้กระโจมมาก่อนระหว่าง
เบธเอลกับอัย 4เป็นท่ีซ่ึงแต่ก่อนเขาได้สร้างพระแท่น
บูชา อับรามได้ขานพระนามพระยาห์เวห์ที่นั่น 

5โลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแกะ โค และกระโจม
ของตนด้วย 6ท่ีดินแถบนั้นไม่กว้างขวางพอท่ีจะให้
เขาทั้งสองคนอยู่ร่วมกันได้ เพราะต่างคนต่างมีทรัพย์
สมบัติมากมาย จึงอยู่รวมกันไม่ได้ 7คนเลี้ยงสัตว์ของ
อับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลทวิวาทกัน เวลานั้น 
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ชาวคานาอันและชาวเปริสซียังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น  
8อับรามจึงบอกโลทว่า “เราอย่าวิวาทกันเลย อย่าให้
คนเลี้ยงสัตว์ของท่านกับคนเลี้ยงสัตว์ของฉันวิวาทกัน 
เพราะเราเป็นญาติกัน 9แผ่นดินท้ังหมดอยู่ต่อหน้า 
ท่านไม่ใช่หรือ จงแยกจากฉันเถิด ถ้าท่านไปทางซ้าย 
ฉันจะไปทางขวา ถ้าท่านไปทางขวา ฉันจะไปทางซ้าย” 

10โลทเงยหน้าข้ึนก็เห็นว ่าตลอดลุ ่มแม่น�้า
จอร์แดนไปจนถึงโศอาร์ มีน�้าบริบูรณ์เหมือนอุทยาน
ของพระยาห์เวห์ หรือเหมือนแผ่นดินอียิปต์ เวลานั้น
พระยาห์เวห์ยังไม่ได้ท�าลายเมืองโสโดมและโกโมราห์ 
11ดังนั้น โลทจึงเลือกเอาลุ่มแม่น�้าจอร์แดนท้ังหมดไว้
เป็นของตน แล้วย้ายกระโจมไปทางตะวันออก เขา 
ท้ังสองคนจึงแยกกัน 12อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดิน 
คานาอนั ส่วนโลทอาศยัอยู่ท่ามกลางหัวเมอืงในลุม่แม่น�า้ 
ตั้งกระโจมอยู่ใกล้ชานเมืองโสโดม 13ชาวเมืองโสโดม
เป็นคนชั่วช้าท�าบาปผิดต่อพระยาห์เวห์เป็นอันมาก 

14เมื่อโลทแยกไปแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสกับ 
อับรามว่า “จงเงยหน้าขึ้นจากที่ที่ท่านอยู่ มองไปทาง 
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ทิศเหนอื ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และทิศตะวันตก 15แผ่นดนิ 
ท้ังหมดท่ีท่านเห็นนี ้เราจะมอบให้ท่านและให้ลกูหลาน
ของท่านตลอดไป 16เราจะท�าให้ลูกหลานของท่าน 
มีจ�านวนมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนฝุ่นผงของแผ่นดิน 
ผู้ใดนับฝุ่นผงของแผ่นดินได้ ก็จะนับจ�านวนลูกหลาน
ของท่านได้เช่นเดียวกัน 17ท่านจงลุกขึ้นเดินทางไปให้
ทั่วแผ่นดินนี้ ทั้งด้านยาวและด้านกว้างเถิด เพราะว่า
เราจะมอบให้ท่าน” 

18อับรามจงึย้ายกระโจมมาอาศัยอยู่ท่ีหมู่ต้นโอ๊ก
ของมัมเรท่ีเฮโบรน แล้วสร้างพระแท่นบูชาถวายแด่
พระยาห์เวห์ที่นั่น

สงครามสี่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
14 1สมัยนั้นกษัตริย ์อัมราเฟลแห่งแคว้น 

ชินาร์ กษัตริย์อารีโอคแห่งเมืองเอลลาสาร์ กษัตริย ์
เคโดร์ลาโอเมอร์แห่งเมืองเอลาม และกษัตริย์ทิดาล
แห่งเมืองโกยิม 2ทรงท�าสงครามกับกษัตริย์เบราแห่ง
เมืองโสโดม กษัตริย์บิรชาแห่งเมืองโกโมราห์ กษัตริย์ 
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ชินาบแห่งเมืองอัดมาห์ กษัตริย์เชเมเบอร์แห่งเมือง 
เศโบยิม และกับกษัตริย์แห่งเมืองเบลาหรือเมือง 
โศอาร์ 3กษัตริย์ห้าพระองค์นี้ทรงรวมก�าลังพลอยู่ท่ี
หุบเขาสิดดิม ซ่ึงปัจจุบันนี้เป็นทะเลตาย 4กษัตริย์
ห้าพระองค์นี้ทรงอยู่ใต้อ�านาจของกษัตริย์เคโดร์- 
ลาโอเมอร์มาสิบสองปีแล้ว แต่ปีท่ีสิบสาม ทรงกบฏ 
ต่อพระองค์ 5ปีที่สิบสี่ กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์พร้อม
กับบรรดากษัตริย์พันธมิตรทรงยกทัพมาปราบชาว
เรฟาอิมท่ีเมืองอัชทาโรทคารนาอิม ทรงปราบชาว
ศูซิมท่ีเมืองฮาม ทรงปราบชาวเอมิมท่ีซาเวห์คีรี- 
ยาธาอิม 6และทรงปราบชาวโฮรีแถบภูเขาเสอีร์ไป
จนถึงเอลปาราน ใกล้ถิ่นทุรกันดาร 7แล้วอ้อมกลับ
มาถึงคาเดช หรือน�้าพุแห่งการพิพากษา ทรงตีได้
ดินแดนท้ังหมดของชาวอามาเลขตลอดจนดินแดน 
ของชาวอาโมไรต์ ซ่ึงอาศัยอยู่ท่ีฮาซาโซนทามาร์ 
8บรรดากษัตริย์แห่งเมืองโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ 
เศโบยิม และเบลาหรือโศอาร์ ทรงยกทัพออกมา
สู ้รบกับกษัตริย์ท้ังสี่พระองค์ท่ีหุบเขาสิดดิม 9คือ
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ปฐก. 14:14

กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์แห่งเมืองเอลาม กษัตริย์
ทิดาลแห่งเมืองโกยิม กษัตริย์อัมราเฟลแห่งแคว้น 
ชินาร์ และกษัตรย์ิอารโีอคแห่งเมอืงเอลลาสาร์ กษัตรย์ิ
สี่พระองค์ทรงรบกับกษัตริย์ห้าพระองค์ 10ในหุบเขา
สิดดิมมีบ่อน�้ามันดินหลายบ่อ ขณะท่ีกษัตริย์เมือง 
โสโดมและเมอืงโกโมราห์ทรงพยายามหนจีากสนามรบ 
ได้ทรงตกลงไปในบ่อน�้ามันดิน ส่วนกษัตริย์องค์อ่ืน
ทรงหลบหนีไปยังภูเขา 11กษัตริย์ท่ีทรงมีชัยชนะท้ัง 
สี่พระองค์ทรงยึดทรัพย์สมบัติทุกอย่างในเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห์ รวมทั้งเสบียงอาหารด้วย แล้วทรง
ยกทัพกลับไป 12โลทบุตรน้องชายของอับรามอาศัยอยู่
ท่ีเมอืงโสโดม จงึถกูจบั และถกูยึดทรพัย์สมบัตท้ัิงหมด
ไปด้วย

13ผู้หนีรอดคนหนึ่งมาบอกข่าวนี้แก่อับรามชาว
ฮีบรู ผู้อาศัยอยู่ใกล้หมู่ต้นโอ๊กของมัมเรชาวอาโมไรต์ 
ซึ่งเป็นพี่น้องกับเอชโคลและอาเนอร์ ทั้งสามคนนี้เป็น
พันธมิตรกับอับราม 14เม่ืออับรามได้ยินว่า ญาติของ
ตนถูกจับเป็นเชลย จึงระดมบ่าวไพร่ผู้มีความจงรัก
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ปฐก. 14:15

ภักดีจ�านวนสามร้อยสิบแปดคน ออกติดตามกษัตริย์
ท้ังสีพ่ระองค์ไปจนถงึเมอืงดาน 15อับรามแบ่งผูค้นของ
ตนเข้าโจมตีศัตรูในเวลากลางคืน มีชัยชนะ ไล่ตามไป
จนถึงเมืองโฮมาร์ ซ่ึงอยู่ทางเหนือของเมืองดามัสกัส 
16ยึดทรพัย์สมบัตท้ัิงหมดคืนมาได้ เขาน�าโลทหลานชาย 
ทรพัย์สมบัตขิองโลท บรรดาผูห้ญิงและคนอืน่ๆ กลบัมา 
ด้วย 

เมลคีเซเดค 
17เม่ืออับรามกลับมาจากรบชนะเคโดร์ลาโอ- 

เมอร์และบรรดากษัตริย์พันธมิตร กษัตริย์เมืองโสโดม
เสด็จมาพบเขาท่ีหุบเขาชาเวห์ หรอืหุบเขาของกษัตรย์ิ 
18เมลคีเซเดคกษัตริย์เมืองซาเลมทรงเอาขนมปังและ
เหล้าองุ่นมาให้ พระองค์ทรงเป็นสมณะของพระเจ้า
สูงสุด 19ทรงอวยพรอับรามว่าดังนี้

“อับรามจงได้รับพรจากพระเจ้าสูงสุด 
 ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน 
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ปฐก. 14:24

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าสูงสุด 
 เพราะพระองค์ทรงมอบศัตรูไว้ในมือ
 ของท่าน”

20อับรามถวายหนึง่ในสบิของทุกสิง่ท่ียดึมาได้ให้
แก่เมลคีเซเดค

21กษัตริย์เมืองโสโดมตรัสกับอับรามว่า “จงคืน
ผู้คนให้เราเถิด ส่วนสิ่งของทั้งหมดจงเก็บเอาไว้” 22แต่
อับรามทูลตอบกษัตริย์เมืองโสโดมว่า “ข้าพเจ้าขอ
สาบานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าสูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้า 
และแผ่นดินว่า 23ข้าพเจ้าจะไม่เอาสิ่งใดท่ีเป็นของ
พระองค์ไว้เลยแม้แต่ด้ายเส้นเดยีว หรอืสายรดัรองเท้า 
เพื่อมิให้พระองค์ตรัสได้ว่า ‘เราได้ท�าให้อับรามร�่ารวย’ 
24ข้าพเจ้าไม่รับสิ่งใดไว้เป็นของตนเลย ข้าพเจ้าจะ
รับแต่สิ่งท่ีบ่าวไพร่กิน และส่วนแบ่งของผู้คนท่ีมากับ
ข้าพเจ้า คือเอชโคล อาเนอร์และมัมเร ให้คนเหล่านี้
มารับส่วนแบ่งของเขาเถิด” 
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พระสัญญาและพันธสัญญา 
15 1หลังจากนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับอับราม

ในนิมิตว่า
“อับรามเอ๋ย อย่ากลัวเลย 
 เราเป็นโล่ป้องกันท่าน 
บ�าเหน็จรางวัลของท่านจะยิ่งใหญ่มาก” 

2แต่อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า 
พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้ายังคง
ไม่มีบุตร เอลีเอเซอร์ชาวดามัสกัสก็จะเป็นผู้รับมรดก
ของข้าพเจ้า” 3อับรามทูลอกีว่า “พระองค์ไม่ได้ประทาน
บุตรให้แก่ข้าพเจ้า ดงันัน้ บ่าวท่ีเกดิในบ้านของข้าพเจ้า
ก็จะได้รับมรดก” 4แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับอับรามอีก
ว่า “บ่าวผูน้ีจ้ะไม่เป็นผูร้บัมรดกของท่าน แต่บุตรชายท่ี
เกดิจากท่านเท่านัน้จะเป็นผูร้บัมรดก” 5พระองค์ทรงพา 
อับรามออกไปข้างนอก แล้วตรัสว่า “จงมองดูท้องฟ้า 
นับจ�านวนดวงดาวเถิด ถ้าท่านนับได้” พระองค์ทรง
เสรมิว่า “ลกูหลานของท่านจะมจี�านวนมากมายเช่นนี”้ 
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6อับรามเชื่อพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงนับว่าความ
เชื่อนี้เป็นความชอบธรรมส�าหรับเขา 

7พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราคือพระยาห์เวห์  
ผูพ้าท่านออกจากเมอืงอูร์ของชาวเคลเดยี เพือ่จะมอบ
แผ่นดินนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน” 8อับรามทูลตอบ
ว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไร
ว่า แผ่นดินนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า” 9พระองค์
ตรัสกบัเขาว่า “จงน�าลกูโคตวัเมียอายุสามปี แพะตวัเมยี 
อายุสามปี และแกะตัวผู ้อายุสามปี นกเขาและ 
นกพิราบอย่างละตัวมาให้เรา” 10อับรามก็ไปน�าสัตว์
เหล่านีท้ั้งหมดมา ผ่าครึง่ตวัวางไว้ตรงกนัเป็นสองแถว 
แต่ไม่ได้ผ่านก 11เมื่อแร้งบินลงมาท่ีร่างสัตว์เหล่านี้  
อับรามก็ไล่มันไป 

12ขณะท่ีดวงอาทิตย์จวนจะตก อบัรามกห็ลบัสนทิ 
ความมืดมิดท่ีน่ากลัวอย่างยิ่งมาครอบคลุมเขาไว้ 
13แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับอับรามว่า “จงรู้ไว้เถิดว่า  
ลูกหลานของท่านจะเป็นคนแปลกถิ่นอยู ่ ในต่าง
แดน เขาจะตกเป็นทาสและถูกกดข่ีเป็นเวลาสี่ร้อยปี  
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ปฐก. 15:14

14แต่เราจะพิพากษาลงโทษชนชาติท่ีเขาเป็นทาสรับใช้  
หลงัจากนัน้ เขาจะออกมาจากดนิแดนนัน้ โดยมทีรพัย์
สมบัติมากมาย 15ส่วนท่าน ท่านจะมีชีวิตอย่างผาสุก
จนถงึวยัชรา จะไปพบบรรพบุรษุของท่านโดยสงบและ 
ถกูฝัง 16เมือ่สีช่ั่วอายคุนผ่านไปแล้ว ลกูหลานของท่าน
จะกลบัมาอยู่ท่ีนีอี่ก เพราะขณะนี ้ความช่ัวร้ายของชาว 
อาโมไรต์จะยังไม่ถึงขั้นสูงสุด” 

17เมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดลงแล้ว ก็มีหม้อไฟ
ท่ีมีควันพวยพุ่งและคบเพลิงท่ีลุกอยู่ลอยผ่านระหว่าง
กลางสัตว์ที่ผ่าซีกเหล่านั้น 18ในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรง
กระท�าพันธสัญญาไว้กับอับรามว่า 

“เรามอบแผ่นดินนี้ ให้แก่ลูกหลานของท่าน 
ตั้งแต่แม่น�้าแห่งอียิปต์ไปจนถึงแม่น�้าใหญ่ คือแม่น�้า
ยูเฟรติส 19แผ่นดินของชาวเคไนต์ ชาวเคนัส ชาว 
ขัดโมไนต์ 20ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี 21ชาวเรฟาอิม  
ชาวอาโมไรต์ ชาวคานาอัน ชาวเกอร์กาซี และชาว
เยบุส”
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การเกิดของอิชมาเอล 
16 1ซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้

เขา นางมีทาสหญิงชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮาการ์ 2นาง 
ซารายจงึพดูกบัอับรามว่า “นีแ่น่ะ พระยาห์เวห์ไม่โปรด 
ให้ฉันมีบุตร จงไปร่วมหลับนอนกับทาสหญิงของ
ฉันเถิด บางทีนางจะเกิดบุตรให้ฉันได้” อับรามก็ฟัง 
ค�าแนะน�าของนาง 

3เมื่ออับรามอยู่ในแผ่นดินคานาอันได้สิบปีแล้ว 
นางซารายยกนางฮาการ์ทาสหญิงชาวอยีปิต์ของตนให้
เป็นภรรยาของอับรามสามี 4อับรามได้ร่วมหลับนอน
กับนางฮาการ์ นางก็ตั้งครรภ์ เม่ือนางฮาการ์รู้ว่าตน
ตั้งครรภ์แล้ว นางก็หยิ่งผยองและดูหมิ่นนายหญิงของ
ตน 5นางซารายจึงบ่นกับอับรามว่า “เป็นความผิดของ
ท่านท่ีนางดหูม่ินฉัน ฉันให้ทาสหญิงคนนี้ไว้ในอ้อมอก
ของท่าน แต่เมื่อเขารู้ว่าเขาตั้งครรภ์แล้ว เขาก็ดูหมิ่น
เหยียดหยามฉัน ขอให้พระยาห์เวห์ทรงตัดสินเรา 
ท้ังสองคนเถิดว่า ใครผิดใครถูก” 6อับรามตอบนาง 
ซารายว่า “ทาสหญิงอยู่ใต้อ�านาจของท่าน จงท�ากับ
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นางตามท่ีท่านเห็นสมควรเถิด” นางซารายจึงข่มเหง
นางฮาการ์จนนางต้องหนีไป 

7ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์พบนางฮาการ์ใน
ถิ่นทุรกันดารใกล้ตาน�้าข้างทางไปเมืองชูร์ 8จึงถามว่า 
“ฮาการ์ทาสหญิงของนางซารายเอ๋ย ท่านมาจากไหน 
และจะไปไหน” นางตอบว่า “ข้าพเจ้าก�าลังหนีให้พ้น
จากนางซารายนายหญิงของข้าพเจ้า” 9ทูตสวรรค์ของ
พระยาห์เวห์จึงสั่งว่า “จงกลับไปหานายหญิงของท่าน 
และยอมอยู่ใต้อ�านาจของนางเถิด” 10ทูตสวรรค์ของ
พระยาห์เวห์กล่าวอีกว่า “เราจะให้ลูกหลานของท่าน
ทวีจ�านวนขึ้นมากมายจนนับไม่ถ้วน” 11ทูตสวรรค์ของ
พระยาห์เวห์ยังเสริมอีกว่า

“นี่แน่ะ ท่านตั้งครรภ์แล้วจะคลอดบุตรชาย
 และจะตั้งชื่อเขาว่าอิชมาเอล 
เพราะพระยาห์เวห์ทรงฟังเสยีงร้องทุกข์ของท่าน 
12เขาจะเป็นเสมือนลาป่า 
 มือของเขาจะต่อสู้กับคนทั้งปวง 
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ปฐก. 17:1

 และมือของคนทั้งปวงจะต่อสู้กับเขา 
เขาจะอยู่เผชิญหน้ากับพี่น้องทุกคน”

13นางฮาการ์จึงถวายพระนามแด่พระยาห์เวห์ 
ผูต้รสักบันางว่า “พระองค์คอืพระเจ้าผูท้รงเห็นข้าพเจ้า” 
เพราะนางกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระผูท้รงเห็นข้าพเจ้า
แล้ว” 14เพราะเหตุนี้ บ่อน�้านั้นจึงมีชื่อว่า บ่อลาไคโรอี 
ซ่ึงแปลว่า “พระผูท้รงพระชนม์ทรงเห็นข้าพเจ้า” บ่อน�า้
นี้ซึ่งอยู่ระหว่างคาเดชและเบเรด 

15นางฮาการ ์ ให ้ก�าเนิดบุตรชายแก่อับราม  
อับรามตั้งช่ือบุตรท่ีนางฮาการ์คลอดนั้นว่าอิชมาเอล 
16อับรามมีอายุแปดสิบหกปีเมื่อนางฮาการ์คลอด 
อิชมาเอลให้เขา 
 

การเข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา 
17 1เมื่ออับรามอายุเก้าสิบเก้าปี พระยาห์เวห์

ทรงส�าแดงพระองค์แก่เขา ตรสัว่า “เราคอืพระเจ้าผูท้รง
สรรพานภุาพ จงด�าเนนิชีวติตามความประสงค์ของเรา 
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ปฐก. 17:2

และเป็นคนดีพร้อมเถิด 2เราจะท�าพันธสัญญากับท่าน 
จะให้ท่านมีลูกหลานจ�านวนมากยิ่งๆ ขึ้น” 3อับรามจึง
กราบลงกับพื้นดิน 

4พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “นี่คือพันธสัญญาท่ีเรา
ให้ไว้กับท่าน ท่านจะเป็นบิดาของชนชาติจ�านวนมาก 
5ช่ือของท่านจะไม่ใช่อับรามอีกแล้ว ท่านจะมีช่ือใหม่
ว่าอับราฮัม เพราะเราจะท�าให้ท่านเป็นบิดาของชนชาติ
จ�านวนมาก 6เราจะท�าให้ท่านมีลูกหลานจ�านวนมาก
ย่ิงๆ ข้ึน จะให้ท่านเป็นชนหลายชาต ิและกษัตรย์ิหลาย
พระองค์จะเกิดจากท่าน 7เราจะรักษาพันธสัญญาของ
เราไว้กับท่าน และกับลูกหลานของท่านท่ีจะตามมา
รุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นพันธสัญญาที่คงอยู่ตลอดไป เราจะ
เป็นพระเจ้าของท่าน และเป็นพระเจ้าของลกูหลานของ
ท่านท่ีจะตามมา 8เราจะให้แผ่นดินท่ีท่านอาศัยอยูอ่ย่าง
คนแปลกหน้าถิน่นี ้คอืแผ่นดนิคานาอนัท้ังหมดแก่ท่าน
และแก่ลกูหลานท่ีจะตามมาภายหลงัท่านเป็นกรรมสทิธ์ิ
ตลอดไป และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย” 

9พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ท่านและลูกหลาน
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ปฐก. 17:16

ของท่านท่ีจะตามมาทุกรุน่จะต้องรกัษาพนัธสญัญาของ
เราไว้ 10นีค่อืพันธสญัญาของเราซ่ึงท่านจะต้องรกัษาไว้ 
คือพันธสัญญากับท่านและกับลูกหลานของท่านท่ีจะ
ตามมาภายหลัง ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุหนัต 11ท่าน
จะต้องขริบหนังหุ้มปลายองคชาต เป็นเครื่องหมาย
แห่งพนัธสญัญาระหว่างเรากบัท่าน 12เมือ่มอีายุแปดวนั 
เด็กชายทุกคน ทุกรุ่น รวมท้ังลูกทาสท่ีเกิดในบ้าน 
และทาสท่ีซ้ือมาจากคนต่างด้าวท่ีไม่ใช่เชื้อสายของ
ท่านจะต้องเข้าสุหนัต 13ทุกคนต้องเข้าสุหนัตไม่ว่าจะ
เกิดในบ้านหรือซื้อมา ดังนั้น พันธสัญญาของเราจะมี
เคร่ืองหมายติดกายของท่าน เป็นพันธสัญญาท่ีคงอยู่
ตลอดไป 14ผูช้ายท่ีไม่ได้เข้าสหุนตัคอืไม่ได้ขรบิหนงัหุ้ม
ปลายองคชาต จะถกูตดัออกจากชนชาตขิองตน เพราะ
เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา” 

15พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ส่วนนางซาราย
ภรรยาของท่านนั้น ท่านอย่าเรียกนางว่าซารายอีก 
แต่จงเรียกว่าซาราห์ 16เราจะอวยพรนาง เราจะให้นาง
มีบุตรแก่ท่านด้วย เราจะอวยพรนางและนางจะเป็น
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ปฐก. 17:17

มารดาของชนหลายชาติ กษัตริย์ของชนหลายชาติ
จะมาจากนาง” 17อับราฮัมกราบลงกับพ้ืนดิน หัวเราะ 
คิดในใจว่า “ชายชราอายุหนึ่งร้อยปีจะมีบุตรได้หรือ 
นางซาราห์อายุเก้าสิบปีแล้วจะคลอดบุตรได้หรือ”  
18อับราฮัมทูลพระเจ้าว่า “ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่
เฉพาะพระพักตร์พระองค์เถดิ” 19พระเจ้าตรสัว่า “ไม่ใช่ 
แต่นางซาราห์ภรรยาของท่านจะคลอดบุตรชายคนหนึง่
ให้ท่าน และท่านจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค เราจะรักษา 
พันธสัญญาท่ีเราได้ให้ไว้กับเขาและกับลูกหลานของ
เขาท่ีจะตามเขามา เป็นพันธสัญญาท่ีคงอยู่ตลอดไป 
20ส�าหรบัอิชมาเอลนัน้ เราฟังท่านแล้ว เราจะอวยพรเขา 
จะท�าให้เขามีลกูหลานมาก เราจะทวจี�านวนเขาย่ิงๆ ข้ึน 
เขาจะเป็นบิดาของเจ้าชายสบิสององค์ เราจะท�าให้เขา
เป็นชนชาติใหญ่ 21เราจะรักษาพันธสัญญาไว้กับอิสอัค 
นางซาราห์จะคลอดอิสอัคให้แก่ท่านในปีหน้า เวลา
เดียวกันนี้” 22เมื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมแล้ว ก็เสด็จ
จากเขาไป 
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ปฐก. 18:3

23ในวนัเดยีวกนันัน้ อับราฮมัจดัให้อิชมาเอลบุตร
ของตน และทาสทุกคนท่ีเกิดในบ้านหรือท่ีซ้ือมา คือ
ชายทุกคนในบ้านของอับราฮัมเข้าสหุนตั ขรบิหนงัหุ้ม
ปลายองคชาต ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชา 24อับราฮัม
อายุเก้าสบิเก้าปีเมือ่เข้าสหุนตั 25และอิชมาเอลบุตรชาย
อายสุบิสามปี 26อับราฮัมและอิชมาเอล บุตรของเขาเข้า
สุหนัตในวันเดียวกันท้ังสองคน 27ผู้ชายทุกคนในบ้าน 
ท้ังท่ีเกิดในบ้านและท่ีซ้ือมาจากคนต่างชาติ ได้เข้า
สุหนัตพร้อมกับเขาด้วย

พระเจ้าทรงส�าแดงพระองค์แก่อับราฮัม 
18 1พระยาห์เวห์ทรงส�าแดงพระองค์แก ่

อับราฮัมท่ีหมู่ต้นโอ๊กของมัมเร ขณะนั้นเป็นเวลา 
แดดร้อนจัด อับราฮัมก�าลังนั่งอยู่ที่ประตูกระโจม 2เขา
เงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกล้ตน ทันที
ท่ีเห็น อับราฮัมก็ว่ิงจากประตูกระโจมไปต้อนรับและ
กราบลงที่พื้นดิน 3เขาพูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้า
ท่านโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดอย่าผ่านผูร้บัใช้ของท่าน
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ปฐก. 18:4

ไปเลย 4ข้าพเจ้าจะให้เขาเอาน�า้มาล้างเท้าให้ท่าน เชญิ
ท่านพักใต้ต้นไม้นี้เถิด 5ขอให้ข้าพเจ้าไปน�าอาหารมา
ให้ท่านสักเล็กน้อย ท่านจะได้สดช่ืน มีก�าลังเดินทาง 
ต่อไป ท่านมาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ข้าพเจ้า 
รับใช้ท่านเถิด” เขาทั้งสามคนจึงตอบว่า “จงท�าตามที่
ท่านพูดนั้นเถิด” 

6อับราฮัมรีบเข้าไปในกระโจมของนางซาราห์ 
และบอกว่า “เร็วเข้า ไปเอาแป้งละเอียดสามถังมานวด
และท�าขนมปังส�าหรับแขกสามคนเถิด” 7แล้วอับราฮัม
วิง่ไปท่ีฝงูสตัว์ น�าลกูโคอ้วนพตีวัหนึง่ให้ผูร้บัใช้ฆ่า และ
รีบปรุงเป็นอาหาร 8เขาเอานมข้นเปรี้ยว น�้านมสดและ
เนือ้ลกูโคท่ีเตรยีมแล้วมาวางต่อหน้าคนท้ังสาม และยืน
อยู่ใต้ต้นไม้คอยรบัใช้ ขณะท่ีคนท้ังสามก�าลงักนิอาหาร

9เขาเหล่านั้นถามว่า “นางซาราห์ภรรยาของ
ท่านอยู่ท่ีไหน” อับราฮัมตอบว่า “นางอยู่ในกระโจม” 
10คนหนึ่งจึงพูดว่า “ปีหน้าเราจะกลับมาหาท่านอีก
อย่างแน่นอน นางซาราห์ภรรยาของท่านจะมบุีตรชาย
คนหนึ่ง” นางซาราห์ฟังอยู่ท่ีประตูกระโจมเบ้ืองหลัง 
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ปฐก. 18:17

อับราฮัม 11อับราฮัมและนางซาราห์ชรามากแล้ว ท้ัง
ประจ�าเดือนของนางซาราห์ก็หมดไปแล้วด้วย 12นาง
ซาราห์จึงหัวเราะอยู่ในใจ คิดว่า “ฉันแก่เกินกว่าท่ีจะ
มีบุตรแล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว ฉันยังจะมีความสนุก
ในทางประเวณีอีกหรือ” 13แต่พระยาห์เวห์ตรัสถาม 
อับราฮัมว่า “ท�าไมนางซาราห์จึงหัวเราะ และคิดว่า 
‘ฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรได้หรือ’ 14มีสิ่งใดท่ียากเกิน
ไปส�าหรับพระยาห์เวห์หรือ เมื่อถึงเวลาก�าหนดเรา
จะกลับมาหาท่านในปีหน้า และนางซาราห์จะมีบุตร
ชายคนหนึ่ง” 15นางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้
หัวเราะ” เพราะนางกลัว พระองค์จึงตรัสว่า “ไม่จริง 
ท่านหัวเราะแน่ๆ” 

อับราฮัมอ้อนวอนเพื่อเมืองโสโดม 
16ชายท้ังสามคนออกเดินทางไปจากท่ีนั่น 

และมาถึงสถานท่ีซ่ึงมองลงมาเห็นเมืองโสโดมได้  
อับราฮัมเดินตามไปส่งด้วย 17พระยาห์เวห์ทรงพระ
ด�าริว่า “ควรหรือท่ีเราจะปิดบังไม่ให้อับราฮัมรู้ถึงสิ่งท่ี
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ปฐก. 18:18

เราจะท�า 18อับราฮัมจะเป็นชนชาติใหญ่และมีอ�านาจ 
และชนทุกชาติบนแผ่นดินจะได้รับพรเพราะเขา 19เรา
เลือกเขาไว้ให้สั่งสอนลูกหลานและครอบครัวท่ีจะตาม
มาให้ปฏบัิตติามวถิทีางของพระยาห์เวห์ โดยท�าแต่สิง่ท่ี 
ถูกต้องและยุติธรรม เพื่อว่าพระยาห์เวห์จะประทาน
สิ่งท่ีทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัม” 20พระยาห์เวห์ตรัสว่า 
“เสียงกล่าวโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์นั้นดัง
เหลือเกิน และบาปของเขาก็หนักมาก 21เราจะลงไป
ดูว่าเป็นจริงตามเสียงกล่าวโทษท้ังหมดนี้หรือไม่ เรา
อยากรู้” 

22ชายเหล่านั้นจึงออกจากท่ีนั่นเดินตรงไปยัง
เมืองโสโดม แต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าพระยาห์เวห์อยู่  
23อับราฮมัเข้ามาใกล้ทูลถามว่า “พระองค์จะทรงท�าลาย
ผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมเทียวหรือ 24ถ้ามีคน
ชอบธรรมอยู่ห้าสิบคนในเมืองนั้น พระองค์จะยังทรง
ท�าลายเมืองนั้นหรือ พระองค์จะไม่ทรงอภัยเมืองนั้น
เพราะเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนท่ีอยู่ท่ีนั่นหรือ 
25ขอพระองค์อย่าทรงคิดท่ีจะกระท�าเช่นนั้นเลย อย่า



69

ปฐก. 18:30

ทรงคิดท่ีจะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม อย่า
ทรงกระท�ากับคนชอบธรรมเช่นเดียวกับคนอธรรม 
ขอพระองค์อย่าทรงกระท�าเช่นนั้นเลย พระองค์ผู้ทรง
พิพากษาตัดสินโลกจะไม่ทรงกระท�าสิ่งท่ีถูกต้องหรือ” 
26พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “ถ้าเราพบคนชอบธรรม 
ห้าสิบคนในเมืองโสโดม เราจะให้อภัยเมืองนั้น เพราะ
เห็นแก่เขา” 

27อับราฮัมทูลอีกว่า “ขอประทานอภัยที่ข้าพเจ้า
บังอาจทูลเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพยีงฝุน่ผง
และขี้เถ้า 28ถ้าในห้าสิบคนนั้นขาดไปห้าคน พระองค์
ยังจะทรงท�าลายเมืองนั้นท้ังเมืองเพราะขาดไปห้าคน
หรือ” พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ท�าลาย ถ้าเราพบคน
ชอบธรรมสีส่บิห้าคนท่ีนัน่” 29อับราฮัมทูลพระองค์อีกว่า 
“ถ้าทรงพบเพียงสีส่บิคนท่ีนัน่เล่า” พระองค์ตรสัตอบว่า 
“เราจะไม่ท�าลาย เพราะเห็นแก่สี่สิบคน” 

30อับราฮัมทูลว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าอย่ากริ้ว
เลย ถ้าข้าพเจ้าจะทูลต่ออีกเป็นครัง้สดุท้าย ถ้าพระองค์
ทรงพบเพียงสามสิบคนท่ีนั่น” พระองค์ตรัสตอบว่า 
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ปฐก. 18:31

“เราจะไม่ท�าลาย ถ้าเราพบสามสิบคน” 31อับราฮัม
ทูลว่า “ขอประทานอภัยท่ีข้าพเจ้าบังอาจทูลเจ้านาย
ของข้าพเจ้า ถ้าพระองค์ทรงพบเพียงยี่สิบคนท่ีนั่น” 
พระองค์ตรัสตอบว่า “เราจะไม่ท�าลายเมืองนั้น เพราะ
เห็นแก่ย่ีสบิคน” 32อับราฮมัทูลว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า
อย่ากริ้วเลย ถ้าข้าพเจ้าจะทูลต่ออีกเป็นครั้งสุดท้าย  
ถ้าพระองค์ทรงพบเพียงสบิคนท่ีนัน่” พระองค์ตรสัตอบ
ว่า “เราจะไม่ท�าลายเมืองนั้น เพราะเห็นแก่สิบคน” 

33เม่ือตรัสกับอับราฮัมแล้ว พระยาห์เวห์เสด็จ
จากไป อับราฮัมจึงกลับบ้าน

พระเจ้าทรงท�าลายเมืองโสโดม 
19 1เม่ือทูตสวรรค์สององค์มาถงึเมืองโสโดมใน

เวลาเย็น โลทก�าลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดม เมื่อโลท
เห็นเข้า เขากล็กุขึน้ไปต้อนรบั กราบลงกบัพ้ืนดิน 2พดู
ว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า เชญิมาท่ีบ้านผูร้บัใช้ของท่าน
เถดิ ท่านจะได้ล้างเท้าและพักแรมท่ีนัน่ ท่านจะได้ออก
เดินทางต่อไปแต่เช้าตรู่” ทูตสวรรค์ตอบว่า “อย่าเลย 
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เราจะพักค้างคืนท่ีลานเมือง” 3แต่โลทยังรบเร้าจนเขา
ท้ังสองคนยอมเข้าไปในบ้านกับโลท โลทจัดเตรียม
อาหารส�าหรับเขา ปิ้งขนมปังไร้เช้ือ และเขาท้ังสอง
คนก็กินอาหาร

4ก่อนท่ีทุกคนจะเข้านอน บรรดาชายชาวเมือง 
โสโดมท้ังหมด ท้ังหนุม่และแก่ เข้ามาล้อมบ้านไว้ 5พากนั 
ร้องเรียกโลทว่า “ผู้ชายที่มาค้างคืนที่บ้านของท่านอยู่
ที่ไหน จงพาออกมาให้เรามีเพศสัมพันธ์กับเขาเถิด” 

6โลทจึงออกมาพบเขาท่ีประตู แต่ปิดประตูไว้ 
7พดูว่า “พ่ีน้องท้ังหลาย อย่าท�าช่ัวช้าเช่นนีเ้ลย 8ฟังเถดิ 
ข้าพเจ้ามีลูกสาวสองคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ข้าพเจ้าจะ
พาเขาออกมาให้ท่านท�ากับเขาตามใจชอบ แต่อย่าท�า
อะไรกับชายเหล่านี้เลย เพราะเขาเป็นแขกท่ีข้าพเจ้า
ต้องป้องกันไว้” 9แต่คนเหล่านั้นตอบว่า “หลีกไป ท่าน
เป็นคนต่างถิ่นมาอยู่ท่ีนี่ แล้วยังมาบอกให้เราท�าโน่น
ท�านี่ เราจะท�ากับท่านให้เลวร้ายกว่าท�ากับเขาทีเดียว” 
คนเหล่านัน้ผลกัโลทให้พ้นทาง แล้วพากนัเข้ามาจะพงั
ประตู 10แต่ทูตสวรรค์ทั้งสององค์ยื่นมือออกมาฉุดโลท
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เข้าไปในบ้าน และปิดประตู 11แลว้ใช้แสงสว่างจา้ท�าให้
ตาของทุกคนที่ประตูบ้านบอดไปจนหาประตูไม่พบ 

12ทูตสวรรค์ถามโลทว่า “ยังมีใครอยู่ที่นี่กับท่าน
อีกไหม จงพาบุตรชาย บุตรสาว และคนของท่านใน
เมืองนี้ออกไปจากท่ีนี่เถิด 13เพราะเราก�าลังจะท�าลาย
เมืองนี้ เสียงกล่าวโทษคนเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์ 
พระยาห์เวห์ดังมากจนพระองค์ทรงส่งเรามาท�าลาย
เขา” 14โลทจึงออกมาบอกชายท่ีจะแต่งงานกับบุตร
หญิงของตนว่า “จงลุกขึ้น ออกไปจากที่นี่เถิด เพราะ
พระยาห์เวห์ก�าลังจะทรงท�าลายเมืองนี้” แต่เขาคิดว่า
โลทพูดเล่น 

15ครั้นรุ่งเช้า ทูตสวรรค์ก็เร่งโลทว่า “ลุกขึ้นเถิด 
จงพาภรรยาและบุตรหญิงท้ังสองคนของท่านท่ีอยู่
ท่ีนี่ออกไป ท่านจะได้ไม่ถูกท�าลายพร้อมกับความ
พินาศของเมืองนี้” 16โลทยังรีรอ แต่พระยาห์เวห์ทรง
พระเมตตาต่อเขา ทูตสวรรค์ท้ังสององค์จึงจูงมือโลท 
ภรรยาและบุตรหญิงท้ังสองคนของเขา พาออกไป
ปล่อยไว้นอกเมือง 
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17เมื่อพาออกมานอกเมืองแล้ว ทูตสวรรค์องค์
หนึ่งกล่าวว่า “จงหนีให้รอดชีวิต อย่าเหลียวหลังกลับ 
หรือหยุดในท่ีลุ่มแม่น�้า จงหนีไปท่ีภูเขาเถิด มิฉะนั้น 
ท่านจะถูกท�าลายไปด้วย” 18แต่โลทตอบว่า “อย่าเลย  
เจ้านายของข้าพเจ้า 19เม่ือท่านโปรดปรานผู้รับใช้
ของท่าน ท่านได้แสดงความกรุณาท่ียิ่งใหญ่ช่วยชีวิต
ข้าพเจ้าไว้แล้ว แต่ข้าพเจ้าจะหนไีปถงึภเูขาไม่ได้ ก่อนท่ี 
ภัยพิบัติจะมาถึงและข้าพเจ้าจะตาย 20ท่านเห็นเมือง
เล็กๆ เมืองนั้นไหม เมืองนั้นอยู่ใกล้พอท่ีจะหนีไปถึง 
ขอให้ข้าพเจ้าหนีไปท่ีนั่นเถิด เมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆ 
และข้าพเจ้าจะรอดชีวิตได้” 21ทูตสวรรค์ตอบว่า “เรา
ยอมตามค�าขอของท่านในเรือ่งนี ้เราจะไม่ท�าลายเมือง
ท่ีท่านพูดถงึ 22เร็วเข้าเถดิ จงหนไีปท่ีนัน่เพราะเราจะท�า
สิ่งใดไม่ได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่น” ดังนั้น เมืองนั้น 
จึงมีชื่อว่าโศอาร์ 

23ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว เมื่อโลทมาถึงเมืองโศอาร์ 
24พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ก�ามะถันและไฟตกจาก
ฟ้าเผาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 25พระองค์ทรง
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ท�าลายสองเมืองนี ้ลุม่แม่น�า้ท้ังหมดพร้อมกบัชาวเมอืง 
และพืชต่างๆ ท่ีนั่น 26ส่วนภรรยาของโลทเหลียวหลัง
กลับไปดูจึงกลายเป็นเสาเกลือ 

27เช้าวันรุ่งข้ึน อับราฮัมรีบกลับไปยังท่ีท่ีเขาได้
ยืนเฝ้าพระยาห์เวห์ 28มองลงไปทางเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราห์ และพื้นท่ีลุ่มแม่น�้า เห็นควันพลุ่งข้ึน
จากพื้นดินเหมือนควันจากเตาไฟ 

29เมื่อพระเจ้าทรงท�าลายเมืองในลุ ่มแม่น�้า 
พระองค์ทรงระลกึถงึอับราฮัม ทรงพาโลทออกไปให้พ้น
จากความหายนะ เมื่อทรงท�าลายเมืองที่โลทอาศัยอยู่ 

ต้นตระกูลของชาวโมอับและชาวอัมโมน 
30โลทออกจากเมืองโศอาร์ไปอาศัยอยู่บนภูเขา

กับบุตรหญิงท้ังสองคนเพราะกลัว ไม่กล้าอยู่ท่ีเมือง 
โศอาร์ เขาอาศัยอยู่ในถ�้ากับบุตรหญิงทั้งสองคน 

31บุตรคนโตพดูกบัน้องสาวว่า “พ่อของเราแก่แล้ว 
บนแผ่นดินนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ท่ีจะมาแต่งงานกับเรา
ตามธรรมเนยีมท่ัวไป 32มาเถดิ เราจงมอมเหล้าพ่อ แล้ว
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เราจะหลบันอนกบัพ่อ เราจะรกัษาเช้ือสายของพ่อของ
เราไว้” 33คืนนั้น เขาทั้งสองคนจึงมอมเหล้าบิดา แล้ว
บุตรหญิงคนโตก็ไปหลับนอนกับบิดา แต่โลทไม่รู้ตัว 
ว่านางมาและจากไปเมื่อไร 34วันรุ่งขึ้น บุตรหญิงคนโต 
ก็พูดกับน้องสาวว่า “ดูซิ เมื่อคืนที่แล้ว พี่ได้หลับนอน
กบัพ่อ คนืนีเ้ราจงมอมเหล้าพ่ออกี แล้วน้องจงไปหลบั
นอนกับพ่อ เราจะได้รักษาเช้ือสายของพ่อของเราไว้” 
35คืนนั้น เขาทั้งสองคนมอมเหล้าบิดาอีก แล้วน้องสาว
ก็ไปหลับนอนกบับดิา แต่โลทไม่รูว่้านางมาและจากไป 
เม่ือไร 36บุตรหญิงท้ังสองคนของโลทจึงตั้งครรภ ์
กับบิดาของตน 37บุตรหญิงคนโตคลอดบุตรชาย และ 
ตั้งช่ือว ่าโมอับ ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชาวโมอับ 
ในปัจจุบันนี้ 38บุตรหญิงคนเล็กก็คลอดบุตรชาย และ
ตั้งชื่อว่าเบนอัมมี เขาเป็นบรรพบุรุษของชาวอัมโมน
ในปัจจุบันนี้ 
 

อับราฮัมที่เกราร์ 
20 1อับราฮัมย้ายจากท่ีนั่นไปยังดินแดน 
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เนเกบ และอาศัยอยู่ระหว่างเมืองคาเดชกับเมืองชูร์ 
ขณะอยูท่ี่เกราร์ 2อับราฮมัพดูถงึนางซาราห์ภรรยาของ
ตนว่า “เธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า” และอาบีเมเลค
กษัตริย์แห่งเกราร์ทรงสั่งคนมารับนางซาราห์ไปพบ 
3แต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลคในฝันเวลากลางคืน 
ตรัสว่า “ท่านจะต้องตาย เพราะหญิงท่ีท่านน�ามานั้น
แต่งงานแล้ว” 4แต่อาบีเมเลคยังไม่ได้ร่วมหลับนอน
กับนาง จึงทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะประหารชีวิต 
คนบริสทุธิห์รอื 5อับราฮัมไม่ได้บอกข้าพเจ้าหรอืว่า ‘เธอ
เป็นน้องสาวของข้าพเจ้า’ นางเองก็กล่าวว่า ‘เขาเป็น 
พีช่ายของดฉัิน’ ข้าพเจ้าท�าไปด้วยความบรสิทุธิ์ใจและ
ด้วยมือสะอาด” 6พระเจ้าตรสัตอบในความฝันว่า “จรงิอยู่ 
ท่านท�าไปด้วยความบรสิทุธิ์ใจ เราจงึป้องกนัไม่ให้ท่าน 
ท�าผดิต่อเรา เราจงึไม่ปล่อยให้ท่านแตะต้องนาง 7บดันี้ 
จงคนืหญงินัน้ให้สามขีองนางเถดิ เขาเป็นประกาศก จะ
อธิษฐานภาวนาเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ถ้าท่าน
ไม่คืนนางกลับไป ก็จงรู้เถิดว่า ท่านและคนทุกคนของ
ท่านจะต้องตายแน่ๆ” 
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8เช้าตรู่วันรุ่งข้ึน อาบีเมเลคทรงเรียกประชุม
บรรดาข้าราชบรพิารทุกคน และเล่าเรือ่งท้ังหมดให้ฟัง 
ทุกคนต่างกลัวมาก 9แล้วอาบีเมเลคทรงเรียกอับราฮัม
มาพบ ตรัสว่า “ท�าไมท่านจึงท�ากับเราเช่นนี้ เราได้ท�า
สิง่ใดผดิต่อท่าน ท่านจงึน�าความผดิใหญ่โตเช่นนีม้าให้
เราและอาณาจกัรของเรา ท่านไม่มสีทิธิท์�ากบัเราเช่นนี”้ 
10อาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมอีกว่า “ท่านมีเจตนาอะไร
จึงท�าเช่นนี้” 11อับราฮัมทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า ที่นี่ 
ไม่มีใครย�าเกรงพระเจ้า เขาอาจจะฆ่าข้าพเจ้าเสียเพื่อ
ชิงเอาภรรยาของข้าพเจ้าไป 12นอกจากนั้น นางก ็
เป็นน้องสาวของข้าพเจ้าจริง เป็นบุตรหญิงของบิดา
ข้าพเจ้า แต่ต่างมารดากัน แล้วนางเป็นภรรยาของ
ข้าพเจ้าด้วย 13เม่ือพระเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าออก
จากบ้านของบิดามาต่างแดน ข้าพเจ้าก็บอกนางว่า 
‘เธอกรุณาท�าสิ่งนี้แก่ฉันเถิด คือ ไม่ว่าเราจะไปไหน  
จงบอกใครๆ ว่า เขาเป็นพี่ชายของฉัน’” 

14อาบีเมเลคเอาแกะ โค ทาสชายหญิง มอบให้
อับราฮมั และคนืนางซาราห์ให้เขา 15อาบีเมเลคยังตรสั
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ว่า “ดูซิ แผ่นดินของเราอยู่ต่อหน้าท่าน จงไปอาศัย
อยู่ในท่ีท่ีท่านพอใจเถิด” 16แล้วตรัสกับนางซาราห์ว่า  
“นีแ่น่ะ เราให้เงนิหนึง่พนัเหรยีญแก่พีช่ายของเธอ เป็น
ค่าท�าขวัญแก่เธอต่อหน้าคนท้ังหลายท่ีอยู่กบัเธอ ทุกคน
จะได้รู้ว่า เธอไม่ได้ท�าอะไรผิด” 17อับราฮัมได้อธิษฐาน
ภาวนาต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลค 
ภรรยาของเขาและทาสหญิง เขาเหล่านั้นจึงมีบุตรได้ 
18ท้ังนี ้พระยาห์เวห์ได้ทรงท�าให้หญิงทุกคนในบ้านของ 
อาบีเมเลคเป็นหมัน เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนาง
ซาราห์ภรรยาของอับราฮัม 

ก�าเนิดของอิสอัค 
21 1พระยาห์เวห์โปรดนางซาราห์ดังท่ีตรัสไว้ 

และทรงกระท�ากบันางซาราห์ตามท่ีทรงสญัญาไว้ 2นาง
ซาราห์ตั้งครรภ์ และให้ก�าเนิดบุตรชายแก่อับราฮัม 
เมื่อเขาชราแล้ว ตามเวลาท่ีพระเจ้าทรงก�าหนดไว้  
3อับราฮัมตั้งช่ือบุตรท่ีนางซาราห์คลอดนั้นว่าอิสอัค  
4อับราฮัมให้อิสอัคบุตรชายเข้าสุหนัตเมื่อเขาอายุแปด
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วัน ตามท่ีพระเจ้าทรงบัญชาไว้ 5อับราฮัมมีอายุหนึ่ง
ร้อยปีเมื่ออิสอัคเกิด 6นางซาราห์พูดว่า

“พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าหัวเราะได้
 ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้จะพลอยหัวเราะ
 กับข้าพเจ้าด้วย”
 
7นางยังพูดต่อไปว่า
 
“ใครหนอจะบอกอับราฮัมว่า 
 นางซาราห์จะมีน�้านมเลี้ยงบุตร 
ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าได้คลอดบุตรชายให้เขา
 เมื่อเขาชราแล้ว” 

 

นางฮาการ์และอิชมาเอล 
8อิสอัคเติบโตข้ึนและหย่านม อับราฮัมจัดงาน

เลี้ยงใหญ่ในวันท่ีอิสอัคหย่านม 9วันหนึ่ง นางซาราห์
เห็นบุตรชายท่ีนางฮาการ์หญิงชาวอียิปต์คลอดแก่ 
อับราฮัมก�าลังเล่นอยู่กับอิสอัคบุตรของตน 10นางจึง 
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บอกอับราฮัมว่า “จงไล่นางทาสนีก้บับุตรของนางออกไป 
เพราะบุตรของนางทาสจะต้องไม่ได้รับส่วนแบ่งใน
มรดกร่วมกับอิสอัคบุตรของฉัน” 11ถ้อยค�าเช่นนี้ท�าให้
อับราฮัมกลุ้มใจมาก เพราะบุตรของทาสหญิงก็เป็น
บุตรของเขาด้วย 12พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “อย่า
กลุม้ใจเพราะเดก็และทาสหญิงของท่านเลย จงท�าตาม 
ท่ีนางซาราห์บอกเถิด เพราะลูกหลานจะมีช่ือของ
ท่านโดยทางอิสอัค 13เราจะท�าให้บุตรของทาสหญิง
เป็นชนชาติใหญ่ด้วย เพราะเขาก็เป็นบุตรของท่าน 
เช่นเดยีวกนั” 14เช้าตรูว่นัรุง่ข้ึน อับราฮัมน�าอาหารและ
ถุงหนังใส่น�้าวางบนบ่าของนางฮาการ์ มอบบุตรชาย 
แก่นาง แล้วส่งนางออกไป 

นางออกเดินทางเร ่ร ่อนไปในถิ่นทุรกันดาร 
เบเออร์เชบา 15เมื่อน�้าในถุงหนังหมด นางปล่อยบุตร
ไว้ใต้พุ่มไม้ 16แล้วเดินไปนั่งอยู่ห่างๆ ระยะประมาณ 
หนึ่งร้อยเมตร คิดในใจว่า “ฉันไม่อยากเห็นลูกตาย” 
ขณะที่นางนั่งอยู่ใกล้ๆ นั้น นางก็เริ่มร้องไห้ 

17พระเจ้าทรงได้ยินเสียงเด็กร้อง ทูตสวรรค์ของ
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พระเจ้าจากสวรรค์เรยีกนางฮาการ์ว่า “ฮาการ์เอ๋ย ท่าน
เป็นอะไรไป อย่ากลัวเลย เพราะพระเจ้าทรงได้ยิน
เสียงเด็กร้องจากที่ที่เขาอยู่แล้ว 18จงลุกขึ้น ไปอุ้มเด็ก
มาและดูแลเขาไว้ให้ดีเถิด เพราะเราจะท�าให้เขาเป็น 
ชนชาตใิหญ่” 19แล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้นางเห็นบ่อน�า้ 
นางจึงเดินไปตักน�้าใส่ถุงจนเต็มน�ามาให้เด็กดื่ม 

20พระเจ้าสถิตกับเด็กนั้น เขาเจริญเติบโตข้ึน
และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นนายพรานที่ช�านาญ  
21เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารปาราน และมารดาของ
เขาหาหญิงชาวอียิปต์คนหนึ่งให้เป็นภรรยา
 

อับราฮัมกับอาบีเมเลคที่เบเออร์เชบา
22ในเวลานั้น กษัตริย์อาบีเมเลคเสด็จมาพร้อม

กับฟีโคลผู ้บัญชาการกองทัพ ตรัสกับอับราฮัมว่า 
“พระเจ้าสถิตกับท่าน ไม่ว่าท่านจะท�าสิ่งใด 23ฉะนั้น 
จงสาบานกบัข้าพเจ้าเฉพาะพระพกัตร์พระเจ้าว่า ท่าน
จะไม่ทรยศต่อข้าพเจ้าและบุตรหลานท้ังในปัจจบัุนและ
อนาคต เราซื่อสัตย์ต่อท่านฉันใด ท่านจงให้สัญญาว่า 
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ท่านจะซ่ือสัตย์ต่อเราและต่อแผ่นดินท่ีท่านอาศัยอยู่ 
ฉันนั้น” 24อับราฮัมตอบว่า “ข้าพเจ้าขอสาบาน” 

25แต่อับราฮัมต�าหนิอาบีเมเลคเรื่องบ่อน�้าท่ี 
ผู้รับใช้ของอาบีเมเลคยึดไป 26อาบีเมเลคตรัสว่า “เรา
ไม่รู้เลยว่าใครท�าเช่นนี้ ท่านก็ไม่ได้มาบอกเรา นี่เป็น
ครั้งแรกที่เราได้ยินเรื่องนี้” 27แล้วอับราฮัมน�าแพะแกะ 
และโคมาถวายแด่อาบีเมเลค ท้ังสองคนท�าพนัธสญัญา
ต่อกัน 28อับราฮัมแยกลูกแกะเจ็ดตัวออกมาจากฝูง 
29อาบีเมเลคตรัสถามอับราฮัมว่า “ท�าไมท่านจึงแยก
ลูกแกะเจ็ดตัวเหล่านี้ไว้ต่างหาก” 30อับราฮัมทูลตอบ
ว่า “ขอพระองค์ทรงรับลูกแกะเจ็ดตัวนี้จากข้าพเจ้าไว้
เป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าได้ขุดบ่อน�้านี้” 31เพราะเหตุนี้ 
สถานท่ีนั้นจึงมีช่ือว่าเบเออร์เชบา เพราะคนท้ังสอง
สาบานต่อกันที่นั่น 

32หลังจากได้ท�าพันธสัญญาท่ีเบเออร์เชบาแล้ว 
อาบีเมเลคก็เสด็จกลับไปยังดินแดนของชาวฟีลิสเตีย
พร้อมกับฟีโคลผู้บัญชาการกองทัพ 33แล้วอับราฮัมก็
ปลูกต้นทามาริสก์ต้นหนึ่งไว้ท่ีเบเออร์เชบา และท่ีนั่น
เขาขานพระนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
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อยู่ตลอดไป 34อับราฮัมอาศัยอยู่ในดินแดนของชาว 
ฟีลิสเตียเป็นเวลานาน

อับราฮัมพร้อมจะถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา 
22 1ต่อมาไม่นาน พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม 

พระองค์ตรัสเรียกเขาว่า “อับราฮัมเอ๋ย” อับราฮัม 
ทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี”่ 2พระเจ้าตรัสว่า “จงพาอิสอัค 
บุตรของท่าน บุตรคนเดียวท่ีท่านรักไปยังดินแดน 
โมรยิาห์ แล้วถวายเขาเป็นเครือ่งเผาบูชาบนภเูขาท่ีเรา
จะบอกให้ท่านรู้” 

3เช้าตรู ่วันรุ ่งข้ึน อับราฮัมใส่อานบนหลังลา  
พาผูรั้บใช้สองคนและอิสอัคบุตรชายไปด้วย เขาผ่าฟืน 
ส�าหรับใช้เผาบูชา แล้วออกเดินทางไปยังสถานท่ีท่ี
พระเจ้าทรงบอกให้รู้ 4ในวันท่ีสาม อับราฮัมเงยหน้า 
แลเห็นท่ีนั้นแต่ไกล 5อับราฮัมจึงพูดกับผู ้รับใช้ว่า 
“จงอยู่ท่ีนี่เฝ้าลาไว้ด้วย ส่วนเรากับลูกจะไปนมัสการ
พระเจ้าที่โน่นแล้วจะกลับมา” 

6อับราฮัมให้อิสอัคแบกฟืนส�าหรับใช้เผาบูชา 
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ส่วนตนถือไฟและมีด แล้วท้ังสองคนเดินทางไปด้วย
กัน 7อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาของตนว่า “พ่อครับ” 
อับราฮัมถามว่า “อะไรหรือลูก” อิสอัคพูดต่อไปว่า  
“ดูซิ ท่ีนี่มีไฟและฟืน แต่ลูกแกะท่ีจะใช้เผาบูชา 
อยู่ท่ีไหน” 8อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรง
จัดหาลูกแกะส�าหรับเผาบูชาให้เอง” แล้วท้ังสองคน 
ก็เดินทางต่อไป 

9เมือ่ท้ังสองคนมาถงึสถานท่ีซ่ึงพระเจ้าทรงบอก
ให้รูแ้ล้ว อับราฮัมก่อแท่นบูชาข้ึน จัดเรยีงฟืนไว้บนนัน้ 
แล้วมัดอิสอัคน�ามาวางไว้บนกองฟืนบนแท่นบูชา  
10อับราฮัมย่ืนมือออกไป เงื้อมีดจะฆ่าบุตร 11แต่ทูต
ของพระยาห์เวห์ร้องเรียกจากสวรรค์ว่า “อับราฮัมเอ๋ย  
อบัราฮัม” อับราฮัมตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี”่ 12ทูตสวรรค์
กล่าวว่า “อย่าลงมือฆ่าเด็กหรือท�าร้ายเขาเลย บัดนี้ 
เรารู้แล้วว่า ท่านย�าเกรงพระเจ้า และมิได้หวงบุตร 
คนเดียวของท่านไว้ไม่ถวายแก่เรา” 13อับราฮัมเงย 
หน้าขึ้น แลเห็นแกะเพศผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ใน
พุ่มไม้ อับราฮัมจึงไปจับมันมาฆ่าเผาถวายบูชาแทน
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บุตรชาย 14อับราฮัมเรียกสถานที่นั้นว่า “พระยาห์เวห์
ทรงจดัเตรียมไว้” แม้กระท่ังทุกวนันีค้นท้ังหลายกย็งัพูด
กันว่า “บนภูเขาพระยาห์เวห์ทรงจัดเตรียมไว้”

15ทูตของพระยาห์เวห์จากสวรรค์เรียกอับราฮัม
เป็นครั้งท่ีสองว่า 16“พระยาห์เวห์ตรัส เพราะท่านได้
ท�าดังนี้ คือมิได้หวงบุตรชายคนเดียวของท่านไว้ เรา
สาบานต่อเราเองว่า 17เราอวยพรให้ท่านอย่างมาก 
จะให้ลูกหลานของท่านทวีจ�านวนมากเท่ากับดวงดาว
บนท้องฟ้าและเม็ดทรายตามชายทะเล ลูกหลานของ
ท่านจะได้เมืองของศตัรเูป็นกรรมสทิธิ ์18ชนทุกชาตบิน 
แผ่นดินจะได้รับพระพรเพราะลูกหลานของท่าน ทั้งนี้ 
เพราะท่านเชื่อฟังค�าสั่งของเรา” 

19อับราฮัมจึงกลับไปหาผู ้รับใช้ แล้วพากัน 
เดินทางกลับไปเบเออร์เชบา อับราฮัมอาศัยอยู่ท่ี 
เบเออร์เชบานั้น
 

ลูกหลานของนาโฮร์ 
20ต่อมาไม่นาน อับราฮัมได้รับข่าวว่า นาง 
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มิลคาห์คลอดบุตรชายแปดคนให้แก่นาโฮร์น้องชาย
ของอับราฮัม 21คือ อูสบุตรคนโต บุสน้องชาย  
เคมูเอล บิดาของอารัม 22เคเสด ฮาโซ ปิลดาช  
ยิดลาฟ และเบธูเอล 23เบธเูอลเป็นบิดาของนางเรเบคาห์  
นี่คือบุตรชายแปดคนท่ีนางมิลคาห์คลอดให้แก่นาโฮร ์
น้องชายของอับราฮัม 24ภรรยาน้อยคนหนึ่งของ 
นาโฮร์ชือ่เรอูมาห์ ให้ก�าเนดิบุตรด้วย คือเทบาห์ กาฮัม  
ทาหาชและมาอาคาห์ 

ที่ฝังศพของบรรพบุรุษ 
23 1นางซาราห์มีอายุหนึ่งร ้อยย่ีสิบเจ็ดปี 

2นางถึงแก่กรรมท่ีเมืองคีริยาทอารบา คือเฮโบรน ใน 
แผ่นดินคานาอัน อับราฮัมไว้ทุกข์ให้นางซาราห์และ
ร�่าไห้คิดถึงนาง 

3อับราฮัมลุกข้ึนจากศพนาง ไปพูดกับชาว 
ฮิตไทต์ว ่า 4“ข้าพเจ้าเป็นคนต่างถิ่นมาอาศัยอยู ่
ท่ามกลางท่านท้ังหลาย โปรดขายท่ีดนิให้ข้าพเจ้าท�าท่ี
ฝังศพท่ีนีเ่ถดิ ข้าพเจ้าจะได้ฝังผูต้ายของข้าพเจ้า” 5ชาว
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ฮิตไทต์ตอบว่า 6“โปรดฟังเราเถิด เจ้านาย พระเจ้าทรง
แต่งตั้งท่านเป็นหัวหน้าท่ามกลางพวกเรา จงฝังผู้ตาย
ของท่านในที่ฝังศพที่ดีที่สุดที่เรามีเถิด พวกเราทุกคน
ต่างก็ยอมให้ท่ีฝังศพท่ีเรามีแก่ท่าน ไม่มีใครขัดขวาง
ท่านมิให้ฝังผู้ตายของท่าน” 7อับราฮัมลุกข้ึน ก้มลง
ค�านับชนท้องถิ่น คือชาวฮิตไทต์ 8พูดว่า “ถ้าท่านยอม
ให้ข้าพเจ้าน�าผู้ตายมาฝังได้ จงฟังข้าพเจ้าเถิด โปรด
อ้อนวอนเอโฟรนบุตรของโศหาร์แทนข้าพเจ้า 9ขอให้
เขาขายถ�้าท่ีมัคเปลาห์ของเขาให้ข้าพเจ้า ถ�้านี้อยู่ท่ี
ปลายนาของเขา ให้เขาคิดราคาเต็ม ท่ีต่อหน้าท่าน 
ท้ังหลาย เพ่ือข้าพเจ้าจะมท่ีีฝังศพเป็นของตน” 10เอโฟรน 
นั่งอยู่ท่ามกลางชาวฮิตไทต์ ซ่ึงมาชุมนุมกันท่ีประตู
เมือง 11เอโฟรนชาวฮิตไทต์ตอบอบัราฮัมให้ชาวฮิตไทต์
คนอ่ืนได้ยินว่า “ไม่ต้องหรอกเจ้านาย จงฟังข้าพเจ้าเถดิ 
ข้าพเจ้ายกท่ีนากับถ�้าท่ีอยู่ในนานั้นให้ท่าน ข้าพเจ้า
มอบให้ท่านท่ีนี่ต่อหน้าชาวเมืองเดียวกันกับข้าพเจ้า 
ท่านจงฝังผู้ตายของท่านเถิด” 

12อับราฮัมก้มลงค�านับชนท้องถิ่น 13เขาตอบ 
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เอโฟรนให้ชนท้องถิ่นเหล่านั้นได้ยินว่า “โปรดฟัง
ข้าพเจ้าก่อน ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าท่ีนานั้น โปรดรับ
ไว้เถิด ข้าพเจ้าจะได้ฝังผู ้ตายของข้าพเจ้าท่ีนั่น”  
14เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า 15“โปรดฟังข้าพเจ้าเถิด  
เจ้านาย ท่ีดินแปลงนี้ราคาเป็นเงินหนักสี่ร้อยบาท  
แต่ก็ไม่ใช่เรือ่งส�าคญัส�าหรบัท่านกบัข้าพเจ้าเลย จงฝัง
ผู้ตายของท่านเถิด” 16อับราฮัมตกลงตามข้อเสนอของ
เอโฟรน อับราฮมัช่ังเงนิให้เอโฟรนตามราคาท่ีเขาบอก
ให้ชาวฮิตไทต์ทุกคนได้ยิน คือเงินหนักสี่ร้อยบาทตาม
อัตราการค้าขายในสมัยนั้น 

17ดังนั้น ที่นาของเอโฟรนที่มัคเปลาห์ ตรงข้าม
มัมเร ทั้งที่นาและถ�้าที่อยู่ในนา รวมทั้งต้นไม้ทั้งหมด
ในนาและท่ีดินโดยรอบ 18จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
อับราฮัมต่อหน้าชาวฮิตไทต์ทุกคนซ่ึงมาประชุมกันท่ี
ประตูเมือง 19แล้วอับราฮัมฝังศพนางซาราห์ภรรยา
ของตนในถ�า้ซ่ึงอยู่ในนาท่ีมคัเปลาห์ ตรงข้ามมัมเร คอื 
เฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน 20ดังนั้น ท่ีนาและถ�้า
ท่ีอยู่ในเขตนานั้นจึงผ่านมือจากชาวฮิตไทต์มาเป็น
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กรรมสิทธิ์ของอับราฮัม และเขาก็ได้ใช้เป็นที่ฝังศพ 

การแต่งงานของอิสอัค 
24 1ขณะนัน้ อบัราฮมัชรามากแล้ว พระยาห์เวห์ 

ทรงอวยพรอับราฮัมทุกด้าน 2อับราฮัมบอกผู้รับใช้
อาวุโสท่ีสุดในบ้าน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติท้ังหมดของ
เขาว่า “จงวางมือท่ีโคนขาของฉันเถิด 3ฉันจะให้
ท่านสาบานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งสวรรค์และ 
แผ่นดินว่า แม้ฉันจะอาศัยในหมู่ชาวคานาอัน ท่าน
ก็อย่าเลือกลูกสาวของเขาเป็นภรรยาลูกชายของฉัน 
4ท่านจงไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของฉัน ไปพบญาติ
ของฉัน เพื่อเลือกภรรยาให้อิสอัคลูกชายของฉัน”  
5ผู้รับใช้จึงถามว่า “ถ้าหญิงคนนั้นไม่ยอมตามข้าพเจ้า
มายังแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าจะต้องพาบุตรชายของท่าน
กลบัไปยังแผ่นดนิท่ีท่านจากมาหรอืไม่” 6อับราฮมัตอบ
ว่า “ท่านอย่าน�าลกูชายของฉันกลบัไปท่ีนัน่เป็นอนัขาด 
7พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดนิ ทรงน�าฉัน
ออกจากบ้านของบิดาและจากแผ่นดินของญาติพ่ีน้อง



90

ปฐก. 24:8

ของฉัน ทรงสัญญากับฉันโดยทรงปฏิญาณไว้ว่า ‘จะ
ประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ลูกหลานของฉัน’ พระองค์จะ
ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์น�าหน้าท่านไป เพือ่ท่าน
จะหาภรรยาจากท่ีนัน่ให้ลกูชายของฉันได้ 8แต่ถ้าหญงิ
คนนั้นไม่ยอมตามท่านมา ท่านก็พ้นจากค�าสาบาน 
ท่ีให้ไว้กับฉัน แต่ท่านอย่าพาลูกชายของฉันกลับไป 
ที่นั่นเป็นอันขาด” 9ผู้รับใช้ก็เอามือวางไว้ที่โคนขาของ 
อับราฮัม และสาบานว่าจะท�าดังนั้น 

10ผู้รับใช้น�าอูฐสิบตัวบรรทุกของก�านัลทุกชนิด
ของนาย แล้วออกเดินทางไปยังเมืองที่นาโฮร์อาศัยอยู่
ในแคว้นเมโสโปเตเมยี 11เม่ือเขามาถงึ ก็ให้อูฐหมอบลง 
ข้างๆ บ่อน�้านอกเมือง เวลานั้นเย็นแล้ว เป็นเวลา
ท่ีบรรดาผู้หญิงออกมาตักน�้า 12ผู ้รับใช้อธิษฐานว่า  
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัมนายของ
ข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าประสบความส�าเร็จในวันนี ้
และโปรดแสดงความรักม่ันคงต่ออับราฮัมนายของ
ข้าพเจ้าด้วยเถิด” 13ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ข้างบ่อน�้าเม่ือ
บรรดาหญิงชาวเมืองออกมาตักน�้า 14ข้าพเจ้าจะพูด
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กับหญิงคนหนึ่งว่า “ขอให้ข้าพเจ้าดื่มน�้าในไหน�้าของ
ท่านบ้างเถิด” ถ้าหญิงนั้นตอบว่า “เชิญซิคะ ดิฉันจะ
ตักน�้าให้อูฐของท่านด้วย” หญิงนั้นแหละจะเป็นหญิงที่
พระองค์ทรงเลือกไว้ให้อิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์ และ
ดงันี ้ข้าพเจ้ากจ็ะรูว่้า พระองค์ทรงแสดงความรกัม่ันคง
ต่อนายของข้าพเจ้า” 

15เขาอธษิฐานยังไม่ทันจบ เรเบคาห์กแ็บกไหน�า้
มาถึงที่นั่น นางเป็นบุตรสาวของเบธูเอล เบธูเอลเป็น
บุตรชายของนางมิลคาห์ภรรยาของนาโฮร์ น้องชาย
ของอับราฮัม 16เรเบคาห์มีรูปร่างหน้าตางดงามมาก 
เป็นสาวพรหมจารี ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กับชายใด 
นางไปท่ีบ่อน�้า ตักน�้าใส่ไหจนเต็มแล้วกลับขึ้นมา  
17ผู้รบัใช้จงึวิง่ไปพบนาง พูดว่า “ขอให้ฉันดืม่น�า้จากไห
ของท่านบ้างเถิด” 18หญิงสาวผู้นั้นตอบว่า “เชิญซิคะ” 
แล้วรีบเอาไหน�้าลงจากบ่า เทให้เขาดื่ม 19เม่ือนางให้
เขาดื่มเสร็จแล้ว ก็พูดว่า “ดิฉันจะตักน�้าให้อูฐของท่าน
ดื่มจนอ่ิมด้วย” 20นางรีบเทน�้าจากไหใส่ราง และวิ่ง 
กลบัไปตกัน�า้จากบ่อมาให้อฐูทุกตวัได้ดืม่ 21ผูร้บัใช้ผูน้ัน้ 
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เฝ้าดนูางอยู่เงยีบๆ คอยดูให้รูว่้าพระยาห์เวห์ทรงท�าให้
การเดินทางของเขาประสบความส�าเร็จแล้วหรือไม่ 

22เม่ืออูฐดืม่น�า้เสรจ็แล้ว ชายผูน้ัน้กเ็อาห่วงทองค�า 
ประดับจมูกหนักสองสลึงสวมให้นาง น�าก�าไลทองค�า
หนักสิบบาทสวมแขนทั้งสองข้างของนาง 23พลางถาม
ว่า “ช่วยบอกฉันเถิดว่า ท่านเป็นบุตรหญิงของใคร ที่
บ้านบิดาของท่านมีท่ีพอให้ฉันกบัผูค้นท่ีมาด้วยพักแรม
สักคืนหนึ่งได้ไหม” 24หญิงสาวตอบว่า “ดิฉันเป็นบุตร
หญิงของเบธูเอล คุณพ่อของดิฉันเป็นบุตรชายของ 
นาโฮร์และมิลคาห์” 25แล้วเสรมิว่า “ท่ีบ้านของเรามีฟาง 
มีหญ้ามาก และมท่ีีให้ท่านพกัแรมได้ด้วย” 26แล้วชายนัน้ 
กราบลงนมัสการพระยาห์เวห์ 27พดูว่า “ขอถวายพระพร
แด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัมเจ้านายของ
ข้าพเจ้า พระองค์มิได้ทรงหยุดย้ังท่ีจะแสดงความรัก 
มั่นคงและความซ่ือสัตย์ของพระองค์ต ่อเจ ้านาย
ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงน�าข้าพเจ้าตรงมาถึงบ้าน 
น้องชายของเจ้านายข้าพเจ้าแล้ว” 

28หญิงสาววิ่งไปบ้านของมารดา และเล่าเรื่อง
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ท้ังหมดให้ฟัง 29เรเบคาห์มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อลาบัน  
ลาบันจึงวิ่งออกไปหาชายผู้นั้นท่ีบ่อน�้า 30ท้ังนี้เพราะ
เขาเห็นห่วงท่ีจมูก และก�าไลท่ีแขนท้ังสองข้างของ 
น้องสาว และได้ยินเรเบคาห์น้องสาวเล่าว่า ชายผู้นั้น
บอกอะไรแก่นาง เขาจงึไปหาผูช้ายคนนัน้ท่ียงัยืนอยู่กบั
อูฐใกล้บ่อน�า้ 31พูดว่า “เชิญครบั ท่านเป็นผูท่ี้พระยาห์เวห์ 
ทรงอวยพร ท�าไมท่านจงึยืนอยูข้่างนอก ในเม่ือข้าพเจ้า
ได้จดัเตรยีมท่ีพักไว้ให้ท่านในบ้านแล้ว ท้ังยังหาท่ีให้อูฐ
ด้วย” 32ชายนัน้จงึเข้าไปในบ้าน และลาบันปลดสมัภาระ
ลงจากหลังอูฐ หาฟางและหญ้ามาให้อูฐกิน และตักน�้า
มาให้ผู้รับใช้ของอับราฮัมกับผู้คนที่มาด้วยได้ล้างเท้า 

33เมื่อทุกคนพร ้อมท่ีจะกินอาหารร ่วมกัน  
ผู้รับใช้ของอับราฮัมพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไม่กินจนกว่าจะ
พูดเรื่องธุระที่จะต้องพูดเสียก่อน” ลาบันตอบว่า “เชิญ
ท่านพูดเถิด” 34เขาจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของ
อับราฮัม 35พระยาห์เวห์ทรงอวยพรนายของข้าพเจ้า
อย่างมาก ให้เขาเป็นคนม่ังคัง่ พระองค์ประทานฝงูสตัว์ 
แกะ แพะ โค เงิน ทองค�า ทาสชายหญิง อูฐและลา
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ให้นายของข้าพเจ้า 36นางซาราห์ภรรยาของนายของ
ข้าพเจ้าให้ก�าเนดิบุตรชายให้นายเมือ่เขาชราแล้ว และ
เขามอบทรัพย์สมบัติท้ังหมดให้บุตรชายคนนี้ 37นาย
ให้ข้าพเจ้าสาบานว่าจะท�าตามค�าสั่งของเขาท่ีว่า ‘แม้
ฉันจะอาศยัในหมู่ชาวคานาอัน ท่านกอ็ย่าเลอืกลกูสาว
ของเขามาเป็นภรรยาลูกชายของฉันเลย 38แต่ท่านจง
ไปยังบ้านบิดาของฉัน ไปหาญาติพ่ีน้องของฉัน เพื่อ
เลือกภรรยาส�าหรับลูกชาย’ 39ข้าพเจ้าจึงถามนายของ
ข้าพเจ้าว่า ‘ถ้าหญิงผู้นั้นไม่ยอมตามข้าพเจ้ามาเล่า’ 
40นายของข้าพเจ้าก็ตอบว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้า
ซ่ึงฉันปฏิบัติตามพระประสงค์อยู่เสมอ จะทรงส่ง 
ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปกบัท่าน จะทรงให้การเดนิทาง 
ของท่านประสบความส�าเร็จ เพื่อท่านจะหาภรรยาให้
ลูกชายของฉันจากญาติพ่ีน้องและจากวงศ์ตระกูลของ
บิดา 41ท่านจะพ้นค�าสาปแช่งของฉันก็ต่อเมื่อท่านไป
พบญาติพี่น้องของฉัน และถ้าพวกเขาไม่ยอมให้นาง
แก่ท่าน ท่านจะพ้นค�าสาปแช่งของฉันเช่นเดียวกัน’ 
42วันนี้ เม่ือข้าพเจ้ามาถึงบ่อน�้า ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า  
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‘ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัมนายของ
ข้าพเจ้า โปรดให้การเดินทางท่ีข้าพเจ้าก�าลังท�าอยู่นี้
ประสบผลส�าเร็จเถิด’ 43ข้าพเจ้าก�าลังยืนอยู่ท่ีบ่อน�้านี้ 
ถ้าหญิงสาวคนหนึ่งมาตักน�้า และข้าพเจ้าจะพูดกับ
นางว่า ‘ขอให้ข้าพเจ้าด่ืมน�้าจากไหของท่านบ้างเถิด’ 
44และนางจะตอบว่า ‘เชิญซิคะ ดิฉันจะตักน�้าให้อูฐ
ของท่านด้วย’ ผู้นี้แหละจะเป็นหญิงที่พระยาห์เวห์ทรง
เลอืกให้เป็นภรรยาบุตรชายของนายข้าพเจ้า 45ข้าพเจ้า
อธิษฐานในใจยังไม่ทันจบ เรเบคาห์ก็แบกไหน�้ามา 
ตักน�้าท่ีบ่อ ข้าพเจ้าจึงพูดกับนางว่า ‘ขอน�้าให้ฉันดื่ม
บ้างเถิด’ 46นางก็รีบเอาไหน�้าลงจากบ่า พลางพูดว่า 
‘เชิญซิคะ แล้วดิฉันจะตักน�้าให้อูฐของท่านดื่มด้วย’ 
ข้าพเจ้าได้ดื่ม และนางก็ได้ตักน�้าให้อูฐดื่มด้วย 

47ข้าพเจ้าถามนางว่า ‘ท่านเป็นบุตรหญิงของใคร’ 
นางก็ตอบว่า ‘ดิฉันเป็นบุตรหญิงของเบธูเอล คุณพ่อ 
ของดฉินัเป็นบตุรชายของนาโฮร์และมลิคาห์’ ข้าพเจ้า
จึงเอาห่วงใส่จมูก และสวมก�าไลแขนท้ังสองข้าง
ให้นาง 48ข้าพเจ้ากราบลงนมัสการพระยาห์เวห์ 
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ข้าพเจ้าถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของ 
อับราฮัมนายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงน�าข้าพเจ้ามา
ในทางท่ีถูกต้อง เพ่ือเลือกบุตรหญิงของน้องชายนาย
ของข้าพเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเขา 49โปรด
บอกข้าพเจ้าเถดิว่า บัดนี ้ถ้าท่านตัง้ใจจะแสดงความรกั 
มั่นคงและความซ่ือสัตย์ต่อนายของข้าพเจ้าแล้ว  
ก็จงบอกข้าพเจ้าเถิด แต่ถ้าท่านไม่ตั้งใจจะแสดง ก็จง
บอกด้วยเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะได้ไปที่อื่น” 

50ลาบันและเบธูเอลตอบว่า “เรื่องนี้มาจาก 
พระยาห์เวห์ เราไม่อาจตดัสนิอะไรได้ 51เรเบคาห์กอ็ยู่ท่ีนี่ 
ต่อหน้าท่านแล้ว จงพานางไปเถดิ และให้นางเป็นภรรยา
บุตรชายของนายของท่าน ดังท่ีพระยาห์เวห์ตรัสไว้” 
52เมือ่ผูร้บัใช้ของอับราฮมัได้ยินดงันีก้ก็ราบลงท่ีพืน้ดนิ 
นมสัการพระยาห์เวห์ 53แล้วน�าเครือ่งประดบัเงนิ เครือ่ง
ประดบัทอง และเสือ้ผ้าออกมามอบให้แก่เรเบคาห์ เขา
ยังมอบของก�านลัมค่ีาแก่พีช่ายและมารดาของนางด้วย 

54ผู้รับใช้และผู้คนที่มาด้วยก็กินอาหาร ดื่ม และ
ค้างคนือยู่ท่ีนัน่ เม่ือทุกคนลกุขึน้ในเวลาเช้า ผูร้บัใช้พดู
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ว่า “ขอให้ข้าพเจ้ากลบัไปหานายของข้าพเจ้าเถดิ” 55แต่
พีช่ายและมารดาของเรเบคาห์ตอบว่า “ขอให้หญิงสาว
พักอยู่กับเราสักอาทิตย์หนึ่ง หรือสิบวันเถิด แล้วท่าน
จงึค่อยเดนิทางไป” 56เขาตอบว่า “อย่าให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อ
ไปเลย พระยาห์เวห์ทรงท�าให้การเดนิทางของข้าพเจ้า
ประสบความส�าเร็จแล้ว ให้ข้าพเจ้ากลับไปหานายของ
ข้าพเจ้าเถิด” 57เขาเหล่านั้นตอบว่า “เราจงเรียกหญิง
สาวมา ถามดูซิว่าเธอจะว่าอย่างไร” 58เขาจึงเรียก 
เรเบคาห์มาถามว่า “เธอจะไปกบัชายผูน้ีห้รอื” นางตอบ
ว่า “ไปค่ะ” 59ลาบันจึงอนุญาตให้เรเบคาห์ น้องสาว
พร้อมกบัแม่นมของเธอ ออกเดนิทางไปกบัผูร้บัใช้ของ
อับราฮัมและผูค้นท่ีมาด้วย 60บรรดาญาตพิีน้่องอวยพร
เรเบคาห์ กล่าวแก่นางว่า

“น้องสาวของเราเอ๋ย จงมีลูกหลาน 
 นับพันนับหมื่นเถิด 
ขอให้ลูกหลานของท่าน 
 ยึดครองประตูเมืองของศัตรูเถิด”
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61เรเบคาห์และหญิงรับใช้ท้ังหลายของนาง
เตรียมตัวออกเดินทางข้ึนบนหลังอูฐ เดินทางตาม 
ชายนั้นไป ผู้รับใช้ของอับราฮัมก็พานางออกเดินทาง

62ขณะนั้น อิสอัคกลับจากบ่อน�้าลาไคโรอี เขา
อาศัยอยู่ในดินแดนเนเกบ 63เย็นวันหนึ่ง อิสอัคออกไป
เดินเล่นในทุ่งนา เขาเงยหน้าขึ้นเห็นอูฐหลายตัวก�าลัง
เดนิตรงมา 64เรเบคาห์เงยหน้าขึน้เห็นอสิอัค จงึลงจาก
หลังอูฐ 65และถามผู้รับใช้ว่า “ชายท่ีก�าลังเดินอยู่ใน 
ทุ่งนาตรงมาหาเราเป็นใครคะ” ผู้รับใช้ตอบว่า “เขาคือ
นายของข้าพเจ้า” เธอจึงเอาผ้าคลุมหน้าไว้ 66ผู้รับใช้
เล่าให้อิสอัครู้ทุกสิ่งที่เขาได้ท�า 67อิสอัคจึงพาเรเบคาห์
เข้าไปในกระโจมท่ีเคยเป็นของนางซาราห์มารดาของ
ตน เขาแต่งงานกับเรเบคาห์ และรักนางมาก อิสอัคจึง
ได้รับการปลอบใจหลังจากมารดาเสียชีวิต

ลูกหลานของอับราฮัมจากนางเคทูราห์ 
25 1อับราฮัมแต่งงานกับหญิงอีกคนหนึ่งช่ือ 

เคทูราห์ 2นางให้ก�าเนิดศิมราม โยกชาน เมดาน  
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มีเดียน อิชบากและชูอาห์ 3โยกชานเป็นบิดาของ 
เชบาและเดดาน ลูกหลานของเดดานคืออัสชูริม  
เลทูชิมและเลอุมมิม 4ลูกหลานของมีเดียนคือเอฟา  
เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ คนทั้งหมดนี้
เป็นเชื้อสายของนางเคทูราห์ 

5อับราฮัมยกทรพัย์สมบัติท้ังหมดให้อิสอัค 6และ
ขณะท่ียังมีชีวิตอยู่อับราฮัมได้ให้ข้าวของบางอย่าง 
แก่บุตรท่ีเกิดจากหญิงอ่ืนๆ แล้วส่งไปอยู่ในดินแดน 
ทางตะวันออก ห่างไกลจากอิสอัคบุตรของตน 

มรณกรรมของอับราฮัม 
7อับราฮัมมีอายุหนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าปี 8จึงสิน้ชีวติ

ในวัยชราอันยาวนานและผาสุก ไปรวมอยู่กับบรรดา
บรรพบุรุษ 9อิสอัคและอิชมาเอลบุตรชายฝังเขาไว้ใน
ถ�้ามัคเปลาห์ตรงข้ามมัมเร ในทุ่งนาของเอโฟรน บุตร
ของโศหาร์ชาวฮิตไทต์ 10อับราฮัมซ้ือท่ีนาผนืนีจ้ากชาว
ฮิตไทต์ อับราฮัมและนางซาราห์ภรรยาถูกฝังไว้ท่ีนั่น 
11หลังจากอับราฮัมสิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าทรงอวยพร 
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อิสอัคผู้เป็นบุตร อิสอัคอาศัยอยู่ใกล้บ่อน�้าลาไคโรอี 

ลูกหลานของอิชมาเอล 
12ต่อไปนี้เป็นล�าดับวงศ์ตระกูลของอิชมาเอล 

บุตรของอับราฮัมท่ีเกิดจากนางฮาการ์ ทาสหญิง
ชาวอียิปต์ของนางซาราห์ 13ต่อไปนี้เป็นช่ือบุตรของ 
อิชมาเอลตามล�าดับ บุตรคนแรกของอิชมาเอลชื่อ 
เนบาโยท บุตรคนต่อมาชื่อเคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 
14มิชมา ดูมาห์ มัสสา 15ฮาดัด เทมา เยทูร์ นาฟิช 
และเคเดมาห์ 16คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของอิชมาเอล 
เป็นต้นตระกลูของเผ่าท้ังสบิสอง เขาต้ังช่ือหมู่บ้านและ
สถานที่พ�านักตามชื่อของตน 

17อิชมาเอลมีอายุหนึง่ร้อยสามสบิเจด็ปีกส็ิน้ชีวติ 
และไปอยู่รวมกับบรรดาบรรพบุรุษ 

18ลูกหลานของอิชมาเอลอาศัยอยู่ในเขตแดน
ระหว่างฮาวิลาห์กับชูร์ ซ่ึงอยู ่ใกล้ชายแดนอียิปต์  
ตามเส้นทางไปยังแคว้นอัสซีเรีย ต่างตั้งกระโจมพ�านัก
อยู่ต่อหน้าบรรดาพี่น้องของตน 
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III. เรื่องราวของอิสอัคและยาโคบ

ก�าเนิดของเอซาวและยาโคบ 
19ต่อไปนีเ้ป็นเรือ่งราวของอิสอัคบุตรของอับราฮัม 
20อับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคอายุสี่สิบปีเมื่อ

เขาแต่งงานกับเรเบคาห์ บุตรสาวของเบธูเอล ชาว 
อารัมจากปัดดานอารัม นางเป็นน้องสาวของลาบัน
ชาวอารัม 21อิสอัคอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์เพื่อ
ภรรยาของตน เพราะนางเป็นหมัน พระยาห์เวห์ทรง 
ฟังค�าอธษิฐานภาวนาของเขา เรเบคาห์ภรรยาของเขาก ็
ตั้งครรภ์ 22แต่บุตรแฝดในครรภ์ดิ้นเบียดกัน นางจึง
พูดว่า “ถ้าจะต้องเป็นดังนี้ ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปท�าไม” 
นางจึงไปทูลถามพระยาห์เวห์ 23และพระยาห์เวห์ตรัส
ตอบว่า

“ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของท่าน 
 ประชากรสองชาติที่เป็นอริกันจะออกมา
 จากท่าน 



102

ปฐก. 25:24

ชนชาติหนึ่งจะมีอ�านาจมากกว่าอีกชนชาติหนึ่ง 
 และคนพี่จะรับใช้คนน้อง”

24เมื่อถึงก�าหนดเวลาคลอด นางมีบุตรแฝดอยู่
ในครรภ์ 25คนแรกที่ออกมามีผิวแดง มีขนปกคลุมอยู่ 
ทั้งตัว จึงได้ชื่อว่าเอซาว 26หลังจากนั้น น้องชายของ
เขาก็ออกมา มือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้แน่น 
จึงได้ ช่ือว่ายาโคบ อิสอัคมีอายุหกสิบปีเม่ือบุตร 
ท้ังสองคนเกดิมา 27เดก็ท้ังสองคนเตบิโตข้ึน เอซาวเป็น 
นายพรานที่ช�านาญ ใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่ง ส่วนยาโคบ
เป็นคนสงบเสงีย่มชอบอยู่ในกระโจม 28อิสอัครกัเอซาว
มากกว่ายาโคบ เพราะชอบกนิเนือ้สตัว์ท่ีเอซาวล่ามาให้ 
แต่เรเบคาห์รักยาโคบมากกว่าเอซาว 

เอซาวขายสิทธิการเป็นบุตรคนแรกให้ยาโคบ 
29วันหนึ่ง ขณะท่ียาโคบก�าลังปรุงอาหารอยู่  

เอซาวกลับเข้ามาจากท้องทุ่ง เขาก�าลังหิวจัด 30จึงพูด
กับยาโคบว่า “ขอแกงสีแดงนั้นกินบ้างซิ ฉันหิวจะตาย
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อยู่แล้ว” เพราะเหตุนี้ เขาจึงได้ชื่อว่าเอโดม 31ยาโคบ
ตอบว่า “จงขายสิทธิการเป็นบุตรคนแรกให้ฉันก่อนซิ” 
32เอซาวตอบว่า “เอาไปเลย ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว  
สทิธนิัน้จะมปีระโยชน์อะไร” 33ยาโคบพูดว่า “จงสาบาน
มาก่อนซิ” เอซาวจึงสาบาน แล้วขายสิทธิการเป็น 
บุตรคนแรกของตนแก่ยาโคบ 34ยาโคบจึงให้ขนมปัง
และแกงถั่วแก่เอซาว เอซาวกิน ดื่ม แล้วก็ลุกออกไป 
ไม่สนใจสิทธิการเป็นบุตรคนแรกของตนเลย

อิสอัคที่เมืองเกราร์ 
26 1เกิดความขาดแคลนอาหารข้ึนอีกครั้ง

หนึ่งในแผ่นดิน ต่างจากครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของ 
อับราฮัม อสิอคัไปเฝ้าอาบีเมเลค กษัตรย์ิชาวฟีลสิเตยีท่ี
เมืองเกราร์ 2พระยาห์เวห์ทรงส�าแดงพระองค์แก่อิสอัค 
ตรัสว่า “อย่าลงไปอียิปต์ จงอยู่ในแผ่นดินที่เราจะบอก
ท่าน 3จงอยู่ในแผ่นดินนี้ เราจะอยู่กับท่านและอวยพร
ท่าน เพราะเราจะยกดินแดนท้ังหมดนี้ให้ท่านและ 
ลูกหลานของท่าน เราจะรักษาค�าสาบานที่เราให้ไว้แก ่
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อับราฮัมบิดาของท่าน 4เราจะให้ท่านมีลูกหลานมาก
ดจุดวงดาวในท้องฟ้า และเราจะมอบดนิแดนท้ังหมดนี้ 
ให้ลูกหลาน ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะรับพรเพราะ 
ลกูหลานของท่าน 5ท้ังนีเ้พราะอบัราฮัมเช่ือฟังเรา และ
ปฏิบัติตามค�าสั่ง บทบัญญัติ ข้อก�าหนด และกฎหมาย
ของเรา” 6อิสอัคจึงอยู่ที่เมืองเกราร์ 

7เม่ือชาวเมืองนั้นถามถึงภรรยา เขาก็ตอบว่า 
“เธอเป็นน้องสาวของฉัน” เขาไม่กล้าบอกตรงๆ ว่า 
“เธอเป็นภรรยาของฉัน” เพราะคิดว่าชาวเมืองนั้น 
จะฆ่าตนเพ่ือแย่งนางเรเบคาห์ผู ้งดงามไป 8อิสอัค 
อยู ่ ท่ีนั่นนานพอสมควร อาบีเมเลคกษัตริย ์ชาว 
ฟีลิสเตียทอดพระเนตรทางหน้าต่าง เห็นอิสอัค
ก�าลังหยอกล ้อกับนางเรเบคาห ์ภรรยาของเขา 
9กษัตริย์อาบีเมเลคจึงทรงเรียกอิสอัคมาเฝ้า ตรัสว่า 
“หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของท่านอย่างแน่นอน ท�าไม
ท่านว ่านางเป ็นน้องสาวเล ่า” อิสอัคทูลตอบว่า 
“ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะต้องถูกฆ่าเพราะนาง” 
10อาบีเมเลคจึงตรัสว่า “ท�าไมท่านจึงท�ากับเราเช่นนี ้



105

ปฐก. 26:18

คนของเราคนหนึง่อาจไปหลบันอนกบัภรรยาของท่าน 
แล้วท่านจะท�าให้เรามีความผิด” 11อาบีเมเลคจึงทรง
บัญชาประชาชนทุกคนว่า “ผูใ้ดรงัแกชายผูน้ีห้รอืภรรยา
ของเขา จะต้องถูกประหารชีวิต” 12อิสอัคหว่านพืช 
ในแผ่นดินนั้น และในปีนั้น เขาเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ได้ถึงร้อยเท่า เพราะพระยาห์เวห์ทรงอวยพรเขา 13เขา 
เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นจนมั่งมีมาก 14เขามีฝูงแกะ ฝูงโค 
พร้อมทั้งทาสจ�านวนมาก ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาเขา 

บ่อน�้าที่อยู่ระหว่างเกราร์และเบเออร์เชบา
15ชาวฟีลิสเตียถมบ่อน�้าทุกบ่อท่ีผู ้รับใช้ของ 

อับราฮัมบิดาของอิสอัคขุดไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ 16แล้ว 
อาบีเมเลคตรสักบัอิสอคัว่า “ท่านจงแยกไปจากเราเถดิ 
เพราะท่านมีก�าลังมากกว่าเรา” 17อิสอัคจึงออก
จากท่ีนั่นไปตั้งกระโจมในหุบเขาเกราร์และอยู่ท่ีนั่น  
18อิสอัคขุดบ่อน�้าท่ีชาวฟีลิสเตียถมหลังจากท่ีอับราฮัม
ถึงแก่กรรมแล้วข้ึนใหม่ บ่อน�า้เหล่านี้เป็นบ่อท่ีผู้รับใช้
ของอับราฮัมผู้บิดาขุดไว้ อิสอัคเรียกช่ือบ่อน�้าเหล่านี้
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ตามชื่อที่บิดาของตนตั้งไว้ 
19เม่ือผูร้บัใช้ของอสิอคัขุดบ่อน�า้ในหุบเขา กพ็บ

ตาน�า้ทีน่ัน่ 20คนเลีย้งสตัว์ชาวเกราร์ทะเลาะกบัคนเลีย้ง
สัตว์ของอิสอัค ต่างพูดว่า “น�้านี้เป็นของเรา” อิสอัคจึง
ตั้งชื่อบ่อน�้านั้นว่า “เอเสก” แปลว่า “การทะเลาะวิวาท” 
เพราะคนเหล่านั้นทะเลาะกับเขา 21ผู้รับใช้ของอิสอัค 
ขุดบ่อน�้าอีกบ่อหนึ่ง ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันอีก เขาจึง 
ตัง้ช่ือบ่อนัน้ว่า “สทินาห์” แปลว่า “การกล่าวหา” 22แล้ว
เขาย้ายจากท่ีนั่น ไปขุดอีกบ่อหนึ่ง ครั้งนี้ไม่มีการ
ทะเลาะวิวาทกนั เขาจงึเรยีกบ่อน�า้นัน้ว่า “เรโหโบท” แปล
ว่า “ท่ีกว้าง” และพูดว่า “บัดนี ้พระยาห์เวห์ทรงให้เราม ี
ที่กว้าง เพื่อเราจะเจริญขึ้นในแผ่นดิน” 

23อิสอัคออกจากท่ีนัน่ ขึน้ไปยังเบเออร์เชบา 24ใน
คืนนั้นพระยาห์เวห์ทรงส�าแดงพระองค์แก่เขา ตรัสว่า

“เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของท่าน 
 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน 
เราจะอวยพรท่าน และทวีจ�านวนลูกหลาน
ของท่าน 
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 เพราะเห็นแก่อับราอัมผู้รับใช้ของเรา” 

25อิสอัคจึงสร้างพระแท่นบูชาท่ีนั่น และขาน
พระนามพระยาห์เวห์ เขาตั้งกระโจมที่นั่น และผู้รับใช้
ของอิสอัคขุดบ่อน�้าขึ้นบ่อหนึ่ง

พันธสัญญากับอาบีเมเลค 
26อาบีเมเลคเสด็จจากเกราร์มาพบอิสอัคพร้อม

กับอาหุสซัทท่ีปรึกษา และฟีโคลผู ้บัญชากองทัพ  
27อิสอัคถามว่า “เหตใุดท่านจงึมาหาข้าพเจ้า ในเมือ่แต่
ก่อนนีท่้านไม่เป็นมติรกบัข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าให้
จากมา” 28คนทั้งสามตอบว่า “บัดนี้ พวกเราเห็นชัดว่า 
พระยาห์เวห์สถติกบัท่าน เราจงึเสนอว่าให้เราท�าสญัญา
ต่อกัน คือ ระหว่างเรากับท่าน ให้เราท�าพันธสัญญา
กับท่านเถิด 29ว่าท่านจะไม่ท�าร้ายเรา ดังท่ีเราไม่เคย
ท�าร้ายท่าน เราท�าแต่ความดีกับท่าน และปล่อยท่าน
ไปอย่างสนัต ิบัดนี ้ท่านได้รบัพระพรจากพระยาห์เวห์” 
30อิสอัคจึงจัดงานเลี้ยงฉลอง ทุกคนได้กิน ได้ดื่ม 
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31เช้าตรู ่วันรุ ่งข้ึน ท้ังสองฝ่ายสาบานต่อกัน  
แล้วอิสอัคจึงส่งคนเหล่านั้นกลับไป ทุกคนจากกัน
ด้วยดี 32ในวันนั้น ผู้รับใช้ของอิสอัคมาเล่าเรื่องบ่อน�้า
ท่ีพวกตนขุดให้อิสอัคฟังว่า “เราพบน�้าแล้ว” 33เขาจึง
เรียกบ่อนั้นว่าเชบา แปลว่า สาบาน และเมืองนั้นจึง
มีช่ือว่าเบเออร์เชบา แปลว่า บ่อน�้าแห่งการสาบาน  
มาจนถึงทุกวันนี้ 

ภรรยาชาวฮิตไทต์ของเอซาว 
34เม่ือเอซาวอายสุีส่บิปี เขาแต่งงานกบัยูดธิบุตร

หญิงของเบเออรชีาวฮติไทต์ และกบับาเสมัทบุตรหญิง
ของเอโลนชาวฮิตไทต์ 35บุตรสะใภ้ท้ังสองคนท�าให ้
อิสอัคและนางเรเบคาห์ทุกข์ใจมาก 

ยาโคบหลอกลวงอิสอัคเพื่อรับพร 
27 1เมื่ออิสอัคชรามาก และตามืดมัวจนมอง

ไม่เห็น เขาเรียกเอซาวบุตรคนโตเข้ามาแล้วพูดว่า  
“ลูกเอ๋ย” เอซาวถามว่า “อะไรครับพ่อ” 2อิสอัคจึงว่า 
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“ดูซิ พ่อแก่แล้ว ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร 3จงเอาอาวุธของ
ลูก คือ แล่งลูกศรและคันธนูออกไปในท้องทุ่ง ล่าสัตว์
มาให้พ่อ 4และท�าอาหารอร่อยๆ ให้พ่อกิน พ่อจะได้
อวยพรลูกก่อนที่พ่อจะตาย” 

5นางเรเบคาห์ได้ยินอิสอัคพูดกับเอซาวบุตร 
ของตน เม่ือเอซาวออกไปล่าสตัว์ในท้องทุ่งให้บิดา 6นาง
เรเบคาห์พูดกบัยาโคบบุตรของตนว่า “แม่เพิง่ได้ยินพ่อ
ของลูกพูดกับเอซาวพี่ชายของลูกว่า 7‘จงไปล่าสัตว์
มาท�าอาหารอร่อยๆ ให้พ่อกิน แล้วพ่อจะอวยพรลูก
เฉพาะพระพกัตร์พระยาห์เวห์ก่อนท่ีพ่อจะตาย’ 8นีแ่น่ะ 
ลูกเอ๋ย จงฟังแม่ และท�าตามท่ีแม่บอกเถิด 9จงไปท่ี
ฝูงสัตว์ เลือกลูกแพะอ้วนพีมาสองตัว แม่จะท�าอาหาร 
อร่อยๆ อย่างท่ีพ่อชอบ 10ลกูจะได้เอาไปให้พ่อ แล้วพ่อ
จะได้อวยพรลูกก่อนที่พ่อจะตาย” 

11ยาโคบตอบนางเรเบคาห์มารดาของตนว่า “แม่
ก็รู้ว่าเอซาวพ่ีชายของลูกเป็นคนมีขนดก แต่ลูกมีผิว
เกลี้ยง 12ถ้าพ่อคล�าตัวลูก พ่อจะรู้ว่า ลูกหลอกลวงพ่อ 
ลูกจะถูกสาปแช่งแทนที่จะได้รับพร” 13มารดาของเขา
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ตอบว่า “ให้ค�าสาปแช่งนั้นตกอยู่กับแม่เถิด ลูกเอ๋ย จง
ท�าตามท่ีแม่สัง่ รบีไปเอาลกูแพะมาให้แม่เถดิ” 14ยาโคบ 
จึงไปจับลูกแพะน�ามาให้มารดา นางเตรียมอาหาร
อร่อยอย่างท่ีอิสอัคชอบ 15แล้วนางเรเบคาห์ก็เอาเสื้อ
ตัวดีท่ีสุดของเอซาวบุตรคนโต เป็นเสื้อท่ีนางเก็บไว้
ในบ้านมาให้ยาโคบบุตรคนเล็กสวม 16เอาหนังแพะ
มาคลุมแขนและคอส่วนท่ีเกลี้ยงของเขา 17แล้วจึงส่ง
อาหารอร่อยกับขนมปังซ่ึงนางจัดท�านั้นให้ยาโคบบุตร
ชายของนาง 

18เขาจงึเข้าไปหาบิดา พดูว่า “พ่อครบั” อิสอัคพูด
ว่า “พ่ออยู่นี่ เจ้าเป็นลูกคนไหนของพ่อ” 19ยาโคบตอบ
บิดาว่า “ลูกคือเอซาว บุตรคนโตของพ่อ ลูกท�าตาม 
ท่ีพ่อสัง่ลกูแล้ว เชิญลกุข้ึนนัง่ กนิเนือ้ท่ีลกูล่ามาได้เถดิ 
เพื่อพ่อจะได้อวยพรลูก” 20อิสอัคถามบุตรของตน
ว่า “ลูกเอ๋ย ท�าอย่างไรลูกจึงล่าสัตว์มาได้เร็วเช่นนี้”  
เขาตอบว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของพ่อทรงบันดาล
ให้ลูกล่ามันได้” 21แล้วอิสอัคพูดกับยาโคบว่า “ลูกเอ๋ย  
เข้ามาใกล้ๆ พ่อเถดิ พ่อจะได้คล�าดู เพ่ือจะได้รูว่้า ลกูคอื 
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เอซาวลูกของพ่อจริงหรือไม่” 22ยาโคบก็เข้าไปใกล้ 
อิสอัคผู้บิดา อิสอัคคล�าตัวเขา พูดว่า “เสียงเป็นเสียง
ของยาโคบ แต่แขนเป็นแขนของเอซาว” 23อิสอัค 
จ�ายาโคบไม่ได้เพราะแขนของเขามีขนดกเหมือนกับ
แขนของเอซาวพีช่าย อสิอคัจงึอวยพรเขา 24แต่ถามว่า 
“ลกูคอืเอซาว ลกูของพ่อจรงิหรอื” เขาตอบว่า “ใช่ครบั” 
25อิสอัคจึงพูดว่า “จงน�าเนื้อท่ีลูกล่าได้มาให้พ่อกิน  
แล้วพ่อจะอวยพรลูก” ยาโคบจึงน�าอาหารมาให้ อิสอัค
ก็กิน ยาโคบรินเหล้าองุ่นให้ อิสอัคก็ดื่ม 26แล้วอิสอัค 
ผู้บิดาพดูกบัเขาว่า “ลกูเอ๋ย จงเข้ามาใกล้และจบูพ่อเถดิ” 
27เขาจึงเข้าไปใกล้และจูบบิดา พออิสอัคได้กลิ่นเสื้อผ้า
ของเขา ก็อวยพรเขาว่า

“ดูซิ กลิ่นลูกชายของข้า 
 เป็นเหมือนกลิ่นทุ่งนา 
ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงอวยพร 
28ขอพระเจ้าประทานน�้าค้างจากฟ้า
 และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
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ทั้งข้าวสาลีและเหล้าองุ่นใหม่แก่ลูกอย่างมาก 
29ขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้ลูก 
 ขอให้ประชาชาติทั้งหลายกราบไหว้ลูก 
ขอให้ลูกเป็นนายเหนือพี่น้อง 
 ขอให้บุตรของมารดาของลกูกราบไหว้ลกู 
ผู้ใดสาปแช่งลูกให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งด้วย 
 ผู้ใดอวยพรลูกให้ผู้นั้นได้รับพรด้วย”

30พออิสอัคอวยพรยาโคบจบแล้ว และยาโคบ 
เพิง่ออกไปพ้นจากอิสอคัผูบิ้ดา เอซาวพีช่ายกก็ลบัจาก
การล่าสัตว์ 31เขาเตรียมอาหารอร่อยยกมาให้บิดาแล้ว
พดูว่า “พ่อครบั เชญิลกุข้ึนนัง่เถดิ จะได้กนิอาหารท่ีลกู
ของพ่อล่ามาได้ แล้วจะได้อวยพรลูก” 32อิสอัคผู้บิดา
ถามเขาว่า “เจ้าเป็นใครกัน” เขาตอบว่า “ลูกคือเอซาว 
ลูกคนโตของพ่อ” 33อิสอัคตัวสั่นอย่างรุนแรง ถามว่า 
“แล้วใครเล่าท่ีได้ล่าสตัว์น�ามาให้พ่อ พ่อเพิง่กนิเสรจ็ไป
ก่อนท่ีลกูจะมาถงึ พ่ออวยพรเขาแล้ว พรนัน้จะเป็นของ
เขาตลอดไป” 34เมือ่เอซาวได้ยินบิดาพดูเช่นนี ้กร้็องไห้
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เสียงดังอย่างขมขื่น พูดว่า “พ่อครับ โปรดอวยพรลูก
ด้วยเถดิ” 35แต่อสิอัคตอบว่า “น้องของลกูมาหลอกลวง
พ่อรบัพรของลกูไปแล้ว” 36เอซาวพดูว่า “เขาช่ือยาโคบ 
นั้นถูกต้องแล้ว เขาหลอกลวงลูกสองครั้งแล้ว เขาแย่ง
เอาสทิธบุิตรคนแรกของลกูไป และบัดนีเ้ขายังมารบัพร
ของลูกไปด้วย” เอซาวยังพูดอีกว่า “พ่อไม่ได้เก็บพร 
ไว้ให้ลูกบ้างหรือ” 37อิสอัคตอบเอซาวว่า “พ่อตั้งให้เขา
เป็นนายเหนือลูกแล้ว และให้พี่น้องทุกคนเป็นผู้รับใช้ 
ของเขา พ่อจัดให้เขามีข้าวสาลีและเหล้าองุ่นมาก  
ลูกเอ๋ย พ่อจะท�าสิ่งใดให้ลูกได้อีก” 38เอซาวพูดกับบิดา
ว่า “พ่อครับ พ่อมีพรเดียวเท่านั้นหรือ โปรดอวยพร
ลูกด้วยเถิด” อิสอัคนิ่งเงียบอยู่ เอซาวก็ร้องไห้เสียงดัง 
39อิสอัคผู้บิดาจึงตอบว่า

“ท่ีอาศยัของลกูจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์
ของแผ่นดิน 
 และห่างจากน�้าค้างจากฟ้าเบื้องบน 
40ลูกจะใช้ดาบเพื่อด�ารงชีพ 
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 ลูกจะรับใช้น้องชายของลูก 
แต่เมื่อลูกทนไม่ไหว ลูกจะหักแอกของเขา
ออกจากคอของลูก”

41เอซาวอาฆาตยาโคบเพราะพรท่ีบิดาให้แก่ 
ยาโคบ เอซาวคิดในใจว่า “ใกล้จะถึงเวลาไว้ทุกข์ให้พ่อ
แล้ว เมื่อพ้นเวลานั้นฉันจะฆ่ายาโคบน้องชาย” 42เมื่อ
นางเรบาคาห์รู้ถึงแผนการของเอซาวบุตรคนโต จึงให้
คนไปเรียกยาโคบบุตรคนเล็กมา และบอกว่า “ฟังเถิด 
เอซาวพีช่ายของลกูวางแผนจะแก้แค้นและฆ่าลกู 43บดันี้ 
ลูกเอ๋ย จงท�าตามที่แม่บอกเถิด จงหนีไปอยู่กับลาบัน 
พี่ชายของแม่ที่เมืองฮาราน 44จงพักอยู่กับเขาสักระยะ
หนึ่งจนกว่าความโกรธของพี่ชายของลูกจะคลายลง 
45เมื่อพี่ชายของลูกหายโกรธ ลืมเรื่องท่ีลูกท�ากับเขา
แล้ว แม่จะส่งคนไปตามลูกกลับมา แม่ไม่ต้องการ 
สูญเสียลูกทั้งสองคนไปในวันเดียวกัน” 
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อิสอัคส่งยาโคบไปอยู่กับลาบัน
46นางเรเบคาห์พูดกับอิสอัคว่า “ดิฉันเบื่อหน่าย

หญิงชาวฮิตไทต์เต็มทีแล้ว ถ้ายาโคบจะแต่งงานกับ
หญิงพื้นบ้านชาวฮิตไทต์ด้วย ดิฉันคงจะตายแน่ๆ” 

28 1อิสอัคเรียกยาโคบมาพบและอวยพรเขา  
สัง่ว่า “ลกูอย่าแต่งงานกบัหญิงชาวคานาอนัเลย 2จงไป
ยังแคว้นปัดดานอารมัเถดิ ไปท่ีบ้านเบธเูอลบดิาของแม่
ของลูก จงแต่งงานกับหญิงท่ีนั่นซ่ึงเป็นลูกสาวคนใด
คนหนึ่งของลาบันพ่ีชายแม่ของลูก 3ขอพระเจ้าผู้ทรง
สรรพานุภาพทรงอวยพรลูก ขอพระองค์โปรดให้ลูกมี
ลูกหลานมากมายทวีจ�านวนมากขึ้นเป็นชนหลายชาติ 
4ขอพระองค์ประทานพรของอับราฮัมแก่ลูกและแก่ 
ลูกหลานท่ีมาภายหลัง เพื่อว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะได ้
ครอบครองแผ ่นดินซ่ึงเวลานี้ลูกอาศัยอยู ่อย ่าง 
คนแปลกถิน่ เป็นแผ่นดนิท่ีพระเจ้าประทานให้อับราฮัม” 
5แล้วอิสอัคส่งยาโคบไปยังแคว้นปัดดานอารัม ไปพบ 
ลาบันบุตรของเบธูเอลชาวอารัม ซ่ึงเป็นพี่ชายของ 
นางเรเบคาห์มารดาของยาโคบและเอซาว 
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เอซาวได้ภรรยาอีกคนหนึ่ง 
6เอซาวเห็นว่าอิสอัคอวยพรยาโคบ และส่งเขา

ไปยังแคว้นปัดดานอารัมเพื่อแต่งงานกับหญิงท่ีนั่น  
เอซาวรู้ด้วยว่า เมื่ออิสอัคอวยพรยาโคบ ได้สั่งยาโคบ
ไม่ให้แต่งงานกับหญิงชาวคานาอัน 7เขาเห็นว่ายาโคบ
เช่ือฟังบิดามารดาและเดนิทางไปยังแคว้นปัดดานอารมั 
8เอซาวจึงเข้าใจว่า อิสอัคบิดาของตนไม่ชอบหญิงชาว
คานาอัน 9เพราะฉะนั้น แม้จะมีภรรยาแล้วสองคน เขา
ก็ไปหาอิชมาเอลบุตรของอับราฮัม และแต่งงานกับ
บุตรหญิงของอิชมาเอลชื่อ มาหะลัท ซึ่งเป็นน้องสาว
ของเนบาโยท 

ความฝันของยาโคบ 
10ยาโคบออกจากเบเออร์เชบา เดินทางมุ่งหน้า 

ไปฮาราน 11เขามาถึงท่ีแห่งหนึ่ง ก็หยุดพักแรมท่ีนั่น 
เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหินก้อนหนึ่งมา
หนุนศีรษะ แล้วนอนที่นั่น 12เขาฝันเห็นบันไดอันหนึ่ง 
ทอดจากพื้นดินขึ้นไปสู่ท้องฟ้า และทูตสวรรค์ของ
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พระเจ้าเดินข้ึนลงบนบันไดนั้น 13พระยาห์เวห์ทรงยืน
อยู่ข้างเขา ตรัสว่า “เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของ
อับราฮัมบิดาของท่าน พระเจ้าของอิสอัค แผ่นดิน
ท่ีท่านนอนอยู่นี้เราจะให้ท่านและลูกหลานของท่าน 
14ลูกหลานของท่านจะมีจ�านวนมากเหมือนฝุ ่นผง
บนแผ่นดิน ท่านจะแผ่ขยายออกไปทางทิศตะวันตก  
ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ บรรดาเผ่าพันธุ์
ท้ังสิ้นท่ัวแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่านและเพราะ 
ลูกหลานของท่าน 15เราอยู่กับท่าน เราจะพิทักษ์รักษา
ท่านทุกแห่งท่ีท่านไปและจะน�าท่านกลบัมายังแผ่นดนินี้ 
เราจะไม่ทอดท้ิงท่าน จนกว่าเราจะได้ท�าตามท่ี
เราสัญญาไว้กับท่าน” 16ยาโคบตื่นขึ้น แล้วพูดว่า  
“พระยาห์เวห์ประทับอยู่ที่นี่แน่ทีเดียว แต่ข้าพเจ้าไม่รู้” 
17เขากลวัมาก พดูว่า “สถานท่ีแห่งนีน่้าเกรงขาม จะต้อง 
เป ็นท่ีประทับของพระเจ ้าและเป ็นประตูสวรรค ์ 
แน่ทีเดียว” 18ยาโคบลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เอาก้อนหินที่ใช้
หนนุศรีษะมาตัง้เป็นเสาศกัดิส์ทิธิ ์แล้วเทน�า้มนับนยอด
เสานั้นเพื่อถวายแด่พระเจ้า 19เขาเรียกสถานท่ีนั้นว่า 
เบธเอล ก่อนหน้านี้เมืองนั้นชื่อลูซ 
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20แล้วยาโคบกล่าวปฏิญาณว่า “ถ้าพระเจ้าทรง
อยู่กับข้าพเจ้า และทรงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าในการ
เดินทางครั้งนี้ ประทานอาหารให้กิน และเสื้อผ้าให ้
สวมใส่ 21จนข้าพเจ้ากลบัถงึบ้านของบิดาอย่างปลอดภยั  
พระยาห์เวห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า 22หินก้อนนี ้
ซ่ึงข้าพเจ้าตั้งเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นท่ีประทับของ
พระเจ้า ทุกสิง่ท่ีพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้า
จะถวายหนึ่งในสิบแด่พระองค์ 

ยาโคบไปถึงบ้านของลาบัน 
29 1ยาโคบเดินทางต่อไปจนถึงดินแดนของ

ชาวตะวันออก 2เขาเห็นบ่อน�้ากลางท้องทุ่ง มีแพะแกะ
สามฝงูนอนอยู่ข้างบ่อน�า้ เป็นบ่อท่ีเขามาตกัน�า้ให้แพะ
แกะกิน หินที่ปิดปากบ่อนั้นใหญ่ 3เมื่อแพะแกะทุกฝูง
มาพร้อมกันแล้ว ผู้เลี้ยงจะกลิ้งหินออกจากปากบ่อ  
ตักน�้าให้แพะแกะกิน แล้วกลิ้งหินปิดปากบ่อไว้ดังเดิม 
4ยาโคบถามผู้เลีย้งแกะว่า “พีน้่องเอ๋ย ท่านมาจากไหน” 
คนเหล่านั้นตอบว่า “เรามาจากเมืองฮาราน” 5ยาโคบ
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ถามว่า “ท่านรูจ้กัลาบันบุตรของนาโฮร์หรอืไม่” เขาตอบ
ว่า “รู้จัก” 6ยาโคบถามอีกว่า “ลาบันสบายดีหรือ” เขา
ตอบว่า “สบายด ีราเคลบุตรสาวของเขาก�าลงัต้อนแพะ
แกะมาโน่นไง” 7ยาโคบจึงพูดว่า “ขณะนี้ยังวันอยู่มาก 
ยังไม่ถึงเวลาต้อนแพะแกะมารวมกัน จงตักน�้าให้แพะ
แกะแล้วพามันกลับไปกินหญ้าเถิด” 8ผู้เลี้ยงตอบว่า  
“เราท�าไม่ได้ จนกว่าแพะแกะทุกฝูงจะมาพร้อมกัน 
แล้วมีผู้กลิ้งหินออกจากปากบ่อ เราจึงจะตักน�้าให้แพะ
แกะได้” 

9ขณะที่ยาโคบพูดกับเขา ราเคลก็ต้อนแพะแกะ
ของบิดามาถึง นางเป็นผู้เลี้ยงแกะ 10เมื่อยาโคบเห็น
นางราเคลบุตรหญิงของลาบันลุงของตนก�าลังต้อน
แพะแกะของลาบันมา เขาก็เดินไปที่บ่อ กลิ้งหินออก
จากปากบ่อ แล้วตกัน�า้ให้แพะแกะของลาบันลงุของตน 
11ยาโคบจูบนางราเคลและร้องไห้เสียงดัง 12ยาโคบ
บอกนางราเคลว่า เขาเป็นญาติของบิดาของนาง เป็น
บุตรของนางเรเบคาห์ นางจึงวิ่งไปบอกบิดา 13เมื่อ 
ลาบันได้ยินข่าวยาโคบบุตรของน้องสาว เขาก็ว่ิงออก
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ไปต้อนรับ สวมกอด จูบยาโคบ แล้วพามาท่ีบ้าน  
ยาโคบเล่าเรื่องท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นให้ลาบันฟัง 14ลาบัน 
จึงพูดกับยาโคบว่า “เจ้าเป็นหลานของลุงจริงๆ”  
ยาโคบพักอยู่กับลาบันหนึ่งเดือน

ภรรยาสองคนของยาโคบ 
15ลาบันพูดกับยาโคบว่า “เราเป็นญาติกัน แต่

หลานไม่ควรท�างานให้ลุงเปล่าๆ บอกมาเถิดว่า หลาน
ต้องการค่าจ้างเท่าไร” 16ลาบันมีบุตรหญิงสองคน คนพี่ 
ช่ือเลอาห์ และคนน้องช่ือราเคล 17เลอาห์มีนัยน์ตา
เศร้าซึม ราเคลรูปร่างดีและใบหน้างดงาม 18ยาโคบรัก
ราเคล เขาจึงบอกลาบันว่า “ผมจะท�างานให้ลุงเจ็ดปี
เพื่อแต่งงานกับราเคล ลูกสาวคนเล็กของลุง” 19ลาบัน
ตอบว่า “ยกให้หลานก็ดีกว่ายกให้ชายอื่น หลานจงอยู่
กับลุงเถิด” 

20ยาโคบท�างานอยู่เจ็ดปีเพื่อจะแต่งงานกับนาง
ราเคล เขารูส้กึว่าวันเวลาผ่านไปเหมอืนไม่กีว่นั เพราะ
เขารักนางมาก 21ยาโคบบอกลาบันว่า “ครบก�าหนด
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เวลาเจ็ดปีแล้ว ลุงโปรดยกลูกสาวให้แต่งงานกับหลาน
เถดิ” 22ลาบันจงึเชิญผูค้นในบรเิวณนัน้มาพร้อมกนัและ
จัดงานเลี้ยง 23ครั้นถึงเวลาค�่า เขาพานางเลอาห์บุตร
หญิงมามอบให้ยาโคบ และยาโคบก็ได้หลบันอนกบันาง 
24ลาบันให้ศิลปาห์ทาสหญิงของตนเป็นผู้รับใช้เลอาห์
บุตรสาว 25พอรุ่งเช้า ยาโคบก็รู้ว่าเป็นนางเลอาห์ เขา
จงึไปต่อว่าลาบันว่า “ท�าไมลงุท�ากบัหลานเช่นนี ้หลาน
ท�างานเพื่อแต่งงานกับราเคลมิใช่หรือ ท�าไมลุงจึงโกง
หลานเช่นนี้” 26ลาบันตอบว่า “ท่ีนี่ไม่มีธรรมเนียมท่ี
น้องจะแต่งงานก่อนพี ่27ขอให้พ้นพิธแีต่งงานสปัดาห์นี้
ไปก่อน แล้วลงุจะยกราเคลให้ ถ้าหลานจะท�างานให้ลงุ
อีกเจด็ปี” 28ยาโคบกต็กลง เม่ือสปัดาห์แห่งพิธแีต่งงาน
ผ่านไปแล้ว ลาบันกย็กนางราเคลบุตรสาวให้เป็นภรรยา
ของยาโคบ 29ลาบันให้บิลฮาห์ทาสหญิงของตนเป็น
ผู้รับใช้ราเคลบุตรหญิง 30ยาโคบจึงได้แต่งงานกับนาง
ราเคล เขารักราเคลมากกว่าเลอาห์ และท�างานให้ 
ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปี 
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บุตรของยาโคบ 
31พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่ายาโคบไม่ได้รักนาง 

เลอาห์ พระองค์จึงโปรดให้นางมีบุตร ส่วนนางราเคล
ยังคงไม่มีบุตร 32นางเลอาห์ตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชาย 
นางตั้งชื่อว่ารูเบน เพราะนางคิดว่า “พระยาห์เวห์ 
ทอดพระเนตรความทุกข์ของดฉัิน บัดนี ้สามีจะรกัดฉัิน
แน่นอน” 33นางตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชายพูดว่า 
“พระยาห์เวห์ทรงได้ยินว่าสามีไม่ได้รักดิฉัน พระองค์
จึงประทานบุตรคนนี้ให้ด้วย” นางจึงตั้งช่ือบุตรว่า 
สิเมโอน 34นางตั้งครรภ์อีก คลอดบุตรชาย และพูดว่า 
“คร้ังนี้ สามีจะต้องผูกพันกับดิฉันอย่างแน่นแฟ้น 
เพราะดิฉันคลอดบุตรชายให้เขาถึงสามคนแล้ว” นาง
จึงตั้งชื่อบุตรว่าเลวี 35นางตั้งครรภ์อีก คลอดบุตรชาย 
และพูดว่า “ครั้งนี้ ดิฉันจะสรรเสริญพระยาห์เวห์” แล้ว
ตั้งชื่อบุตรว่ายูดาห์ ต่อไปนางก็ไม่มีบุตรอีก 

30 1เมือ่นางราเคลเห็นว่าไม่มบุีตรให้ยาโคบ ก็
อิจฉาพี่สาว และบอกยาโคบว่า “ให้ดิฉันมีลูกบ้างเถิด  
มฉิะนัน้ดฉัินจะตาย” 2ยาโคบรูส้กึโกรธนางราเคล พูดว่า 
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“ฉันไม่ใช่พระเจ้านี ่พระองค์ต่างหากท�าให้เธอไม่มลีกู” 
3นางจึงพูดว่า “บิลฮาห์ทาสหญิงของดิฉันอยู่ท่ีนี่ จง
หลับนอนกับนางเถิด นางจะได้มีลูกให้ดิฉัน นางจะ
ท�าให้ดิฉันมีลูกด้วย” 4แล้วนางยกบิลฮาห์ทาสหญิงให้
หลับนอนกับสามี ยาโคบหลับนอนกับนาง 5บิลฮาห์ก็ 
ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรให้ยาโคบ 6นางราเคลพูดว่า “พระเจ้า
ทรงให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันแล้ว พระองค์ทรงฟังค�า
อธิษฐานและประทานบุตรแก่ดิฉัน” นางจึงตั้งช่ือบุตร
ว่าดาน 7บิลฮาห์ทาสหญิงของนางราเคลต้ังครรภ์อีก 
และคลอดบุตรคนท่ีสองให้ยาโคบ 8นางราเคลพูดว่า 
“ดิฉันได้ต่อสู้อย่างหนักกับพี่สาว และก็ได้ชัยชนะ”  
นางจึงตั้งชื่อบุตรว่านัฟทาลี 

9เม่ือนางเลอาห์เห็นว่าตนไม่ตั้งครรภ์อีก ก็ยก
ศิลปาห์ทาสหญิงให้หลับนอนกับยาโคบ 10ศิลปาห์
ทาสหญิงของนางเลอาห์คลอดบุตรให้ยาโคบ 11นาง 
เลอาห์พดูว่า “ดฉัินโชคดแีล้ว” นางจงึตัง้ชือ่บุตรว่ากาด 
12ศิลปาห์ทาสหญิงของนางเลอาห์คลอดบุตรคนท่ีสอง
ให้ยาโคบ 13นางเลอาห์พดูว่า “ดฉัินมคีวามสขุเหลอืเกนิ 
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หญิงทั้งหลายจะเรียกดิฉันว่ามีความสุข” นางจึงตั้งชื่อ
บุตรว่าอาเชอร์ 

14วันหนึ่ง ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวสาลี รูเบนออก
ไปในทุ่งนาพบมะเขือดูดาอิม ก็เก็บมาให้นางเลอาห์ผู้
เป็นมารดา นางราเคลพูดกับนางเลอาห์ว่า “ขอมะเขือ 
ดูดาอิมของลูกชายของพี่ให้ฉันบ้างเถิด” 

15นางเลอาห์ตอบว่า “น้องแย่งสามขีองพี่ไปแล้ว 
ยังไม่พออีกหรือ ยังจะมาแย่งมะเขือดูดาอิมจากลูก
ของพี่อีก” นางราเคลจึงว่า “ถ้าพี่ให้มะเขือดูดาอิม ฉัน
จะให้เขาหลับนอนกับพี่ในคืนนี้” 16ตกเย็นเม่ือยาโคบ 
กลับจากทุ่งนา นางเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับ พูดว่า 
“คืนนี้ คุณต้องมาอยู่กับดิฉัน เพราะดิฉันได้ให้มะเขือ 
ดูดาอิมของลูกเป็นราคาซื้อคุณมาแล้ว” ยาโคบก็หลับ
นอนกับนางเลอาห์ในคืนนั้น 17พระเจ้าทรงฟังนาง 
เลอาห์ นางตั้งครรภ์ และคลอดบุตรคนที่ห้าให้ยาโคบ 
18นางเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าประทานบ�าเหน็จรางวัล
แก่ดิฉันเพราะดิฉันยกทาสหญิงให้สามี” นางจึงตั้งช่ือ 
บุตรนั้นว่าอิสสาคาร์ 19นางเลอาห์ตั้งครรภ์อีก และ
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ปฐก. 30:27

คลอดบตุรคนท่ีหกให้ยาโคบ 20พดูว่า “พระเจ้าประทาน
ของขวัญที่ประเสริฐให้ดิฉัน บัดนี้ สามีจะให้เกียรติแก่
ดิฉัน เพราะดิฉันได้คลอดบุตรหกคนให้เขา” ดังนั้น  
นางจงึตัง้ช่ือบุตรว่าเศบูลนุ 21ต่อมา นางคลอดบุตรหญิง 
และตั้งชื่อว่าดีนาห์ 

22พระเจ้าทรงระลึกถึงนางราเคล ทรงฟังนาง
และบันดาลให้นางมบุีตร 23นางตัง้ครรภ์และคลอดบุตร  
พูดว่า “พระเจ้าทรงให้ดิฉันพ้นจากความอับอาย”  
24นางตั้งชื่อบุตรว่าโยเซฟ พูดว่า “ขอพระยาห์เวห์ทรง
เพิ่มบุตรให้ดิฉันอีกคนหนึ่งเถิด” 
 

ยาโคบร�่ารวย 
25เมือ่นางราเคลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบพดูกบั

ลาบันว่า “ปล่อยหลานไปเถิด ขอให้หลานกลับบ้านไป
ยังแผ่นดินของหลาน 26หลานท�างานรับใช้ลุงเพื่อได้
ภรรยา ขอลุงปล่อยให้ภรรยาและบุตรไปกับหลานเถิด 
ลงุรูด้ว่ีาหลานท�างานให้ลงุเตม็ท่ีแล้ว” 27ลาบันตอบเขา
ว่า “ถ้าลุงท�าให้หลานพอใจ ลุงรู้จากการเสี่ยงทายว่า 
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พระยาห์เวห์ทรงอวยพรลุงเพราะเห็นแก่หลาน” 28แล้ว
เขาเสริมว่า “หลานอยากไดค้า่จ้างอะไร จงบอกมาเถิด 
ลุงจะให้” 29ยาโคบตอบว่า “ลุงรู้ดีว่าหลานท�างานให้ลุง
อย่างไร และฝูงสัตว์ของลุงอยู่กับหลานเป็นอย่างไร 
30ก่อนหลานมาอยู่ ลุงมีฝูงสัตว์เพียงเล็กน้อย แต่บัดนี้
ฝูงสัตว์ได้ทวีจ�านวนมหาศาล พระยาห์เวห์ทรงอวยพร
ลุง เพราะเห็นแก่หลาน เมื่อไรหลานจะได้ท�างานเพื่อ
ครอบครวัของหลานเองบ้าง” 31ลาบันถามว่า “ลงุต้องให้
อะไรแก่หลาน” ยาโคบตอบว่า “ลงุไม่ต้องให้อะไรท้ังสิน้ 
หลานจะเลี้ยงดูฝูงสัตว์ของลุงต่อไป ถ้าลุงตกลงตามนี้

32วันนี้หลานจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ท้ังหมด จะคัด
แกะสีด�าทุกตัวและคัดแพะที่มีจุดหรือด่างแยกไว้ สัตว์
เหล่านี้จะเป็นค่าจ้างของหลาน 33ในภายหน้าลุงจะเห็น
ได้ง่าย ถ้าหลานไม่ซ่ือสตัย์ต่อลงุ เมือ่ลงุมาตรวจค่าจ้าง
ของหลาน เห็นว่าแพะตัวใดไม่ด่างหรือไม่มีจุด หรือ
แกะตัวไหนไม่ด�า ลุงก็จะได้รู้ว่าหลานเอาของลุงมา” 
34ลาบันตอบว่า “ดีแล้ว ตกลงตามท่ีหลานพูดเถิด”  
35วันนั้น ลาบันคัดแพะตัวผู้ท่ีมีลายหรือจุด และแพะ 
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ปฐก. 30:43

ตัวเมียท้ังหมดท่ีด่างหรือมีจุด หรือมีด่างขาวตามตัว  
ท้ังยังต้อนแกะด�าท้ังหมดให้ลูกชายของตนคุมฝูง 
36ต้อนไปให้ห่างจากยาโคบเป็นระยะทางเดินสามวัน 
ส่วนยาโคบยังคงเลี้ยงดูฝูงสัตว์ของลาบันต่อไป 

37ยาโคบตดักิง่ไม้สดจากต้นปอปล่า ต้นอัลมอนด์ 
ต้นเพลน ลอกเปลือกออกให้เป็นลายขาว ท�าให้เห็น
ส่วนสีขาวของกิ่งนั้น 38แล้ววางกิ่งไม้เหล่านี้ไว้ที่รางน�้า 
ต่อหน้าฝูงสัตว์ท่ีมาดื่มน�้า เพราะสัตว์จะผสมพันธุ์กัน
เม่ือมาดืม่น�า้ 39แพะผสมพนัธุก์นัข้างหน้ากิง่ไม้เหล่านัน้ 
ก็ออกลูกตัวลาย ด่าง และเป็นจุด 40ยาโคบแยกแกะ
ออกให้มองฝูงแพะตัวลายและตัวด�าของลาบัน ดังนั้น  
เขาจงึมฝีงูสตัว์ของตนเองแยกจากฝงูของลาบัน 41เมือ่
สัตว์ตัวท่ีแข็งแรงผสมพันธุ์ ยาโคบก็วางกิ่งไม้นี้ไว ้
ข้างหน้ารางน�้าของสัตว์ เพ่ือมันจะได้ผสมพันธุ์กัน 
ข้างหน้ากิ่งไม้ 42เขาไม่วางกิ่งไม้ไว้ข้างหน้าสัตว์ท่ี
อ่อนแอ ดังนั้น สัตว์ท่ีอ่อนแอจึงตกเป็นของลาบัน  
และตวัท่ีแข็งแรงเป็นของยาโคบ 43ยาโคบจงึร�า่รวยมาก 
มีฝูงสัตว์จ�านวนมาก มีทาสชายหญิง อูฐและลา 
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ยาโคบหลบหนี 
31 1ยาโคบได ้ ยินบุตรของลาบันพูดว ่า  

“ยาโคบได้เอาทุกอย่างของพ่อเราไปหมด เขาได้ทรพัย์
สมบัตเิหล่านีม้าจากพ่อของเรา” 2ยาโคบสงัเกตว่าท่าที
ของลาบันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน 3พระยาห์เวห์ตรัสกับ 
ยาโคบว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินของบรรพบุรุษ ไปยัง
ถิ่นก�าเนิดของท่าน เราจะอยู่กับท่าน” 4ยาโคบจึงใช้
คนไปเรียกนางราเคลและเลอาห์มาพบในท้องทุ่งที่เขา
เลี้ยงสัตว์ 5แล้วบอกภรรยาท้ังสองคนว่า “ฉันสังเกต
เห็นบิดาของเธอมีท่าทีต่อฉันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน 
แต่พระเจ้าของบิดาฉันสถิตกับฉัน 6เธอทั้งสองคนรู้ว่า
ฉันท�างานให้พ่อของเธอจนสุดก�าลัง 7แต่พ่อของเธอ
ยังโกงฉัน เขาเปลี่ยนค่าจ้างของฉันสิบครั้งแล้ว แต่
พระเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้เขาท�าร้ายฉัน” 8เม่ือเขา
พูดว่า “สัตว์ที่มีจุดจะเป็นค่าจ้างของหลาน” สัตว์ทั้งฝูง
ก็ตกลูกมีจุด เม่ือเขาว่า “สัตว์ลายจะเป็นค่าจ้างของ
หลาน” สัตว์ท้ังฝูงก็ตกลูกมีลาย 9พระเจ้าทรงเอาฝูง
สตัว์ของพ่อของเธอมาให้ฉัน 10เมือ่ถงึฤดสูตัว์ผสมพนัธุ์ 
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ฉันฝันเห็นแพะตวัผูท่ี้ก�าลงัจะผสมพนัธุต่์างมลีายหรอืมี
จุดหรือด่าง 11ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรียกฉันในฝันว่า  
“ยาโคบ” ฉันตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี”่ 12ทูตสวรรค์กล่าวว่า 
“จงเงยหน้าข้ึนและมองดแูพะตวัผูท่ี้ก�าลงัผสมพนัธุน์ัน้
มีลาย มีจุดหรือด่าง เพราะเราได้เห็นทุกอย่างที่ลาบัน
ท�ากบัท่าน 13เราคอืพระเจ้าซ่ึงส�าแดงพระองค์แก่ท่านท่ี 
เบธเอล ท่ีนั่นท่านได้เทน�้ามันเจิมเสาหินเพ่ือถวาย 
แก่เรา และกล่าวปฏิญาณไว้ บัดนี้ จงลุกขึ้น ออกจาก
แผ่นดินนี้ กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน”

14นางราเคลและเลอาห์ตอบว่า “พ่อของเรา 
ไม่เหลือมรดกอะไรไว้ให้เราอีก 15พ่อท�ากับเราเหมือน
เราเป็นคนต่างถิ่น พ่อขายเรา และใช้เงินท่ีได้มาจาก
เราหมดแล้วด้วย 16ทรัพย์สินท้ังหมดท่ีพระเจ้าทรง 
น�าไปจากพ่อของเรา จะตกเป็นของเราและของลูก  
จงท�าตามที่พระเจ้าตรัสกับท่านเถิด” 

17ยาโคบจัดให ้ บุตรและภรรยาข้ึนหลังอูฐ  
18ต้อนฝูงสัตว์ท้ังหมด พร้อมกับทรัพย์สินท่ีได้มาท่ี 
ปัดดานอารัม กลับไปหาอิสอัคบิดาของเขาในแผ่นดิน
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คานาอัน 19ส่วนลาบันนั้นออกไปตัดขนแกะ นางราเคล 
ขโมยรูปเคารพของบิดาไปด้วย 20ยาโคบได้ลวงลาบัน
ชาวอารัมโดยไม่บอกให้รู้ว่าเขาจะหลบหนีไป 21เขา 
จากไปพร้อมกับทุกสิ่งท่ีเป็นของเขา ออกเดินทาง 
ข้ามแม่น�้า มุ่งหน้าไปทางภูเขากิเลอาด 

ลาบันติดตามยาโคบ 
22สามวนัต่อมา ลาบันรูว่้ายาโคบหลบหนไีปแล้ว 

23เขาจึงพาญาติพี่น้องติดตามยาโคบเป็นเวลาเจ็ดวัน 
จนกระท่ังมาทันท่ีภูเขากิเลอาด 24คืนนั้นพระเจ้า
ทรงส�าแดงพระองค์แก่ลาบันชาวอารัมในฝัน ตรัสว่า  
“อย่าพดูรนุแรงกบัยาโคบ” 25ลาบันตดิตามไปทันยาโคบ 
ณ ท่ีซ่ึงยาโคบตั้งกระโจมอยู่บนเนินเขา ลาบันก็ต้ัง
กระโจมอยู่บนภูเขากิเลอาด 

26ลาบันพูดกับยาโคบว ่า “ท�าไมหลานจึง 
หลอกลวงลุง พาลูกสาวของลุงหลบหนีมาเหมือนกับ
ว่าลูกของลุงเป็นเชลยสงคราม 27ท�าไมหลานจึงหลอก
ลวงลุง หลบหนีมาโดยไม่บอกกล่าว ไม่เช่นนั้นลุง
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จะจัดเลี้ยงส่งให้มีการร้องเพลง เล่นร�ามะนาและพิณ
ด้วยความยินดี 28หลานไม่ยอมแม้แต่จะให้ลุงจูบอ�าลา
ลูกสาวและหลานๆ หลานท�าอะไรโง่เหลือเกิน 29ลุงมี
อ�านาจพอท่ีจะท�าร้ายหลาน แต่เม่ือคืนนี้พระเจ้าของ
บิดาของหลานทรงห้ามลงุว่า ‘อย่าพดูรนุแรงกบัยาโคบ’ 
30ลุงรู้ว่าหลานจากมาเพราะรู้สึกว้าเหว่อยากกลับบ้าน
บิดาของหลาน แต่ท�าไมหลานจึงต้องขโมยรูปเคารพ
ของลุงมาด้วย” 

31ยาโคบตอบว่า “หลานกลัวลุงจะแย่งลูกสาว
ของลุงกลับไป 32แต่ถ้าลุงพบรูปเคารพนั้นอยู่กับผู้ใด  
ผู้นั้นจะต้องตายแน่นอน เชิญลุงค้นหาดูเองต่อหน้า
ญาตพ่ีิน้อง ถ้าลงุพบสิง่ใดท่ีเป็นของลงุ กจ็งน�าไปเถดิ” 
ยาโคบไม่รู้ว่านางราเคลเป็นผู้ขโมยรูปเคารพ 33ลาบัน
เข้าไปดูในกระโจมของยาโคบ แล้วเข้าไปค้นกระโจม
ของนางเลอาห์ กระโจมของทาสหญิงท้ังสองคน แต่
ก็หารูปเคารพไม่พบ เขาออกจากกระโจมของนาง 
เลอาห์เข้าไปในกระโจมของนางราเคล 34นางราเคลน�า
รูปเคารพซ่อนไว้ใต้กูบอูฐแล้วนั่งทับไว้ ลาบันค้นดู 
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ท่ัวกระโจม แต่ไม่พบ 35นางราเคลบอกบิดาว่า “คณุพ่อ 
อย่าโกรธเคืองลูกเลย ท่ีลูกมิได้ลุกขึ้นต้อนรับคุณพ่อ 
เนื่องจากลูกมีประจ�าเดือน” ลาบันก็ค้นหา แต่ไม่พบ
รูปเคารพ 

36ยาโคบรู้สึกโกรธจึงต่อว่าลาบันพูดว่า “หลาน
ได้ล่วงเกนิหรอืท�าผดิสิง่ใดต่อลงุ ลงุจงึไล่ตดิตามหลาน
เช่นนี ้37ลงุค้นดขู้าวของท้ังหมดของหลานแล้ว มสีิง่ใด
ที่เป็นของลุง จงน�าออกมาที่นี่ต่อหน้าญาติพี่น้องของ
หลานและของลุงซิ เขาจะได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิด 
38หลานอยู่กับลุงมายี่สิบปีแล้ว แพะแกะของลุงไม่เคย
แท้งลูก หลานไม่เคยกินลูกแกะตัวผู้จากฝูงสัตว์ของ
ลุงเลย 39เมื่อสัตว์ป่าฆ่าแกะ หลานไม่เคยน�าซากมา
ให้ลุงดู แต่ชดใช้ค่าเสียหายจากฝูงสัตว์ของหลานเอง  
ลุงเรียกร้องค่าชดใช้จากหลาน ไม่เพียงส�าหรับสัตว์ท่ี
ถกูขโมยเวลากลางวันเท่านัน้ แต่ส�าหรบัสตัว์ท่ีถกูขโมย
เวลากลางคนืด้วย 40ตอนกลางวนัหลานถกูแดดแผดเผา 
ตอนกลางคืนหลานต้องทนความหนาวและต้อง 
อดหลบัอดนอน 41เป็นเช่นนีม้าตลอดย่ีสบิปีท่ีหลานอยู่
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กบัลงุ หลานท�างานรบัใช้ลงุเป็นเวลาสบิสีปี่เพือ่ได้บุตร
หญิงสองคนของลุง และท�างานอีกหกปีเพื่อได้ฝูงสัตว์
ของลุง ถึงกระนั้น ลุงก็ยังเปลี่ยนค่าจ้างของหลานถึง 
สิบครั้ง 42ถ้าพระเจ้าของบิดาของหลาน พระเจ้าของ 
อับราฮัม พระผู้ทรงน่าเกรงขามของอิสอัคไม่สถิต
กับหลานแล้ว ลุงคงส่งหลานกลับไปมือเปล่าเป็นแน่  
แต่พระเจ้าทรงเห็นความยากล�าบาก และงานท่ีหลาน
ท�าด้วยความเหน็ดเหนื่อย เมื่อคืนนี้ พระองค์จึงทรง
ตัดสินให้เรา” 

ยาโคบและลาบันท�าพันธสัญญา 
43ลาบันตอบยาโคบว่า “ผู้หญิงและเด็กๆ เหล่านี้

เป็นลูกสาวและเป็นหลานของลุง ฝูงสัตว์ก็เป็นของลุง 
ทุกสิ่งที่หลานเห็นก็เป็นของลุงด้วย วันนี้ลุงท�าอะไรให้
ลูกสาวของลุง และลูกๆ ที่ลูกสาวของลุงให้ก�าเนิดมา
เช่นนี้ 44ลุงกับหลานจงมาท�าพันธสัญญากันเถิด และ
ให้มีพยานระหว่างลุงกับหลาน” 

45ยาโคบจึงน�าหินก้อนหนึ่งต้ังเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ 
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46แล้วพูดกับญาติพ่ีน้องว่า “จงไปเก็บก้อนหินมา”  
คนเหล่านั้นขนก้อนหินมากองไว้ แล้วกินอาหารข้าง 
กองหินนั้น 47ลาบันเรียกท่ีนั้นว่าเยการ์สหดูธา ส่วน 
ยาโคบเรยีกว่ากาลเอด 48ลาบันพูดว่า “หินกองนีจ้ะเป็น
พยานระหว่างลุงกับหลานในวันนี้” เพราะฉะนั้น ที่นั่น
จงึได้ช่ือว่ากาลเอด 49และมิสปาห์ด้วย เพราะลาบันพดู
ว่า “ขอให้พระยาห์เวห์ทรงพทัิกษ์รกัษาเราในขณะท่ีเรา
แยกจากกัน 50ถ้าหลานท�าร้ายลูกสาวของลุง หรือไป
แต่งงานกบัหญิงอ่ืนนอกจากลกูสาวของลงุ แม้ไม่มีใคร 
อยู่กับเรา จงจ�าไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่าง
ลุงกับหลาน” 51ลาบันพูดกับยาโคบอีกว่า “จงดูหิน
กองนี้และเสาศักดิ์สิทธิ์ที่ลุงตั้งไว้ระหว่างลุงกับหลานซิ  
52ท้ังกองหินและเสาศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นพยานว่าลุงจะ 
ไม่ข้ามเขตกองหินนี้ไปท�าร้ายหลาน หลานจะไม่ข้าม 
เขตกองหินนี้มาท�าร้ายลุง 53พระเจ้าของอับราฮัม 
พระเจ้าของนาโฮร์จะทรงเป็นผู ้ตัดสินระหว่างเรา”  
ยาโคบก็สาบานต่อพระผู้ทรงน่าเกรงขามของอิสอัค
บิดาของตน 54เขาฆ่าสัตว์ถวายบูชายัญบนภูเขานั้น 
เชิญญาติพี่น้องร่วมกินอาหาร เขาทุกคนกินอาหาร 
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และพักแรมบนภูเขาในคืนนั้น
32 1เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ลาบันจูบลาอวยพรบุตร

หญิงและหลานๆ ออกเดินทางกลับไปบ้าน 2ขณะท่ี
ยาโคบก�าลังเดินทาง ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาพบเขา 
3เมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์ เขาพูดว่า “นี่เป็นค่ายของ
พระเจ้า” เขาจึงตั้งชื่อสถานที่นั้นว่ามาหะนาอิม 
 

ยาโคบเตรียมพบเอซาว 
4ยาโคบส่งผู้น�าสารล่วงหน้าไปพบเอซาวพี่ชาย

ในแผ่นดินเสอีร์ ทุ่งกว้างแห่งเอโดม 5สั่งว่า “จงพูดกับ 
เอซาวพี่ชายของฉันว่าดังนี้ ยาโคบผู้รับใช้ของท่าน 
พูดว่า ข้าพเจ้าอาศัยอยู่กับลาบันเหมือนคนแปลกถิ่น
มาจนถึงบัดนี้ 6ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของโค ลา ฝูงแพะแกะ 
และทาสชายหญิง ข้าพเจ้าส่งผู้น�าสารเหล่านี้มาเรียน
ท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า โดยหวังว่าจะได้รับ
ความกรุณาจากท่าน” 7ผู ้น�าสารกลับมาหายาโคบ  
พดูว่า “เราไปหาเอซาวพีช่ายของท่านมาแล้ว เขาก�าลงั
เดินทางมาพบท่าน มีคนมาด้วยสี่ร้อยคน” 
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8ยาโคบกลัวและเป็นทุกข์มาก เขาแบ่งผู ้คน
ที่มาด้วยออกเป็นสองพวก ทั้งแบ่งแพะแกะ ฝูงโคและ
อูฐด้วย 9คิดในใจว่า “ถ้าเอซาวมาโจมตีพวกแรก อีก
พวกหนึ่งก็จะหลบหนีไปได้” 10แล้วยาโคบอธิษฐานว่า  
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัมบรรพบุรุษ 
และพระเจ้าของอิสอัคบิดาของข้าพเจ้า พระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘จงกลับไปยังแผ่นดินของท่าน ไปหา
ญาตพิีน้่องของท่าน เราจะบันดาลให้ทุกอย่างเรยีบร้อย’ 
11ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้รับความรักมั่นคง และความ
ซ่ือสัตย์ท่ีทรงส�าแดงต่อผู ้รับใช้ของพระองค์ เมื่อ
ข้าพเจ้าข้ามแม่น�้าจอร์แดนไปนั้น ข้าพเจ้ามีแต่ไม้เท้า
เพียงอันเดียว บัดนี้ ข้าพเจ้ากลับมาพร้อมด้วยฝูงคน
และฝูงสัตว์สองกลุ่ม 12ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้
รอดพ้นจากมือของเอซาวพี่ชายของข้าพเจ้าด้วยเถิด 
ข้าพเจ้ากลัวว่าเขาจะโจมตีและท�าร้ายข้าพเจ้า ภรรยา
และบุตร 13แต่พระองค์เคยตรัสว่า ‘เราจะบันดาลให้
ทุกอย่างเรียบร้อย จะท�าให้ท่านมีลูกหลานจ�านวนมาก
นับไม่ถ้วนเหมือนเม็ดทรายตามชายทะเล’” 14คืนนั้น  
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ยาโคบพักแรมอยู่ที่นั่น 
เขาเลือกของก�านัลจากสัตว์ท่ีเขามีอยู่ให้เอซาว

พี่ชาย คือ 15แพะเพศเมียสองร้อยตัว เพศผู้ยี่สิบตัว 
แกะเพศเมียสองร้อยตัว เพศผู้ยี่สิบตัว 16อูฐแม่ลูกอ่อน
สามสิบตัวพร้อมกับลูกโคเพศเมียสี่สิบตัว เพศผู้สิบตัว 
ลาเพศเมียยี่สิบตัว เพศผู้สิบตัว 17เขามอบสัตว์เหล่านี้
ให้ผู้รับใช้ดูแล โดยแยกกันแต่ละฝูง สั่งว่า “จงต้อนฝูง
สัตว์เดินทางไปข้างหน้า ท้ิงระยะห่างกันพอสมควร” 
18เขาสั่งผู้ท่ีน�าหน้าว่า “เม่ือเอซาวพี่ชายของข้าพเจ้า
พบท่าน ถามว่า ‘ท่านเป็นคนของใคร ท่านก�าลงัไปไหน 
สตัว์ท่ีก�าลงัต้อนอยู่นีเ้ป็นของผูใ้ด’ 19ท่านจะต้องตอบว่า 
‘เป็นของยาโคบผู้รับใช้ของท่าน นี่เป็นของก�านัลที่เขา
ส่งให้เอซาวนายของข้าพเจ้า ส่วนยาโคบนั้นก�าลังตาม
มา’” 20เขาสั่งผู้น�าฝูงที่สอง ที่สาม และทุกคนที่ต้อนฝูง
สตัว์อย่างเดยีวกนัว่า เม่ือท่านพบเอซาว 21ท่านต้องพดู
กับเขาเช่นนี้ว่า “ยาโคบผู้รับใช้ของท่านก�าลังตามมา” 
ยาโคบคิดว่า “ข้าพเจ้าจะส่งของก�านัลล่วงหน้าไปก่อน 
เพื่อเอาใจเขา เขาคงจะต้อนรับอย่างดี เม่ือข้าพเจ้า
ไปพบเขา” 22ฝูงสัตว์ท่ีเป็นของก�านัลล่วงหน้าไปก่อน  
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คืนนั้นยาโคบพักแรมอยู่ในกระโจม 

ยาโคบต่อสู้กับพระเจ้า 
23คืนนั้น ยาโคบลุกข้ึน พาภรรยาท้ังสองคน 

ทาสหญิงทั้งสองคน บุตรทั้งสิบเอ็ดคนเดินข้ามล�าธาร
ยับบอกตรงท่ีตื้น 24เขาส่งบุตรภรรยาข้ามล�าธารและ
ส่งทรัพย์สมบัติท้ังหมดไปด้วย 25เหลือแต่ยาโคบ 
ตามล�าพัง 

บุรุษผู ้หนึ่งต่อสู ้กับเขาจนรุ ่งสาง 26เม่ือบุรุษ 
ผู้นั้นเห็นว่า จะเอาชนะยาโคบไม่ได้ ก็ทุบข้อต่อสะโพก
ของเขา สะโพกของยาโคบกเ็คลด็ไปขณะท่ีเขาต่อสูก้นั
อยู่ 27บุรุษนั้นจึงว่า “ปล่อยฉันไปเถิด เพราะสว่างแล้ว” 
ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยท่านไปจนกว่า
ท่านจะอวยพรข้าพเจ้า” 28บุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่า 
“ท่านชื่ออะไร” ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ” 
29บุรษุผูน้ัน้จงึว่า “ชือ่ของท่านจะไม่ใช่ยาโคบอีก แต่ช่ือ
อิสราเอล เพราะท่านได้ต่อสู้กับพระเจ้าและกับมนุษย ์
แล้วท่านก็ชนะ” 30ยาโคบจึงขอร้องว่า “โปรดบอกช่ือ
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ของท่านแก่ข้าพเจ้าด้วย” เขาตอบว่า “ท่านถามช่ือของ
ฉันไปท�าไม” แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่น 

31ยาโคบจึงเรียกชื่อสถานท่ีนั้นว่าเปนูเอล พูด
ว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าอย่างเต็มตาแล้วยังมีชีวิต
อยู่ได้” 32ดวงอาทิตย์ก�าลังขึ้นเม่ือยาโคบผ่านเปนูเอล 
เดินกะโผลกกะเผลกเพราะสะโพกเคล็ด 33ด้วยเหตุนี้ 
ชาวอิสราเอลจงึไม่กนิเส้นเอน็ท่ีข้อต่อสะโพกจนกระท่ัง
ทุกวันนี้ เพราะยาโคบถูกทุบตรงข้อต่อสะโพกนั่นเอง 
 

ยาโคบพบเอซาว 
33 1เม่ือยาโคบเงยหน้าขึน้ กเ็ห็นเอซาวก�าลงัมา 

มีคนมาด้วยสี่ร ้อยคน เขาจึงแยกบุตรให้อยู ่กับ 
นางเลอาห์ นางราเคล และทาสหญิงทั้งสองคน 2เขา
ให้ทาสหญิงทั้งสองคนกับลูกๆ เดินไปข้างหน้า ต่อมา
เป็นนางเลอาห์กบัลกูๆ นางราเคลกบัโยเซฟอยู่สดุท้าย 
3ยาโคบเดินไปข้างหน้า กราบลงท่ีพื้นดินเจ็ดครั้ง  
จนมาถงึพีช่าย 4เอซาวว่ิงออกมารบั สวมกอด ซบหน้า 
ท่ีคอ จบูยาโคบ ท้ังสองคนร้องไห้ 5เม่ือเอซาวเห็นบรรดา 
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ผู้หญิงกับเด็กๆ ก็ถามว่า “พวกที่มาด้วยนี้เป็นใครกัน” 
ยาโคบตอบว่า “เป็นลูกๆ ท่ีพระเจ้าทรงพระกรุณา
ประทานให้กับผู้รับใช้ของพ่ี” 6แล้วทาสหญิงท้ังสอง
คนกับลูกๆ ก็เข้ามากราบ 7ต่อมานางเลอาห์กับลูกๆ 
ก็เข้ามากราบ ในท่ีสุด นางราเคลกับโยเซฟก็เข้ามา 
กราบด้วย 

8เอซาวถามอีกว่า “ท�าไมน้องจงึส่งฝงูสตัว์ท่ีพีพ่บ
มาก่อนเล่า” ยาโคบตอบว่า “เพื่อจะได้รับความกรุณา
จากเจ้านายของน้อง” 9เอซาวจึงว่า “น้องรัก พี่มีมาก
พอแล้ว น้องจงเก็บของน้องไว้เถิด” 10ยาโคบก็ย�้าว่า 
“อย่าเลย ถ้าพี่กรุณาน้อง โปรดรับของก�านัลที่น้องให้
ไว้เถิด น้องเห็นหน้าพี่ก็เหมือนเห็นพระพักตร์พระเจ้า 
เพราะพี่ได้กรุณาต้อนรับน้อง 11จงรับของก�านัลที่น้อง
น�ามาให้พี่เถิด พระเจ้าทรงพระกรุณาน้อง ประทาน
ทุกสิ่งท่ีต้องการ” ยาโคบรบเร้าจนเอซาวยอมรับของ
ก�านัลนั้น 
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ยาโคบแยกทางกับเอซาว 
12เอซาวพูดว่า “เราจงออกเดินทางไปเถิด พี่จะ

ไปพร้อมกับน้อง” 13ยาโคบตอบว่า “เจ้านายของน้อง 
รู้ดีว่า พวกเด็กๆ อ่อนแอ น้องต้องค�านึงถึงบรรดาแกะ
และโคแม่ลูกอ่อนด้วย ถ้าขืนต้อนให้รีบเดิน แม้เพียง 
วันเดียว สัตว์จะตายหมด 14ขอเจ้านายของน้อง 
ล่วงหน้าผู้รับใช้ไปก่อนเถิด แล้วน้องจะตามไปเร็วเท่า
ท่ีเด็กๆ และฝูงสัตว์จะไปได้ จนกว่าจะไปพบเจ้านาย
ของน้องที่เสอีร์” 15เอซาวพูดว่า “ถ้าเช่นนั้น ขอให้พี่ทิ้ง 
คนของพี่ไว้กับน้องด้วย” แต่ยาโคบถามว่า “ท�าไมเล่า 
ขอเจ้านายของน้องโปรดปรานน้องก็พอแล้ว” 16วันนั้น 
เอซาวเดินทางกลับสู่เสอีร์ 17ส่วนยาโคบออกเดินทาง
ไปสุคคท เขาสร้างบ้านส�าหรับตน และเพิงส�าหรับ 
ฝูงสัตว์ ที่นั่นจึงได้ชื่อว่าสุคคท 

ยาโคบมาที่เชเคม 
18เม่ือเดินทางกลับจากปัดดานอารัม ยาโคบ

มาถึงเมืองเชเคมในแผ่นดินคานาอันอย่างปลอดภัย 
เขาต้ังกระโจมตรงหน้าเมือง 19และซ้ือท่ีนาซ่ึงเขา 
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ตั้งกระโจมจากลูกหลานของฮาโมร์บิดาของเชเคม  
เป็นราคาหนึ่งร้อยเหรียญเงิน 20เขาสร้างพระแท่นบูชา
ไว้ที่นั่น และเรียกว่า “เอล พระเจ้าแห่งอิสราเอล”

 
ดีนาห์ถูกข่มขืน 

34 1ดีนาห์บุตรหญิงของยาโคบท่ีเกิดจากนาง
เลอาร์ ออกไปเยี่ยมหญิงสาวของแผ่นดินนั้น 2เชเคม
บุตรชายของฮาโมร์ชาวฮีไวต์ ผู้ปกครองแผ่นดินนั้น
เห็นนางเข้า ก็จับนางไว้บังคับให้ร่วมหลับนอนและ
ข่มขืนนาง 3แต่แล้วเขารู้สึกผูกพันกับดีนาห์บุตรหญิง
ของยาโคบ และรักนาง พยายามพูดปลอบใจนาง 
4เชเคมพูดกับฮาโมร์บิดาของตนว่า “กรุณาไปสู่ขอ 
หญิงสาวคนนี้มาเป็นภรรยาของลูกเถิด” 5ยาโคบรู้ว่า
เชเคมท�าให้บุตรหญิงต้องอับอาย แต่บรรดาบุตรชาย
ก�าลังเลี้ยงสัตว์อยู่ในท้องทุ่ง ยาโคบจึงมิได้พูดอะไร 
จนกระทั่งบรรดาบุตรชายกลับมา 
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ข้อตกลงกับชาวเชเคม
6ฮาโมร์บิดาของเชเคมมาพบยาโคบเพื่อเจรจา 

7บรรดาบุตรของยาโคบกลับมาจากท้องทุ่งและรู้เรื่อง 
ต่างรู้สึกเป็นทุกข์และโกรธมากท่ีเชเคมเหยียดหยาม
อิสราเอล โดยหลับนอนกับบุตรหญิงของยาโคบ ซ่ึง
เป็นสิ่งท่ีไม่ควรท�า 8ฮาโมร์บอกยาโคบกับบรรดาบุตร
ว่า “เชเคมบุตรชายของข้าพเจ้าหลงรักบุตรหญิงของ
ท่าน ขอท่านยอมให้นางแต่งงานกบัเขาเถดิ 9เราจงเป็น
ทองแผ่นเดียวกัน ท่านจงให้บุตรหญิงของท่านแก่เรา 
และท่านจงรับบุตรหญิงของเราไว้เถิด 10ท่านจงอาศัย
อยู่กับเรา แผ่นดินอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว ท่านจะเลือก
อยู่ท่ีใดก็ได้ จะค้าขายหรือจะครอบครองท่ีดินก็ได้” 
11เชเคมพูดกับบิดาและพีช่ายของดีนาร์ว่า “โปรดกรณุา
ข้าพเจ้าเถดิ ข้าพเจ้าจะให้ทุกสิง่ท่ีท่านเรยีกร้อง 12ท่าน
จะเรียกร้องค่าสินสอดและของก�านัลจากข้าพเจ้าให้สูง
เท่าใด ข้าพเจ้าก็จะจ่ายให้ตามนั้น เพียงแต่ให้ข้าพเจ้า
ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนนี้เท่านั้น” 

13เชเคมท�าให้ดนีาห์น้องสาวต้องอับอาย บรรดา
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ปฐก. 34:14

บุตรของยาโคบจึงลวงเชเคมและฮาโมร์บิดาของเขา 
พูดว่า 14“เราท�าไม่ได้ เราให้น้องสาวของเราแต่งงาน
กับผู้ที่ไม่เข้าสุหนัตไม่ได้ เพราะจะเป็นเรื่องน่าอับอาย 
15เราจะยอมตกลง ถ้าท่านเป็นเหมือนกับเรา ให้ผู้ชาย
ทุกคนเข้าสุหนัตเสียก่อน 16แล้วเราจะให้บุตรหญิงของ
เราแก่ท่าน และจะรบับุตรหญงิของท่านไว้ เราจะอาศยั
อยู่กับท่าน และเป็นทองแผ่นเดียวกัน 17แต่ถ้าท่าน 
ไม่ยอมเข้าสุหนัตตามท่ีเราขอร้อง เราจะน�าบุตรหญิง
ของเรากลับและไปจากท่ีนี่” 18ฮาโมร์และเชเคมบุตร
ชายพอใจกับข้อตกลงดังกล่าว 19ชายหนุ่มรีบท�าตาม
เพราะเขารักบุตรหญิงของยาโคบมาก และเขาเป็น 
คนส�าคัญที่สุดในครอบครัวของบิดา 

20ฮาโมร์กับเชเคมบุตรชายไปที่ประตูเมือง และ
บอกกับบรรดาผู้ชายในเมืองนั้นว่า 21“คนเหล่านี้เป็น
มิตรกับเรา ให้เขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราเถิด เขา
จะเดินทางไปท่ีใดก็ได้อย่างเสรี แผ่นดินนี้กว้างใหญ่
พอส�าหรบัให้เขาอยู่ด้วย เราจะรบับุตรหญิงของเขามา
เป็นภรรยา และเราจะให้บุตรหญิงของเราแก่เขา 22แต่ 
คนเหล่านี้จะยอมอยู่และเป็นทองแผ่นเดียวกับเราโดย
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มีข้อตกลงว่า ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุหนัตเหมือนกับ
เขา 23แพะแกะ ทรัพย์สมบัติและสัตว์เลี้ยงของเขาก็
จะเป็นของเรา ถ้าเรายอมให้พวกเขาอาศัยอยู่กับเรา” 
24บรรดาชาวเมืองนั้นทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของ 
ฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย ชายทุกคนจึงเข้าสุหนัต

สิเมโอนและเลวีฆ่าชาวเชเคม 
25สามวันต่อมา เมื่อชายทุกคนยังเจ็บแผลที่เข้า

สุหนัต บุตรสองคนของยาโคบ คือสิเมโอนและเลวี
พี่ชายของดีนาห์ ถือดาบเดินเข้าไปในเมืองโดยไม่มี
ใครระแวง และฆ่าผู้ชายทุกคน 26เขาใช้ดาบฆ่าฮาโมร์
และเชเคมบุตรชายด้วย และน�าดีนาห์ไปจากบ้านของ 
เชเคม 27บุตรชายคนอ่ืนของยาโคบกรูกันเข้าไปท่ีศพ 
ปล้นเมืองนั้น เพ่ือแก้แค้นแทนน้องสาวท่ีถูกข่มขืน 
28เขาต้อนฝูงแพะแกะ โค ลา และทุกสิ่งที่อยู่ในเมือง
และในทุ่งนาไป 29พร้อมกับทรัพย์สินอ่ืนๆ ท้ังหมด 
แล้วยังจับบรรดาผู้หญิงและเด็กเป็นเชลย ยึดทุกสิ่งท่ี
อยู่ในบ้านไปด้วย 

30ยาโคบจึงพูดต�าหนิสิเมโอนและเลวีว่า “ลูก
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ท�าให้พ่อเดือดร้อนเสียแล้ว ชาวแผ่นดินนี้ทุกคน  
ท้ังชาวคานาอันและชาวเปริสซีจะเกลยีดชังพ่อ พ่อมีคน
จ�านวนน้อย ถ้าเขาร่วมกนัมาโจมต ีเขากจ็ะเอาชนะพ่อ 
ท�าลายทั้งพ่อและครอบครัว” 31แต่บุตรของเขาตอบว่า 
“เราไม่ยอมให้เขาท�ากับน้องสาวของเราเหมือนหญิง
แพศยาหรอก” 

ยาโคบที่เบธเอล 
35 1พระเจ้าตรัสกับยาโคบว่า “จงลุกข้ึนไป 

เบธเอลเถดิ จงพักอาศยัอยู่ท่ีนัน่ จงสร้างพระแท่นบูชา
ท่ีนั่นถวายพระเจ้าผู้ทรงส�าแดงพระองค์แก่ท่านเม่ือ
ท่านหลบหนีจากเอซาวพี่ชาย” 

2ยาโคบจึงบอกครอบครัวและทุกคนท่ีอยู่กับตน
ว่า “จงท�าลายรูปเคารพของคนต่างชาติท่ีท่านมีอยู่
ให้หมด จงช�าระร่างกายให้สะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้า 
3เราจะออกเดินทางจากท่ีนี่ไปเบธเอล ท่ีนั่นพ่อจะ
สร้างพระแท่นบูชาถวายพระเจ้า ผู ้ทรงตอบสนอง 
ค�าอ้อนวอนของพ่อในยามทุกข์ยาก และประทับอยู่
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กับพ่อไม่ว่าพ่อไปที่ใด” 4เขาทุกคนจึงน�ารูปเคารพของ 
คนต่างชาติท่ีมีอยู่และต่างหูท่ีเขาใส่อยู่มอบให้ยาโคบ 
ยาโคบฝังสิ่งของเหล่านี้ไว้ใต้ต้นโอ๊กใกล้เมืองเชเคม 
5แล้วทุกคนออกเดินทาง ชาวเมืองท่ีอยู่ใกล้เคียงกลัว
มาก จึงไม่มีใครติดตามบรรดาบุตรของยาโคบ 

6ยาโคบพาผู ้คนของตนมาถึงเมืองลูซหรือ 
เบธเอลในแผ่นดินคานาอัน 7เขาสร้างพระแท่นบูชาไว้ 
ที่นั่นและเรียกช่ือท่ีนั้นว่า เอลเบธเอล เพราะพระเจ้า
ทรงส�าแดงพระองค์แก่เขาท่ีนั่น เมื่อเขาหลบหนีจาก 
พี่ชาย 8นางเดโบราห ์แม ่นมของนางเรเบคาห  ์
ถึงแก่กรรม และถูกฝังไว้ใต้ต้นโอ๊ก ทางใต้ของเบธเอล 
ต้นไม้นั้นจึงได้ชื่อว่า “ต้นโอ๊กแห่งน�้าตา”

9เม่ือยาโคบกลับมาจากปัดดานอารัม พระเจ้า
ทรงส�าแดงพระองค์แก่เขาอีก ทรงอวยพร 10แล้วตรัส
ว่า “ท่านชื่อยาโคบ ตั้งแต่นี้ไปท่านจะไม่ชื่อยาโคบอีก 
แต่จะชื่อว่า ‘อิสราเอล’” เขาจึงได้ชื่อว่าอิสราเอล 

11พระเจ้าตรสักบัเขาอีกว่า “เราคอืพระเจ้าผูท้รง
สรรพานุภาพ จงมีลูกมากและเพิ่มจ�านวนขึ้น ท่านจะ
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ให้ก�าเนิดแก่ชนชาติหนึ่ง ย่ิงกว่านั้นจะให้ก�าเนิดแก่ 
ชนหลายชาติ ลูกหลานบางคนของท่านจะเป็นกษัตริย์ 
12แผ่นดินท่ีเรามอบแก่อับราฮัมและอิสอัค เราจะมอบ
ให้ท่านและลูกหลานท่ีจะมาภายหลัง” 13แล้วพระเจ้า
เสด็จขึ้นไปจากยาโคบ 

14ยาโคบตั้งเสาหินข้ึนตรงท่ีท่ีพระองค์ตรัสกับ
เขา เขาเทเครื่องดื่มถวายและเทน�้ามันบนยอดเสานั้น 
15ยาโคบเรยีกสถานท่ีท่ีพระเจ้าตรสักบัเขาว่า “เบธเอล” 

นางราเคลถึงแก่กรรมหลังคลอดเบนยามิน 
16ทุกคนออกเดินทางจากเบธเอล เม่ือจวนจะ

ถึงเมืองเอฟราทาห์ นางราเคลคลอดบุตร นางคลอด
บุตรยาก 17ขณะท่ีความเจบ็ปวดทวีข้ึนจนถงึท่ีสดุ หญิง
ท�าคลอดบอกนางว่า “อย่ากลัวเลย บุตรคนนี้เป็นชาย” 
18นางราเคลก�าลงัจะสิน้ใจ ขณะท่ีนางหายใจครัง้สดุท้าย 
นางเรียกช่ือบุตรนั้นว่าเบนโอนี แต่บิดาตั้งช่ือบุตรว่า
เบนยามิน 19เมื่อนางราเคลถึงแก่กรรม ยาโคบฝังนาง
ไว้ตามทางท่ีไปเมืองเอฟราธาห์ คือ เมืองเบธเลเฮม 
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20ยาโคบตั้งเสาหินไว้ที่หลุมศพของนาง เสาหินที่หลุม
ศพของนางราเคลยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงวันนี้ 

รูเบนล่วงเกินบิดา
21อิสราเอลออกเดินทางต่อไป และตั้งกระโจม

เลยมิกดลัเอเดอร์ไป 22ขณะท่ีอสิราเอลอยู่ในแผ่นดนินัน้ 
รูเบนไปหลับนอนกับบิลฮาห์ภรรยาของบิดา และ
อิสราเอลก็รู้เรื่องนี้

บุตรสิบสองคนของยาโคบ 
ยาโคบมีบุตรชายสิบสองคน 23บุตรของนาง 

เลอาห์คือรูเบน ซ่ึงเป็นบุตรชายคนโตของยาโคบ  
สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์และเศบูลุน 24บุตรของ
นางราเคลคือโยเซฟและเบนยามิน 25บุตรของบิลฮาห์
ทาสหญิงของนางราเคลคอืดานและนฟัทาล ี26บุตรของ
ศิลปาห์ทาสหญิงของนางเลอาห์คือกาดและอาเชอร์ 
ท้ังหมดนีเ้ป็นบุตรชายของยาโคบท่ีเกดิในปัดดานอารมั 
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มรณกรรมของอิสอัค 
27ยาโคบกลับมาหาอิสอัคบิดาของเขาท่ีมัมเร  

ท่ีคีริยาทอารบา คือเฮโบรน อับราฮัมและอิสอัคเคย
อาศยัอยู่อย่างคนแปลกถิน่ท่ีนัน่ 28อิสอคัมอีายุหนึง่ร้อย
แปดสบิปี 29กส็ิน้ชีวิต เขามีชวีติอย่างผาสกุจนถงึวยัชรา 
จึงสิ้นชีวิต ไปอยู่ร่วมกับบรรดาบรรพบุรุษ เอซาวและ
ยาโคบบุตรชายทั้งสองคนช่วยกันฝังศพของเขา 
ภรรยาและบุตรของเอซาวในแผ่นดินคานาอัน 

36 1บุคคลต่อไปนี้เป็นบุตรหลานของเอซาว
หรือเอโดม 2เอซาวแต่งงานกับหญิงชาวคานาอัน
สามคน คืออาดาห์บุตรหญิงของเอโลนชาวฮิตไทต์  
โอโฮลีบามาห์บุตรหญิงของอานาห์ ซ่ึงเป็นบุตรชาย
ของศิเบโอนชาวโฮรี 3และบาเสมัทบุตรหญิงของ 
อิชมาเอล และน้องสาวของเนบาโยท 4อาดาห์ให้ 
ก�าเนิดเอลีฟัสแก่เอซาว บาเสมัทให้ก�าเนิดเรอูเอล  
5โอโฮลีบามาห์ให้ก�าเนิดเยอูช ยาลามและโคราห์  
คนเหล่านีล้้วนเป็นบุตรชายของเอซาวท่ีเกดิในแผ่นดนิ
คานาอัน
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เอซาวย้ายภูมิล�าเนา 
6เอซาวพาภรรยา บุตรชาย บุตรหญิง และผู้คน

ท้ังหมดในบ้าน พร้อมท้ังฝูงแพะแกะ ฝูงสัตว์ และ
ทรัพย์สมบัตท้ัิงหมดท่ีหามาได้ในแผ่นดนิคานาอัน ออก
เดินทางไปยังแผ่นดินเสอีร์ ห่างจากยาโคบน้องชาย  
7ท้ังสองคนมีทรัพย์สมบัติมากจนอยู ่ร ่วมกันไม่ได้  
แผ่นดินท่ีเขาท้ังสองคนอาศัยอยู ่ก็ไม่มีทุ ่งหญ้าพอ
ส�าหรับฝูงสัตว์ของคนท้ังสอง 8เอซาวจึงไปอาศัยอยู่ 
ในแถบภูเขาเสอีร์ เอซาวคือเอโดม
 

บุตรหลานของเอซาวที่เสอีร์ 
9บุคคลต ่อไปนี้ เป ็นบุตรหลานของเอซาว 

บรรพบุรุษของชาวเอโดม ในแถบภูเขาเสอีร์ 
10ต่อไปนีเ้ป็นช่ือบุตรชายของเอซาว คือ เอลฟัีส

บุตรของอาดาห์ภรรยาของเอซาว และเรอูเอลบุตรชาย
ของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 

11บุตรชายของเอลีฟัส คือ เทมาน โอมาห์ เศโฟ 
กาทาและเคนสั 12เอลฟัีสบุตรของเอซาวมนีางบ�าเรอช่ือ
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ทิมนาซึ่งให้ก�าเนิดอามาเลขแก่เอลีฟัส คนเหล่านี้ล้วน
เป็นบุตรชายของอาดาห์ภรรยาของเอซาว 

13บุคคลต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเรอูเอล คือ 
นาหัท เศราห์ชัมมาห์และมิสซาห์ คนเหล่านี้ล้วนเป็น
บุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 

14บุคคลต่อไปนี้เป็นบุตรชายของโอโฮลีบามาห์
ภรรยาของเอซาว บุตรหญิงของอานาห์ ซ่ึงเป็นบุตร
ชายของศิเบโอน นางให้ก�าเนิดเยอูชยาลาม และ 
โคราห์แก่เอซาว
 

หัวหน้าเผ่าของชาวเอโดม 
15บุคคลต่อไปนี้เป็นหัวหน้าเผ่าของเอซาว 
บุตรหลานของเอลฟัีส บุตรคนโตของเอซาว คอื 

หัวหน้าเผ่าเทมาน โอมาร์ เศโฟ เคนสั 16โคราห์ กาทาม
และอามาเลข บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าเกิดจาก 
เอลฟัีส ในแผ่นดนิเอโดม เขาเป็นบุตรหลานของอาดาห์ 

17บุคคลต่อไปนี้เป็นบุตรหลานของเรอูเอลบุตร
ชายของเอซาว คือ หัวหน้าเผ่านาหัท เศราห์ ชัมมาห์ 
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และมิสซาห์ บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าเกิดจาก 
เรอูเอล ในแผ่นดินเอโดม เขาเป็นบุตรหลานของ 
บาเสมัทภรรยาของเอซาว 

18บุคคลต่อไปนีเ้ป็นบุตรหลานของโอโฮลบีามาห์
ภรรยาของเอซาว คือหัวหน้าเผ่าเยอูช ยาลาม และ 
โคราห์ บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าซ่ึงเกิดจาก 
โอโฮลีบามาห์บุตรหญิงของอานาห์ และภรรยาของ
เอซาว

19บุคคลเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาว คือ 
เอโดม และเป็นหัวหน้าเผ่าต่างๆ 

บุตรหลานของเสอีร์ชาวโฮรี 
20บุคคลต่อไปนี้เป ็นบุตรชายของเสอีร ์ชาว 

โฮรี ซ่ึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น คือ โลทาน โชบาล  
ศิเบโอน อานาห์ 21ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน บุคคล
เหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าชาวโฮรี ท่ีเกิดจากเสอีร์ ใน 
แผ่นดินเอโดม 22บุตรชายของโลทาน คือ โฮรีและ 
เฮมัม และน้องสาวของโลทานคือทิมนา 23บุตรชาย
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ของโชบาน คือ อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และ 
โอนัม 24บุตรชายของศิเบโอน คือ อัยยาห์ อานาห์  
อานาห์ผู้นี้เป็นผู้พบบ่อน�้าร้อนในถิ่นทุรกันดารขณะ
ก�าลังเลี้ยงลาของศิเบโอนบิดาของตน 25บุตรชาย
ของอานาห์ คือดีโชน และบุตรหญิงคือโอโฮลีบามาห์  
26บุตรชายของดโีชน คอื เฮมดาน เอชบาน อิธราน และ
เคราน 27บุตรชายของเอเซอร์ คือ บิลฮาน ศาวาน และ
อาขาน 28บุตรชายของดีชาน คือ อูสและอารัน 

29บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าโฮรี คือ หัวหน้า
เผ่าโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 30ดีโชน เอเซอร์ 
และดีชาน บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าชาวโฮรีตามเผ่า
ของตนในแผ่นดินเสอีร์ 

กษัตริย์ชาวเอโดม 
31กษัตรย์ิต่อไปนีท้รงปกครองแผ่นดนิเอโดมก่อน

ที่จะมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล 32เบลาบุตรของเบโอร์
เป็นกษัตริย์ปกครองเอโดม มีเมืองหลวงชื่อดินฮาบาห์ 
33เมือ่เบลาสิน้พระชนม์ โยบับบุตรของเสราห์ จากเมือง
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โบสราห์ข้ึนครองราชย์แทน 34เม่ือโยบับสิ้นพระชนม์ 
หุชามจากแผ่นดินของชาวเทมานขึ้นครองราชย์
แทน 35เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรของเบดัด 
ผู ้ปราบชาวมีเดียนในแผ่นดินโมอับข้ึนครองราชย์
แทน มีเมืองหลวงช่ืออาวีท 36เม่ือฮาดัดสิ้นพระชนม์  
สมัลาห์จากมสัเรคาห์ขึน้ครองราชย์แทน 37เม่ือสมัลาห์
สิน้พระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบธฮานาฮาร์ข้ึนครองราชย์
แทน 38เม่ือชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรของ 
อัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน 39เมื่อบาอัลฮานันบุตรของ 
อัคโบร์สิ้นพระชนม์ ฮาดาร์ข้ึนครองราชย์แทน มี
เมืองหลวงชื่อปาอู มเหสีของพระองค์ทรงพระนามว่า 
เมเหทาเบล เป็นบุตรหญิงของมัทเรด ซึ่งเป็นบุตรสาว
ของเมซาหับ 

หัวหน้าเผ่าคนอื่นๆ ของเอโดม 
40ต่อไปนี้ เป็นชื่อหัวหน้าเผ่าของเอซาว ตาม

เผ่าและตามที่อยู่ของแต่ละคน คือ หัวหน้าเผ่าทิมนา  
อัลวาห์ เยเธท 41โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 42เคนัส 
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เทมาน มิบซาร์ 43มักดเีอล และอริาม บุคคลเหล่านีเ้ป็น
หัวหน้าเผ่าของเอโดม ตามที่เขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่
เขาครอบครอง เอซาวผูน้ีเ้ป็นบรรพบุรษุของชาวเอโดม 

37 1แต่ยาโคบยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินท่ี
บิดาของเขาอาศัยอยู่อย่างคนแปลกถิ่น คือ แผ่นดิน 
คานาอัน

IV. เรื่องเล่าเกี่ยวกับโยเซฟ

โยเซฟกับพี่ชายทั้งสิบคน 
2ต่อไปนี้เป็นเรื่องครอบครัวของยาโคบ 
โยเซฟอายุสิบเจ็ดปี เขาดูแลฝูงแพะแกะอยู่กับ

บรรดาพี่ชาย เขาเป็นหนุ่มและอยู่กับบุตรของบิลฮาห์
และศิลปาห์ภรรยาของบิดา โยเซฟรายงานสิ่งไม่ด ี
ไม่งามที่พี่ชายท�าให้บิดารู้ 

3ยาโคบรักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอ่ืนๆ เพราะ
โยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแล้ว ยาโคบตัดเสื้อยาว
ท่ีสวยเป็นพิเศษให้โยเซฟ 4เม่ือพี่ชายเห็นว่าบิดารัก 
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โยเซฟมากกว่าบุตรคนอ่ืนๆ ต่างกเ็กลยีดชงัเขามากจน
ไม่ยอมพูดดีด้วย 

5วันหนึ่ง โยเซฟฝัน เขาเล่าความฝันให้พ่ีชาย
ฟัง พี่ชายจึงเกลียดชังเขามากย่ิงข้ึน 6โยเซฟเล่าว่า 
“ฟังความฝันของน้องซิ 7น้องฝันว่า เราทุกคนก�าลงัมดั 
ฟ่อนข้าวอยู่ในทุ่งนา ฟ่อนข้าวของน้องลุกข้ึนตั้งตรง 
ส่วนฟ่อนข้าวของพวกพ่ีๆ ก็เข้ามาห้อมล้อม และ 
กราบไหว้ฟ่อนข้าวของน้อง” 8พี่ชายย้อนถามว่า “น้อง
ต้องการเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราหรือ” เขาย่ิง
เกลียดชังโยเซฟมากขึ้น เพราะเรื่องฝันท่ีโยเซฟเล่า 
ให้ฟัง 9ต่อมา โยเซฟฝันอีก เขาเล่าให้พี่ชายฟัง “ฟังซิ 
น้องฝันอีกแล้ว ในฝันน้องเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และดาวสบิเอ็ดดวงมากราบไหว้น้อง” 10โยเซฟเล่าฝันนี้
ให้บิดาและพีช่ายฟัง ยาโคบต�าหนเิขาว่า “ลกูฝันอะไรกนั 
พวกเราทุกคน ท้ังพ่อแม่ กบัพี่ๆ  ของลกูจะต้องมากราบ
ลงท่ีพืน้ต่อหน้าลกูกระนัน้หรอื” 11บรรดาพีช่ายจงึอจิฉา 
โยเซฟ แต่บิดาไตร่ตรองถึงเรื่องนี้ 
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พี่ชายขายโยเซฟ 
12พี่ชายของโยเซฟไปเลี้ยงแพะแกะของบิดา

ในบริเวณเมืองเชเคม 13อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “พี่ๆ 
ของลูกก�าลังเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เชเคม มาซิ พ่อจะส่ง
ลูกไปพบเขา” โยเซฟตอบว่า “ลูกพร้อมแล้ว” 14บิดา
พูดว่า “ไปดูซิว่าพ่ีๆ ของลูกสบายดีอยู่หรือ ฝูงแพะ
แกะเรียบร้อยดีหรือ แล้วกลับมาบอกพ่อ” บิดาจึงส่ง
โยเซฟเดนิทางจากหุบเขาเฮโบรน โยเซฟกม็าถงึเชเคม 

15ชายคนหนึ่งเห็นเขาเดินอยู่ในท้องทุ่ง จึงถาม
ว่า “ก�าลังหาอะไร” 16โยเซฟตอบว่า “ก�าลังตามหา 
พี่ชาย โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดว่า เขาเลี้ยงแพะแกะอยู่
ท่ีไหน” 17ชายคนนั้นตอบว่า “เขาย้ายจากท่ีนี่ไปแล้ว 
ข้าพเจ้าได้ยินเขาพูดกันว่า จะไปเมืองโดธาน” โยเซฟ
จึงตามไปพบพี่ชายที่เมืองโดธาน 

18พี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลก่อนท่ีโยเซฟจะมาถึง 
จึงวางแผนจะฆ่าเสีย 19เขาปรึกษากันว่า “ดูซิ เจ้าคน 
ช่างฝันมาแล้ว 20มาเถิด เราจงฆ่ามัน โยนศพมัน 
ลงไปในบ่อ แล้วบอกว่า สัตว์ป่ากัดกินมันแล้ว เราจะ
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ได้เห็นกันว่า ฝันของมันจะเป็นจริงเพียงใด” 
21รูเบนได้ยินเข้าก็หาทางจะช่วยโยเซฟให้พ้น

จากมือน้องๆ ของตน จึงพูดว่า “อย่าถึงกับเอาชีวิตกัน
เลย” 22รูเบนยังเสริมอีกว่า “อย่าหลั่งเลือดเลย เพียง
แต่โยนมันท้ิงไว้ในบ่อในถิ่นทุรกันดารก็พอแล้ว อย่า
ท�าร้ายมันเลย” รูเบนแนะน�าเช่นนี้เพื่อช่วยโยเซฟให้
พ้นจากมือของพี่ชาย แล้วจะน�าไปส่งคืนให้บิดา 23เมื่อ
โยเซฟมาถึง พี่ชายก็ช่วยกันจับเขาถอดเสื้อยาวที่สวย
เป็นพิเศษซ่ึงเขาสวมอยู่ 24แล้วโยนเขาลงไปในบ่อ  
บ่อนัน้แห้งไม่มีน�า้ 25แล้วพีช่ายทุกคนกน็ัง่ลงกนิอาหาร 

ทันใดนัน้ เขาเงยหน้าข้ึน เห็นกองคาราวานของ
ชาวอิชมาเอลก�าลงัเดนิทางมาจากแคว้นกเิลอาดจะไป
อียิปต์ มีอูฐบรรทุกยางสน เครื่องเทศ และยางไม้หอม
มาด้วย 26ยูดาห์จงึแนะน�าพ่ีน้องว่า “ถ้าเราฆ่าน้อง และ
กลบเลือดไว้ จะได้อะไรขึ้นมาเล่า 27เราจงขายน้องแก่
ชาวอิชมาเอลดีกว่า เราจะได้ไม่ต้องท�าร้ายเขา เพราะ
เขาก็ยังเป็นน้องและเป็นสายเลือดเดียวกันกับเรา”  
พี่น้องทุกคนก็เห็นด้วย 



160

ปฐก. 37:28

28เวลานั้น พ่อค้าชาวมีเดียนผ่านมา พี่ๆ จึงดึง
โยเซฟข้ึนจากบ่อ แล้วขายให้แก่ชาวอิชมาเอลเป็นราคา
เงินหนักย่ีสิบบาท พ่อค้าเหล่านี้จึงพาโยเซฟไปอียิปต์ 
29เม่ือรูเบนกลับไปท่ีบ่อ ไม่พบโยเซฟ จึงฉีกเสื้อผ้า
ของตนแสดงความเสียใจ 30แล้วกลับไปหาน้องๆ พูด
ว่า “เด็กไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ฉันจะท�าอย่างไรดี” 

31พีช่ายของโยเซฟจงึฆ่าแพะตวัหนึง่ เอาเสือ้ยาว
ของเขาจุม่เลอืดแพะ 32ส่งเสือ้นัน้ไปให้บิดาด ูพร้อมกบั
บอกว่า “เราพบเสือ้นี ้พ่อจงดเูถดิว่าเป็นเสือ้ของลกูพ่อ
หรือไม่” 33ยาโคบจ�าได้ พดูว่า “ใช่แล้ว เป็นเสือ้ของลกูฉัน 
สัตว์ร้ายคงกัดกินเขาแล้ว โยเซฟคงถูกมันฉีกเนื้อ
ละเอยีดแล้ว” 34ยาโคบฉีกเสือ้ผ้าของตน เอาผ้ากระสอบ
มาคาดเอว แสดงความเสียใจ เขาไว้ทุกข์ให้บุตรชาย
อยู่หลายวัน 35บุตรชายและบุตรหญิงทุกคนปลอบโยน
เขา แต่เขาไม่ยอมรับการปลอบโยน พูดว่า “ฉันจะ 
ไว้ทุกข์จนกว่าจะไปอยู่กับลูกของฉันในแดนผู้ตาย”  
แล้วร�่าไห้ถึงโยเซฟต่อไป 

36ชาวมีเดียนขายโยเซฟในอียิปต์ให้แก่โปทิฟาร์ 
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ท่ีปรึกษาของกษัตริย์ฟาโรห์และผู้บังคับบัญชาทหาร
รักษาพระองค์ 

ยูดาห์กับนางทามาร์ 
38 1ในเวลานั้น ยูดาห์แยกตนจากพี่น้องไป

อาศัยอยู่กับชาวอดุลลัมคนหนึ่งช่ือฮีราห์ 2เมื่ออยู ่
ท่ีนัน่ ยูดาห์เห็นบุตรหญงิของชูวาชาวคานาอันคนหนึง่
กแ็ต่งงานและหลบันอนกบันาง 3นางตัง้ครรภ์และคลอด
บุตรชาย ตั้งชื่อเขาว่าเอร์ 4นางตั้งครรภ์อีก และคลอด
บุตรชาย ตั้งช่ือเขาว่าโอนัน 5นางคลอดบุตรชายอีก
คนหนึ่ง ตั้งชื่อเขาว่าเชลาห์ นางอยู่ที่เคซีบเมื่อคลอด
เชลาห์ 

6ยูดาห์หาภรรยาให้เอร์บุตรชายคนโต นางมีชื่อ
ว่าทามาร์ 7แต่เอร์บุตรคนโตของยูดาห์ประพฤตช่ัิวร้าย 
เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรง
ประหารชีวิตเขา 8ยูดาห์พูดกับโอนันว่า “ลูกจงไปหลับ
นอนกับภรรยาม่ายของพี่ชายลูกเถิด จงท�าหน้าที่ของ
น้องชายสามีของนาง ท�าให้พี่ชายของลูกมีผู้สืบสกุล
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ต่อไป” 9โอนันรู้ว่าบุตรท่ีเกิดจะไม่ได้เป็นบุตรของตน 
ดังนั้นทุกครั้งท่ีเขาหลับนอนกับภรรยาม่ายของพ่ีชาย 
เขาก็ปล่อยน�้าอสุจิท้ิงไป เพ่ือจะไม่มีบุตรสืบสกุลของ
พี่ชาย 10พระยาห์เวห์ไม่พอพระทัยท่ีเขากระท�าเช่นนี ้
จึงทรงประหารชีวิตเขาด้วย 11ยูดาห์จึงบอกทามาร์
บุตรสะใภ้ว่า “จงกลับไปอยู่บ้านบิดาของลูกก่อนเถิด 
เป็นม่ายคอยไปจนกว่าเชลาห์ลูกของพ่อจะโตพอท่ีจะ
มีภรรยาได้ ยูดาห์พูดดังนี้ เพราะกลัวว่าเชลาห์จะตาย
เหมือนพ่ีชายท้ังสองคน” นางทามาร์จงึกลบัไปอยู่บ้าน
บิดาของตน

12หลายปีต่อมา บุตรหญิงของชูวาภรรยาของ
ยูดาห์ถึงแก่กรรม เม่ือพ้นเวลาไว้ทุกข์แล้ว ยูดาห์กับ
เพือ่นช่ือฮีราห์ชาวอดลุลมัก็ไปพบคนตดัขนแกะท่ีเมือง
ทิมนาห์ 13มีผู้บอกนางทามาร์ว่า “บิดาของสามีเธอ
ก�าลังไปเมืองทิมนาห์เพื่อตัดขนแกะ” 14นางจึงถอดชุด
แม่ม่ายที่สวมอยู่ออก เอาผ้าคลุมหน้าพรางตัว ไปนั่ง 
อยู่ตรงทางเข้าเอนาอิม ซ่ึงอยู่ระหว่างทางไปเมือง 
ทิมนาห์ นางเห็นว่าเชลาห์โตแล้ว แต่ยูดาห์ยังไม่ให้นาง
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เป็นภรรยาของเขา 
15เม่ือยูดาห์เห็นนางเข้า ก็คิดว่านางเป็นหญิง

โสเภณ ีเนือ่งจากนางมผ้ีาปิดหน้าไว้ 16จงึเข้าไปหานาง
ท่ีรมิถนน พูดว่า “ขอให้ฉันหลบันอนกบัเธอเถดิ” ยูดาห์
ไม่รูว่้านางเป็นบุตรสะใภ้ของตน นางถามว่า “ท่านจะให้
อะไรดฉัินถ้าดฉัินหลบันอนกบัท่าน” 17ยูดาห์ตอบว่า “ฉัน
จะส่งลูกแพะจากฝูงมาให้ตัวหนึ่ง” นางตอบว่า “ตกลง 
ท่านจะให้อะไรไว้เป็นมัดจ�าจนกว่าจะส่งลูกแพะมาให้” 
เขาถามว่า 18“ฉันจะต้องให้อะไรเป็นมัดจ�าแก่เธอล่ะ” 
นางตอบว่า “ขอตรา เชอืกร้อยตรา และไม้เท้าท่ีท่านถอื
อยู่นี”้ เขากส่็งสิง่เหล่านี้ให้นาง และไปหลบันอนกบันาง 
นางก็ต้ังครรภ์กับเขา 19แล้วนางก็จากไป เอาผ้าคลุม
ออก สวมชุดแม่ม่ายตามเดิม 

20ยูดาห์ให้เพ่ือนชาวอดุลลัมน�าลูกแพะไปแลก
เอาของมัดจ�าคืนจากหญิงคนนั้น แต่เขาหานางไม่พบ 
21เขาจึงถามผู้คนท่ีอยู่แถบนั้นว่า “หญิงโสเภณีซ่ึงเคย
อยู่ริมถนนท่ีเอนาอิมไปไหน” คนเหล่านัน้ตอบว่า “ท่ีนัน่ 
ไม่เคยมีหญิงโสเภณีเลย” 22เขาจึงกลับไปหายูดาห์  
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บอกว่า “ข้าพเจ้าหาหญิงนั้นไม่พบ ย่ิงกว่านั้น ผู้คน 
แถวนั้นบอกว่า ที่นั่นไม่เคยมีหญิงโสเภณีเลย” 23ยูดาห์
ก็พูดว่า “ให้นางเก็บของมัดจ�าไว้เถิด มิฉะนั้น คนจะ
หัวเราะเยาะเรา ข้าพเจ้าได้ส่งลกูแพะตวันี้ไปให้นางแล้ว 
แต่ท่านหานางไม่พบ” 

24ประมาณสามเดือนต่อมา มีผู้มาบอกยูดาห์ว่า 
“ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านมีชู ้และตัง้ครรภ์แล้ว” ยูดาห์
จึงสั่งว่า “จงน�าตัวนางไปเผาไฟ” 25ขณะท่ีเขาพานาง
ออกไป นางก็ฝากคนไปบอกบิดาของสามีว่า “ดิฉัน 
ตั้งครรภ์กับชายท่ีเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านี้” และ 
ยังเสรมิว่า “ดูให้ดซิีว่า ตรา เชือกร้อยตรา และไม้เท้านี้ 
เป็นของใคร” 26ยูดาห์ก็จ�าของของตนได้ และพูดว่า 
“นางท�าถูกต้อง ข้าพเจ้าซิเป็นฝ่ายท�าผิด ท่ีไม่ได้ยก
นางให้เชลาห์บุตรชายของข้าพเจ้า” ยูดาห์ก็ไม่ได้หลับ
นอนกับนางอีก 

27เมื่อถึงก�าหนดคลอด ก็ปรากฏว่านางมีบุตร
ฝาแฝด 28ระหว่างการคลอด บุตรคนหนึง่ย่ืนมือออกมา
ก่อน หญิงท�าคลอดจึงเอาด้ายแดงผูกข้อมือไว้ พลาง
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พูดว่า “คนนี้เกิดก่อน” 29แต่เด็กนั้นหดมือกลับ บุตร
อีกคนหนึ่งจึงคลอดออกมาก่อน หญิงท�าคลอดก็ว่า 
“ท�าไมเจ้าจึงแหวกออกมาก่อน” เขาจึงได้ช่ือว่าเปเรศ 
30แล้วคนพี่ก็คลอดออกมามีด้ายแดงผูกข้อมืออยู่ เขา
จึงได้ชื่อว่าเศราห์ 

โยเซฟในบ้านของโปทิฟาร์
39 1โยเซฟถูกพาตัวไปอียิปต์ โปทิฟาร์ชาว

อียิปต์ที่ปรึกษาของกษัตริย์ฟาโรห์ และผู้บังคับบัญชา
ทหารรักษาพระองค์ ซื้อโยเซฟมาจากชาวอิชมาเอล
ท่ีพาเขามาท่ีนั่น 2พระยาห์เวห์สถิตกับโยเซฟ ทรง
กระท�าให้กิจการงานท่ีเขาท�าประสบความส�าเร็จ  
โยเซฟอาศยัอยู่ในบ้านของเจ้านายชาวอียิปต์ 3เจ้านาย
เห็นว่าพระยาห์เวห์สถิตกับเขา และโปรดให้ทุกสิ่งท่ี
โยเซฟท�าประสบความส�าเร็จ 4จึงพอใจโยเซฟ ให้เขา
เป็นผู้รับใช้ส่วนตัว แต่งตั้งให้เขาดูแลบ้าน และทรัพย์
สมบัตท้ัิงปวง 5นบัแต่เวลาท่ีโปทิฟาร์ให้โยเซฟดแูลบ้าน
และทรัพย์สมบัติท้ังปวง พระยาห์เวห์ทรงอวยพระพร



166

ปฐก. 39:6

ครอบครัวของชาวอียิปต์คนนั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟ 
พระยาห์เวห์ทรงอวยพระพรทุกสิ่งท่ีเขามี ท้ังในบ้าน
และในทุ่งนา 6โปทิฟาร์จึงมอบหมายทุกสิ่งท่ีเขามีให้
โยเซฟดูแล ไม่สนใจและไม่ห่วงใยสิ่งใดเลย นอกจาก
อาหารที่เขากินเท่านั้น

โยเซฟและภรรยาของโปทิฟาร์
โยเซฟมีรูปร่างสง่างามหน้าตาดี 7หลังจากท่ี 

โยเซฟอยู่ท่ีบ้านของโปทิฟาร์ ไม่นาน ภรรยาของ 
เจ้านายมองโยเซฟด้วยความเสน่หา ชวนเขาว่า “มา
หลับนอนกับฉันเถิด” 8แต่เขาปฏิเสธ บอกนางว่า “เมื่อ
ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ เจ้านายของข้าพเจ้าไม่ต้องกังวลใจกับ
สิง่ใดในบ้าน เขามอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสิง่ท่ีเขามี 
9ข้าพเจ้ามีอ�านาจในบ้านนี้เท่ากับเขา เขาไม่ได้หวง 
สิ่งใดไว้จากข้าพเจ้าเลย นอกจากท่านซ่ึงเป็นภรรยา
ของเขา ข้าพเจ้าจะท�าสิง่เลวร้ายมากเช่นนีแ้ละท�าบาป
ผิดต่อพระเจ้าได้อย่างไร” 10แม้ว่านางจะชักชวนโยเซฟ
วนัแล้ววันเล่า เขาก็ไม่ยอมไปหลบันอนหรอือยู่ใกล้นาง 
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11แต่แล้ววนัหนึง่ เม่ือโยเซฟเข้ามาท�างานในบ้าน 
ไม่มีผู้รับใช้คนอื่นอยู่ท่ีนั่น 12นางเข้ามาดึงเสื้อเขาไว้ 
ชวนว่า “มาหลับนอนกับฉันเถิด” แต่โยเซฟวิ่งหนีออก
ไปข้างนอก ท้ิงเสือ้ไว้ในมือนาง 13เมือ่เห็นว่าเขาท้ิงเสือ้ 
ไว้ในมือและวิง่หนอีอกไปข้างนอก 14นางจงึตะโกนเรยีก
ผู้รับใช้บอกว่า “ดูนี่สิ สามีของฉันพาชาวฮีบรูคนนี้ 
เข้ามาเพื่อดูหม่ินฉัน เขาเข้ามาชวนให้ฉันหลับนอน 
กบัเขา แต่ฉันตะโกนเสยีงดงั 15เม่ือเขาได้ยินฉันตะโกน
ก็เลยทิ้งเสื้อไว้กับฉัน วิ่งออกไปข้างนอก” 

16นางเก็บเสื้อของโยเซฟไว้จนเจ้านายของเขา
กลบับ้าน 17แล้วกเ็ล่าให้เขาฟังเร่ืองเดียวกันว่า “ทาสชาว
ฮีบรูท่ีท่านพามาอยู่กับเราดูหม่ินดิฉัน 18แต่เม่ือดิฉัน
ร้องตะโกน เขาก็ทิ้งเสื้อไว้กับดิฉัน วิ่งหนีไปข้างนอก” 
19เจ้านายโกรธมาก เมื่อได้ยินภรรยาฟ้องว่า “ทาสของ
ท่านท�ากับดิฉันอย่างนี้” 20เจ้านายของโยเซฟจึงสั่งให ้
จับเขาขังไว้ในคุกที่ขังนักโทษของกษัตริย์ 

โยเซฟในคุก 
โยเซฟถูกขังอยู่ในคุก 21แต่พระยาห์เวห์สถิตกับ
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โยเซฟ และทรงส�าแดงความรกัมัน่คงต่อเขา ท�าให้ผูค้มุ 
พอใจ 22ผู ้คุมมอบหมายให้เขาดูแลนักโทษทุกคน 
ในคุก ให้รับผิดชอบทุกสิ่งที่ต้องท�าที่นั่น 23ผู้คุมไม่ต้อง 
กังวลสิ่งใดที่โยเซฟท�า เพราะพระยาห์เวห์สถิตกับเขา 
พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งที่เขาท�าประสบความ
ส�าเร็จ 

โยเซฟท�านายฝันให้ข้าราชการของกษัตริย์ฟาโรห์ 
40 1ต่อมาไม่นาน พนักงานถวายน�้าจัณฑ์และ

พนักงานเครื่องเสวยของกษัตริย์อียิปต์ได้กระท�าผิด
ต่อเจ้านายของตน คือกษัตริย์อียิปต์ 2กษัตริย์ฟาโรห์
กร้ิวข้าราชการท้ังสองคนนี้ คือหัวหน้าพนักงานถวาย 
น�้าจัณฑ์และหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวย 3รับสั่งให้
จองจ�าไว้ในคุกท่ีบ้านของผู้บังคับบัญชาทหารรักษา
พระองค์ ในคุกเดียวกันกับท่ีโยเซฟถูกจองจ�าอยู ่  
4ผู ้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์มอบคนท้ังสอง
ให้โยเซฟดูแล ท้ังสองคนถูกจองจ�าอยู่เป็นเวลานาน 
5ขณะท่ีถกูจองจ�าอยู่นัน้ ท้ังพนกังานถวายน�า้จณัฑ์และ
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พนักงานเครื่องเสวยของกษตัรย์ิอยีปิต ์ตา่งก็ฝันในคืน
เดียวกัน ความฝันของแต่ละคนมีความหมายพิเศษ 

6เมื่อโยเซฟมาหาเขาในตอนเช้า ก็เห็นว่าท้ังคู่
มีใบหน้าเศร้าหมอง 7เขาจึงถามข้าราชการท้ังสองซ่ึง
ถกูจองจ�าอยู่ในคกุท่ีบ้านของเจ้านายของตนว่า “ท�าไม
วันนี้ท่านท้ังสองจึงมีใบหน้าเศร้าเช่นนี้” 8ท้ังสองตอบ
ว่า “เราต่างก็ฝันไป แต่ไม่มีใครท�านายฝันให้เราได้”  
โยเซฟพูดกับเขาว่า “พระเจ้าเท่านั้นทรงท�านายให้ได้ 
จงเล่าฝันให้ข้าพเจ้าฟังซิ” 

9หัวหน้าพนักงานถวายน�้าจัณฑ์จึงเล่าความ
ฝันของตนให้โยเซฟฟังว่า “ข้าพเจ้าฝันเห็นเถาองุ่น
อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า 10มีกิ่งอยู่สามกิ่ง เม่ือกิ่งแตกใบ  
ก็ออกดอก แล้วมีผลเป็นพวงองุ่นสุก 11ข้าพเจ้าถือ
ถ้วยของกษัตริย์ฟาโรห์ เด็ดผลองุ่นมาคั้นน�้าลงใส่ถ้วย 
และน�าไปถวายกษัตริย์ฟาโรห์” 12โยเซฟท�านายว่า 
“ความฝันหมายความดังนี้ กิ่งสามกิ่งหมายถึงสามวัน 
13ภายในสามวัน กษัตริย ์ฟาโรห์จะทรงรื้อฟื ้นคด ี
ของท่าน และจะทรงคืนต�าแหน่งให้ท่าน ท่านจะได้ 
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รินน�้าจัณฑ์ถวายกษัตริย์ฟาโรห์อย่างท่ีท่านเคยท�า 
เมือ่ท่านเป็นพนกังานถวายน�า้จณัฑ์ 14เมือ่ท่านมคีวาม
สขุแล้วจงระลกึถงึข้าพเจ้าบ้าง โปรดเมตตาน�าเรือ่งของ
ข้าพเจ้าขึ้นทูลกษัตริย์ฟาโรห์ ขอให้ทรงปล่อยข้าพเจ้า
ออกไปจากคุกนี้ 15ข้าพเจ้าถูกลักพาตัวมาจากแผ่นดิน
ของชาวฮีบรู แม้ที่นี่ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ท�าผิดสมควรที่จะ
ถูกจองจ�าในคุกนี้” 

16หัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยเห็นว่า โยเซฟ
ท�านายฝันในทางดี จึงบอกโยเซฟว่า “ข้าพเจ้าก็ฝัน
เช่นเดยีวกนัว่า ข้าพเจ้าทูนกระจาดใส่ขนมปังสามใบไว้
บนศรีษะ 17ในกระจาดข้างบนสดุ มเีครือ่งเสวยทุกชนดิ 
ส�าหรับถวายกษัตริย์ฟาโรห์ แต่พวกนกมาจิกกินใน
กระจาดบนศีรษะของข้าพเจ้า” 18โยเซฟท�านายว่า 
“ความฝันหมายความดังนี้ กระจาดสามใบหมายถึง 
สามวนั 19ภายในสามวัน กษัตรย์ิฟาโรห์จะทรงรือ้ฟ้ืนคดี
ของท่าน รับสั่งให้ประหารชีวิต แขวนท่านไว้บนต้นไม้  
พวกนกจะมาจิกกินเนื้อของท่าน” 

20ในวันท่ีสามซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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ของกษัตริย์ฟาโรห์ พระองค์พระราชทานงานเลี้ยง
แก่ข้าราชบริพารท้ังปวง ทรงรื้อฟื้นคดีของหัวหน้า
พนักงานถวายน�้าจัณฑ์ และพนักงานเครื่องเสวย 
21พระองค์ทรงคืนต�าแหน่งให้หัวหน้าพนักงานถวาย
น�้าจัณฑ์ เพื่อถวายน�้าจัณฑ์เช่นเดิม 22แต่ทรงแขวน
หัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยบนต้นไม้ ดังท่ีโยเซฟ
ท�านายไว้ทุกประการ 23แต่หัวหน้าพนักงานถวาย 
น�้าจัณฑ์ลืม มิได้ระลึกถึงโยเซฟเลย

พระสุบินของกษัตริย์ฟาโรห์ 
41 1สองปีต่อมา กษัตริย์ฟาโรห์ทรงพระสุบิน

ว่า พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งแม่น�้าไนล์ 2ทรงเห็น 
แม่โคลักษณะดีและอ้วนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น�้าไนล์ มา
กนิหญ้าในพงอ้อ 3ทันใดนัน้ แม่โคน่าเกลยีดและผอมโซ
อีกเจด็ตวัข้ึนจากแม่น�า้ไนล์ตามมายืนข้างแม่โคฝงูแรก
ท่ีริมฝั่งแม่น�้าไนล์ 4แล้วแม่โคน่าเกลียดและผอมโซ
เหล่านีก้ก็นิแม่โคลกัษณะดแีละอ้วนพท้ัีงเจ็ดตวั กษัตรย์ิ
ฟาโรห์ก็ทรงตื่นบรรทม
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5พระองค์บรรทมหลับและทรงพระสุบินอีกว่า 
มีรวงข้าวสมบูรณ์ เมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกข้ึนจากต้น
เดยีวกนั 6แล้วมรีวงข้าวเมลด็ลบี ถกูลมจากทะเลทราย
เผาจนเกรียมอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาด้วย 7รวงข้าวเมล็ด
ลีบเหล่านั้นกลืนรวงข้าวเมล็ดเต็มท้ังเจ็ดรวง กษัตริย์
ฟาโรห์ทรงตื่นบรรทม ทรงทราบว่าทรงพระสุบิน  
8เช้าวันรุ่งข้ึน ทรงไม่สบายพระทัย ทรงเรียกโหรและ
ปราชญ์ของอียิปต์มาเฝ้า พระองค์ทรงเล่าพระสบิุน แต่
ไม่มีใครท�านายได้ 9พนักงานถวายน�้าจัณฑ์ก็กราบทูล
กษัตริย์ฟาโรห์ว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้าระลึกได้ว่าได้ท�าผิด 
10วันหนึ่งพระองค์กริ้วข้ารับใช้และรับสั่งให้ข้าพเจ้า
และหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยถูกจองจ�าในบ้านของ
ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ 11คืนหนึ่งข้าพเจ้า
ท้ังสองคนฝันไป ความฝันของแต่ละคนมีความหมาย
พิเศษ 12มีชายหนุ่มชาวฮีบรูคนหนึ่งอยู่กับข้าพเจ้า 
ท้ังสองคนด้วย เขาเป็นทาสของผู้บังคับบัญชาทหาร
รักษาพระองค์ ข้าพเจ้าท้ังสองคนก็เล่าความฝันให้
เขาฟัง เขาท�านายฝันของข้าพเจ้าแต่ละคนได้ถูกต้อง 
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13เหตกุารณ์เป็นไปตามท่ีเขาท�านายทุกประการ ข้าพเจ้า 
ได้ต�าแหน่งเดมิคนืมา แต่พนกังานเครือ่งเสวยถกูแขวน
บนต้นไม้ 

14กษัตริย์ฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟเข้าเฝ้า 
เขาถูกปล่อยจากคุกทันที โกนหนวด เปลี่ยนเสื้อผ้า
และเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ 15กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสกับ 
โยเซฟว่า “เราฝัน ไม่มีใครท�านายฝันของเราได้ เรา
ได้ยินว่าท่านท�านายฝันได้ทันทีท่ีเขาเล่าความฝันให้
ท่านฟัง” 16โยเซฟทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “ไม่ใช่ข้าพระองค์ 
หรอกท่ีท�านายฝันได้ พระเจ้าทรงเป็นผูป้ระทานค�าตอบ
ให้เป็นที่พอพระทัยแก่กษัตริย์ฟาโรห์” 

17กษัตริย์ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า “เราฝันว่า
ยืนอยู่บนฝั่งแม่น�้าไนล์ 18เห็นแม่โคลักษณะดีอ้วนพี 
เจด็ตวัข้ึนจากแม่น�า้ไนล์ มากนิหญ้าท่ีพงอ้อ 19ทันใดนัน้ 
แม่โคอีกเจด็ตวัน่าเกลยีดและผอมโซท่ีสดุเท่าท่ีเคยเห็น
มาในอยิีปต์ข้ึนจากแม่น�า้ตามมา 20แม่โคน่าเกลยีดและ
ผอมโซเหล่านี้กินแม่โคอ้วนพีก่อนนั้นท้ังเจ็ดตัว 21แต่
เมื่อกินเข้าไปแล้ว ก็ยังดูไม่ออกว่าได้กินเข้าไป เพราะ
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ยังคงผอมโซเหมือนเดิม แล้วเราก็ต่ืนข้ึน 22เราฝัน 
อกีครัง้หนึง่ว่า เห็นรวงข้าวสมบูรณ์มเีมลด็เตม็เจด็รวง
งอกข้ึนจากต้นเดยีวกนั 23แล้วมีรวงข้าวอกีเจด็รวงเห่ียว 
เมล็ดลีบและถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอก
ตามมา 24รวงข้าวเมลด็ลบีกก็นิรวงข้าวเมลด็เตม็ท้ังเจด็
รวง เราเล่าฝันให้โหรฟัง แต่ไม่มีใครท�านายฝันนี้ได้” 

25โยเซฟทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “พระสุบินท้ังสอง
คร้ังนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน พระเจ้าทรงเผย
ให้กษัตริย์ฟาโรห์ทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระท�าอะไร  
26แม่โคลกัษณะดเีจด็ตวัหมายถงึเจด็ปี รวงข้าวสมบูรณ์
เจ็ดรวงก็หมายถึงเจ็ดปีเช่นเดียวกัน พระสุบินท้ังสอง
ครั้งมีความหมายอย่างเดียวกัน 27แม่โคผอมโซและ
น่าเกลยีดเจด็ตวัท่ีข้ึนมาจากแม่น�า้ไนล์ภายหลงักบัรวง
ข้าวเมลด็ลบี และถกูลมจากทะเลทรายเผาจนเกรยีมนัน้
ได้แก่เจ็ดปีท่ีกันดารอาหาร 28ดังท่ีข้าพเจ้าทูลกษัตริย์
ฟาโรห์แล้ว พระเจ้าทรงเผยให้กษัตริย์ฟาโรห์ทราบว่า
พระเจ้าจะทรงกระท�าอะไร 29จะมีเจด็ปีท่ีอดุมสมบูรณ์ท่ัว
แผ่นดินอียิปต์ 30หลังจากนั้นจะเกิดกันดารอาหารเป็น
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เวลาเจ็ดปี จนทุกคนลืมความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดิน 
อียิปต์ การกันดารอาหารครั้งนี้จะล้างผลาญแผ่นดิน 
31ทุกคนจะลืมว่าเคยมีความอุดมสมบูรณ์บนแผ่นดิน 
เพราะการกนัดารอาหารท่ีตามมานีร้้ายกาจย่ิงนกั 32การ
ท่ีพระองค์ทรงพระสบิุนถงึสองครัง้นี ้เป็นเพราะพระเจ้า
ทรงก�าหนดไว้แน่นอนแล้ว และจะทรงบันดาลให้ 
เกิดขึ้นในไม่ช้า 

33ขอให้กษัตริย์ฟาโรห์ทรงหาผู ้ ท่ีฉลาดและ 
มีปรีชา แต่งตั้งให้เขามีอ�านาจในแผ่นดินอียิปต์  
34ขอให้พระองค์ทรงแต่งตั้งข้าราชการข้ึนท่ัวแผ่นดิน  
ให้เก็บหนึ่งในห้าของพืชผลในแผ่นดินตลอดเจ็ดปีท่ี
อุดมสมบูรณ์ 35เขาจะรวบรวมเสบียงอาหารทั้งหมดที่
เกบ็ได้ในปีท่ีอุดมสมบูรณ์นีต้ามพระบัญชาของพระองค์ 
สะสมข้าวและเกบ็รกัษาไว้ให้ดีในเมือง 36เสบียงอาหาร
นี้จะส�ารองไว้ส�าหรับแผ่นดิน ระหว่างเจ็ดปีท่ีกันดาร
อาหารในแผ่นดินอียิปต์ และดังนี้ความกันดารอาหาร
ก็จะไม่ท�าลายแผ่นดิน” 
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โยเซฟผู้ส�าเร็จราชการอียิปต์
37กษัตริย์ฟาโรห์พร้อมกับบรรดาข้าราชการ

ทรงเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ 38พระองค์ตรัสกับบรรดา
ข้าราชการว่า “เราจะไปหาคนท่ีมีพระจิตของพระเจ้า
สถิตด้วยเช่นนี้ได้ท่ีไหน” 39แล้วกษัตริย์ฟาโรห์ตรัสกับ 
โยเซฟว่า “เนื่องจากพระเจ้าทรงส�าแดงเหตุการณ์
ท้ังหมดนี้ให้ท่านรู้ จึงไม่มีใครฉลาดและมีปรีชาญาณ
มากกว่าท่าน 40ท่านจะเป็นผู ้ส�าเร็จราชการ และ
ประชาชนของเราจะเช่ือฟังค�าสั่งของท่าน มีแต่เรา
เท่านั้นซ่ึงเป็นกษัตริย์อยู่เหนือท่าน” 41กษัตริย์ฟาโรห์
ตรัสกับโยเซฟว่า “เราต้ังท่านเป็นผู้ส�าเร็จราชการท่ัว
แผ่นดินอียิปต์” 42กษัตริย์ฟาโรห์ทรงถอดพระธ�ามรงค์
ตราแผ่นดินออกจากนิ้วพระหัตถ์ ทรงสวมให้โยเซฟ 
ทรงจัดเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดอย่างดีให้เขา และทรง
สวมสร้อยคอทองค�าให้ด้วย 43ทรงจัดให้เขานั่งรถม้า
คันท่ีสองรองจากพระองค์ มีผู้ตะโกนไปข้างหน้าว่า  
“อาเบรค” (หลีกทาง) ดังนี้ กษัตริย์ฟาโรห์ทรงแต่งตั้ง
โยเซฟเป็นผู้ส�าเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์ 
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44กษัตรย์ิฟาโรห์ตรสักบัโยเซฟว่า “เราคอืฟาโรห์ 
ถ้าท่านไม่อนุญาตแล้วจะไม่มีใครท่ัวดินแดนอียิปต์
ท�าสิ่งใดได้เลย” 45กษัตริย์ฟาโรห์พระราชทานนามให้ 
โยเซฟว่าศาเฟนาทปาเนอาห์ ท้ังพระราชทานอาเสนทั 
ธดิาของโปทิเฟรา สมณะแห่งนครโอนให้เป็นภรรยา 
โยเซฟเริ่มเดินทางไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ 46โยเซฟมีอายุ
สามสิบปีเม่ือเขาเข้ารับราชการกับกษัตริย์ฟาโรห ์
กษัตริย์แห่งอียิปต์ โยเซฟเดินทางไปท่ัวแผ่นดิน
อยีปิต์ เมือ่เข้าเฝ้ากษัตรย์ิฟาโรห์แล้ว 47ในระยะเจด็ปีท่ี 
อุดมสมบูรณ์ แผ่นดนิมผีลติผลมากมาย 48โยเซฟสะสม
เสบยีงอาหารไว้ตลอดเวลาเจด็ปีท่ีมคีวามอดุมสมบูรณ์
ในแผ่นดินอียิปต์ เขาเก็บเสบียงอาหารจากชนบท 
รอบเมืองต่างๆ ไว้ในเมือง 49โยเซฟสะสมข้าวไว้
มากมายเหมือนเม็ดทรายตามชายทะเล มปีรมิาณมาก 
จนกระทั่งเขาต้องเลิกตวง เพราะไม่สามารถตวงได้ 
 

บุตรของโยเซฟ 
50โยเซฟมีบุตรชายสองคน เกิดจากอาเสนัท 
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ธิดาของโปทิเฟรา สมณะแห่งนครโอนก่อนถึงปีท่ีเกิด
ความกันดารอาหาร 51โยเซฟตั้งชื่อบุตรคนแรกว่า 
มนัสเสห์ พูดว่า “พระเจ้าทรงท�าให้ข้าพเจ้าลืมความ
ทุกข์ยากท้ังสิ้น รวมท้ังบ้านของบิดาของข้าพเจ้า” 
52เขาตั้งชื่อบุตรคนที่สองว่าเอฟราอิม พูดว่า “พระเจ้า
ประทานให้ข้าพเจ้ามีบุตรในแผ่นดินท่ีข้าพเจ้าเคย 
ตกทุกข์ได้ยาก” 

53เจ็ดปีท่ีอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์สิ้นสุด
ลง 54เจ็ดปีที่กันดารอาหาร ดังที่โยเซฟได้ท�านายไว้ ก็
เริ่มขึน้ แม้จะมีความกันดารอาหารในแผ่นดินอื่นๆ แต่
ยังมีอาหารอยู่ท่ัวแผ่นดินอียิปต์ 55เมื่อประชาชนท่ัว 
แผ่นดินอียิปต์เริ่มรู ้สึกขาดแคลนอาหาร ก็ร้องขอ
อาหารจากกษัตริย์ฟาโรห์ พระองค์รับสั่งแก่ชาวอียิปต์
ท้ังปวงว่า “จงไปหาโยเซฟเถิดและท�าตามท่ีเขาสั่ง” 
56เม่ือเกดิการกนัดารไปท่ัวแผ่นดนิ โยเซฟกเ็ปิดยุ้งฉาง
ท้ังหมดออกขายข้าวให้ชาวอียิปต์ ขณะท่ีการกันดาร
ทวีความรุนแรงข้ึนในอียิปต์ 57ผู้คนจากท่ัวแผ่นดิน 
ต่างมายังอียิปต์เพื่อขอซ้ือข้าวจากโยเซฟ เพราะการ
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ปฐก. 42:7

กันดารอาหารทวีความรุนแรงไปทั่วแผ่นดิน 
 

โยเซฟพบบรรดาพี่ชายเป็นครั้งแรก 
42 1ยาโคบรู้ว่ามีข้าวในอียิปต์ จึงถามบรรดา

บุตรว่า “ท�าไมลกูๆ จงึมวัแต่มองหน้ากนั ไม่ท�าอะไรเล่า 
2พ่อได้ยินว่ามีเสบียงอาหารในอียิปต์ จงไปซื้อข้าวจาก
ท่ีนั่นมาให้เราเถิด เราจะได้รอดชีวิต ไม่อดตาย” 3พี่
ชายท้ังสบิคนของโยเซฟจงึเดินทางไปซ้ือข้าวในอยิีปต์  
4แต่ยาโคบไม่อนญุาตให้เบนยามินน้องชายของโยเซฟ
ไปด้วย เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่เขา 

5บุตรของอิสราเอลมาซ้ือข้าวพร้อมกับคน
อื่นๆ เพราะเกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินคานาอัน  
6โยเซฟในฐานะผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน ก็ขายข้าวให้
ประชาชนท้ังปวง 7เมื่อพี่ชายของโยเซฟมาถึง เขาก็
กราบค�านับโยเซฟ ศีรษะจรดพื้น โยเซฟเห็นพี่ชายก็
จ�าได้ แต่แสร้งท�าเป็นไม่รู้จัก พูดกับเขาด้วยน�้าเสียง
กระด้างว่า “ท่านท้ังหลายมาจากไหน” บรรดาพ่ีชาย
ตอบว่า “เรามาจากแผ่นดินคานาอันเพื่อซื้ออาหาร” 
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8โยเซฟจ�าพ่ีชายได้ แต่พีช่ายจ�าเขาไม่ได้ โยเซฟ
จึงระลึกถึงความฝันที่ตนเคยฝันแต่ก่อน พูดว่า 9“ท่าน
ท้ังหลายเป็นคนสอดแนม ท่านมาส�ารวจดวู่าแผ่นดินนี้
มีจุดอ่อนที่ไหนบ้าง” 10เขาเหล่านั้นค้านว่า “นายขอรับ 
เราไม่ใช่คนสอดแนม ผูร้บัใช้ของท่านมาเพือ่ซ้ืออาหาร 
11เราทุกคนเป็นบุตรของบิดาคนเดียวกัน เราเป็น 
คนซ่ือตรง ผูร้บัใช้ของท่านไม่ใช่คนสอดแนม” 12โยเซฟ
พูดกับเขาว่า “ไม่จริง ท่านมาเพื่อส�ารวจดูว่าแผ่นดินนี้
มีจุดอ่อนที่ไหนบ้าง” 13พวกพี่พูดว่า “ผู้รับใช้ของท่าน
เป็นพี่น้องสิบสองคน เป็นบุตรของบิดาคนเดียวกันอยู่
ในแผ่นดินคานาอัน น้องคนเล็กอยู่กับบิดา ส่วนอีก
คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว” 14โยเซฟจึงว่า “ท่านเป็นคน 
สอดแนมแน่ๆ เหมือนที่เราพูดไว้ 15เราจะต้องทดสอบ
ท่านอย่างนี้ เราสาบานว่า ถ้าน้องชายคนเล็กของท่าน
ไม่มา ท่านทั้งหลายจะออกจากที่นี่ไม่ได้ 16จงส่งท่าน
คนหนึง่ไปพาน้องชายมา ส่วนอกีเก้าคนจะถกูจองจ�าไว้  
จะได้เห็นว่าท่านพูดความจรงิ ถ้าไม่ท�าเช่นนี ้เรามัน่ใจ
ว่า ท่านเป็นคนสอดแนม” 17โยเซฟจึงสั่งให้ขังทุกคน
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ไว้ในคุกเป็นเวลาสามวัน 18ในวันที่สาม โยเซฟพูดกับ
พี่ชายว่า “จงท�าดังนี้ และท่านจะมีชีวิตรอด เพราะเรา
ย�าเกรงพระเจ้า 19ถ้าท่านท้ังหลายเป็นคนซ่ือตรง ให้
ท่านคนหนึ่งถูกจองจ�าในคุกท่ีนี่ ส่วนอีกเก้าคนจงน�า
ข้าวกลับไปให้ครอบครัวท่ีก�าลังอดอยาก 20แล้วท่าน
จะต้องน�าน้องชายคนเลก็มาให้เราด ูเพือ่พสิจูน์ว่าท่าน
พูดความจริง มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย” บรรดาพี่ชายก็
ยอมท�าเช่นนี้ 21แล้วพูดกันว่า “เราก�าลังรับโทษเพราะ
ความผิดท่ีเราได้ท�ากับน้องของเราแน่ๆ เราเห็นแล้ว
ว่าเขาเป็นทุกข์แค่ไหน เมื่อเขาอ้อนวอนขอให้เราช่วย 
แต่เราไม่ยอมฟัง บัดน้ี เราจึงต้องรบัทุกข์เช่นเดียวกนั”  
22รูเบนจึงพูดว่า “พ่ีไม่ได้บอกพวกน้องหรือว่า อย่า
ท�าร้ายเด็กนั้น แต่พวกน้องไม่ยอมฟัง บัดนี้ เราจึง
ต้องชดใช้หนี้เลือดของเขา” 23เขาไม่รู้ว่าโยเซฟเข้าใจ 
เพราะโยเซฟใช้ล่ามเมื่อพูดกับเขา 24โยเซฟจึงปลีกตัว 
ไปร้องไห้ แล้ว กลับมาพูดกับเขาอีก โยเซฟเลือก 
สิเมโอน สั่งให้มัดเขาไว้ต่อหน้าบรรดาพี่น้อง 
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บุตรของยาโคบกลับไปแผ่นดินคานาอัน 
25โยเซฟสัง่ให้น�ากระสอบของบรรดาพีช่ายมาใส่

ข้าวจนเตม็ แล้วให้ใส่เงนิค่าข้าวคืนไว้ในแต่ละกระสอบ 
ท้ังยังให้เสบียงอาหารไปกินตามทางด้วย บรรดา
พนักงานก็ท�าตามท่ีโยเซฟสั่งทุกประการ 26พ่ีชายเอา
กระสอบข้าวข้ึนบรรทุกบนหลงัลาแล้วออกเดนิทางจาก
ทีน่ัน่ 27เม่ือถงึท่ีหยุดพกัค้างคนื คนหนึง่เปิดกระสอบจะ
เอาข้าวให้ลากนิ กเ็ห็นเงนิอยู่ท่ีปากกระสอบ 28จงึพดูกบั
บรรดาพี่น้องว่า “ฉันได้เงินคืนมา ดูซิ อยู่ในกระสอบนี่
ไง” ทุกคนรูส้กึไม่สบายใจและหวาดกลวั หันไปถามกนั
ว่า “ท�าไมพระเจ้าทรงท�ากับเราเช่นนี้”

29เมื่อกลับมาพบยาโคบผู ้ บิดาในแผ ่นดิน 
คานาอัน เขาก็เล่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดให้บิดาฟัง 
30“ท่านผู ้ส�าเร็จราชการแผ่นดินพูดจาดุดันกับเรา  
กล่าวหาว่าเราไปสอดแนมแผ่นดินของท่าน 31เราบอก
ท่านว่าเราเป็นคนซื่อตรง ไม่ได้มาสอดแนม 32เราเป็น
พี่น้องกันสิบสองคน เป็นบุตรของบิดาคนเดียวกัน  
คนหนึ่งเสียชีวิตแล้ว และน้องคนเล็กอยู่กับบิดาใน 
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แผ่นดินคานาอัน 33แต่ท่านผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน
บอกพวกเราว่า ‘เราจะรู้ว่าท่านเป็นคนซื่อตรงโดยวิธีนี้ 
จงปล่อยพี่น้องคนหนึ่งของท่านไว้กับเราท่ีนี่ และน�า
อาหารกลับไปให้ครอบครัวท่ีก�าลังอดอยาก 34จงพา
น้องชายคนเล็กกลับมาหาเรา เราจะได้รู้ว่าท่านไม่ใช่
คนสอดแนม แต่เป็นคนซ่ือตรง แล้วเราจะคืนพี่น้อง
ท่ีถูกจองจ�าให้ และท่านจะไปไหนมาไหนได้อย่างเสรี
ในแผ่นดินนี้’” 

35เม่ือแต่ละคนเทข้าวจากกระสอบกพ็บถงุเงนิใน
กระสอบของตน เมื่อเห็นถุงเงิน เขากับบิดาต่างก็กลัว 
36ยาโคบจงึพูดว่า “พวกลกูจะไม่ให้พ่อมีลกูเหลอือยูเ่ลย 
โยเซฟก็ไม่อยู่แล้ว สเิมโอนก็ไม่อยู่ บัดนี ้ลกูยงัต้องการ
เอาเบนยามินไปอีก พ่อคนเดียวต้องทนทุกข์ท้ังหมดนี”้ 

37รเูบนจงึพดูกบับิดาว่า “พ่อจะฆ่าลกูชายสองคน
ของลูกได้ ถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมาหาพ่อ พ่อจง
มอบให้ลูกเป็นผู้ดูแลเขาเถิด และลูกจะน�าเขากลับมา
คนืให้พ่อ” 38แต่ยาโคบตอบว่า “ลกูของพ่อจะลงไปท่ีนัน่
กับพวกลูกไม่ได้ดอก พี่ชายของเขาก็ตายไปแล้ว พ่อ

ปฐก. 42:38
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เหลอืเขาเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ ถ้าหากเขาเป็นอนัตราย
ไประหว่างทาง ลูกก็จะส่งพ่อซึ่งแก่แล้วลงไปในแดน 
ผู้ตายด้วยความเศร้าโศก” 

บุตรของยาโคบกลับไปอียิปต์พร้อมกับเบนยามิน 
43 1การกันดารอาหารในแผ่นดินทวีความ

รุนแรงย่ิงข้ึน 2เมื่อครอบครัวของยาโคบกินข้าวท่ีน�า
มาจากอียิปต์หมดแล้ว บิดาจึงพูดกับบุตรว่า “จงกลับ
ไปซ้ืออาหารมาให้เราบ้างเถิด” 3ยูดาห์ตอบว่า “ท่าน 
ผู้ส�าเร็จราชการได้ก�าชับลูกไว้อย่างแข็งขันว่า เราจะ
ไปพบท่านไม่ได้ ถ้าไม่พาน้องชายไปด้วย 4ถ้าพ่อ
ยอมให้น้องไปกับเรา เราจะไปซื้ออาหารมาให้ 5แต่ถ้า
พ่อไม่ยอมให้น้องไป เราก็จะไม่ไป เพราะท่านผู้นั้น
สั่งไว้ว่า เราจะไปพบท่านไม่ได้ ถ้าไม่พาน้องชายไป
ด้วย” 6อิสราเอลจึงพูดว่า “ท�าไมลูกๆ จึงท�าให้พ่อต้อง 
ล�าบากใจเช่นนี้ ไปบอกท่านท�าไมว่าลูกยังมีน้องชาย
อีกคนหนึ่ง” 7เขาเหล่านั้นตอบว่า “ก็ท่านถามแล้ว
ถามอีกถึงลูกๆ และครอบครัวว่า บิดาของท่านยังม ี
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ชีวติอยู่หรอื มน้ีองชายอกีไหม ลกูกต็อบค�าถามเหล่านี ้
ลูกจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านจะบอกให้พาน้องชายไปพบ
ท่านด้วย” 8ยูดาห์อ้อนวอนอิสราเอลผู้บิดาว่า “โปรด
อนญุาตให้น้องไปกบัลกูเถดิ เราจะออกเดนิทาง เพ่ือเรา 
คือพ่อ ลูกๆ และครอบครัวจะได้รอดชีวิตไม่อดตาย  
9ลูกจะเอาชีวิตเป็นประกัน ขอรับผิดชอบส�าหรับน้อง 
ถ้าลกูไม่พาน้องกลบัมาพบพ่ออีก ลกูยอมรบัผดิต่อพ่อ 
ตลอดชีวิต 10ถ้าเราไม่มัวรีรออยู่เช่นนี้ เราคงจะได้ไป
และกลับมาถึงสองครั้งแล้ว” 

11อิสราเอลผู้บิดาตอบว่า “ถ้าจะต้องเอาน้องไป 
ก็จงท�าดังนี้เถิด จงน�าผลิตผลท่ีดีท่ีสุดของแผ่นดินนี้
ใส่กระสอบ น�ายางสน น�้าผึ้ง เครื่องเทศ ยางไม้หอม 
ถั่ว และลูกอัลมอนด์ไปให้ท่านผู้นั้นเป็นของก�านัล  
12จงน�าเงินไปด้วยให้มากเป็นสองเท่า เพราะจะต้อง 
น�าเงนิท่ีใส่ท่ีปากกระสอบไปคนื บางทีเขาอาจใส่มาผดิ
ก็ได้ 13จงพาน้องไปด้วย ออกเดินทางกลับไปหาท่าน
ผู้นั้น 14ขอให้พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพดลใจให้ท่าน 
ผู้นั้นเมตตากรุณาต่อลูกๆ อนุญาตให้สิเมโอนและ 
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เบนยามนิกลับมา ส่วนพ่อนั้น ถ้าจะต้องสูญเสียลูกไป 
พ่อก็จะต้องอยู่คนเดียว”
 

โยเซฟพบบรรดาพี่น้องครั้งที่สอง 
15บรรดาพี่น้องของโยเซฟจัดเตรียมของก�านัล

เหล่านี้ และน�าเงินเป็นสองเท่า พาเบนยามินไปด้วย 
ออกเดินทางไปอียิปต์ เข้าไปหาโยเซฟ 16เมื่อโยเซฟ
เห็นเบนยามินมาด้วย เขาจงึสัง่หัวหน้าผูร้บัใช้ในบ้านว่า 
“จงพาคนเหล่านี้ไปพักที่บ้าน ฆ่าสัตว์มาเตรียมอาหาร 
เพราะคนเหล่านี้จะกินอาหารเท่ียงกับเรา” 17หัวหน้า
ผู้รับใช้ก็ท�าตามท่ีโยเซฟสั่ง พาคนเหล่านั้นไปท่ีบ้าน
ของโยเซฟ 18พี่น้องของโยเซฟกลัวมาก เม่ือหัวหน้า
ผู้รับใช้พาเขาไปที่บ้านของโยเซฟ คิดว่า เราถูกพาตัว
มาท่ีนีเ่พราะเงนิท่ีตดิกระสอบไปครัง้ก่อนเป็นแน่ เขาจะ 
จู่โจมท�าร้ายเรา จับเราเป็นทาส ท้ังจะริบลาของเรา 
ไปด้วย” 19เขาจึงไปหาหัวหน้าผู้รับใช้ท่ีดูแลบ้านของ 
โยเซฟ พดูกบัเขาท่ีประตบู้านว่า 20“กรุณาเถดิ นายเจ้าข้า 
พวกเราเคยมาท่ีนี่ครั้งหนึ่งแล้วเพื่อซ้ือเสบียงอาหาร 
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21เม่ือเดินทางกลับมาถึงท่ีพักค้างคืน พวกเราเปิด
กระสอบ แต่ละคนก็พบเงินอยู่ท่ีปากกระสอบของตน 
หนักเท่ากับท่ีได้จ ่ายไป เราจึงน�าเงินนั้นกลับมา 
22พร้อมกับเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อซ้ือเสบียงอาหาร เรา
ไม่รู ้ว่าใครเอาเงินของเรากลับมาใส่ไว้ในกระสอบ” 
23หัวหน้าผูร้บัใช้ตอบว่า “อย่าห่วงเลย อย่ากลวั ข้าพเจ้า
ได้รับเงินของท่านแล้ว พระเจ้าของท่านท้ังหลายและ
พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงเอาขุมทรัพย์ใส่ไว้
ในกระสอบให้ท่าน” แล้วหัวหน้าผู้รับใช้ก็พาสิเมโอน
มาพบพี่น้อง 24และพาทุกคนเข้าไปในบ้านของโยเซฟ 
ตักน�้ามาให้ล้างเท้าและเอาฟางให้ลากิน 25บรรดา 
พีน้่องจดัเตรยีมของก�านลัไว้ ขณะท่ีรอคอยโยเซฟมาใน
เวลาเท่ียง เพราะรูว่้าเขาท้ังหลายจะต้องกนิอาหารท่ีนัน่ 

26เม่ือโยเซฟมาถึงบ้าน พี่น้องก็น�าของก�านัลท่ี
เตรยีมไว้มาให้ กราบค�านบัศรีษะจรดพืน้ 27โยเซฟถาม
ทุกข์สุขของเขาว่า “บิดาผู้ชราท่ีท่านเล่าให้เราฟังเป็น
อย่างไรบ้าง ยังมีชีวิตอยู่หรือ” 28พี่น้องตอบว่า “บิดา
ของพวกเราผู้รับใช้ของท่านยังมีชีวิตอยู่และสบายดี” 
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แล้วคุกเข่าลงกราบค�านับ 29โยเซฟมองเห็นเบนยามิน 
น้องชายร่วมมารดากับตนจึงพูดว่า “นี่คงเป็นน้องชาย
คนเล็กที่ท่านได้เล่าให้เราฟังกระมัง” แล้วเสริมว่า “ขอ
พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อลูกเถิด” 30โยเซฟรีบออกไป 
เพราะตื้นตันใจด้วยความรักน้องชายจนกลั้นน�้าตา 
ไว้ไม่อยู่ จงึเข้าไปในห้องของตนและร้องไห้ 31หลงัจาก
ล้างหน้าแล้ว กก็ลบัมา สะกดใจ สัง่ให้ผูร้บัใช้ยกอาหาร
เข้ามา 32โยเซฟกนิอาหารอยู่โต๊ะหนึง่ พ่ีน้องกนิด้วยกนั 
อยู่อีกโต๊ะหนึ่ง ชาวอียิปต์ที่กินด้วยก็กินอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง 
เพราะชาวอียิปต์จะกินอาหารร่วมกับชาวฮีบรูไม่ได้ 
ชาวอียิปต์รังเกียจท่ีจะท�าเช่นนั้น 33พี่น้องนั่งโต๊ะตาม
ที่จัดไว้ ต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจ เพราะ
เขาถูกจัดให้นั่งตามล�าดับอายุตั้งแต่คนแรกไปจนถึง 
คนสุดท้อง 34โยเซฟสั่งให้พนักงานน�าอาหารจาก
โต๊ะของตนไปให้บรรดาพ่ีน้อง เบนยามินได้อาหาร 
เป็นห้าเท่าของคนอ่ืน ทุกคนดืม่อย่างสนกุสนานพร้อม
กับโยเซฟ 
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ถ้วยของโยเซฟในกระสอบของเบนยามิน 
44 1โยเซฟสั่งหัวหน้าผู้รับใช้ในบ้านว่า “จงเอา

ข้าวใส่กระสอบของคนเหล่านี้ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะใส่ได้ 
และเอาเงนิใส่คนืไว้ท่ีปากกระสอบของแต่ละคน 2จงเอา
ถ้วยเงินของเราใส่ท่ีปากกระสอบของน้องชายคนเล็ก
พร้อมกับเงินค่าข้าวของเขาด้วย” หัวหน้าผู้รับใช้ก็ท�า
ตามท่ีโยเซฟสั่ง 3เช้าตรู่วันรุ่งข้ึน บรรดาพี่น้องก็ข้ึน
ลาเดินทางกลับไป 4เมื่อเขาออกจากเมืองไม่ไกลนัก  
โยเซฟสั่งหัวหน้าผู้รับใช้ในบ้านว่า “จงรีบตามคน 
เหล่านัน้ไป เม่ือตามไปทัน จงพูดว่า ท�าไมท่านท้ังหลาย
จงึท�าช่ัวตอบแทนความดีเล่า 5ถ้วยนีเ้ป็นถ้วยท่ีเจ้านาย
ของข้าพเจ้าใช้ดื่ม และใช้ท�านายเหตุการณ์ในอนาคต
มิใช่หรือ สิ่งท่ีท่านท�านั้นเป็นความผิดอย่างมาก” 
6หัวหน้าผู้รับใช้ตามไปทันเขา ก็พูดตามท่ีโยเซฟสั่ง 
7พี่น้องตอบว่า “ท�าไมเจ้านายจึงพูดเช่นนี้ ผู้รับใช้ของ
ท่านไม่เคยคิดจะท�าอะไรเช่นนั้นเลย 8ท่านก็เห็นแล้ว
ว่า เราอุตส่าห์น�าเงินท่ีเราพบท่ีปากกระสอบจากแผ่น
ดินคานาอันมาคืนให้ท่าน เราจะไปขโมยเงินหรือทอง
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จากบ้านเจ้านายของท่านมาท�าไม 9ถ้าพบถ้วยอยู่กับ 
ผู้รับใช้ของท่านคนใด ก็ให้คนนั้นถูกประหารชีวิต และ
เราท่ีเหลอืจะยอมเป็นทาสของเจ้านาย” 10หัวหน้าผูร้บัใช้ 
ตอบว่า “ตกลงตามท่ีท่านพูด แต่ว่าถ้าเราพบถ้วย 
อยู ่กับผู ้ใด ผู ้นั้นคนเดียวจะต้องเป็นทาสของเรา  
ส่วนคนอื่นเป็นอิสระ” 11แต่ละคนรีบเอากระสอบลงมา
ตั้งท่ีพื้นและเปิดปากกระสอบ 12หัวหน้าผู้รับใช้ค้นหา
อย่างถี่ถ้วน เริ่มจากกระสอบของคนโต จนถึงกระสอบ
ของคนเล็ก และพบถ้วยในกระสอบของเบนยามิน  
13พี่น้องทุกคนต่างฉีกเสื้อผ้าของตนด้วยความทุกข์ 
แล้วบรรทุกของขึ้นหลังลา กลับเข้าไปในเมือง 

14ยูดาห ์และพี่น ้องมาถึงบ ้านของโยเซฟ  
โยเซฟยังคงอยู่ท่ีนัน่ พีน้่องจงึกราบค�านบัศรีษะจรดพืน้  
15โยเซฟถามว่า “ท่านท้ังหลายท�าอะไรเช่นนี้ ท่าน 
ไม่รู้หรือว่า คนอย่างเราสามารถท�านายอนาคตได้” 
16ยูดาห์ตอบว่า “พวกเราจะพูดอะไรกับเจ้านายของ
ข้าพเจ้า พวกเราจะพูดอะไรได้ พวกเราจะพิสูจน์ความ
บรสิทุธิข์องเราได้อย่างไร พระเจ้าทรงเปิดเผยความผดิ
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ของผู้รับใช้ของท่าน บัดนี้ เราทุกคนเป็นทาสเจ้านาย 
ท้ังเราและผูท่ี้พบว่ามถ้ีวยในกระสอบของเขา” 17โยเซฟ
ตอบว่า “ไม่ได้ เราจะไม่ท�าเช่นนั้น คนท่ีพบถ้วยอยู่ 
ในกระสอบของเขาเท่านัน้จะเป็นทาสของเรา ส่วนท่าน
ทั้งหลาย จงกลับไปหาบิดาของท่านอย่างปลอดภัย” 

ยูดาห์อ้อนวอนขอเบนยามิน 
18ยูดาห์เข้าไปหาโยเซฟ พูดว่า “กรุณาเถิด 

นายเจ้าข้า ขอให้ผูร้บัใช้ของท่านพดูกบัท่านอย่างตรงไป 
ตรงมาเถดิ อย่าโกรธข้าพเจ้าเลย เพราะท่านเป็นเหมือน
กษัตริย์ฟาโรห์ 19เจ้านายเคยถามผู้รับใช้ของท่านว่า 
ท่านมบิีดาหรอืน้องชายไหม 20พวกเรากต็อบเจ้านายว่า 
เรามีบิดาท่ีชรา และมน้ีองชายเลก็คนหนึง่ท่ีเกดิมาเมือ่
บิดาชราแล้ว พีช่ายของเขาเสยีชีวติไปแล้ว เหลอืเพยีง 
เขาท่ีเกิดจากมารดาเดียวกัน บิดาจึงรักเขามาก 
21แล้วท่านสัง่ผูร้บัใช้ของท่านว่า ‘จงพาน้องคนนัน้มาท่ีนี ่
ให้เราด’ู 22ข้าพเจ้าท้ังหลายตอบเจ้านายไปว่า ‘เดก็คนนัน้ 
จะจากบิดามาไม่ได้ ถ้าเขาจากมาบิดาจะต้องตาย’ 
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23แต่ท่านพูดกับผู้รับใช้ของท่านว่า ‘ถ้าน้องคนเล็ก 
ไม่มากับท่านท่ีนี่ ท่านจะไม่เห็นหน้าเราอีก’ 24เมื่อ 
พวกเรากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่าน พวกเราก็เล่า
ค�าพดูของเจ้านายให้บิดาฟัง 25ต่อมา บิดาบอกพวกเรา
ว่า ‘จงกลับไปซื้ออาหารมาให้พวกเราบ้าง’ 26พวกเรา
ตอบว่า ‘ไปไม่ได้ แต่ถ้าน้องคนเล็กไปด้วย พวกเราจึง
จะไป มิฉะนั้น พวกเราจะไปพบท่านผู้นั้นไม่ได้’ 27บิดา
ผู้รับใช้ของท่านจึงบอกพวกเราว่า ‘พวกลูกรู้แล้วว่า  
ราเคลภรรยาของพ่อมีลูกชายสองคน 28คนหนึ่งก็จาก
ไปแล้ว พ่อคิดว่าเขาคงถูกสัตว์ร้ายกัดกิน เพราะไม่ได้
เห็นหน้ากันอีกเลย 29ถ้าลูกๆ พาคนนี้ไปจากพ่อ แล้ว
เขาเป็นอันตราย ลูกก็จะส่งพ่อซึ่งแก่แล้วลงไปในแดน
ผู้ตายด้วยความเศร้าโศก’ 30บัดนี้ ข้าพเจ้าไม่อาจกลับ
ไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านโดยไม่มีเด็กคนนี้ไป เพราะ
ชีวติของบิดาผกูพันอยู่กบัชีวติของเขา 31ถ้าบิดาไม่เห็น
เด็กกลับไปกับเรา เขาจะต้องตายแน่ๆ และพวกเรา 
ผู้รับใช้ของท่านจะส่งบิดาซ่ึงชราแล้วผู้รับใช้ของท่าน
ลงไปในแดนผู้ตายด้วยความเศร้าโศก 32ย่ิงกว่านั้น 
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ผู้รับใช้ของท่านยังเอาชีวิตเป็นประกันไว้กับบิดาว่า  
‘ถ้าลูกไม่น�าน้องคนนี้กลับมาพบพ่ออีก ลูกยอมรับผิด
ต่อพ่อตลอดชวิีต’ 33ดงันัน้ ขอให้ผูร้บัใช้ของท่านอยู่ท่ีนี่
เป็นทาสของเจ้านายแทนเดก็คนนี ้โปรดปล่อยเขากลบั
ไปพร้อมกับบรรดาพี่ชายเถิด 34ข้าพเจ้าจะกลับไปหา
บิดาได้อย่างไร ถ้าเด็กคนนี้ไม่ไปด้วย ข้าพเจ้าทนเห็น
บิดาตรอมใจตายไม่ได้”

โยเซฟแสดงตนแก่พี่น้อง 
45 1โยเซฟไม่อาจควบคุมความรู้สึกของตน 

ต่อหน้าชาวอียิปต์ท่ียืนอยู่ท่ีนั่นได้อีกต่อไป ร้องสั่งว่า 
“ทุกคนจงออกไปจากท่ีนี”่ จงึไม่มีใครอยูก่บัโยเซฟ เม่ือ
เขาแสดงตนแก่บรรดาพี่น้อง 2โยเซฟร้องไห้ดังมาก
จนชาวอียิปต์ได้ยิน ข่าวนั้นลือไปถึงพระราชวังของ
กษัตริย์ฟาโรห์ 

3โยเซฟบอกพ่ีน้องว่า “ฉันคือโยเซฟ พ่อยัง 
มีชีวิตอยู่หรือ” แต่พี่ๆ ไม่รู้จะตอบประการใด เพราะ
ตกใจกลวัมากท่ีเผชิญหน้ากบัเขา 4โยเซฟจงึบอกพีน้่อง 
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ว่า “เข้ามาใกล้ๆ เถิด” พวกเขาก็เข้ามาใกล้ โยเซฟ
พูดต่อไปว่า “ฉันคือโยเซฟ น้องชายของพี่ที่พี่ขายมา 
อียิปต์ 5บัดนี้ อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตนเองที่ขาย
ฉันมาท่ีนี่ พระเจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อน เพื่อ
ช่วยชีวิตของพี่ๆ 6นี่เป็นเพียงปีที่สองที่เกิดการกันดาร
อาหารในแผ่นดนิ ยังเหลอือีกถงึห้าปีท่ีจะไม่มีการหว่าน
หรือเก็บเกี่ยว 7พระเจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อนเพื่อ
ประกันว่าเชื้อสายของพี่จะคงเหลืออยู่ในแผ่นดิน และ
เพื่อช่วยให้พวกพี่รอดชีวิตอยู่ได้พร้อมกับประชาชน
จ�านวนมาก 8ดังนั้น ไม่ใช่พวกพี่ที่ส่งฉันมาที่นี่ แต่เป็น
พระเจ้า พระองค์ทรงต้ังให้ฉันเป็นเหมอืนพระบิดาของ
กษัตรย์ิฟาโรห์ เพ่ือเป็นผูร้บัผดิชอบราชส�านกั และเป็น
ผู้ส�าเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์

9จงรบีกลบัไปบอกพ่อเถดิว่า โยเซฟบุตรของท่าน
สั่งมาเช่นนี้ พระเจ้าทรงตั้งให้ฉันเป็นเจ้านายปกครอง
อียิปต์ท้ังหมด จงมาอยู่กับฉันท่ีนี่ อย่าชักช้าเลย 
10พ่อจงมาอยูท่ี่ดนิแดนโกเชน จะได้มาอยู่ใกล้ฉัน ท้ังพ่อ 
ลกูหลาน ฝงูแพะแกะ ฝงูโคและทรพัย์สมบัตท้ัิงหมดท่ีมี 
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11ท่ีนั่นฉันจะดูแลพ่อได้ เพราะยังต้องกันดารอาหาร
อีกห้าปี พ่อ ครอบครัว และทุกสิ่งท่ีพ่อมีจะไม่ต้อง
อดอยาก 12พ่ีๆ กับเบนยามินน้องชายก็เห็นกับตา
แล้วว่าเป็นฉันเองจริงๆ ที่พูดกับพี่ 13จงบอกพ่อว่าฉัน 
มีต�าแหน่งสูงสุดในอียิปต์ จงเล่าทุกอย่างท่ีเห็นนี้ให ้
พ่อฟัง แล้วรีบพาพ่อมาอยู่ที่นี่เถิด” 

14แล้วโยเซฟก็กอดคอเบนยามินน้องชายและ
ร้องไห้ เบนยามินก็กอดโยเซฟร้องไห้ด้วย 15โยเซฟ
กอดจูบพีท่กุคน พลางร้องไห้ แล้วพี่น้องจึงสนทนากัน

ค�าเชิญของกษัตริย์ฟาโรห์
16ข่าวนีล้อืไปถงึพระราชวงัของกษัตรย์ิฟาโรห์ว่า

พี่น้องของโยเซฟมา กษัตริย์ฟาโรห์พอพระทัย บรรดา
ข้าราชบริพารก็ดีใจเช่นเดียวกัน 17กษัตริย์ฟาโรห์ตรัส
กับโยเซฟว่า “จงบอกพี่น้องของท่านให้ท�าดังนี้ จง
น�าของบรรทุกหลังสัตว์ กลับไปแผ่นดินคานาอันเถิด 
18จงน�าบิดากับครอบครัวของท่านมาพบเรา เราจะให้
แผ่นดินท่ีดีท่ีสุดในอียิปต์แก่ท่านท้ังหลาย ท่านจะได้
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กนิพชืผลท่ีดท่ีีสดุในแผ่นดนินี ้19นอกจากนัน้ จงสัง่เขา 
ให้ท�าเช่นนี้อีก ‘จงน�าเกวียนไปจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อ
บรรทุกเด็กๆ และภรรยาของท่าน จงพาบิดามาด้วย 
20อย่าห่วง เพราะข้าวของดีท่ีสุดในแผ่นดินอียิปต์จะ
เป็นของท่าน’”

บรรดาพี่น้องของโยเซฟกลับไปคานาอัน 
21บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ท�าตาม โยเซฟ

น�าเกวียนไปให้เขาตามพระบัญชาของกษัตริย์ฟาโรห์ 
และจัดเสบียงส�าหรับการเดินทางให้ด้วย 22ท้ังยังให้
เสื้อผ้าชุดใหม่แก่ทุกคน แต่ให้เงินหนักสามร้อยบาท
พร้อมกับเสื้อผ้าห้าชุดแก่เบนยามิน 23ส�าหรับบิดา  
โยเซฟจัดผลิตผลท่ีดีท่ีสุดในอียิปต์ บรรทุกลาเพศผู ้
สบิตวั และจดัข้าว ขนมปังและเสบียงอาหารอ่ืนๆ ส�าหรบั
การเดินทางบรรทุกลาเพศเมียสิบตัวไปให้บิดาด้วย  
24โยเซฟมาส่งบรรดาพี่น้อง และขณะที่พวกเขาจากไป
ก็พูดว่า “อย่าทะเลาะกันตามทางนะ” 25บรรดาพ่ีน้อง
จึงออกจากอียิปต์มาถึงแผ่นดินคานาอัน ไปหายาโคบ
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ผู้บิดา 26รายงานว่า “โยเซฟยังมีชีวิตอยู่ ยิ่งกว่านั้นเขา
ยังเป็นผู้ส�าเร็จราชการท่ัวแผ่นดินอียิปต์” ยาโคบรู้สึก
เฉยๆ เพราะไม่เชื่อ 27แต่เมื่อบรรดาบุตรเล่าว่า โยเซฟ
ได้พูดอะไร และเขาเห็นเกวยีนท่ีโยเซฟส่งมารบั ยาโคบ
ผู้บิดาก็รู้สึกสดชื่นขึ้น 28อิสราเอลพูดว่า “เพียงเท่านี้ก็
พอแล้ว โยเซฟลูกพ่อยังมีชีวิตอยู่ พ่อต้องไปเห็นเขา
ก่อนที่พ่อจะตาย” 

ยาโคบเดินทางไปอียิปต์ 
46 1อิสราเอลออกเดินทางพร้อมกับทรัพย์

สมบัติทั้งหมดที่มี เมื่อมาถึงเบเออร์เชบา เขาก็ถวาย
เครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน 2พระเจ้า
ตรัสกับอิสราเอลในนิมิตเวลากลางคืนว่า “ยาโคบเอ๋ย 
ยาโคบ” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ท่ีนี”่ 3พระองค์จงึตรสัว่า 
“เราคือพระเจ้า พระเจ้าของบิดาของท่าน อย่ากลัวท่ี
จะต้องไปอียิปต์เลย เราจะให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ท่ี
นัน่ 4เราจะไปอียิปต์กบัท่านด้วย แล้วเราจะพาท่านกลบั
มาที่นี่อีกอย่างแน่นอน หลังจากที่โยเซฟจะปิดตาของ
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ท่านแล้ว” 5ยาโคบจึงเดินทางต่อไปจากเบเออร์เชบา  
บรรดาบุตรของอิสราเอลให้ยาโคบผู้บิดากับเด็กๆ และ
ภรรยาขึ้นเกวียนที่กษัตริย์ฟาโรห์ทรงส่งมารับ 

6เขาท้ังหลายต้อนฝูงสัตว์และน�าทรัพย์สมบัติ
ท้ังหมดท่ีได้มาในแผ่นดินคานาอันไปอียิปต์ ยาโคบพา
ลูกหลานของตน 7คือบุตรชาย บุตรหญิง หลานชาย 
หลานสาวทั้งหมดของเขาไปอียิปต์ด้วย 

ครอบครัวของยาโคบ 
8ต่อไปนี้เป็นรายช่ือบรรดาบุตรของอิสราเอล

ท่ีเข้ามาในอียิปต์ ยาโคบกับบรรดาบุตรชาย มีรูเบน 
บุตรชายคนโตของยาโคบ 9บุตรชายของรูเบนคือ  
ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี 10บุตรชายของสิเมโอน
คือ เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูล 
ซ่ึงเป็นบุตรของหญิงชาวคานาอัน 11บุตรชายของเลวี
คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 12บุตรชายของยูดาห์
คือ เอร์ โอนัน เชลาห์ เปเรศ และเศราห์ (แต่เอร์และ 
โอนันตายในแผ่นดินคานาอัน) บุตรชายของเปเรศคือ 
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เฮสโรนและฮามูล 13บุตรชายของอิสสาคาร์คือ โทลา 
ปูวาห์ โยบ และชิมโรน 14บุตรชายของเศบูลุนคือ  
เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15คนเหล่านี้เป็นบุตรชาย
ของนางเลอาห์ท่ีเกิดจากยาโคบในปัดดานอารัม รวม
ท้ังดีนาห์บุตรหญิง ลูกหลานของนางเลอาห์มีท้ังหมด
สามสิบสามคน 

16บุตรชายของกาดคือ ศิฟีโยน ฮักกี ชูนี  
เอสโบน เอรี อาโรด ีและอาเรล ี17บุตรชายของอาเชอร์คอื  
ยิมนาห์ ยิชวาห์ ยิชวี เบรียาห์ รวมท้ังน้องสาวช่ือ  
เสราห์ บุตรชายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล 
18ท้ังสิบหกคนนี้เป็นลูกหลานของยาโคบเกิดจากนาง
ศิลปาห์ ซึ่งลาบันยกให้แก่นางเลอาห์บุตรหญิง 

19บุตรชายของนางราเคลภรรยาของยาโคบคือ 
โยเซฟและเบนยามนิ 20มนสัเสห์และเอฟราอิมเกดิจาก
นางอาเสนัทกับโยเซฟในอียิปต์ นางอาเสนัทผู้นี้เป็น
บุตรหญิงของโปทิเฟรา สมณะแห่งเมืองโอน 21บุตรชาย 
ของเบนยามินคอื เบลา เบเคอร์ อชัเบล เกรา นาอามาน 
เอไฮ โรช มุปปิม ฮุปปิม และอาร์ด 22ทั้งสิบสองคนนี้
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เป็นลูกหลานของยาโคบ เกิดจากนางราเคล 
23บุตรชายของดานคือ หุชิม 24บุตรชายของ 

นัฟทาลีคือ ยาเซเอล กุนี เยเซอร ์และชิลเลม  
25ท้ังเจ็ดคนนี้เป็นลูกหลานของยาโคบ เกิดจากนาง 
บิลฮาห์ ซึ่งลาบันยกให้แก่นางราเคลบุตรหญิง 

26ลูกหลานโดยตรงของยาโคบท่ีเข้ามาอียิปต์  
มีจ�านวนท้ังหมดหกสิบหกคน ไม่นับภรรยาของ 
บุตรชาย 27โยเซฟมีบุตรชายสองคนเกดิในอียิปต์ ท�าให้
สมาชิกครอบครัวยาโคบซ่ึงเข้ามาในอียิปต์ มีจ�านวน
ทั้งหมดเจ็ดสิบคน 

โยเซฟต้อนรับบิดาและพี่น้อง 
28อิสราเอลให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปพบโยเซฟ เพื่อ

บอกโยเซฟให้มาพบท่ีแคว้นโกเชน เม่ือทุกคนมาถึง
แคว้นโกเชน 29โยเซฟจัดเตรียมรถม้าของตนไปรับ
อิสราเอลบิดาท่ีแคว้นโกเชน เม่ือเห็นบิดา เขาก็เข้า
สวมกอดบิดาไว้ พลางร้องไห้เป็นเวลานาน 30อิสราเอล
จึงพูดกับโยเซฟว่า “บัดนี้ พ่อตายได้แล้ว เพราะพ่อได้
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เห็นลูกและรู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่” 
31โยเซฟพูดกับบรรดาพี่น ้องและครอบครัว

ของบิดาว่า “ข้าพเจ้าจะกลับไปทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า 
บรรดาพ่ีน้องและครอบครวัของบิดาข้าพเจ้าท่ีเคยอยู่ใน 
แผ่นดินคานาอันมาอยู่กับข้าพเจ้าแล้ว 32คนเหล่านี้
ล้วนเป็นคนเลี้ยงแพะแกะและดูแลฝูงสัตว์ เขาต้อนฝูง
แพะแกะและฝูงโค และน�าทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาด้วย 
33ถ้ากษัตริย์ฟาโรห์ทรงเรียกท่าน และถามว่า ‘ท่าน
ท้ังหลายมีอาชีพอะไร’ 34ท่านจะต้องตอบว่า ‘ผู้รับใช้
ของพระองค์เป็นผู้เลี้ยงสัตว์มาต้ังแต่เด็ก เหมือนกับ
บรรพบุรุษ’ ถ้าพูดเช่นนี้ท่านทั้งหลายจะได้อยู่ในแคว้น
โกเชน เพราะชาวอียิปต์รังเกียจพวกคนเลี้ยงแพะแกะ
ทุกคน” 

โยเซฟทูลขอที่ดินให้บิดาและครอบครัว
47 1โยเซฟไปทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “บิดาและ 

พีน้่องของข้าพเจ้ามาจากแผ่นดนิคานาอันพร้อมกบัฝงู
แพะแกะ ฝูงโค และทรัพย์สมบัติทั้งหมด บัดนี้เขาอยู่
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ในแคว้นโกเชน” 2โยเซฟพาพี่ชายห้าคนไปเฝ้ากษัตริย์
ฟาโรห์ด้วย 3กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสถามบรรดาพี่ชายว่า 
“ท่านทั้งหลายมีอาชีพอะไร” เขาทูลตอบว่า “ข้ารับใช้
ของพระองค์เป็นผู้เลีย้งแพะแกะเหมือนกบับรรพบุรษุ” 
4เขายังทูลเสรมิว่า “พวกเรามาอาศยัอยู่อย่างคนต่างถิน่
ในแผ่นดินนี้ เพราะในแผ่นดินคานาอันเกิดการกันดาร
อาหารอย่างมาก จนไม่มีหญ้าส�าหรับฝูงแพะแกะของ
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระกรุณา
ให้ผู้รับใช้ของพระองค์อาศัยอยู่ในแคว้นโกเชนเถิด” 
5กกษัตริย์ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า 6ข“เขาอยู่ในแคว้น
โกเชนได้ ถ้าท่านรู้ว่ามีใครในบรรดาพี่น้องท่ีมีความ
สามารถ ก็ให้เขาดูแลฝูงสัตว์ของเราด้วย” 

ต�านานอีกส�านวนหนึ่ง
5ขเม่ือยาโคบและบุตรมาพบโยเซฟในแผ่นดิน

อียปิต์ กษัตรย์ิฟาโรห์แห่งอียิปต์ทรงทราบข่าวนี ้จึงตรสั
กับโยเซฟว่า “บิดาและพี่น้องของท่านมาหาท่านแล้ว 
6กแผ่นดินอียิปต์อยู่ในอ�านาจของท่าน จงให้บิดาและ
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พี่น้องของท่านอาศัยอยู่ในเขตท่ีดีท่ีสุดของแผ่นดิน” 
7โยเซฟพายาโคบผูบิ้ดามายืนเฉพาะพระพกัตร์กษัตรย์ิ
ฟาโรห์ ยาโคบถวายพระพรแด่กษัตรย์ิฟาโรห์ 8พระองค์
ทรงถามยาโคบว่า “ท่านอายุเท่าไร” 9ยาโคบทูลตอบว่า 
“ข้าพเจ้ามีชีวิตเร่ร่อนได้หนึ่งร้อยสามสิบปีแล้ว เม่ือ
เทียบกับจ�านวนปีของบรรพบุรุษในชีวิตเร่ร่อนแล้ว 
อายุของข้าพเจ้าน้อยมาก และมีความยากล�าบาก” 
10ยาโคบทูลลากษัตริย์ฟาโรห์กลับไป 11โยเซฟให้บิดา
กับพี่น้องอาศัยในแผ่นดินอียิปต์ส่วนท่ีดีท่ีสุด คือ ใน
เขตเมืองราเมเสส และมอบกรรมสิทธิ์ให้ ดังที่กษัตริย์
ฟาโรห์ทรงบัญชา 

12โยเซฟจัดหาอาหารให้บิดา และบรรดาพ่ีน้อง
กับครอบครัวท้ังหมดของบิดา รวมท้ังเด็กๆ ตาม
จ�านวนคน 
นโยบายการเกษตรของโยเซฟ 

13ขณะนั้นท่ัวแผ่นดินไม่มีอาหาร เพราะการ
กันดารอาหารรุนแรง ประชาชนชาวอียิปต์และชาว
คานาอันต่างอ่อนเปลี้ยเพราะความหิวโหย 14โยเซฟ
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รวบรวมเงินท้ังหมดท่ีประชาชนชาวอียิปต์และชาว 
คานาอันน�ามาซื้อข้าวไปเก็บไว้ในพระราชวังของ
กษัตริย์ฟาโรห์ 

15เม่ือชาวอียิปต์และชาวคานาอันไม่มีเงินเหลือ 
ชาวอียปิต์ท้ังหลายกม็าหาโยเซฟ อ้อนวอนว่า “โปรดให้
อาหารพวกเราเถิด อย่าปล่อยให้เราตายต่อหน้าต่อตา
ท่านเพราะเงินของเราหมดแล้ว” 16โยเซฟตอบว่า “ถ้า
ท่านไม่มเีงนิ จงไปน�าฝงูสตัว์ของท่านมา ข้าพเจ้าจะให้
อาหารเป็นการแลกเปลี่ยน” 17ประชาชนจึงน�าฝูงสัตว์
มาให้โยเซฟ แล้วโยเซฟก็ให้อาหารแลกเปลี่ยนกับม้า 
แพะแกะ โค และลา ดังนั้น โยเซฟจึงจัดให้ประชาชน
มีอาหารแลกเปลี่ยนกับฝูงสัตว์ตลอดปีนั้น 

18เม่ือปีนัน้ผ่านพ้นไป ประชาชนมาหาโยเซฟอีก
ในปีต่อมา อ้อนวอนว่า “เราไม่ปิดบังมิให้เจ้านายรูค้วาม
จรงิว่าเงนิของเราหมดแล้ว ฝงูสตัว์ของเรากต็กเป็นของ
เจ้านาย เราไม่มอีะไรเหลอืจะให้เจ้านายอกีนอกจากตวั
เราและที่ดิน 19อย่าปล่อยให้เราตายต่อหน้าต่อตาท่าน 
หรอืปล่อยให้ท่ีดนิของเราต้องรกร้างเลย จงซ้ือเราและ
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ท่ีดนิของเราไว้แลกเปลีย่นกบัอาหาร เราพร้อมกบัท่ีดนิ
จะเป็นทาสของกษัตรย์ิฟาโรห์ ขอแต่ให้พันธุข้์าวแก่เรา
ด้วยเถิด เราจะมีชีวิต ไม่ต้องตาย และที่ดินจะไม่ต้อง
กลายเป็นทะเลทราย” 

20โยเซฟจึงรับซ้ือท่ีดินท้ังหมดในอียิปต ์ ให ้
กษัตริย์ฟาโรห์ ชาวอียิปต์แต่ละคนต่างขายท่ีนาของ
ตน เพราะการกันดารอาหารรุนแรงยิ่งนัก แผ่นดิน
ท้ังหมดกต็กเป็นกรรมสทิธิข์องกษัตรย์ิฟาโรห์ 21โยเซฟ
ท�าให้ประชาชนท้ังหมดเป็นทาส จากเขตแดนด้านหนึง่
ของอียิปต์ไปถึงอีกด้านหนึ่ง 22ที่ดินแห่งเดียวที่โยเซฟ 
ไม่ซ้ือคอืท่ีดนิของสมณะ เพราะกษัตรย์ิฟาโรห์ประทาน
ส่วนแบ่งอาหารให้แก่บรรดาสมณะ บรรดาสมณะจึง
ไม่ต้องขายท่ีดิน เพราะด�ารงชีวิตอยู่ได้จากส่วนแบ่ง
อาหารของกษัตริย์ฟาโรห์ 23โยเซฟกล่าวแก่ประชาชน
ว่า “วนันี ้ข้าพเจ้าซ้ือตวัท่านกบัท่ีดนิของท่านให้กษัตรย์ิ
ฟาโรห์แล้ว นีแ่น่ะ เมลด็พันธุข้์าวท่ีท่านจะเอาไปหว่าน
ในท่ีดิน 24เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท่านจะต้องคืนหนึ่ง
ในห้าของผลิตผลให้กษัตริย์ฟาโรห์ อีกสี่ส่วนจะเป็น
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ของท่าน จะได้เป็นพันธุ์ข้าวส�าหรับหว่านในนาเป็น
อาหารของท่านกับครอบครัวและลูกๆ” 25ประชาชน
ตอบว่า “ท่านได้ช่วยชีวิตของเราแล้ว ถ้าเจ้านายจะ
กรุณา เรายอมเป็นทาสของกษัตริย์ฟาโรห์” 26โยเซฟ
จึงตรากฎหมายท่ีดินขึ้นในอียิปต์ ซ่ึงยังมีผลบังคับใช้ 
อยู่จนถึงทุกวันนี้ ก�าหนดให้หนึ่งในห้าของผลิตผล
เป็นของกษัตริย์ฟาโรห์ มีเพียงที่ดินของสมณะเท่านั้น 
ที่ไม่เป็นของกษัตริย์ฟาโรห์ 

ความปรารถนาสุดท้ายของยาโคบ 
27ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ใน

แคว้นโกเชน เขาได้กรรมสทิธิท่ี์ดิน มีลกูหลานทวีจ�านวน
มากมาย 28ยาโคบอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ถึงสิบเจ็ดป ี
จนมีอายุได้หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปี 29เม่ือใกล้จะสิ้นชีวิต 
อิสราเอลเรยีกโยเซฟบุตรชายมา พดูว่า “ถ้าลกูรกัพ่อจรงิ 
จงวางมือไว้ท่ีหว่างขาของพ่อซิ จงสัญญาว่าลูกจะ
ซ่ือสัตย์และท�าตามท่ีพ่อสั่ง คือไม่ฝังพ่อไว้ในอียิปต์ 
30เมื่อพ่อสิ้นใจแล้ว จงน�าศพพ่อออกจากอียิปต์ น�าไป
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ฝังในหลมุศพของบรรพบุรษุ” โยเซฟตอบว่า “ลกูจะท�า
ตามที่พ่อสั่ง” 31ยาโคบสั่งอีกว่า “จงสาบานแก่พ่อเถิด” 
โยเซฟก็สาบาน แล้วอิสราเอลก็ซบศีรษะลงกับหมอน 

ยาโคบรับบุตรท้ังสองคนของโยเซฟเป็นบุตรบุญธรรม
และอวยพร 

48 1ต่อมาไม่นาน มีผู้บอกโยเซฟว่า “บิดา
ของท่านป่วย” โยเซฟจึงน�าบุตรชายท้ังสอง คือ 
มนัสเสห์และเอฟราอิมไปหายาโคบ 2เมื่อมีผู้มาบอก 
ยาโคบว่า “โยเซฟบุตรชายของท่านมาหา” อสิราเอลจงึ
รวบรวมก�าลงัลกุขึน้นัง่บนเตยีง 3ยาโคบพดูกบัโยเซฟว่า 
“พระเจ้าผูท้รงสรรพานภุาพทรงส�าแดงพระองค์แก่พ่อท่ี
เมืองลซู ในแผ่นดนิคานาอัน และทรงอวยพรพ่อ 4ตรสัว่า 
‘เราจะให้ท่านมีลกูหลานจ�านวนมาก เป็นชนหลายชาต ิ
เราจะให ้แผ ่นดินนี้แก ่ลูกหลานท่ีจะมาภายหลัง 
ท่านเป็นกรรมสิทธิ์ตลอดไป’ 5บัดนี้ ลูกชายท้ังสอง
คนของลูกท่ีเกิดในอียิปต์ก่อนท่ีพ่อจะมาอยู่กับลูกท่ีนี่
ก็เป็นลูกของพ่อด้วย เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นลูก
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ของพ่อเท่ากบัรเูบนและสเิมโอน 6แต่ลกูคนอ่ืนท่ีเกดิมา 
ภายหลงัสองคนนีจ้ะเป็นของลกู และจะรบัมรดกร่วมกบั 
พี่ทั้งสองคนของเขา 

7พ่อท�าเช่นนี้ก็เพราะเม่ือพ่อกลับจากปัดดาน  
ราเคลแม่ของลูกสิ้นชีวิตในแผ่นดินคานาอันขณะท่ี 
เดนิทางอยู่ใกล้เมอืงเอฟราธาห์ ท�าให้พ่อเศร้าโศกมาก 
พ่อจึงฝังแม่ของลูกไว้ท่ีนั่นข้างทางไปเมืองเอฟราธาห์ 
คือเบธเลเฮม” 

8เมื่ออิสราเอลเห็นบุตรชายของโยเซฟ เขาถาม
ว่า “เด็กเหล่านี้เป็นใคร” 9โยเซฟตอบว่า “เป็นลูกท่ี
พระเจ้าประทานให้ลูกที่นี่” ยาโคบจึงว่า “พาเขามาหา
พ่อซิ พ่อจะได้อวยพรเขา” 10ขณะนั้น ตาของอิสราเอล
ขุ่นมัวเพราะความชรา เขามองเห็นไม่ชัดเจน โยเซฟ
ก็พาบุตรท้ังสองคนมาใกล้ ยาโคบจึงจูบและกอดเด็ก 
ทั้งสองคน 11อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “พ่อไม่เคยคิด
ว่าจะได้เห็นหน้าลูกอีก และบัดนี้ พระเจ้ายังโปรดให้
พ่อได้เห็นลกูของลกูอีกด้วย” 12โยเซฟกร็บับุตรของตน
จากตักของยาโคบ กราบลงศีรษะจรดพื้น
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13แล้วจูงบุตรท้ังสองคน มือขวาจูงเอฟราอิม
ไปยืนอยู่ทางซ้ายของอิสราเอล มือซ้ายจูงมนัสเสห์
ไปยืนอยู่ทางขวา 14แต่อิสราเอลไขว้มือ มือขวาวาง
บนศีรษะของเอฟราอิมซึ่งเป็นคนน้อง มือซ้ายวางบน
ศีรษะของมนัสเสห์ ท้ังๆ ท่ีมนัสเสห์เป็นคนพี่ 15แล้ว
อวยพรโยเซฟว่า
 

“พระเจา้ซึง่อบัราฮมัและอสิอคับดิาของข้าพเจ้า
ได้รับใช้อยู่เสมอ 
 พระเจ้าผูท้รงน�าข้าพเจ้าอย่างผูเ้ลีย้งแกะ 
 ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดจนถึงวันนี้ 
16ทูตสวรรค์ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจาก
ภยันตรายทั้งปวง 
 ขอพระองค์ทรงอวยพรเด็กทั้งสองคนนี้ 
ขอให้นามของข้าพเจ้า 
 นามของอับราฮัมและอิสอัคบิดา
 ของข้าพเจ้า
ด�ารงอยู่ต่อไปในเขาทั้งสองคน
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 และให้เขาทวีจ�านวนมากบนแผ่นดิน”

17โยเซฟไม่สบายใจท่ีเห็นว่า บิดาวางมือขวา
บนศีรษะของเอฟราอิม จึงจับมือของบิดา เปลี่ยนจาก
ศรีษะของเอฟราอิมมาวางบนศรีษะของมนสัเสห์ 18แล้ว
บอกบิดาว่า “ไม่ใช่ครับพ่อ คนนี้เป็นพี่ จงวางมือขวา
บนศีรษะของเขาเถิด” 19บิดาไม่ยอม พูดว่า “พ่อรู้แล้ว
ลูก พ่อรู้ว่าเขาจะเป็นชนชาติด้วย เขาจะยิ่งใหญ่ แต่
น้องชายจะย่ิงใหญ่กว่าพี่ชาย ลูกหลานของเขาจะได้
เป็นชนหลายชาติ” 

20ยาโคบอวยพรทั้งสองคนในวันนั้นว่า

“ชาวอิสราเอลจะกล่าวอวยพรโดยใช้ค�าอวยพร
แก่ลูกท้ังสองคนนี้เป็นแบบอย่าง โดยกล่าวว่า ขอ
พระเจ้าทรงท�าให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและ 
มนัสเสห์เถิด” 

ยาโคบจึงตั้งให้เอฟราอิมเป็นใหญ่กว่ามนัสเสห์ 
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21แล้วอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “พ่อก�าลังจะ
ตายอยู่แล้ว แต่พระเจ้าจะสถิตกับลูก และจะทรงน�าลูก
กลับไปยังแผ่นดินของบรรพบุรุษ 22พ่อให้อะไรแก่ลูก
มากกว่าให้พ่ีน้องของลกู คอืให้ท่ีดนิแถบเชเคมท่ีพ่อยึด
มาได้จากชาวอาโมไรต์ด้วยดาบและธนูของพ่อแก่ลูก” 

วาจาสุดท้ายของยาโคบ 
49 1ยาโคบเรียกบรรดาบุตรมา แล้วพูดว่า “จง

มาหาพ่อพร้อมหน้ากนัเถดิ แล้วพ่อจะบอกให้ลกูรูว่้าจะ
เกิดอะไรขึ้นในอนาคต

2บุตรของยาโคบเอ๋ย จงมารวมกันฟัง 
 จงฟังค�าของอิสราเอลบิดาของลูก

3รูเบนเอ๋ย ลูกเป็นบุตรคนแรกของพ่อ 
 เป็นก�าลังและผลแรกของความเป็นชาย
 ของพ่อ 
เป็นยอดแห่งความภูมิใจและพละก�าลัง 
4ลูกดุดันเหมือนน�้าเชี่ยว แต่จะไม่อยู่เหนือผู้อื่น 
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 เพราะลูกล่วงเข้าไปถึงที่นอนของบิดา
 ของลูก 
และท�าให้ที่นอนของบิดาเป็นมลทิน
ยังความเศร้าแก่พ่อ

5สิเมโอนและเลวีเป็นพี่น้องกัน 
 มีดของเขาเป็นอาวุธแห่งความรุนแรง 
6อย่าให้วิญญาณของพ่อเข้าไปในที่ประชุม
ของเขา 
 อย่าให้ใจของพ่อเข้าร่วมสมาคมกบัเขาเลย 
เพราะเขาได้ฆ่าคนด้วยความโกรธ
 ท�าให้โคพิการตามอ�าเภอใจ 
7ความโกรธของเขาจงถูกสาปแช่งเพราะรุนแรง 
 โทสะของเขาจงถูกสาปแช่งเพราะทารุณ 
พ่อจะแบ่งเขาในยาโคบ 
 พ่อจะท�าให้เขากระจัดกระจายไปทั่ว
 อิสราเอล
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8ยูดาห์เอ๋ย บรรดาพี่น้องจะสรรเสริญลูก 
 มือของลูกจะจับคอศัตรู 
บุตรของบิดาของลูกจะกราบไหว้ลูก 
9ยูดาห์เป็นเหมือนลูกสิงโต 
 ลูกเอ๋ย ลูกฆ่าเหยื่อแล้วกลับมา 
ลูกเป็นเหมือนสิงโตตัวผู้ที่ซุ่มหมอบ 
 เหมือนสิงโตตัวเมียที่นอนอยู่ 
 ใครเล่าจะกล้าท�าให้ลุกขึ้น 
10คทาจะไม่ไปจากยูดาห์ 
 และไม้เท้าของผู้ปกครองจะไม่ถูกยกไป
 จากระหว่างเท้าของเขา 
จนกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของจะมา 
 และประชาชาติจะนอบน้อมต่อเขา 
11เขาผูกลาไว้กับเถาองุ่น 
 ผูกลูกลาไว้กับเถาที่ดีที่สุด 
เขาซักเสื้อผ้าของตนในเหล้าองุ่น 
 ซักเสื้อคลุมในน�้าองุ่นสีเลือด 
12ตาของเขาแดงเพราะเหล้าองุ่น 
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 ฟันของเขาขาวเพราะน�้านม

13เศบูลุนจะอาศัยอยู่ตามชายทะเล 
 และจะเป็นท่าจอดเรือ 
อาณาเขตของเขาจะขยายไปถึงเมืองไซดอน 
14อิสสาคาร์เป็นเหมือนลาแข็งแรง 
 หมอบอยู่ระหว่างต่างสองใบ 
15เขาเห็นว่าที่พักสวยดี 
 และแผ่นดินน่าอยู่ 
เขาจึงก้มหลังแบกภาระ 
 ยอมเป็นทาสถูกบังคับใช้แรงงาน 

16ดานจะปกครองประชาชนของตน 
 เหมือนเผ่าอื่นๆ ของอิสราเอล 
17ขอให้ดานเป็นเหมือนงูบนถนน 
 เป็นอสรพิษตามทางเดิน 
ซึ่งกัดส้นเท้าม้า 
 ให้คนขี่หงายหลังตกลงมา
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ปฐก. 49:23

18ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเฝ้ารอคอยพระองค์
เพื่อทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น 
 
19กาดจะถูกกลุ่มโจรจู่โจม 
 แต่เขาจะจู่โจมตอบกลับไปด้วย 

20อาหารของอาเชอร์อุดมสมบูรณ์ 
 เขาจะจัดอาหารอร่อยเหมาะกับกษัตริย์
 
21นัฟทาลีเป็นเหมือนแม่กวางที่รวดเร็ว 
 มีลูกที่น่ารัก 

22โยเซฟเป็นเหมือนต้นไม้มีผลดก 
เป็นต้นไม้ที่ขึ้นใกล้ตาน�้า 
 แผ่กิ่งก้านเหนือก�าแพง
23บรรดานักแม่นธนูเบียดเบียนเขา 
 ทั้งยิงและข่มขู่
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24แต่ธนูของเขายังมั่นคงอยู่ 
 ล�าแขนของเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 
เดชะพระหัตถ์พระเจ้าผูท้รงอานภุาพแห่งยาโคบ 
 เดชะพระนามของผู้เลี้ยงแกะ คือศิลา
 แห่งอิสราเอล 
25ขอพระเจ้าของบิดาของลูกทรงช่วยเหลือลูก 
 ขอพระเจ้าผูท้รงสรรพานภุาพทรงอวยพร
 ลูก 
ประทานพระพรจากฟ้าเบื้องบน 
 พระพรจากห้วงสมุทรเบื้องล่าง 
พระพรให้ทั้งคนและสัตว์มีลูกดก 
26พระพรจากบิดาของลูกใหญ่กว่าพระพร
แห่งภูเขาเก่าแก่
 ใหญ่กว่าความอุดมสมบูรณ์แห่งเนินเขา
 นิรันดร 
พระพรเหล่านี้ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟ 
 เหนือกระหม่อมของเจ้านาย ในระหว่าง
 บรรดาพี่น้อง
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ปฐก. 49:31

 
27เบนยามินเป็นเหมือนสุนัขป่านักล่าเหยื่อ 
 เวลาเช้า เขากินเหยื่อ 
เวลาเย็น เขาแบ่งปันส่วนที่เหลือ”

28เผ่าเหล่านี้ ท้ังหมด คือเผ่าท้ังสิบสองของ
อิสราเอล นี่คือถ้อยค�าท่ีบิดาพูดไว้เมื่ออวยพรเขา  
ยาโคบให้พรที่เหมาะสมแก่บุตรแต่ละคน 

วาระสุดท้ายและมรณกรรมของยาโคบ 
29แล้วยาโคบสั่งบรรดาบุตรว่า “บัดนี้ พ่อก�าลัง

จะไปอยู่รวมกับบรรพบุรุษของพ่อ จงฝังพ่อไว้กับ
บรรพบุรุษของพ่อในถ�้าท่ีอยู ่ในนาของเอโฟรนชาว 
ฮิตไทต์ 30คอืในถ�า้ท่ีอยู่ในทุ่งนาแห่งมคัเปลาห์ ตรงข้าม
มมัเร ในแผ่นดนิคานาอนั อับราฮมัซ้ือถ�า้และทุ่งนาจาก
เอโฟรนชาวฮิตไทต์ไว้เป็นที่ฝังศพของตน 31ที่นั่น เขา
ได้ฝังศพของอับราฮัมและนางซาราห์ผูเ้ป็นภรรยา ท่ีนัน่ 
เขาฝังศพของอิสอัคและนางเรเบคาห์ผูเ้ป็นภรรยา และ
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ท่ีนั่น พ่อก็ฝังนางเลอาห์ไว้ด้วย 32ทุ่งนาและถ�้าซ่ึงอยู่ 
ในทุ่งนานั้นซื้อมาจากชาวฮิตไทต์” 

33เมื่อยาโคบสั่งเสียบรรดาบุตรเสร็จแล้ว เขาล้ม
ตัวลงนอนบนเตียงและสิ้นใจ ไปรวมอยู่กับบรรพบุรุษ 

การฝังศพยาโคบ 
50 1โยเซฟโผเข้าไปหาบิดา ร้องไห้และจูบ

ใบหน้า 2แล้วสั่งแพทย์ท่ีรับใช้เขาให้ดองศพบิดาไว้ 
บรรดาแพทย์กด็องศพของอสิราเอล 3ใช้เวลาถงึสีส่บิวนั 
เพราะการดองศพต้องใช้เวลานานเช่นนี้

ชาวอียิปต์ไว้ทุกข์ให้เขาเจ็ดวัน 4เมื่อพ้นเวลาไว้
ทุกข์ให้บิดาแล้ว โยเซฟพดูกบับรรดาข้าราชบรพิารของ
กษัตริย์ฟาโรห์ว่า “ถ้าท่านกรุณาต่อข้าพเจ้า โปรดน�า
ความนี้ไปทูลกษัตริย์ฟาโรห์ด้วยว่า 5บิดาของข้าพเจ้า
ให้ข้าพเจ้าสาบานเม่ือเขาสิ้นชีวิตแล้วว่า ข้าพเจ้าจะ
ต้องน�าศพไปฝังในหลุมศพท่ีเขาขุดไว้ส�าหรับตนใน
แผ่นดินคานาอัน ดังนั้น ขอให้ข้าพเจ้าไปฝังบิดาของ
ข้าพเจ้าท่ีนั่นเถิด แล้วข้าพเจ้าจะกลับมา” 6กษัตริย์
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ฟาโรห์ทรงตอบอนุญาตว่า “จงไปฝังศพบิดาของท่าน
ดังที่เขาได้สั่งให้ท่านสาบานไว้เถิด” 

7โยเซฟจงึไปฝังบิดา บรรดาข้าราชบรพิารทุกคน 
ของกษัตริย์ฟาโรห์ ผู้มีต�าแหน่งสูงในราชส�านัก และ
บุคคลส�าคัญในอียิปต์ก็ไปกับเขาด้วย 8พร้อมกับ
ครอบครัวท้ังหมดของโยเซฟ ตลอดจนบรรดาพ่ีน้อง
และครอบครัวของบิดา เหลือแต่เด็กๆ ฝูงแพะแกะ
และฝูงโคเท่านั้นท่ีคงอยู่ในแคว้นโกเชน 9มีรถม้าและ 
คนขี่ม้าไปกับเขาด้วยเป็นขบวนใหญ่มาก 

10เมื่อมาถึงลานนวดข้าวท่ีอาทาด ซ่ึงอยู่อีก
ฟากหนึ่งของแม่น�้าจอร์แดน เขาจัดท�าพิธีศพใหญ่โต 
สง่างาม โยเซฟไว้ทุกข์ให้บิดาเจ็ดวัน 11เม่ือชาวคานาอัน 
ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนั่นเห็นพิธีศพในลานนวดข้าวท่ีอาทาด 
ก็พูดกันว่า “นี่เป็นพิธีศพใหญ่โตของชาวอียิปต์”  
เพราะเหตนุี ้เขาจงึเรยีกช่ือท่ีนัน่ซ่ึงอยู่อีกฟากหนึง่ของ
แม่น�้าจอร์แดนว่าอาเบลมิสราอิม 

12บรรดาบุตรของยาโคบได้ท�าตามท่ียาโคบ 
สั่งไว ้ 13เชิญศพของยาโคบไปแผ่นดินคานาอัน  
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ปฐก. 50:14

น�าไปฝังไว้ท่ีถ�้าในนาท่ีมัคเปลาห์ ตรงข้ามมัมเร 
อันเป็นท่ีดินซ่ึงอับราฮัมซ้ือมาจากเอโฟรนชาวฮิตไทต์
ไว้เป็นที่ฝังศพของตน 

14หลังจากโยเซฟฝังศพบิดาแล้ว เขาก็กลับไป
อียิปต์พร้อมกับบรรดาพ่ีน้อง และทุกคนท่ีไปร่วมพิธี
ฝังศพบิดา 

โยเซฟให้ค�ามัน่แก่บรรดาพีน้่อง มรณกรรมของโยเซฟ 
15หลังจากบิดาสิ้นชีวิตแล้ว บรรดาพี่ชายของ 

โยเซฟมคีวามกลวั จงึปรกึษากนัว่า “โยเซฟอาจมคีวาม
เคืองแค้นพวกเรา คิดจะแก้แค้นการประทุษร้ายที่พวก
เราเคยท�ากับเขา” 16พี่ชายจึงส่งคนไปบอกโยเซฟว่า 
“บิดาของท่านสั่งไว้ก่อนจะสิ้นใจว่า 17จงบอกโยเซฟ
ด้วยว่า ‘พ่อขอร้องลูกให้อภัยการประทุษร้ายและบาป
ที่พี่ชายท�าต่อลูก’ บัดนี้ ขอท่านโปรดให้อภัยความผิด
ของผู้รับใช้พระเจ้าของบิดาของท่านด้วยเถิด” เมื่อ 
โยเซฟได้ยินค�าพูดเช่นนี้ก็ร้องไห้ 

18บรรดาพี่ชายมาหาโยเซฟ กราบลงต่อหน้า
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เขาพูดว่า “พวกเรามาอยู่ต่อหน้าท่าน ขอเป็นทาส
ของท่าน” 19แต่โยเซฟตอบว่า “อย่ากลัวเลย ฉันไม่ใช่
พระเจ้า จะตัดสินลงโทษท่านได้อย่างไร 20พวกพี่
วางแผนท�าร้ายฉัน แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายกลาย
เป็นดีดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คือเพื่อรักษาชีวิตของ
หลายคนไว้ 21ดังนั้น พี่ๆ อย่ากลัวไปเลย ฉันจะเอาใจ
ใส่ดูแลพวกพี่และลูกของพี่” โยเซฟให้ค�ามั่นแก่บรรดา
พี่ชายและพูดกับเขาด้วยความอ่อนโยน 

22โยเซฟอยู ่ ในอียิปต์กับครอบครัวของบิดา 
เขามีชีวิตอยู ่หนึ่งร ้อยสิบปี 23โยเซฟได้เห็นบุตร
หลานของเอฟราอิมถึงสามช่ัวอายุ และเห็นบุตรของ 
มาคร์ี บุตรของมนสัเสห์ ซ่ึงโยเซฟรบัเป็นบุตรบุญธรรม
ของตน 24ในท่ีสุด โยเซฟพูดกับบรรดาพี่น้องว่า  
“ฉันก�าลังจะตายแล้ว แต่พระเจ้าจะทรงดูแลท่าน 
ท้ังหลายอย่างแน่นอน พระองค์จะทรงน�าท่านออกจาก 
แผ่นดนินี้ไปยังแผ่นดนิท่ีทรงสญัญาโดยทรงปฏญิาณไว้
กบัอบัราอัม อิสอัคและยาโคบ” 25แล้วโยเซฟก็ให้บรรดา
บุตรของอิสราเอลสาบานว่า “พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยม



ท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน เมื่อถึงเวลานั้น ท่านจงน�า
กระดูกของฉันจากที่นี่ไปกับท่านด้วย” 

26โยเซฟถงึแก่กรรมเมือ่อายุได้หนึง่ร้อยสบิปี เขา
ดองศพของโยเซฟใส่โลงไว้ในอียิปต์
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