
 

ปฐมกาล 

 

ต้นกาํเนิดของโลกและของมนุษยชาติ 

 

ก. การเนรมิตสร้างและการตกในบาป 

 

การเนรมิตสร้างโลก  

1 
1
เมือ่แรกเริม่นัน้ พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งฟ้าและแผน่ดนิ 

2
แผน่ดนิยงัเป็นทีร่า้งไร้

รปูรา่ง ความมดืมดิปกคลุมอยูเ่หนือทะเลลกึ และลมพายุแรงกลา้ พดัอยูเ่หนือน้ํา  

  
3
พระเจา้ตรสัว่า “จงมคีวามสว่าง” และความสว่างกอุ็บตัขิึน้

4
พระเจา้ทรงเหน็ว่าความ

สวา่งนัน้ด ีทรงแยกความสวา่งออกจากความมดื 
5
พระเจา้ทรงเรยีกความสวา่งวา่ “วนั” ทรง

เรยีกความมดืวา่ “คนื” มเีวลาคํ่า มเีวลาเชา้ นบัเป็นวนัทีห่น่ึง  

  
6
พระเจ้าตรสัว่า “จงมแีผ่นฟ้าขึ้นระหว่างน้ํา เพื่อแยกน้ําออกจากกนั” และกเ็ป็น

เช่นนัน้ 
7
พระเจา้ทรงสรา้งแผ่นฟ้า และทรงแยกน้ําใต้แผ่นฟ้าออกจากน้ําทีอ่ยู่เหนือแผ่น

ฟ้า 
8
พระเจา้ทรงเรยีกแผน่ฟ้าวา่“ทอ้งฟ้า” มเีวลาคํ่า มเีวลาเชา้ นบัเป็นวนัทีส่อง  

  
9
พระเจา้ตรสัว่า “น้ําใตท้อ้งฟ้าจงมารวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนั ทีแ่หง้จงปรากฏขึน้” และก็

เป็นเชน่นัน้ 
10

พระเจา้ทรงเรยีกทีแ่หง้วา่ “แผน่ดนิ” ทรงเรยีกมวลน้ําว่า “ทะเล” พระเจา้ทรง

เหน็วา่ด ี 

  
11

พระเจา้ตรสัว่า “แผน่ดนิจงผลติหญ้าเขยีว คอืพชืทีม่เีมลด็และไมผ้ลทีม่เีมลด็ในผล

แต่ละชนิดบนแผน่ดนิ” และกเ็ป็นเช่นนัน้ 
12

แผน่ดนิผลติหญ้าเขยีว พชืทีม่เีมลด็ และไมผ้ล

ทีม่เีมลด็ในผลแต่ละชนิด พระเจา้ทรงเหน็วา่ด ี
13

มเีวลาคํ่า มเีวลาเชา้ นบัเป็นวนัทีส่าม  

  
14

พระเจ้าตรัสว่า “จงมีดวงสว่างบนแผ่นฟ้าเพื่อแยกวนัออกจากคืน เป็นเครื่อง

กําหนดเทศกาล วนัและปี 
15

ใชเ้ป็นตะเกยีงบนทอ้งฟ้าเพื่อส่องแสงเหนือแผ่นดนิ” และก็

เป็นเช่นนัน้ 
16

พระเจา้ทรงสรา้งดวงสว่างใหญ่สองดวง ทรงใหด้วงใหญ่กําหนดวนั ดวงเลก็

1 

 



 

กําหนดคนืและทรงสร้างดวงดาวด้วย 
17

พระเจา้ทรงจดัสิง่เหล่าน้ีไว้บนแผ่นฟ้า เพื่อส่อง

สวา่งเหนือแผน่ดนิ 
18

เพื่อกําหนดวนัและคนื เพื่อแยกความสวา่งจากความมดื พระเจา้ทรง

เหน็วา่ด ี
19

มเีวลาคํ่า มเีวลาเชา้ นบัเป็นวนัทีส่ ี ่ 

  
20

พระเจ้าตรสัว่า “น้ําจงผลิตสิ่งที่มีชีวิตจํานวนมาก นกจงโผบินใต้แผ่นฟ้าเหนือ

แผน่ดนิ” และกเ็ป็นเช่นนัน้ 
21

พระเจา้ทรงสรา้งสตัว์ทะเลขนาดใหญ่ สิง่มชีวีติแต่ละชนิดที่

แหวกวา่ยอยูใ่นน้ํา รวมทัง้นกมปีีกทุกชนิด พระเจา้ทรงเหน็ว่าด ี
22

พระเจา้ทรงอวยพรสตัว์

เหล่าน้ีว่า “จงมลีกูมาก และเพิม่จํานวนขึน้จนเตม็ทะเล นกจงทวจีํานวนบนแผน่ดนิ” 
23

มี

เวลาคํ่า มเีวลาเชา้ นบัเป็นวนัทีห่า้  
24

พระเจา้ตรสัว่า “แผน่ดนิจงผลติสตัว์ทุกชนิด” ทัง้สตัวเ์ลีย้ง สตัวเ์ลือ้ยคลาน และ

สตัว์ป่า และก็เป็นเช่นนัน้ 
25

พระเจ้าทรงสร้างสตัว์ป่า สตัว์เลี้ยง และสตัว์เลื้อยคลานทุก

ชนิดบนพืน้ดนิ พระเจา้ทรงเหน็วา่ด ี 

  
26

พระเจา้ตรสัว่า “เราจงสรา้งมนุษยข์ึน้ตามภาพลกัษณ์ของเรา ใหม้คีวามคลา้ยคลงึ

กับเรา ให้เป็นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า สตัว์เลี้ยง สตัว์ป่า และ

สตัวเ์ลือ้ยคลานบนพืน้ดนิ”  

  
27

พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระองค ์ 

พระองคท์รงสรา้งเขาตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ 

  พระองคท์รงสรา้งใหเ้ป็นชายและหญงิ  

  
28

พระเจา้ทรงอวยพรเขาทัง้สองคนและตรสัวา่ “จงมลีกูมาก และทวจีาํนวนขึน้จนเตม็

แผน่ดนิ จงปกครองแผน่ดนิ จงเป็นนายเหนือปลาในทะเล นกในอากาศ และสตัวทุ์กชนิดที่

เคลือ่นไหวอยูบ่นแผน่ดนิ” 
29

พระเจา้ยงัตรสัอกีว่า “ดซู ิเราใหข้า้วทุกชนิดซึง่อยู่บนแผน่ดนิ 

และผลไม้ที่มีเมล็ดเป็นอาหารสําหรับท่าน 
30

ส่วนบรรดาสัตว์ป่า นกในท้องฟ้า และ

สตัวเ์ลือ้ยคลานทุกชนิดบนแผน่ดนิ เราใหห้ญ้าเขยีวเป็นอาหาร” และกเ็ป็นเช่นนัน้ 
31

พระ

เจา้ทรงเหน็วา่ทุกสิง่ทีท่รงสรา้งนัน้ดมีาก มเีวลาคํ่า มเีวลาเชา้ นบัเป็นวนัทีห่ก  

2 
1
ฟ้า แผน่ดนิ และสิง่ประดบัทัง้ปวงกส็าํเรจ็บรบิูรณ์ 

2
ในวนัทีเ่จด็พระเจา้ทรงเสรจ็

สิน้จากงานทีท่รงกระทํา พระองค์ทรงหยุดพกัในวนัที่เจด็จากงานทัง้หมดที่ทรงกระทํา 
3

2 

 



 

พระเจา้ทรงอวยพรวนัทีเ่จด็และทรงทาํใหว้นันัน้เป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์เพราะในวนันัน้ พระองค์

ทรงพกัจากงานทัง้ปวงทีท่รงกระทาํในการเนรมติสรา้ง  

  
4
ก.น่ีคอืประวตัคิวามเป็นมาของฟ้าและแผน่ดนิ เมือ่พระเจา้ทรงเนรมติสรา้ง 

 

สวนอทุยานและการทดสอบอิสรภาพ 

  
4
ข.เมื่อพระยาห์เวห์พระเจา้ทรงสรา้งฟ้าและแผ่นดนิ 

5
บนแผ่นดนิยงัไม่มพีุ่มไมแ้ละ

ตามทุ่งนาหญ้ายงัไมไ่ดง้อกขึน้เลย เพราะพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ยงัไมไ่ดท้รงทาํใหฝ้นตกบน

แผ่นดนิ และยงัไม่มมีนุษย์ใช้แผ่นดนิเป็นทีเ่พาะปลูก 
6
แต่มน้ํีาขึ้นมาจากแผ่นดนิ เพื่อรด

หน้าดนิทัง้หมด 
7
พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ทรงเอาฝุ่ นจากพืน้ดนิ มาปัน้มนุษยแ์ละทรงเป่าลม

แหง่ชวีติเขา้ในจมกูของเขา มนุษยจ์งึเป็นผูม้ชีวีติ  

  
8
พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ทรงปลูกสวนขึน้ทางทศิตะวนัออกในแควน้เอเดน และทรงนํา

มนุษย์ทีท่รงปั้นมาไวท้ีน่ัน่ 
9
พระยาห์เวห์พระเจา้ทรงบนัดาลใหต้้นไมทุ้กชนิดงอกขึน้จาก

ดนิ ต้นไมเ้หล่าน้ีงดงามชวนมองและมผีลน่ากนิ มตี้นไมแ้ห่งชวีติตน้หน่ึง อยู่ทีก่ลางสวน 

และมตีน้ไมแ้หง่ความรูด้รีูช้ ัว่  

  
10

แมน้ํ่าสายหน่ึงไหลจากแควน้เอเดนมารดสวน แลว้จงึแยกสาขาออกเป็นสีส่าย 
11

สายแรกชื่อปิโชน ไหลรอบแผ่นดนิฮาวลิาห์ทัง้หมดที่นัน่มทีองคํา 
12

ทองคําของแผ่นดนิน้ี

เป็นทองบรสิุทธิ ์ทีน่ัน่ยงัมยีางไมห้อม และพลอยสแีดง 
13

แม่น้ําสายทีส่องชื่อกโิฮน ไหล

รอบแผ่นดนิคูชทัง้หมด 
14

แม่น้ําสายทีส่ามชื่อไทกรสิ ซึ่งไหลทางตะวนัออกของแคว้นอสั

ซเีรยี แมน้ํ่าสายทีส่ ีค่อืยเูฟรตสิ  

  
15

พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงนํามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน เพื่อเพาะปลูกและดูแล

สวน 
16

แลว้พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ทรงบญัชามนุษย์นัน้ว่า “ท่านจะกนิผลไมจ้ากตน้ไมทุ้กต้น

ในสวนได้ 
17

แต่อย่ากนิจากต้นไมแ้ห่งความรู้ดรีู้ช ัว่ วนัใดที่ท่านกนิผลจากต้นนัน้ ท่าน

จะตอ้งตาย”  

  
18

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ตรสัวา่ “มนุษยอ์ยู่เพยีงคนเดยีวนัน้ ไมด่เีลย เราจะสรา้งผูช้่วย 

ทีเ่หมาะสมใหเ้ขา” 
19

พระยาห์เวห์พระเจา้จงึทรงเอาดนิมาปั้นสตัว์ป่าทุกชนิดและนกทุก

3 

 



 

ชนิดในทอ้งฟ้า ทรงนําสตัวเ์หล่าน้ีมาใหม้นุษย ์เพื่อดูว่าเขาจะตัง้ชื่อมนัว่าอย่างไร สตัว์แต่

ละตวัจะมชีื่อตามที่มนุษย์ตัง้ให้ 
20

มนุษย์จงึตัง้ชื่อให้สตัว์เลี้ยง นกในอากาศ และสตัว์ป่า

ทัง้หมด แต่มนุษย์ยงัไม่พบผูช้่วยทีเ่หมาะกบัตน 
21

ดงันัน้ พระยาห์เวห์พระเจา้ทรงทําให้

มนุษยห์ลบัสนิท และขณะทีเ่ขากําลงันอนหลบั กท็รงเอากระดกูซีโ่ครงของเขาออกมาหน่ึง

ซี่ และทรงบนัดาลใหเ้น้ือปิดสนิท 
22

พระยาห์เวหพ์ระเจา้ทรงเอาซี่โครงนัน้มาสรา้งหญิง 

แลว้ทรงนํามาใหม้นุษย ์
23

มนุษยจ์งึพดูวา่  

  “น่ีคอืกระดกูจากกระดกูของฉนั  

  และเน้ือจากเน้ือของฉนั  

  นางจะมชีือ่วา่หญงิ  

  เพราะนางมาจากชาย”  

  
24

เพราะฉะนัน้ ชายจะละบดิามารดาของตนไปผูกพนักบัภรรยา และทัง้สองจะเป็น

เน้ือเดยีวกนั  

  
25

เขาทัง้สองคนคอืมนุษยแ์ละภรรยาต่างเปลอืยกายอยู ่แต่ไมอ่ายกนั  

 

 มนุษยต์กในบาป 

3 
1
ง ูเป็นสตัวเ์จา้เล่หท์ีสุ่ดในบรรดาสตัวป่์าทีพ่ระยาหเ์วห ์พระเจา้ทรงสรา้ง มนัถาม

หญงิว่า “จรงิหรอืทีพ่ระเจา้ตรสัหา้มว่าอย่ากนิผลจากตน้ไมใ้ดๆ ในสวนน้ี” 
2
หญงิจงึตอบงู

ว่า “ผลของตน้ไมต้่างๆ ในสวนน้ี เรากนิได ้
3
แต่ผลของตน้ไมท้ีอ่ยู่กลางสวนเท่านัน้” พระ

เจา้ตรสัหา้มวา่ “อยา่กนิหรอืแตะตอ้งเลย มฉิะนัน้ทา่นจะตอ้งตาย” 
4
งบูอกกบัหญงิว่า “ท่าน

จะไม่ตายดอก 
5
พระเจา้ทรงทราบว่า ท่านกนิผลไมน้ัน้วนัใด ตาของท่านจะเปิดในวนันัน้ 

ท่านจะเป็นเหมอืนพระเจา้ คอืรูด้รีูช้ ัว่” 
6
หญงิเหน็ว่าตน้ไมน้ัน้มผีลน่ากนิ งดงามชวนมอง 

ทัง้ยงัน่าปรารถนาเพราะใหปั้ญญา นางจงึเดด็ผลไมม้ากนิ แลว้ยงัใหส้ามซีึ่งอยู่กบันางกนิ

ดว้ย เขากก็นิ 
7
ทนัใดนัน้ ตาของทัง้สองคนกเ็ปิดและเหน็ว่าตนเปลอืยกายอยู่ จงึเอาใบ

มะเดือ่มาเยบ็เป็นเครือ่งปกปิดรา่งไว ้ 

4 

 



 

  
8
เยน็วนันัน้มนุษยแ์ละภรรยาไดย้นิเสยีงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้กําลงัทรงพระดําเนินใน

สวน จงึหลบไปซ่อนให้พ้นจากพระพกัตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าในหมู่ต้นไม้ของสวน 
9
แต่

พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรสัถามว่า “ท่านอยู่ไหน” 
10

มนุษย์ทูลตอบว่า 

“ข้าพเจ้าได้ยนิเสยีงของพระองค์ในสวน ก็กลวัเพราะข้าพเจ้าเปลอืยกายอยู่ จึงได้ซ่อน

ตวั” 
11

พระองคต์รสัถามว่า “ใครบอกท่านว่าทา่นเปลอืยกายอยู่ ท่านไดก้นิผลจากตน้ไมท้ี่

เราหา้มมใิหก้นินัน้แลว้หรอื” 
12

มนุษยท์ลูตอบว่า “หญงิทีพ่ระองคป์ระทานใหอ้ยู่กบัขา้พเจา้

ไดใ้หผ้ลจากตน้ไมแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จงึกนิ” 
13

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ตรสักบัหญงิว่า “ท่าน

ทาํอะไรไป” หญงิทลูตอบวา่ “งหูลอกลวงขา้พเจา้ ขา้พเจา้จงึกนิ”  

  
14

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้จงึตรสักบังวูา่ “เพราะเจา้ทาํเชน่น้ี  

  เจา้จงถกูสาปแชง่  

  ในบรรดาสตัวเ์ลีย้งและสตัวป่์าทัง้ปวง 

  เจา้จะตอ้งใชท้อ้งเลือ้ยไปตามพืน้ดนิ  

  และกนิฝุ่ นเป็นอาหารทุกวนัตลอดชวีติ  

  
15

เราจะทาํใหเ้จา้และหญงิเป็นศตัรกูนั  

  ใหล้กูหลานของเจา้และลกูหลานของนางเป็นศตัรกูนัดว้ย 

  เขาจะเหยยีบหวัของเจา้  

  และเจา้จะกดัสน้เทา้ของเขา” 
16

พระเจา้ตรสักบัหญงิวา่  

  “เราจะเพิม่ความทุกขท์รมานในการคลอดบุตรแก่ทา่น 

  ทา่นจะคลอดบุตรดว้ยความเจบ็ปวด  

  ทา่นจะใฝ่หาสาม ี 

  แต่เขาจะเป็นนายเหนือทา่น”  

  
17

พระองคต์รสักบัมนุษยว์า่ “เพราะทา่นไดฟั้งเสยีงของภรรยา และกนิผลจากตน้ไมท้ี่

เราหา้มมใิหก้นิ  

  แผน่ดนิจะถกูสาปแชง่เพราะทา่น  

5 

 



 

 

  ทา่นจะตอ้งหากนิจากแผน่ดนิดว้ยความทุกขย์าก 

  ทุกวนัตลอดชวีติ  

  
18

แผน่ดนิจะผลติตน้หนามและกอหนาม  

  และทา่นจะกนิพชืทีง่อกในทุง่นา  

  
19

ทา่นจะมอีาหารกนิกด็ว้ยหยาดเหงือ่บนใบหน้า  

  จนกวา่ทา่นจะกลบัเป็นดนิอกี  

  เพราะทา่นถกูปัน้มาจากดนิ  

  ทา่นเป็นฝุ่ นดนิ  

  และจะกลบัไปเป็นฝุ่ นดนิอกี”  

  
20

มนุษยเ์รยีกภรรยาของตนว่า “เอวา” เพราะนางเป็นมารดาของผูม้ชีวีติทัง้หลาย 
21

พระยาห์เวห์พระเจา้ทรงเอาหนังสตัว์มาทําเสือ้ใหม้นุษย์และภรรยาสวมปกปิดกาย 
22

แลว้

พระยาห์เวห์พระเจา้ตรสัว่า “ดซู ิมนุษยม์ารูด้รีูช้ ัว่เหมอืนเราผูห้น่ึงแลว้ บดัน้ีอย่าปล่อยให้

เขายื่นมอืมาเดด็ผลจากตน้ไมแ้ห่งชวีติมากนิดว้ย แลว้มชีวีติตลอดไป” 
23

พระยาหเ์วหพ์ระ

เจ้าทรงขบัไล่เขาออกจากสวนเอเดน ให้ออกไปเพาะปลูกในที่ดินซึ่งเขาถูกปั้นมา 
24

พระองคท์รงขบัไลม่นุษยแ์ละทรงตัง้บรรดาเครบูผูถ้อืดาบเพลงิ สอ่งแสงแปลบปลาบไวท้าง

ตะวนัออกของสวนเอเดน เพือ่เฝ้าทางไปสูต่น้ไมแ้หง่ชวีติ 

 

กาอินและอาแบล 

4 
1
มนุษยม์เีพศสมัพนัธก์บัเอวาภรรยาของตน นางกต็ัง้ครรภ์และใหก้ําเนิดกาอนิ เอ

วาพูดว่า “ดฉิันไดลู้กชายมาเดชะพระยาห์เวห”์ 
2
ต่อมานางกใ็หก้ําเนิดน้องชายของกาอนิ

ชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนกาอนิเป็นคนเพาะปลูก 
3
วนัหน่ึง กาอนินําผลที่

เกดิจากแผ่นดนิมาถวายเป็นบูชาแด่พระยาหเ์วห์ 
4
ส่วนอาแบลนําแกะทีเ่กดิจากฝงูรุ่นแรก

และไขมนัแกะมาถวายดว้ย พระยาห์เวหพ์อพระทยัอาแบลและเครื่องบูชาของเขา 
5
แต่ไม่

พอพระทยักาอนิและเครื่องบูชาของเขา กาอนิโกรธมากหน้าตาบึ้งตงึ 
6
พระยาห์เวห์ตรสั

ถามกาอนิว่า “ท่านโกรธหน้าตาบึ้งตงึทําไม 
7
ถ้าท่านทําด ีท่านย่อมเงยหน้าขึน้ได้ แต่ถ้า

6 

 



 

ท่านทาํไม่ด ีบาปกําลงัหมอบอยู่ทีป่ระตู คอยตะครุบตวัท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมนัให้

ได”้ 
8
กาอนิพดูกบัอาแบลน้องชายว่า “เราจงไปในทุ่งนากนัเถดิ” ขณะทีท่ ัง้สองคนอยู่ในทุ่ง

นา กาอนิกล็งมอืทาํรา้ยอาแบลน้องชายและฆา่เสยี  

  
9
พระยาห์เวห์ตรสัถามกาอนิว่า “อาแบลน้องชายท่านอยู่ที่ไหน” เขาทูลตอบว่า 

“ขา้พเจา้ไมท่ราบ ขา้พเจา้เป็นผูด้แูลน้องหรอื” 
10

พระองคต์รสัว่า “ท่านทาํอะไรลงไป เลอืด

ของน้องชายท่านจากพืน้ดนิรอ้งดงัมาถงึเรา 
11

บดัน้ีท่านจะต้องถูกสาปแช่งใหอ้อกไปจาก

แผ่นดนิทีอ่า้ปากรบัโลหติของน้องชายทีท่่านฆ่า 
12

เมื่อท่านเพาะปลูก แผ่นดนิจะไม่ใหผ้ล

แก่ท่านอกี ท่านจะตอ้งเร่ร่อนหลบหนีไปบนแผน่ดนิ” 
13

กาอนิทลูพระยาหเ์วหว์่า “โทษของ

ขา้พเจา้หนกัเกนิกวา่จะแบกรบัได ้
14

ดซู ิวนัน้ีพระองคท์รงขบัไล่ขา้พเจา้ออกจากแผน่ดนิน้ี 

ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพกัตร์พระองค์ เร่ร่อนหนีหน้าผู้คนบนแผ่นดิน ใครพบ

ขา้พเจา้กจ็ะฆา่ขา้พเจา้” 
15

พระยาหเ์วหต์รสัตอบว่า “ไมไ่ด ้ใครฆา่กาอนิ จะถูกแกแ้คน้เป็น

เจด็เท่า” และพระยาห์เวหท์รงทําเครื่องหมายไวท้ีต่วักาอนิ เพื่อเตอืนคนทีพ่บไม่ใหฆ้่า

เขา 
16

กาอนิออกไปพน้พระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์และอาศยัอยู่ในแผน่ดนิโนด ทางตะวนัออก

ของเอเดน  

 

 ลกูหลานของกาอิน   
17

กาอนิมเีพศสมัพนัธก์บัภรรยา นางกต็ัง้ครรภแ์ละใหก้าํเนิดเอโนค กาอนิสรา้ง

เมอืงขึน้ และเรยีกเมอืงนัน้ตามชือ่บุตรของตนวา่เอโนค 
18

เอโนคเป็นบดิาของอริาด และอิ

ราดเป็นบดิาของเมหยูาเอล เมหยูาเอลเป็นบดิาของเมธชูาเอล และเมธชูาเอลเป็นบดิาของ

ลาเมค 
19

ลาเมคมภีรรยาสองคน คนแรกชือ่อาดาห ์ อกีคนหน่ึงชือ่ศลิลาห ์
20

อาดาหใ์ห้

กาํเนิดยาบาล ผูเ้ป็นบดิาของคนเลีย้งสตัวท์ีอ่าศยัอยูใ่นกระโจม 
21

น้องชายของเขาชือ่ยบูาล 

เป็นบดิาของนกัดนตรทุีกคนทีด่ดีพณิและเป่าขลุย่ 
22

สว่นศลิลาหใ์หก้าํเนิดทบูลักาอนิ ซึง่

เป็นบดิาของชา่งทองสมัฤทธิ ์และชา่งเหลก็ทุกคน
 
น้องสาวของทบูลักาอนิชือ่นาอามาห ์ 

  
23

ลาเมคพดูกบัภรรยาทัง้สองคนของตนวา่  

  “อาดาหแ์ละศลิลาหเ์อ๋ย จงฟังเสยีงของฉนัเถดิ 

7 

 



 

  ภรรยาของลาเมคเอ๋ย จงตัง้ใจฟังคาํพดูของฉนัเถดิ  

  ฉนัฆา่คนหน่ึงทีท่าํใหฉ้นับาดเจบ็  

  ฉนัฆา่เดก็คนหน่ึง เพราะเขาทาํใหฉ้นัเป็นแผล  

  
24

ถา้กาอนิจะถกูแกแ้คน้เป็นเจด็เทา่  

  ลาเมคจะถกูแกแ้คน้เป็นเจด็สบิเจด็เทา่”  

 

 เสทและลกูหลาน 

  
25

อาดมัมเีพศสมัพนัธ์กบัภรรยาอกี นางให้กําเนิดบุตรชายคนหน่ึง เรยีกชื่อว่าเสท 

นางพดูวา่ “เพราะพระเจา้ประทานบุตรชายอกีคนหน่ึงแก่ขา้พเจา้แทนอาแบล ซึง่ถูกกาอนิ

ฆา่” 
26

เสทมบุีตรชายคนหน่ึงดว้ย ซึง่เขาตัง้ชือ่วา่เอโนช สมยันัน้ผูค้นเริม่เรยีกขานพระนาม

พระยาหเ์วห ์ 

 

 บรรพบรุษุก่อนน้ําวินาศ 

5 
1
หนงัสอืลาํดบัวงศต์ระกลูของอาดมั  

  เมื่อพระเจ้าทรงสรา้งมนุษย์ พระองค์ทรงสรา้งเขาให้เหมอืนพระเจา้ 
2
ทรงสรา้งเขา

เป็นชายและหญงิ และเมือ่ทรงสรา้งแลว้ พระองคท์รงอวยพรเขา ทรงเรยีกเขาวา่ “มนุษย”์  

  
3
เมือ่อาดมัอายุหน่ึงรอ้ยสามสบิปี เขามบุีตรเหมอืนเขาตามภาพลกัษณ์ของตน ตัง้ชื่อ

บุตรวา่เสท 
4
หลงัจากใหก้าํเนิดเสทแลว้ อาดมัยงัมชีวีติอยูอ่กีแปดรอ้ยปีและมบุีตรชายหญงิ

อกีหลายคน 
5
อาดมัมอีายุรวมเกา้รอ้ยสามสบิปี จงึถงึแก่กรรม  

  
6
เมือ่เสทอายุหน่ึงรอ้ยหา้ปี เขามบุีตรชื่อเอโนช 

7
หลงัจากใหก้ําเนิดเอโนชแลว้ เสทมี

ชวีติอยู่อกีแปดรอ้ยเจด็ปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน 
8
เสทมอีายุรวมเกา้รอ้ยสบิสองปี 

จงึถงึแก่กรรม  

  
9
เมือ่เอโนชอายุเกา้สบิปี เขามบุีตรชื่อเคนัน 

10
หลงัจากใหก้ําเนิดเคนันแลว้ เอโนชยงั

มชีวีติอยู่อกีแปดรอ้ยสบิหา้ปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน 
11

เอโนชมอีายุรวมเก้ารอ้ย

หา้ปี จงึถงึแก่กรรม  

8 

 



 

  
12

เมื่อเคนันอายุเจด็สบิปี เขามบุีตรชื่อมาหะลาเลล 
13

หลงัจากใหก้ําเนิดมาหะลาเลล

แลว้ เคนันมชีวีติอยู่อกีแปดร้อยสีส่บิปี มบุีตรชายหญงิอกีหลายคน 
14

เคนันมอีายุรวมเก้า

รอ้ยสบิปี จงึถงึแก่กรรม  

  
15

เมือ่มาหะลาเลลอายุหกสบิหา้ปี เขามบุีตรชื่อยาเรด 
16

หลงัจากใหก้ําเนิดยาเรดแลว้ 

มาหะลาเลลยงัมชีวีิตอยู่อีกแปดร้อยสามสบิปี และมบุีตรชายหญิงอีกหลายคน 
17

มาหะ

ลาเลลมอีายุรวมแปดรอ้ยเกา้สบิหา้ปี จงึถงึแก่กรรม  

  
18

เมือ่ยาเรดอายุหน่ึงรอ้ยหกสบิสองปี เขามบุีตรชือ่เอโนค 
19

หลงัจากใหก้ําเนิดเอโนค

แลว้ ยาเรดยงัมชีวีติอยู่อกีแปดรอ้ยปี และมบุีตร ชายหญงิอกีหลายคน 
20

ยาเรดมอีายุรวม

เกา้รอ้ยหกสบิสองปี จงึถงึแกก่รรม  

  
21

เมื่อเอโนคอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 
22

เอโนคเดินไปกับพระเจ้า 

หลงัจากใหก้ําเนิดเมธูเสลาห์แลว้ เอโนคยงัมชีวีติอยู่อกีสามรอ้ยปี และมบุีตรชายหญงิอกี

หลายคน 
23

เอโนคมอีายุรวมสามร้อยหกสบิห้าปี 
24

เอโนคเดนิไปกบัพระเจ้า แล้วหายไป 

เพราะพระเจา้ทรงรบัเขาไป  

  
25

เมือ่เมธเูสลาหอ์ายุหน่ึงรอ้ยแปดสบิเจด็ปี เขามบุีตรชื่อลาเมค 
26

หลงัจากใหก้ําเนิด

ลาเมคแลว้ เมธูเสลาห์ยงัมชีวีติอยู่อกีเจด็ร้อยแปดสบิสองปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลาย

คน 
27

เมธเูสลาหม์อีายุรวมไดเ้กา้รอ้ยหกสบิเกา้ปี จงึถงึแก่กรรม  

  
28

เมื่อลาเมคอายุหน่ึงรอ้ยแปดสบิสองปี เขามบุีตรคนหน่ึง 
29

เขาตัง้ชื่อบุตรคนนัน้ว่า

โนอาห์ พูดว่า “บุตรคนน้ีจะเป็นผูใ้หก้ําลงัใจเรา ในการตรากตรําทํางานดว้ยมอืของเราใน

แผน่ดนิทีพ่ระยาหเ์วหท์รงสาปแช่ง” 
30

หลงัจากใหก้ําเนิดโนอาหแ์ลว้ ลาเมคยงัมชีวีติอยู่อกี

หา้รอ้ยเกา้สบิหา้ปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน 
31

ลาเมคมอีายุรวมเจด็รอ้ยเจด็สบิเจด็ปี 

จงึถงึแก่กรรม  

  
32

เมือ่โนอาหอ์ายุหา้รอ้ยปี เขามบุีตรชือ่เชม คาม และยาเฟท 

 

มนุษยย์กัษ์ 

9 

 



 

6 
1
เมื่อมนุษย์บนแผ่นดนิเริม่มจีํานวนมากขึ้น และมบุีตรหญิงเกดิมาหลายคน 

2

บุตรชายของพระเจา้เหน็ว่าบุตรหญงิของมนุษยส์วยงาม จงึแต่งงานกบัทุกคนทีเ่ขาเลอืก 
3

พระยาห์เวหต์รสัว่า “จติของเราจะไม่อยู่กบัมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นเพยีงสิง่อ่อนแอ 

ชวีติของเขาจะจํากดัเพยีงรอ้ยยีส่บิปี” 
4
มนุษย์ยกัษ์ไดป้รากฏบนแผ่นดนิในสมยันัน้ และ

สมยัตอ่มาเมือ่บุตรชายของพระเจา้มเีพศสมัพนัธก์บับุตรหญงิของมนุษยแ์ละมบุีตรดว้ยกนั 

บุตรเหลา่น้ีเป็นวรีบุรุษในอดตีและเป็นคนทีม่ชีือ่เสยีง 

 

น้ําวินาศ 

 

ความเส่ือมทรามของมนุษยชาติ 

  
5
พระยาหเ์วห์ทรงเหน็ว่าความชัว่รา้ยของมนุษย์มมีากบนแผน่ดนิ และใจของเขาคดิ

แต่สิง่ชัว่ร้ายอยู่ตลอดเวลา 
6
พระยาห์เวห์เสยีพระทยัที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน 

และเศรา้พระทยั 
7
จงึตรสัว่า “เราจะกวาดลา้งมนุษยท์ีเ่ราสรา้งมาน้ีใหห้มดสิน้จากแผน่ดนิ 

ไมว่่าคนหรอืสตัว ์สตัว์เลื้อย คลานหรอืนกในทอ้งฟ้า เพราะเรารูส้กึเสยีใจทีไ่ดส้รา้งมา” 
8

แต่โนอาหเ์ป็นทีโ่ปรดปรานของพระยาหเ์วห ์ 
9
เรือ่งราวของโนอาหเ์ป็นดงัน้ี 

  โนอาห์เป็นคนดี เป็นคนชอบธรรมในหมู่คนร่วมสมัย เขาดําเนินชีวิตตามพระ

ประสงคข์องพระเจา้ 
10

โนอาหม์บุีตรสามคน คอืเชม คามและยาเฟท 
11

พระเจา้ทรงเหน็ว่า

แผน่ดนิกาํลงัเสือ่มทราม และเตม็ไปดว้ยความรุนแรง 
12

พระเจา้ทอดพระเนตรแผน่ดนิ ทรง

เหน็วา่แผน่ดนิชัว่รา้ยเพราะมนุษยทุ์กคนดาํเนินชวีติชัว่รา้ยบนแผน่ดนิ 

 

การเตรียมการรบัน้ําวินาศ 

  
13

พระเจา้ตรสักบัโนอาหว์า่ “เราไดต้ดัสนิใจวา่ มนุษยทุ์กคนมาถงึจุดจบแลว้ โลกมแีต่

ความรุนแรงเพราะมนุษย ์ดงันัน้ เราจะทาํลายเขาพรอ้มกบัแผน่ดนิ 
14

ท่านจงเอาไมส้นมา

10 

 



 

ต่อเรอืใหญ่ลาํหน่ึง ใหม้หีลายหอ้ง เอาชนัยาทัง้ดา้นในและดา้นนอก 
15

จงใหเ้รอืมลีกัษณะ

ดงัน้ี ลําเรือยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก สูงสามสิบศอก 
16

จงทําหลงัคาเรือเว้น

ชอ่งวา่งไวห้น่ึงศอก จงทาํทางเขา้ไวข้า้งเรอื ใหเ้รอืมดีาดฟ้าสามชัน้  

  
17

ส่วนเรา เราจะบนัดาลให้น้ําวินาศท่วมโลก เพื่อทําลายสิง่มชีีวิตทัง้หมดที่มลีม

หายใจ ใตท้อ้งฟ้า ทุกสิง่บนแผน่ดนิจะพนิาศ 
18

แต่เราจะทาํพนัธสญัญากบัท่าน ท่านจงเขา้

ไปในเรือ บุตร ภรรยา และบุตรสะใภ้จะเข้าไปกับท่านด้วย 
19

ท่านจะต้องนําสิ่งมีชีวิต

ทัง้หมดเขา้ไปในเรอือย่างละหน่ึงคู่ ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยี เพื่อมนัจะรอดตายพรอ้มกบัท่าน 
20

นกทุกชนิด สตัว์ทุกชนิด และสตัว์เลื้อยคลานทุกชนิดอย่างละคู่ จะเข้าไปในเรอืกบัท่าน 

เพือ่มนัจะรอดตาย 
21

ทา่นจงจดัเตรยีมของกนิทุกชนิด และจดัเกบ็ไวใ้นหอ้งบนเรอื เพื่อเป็น

อาหารสาํหรบัทา่นและสตัวท์ัง้หลาย” 
22

โนอาหท์าํเช่นน้ี เขาทาํตามทีพ่ระเจา้ทรงบญัชาทุก

ประการ  

7 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโนอาหว์่า “ท่านจงเขา้ไปในเรอื พรอ้มกบัครอบครวัของท่าน 

เพราะในท่ามกลางคนร่วมสมยั เราเหน็ว่าท่านเท่านัน้เป็นผูช้อบธรรมต่อหน้าเรา 
2
ท่านจง

เอาสตัว์ทุกชนิดที่ไม่มมีลทนิไปด้วยอย่างละเจด็คู่ ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยี และสตัว์ที่มมีลทนิ

อย่างละคู่ ทัง้ตวัผู้และตวัเมยี 
3
และจงเอานกในท้องฟ้าอย่างละเจด็คู่ ทัง้ตวัผู้และตวัเมยี 

เพือ่ชว่ยชวีติสตัวไ์วใ้หส้บืพนัธุท์ ัว่แผน่ดนิ 
4
อกีเจด็วนั เราจะทาํใหฝ้นตกบนแผน่ดนิสีส่บิวนั

สีส่บิคนื และเราจะทาํลายลา้งสตัวม์ชีวีติทัง้หมดทีเ่ราไดส้รา้งไปจากพืน้แผน่ดนิ” 
5
โนอาห์

ทาํตามทีพ่ระยาหเ์วห ์ทรงบญัชาทุกประการ  

  
6
โนอาหอ์ายุหกรอ้ยปีเมือ่เกดิน้ําวนิาศทว่มแผน่ดนิ  

  
7
โนอาห์พร้อมกบับุตรภรรยา และบุตรสะใภ้เข้าไปในเรอืเพื่อหนีน้ําวนิาศ 

8
บรรดา

สตัวท์ัง้ทีไ่มม่มีลทนิและสตัวม์มีลทนิ นกและสตัวเ์ลือ้ยคลานบนแผน่ดนิ 
9
อยา่งละคู่ ทัง้ตวัผู้

และตวัเมยี เขา้ไปในเรอืพรอ้มกบัโนอาห ์ดงัทีพ่ระเจา้ทรงบญัชาแก่โนอาห ์
10

เจด็วนัต่อมา 

น้ําวนิาศกเ็ริม่ทว่มแผน่ดนิ  

11 

 



 

  
11

เมื่อโนอาห์มอีายุไดห้กรอ้ยปี วนัทีส่บิเจด็เดอืนทีส่อง วนันัน้บรรดาน้ําทัง้หลายใต้

บาดาลกพ็วยพุ่งขึน้ และประตูน้ําบนทอ้งฟ้ากเ็ปิดออก 
12

ฝนตกลงบนแผน่ดนิสีส่บิวนัสีส่บิ

คนื  

  
13

วนันัน้ โนอาหแ์ละบุตรชาย คอื เชม คามและยาเฟท เขา้ไปในเรอืพรอ้มกบัภรรยา

ของโนอาห์และบุตรสะใภ้ทัง้สามคน 
14

บรรดาสตัว์ทุกชนิดทัง้ส ัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยง 

สตัว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดนิ นก และสตัว์ปีกทุกชนิดก็เข้าไปด้วย 
15

สิง่มชีวีติทุก

ชนิดเขา้ไปในเรอืทลีะคู่พร้อมกบัโนอาห์ 
16

สตัว์ทุกชนิด ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยีเข้าไปในเรอื 

ตามทีพ่ระเจา้ทรงบญัชา แลว้พระยาหเ์วหท์รงปิดประตเูรอื 

 

น้ําวินาศ  

  
17

น้ําวินาศท่วมแผ่นดินอยู่สี่ส ิบวัน น้ําค่อยๆ สูงขึ้น และยกเรือให้ลอยขึ้นจาก

พืน้ดนิ 
18

น้ําคอ่ย ๆ สงูขึน้เหนือพืน้ดนิ และเรอืกล็อยอยูเ่หนือน้ํา 
19

น้ําค่อยๆ สงูขึน้จนท่วม

ภูเขาสงูสุดทีอ่ยู่ใต้ทอ้งฟ้า 
20

น้ําขึน้สงูสุดถงึสบิหา้ศอกเหนือยอดเขา 
21

สิง่มชีวีติทัง้หลายที่

เคลือ่นไหวบนแผน่ดนิกต็ายสิน้ ทัง้นก สตัวเ์ลีย้ง สตัวป่์า สตัวเ์ลก็ทุกชนิดทีเ่คลือ่นไหวเป็น

ฝงูบนแผ่นดนิ รวมทัง้มนุษย์ทุกคน 
22

ทุกสิง่ที่เคยมชีวีติบนดนิแหง้ กต็ายสิน้ 
23

ทุกสิง่ที่มี

ชวีติบนแผ่นดนิถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น ทัง้มนุษย์ สตัว์เลี้ยง สตัว์เลื้อยคลานและนกใน

ทอ้งฟ้าถูกกวาดลา้งไปจากแผน่ดนิ มแีต่โนอาหเ์ท่านัน้ทีร่อดพน้พรอ้มกบัผูท้ีอ่ยู่ในเรอืกบั

เขา 
24

ระดบัน้ําทว่มสงูอยูเ่ป็นเวลาหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนั  

 

น้ําลดระดบั 

8 
1
พระเจา้ทรงระลกึถงึโนอาหแ์ละสตัวทุ์กชนิดทัง้สตัวป่์าและสตัวเ์ลีย้งทีอ่ยู่กบัเขา

ในเรอื พระเจา้ทรงบนัดาลใหม้ลีมพดับนแผน่ดนิทาํใหน้ํ้าเริม่ลดลง 
2
บรรดาตาน้ําใตบ้าดาล 

และประตน้ํูาบนทอ้งฟ้ากปิ็ด ฝนจากฟ้ากห็ยุด 
3
น้ําคอ่ยๆ ลดจากแผน่ดนิ หลงัจากหน่ึงรอ้ย

หา้สบิวนัน้ําลดลงมาก 
4
จนกระทัง่ในวนัทีส่บิเจด็ เดอืนเจด็ เรอืกม็าคา้งอยู่บนเทอืกเขาอา

12 

 



 

รารตั 
5
น้ําค่อยๆ ลดลงต่อไปจนถงึเดอืนสบิ ในวนัแรกของเดอืนที่สบิ ยอดเขาทัง้หลายก็

ปรากฏขึน้  

  
6
ต่อมาอกีสีส่บิวนั โนอาห์เปิดหน้าต่างทีเ่ขาสรา้งไวใ้นเรอื 

7
และปล่อยนกกาออกไป

ตวัหน่ึง มนับนิไปและกลบัมาทุกวนัจนกระทัง่น้ําบนแผน่ดนิลดแหง้ 
8
เขายงัปล่อยนกพริาบ

ตวัหน่ึงเพื่อดูว่าน้ําลดจากพื้นแผ่นดนิแลว้หรอืยงั 
9
แต่นกพริาบหาทีเ่กาะไม่พบ มนัจงึบนิ

กลบัมาหาเขาในเรอื เพราะน้ํายงัท่วมพืน้แผน่ดนิอยู่ เขาจงึยื่นมอืออกไปรบัมนักลบัเขา้มา

ในเรอืกบัเขา 
10

เขาคอยอยู่อกีเจด็วนั จงึปล่อยนกพริาบออกไปจากเรอือกี 
11

ครัน้ถงึเวลา

เยน็ นกพริาบกก็ลบัมาหาเขา และคาบใบมะกอกเทศเขยีวสดมาดว้ย โนอาหจ์งึรูว้่า น้ําลด

จากพื้นแผ่นดนิแล้ว 
12

เขาคอยอกีเจ็ดวนั และปล่อยนกพริาบออกไปอกีครัง้หน่ึง มนัไม่

กลบัมาหาเขาอกีเลย  

  
13

เมื่อโนอาห์มอีายุหกร้อยหน่ึงปี ในวนัที่หน่ึงเดอืนแรก น้ําเริม่แหง้จากแผ่นดนิ โน

อาหเ์ปิดหลงัคาเรอื มองดแูละเหน็วา่ พืน้ดนิกาํลงัแหง้  

  
14

ในวนัทีย่ีส่บิเจด็เดอืนทีส่อง แผน่ดนิกแ็หง้สนิท 

 

โนอาหอ์อกจากเรือ  

  
15

พระเจา้ตรสักบัโนอาหว์า่ 
16

”ทา่นจงออกจากเรอื พรอ้มกบัภรรยา บุตรชายและบุตร

สะใภ้ 
17

จงพาสตัวท์ัง้ปวงทีอ่ยู่กบัท่านออกมาดว้ย สิง่มชีวีติทุกชนิด คอื นก สตัว์เลีย้งและ

สตัว์ทีเ่ลื้อยคลานบนแผ่นดนิ ใหม้นัออกไปทัว่โลก ไดส้บืพนัธุ์และทวจีํานวนขึน้ 
18

โนอาห์

จงึออกจากเรอืพรอ้มกบับุตรชาย ภรรยา และบุตรสะใภ ้
19

สตัวท์ัง้ปวง ทัง้สตัวป่์า สตัวเ์ลีย้ง 

นกทุกชนิด และสตัวท์ีเ่ลือ้ยคลานบนแผน่ดนิทุกชนิดไดอ้อกมาจากเรอืตามชนิดของมนั  

  
20

โนอาหส์รา้งพระแทน่บชูาสาํหรบัพระยาหเ์วห ์เขาเลอืกสตัวแ์ละนกทีไ่มม่มีลทนิแต่

ละชนิดมาเผาเป็นเครือ่งบชูาบนพระแทน่นัน้ 
21

พระยาหเ์วหท์รงไดก้ลิน่หอมของเครือ่งบูชา 

จงึทรงดาํรใินพระทยัว่า “เราจะไมส่าปแช่งแผน่ดนิเพราะการกระทําของมนุษย์อกีเลย แม้

เรารูว้่าใจของมนุษย์มกัปรารถนาแต่สิง่ชัว่รา้ยตัง้แต่เป็นเดก็ เรากจ็ะไม่ทําลายสิง่มชีวีติ

ทัง้หลายอยา่งทีเ่ราไดก้ระทาํมาแลว้อกี  

13 

 



 

  
22

ตราบใดทีแ่ผน่ดนิยงัคงอยู ่ 

  ฤดหูวา่นและฤดเูกบ็เกีย่ว  

  เวลาเยน็และเวลารอ้น  

  ฤดรูอ้นและฤดหูนาว  

  วนัและคนื  

  ยงัมอียูต่่อไปตราบนัน้”  

 

ระเบียบใหม่ของโลก 

9 
1
พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบรรดาบุตรของเขา ตรสัว่า “จงมลีูกมาก ทวี

จาํนวนขึน้จนเตม็แผน่ดนิ 
2
บรรดาสตัวท์ัง้ปวงบนแผน่ดนิ บรรดานกในทอ้งฟ้า บรรดาสิง่ที่

เลือ้ยคลานบนแผน่ดนิ และปลาทัง้สิน้ในทะเลจะกลวัท่าน เรามอบสตัวท์ัง้ปวงไวใ้นอาํนาจ

ของท่าน” 
3
สิง่มชีวีติทีเ่คลื่อนไหวทัง้หมดจะเป็นอาหารของท่าน ดงัทีเ่ราใหพ้ชืเขยีวเป็น

อาหารแก่ทา่นแลว้ 
4
แต่ท่านอย่ากนิเน้ือทีม่เีลอืดตดิอยู่ เพราะเลอืดนัน้คอืชวีติ 

5
เราจะทวง

เลอืดซึง่เป็นชวีติของท่าน เราจะทวงจากสตัวท์ัง้ปวงและจากมนุษยด์ว้ย เราจะทวงชวีติ

มนุษยจ์ากเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั  

  
6
ผูใ้ดหลัง่เลอืดของเพือ่นมนุษย ์ 

  เลอืดของเขาจะตอ้งถกูหลัง่โดยมนุษยเ์ชน่เดยีวกนั  

  เพราะพระเจา้ทรงสรา้งมนุษย ์

  ตามภาพลกัษณ์ของพระองค ์ 

  
7
จงมลีกูมากและทวจีาํนวนขึน้  

  จงออกไปทัว่แผน่ดนิ และปกครองแผน่ดนิเถดิ  

  
8
พระเจ้าตรสักบัโนอาห์และบรรดาบุตรของเขาว่า 

9
“ดูซ ิบดัน้ีเราจะทําพนัธสญัญา

ของเรากบัทา่นและกบัลกูหลานของทา่นในภายหน้า 
10

และกบับรรดาสิง่มชีวีติทีอ่ยู่กบัท่าน

ดว้ย คอื นก สตัวเ์ลี้ยงและสตัวป่์าทุกชนิดทีอ่ยู่กบัท่าน สตัวทุ์กชนิดทีอ่อกมาจากเรอื และ

14 

 



 

ทีจ่ะมชีวีติบนแผน่ดนิ 
11

เราจะทาํพนัธสญัญาของเราไวก้บัท่านว่า เราจะไม่ใหน้ํ้าวนิาศมา

ทาํลายสรรพสิง่ทีม่ชีวีติอกี และน้ําวนิาศจะไมท่ว่มทาํลายแผน่ดนิอกีเลย”  

  
12

พระเจา้ตรสัว่า “น่ีคอืเครื่องหมายแห่งพนัธสญัญาซึ่งเวลาน้ีเรากําลงัทาํระหว่างเรา

กบัทา่น และกบับรรดาสิง่มชีวีติทัง้หลายทีอ่ยูก่บัทา่นสบืไปทุกชัว่อายุ 
13

เราจะตัง้รุง้ของเรา

ไว้บนเมฆ รุ้งน้ีจะเป็นเครื่องหมายแห่งพนัธสญัญาระหว่างเรากบัแผ่นดนิ 
14

เมื่อเราจะให้

เมฆอยู่เหนือแผ่นดนิ และรุง้จะปรากฏขึน้บนเมฆ 
15

เราจะระลกึถงึพนัธสญัญาระหว่างเรา

กบัทา่นและกบัสรรพสิง่ทีม่ชีวีติ และน้ําวนิาศจะไมท่ว่มทาํลายสิง่มชีวีติทัง้หมดอกี 
16

เมือ่รุง้

ปรากฏขึน้บนเมฆ เราจะเหน็และจะระลกึถงึพนัธสญัญานิรนัดรทีเ่ราไดท้าํ ระหว่างพระเจา้

กบัสิง่มชีวีติทัง้ปวง คอืกบัสรรพสิง่ทีม่ชีวีติและตายไดบ้นแผน่ดนิ”  

  
17

พระเจา้ตรสักบัโนอาห์ว่า “น่ีคอืเครื่องหมายแห่งพนัธสญัญาทีเ่ราไดท้าํระหว่างเรา

กบัสิง่ทีม่ชีวีติทัง้ปวงบนแผน่ดนิ”  

 

ค. จากน้ําวินาศถึงอบัราฮมั 

 

 โนอาหแ์ละบตุร  

  
18

บุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรอืคอืเชม คามและยาเฟท คามเป็นบดิาของคานา

อนั 
19

สามคนน้ีเป็นบุตรของโนอาห ์และประชากรทัว่แผน่ดนิมตีน้กาํเนิดมาจากเขา  

  
20

โนอาหเ์ป็นกสกิร และเป็นคนแรกทีป่ลกูสวนองุน่ 
21

วนัหน่ึงเขาดืม่เหลา้องุน่และเมา 

จงึนอนเปลอืยกายอยู่ในกระโจม 
22

คาม บดิาของคานาอนั เหน็บดิาของตนเปลอืยกายอยู ่

จงึไปบอกเรือ่งน้ีแก่พีน้่องสองคนทีอ่ยูข่า้งนอก 
23

เชมและยาเฟท จงึไปเอาเสือ้คลุมวางพาด

บ่าและเดนิถอยหลงัไปคลุมรา่งเปลอืยของบดิา เขาหนัหน้าไปทางอื่นตลอดเวลา และไมไ่ด้

มองบดิาทีเ่ปลอืยอยู ่
24

เมือ่โนอาหส์รา่งเมารูว้า่บุตรคนเลก็ไดท้าํอะไรกบัตน 
25

จงึพดูวา่  

  “คานาอนัจงถกูสาปแชง่  

  เขาจะเป็นทาสตํ่าตอ้ยทีส่ดุ 

  รบัใชพ้ีน้่องของเขา”  

15 

 



 

  
26

และเสรมิอกีวา่  

  “ขอถวายพระพรแดพ่ระยาหเ์วห ์พระเจา้ของเชม  

  ใหค้านาอนัเป็นทาสของเขา  

  
27

ขอพระเจา้ทรงขยายทีใ่หย้าเฟท  

  ใหเ้ขาอาศยัอยูใ่นกระโจมของเชม  

  ใหค้านาอนัเป็นทาสของเขา”  

  
28

หลงัจากน้ําวนิาศ โนอาหม์ชีวีติอยู่อกีสามรอ้ยหา้สบิปี 
29

โนอาหม์อีายุรวมเกา้รอ้ย

หา้สบิปี จงึถงึแก่กรรม 

  

มนุษยแ์ผข่ยายทัว่แผน่ดิน  

10 
1
ต่อไปน้ีเป็นลําดบัวงศ์ตระกูลของบรรดาบุตรของโนอาห์ คอืเชม คามและ

ยาเฟท ทัง้สามมบุีตรสบืมาหลงัจากน้ําวนิาศ  

  
2
ยาเฟทมบุีตรชื่อโกเมอร์ มาโกก มาดาย ยาวาน ทูบลั เมเชคและทริาส 

3
โกเมอร์มี

บุตรชื่ออชัเคนัส รฟีาท และโทการมาห์ 
4
ยาวานมบุีตรชื่อเอลชีาห์ ทารชชิ คทิธมิ โรดา

นิม 
5
คนเหลา่น้ีเป็นบรรพบุรุษของชนชาตทิีก่ระจายอยูต่ามเกาะต่าง ๆ  

  คนทัง้หมดน้ีเป็นบุตรของยาเฟท ซึง่ต่างกม็ดีนิแดน ภาษา เผา่ และชนชาตขิองตน  

  
6
คามมบุีตรชือ่คชู อยีปิต ์พตู และคานาอนั 

7
คชูมบุีตรชือ่เสบาฮาวลิาห ์สบัทาห ์ราอา

มาห ์และสบัเทคา ราอามาหม์บุีตรชือ่เชบา และเดดาน  

  
8
คชูมบุีตรชือ่นิมโรด ซึง่เป็นผูม้อีาํนาจปกครองแผน่ดนิคนแรก 

9
เขายงัเป็นนายพราน

ผูย้ิง่ใหญ่เฉพาะพระพกัตร์พระยาห์เวห์ จนมคีําพูดว่า “เป็นพรานเก่งกาจเหมอืนนิมโรด 

เฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห”์ 
10

เมอืงสาํคญัในอาณาจกัรของเขาคอืบาเบล เอเรกและอคั

คดั ทัง้หมดน้ีอยู่ในดนิแดนชนิาร ์
11

จากดนิแดนน้ีเขาไปยงัอสัชรู ์และสรา้งเมอืงนีนะเวห ์

เรโหโบทอรี ์คาลาห ์
12

และเรเสนทีต่ ัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงนีนะเวหแ์ละคาลาห ์ซึง่เป็นนครใหญ่  

  
13

อยีปิต์มบุีตรชื่อ ลดูมิ อานามนิ เกหะนิม นัฟทฮูมิ 
14

ปัทรุรมิ คสัลซูมิ และคฟัโทรมิ 

ซึง่เป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลสิเตยี  

16 

 



 

  
15

คานาอนัมบุีตรชือ่ไซดอน ซึง่เป็นบุตรคนแรก และเฮท 
16

แลว้ยงัเป็นบรรพบุรุษของ

ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาช ี
17

ชาวฮไีวต์ ชาวอารคา ชาวสนีิ 
18

ชาวอารวดั 

ชาวเศเมอร์ และชาวฮามทั หลงัจากน้ีชาวคานาอนัเผ่าต่างๆ ได้แผ่ขยายออกไป 
19

เขต

แดนของชาวคานาอนัเริม่ตัง้แต่เมอืงไซดอนไปทางเมอืงเกรารจ์นถงึเมอืงกาซา และไปทาง

เมอืงโสโดม โกโมราห ์อดัมาห ์และเศโบยมิจนถงึเมอืงลาชา  

  
20

คนทัง้หมดน้ีเป็นบุตรของคาม ซึง่ต่างกม็เีผา่ภาษา ดนิแดนและชนชาตขิองตน 

  
21

เชมกม็ลีกูหลานดว้ย เขาเป็นตน้ตระกูลของลกูหลานทัง้หลายของเอเบอร ์และเป็น

พีช่ายของยาเฟท  

  
22

เชมมบุีตรชื่อเอลาม อสัชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารมั 
23

อารมัมบุีตรชื่ออูส ฮูล เก

เธอรแ์ละมชั  

  
24

อารปัคชดัมบุีตรชื่อเชลาห ์และเชลาหม์บุีตรชื่อเอเบอร ์
25

เอเบอรม์บุีตรสองคน คน

แรกชือ่เปเลก เพราะในชว่งเวลานัน้มนุษยบ์นแผน่ดนิแตกแยกกนั และน้องชายของเขาชือ่

โยกทาน 
26

โยกทานมบุีตรชื่ออลัโมดดั เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 
27

ฮาโดรมั อูซาล ดิ

คลาห ์
28

โอบาล อาบมีาเอล เชบา 
29

โอฟีร ์ฮาวลิาห ์โยบบั ทัง้หมดน้ีลว้นเป็นบุตรของโยก

ทาน 
30

ดนิแดนของเขาเริม่จากเมอืงเมซาไปจนถงึเทอืกเขาเสฟารท์างตะวนัออก  

  
31

คนเหลา่น้ีเป็นบุตรของเชม ซึง่ต่างกม็เีผา่ภาษา ดนิแดนและชนชาตขิองตน 

  
32

ทัง้หมดน้ีเป็นเชื้อสายของบรรดาบุตรของโนอาห์ ตามตระกูล และเชื้อชาตติ่าง ๆ 

จากชนชาตเิหลา่น้ี ชาตอิืน่ ๆ กระจายอยูบ่นแผน่ดนิหลงัจากน้ําวนิาศ 

  

 หอบาเบล  

11 1
มนุษยท์ัว่โลกพดูภาษาเดยีวกนั ใชถ้อ้ยคาํเดยีวกนั 

2
เมือ่เขาอพยพมาจากทศิ

ตะวนัออก กพ็บทีร่าบในแผ่นดนิชนิาร์ จงึตัง้หลกัแหล่งอยู่ทีน่ัน่ 
3
ต่างกพ็ดูกนัว่า “มาเถดิ 

เราจงทาํอฐิ เผาใหสุ้กจนแขง็” เขาใชอ้ฐิแทนหนิ และใชย้างมะตอยต่างปนูสอ 
4
แลว้พดูว่า 

“มาเถดิ เราจงสรา้งเมอืงและสรา้งหอใหย้อดสงูเทยีมฟ้า เราจงสรา้งชื่อเสยีงไวเ้พื่อเราจะไม่

ตอ้งกระจดักระจายกนัไปทัว่แผน่ดนิ”  

17 

 



 

  
5
พระยาห์เวห์เสดจ็ลงมาทอดพระเนตรเมอืงและหอซึ่งมนุษย์ไดส้ร้างขึน้ 

6
พระยาห์

เวหต์รสัวา่ “ดซู ิเขาทุกคนเป็นชนชาตเิดยีวกนั มภีาษาเดยีวกนั น่ีเป็นเพยีงการเริม่ตน้การ

งานของเขา บดัน้ี ไมม่อีะไรทีเ่ขาอยากทาํแลว้ทาํไมไ่ด ้
7
มาเถดิ เราจงลงไปและทาํใหภ้าษา

ของมนุษยส์บัสนวุ่นวาย จนเขาไม่เขา้ใจกนัอกีต่อไป” 
8
พระยาหเ์วห์จงึทรงกระทําใหเ้ขา

กระจดักระจายจากทีน่ัน่ไปทัว่แผน่ดนิ เขาจงึเลกิสรา้งเมอืง 
9
เพราะฉะนัน้ เมอืงน้ีจงึมชีื่อว่า 

บาเบล เพราะว่าทีน่ัน่พระยาหเ์วหท์รงกระทาํใหภ้าษาทัว่แผน่ดนิสบัสนวุ่นวาย และทีน่ัน่

พระยาหเ์วหท์รงกระทาํใหม้นุษยก์ระจดักระจายไปทัว่แผน่ดนิ  

 

บรรดาบรรพบรุษุหลงัน้ําวินาศ  

  
10

ต่อไปน้ีเป็นลาํดบัวงศต์ระกลูของเชม  

  เมือ่เชมอายุหน่ึงรอ้ยปี เขามบุีตรชือ่อารปัคชาดสองปีหลงัจากน้ําวนิาศ 
11

หลงัจากให้

กาํเนิดอารปัคชาดแลว้ เชมยงัมชีวีติต่อไปอกีหา้รอ้ยปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
12

เมื่ออารปัคชาดอายุสามสบิห้าปี เขามบุีตรชื่อเชลาห์ 
13

หลงัจากให้กําเนิดเชลาห์

แลว้ อารปัคชาดยงัมชีวีติต่อไปอกีสีร่อ้ยสามปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
14

เมื่อเชลาห์อายุสามสบิปี เขามบุีตรชื่อเอเบอร์ 
15

หลงัจากให้กําเนิดเอเบอร์แล้วเช

ลาหย์งัมชีวีติต่อไปอกีสีร่อ้ยสามปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
16

เมื่อเอเบอร์อายุสามสบิสีปี่ เขามบุีตรชื่อเปเลก 
17

หลงัจากให้กําเนิดเปเลกแล้วเอ

เบอรย์งัมชีวีติต่อไปอกีสีร่อ้ยสามสบิปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
18

เมื่อเปเลกอายุสามสบิปี เขามบุีตรชื่อเรอูล 
19

หลงัจากให้กําเนิดเรอูล เปเลกยงัมี

ชวีติต่อไปอกีสองรอ้ยเกา้ปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
20

เมื่อเรอูลอายุสามสบิสองปี เขามบุีตรชื่อเสรุก 
21

หลงัจากใหก้ําเนิดเสรุกแลว้ เรอูล

ยงัมชีวีติต่อไปอกีสองรอ้ยเจด็ปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
22

เมือ่เสรุกอายุสามสบิปี เขามบุีตรชือ่นาโฮร ์
23

หลงัจากใหก้ําเนิดนาโฮรแ์ลว้ เสรุกยงั

มชีวีติตอ่ไปอกีสองรอ้ยปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

18 

 



 

  
24

เมื่อนาโฮร์อายุยีส่บิเก้าปี เขามบุีตรชื่อเทราห์ 
25

หลงัจากใหก้ําเนิดเทราห์แลว้ นา

โฮรย์งัมชีวีติต่อไปอกีหน่ึงรอ้ยสบิเกา้ปี และมบุีตรชายหญงิอกีหลายคน  

  
26

เมือ่เทราหอ์ายุเจด็สบิปี เขามบุีตรชือ่ อบัราม นาโฮร ์และฮาราน  

  

ลาํดบัวงศต์ระกลูของเทราห ์ 

  
27

ต่อไปน้ีเป็นลาํดบัวงศต์ระกลูของเทราห ์ 

  เทราหม์บุีตรชือ่อบัราม นาโฮร ์และฮาราน ฮารานมบุีตรชื่อโลท 
28

ฮารานถงึแก่กรรม

ก่อนเทราหผ์ูเ้ป็นบดิาในถิน่กาํเนิดของตน คอืทีเ่มอืงอรูข์องชาวเคลเดยี 
29

ทัง้อบัรามและนา

โฮรไ์ดแ้ต่งงาน ภรรยาของอบัรามชือ่ซาราย ภรรยาของนาโฮรช์ือ่มลิคาห ์เป็นบุตรสาวของ

ฮาราน ผูเ้ป็นบดิาของมลิคาหแ์ละอสิคาห ์
30

นางซารายเป็นหมนั และไมม่บุีตร  

  
31

เทราหพ์าอบัราม บุตรของตน พาหลานของตนชื่อโลทซึง่เป็นบุตรของฮาราน และ

พานางซารายบุตรสะใภซ้ึง่เป็นภรรยาของอบัรามบุตรของตน ออกจากเมอืงอรูข์องชาวเคล

เดยี ไปยงัดนิแดนคานาอนั แต่เมือ่มาถงึเมอืงฮาราน กไ็ดต้ัง้หลกัแหลง่อยูท่ีน่ัน่  

  
32

เทราหม์ชีวีติอยูส่องรอ้ยหา้ปี และถงึแก่กรรมทีเ่มอืงฮาราน 

 

. เรื่องราวของอบัราฮมั 

 

พระเจ้าทรงเรียกอบัราม  

12 
1
พระยาห์เวห์ตรสัแก่อบัรามว่า “จงออกจากแผ่นดนิของท่าน จากญาตพิีน้่อง 

จากบา้นของบดิา ไปยงัแผน่ดนิทีเ่ราจะชีใ้หท้่าน 
2
เราจะทาํใหท้่านเป็นชนชาตใิหญ่ จะอวย

พรทา่น จะทาํใหท้า่นมชีือ่เสยีงเลือ่งลอื ทา่นจะนําพระพรมาใหผู้อ้ืน่  

  
3
เราจะอวยพรผูท้ีอ่วยพรทา่น  

  เราจะสาปแชง่ผูท้ีส่าปแชง่ทา่น  

  บรรดาเผา่พนัธุท์ ัง้สิน้ทัว่แผน่ดนิ  

19 

 



 

  จะไดร้บัพรเพราะทา่น”  

  
4
อบัรามจงึออกเดนิทางตามทีพ่ระยาหเ์วห์ตรสั โลทไปกบัเขาดว้ย อบัรามมอีายุเจด็

สบิห้าปีเมื่อเขาออกจากฮาราน 
5
อบัรามพานางซาราย ภรรยาของตนกบัโลท บุตรของ

น้องชายและทรพัยส์มบตัทิัง้หมดทีไ่ดส้ะสมไว ้รวมทัง้บรรดาผูค้นทีห่ามาไดใ้นเมอืงฮาราน 

ออกเดนิทางไปยงัแผน่ดนิคานาอนั  

  
6
เมื่อเขาทัง้หลายมาถงึแผ่นดนิคานาอนัแลว้ อบัรามกเ็ดนิผ่านแผ่นดนินัน้จนถงึต้น

โอ๊กของโมเรห ์ทีเ่ชเคม ในเวลานัน้ชาวคานาอนัยงัอยู่ในแผน่ดนิ 
7
พระยาหเ์วหท์รงสาํแดง

พระองคแ์ก่อบัรามตรสักบัเขาว่า “เราจะใหแ้ผน่ดนิน้ีแก่ลกูหลานของท่าน” อบัรามจงึสรา้ง

พระแท่นบูชาที่นัน่ถวายแด่พระยาห์เวห์ผู้สําแดงพระองค์แก่เขา 
8
แล้วเดนิทางต่อไปถึง

ภูเขาทางตะวนัออกของเบธเอล และตัง้กระโจมทีน่ัน่ ใหเ้บธเอลอยู่ทศิตะวนัตก ให้อยัอยู่

ทศิตะวนัออก และยงัได้สร้างพระแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ที่นัน่ แล้วขานพระนาม

พระยาหเ์วห ์
9
อบัรามยา้ยกระโจมเดนิทางเป็นระยะๆ ไปจนถงึดนิแดนเนเกบ  

 

 อบัรามในอียิปต ์

  
10

เกดิความขาดแคลนอาหารขึน้ในแผน่ดนิ อบัรามจงึลงไปทีอ่ยีปิต์เพื่ออาศยัอยู่ทีน่ัน่ 

เพราะความขาดแคลนอาหารในแผน่ดนิรุนแรงมาก 
11

ขณะทีก่ําลงัจะเขา้อยีปิต์ เขาบอกกบั

นางซารายภรรยาว่า “จงฟังฉัน ฉันรูว้่าเธอเป็นคนสวย 
12

เมื่อชาวอยีปิต์เหน็เธอ เขาจะคดิ

ว่า ‘คนน้ีเป็นภรรยาของเขา’ แลว้เขาจะฆา่ฉนัและไวช้วีติของเธอ 
13

ดงันัน้ จงบอกว่าเธอ

เป็นน้องสาวของฉนั เพื่อเขาจะปฏบิตัติ่อฉนัอย่างดเีพราะเหน็แก่เธอ และไวช้วีติฉันดว้ย

เพราะเหน็แก่เธอ” 
14

เมือ่อบัรามมาถงึอยีปิต์ชาวอยีปิต์เหน็ว่าหญงิผูน้ัน้สวยมาก 
15

เมือ่ขา้

ราชบรพิารของกษตัรยิฟ์าโรหเ์หน็นาง เขากล่าวชมเชยต่อกษตัรยิฟ์าโรห ์นํานางเขา้ไปใน

พระราชวงัของกษตัรยิฟ์าโรห ์
16

เพราะนางซาราย อบัรามจงึไดร้บัการปฏบิตัอิย่างด ีไดร้บั

พระราชทานฝงูแกะ โค ลาเพศผู ้ลาเพศเมยี ทาสชายหญงิ และอฐู 
17

แต่พระยาหเ์วหท์รง

บนัดาลใหเ้กดิภยัพบิตัริา้ยแรงกบักษตัรยิฟ์าโรหแ์ละราชวงศเ์พราะนางซาราย ภรรยาของ

อบัราม 
18

กษตัรยิฟ์าโรหจ์งึทรงเรยีกอบัรามมาเฝ้า ตรสัถามเขาว่า “ทาํไมท่านจงึทาํกบัเรา

20 

 



 

เชน่น้ี ทาํไมทา่นจงึไมบ่อกเราว่า นางเป็นภรรยาของท่าน 
19

ท่านบอกว่า ‘นางเป็นน้องสาว 

เราจงึรบันางมาเป็นภรรยา บดัน้ีจงรบัภรรยาของทา่นคนืแลว้ไปเสยีเถดิ’” 
20

กษตัรยิฟ์าโรห์

ตรสัสัง่ใหข้า้ราชบรพิารพาอบัรามกบัภรรยาและขา้วของทัง้หมดของเขา ออกเดนิทางไป 

 

อบัรามแยกกบัโลท  

13 
1
อบัรามนําขา้วของทัง้หมดทีม่เีดนิทางออกจากอยีปิต์กลบัไปยงัดนิแดนเนเกบ

พร้อมกบัภรรยา โลทก็ไปกบัเขาด้วย 
2
อบัรามมัง่มมีาก มฝีงูแพะแกะ เงนิทอง 

3
เขาย้าย

กระโจมเดนิทางไปเรื่อยๆ จากดนิแดนเนเกบถึงเบธเอล ที่ที่เขาเคยตัง้กระโจมมาก่อน

ระหว่างเบธเอลกบัอยั 
4
เป็นทีซ่ึ่งแต่ก่อนเขาไดส้รา้งพระแท่นบูชา อบัรามไดข้านพระนาม

พระยาหเ์วหท์ีน่ัน่  

  
5
โลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแกะ โค และกระโจมของตนด้วย 

6
ที่ดินแถบนัน้ไม่

กวา้งขวางพอทีจ่ะใหเ้ขาทัง้สองคนอยู่ร่วมกนัได ้เพราะต่างคนต่างมทีรพัยส์มบตัมิากมาย 

จงึอยู่รวมกนัไม่ได้ 
7
คนเลี้ยงสตัว์ของอบัรามกบัคนเลี้ยงสตัว์ของโลทววิาทกนั เวลานัน้ 

ชาวคานาอนัและชาวเปรสิซียงัอาศยัอยู่ในแผ่นดนินัน้ 
8
อบัรามจงึบอกโลทว่า “เราอย่า

ววิาทกนัเลย อย่าใหค้นเลี้ยงสตัว์ของท่านกบัคนเลีย้งสตัว์ของฉันววิาทกนั เพราะเราเป็น

ญาตกินั 
9
แผน่ดนิทัง้หมดอยู่ต่อหน้าท่านไมใ่ช่หรอื จงแยกจากฉนัเถดิ ถา้ท่านไปทางซา้ย 

ฉนัจะไปทางขวา ถา้ทา่นไปทางขวา ฉนัจะไปทางซา้ย”  

  
10

โลทเงยหน้าขึ้นกเ็หน็ว่าตลอดลุ่มแม่น้ําจอร์แดน ไปจนถงึโศอาร์ มน้ํีาบรบิูรณ์

เหมอืนอุทยานของพระยาห์เวหห์รอืเหมอืนแผ่นดนิอยีปิต์ เวลานัน้พระยาห์เวห์ยงัไม่ได้

ทาํลายเมอืงโสโดมและโกโมราห ์
11

ดงันัน้ โลทจงึเลอืกเอาลุ่มแมน้ํ่าจอรแ์ดนทัง้หมดไวเ้ป็น

ของตน แล้วยา้ยกระโจมไปทางตะวนัออก เขาทัง้สองคนจงึแยกกนั 
12

อบัรามอาศยัอยู่ใน

แผ่นดนิคานาอนั ส่วนโลทอาศยัอยู่ท่ามกลางหวัเมอืงในลุ่มแม่น้ําตัง้กระโจมอยู่ใกล้ชาน

เมอืงโสโดม 
13

ชาวเมอืงโสโดมเป็นคนชัว่ชา้ทาํบาปผดิต่อพระยาหเ์วหเ์ป็นอนัมาก  

  
14

เมื่อโลทแยกไปแลว้ พระยาห์เวห์ตรสักบัอบัรามว่า “จงเงยหน้าขึน้จากทีท่ีท่่านอยู ่

มองไปทางทศิเหนือทศิใต้ ทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก 
15

แผ่นดนิทัง้หมดที่ท่านเหน็น้ี 

21 

 



 

เราจะมอบให้ท่านและให้ลูกหลานของท่านตลอดไป 
16

เราจะทําให้ลูกหลานของท่านมี

จาํนวนมากมายนับไมถ่ว้นเหมอืนฝุ่ นผงของแผน่ดนิ ผูใ้ดนับฝุ่ นผงของแผน่ดนิได ้กจ็ะนับ

จาํนวนลกูหลานของทา่นไดเ้ชน่เดยีวกนั 
17

ทา่นจงลุกขึน้เดนิทางไปใหท้ัว่แผน่ดนิน้ี ทัง้ดา้น

ยาวและดา้นกวา้งเถดิ เพราะวา่ เราจะมอบใหท้า่น”  

  
18

อบัรามจงึยา้ยกระโจมมาอาศยัอยู่ทีห่มูต่้นโอ๊กของมมัเร ทีเ่ฮโบรน แลว้สรา้งพระ

แทน่บชูาถวายแดพ่ระยาหเ์วหท์ีน่ัน่ 

 

สงครามส่ีกษตัริยผ์ูย่ิ้งใหญ่  

14 
1
สมยันัน้กษตัรยิอ์มัราเฟลแห่งแควน้ชนิาร ์กษตัรยิอ์ารโีอคแห่งเมอืงเอลลาสาร ์

กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์แห่งเมืองเอลาม และกษัตริย์ทิดาลแห่งเมืองโกยิม 
2
ทรงทํา

สงครามกบักษตัรยิ์เบราแห่งเมอืงโสโดม กษตัรยิ์บริชาแห่งเมอืงโกโมราห์ กษตัรยิ์ชนิาบ

แห่งเมอืงอดัมาห์ กษตัรยิ์เชเมเบอรแ์ห่งเมอืงเศโบยมิ และกบักษตัรยิ์แห่งเมอืงเบลา หรอื

เมอืงโศอาร์ 
3
กษตัรยิ์หา้พระองค์น้ีทรงรวมกําลงัพลอยู่ทีหุ่บเขาสดิดมิ ซึ่งปัจจุบนัน้ีเป็น

ทะเลตาย 
4
กษตัรยิห์า้พระองคน้ี์ทรงอยู่ใตอ้าํนาจของกษตัรยิเ์คโดรล์าโอเมอรม์าสบิสองปี

แล้ว แต่ปีที่สบิสาม ทรงกบฏต่อพระองค์ 
5
ปีที่สบิสี่ กษตัรยิ์เคโดร์ลาโอเมอร์พร้อมกบั

บรรดากษตัรยิ์พนัธมติรทรงยกทพัมาปราบชาวเรฟาอมิที่เมอืงอชัทาโรทคารนาอมิ ทรง

ปราบชาวศซูมิทีเ่มอืงฮาม ทรงปราบชาวเอมมิทีซ่าเวหค์รียีาธาอมิ 
6
และทรงปราบชาวโฮรี

แถบภเูขาเสอรีไ์ปจนถงึเอลปาราน ใกลถ้ิน่ทุรกนัดาร 
7
แลว้ออ้มกลบัมาถงึคาเดช หรอืน้ําพุ

แหง่การพพิากษาทรงตไีดด้นิแดนทัง้หมดของชาวอามาเลขตลอดจนดนิแดนของชาวอาโม

ไรต ์ซึง่อาศยัอยูท่ีฮ่าซาโซน-ทามาร ์
8
บรรดากษตัรยิแ์ห่งเมอืงโสโดม โกโมราห ์อดัมาห ์เศ

โบยมิและเบลา หรอืโศอาร ์ทรงยกทพัออกมาสูร้บกบักษตัรยิท์ ัง้สีพ่ระองคท์ีหุ่บเขาสดิดมิ 
9

คอืกษตัรยิ์เคโดร์ ลาโอเมอร์แห่งเมอืงเอลาม กษตัรยิ์ทดิาลแห่งเมอืงโกยมิ กษตัรยิ์อมัรา

เฟลแห่งแควน้ชนิาร ์และกษตัรยิ์อารโีอคแห่งเมอืงเอลลาสาร ์กษตัรยิส์ ีพ่ระองคท์รงรบกบั

กษตัรยิ์หา้พระองค์ 
10

ในหุบเขาสดิดมิมบี่อน้ํามนัดนิหลายบ่อ ขณะที่กษตัรยิ์เมอืงโสโดม

และเมืองโกโมราห์ทรงพยายามหนีจากสนามรบได้ทรงตกลงไปในบ่อน้ํามนัดิน ส่วน

22 

 



 

กษตัรยิอ์งคอ์ื่นทรงหลบหนีไปยงัภูเขา 
11

กษตัรยิท์ีท่รงมชียัชนะทัง้สีพ่ระองคท์รงยดึทรพัย์

สมบตัทุิกอย่างในเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราห ์รวมทัง้เสบยีงอาหารดว้ยแลว้ทรงยกทพั

กลบัไป 
12

โลท บุตรน้องชายของอบัราม อาศยัอยู่ทีเ่มอืงโสโดม จงึถกูจบั และถูกยดึทรพัย์

สมบตัทิัง้หมดไปดว้ย 

  
13

ผู้หนีรอดคนหน่ึงมาบอกข่าวน้ีแก่อับรามชาวฮีบรู ผู้อาศัยอยู่ใกล้หมู่ต้นโอ๊ก

ของมมัเรชาวอาโมไรต์ ซึง่เป็นพีน้่องกบัเอชโคลและอาเนอร ์ทัง้สามคนน้ีเป็นพนัธมติรกบั

อบัราม 
14

เมื่ออบัรามได้ยินว่า ญาติของตนถูกจบัเป็นเชลย จึงระดมบ่าวไพร่ผู้มคีวาม

จงรกัภักดีจํานวนสามร้อยสิบแปดคน ออกติดตามกษัตริย์ทัง้สี่พระองค์ไปจนถึงเมือง

ดาน 
15

อบัรามแบ่งผูค้นของตนเขา้โจมตศีตัรูในเวลากลางคนื มชียัชนะ ไล่ตามไปจนถงึ

เมอืงโฮมาร์ ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมอืงดามสักสั 
16

ยดึทรพัย์สมบตัทิัง้หมดคนืมาได ้เขานํา

โลทหลานชาย ทรพัยส์มบตัขิองโลท บรรดาผูห้ญงิและคนอืน่ๆ กลบัมาดว้ย  

 

เมลคีเซเดค  

  
17

เมื่ออับรามกลับมาจากรบชนะเคโดร์ ลาโอเมอร์และบรรดากษัตริย์พันธมิตร 

กษตัรยิเ์มอืงโสโดมเสดจ็มาพบเขาทีหุ่บเขาชาเวห ์หรอืหุบเขาของกษตัรยิ ์
18

เมลคเีซเดค 

กษตัรยิเ์มอืงซาเลม ทรงเอาขนมปังและเหลา้องุน่มาให ้พระองคท์รงเป็นสมณะของพระเจา้

สงูสดุ 
19

ทรงอวยพรอบัรามวา่ดงัน้ี  

  “อบัรามจงไดร้บัพรจากพระเจา้สงูสดุ  

  ผูท้รงสรา้งฟ้าและแผน่ดนิ  

  
20

ขอถวายพระพรแดพ่ระเจา้สงูสดุ  

  เพราะพระองคท์รงมอบศตัรไูวใ้นมอืของทา่น  

  อบัรามถวายหน่ึงในสบิของทุกสิง่ทีย่ดึมาไดใ้หแ้ก่เมลคเีซเดค”  

  
21

กษตัรยิ์เมอืงโสโดมตรสักบัอบัรามว่า “จงคนืผูค้นใหเ้ราเถดิ สว่นสิง่ของทัง้หมดจง

เกบ็เอาไว”้ 
22

แต่อบัรามทลูตอบกษตัรยิเ์มอืงโสโดมว่า “ขา้พเจา้ขอสาบานต่อพระยาหเ์วห์

พระเจา้สงูสุด ผูท้รงสรา้งฟ้าและแผน่ดนิว่า 
23

ขา้พเจา้จะไมเ่อาสิง่ใดทีเ่ป็นของพระองคไ์ว้

  

23 

 



 

เลยแมแ้ต่ดา้ยเสน้เดยีว หรอืสายรดัรองเท้า เพื่อมใิห้พระองค์ตรสัได้ว่า “เราได้ทําให้อบั

รามรํ่ารวย” 
24

ขา้พเจา้ไมร่บัสิง่ใดไวเ้ป็นของตนเลย ขา้พเจา้จะรบัแต่สิง่ทีบ่่าวไพร่กนิ และ

สว่นแบ่งของผูค้นทีม่ากบัขา้พเจา้ คอืเอชโคล อาเนอร์และมมัเร ใหค้นเหล่าน้ีมารบัส่วน

แบ่งของเขาเถดิ”  

 

พระสญัญาและพนัธสญัญา  

15 
1
หลงัจากนัน้ พระยาหเ์วหต์รสักบัอบัรามในนิมติวา่  

  “อบัรามเอ๋ย อยา่กลวัเลย  

  เราเป็นโลป้่องกนัทา่น  

  บาํเหน็จรางวลัของทา่นจะยิง่ใหญ่มาก”  

  
2
แต่อบัรามทลูว่า “ขา้แต่พระยาห์เวห์พระเจา้ พระองค์จะประทานสิง่ใดแก่ขา้พเจา้ 

ถา้ขา้พเจา้ยงัคงไมม่บุีตร เอลเีอเซอรช์าวดามสักสักจ็ะเป็นผูร้บัมรดกของขา้พเจา้ 
3
อบัราม

ทลูอกีวา่ “พระองคไ์มไ่ดป้ระทานบุตรใหแ้ก่ขา้พเจา้ ดงันัน้ บ่าวทีเ่กดิในบา้นของขา้พเจา้ก็

จะไดร้บัมรดก” 
4
แลว้พระยาห์เวหต์รสักบัอบัรามอกีว่า “บ่าวผูน้ี้จะไม่เป็นผูร้บัมรดกของ

ท่าน แต่บุตรชายทีเ่กดิจากท่านเท่านัน้จะเป็นผูร้บัมรดก” 
5
พระองคท์รงพาอบัรามออกไป

ขา้งนอก แลว้ตรสัวา่ “จงมองดทูอ้งฟ้า นบัจาํนวนดวงดาวเถดิ ถา้ท่านนับได”้ พระองคท์รง

เสรมิว่า “ลูกหลานของท่านจะมจีํานวนมากมายเช่นน้ี” 
6
อบัรามเชื่อพระยาห์เวห์ และ

พระองคท์รงนบัวา่ความเชือ่น้ีเป็นความชอบธรรมสาํหรบัเขา  

  
7
พระองค์ตรสักบัเขาว่า “เราคอืพระยาห์เวห์ ผูพ้าท่านออกจากเมอืงอูร์ของชาวเคล

เดยี เพื่อจะมอบแผ่นดนิน้ีใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องท่าน” 
8
อบัรามทูลตอบว่า “ขา้แต่พระยาห์

เวห์พระเจา้ ขา้พเจา้จะรูไ้ดอ้ย่างไรว่า แผน่ดนิน้ีจะเป็นกรรมสทิธิข์องขา้พเจา้” 
9
พระองค์

ตรสักบัเขาว่า “จงนําลกูโคตวัเมยีอายุสามปี แพะตวัเมยีอายุสามปี และแกะตวัผูอ้ายุสามปี 

นกเขาและนกพริาบอย่างละตวั มาใหเ้รา” 
10

อบัรามกไ็ปนําสตัวเ์หลา่น้ีทัง้หมดมา ผา่ครึง่

ตวัวางไวต้รงกนัเป็นสองแถว แต่ไมไ่ดผ้า่นก 
11

เมือ่แรง้บนิลงมาทีร่่างสตัวเ์หล่าน้ี อบัรามก็

ไลม่นัไป  

24 

 



 

  
12

ขณะทีด่วงอาทติยจ์วนจะตก อบัรามกห็ลบัสนิท ความมดืมดิทีน่่ากลวัอย่างยิง่ มา

ครอบคลุมเขาไว ้
13

แลว้พระยาหเ์วหต์รสักบัอบัรามว่า “จงรูไ้วเ้ถดิว่า ลูกหลานของท่านจะ

เป็นคนแปลกถิน่อยู่ในต่างแดน เขาจะตกเป็นทาสและถูกกดขีเ่ป็นเวลาสีร่อ้ยปี 
14

แต่เราจะ

พพิากษาลงโทษชนชาตทิีเ่ขาเป็นทาสรบัใช ้หลงัจากนัน้ เขาจะออกมาจากดนิแดนนัน้ โดย

มทีรพัย์สมบตัมิากมาย 
15

ส่วนท่าน ท่านจะมชีวีติอย่างผาสุกจนถงึวยัชรา จะไปพบบรรพ

บุรุษของทา่นโดยสงบและถกูฝัง 
16

เมือ่สีช่ ัว่อายุคนผา่นไปแลว้ ลกูหลานของท่านจะกลบัมา

อยูท่ีน่ี่อกี เพราะขณะน้ี ความชัว่รา้ยของชาวอาโมไรตจ์ะยงัไมถ่งึขัน้สงูสดุ”  

  
17

เมื่อดวงอาทติย์ตกและมดืลงแลว้ ก็มหีมอ้ไฟที่มคีวนัพวยพุ่งและคบเพลงิทีลุ่กอยู่

ลอยผา่นระหวา่งกลางสตัวท์ีผ่า่ซกีเหล่านัน้ 
18

ในวนันัน้พระยาหเ์วหท์รงกระทาํพนัธสญัญา

ไวก้บัอบัรามวา่  

  “เรามอบแผน่ดนิน้ีใหแ้ก่ลกูหลานของทา่น ตัง้แต่แมน้ํ่าแห่งอยีปิต์ไปจนถงึแมน้ํ่าใหญ่ 

คอืแมน้ํ่ายเูฟรตสิ 
19

แผน่ดนิของชาวเคไนต ์ชาวเคนัส ชาวขดัโมไนต์ 
20

ชาวฮติไทต์ ชาวเป

รสิซ ี
21

ชาวเรฟาอมิ ชาวอาโมไรต ์ชาวคานาอนั ชาวเกอรก์าซ ีและชาวเยบุส 

 

การเกิดของอิชมาเอล  

16 
1
ซาราย ภรรยาของอบัรามไมม่บุีตรใหเ้ขา นางมทีาสหญงิชาวอยีปิต์คนหน่ึงชื่อ

ฮาการ ์
2
นางซารายจงึพดูกบัอบัรามว่า “น่ีแน่ะ พระยาหเ์วหไ์มโ่ปรดใหฉ้นัมบุีตร จงไปร่วม

หลบันอนกบัทาสหญงิของฉันเถดิ บางทนีางจะเกดิบุตรใหฉ้นัได”้ อบัรามกฟั็งคําแนะนํา

ของนาง  

  
3
เมื่ออบัรามอยู่ในแผ่นดนิคานาอนัได้สบิปีแล้ว นางซารายยกนางฮาการ์ทาสหญิง

ชาวอยีปิต์ของตนให้เป็นภรรยาของอบัรามสาม ี
4
อบัรามได้ร่วมหลบันอนกบันางฮาการ ์

นางกต็ัง้ครรภ ์เมือ่นางฮาการร์ูว้า่ตนตัง้ครรภแ์ลว้ นางกห็ยิง่ผยองและดหูมิน่นายหญงิของ

ตน 
5
นางซารายจงึบ่นกบัอบัรามว่า “เป็นความผดิของท่านทีน่างดหูมิน่ฉนั ฉนัใหท้าสหญงิ

คนน้ีไว้ในอ้อมอกของท่าน แต่เมื่อเขารู้ว่าเขาตัง้ครรภ์แล้ว เขาก็ดูหมิน่เหยยีดหยามฉัน 

ขอใหพ้ระยาหเ์วหท์รงตดัสนิเราทัง้สองคนเถดิว่า ใครผดิใครถูก” 
6
อบัรามตอบนางซาราย

25 

 



 

วา่ “ทาสหญงิอยู่ใตอ้าํนาจของท่าน จงทาํกบันางตามทีท่่านเหน็สมควรเถดิ” นางซารายจงึ

ขม่เหงนางฮาการจ์นนางตอ้งหนีไป  

  
7
ทตูสวรรคข์องพระยาหเ์วหพ์บนางฮาการใ์นถิน่ทุรกนัดารใกลต้าน้ําขา้งทางไปเมอืง

ชรู ์
8
จงึถามว่า “ฮาการท์าสหญงิของนางซารายเอ๋ย ท่านมาจากไหน และจะไปไหน” นาง

ตอบวา่ “ขา้พเจา้กาํลงัหนีใหพ้น้จากนางซาราย นายหญงิของขา้พเจา้” 
9
ทตูสวรรคข์องพระ

ยาหเ์วหจ์งึสัง่วา่ “จงกลบัไปหานายหญงิของท่าน และยอมอยู่ใตอ้าํนาจของนางเถดิ” 
10

ทตู

สวรรค์ของพระยาห์เวห์กล่าวอกีว่า “เราจะใหลู้กหลานของท่านทวจีํานวนขึน้มากมายจน

นบัไมถ่ว้น” 
11

ทตูสวรรคข์องพระยาหเ์วหย์งัเสรมิอกีวา่  

  “น่ีแน่ะ ทา่นตัง้ครรภแ์ลว้จะคลอดบุตรชาย 

  และจะตัง้ชือ่เขาวา่อชิมาเอล  

  เพราะพระยาหเ์วหท์รงฟังเสยีงรอ้งทุกขข์องทา่น  

  
12

เขาจะเป็นเสมอืนลาป่า  

  มอืของเขาจะต่อสูก้บัคนทัง้ปวง และมอืของคนทัง้ปวงจะต่อสูก้บัเขา  

  เขาจะอยูเ่ผชญิหน้ากบัพีน้่องทุกคน”  

  
13

นางฮาการจ์งึถวายพระนามแด่พระยาหเ์วหผ์ูต้รสักบันางว่า “พระองคค์อืพระเจา้ผู้

ทรงเหน็ขา้พเจา้” เพราะนางกลา่ววา่ “ขา้พเจา้เหน็พระผูท้รงเหน็ขา้พเจา้แลว้” 
14

เพราะเหตุ

น้ี บ่อน้ํานัน้จงึมชีือ่วา่ บ่อลาไคโรอ ีซึง่แปลว่า “พระผูท้รงพระชนมท์รงเหน็ขา้พเจา้” บ่อน้ํา

น้ีซึง่อยูร่ะหวา่งคาเดช และเบเรด  

  
15

นางฮาการใ์หก้ําเนิดบุตรชายแก่อบัราม อบัรามตัง้ชื่อบุตรทีน่างฮาการค์ลอดนัน้ว่า 

อชิมาเอล 
16

อบัรามมอีายุแปดสบิหกปีเมือ่นางฮาการค์ลอดอชิมาเอลใหเ้ขา  

  

การเข้าสหุนัตเป็นเครื่องหมายแห่งพนัธสญัญา  

17 
1
เมื่ออบัรามอายุเก้าสบิเก้าปี พระยาห์เวห์ทรงสําแดงพระองค์แก่เขา ตรสัว่า 

“เราคอืพระเจา้ผูท้รงสรรพานุภาพ จงดาํเนินชวีติตามความประสงคข์องเรา และเป็นคนดี

26 

 



 

พรอ้มเถดิ 
2
เราจะทําพนัธสญัญากบัท่าน จะใหท้่านมลีูกหลานจาํนวนมากยิง่ๆ ขึน้” 

3
อบั

รามจงึกราบลงกบัพืน้ดนิ  

  
4
พระเจา้ตรสักบัเขาว่า “น่ีคอืพนัธสญัญาทีเ่ราใหไ้วก้บัท่าน ท่านจะเป็นบดิาของชน

ชาตจิาํนวนมาก 
5
ท่านจะไมช่ื่อว่าอบัรามอกีแลว้ ท่านจะมชีื่อใหมว่่าอบัราฮมั เพราะเราจะ

ทาํใหท้า่นเป็นบดิาของชนชาตจิาํนวนมาก 
6
เราจะทาํใหท้า่นมลีกูหลานจาํนวนมากยิง่ๆ ขึน้ 

จะให้ท่านเป็นชนหลายชาต ิและกษตัรยิ์หลายพระองค์จะเกดิจากท่าน 
7
เราจะรกัษาพนัธ

สญัญาของเราไว้กบัท่าน และกบัลูกหลานของท่านที่จะตามมารุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นพนัธ

สญัญาทีค่งอยู่ตลอดไป เราจะเป็นพระเจา้ของท่าน และเป็นพระเจา้ของลกูหลานของท่าน

ทีจ่ะตามมา 
8
เราจะใหแ้ผ่นดนิทีท่่านอาศยัอยู่อย่างคนแปลกหน้าถิน่น้ีคอืแผ่นดนิคานาอนั

ทัง้หมดแก่ทา่นและแกล่กูหลานทีจ่ะตามมาภายหลงัทา่นเป็นกรรมสทิธิต์ลอดไป และเราจะ

เป็นพระเจา้ของเขาทัง้หลาย”  

  
9
พระเจ้าตรสักบัอบัราฮมัว่า “ท่านและลูกหลานของท่านที่จะตามมาทุกรุ่นจะต้อง

รกัษาพนัธสญัญาของเราไว้ 
10

น่ีคือพนัธสญัญาของเราซึ่งท่านจะต้องรกัษาไว้คือพนัธ

สญัญากับท่านและกับลูกหลานของท่านที่จะตามมาภายหลงั ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้า

สุหนัต 
11

ท่านจะตอ้งขรบิหนังหุม้ปลายองคชาต เป็นเครื่องหมายแหง่พนัธสญัญาระหว่าง

เรากบัท่าน 
12

เมือ่มอีายุแปดวนั เดก็ชายทุกคน ทุกรุ่น รวมทัง้ลูกทาสทีเ่กดิในบ้าน และ

ทาสที่ซื้อมาจากคนต่างด้าวที่ไม่ใช่เชื้อสายของท่านจะต้องเข้าสุหนัต 
13

ทุกคนต้องเข้า

สุหนัตไม่ว่าจะเกิดในบ้านหรอืซื้อมา ดงันัน้ พนัธสญัญาของเราจะมเีครื่องหมายตดิกาย

ของท่าน เป็นพนัธสญัญาที่คงอยู่ตลอดไป 
14

ผูช้ายทีไ่ม่ได้เขา้สุหนัตคอืไม่ไดข้รบิหนังหุ้ม

ปลายองคชาต จะถกูตดัออกจากชนชาตขิองตน เพราะเขาไดล้ะเมดิพนัธสญัญาของเรา”  

  
15

พระเจา้ตรสักบัอบัราฮมัวา่ “สว่นนางซาราย ภรรยาของท่านนัน้ ท่านอย่าเรยีกนาง

ว่าซารายอกี แต่จงเรยีกว่าซาราห ์
16

เราจะอวยพรนาง เราจะใหน้างมบุีตรแก่ท่านดว้ย เรา

จะอวยพรนางและนางจะเป็นมารดาของชนหลายชาต ิกษตัรยิข์องชนหลายชาตจิะมาจาก

นาง” 
17

อบัราฮมักราบลงกบัพืน้ดนิ หวัเราะ คดิในใจว่า “ชายชราอายุหน่ึงรอ้ยปีจะมบุีตรได้

หรอื นางซาราหอ์ายุเกา้สบิปีแลว้จะคลอดบุตรไดห้รอื” 
18

อบัราฮมัทลูพระเจา้ว่า “ขอใหอ้ิ

27 

 



 

ชมาเอลมชีวีติอยู่เฉพาะพระพกัตร์พระองค์เถดิ” 
19

พระเจา้ตรสัว่า “ไม่ใช่ แต่นางซาราห ์

ภรรยาของทา่นจะคลอดบุตรชายคนหน่ึงใหท้า่น และทา่นจะตัง้ชือ่เขาวา่อสิอคั เราจะรกัษา

พนัธสญัญาทีเ่ราไดใ้หไ้วก้บัเขาและกบัลกูหลานของเขาทีจ่ะตามเขามา เป็นพนัธสญัญาที่

คงอยู่ตลอดไป 
20

สําหรบัอชิมาเอลนัน้ เราฟังท่านแลว้ เราจะอวยพรเขา จะทําให้เขามี

ลกูหลานมาก เราจะทวจีํานวนเขายิง่ๆ ขึน้ เขาจะเป็นบดิาของเจา้ชายสบิสององค์ เราจะ

ทาํใหเ้ขาเป็นชนชาตใิหญ่ 
21

เราจะรกัษาพนัธสญัญาไวก้บัอสิอคั นางซาราหจ์ะคลอดอสิอคั

ใหแ้ก่ทา่นในปีหน้า เวลาเดยีวกนัน้ี” 
22

เมือ่พระเจา้ตรสักบัอบัราฮมัแลว้ กเ็สดจ็จากเขาไป  

  
23

ในวนัเดยีวกนันัน้ อบัราฮมัจดัใหอ้ชิมาเอลบุตรของตน และทาสทุกคนทีเ่กดิในบา้น

หรือที่ซื้อมา คือชายทุกคนในบ้านของอบัราฮมั เข้าสุหนัตขริบหนังหุ้มปลายองคชาต 

ตามที่พระเจ้าได้ทรงบญัชา 
24

อบัราฮมัอายุเก้าสบิเก้าปีเมื่อเข้าสุหนัต 
25

และอิชมาเอล

บุตรชายอายุสบิสามปี 
26

อบัราฮมัและอชิมาเอล บุตรของเขาเขา้สุหนัตในวนัเดยีวกนัทัง้

สองคน 
27

ผู้ชายทุกคนในบ้านทัง้ที่เกดิในบ้านและที่ซื้อมาจากคนต่างชาติ ได้เข้าสุหนัต

พรอ้มกบัเขาดว้ย 

 

พระเจ้าทรงสาํแดงพระองคแ์ก่อบัราฮมั  

18 
1
พระยาหเ์วหท์รงสาํแดงพระองคแ์ก่อบัราฮมัทีห่มูต่น้โอ๊กของมมัเร ขณะนัน้เป็น

เวลาแดดรอ้นจดั อบัราฮมักําลงันัง่อยู่ทีป่ระตูกระโจม 
2
เขาเงยหน้าขึน้มอง กเ็หน็ชายสาม

คนยนือยู่ใกล้ตน ทนัททีี่เหน็ อบัราฮมัก็วิง่จากประตูกระโจมไปต้อนรบัและกราบลงที่

พืน้ดนิ 
3
เขาพดูว่า “เจา้นายของขา้พเจา้ ถา้ท่านโปรดปรานขา้พเจา้ โปรดอย่าผา่นผูร้บัใช้

ของท่านไปเลย 
4
ขา้พเจ้าจะให้เขาเอาน้ํามาล้างเท้าให้ท่าน เชญิท่านพกัใต้ต้นไมน้ี้เถดิ 

5

ขอให้ข้าพเจ้าไปนําอาหารมาให้ท่านสกัเล็กน้อย ท่านจะได้สดชื่น มกีําลงัเดนิทางต่อไป 

ท่านมาถงึบ้านขา้พเจ้าแล้ว ขอให้ขา้พเจ้ารบัใชท้่านเถดิ” เขาทัง้สามจงึตอบว่า “จงทํา

ตามทีท่า่นพดูนัน้เถดิ”  

  
6
อบัราฮมัรีบเข้าไปในกระโจมของนางซาราห์ และบอกว่า “เร็วเข้า ไปเอาแป้ง

ละเอยีดสามถงัมานวดและทาํขนมปังสาํหรบัแขกสามคนเถดิ” 
7
แลว้อบัราฮมัวิง่ไปทีฝ่งูสตัว ์

28 

 



 

นําลกูโคอว้นพตีวัหน่ึงใหผู้ร้บัใชฆ้า่ และรบีปรุงเป็นอาหาร 
8
เขาเอานมขน้เปรีย้ว น้ํานมสด

และเน้ือลูกโคทีเ่ตรยีมแลว้ มาวางต่อหน้าคนทัง้สาม และยนือยู่ใต้ตน้ไมค้อยรบัใช ้ขณะที่

คนทัง้สามกาํลงักนิอาหาร 

  
9
เขาเหล่านัน้ถามว่า “นางซาราห์ ภรรยาของท่านอยู่ทีไ่หน” อบัราฮมัตอบว่า “นาง

อยู่ในกระโจม” 
10

คนหน่ึงจงึพดูว่า “ปีหน้า เราจะกลบั มาหาท่านอกีอยา่งแน่นอน นางซา

ราหภ์รรยาของท่านจะมบุีตรชายคนหน่ึง” นางซาราหฟั์งอยู่ทีป่ระตูกระโจมเบื้องหลงัอบัรา

ฮมั 
11

อบัราฮมัและนางซาราห์ชรามากแลว้ ทัง้ประจําเดอืนของนางซาราห์ก็หมดไปแล้ว

ดว้ย 
12

นางซาราหจ์งึหวัเราะอยูใ่นใจ คดิวา่ “ฉนัแก่เกนิกวา่ทีจ่ะมบุีตรแลว้ สามขีองฉนักแ็ก่

แลว้ ฉนัยงัจะมคีวามสนุกในทางประเวณีอกีหรอื” 
13

แต่พระยาห์เวห์ตรสัถามอบัราฮมัว่า 

“ทําไมนางซาราห์จึงหวัเราะ และคิดว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรได้หรือ 
14

มสีิ่งใดที่ยาก

เกนิไปสาํหรบัพระยาหเ์วหห์รอื เมือ่ถงึเวลากําหนดเราจะกลบัมาหาท่านในปีหน้า และนาง

ซาราห์จะมบุีตรชายคนหน่ึง” 
15

นางซาราหป์ฏเิสธว่า “ขา้พเจา้ไม่ไดห้วัเราะ” เพราะนาง

กลวั พระองคจ์งึตรสัวา่ “ไมจ่รงิ ทา่นหวัเราะแน่ๆ”  

 

อบัราฮมัอ้อนวอนเพ่ือเมืองโสดม  

  
16

ชายทัง้สามคนออกเดนิทางไปจากที่นัน่ และมาถงึสถานที่ซึ่งมองลงมาเหน็เมอืง

โสดมได ้อบัราฮมัเดนิตามไปสง่ดว้ย 
17

พระยาหเ์วหท์รงพระดาํรวิ่า “ควรหรอืทีเ่ราจะปิดบงั

ไมใ่หอ้บัราฮมัรูถ้งึสิง่ทีเ่ราจะทํา
18

อบัราฮมัจะเป็นชนชาตใิหญ่และมอีาํนาจ และชนทุกชาติ

บนแผ่นดนิจะไดร้บัพรเพราะเขา 
19

เราเลอืกเขาไวใ้ห้ส ัง่สอนลูกหลาน และครอบครวัทีจ่ะ

ตามมาใหป้ฏบิตัติามวถิทีางของพระยาหเ์วห์ โดยทําแต่สิง่ที่ถูกต้องและยุตธิรรม เพื่อว่า

พระยาห์เวห์จะประทานสิง่ที่ทรงสญัญาไว้แก่อบัราฮมั” 
20

พระยาห์เวห์ตรสัว่า “เสยีง

กล่าวโทษเมอืงโสดมและเมอืงโกโมราหน์ัน้ดงัเหลอืเกนิ และบาปของเขากห็นักมาก 
21

เรา

จะลงไปดวูา่เป็นจรงิตามเสยีงกลา่วโทษทัง้หมดน้ีหรอืไม ่เราอยากรู”้  

  
22

ชายเหล่านัน้จงึออกจากที่นัน่เดนิตรงไปยงัเมอืงโสดม แต่อบัราฮมัยงัยนืเฝ้าพระ

ยาห์เวห์อยู่ 
23

อบัราฮมัเขา้มาใกลท้ลูถามว่า “พระองคจ์ะทรงทาํลายผูช้อบธรรมพรอ้มกบั
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คนอธรรมเทยีวหรอื 
24

ถา้มคีนชอบธรรมอยู่หา้สบิคนในเมอืงนัน้ พระองคจ์ะยงัทรงทาํลาย

เมอืงนัน้หรอื พระองคจ์ะไมท่รงอภยัเมอืงนัน้เพราะเหน็แก่คนชอบธรรมหา้สบิคนทีอ่ยู่ทีน่ัน่

หรอื 
25

ขอพระองค์อย่าทรงคดิทีจ่ะกระทําเช่นนัน้เลย อย่าทรงคดิที่จะฆ่าคนชอบธรรม

พร้อมกบัคนอธรรม อย่าทรงกระทํากบัคนชอบธรรมเช่นเดยีวกบัคนอธรรม ขอพระองค์

อย่าทรงกระทาํเช่นนัน้เลย พระองคผ์ูท้รงพพิากษาตดัสนิโลกจะไมท่รงกระทาํสิง่ทีถู่กตอ้ง

หรอื” 
26

พระยาหเ์วหต์รสัตอบว่า “ถา้เราพบคนชอบธรรมหา้สบิคนในเมอืงโสดม เราจะให้

อภยัเมอืงนัน้ เพราะเหน็แก่เขา”  

  
27

อับราฮัมทูลอีกว่า “ขอประทานอภัยที่ข้าพเจ้าบังอาจทูลเจ้านายของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นเพียงฝุ่ นผงและขี้เถ้า 
28

ถ้าในห้าสบิคนนัน้ขาดไปห้าคน พระองค์ยงัจะทรง

ทาํลายเมอืงนัน้ทัง้เมอืงเพราะขาดไปหา้คนหรอื” พระองคต์รสัว่า “เราจะไมท่าํลาย ถา้เรา

พบคนชอบธรรมสีส่บิหา้คนทีน่ัน่” 
29

อบัราฮมัทลูพระองคอ์กีว่า “ถา้ทรงพบเพยีงสีส่บิคนที่

นัน่เลา่” พระองคต์รสัตอบวา่ “เราจะไมท่าํลาย เพราะเหน็แกส่ีส่บิคน”  

  
30

อบัราฮมัทูลว่า “เจา้นายของขา้พเจา้อย่ากริ้วเลย ถ้าขา้พเจ้าจะทูลต่ออกีเป็นครัง้

สุดทา้ย ถา้พระองคท์รงพบเพยีงสามสบิคนทีน่ัน่” พระองคต์รสัตอบว่า “เราจะไม่ทาํลาย 

ถา้เราพบสามสบิคน” 
31

อบัราฮมัทูลว่า “ขอประทานอภยัทีข่า้พเจา้บงัอาจทูลเจา้นายของ

ขา้พเจา้ ถา้พระองคท์รงพบเพยีงยีส่บิคนทีน่ัน่” พระองคต์รสัตอบว่า “เราจะไมท่าํลายเมอืง

นัน้ เพราะเหน็แก่ยีส่บิคน” 
32

อบัราฮมัทลูว่า “เจา้นายของขา้พเจา้อย่ากริว้เลย ถา้ขา้พเจา้

จะทลูต่ออกีเป็นครัง้สดุทา้ย ถา้พระองคท์รงพบเพยีงสบิคนทีน่ัน่” พระองคต์รสัตอบว่า “เรา

จะไมท่าํลายเมอืงนัน้ เพราะเหน็แก่สบิคน”  
33

เมือ่ตรสักบัอบัราฮมัแลว้ พระยาหเ์วหเ์สดจ็จากไป อบัราฮมัจงึกลบับา้น 

 

พระเจ้าทรงทาํลายเมืองโสโดม  

19 
1
เมื่อทูตสวรรค์สององค์มาถงึเมอืงโสโดมในเวลาเยน็ โลทกําลงันัง่อยู่ทีป่ระตู

เมอืงโสโดม เมื่อโลทเหน็เขา้ เขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรบั กราบลงกบัพื้นดนิ 
2
พูดว่า “เจ้านาย

ของขา้พเจา้ เชญิมาทีบ่า้นผูร้บัใชข้องท่านเถดิ ท่านจะไดล้า้งเทา้และพกัแรมทีน่ัน่ ท่านจะ
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ไดอ้อกเดนิทางต่อไปแต่เชา้ตรู”่ ทตูสวรรคต์อบว่า “อย่าเลย เราจะพกัคา้งคนืทีล่านเมอืง” 
3

แต่โลทยงัรบเรา้จนเขาทัง้สองคนยอมเขา้ไปในบ้านกบัโลท โลทจดัเตรยีมอาหารสําหรบั

เขา ป้ิงขนมปังไรเ้ชือ้ และเขาทัง้สองคนกก็นิอาหาร 

  
4
ก่อนทีทุ่กคนจะเขา้นอน บรรดาชายชาวเมอืงโสโดมทัง้หมด ทัง้หนุ่มและแก่ เขา้มา

ล้อมบ้านไว้ 
5
พากนัร้องเรยีกโลทว่า “ผู้ชายที่มาค้างคืนที่บ้านของท่านอยู่ที่ไหน จงพา

ออกมาใหเ้รามเีพศสมัพนัธก์บัเขาเถดิ”  

  
6
โลทจงึออกมาพบเขาทีป่ระตู แต่ปิดประตูไว ้

7
พดูว่า “พีน้่องทัง้หลาย อย่าทาํชัว่ชา้

เช่นน้ีเลย 
8
ฟังเถดิ ขา้พเจา้มลีกูสาวสองคนทีย่งัไมไ่ดแ้ต่งงาน ขา้พเจา้จะพาเขาออกมาให้

ท่านทาํกบัเขาตามใจชอบ แต่อย่าทาํอะไรกบัชายเหล่าน้ีเลย เพราะเขาเป็นแขกทีข่า้พเจา้

ตอ้งป้องกนัไว”้ 
9
แต่คนเหล่านัน้ตอบว่า “หลกีไป ท่านเป็นคนต่างถิน่มาอยู่ทีน่ี่ แลว้ยงัมา

บอกใหเ้ราทาํโน่นทาํน่ี เราจะทาํกบัท่านใหเ้ลวรา้ยกว่าทาํกบัเขาทเีดยีว” คนเหล่านัน้ผลกั

โลทให้พ้นทาง แล้วพากนัเข้ามาจะพงัประตู 
10

แต่ทูตสวรรค์ทัง้สององค์ยื่นมอืออกมาฉุด

โลทเขา้ไปในบ้าน และปิดประตู 
11

แลว้ใชแ้สงสว่างจา้ทําใหต้าของทุกคนทีป่ระตูบา้นบอด

ไปจนหาประตไูมพ่บ  

  
12

ทตูสวรรคถ์ามโลทว่า “ยงัมใีครอยู่ทีน่ี่กบัท่านอกีไหม จงพาบุตรชาย บุตรสาว และ

คนของท่านในเมอืงน้ี ออกไปจากที่น่ีเถิด 
13

เพราะเรากําลงัจะทําลายเมอืงน้ี เสยีง

กล่าวโทษคนเหล่าน้ีเฉพาะพระพกัตร์พระยาหเ์วหด์งัมากจนพระองค์ทรงส่งเรามาทาํลาย

เขา” 
14

โลทจงึออกมาบอกชายทีจ่ะแต่งงานกบับุตรหญงิของตนว่า “จงลุกขึน้ ออกไปจาก

ทีน่ี่เถดิ เพราะพระยาหเ์วหก์าํลงัจะทรงทาํลายเมอืงน้ี” แต่เขาคดิวา่โลทพดูเลน่  

  
15

ครัน้รุ่งเชา้ ทตูสวรรคก์เ็ร่งโลทว่า “ลุกขึน้เถดิ จงพาภรรยาและบุตรหญงิทัง้สองคน

ของทา่นทีอ่ยูท่ีน่ี่ออกไป ทา่นจะไดไ้มถ่กูทาํลายพรอ้มกบัความพนิาศของเมอืงน้ี” 
16

โลทยงั

รรีอ แต่พระยาห์เวหท์รงพระเมตตาต่อเขา ทูตสวรรค์ทัง้สององค์จงึจงูมอืโลท ภรรยาและ

บุตรหญงิทัง้สองคนของเขา พาออกไปปลอ่ยไวน้อกเมอืง  

  
17

เมือ่พาออกมานอกเมอืงแลว้ ทตูสวรรคอ์งค์หน่ึงกล่าวว่า “จงหนีใหร้อดชวีติ อย่า

เหลยีวหลงักลบั หรอืหยุดในทีลุ่่มแมน้ํ่า จงหนีไปทีภู่เขาเถดิ มฉิะนัน้ ท่านจะถูกทาํลายไป

31 

 



 

ดว้ย” 
18

แต่โลทตอบว่า “อย่าเลย เจา้นายของขา้พเจา้ 
19

เมื่อท่านโปรดปรานผูร้บัใชข้อง

ท่าน ท่านได้แสดงความกรุณาที่ยิง่ใหญ่ช่วยชวีติข้าพเจ้าไว้แล้ว แต่ขา้พเจ้าจะหนีไปถึง

ภูเขาไมไ่ด ้ก่อนทีภ่ยัพบิตัจิะมาถงึและขา้พเจา้จะตาย 
20

ท่านเหน็เมอืงเลก็ๆ เมอืงนัน้ไหม 

เมอืงนัน้อยูใ่กลพ้อทีจ่ะหนีไปถงึ ขอใหข้า้พเจา้หนีไปทีน่ัน่เถดิ เมอืงนัน้เป็นเมอืงเลก็ๆ และ

ขา้พเจา้จะรอดชวีติได”้ 
21

ทตูสวรรคต์อบว่า “เรายอมตามคาํขอของท่านในเรื่องน้ี เราจะไม่

ทาํลายเมอืงทีท่า่นพดูถงึ 
22

เรว็เขา้เถดิ จงหนีไปทีน่ัน่เพราะเราจะทาํสิง่ใดไมไ่ดจ้นกว่าท่าน

จะไปถงึทีน่ัน่” ดงันัน้ เมอืงนัน้จงึมชีือ่วา่โศอาร ์ 

  
23

ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว เมื่อโลทมาถึงเมืองโศอาร์ 
24

พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้

กํามะถนัและไฟตกจากฟ้า เผาเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราห ์
25

พระองคท์รงทําลายสอง

เมอืงน้ี ลุ่มแม่น้ําทัง้หมดพร้อมกบัชาวเมอืง และพชืต่างๆ ที่นัน่ 
26

ส่วนภรรยาของโลท

เหลยีวหลงักลบัไปดจูงึกลายเป็นเสาเกลอื  

  
27

เชา้วนัรุ่งขึน้ อบัราฮมัรบีกลบัไปยงัทีท่ี่เขาไดย้นืเฝ้าพระยาห์เวห์ 
28

มองลงไปทาง

เมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราห ์และพืน้ทีลุ่่มแมน้ํ่า เหน็ควนัพลุ่งขึน้จากพื้นดนิเหมอืนควนั

จากเตาไฟ  

  
29

เมื่อพระเจา้ทรงทําลายเมอืงในลุ่มแม่น้ํา พระองค์ทรงระลกึถงึอบัราฮมั ทรงพาโล

ทออกไปใหพ้น้จากความหายนะ เมือ่ทรงทาํลายเมอืงทีโ่ลทอาศยัอยู ่ 

 

ต้นตระกลูของชาวโมอบั และชาวอมัโมน  

  
30

โลทออกจากเมอืงโศอาร์ไปอาศยัอยู่บนภูเขากบับุตรหญงิทัง้สองคนเพราะกลวัไม่

กลา้อยูท่ีเ่มอืงโศอาร ์เขาอาศยัอยูใ่นถํ้ากบับุตรหญงิทัง้สองคน  

  
31

บุตรคนโตพดูกบัน้องสาวว่า “พ่อของเราแก่แลว้ บนแผน่ดนิน้ีไมม่ใีครเหลอือยู่ทีจ่ะ

มาแต่งงานกบัเราตามธรรมเนียมทัว่ไป 
32

มาเถดิ เราจงมอมเหลา้พ่อแลว้เราจะหลบันอน

กบัพ่อ เราจะรกัษาเชื้อสายของพ่อของเราไว”้ 
33

คนืนัน้ เขาทัง้สองคนจงึมอมเหลา้บดิา 

แล้วบุตรหญิงคนโตก็ไปหลบันอนกบับิดา แต่โลทไม่รู้ตวัว่านางมาและจากไปเมื่อไร 
34

วนัรุง่ขึน้ บุตรหญงิคนโตกพ็ดูกบัน้องสาวว่า “ดซู ิเมือ่คนืทีแ่ลว้ พีไ่ดห้ลบันอนกบัพ่อ คนืน้ี

32 

 



 

เราจงมอมเหลา้พ่ออกี แล้วน้องจงไปหลบันอนกบัพ่อ เราจะไดร้กัษาเชื้อสายของพ่อของ

เราไว”้ 
35

คนืนัน้ เขาทัง้สองคนมอมเหลา้บดิาอกี แลว้น้องสาวกไ็ปหลบันอนกบับดิา แต่

โลทไม่รูว้่านางมาและจากไปเมื่อไร 
36

บุตรหญงิทัง้สองคนของโลทจงึตัง้ครรภ์กบับดิาของ

ตน 
37

บุตรหญงิคนโตคลอดบุตรชาย และตัง้ชื่อว่าโมอบั ซึง่เป็นบรรพบุรุษของชาวโมอบัใน

ปัจจุบนัน้ี 
38

บุตรหญงิคนเลก็กค็ลอดบุตรชาย และตัง้ชือ่วา่เบนอมัม ีเขาเป็นบรรพบุรุษของ

ชาวอมัโมนในปัจจุบนัน้ี  

  

อบัราฮมัท่ีเกราร ์ 

20 
1
อบัราฮมัยา้ยจากทีน่ัน่ไปยงัดนิแดนเนเกบ และอาศยัอยู่ระหว่างเมอืงคาเดชกบั

เมอืงชูร์ ขณะอยู่ที่เกราร์ 
2
อบัราฮมัพูดถงึนางซาราห์ ภรรยาของตนว่า “เธอเป็นน้องสาว

ของขา้พเจา้” และอาบเีมเลค กษตัรยิแ์ห่งเกรารท์รงสัง่คนมารบันางซาราหไ์ปพบ 
3
แต่พระ

เจา้เสดจ็มาหาอาบเีมเลคในฝันเวลากลางคนื ตรสัว่า “ท่านจะต้องตาย เพราะหญงิทีท่่าน

นํามานัน้แต่งงานแลว้” 
4
แต่อาบเีมเลคยงัไมไ่ดร้่วมหลบันอนกบันาง จงึทลูว่า “พระเจา้ขา้

พระองคจ์ะประหารคนบรสิุทธิห์รอื 
5
อบัราฮมัไมไ่ดบ้อกขา้พเจา้หรอืว่า ‘เธอเป็นน้องสาว

ของขา้พเจา้’ นางเองกก็ลา่ววา่ ‘เขาเป็นพีช่ายของดฉินั’ ขา้พเจา้ทาํไปดว้ยความบรสิุทธิใ์จ

และดว้ยมอืสะอาด” 
6
พระเจา้ตรสัตอบในความฝันว่า “จรงิอยู่ ท่านทาํไปดว้ยความบรสิุทธิ ์

ใจ เราจงึป้องกนัไม่ให้ท่านทําผดิต่อเรา เราจงึไม่ปล่อยใหท้่านแตะต้องนาง 
7
บดัน้ี จงคนื

หญงินัน้ให้สามขีองนางเถดิ เขาเป็นประกาศก จะอธษิฐานภาวนาเพื่อท่านจะมชีวีติอยู่

ต่อไป แต่ถ้าท่านไม่คนืนางกลบัไป ก็จงรู้เถดิว่า ท่านและคนทุกคนของท่านจะต้องตาย

แน่ๆ”  

  
8
เชา้ตรูว่นัรุง่ขึน้ อาบเีมเลคทรงเรยีกประชุมบรรดาขา้ราชบรพิารทุกคน และเล่าเรื่อง

ทัง้หมดใหฟั้ง ทุกคนต่างกลวัมาก 
9
แลว้อาบเีมเลคทรงเรยีกอบัราฮมัมาพบ ตรสัว่า “ทาํไม

ทา่นจงึทาํกบัเราเช่นน้ี เราไดท้าํสิง่ใดผดิต่อท่าน ท่านจงึนําความผดิใหญ่โตเช่นน้ีมาใหเ้รา

และอาณาจกัรของเรา ท่านไม่มสีทิธิท์าํกบัเราเช่นน้ี” 
10

อาบเีมเลคตรสักบัอบัราฮมัอกีว่า 

“ท่านมเีจตนาอะไรจงึทําเช่นน้ี” 
11

อบัราฮมัทลูตอบว่า “ขา้พเจา้คดิว่า ทีน่ี่ไมม่ใีครยาํเกรง

33 

 



 

พระเจา้ เขาอาจจะฆ่าขา้พเจ้าเสยีเพื่อชงิเอาภรรยาของขา้พเจ้าไป 
12

นอกจากนัน้ นางก็

เป็นน้องสาวของขา้พเจา้จรงิ เป็นบุตรหญิงของบิดาข้าพเจ้า แต่ต่างมารดากนั แล้วนาง

เป็นภรรยาของขา้พเจ้าดว้ย 
13

เมื่อพระเจา้ทรงบญัชาใหข้า้พเจา้ออกจากบ้านของบดิามา

ต่างแดน ขา้พเจา้กบ็อกนางวา่ ‘เธอกรุณาทาํสิง่น้ีแก่ฉนัเถดิ คอื ไมว่่าเราจะไปไหน จงบอก

ใครๆ วา่ เขาเป็นพีช่ายของฉนั’”  

  
14

อาบเีมเลคเอาแกะ โค ทาสชายหญงิ มอบใหอ้บัราฮมั และคนืนางซาราหใ์หเ้ขา 
15

อาบเีมเลคยงัตรสัว่า “ดูซ ิแผ่นดนิของเราอยู่ต่อหน้าท่าน จงไปอาศยัอยู่ในทีท่ี่ท่านพอใจ

เถดิ” 
16

แลว้ตรสักบันางซาราหว์่า “น่ีแน่ะ เราใหเ้งนิหน่ึงพนัเหรยีญแก่พีช่ายของเธอ เป็น

ค่าทาํขวญัแก่เธอต่อหน้าคนทัง้หลายทีอ่ยู่กบัเธอ ทุกคนจะไดรู้ว้่า เธอไมไ่ดท้าํอะไรผดิ” 
17

อบัราฮมัได้อธษิฐานภาวนาต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรกัษาอาบเีมเลค ภรรยาของเขา

และทาสหญงิ เขาเหล่านัน้จงึมบุีตรได ้
18

ทัง้น้ี พระยาหเ์วหไ์ดท้รงทาํใหห้ญงิทุกคนในบา้น

ของอาบเีมเลคเป็นหมนั เพราะเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบันางซาราหภ์รรยาของอบัราฮมั  

 

กาํเนิดของอิสอคั  

21 
1
พระยาหเ์วหโ์ปรดนางซาราหด์งัทีต่รสัไว ้ และทรงกระทาํกบันางซาราหต์ามที่

ทรงสญัญาไว ้
2
นางซาราหต์ัง้ครรภ ์และใหก้าํเนิดบุตรชายแก่อบัราฮมัเมือ่เขาชราแลว้ ตาม

เวลาทีพ่ระเจา้ทรงกําหนดไว ้
3
อบัราฮมัตัง้ชือ่บุตรทีน่างซาราหค์ลอดนัน้วา่อสิอคั 

4
อบัราฮมั

ใหอ้สิอคั บุตรชายเขา้สหุนตั เมือ่เขาอายุแปดวนั ตามทีพ่ระเจา้ทรงบญัชาไว ้
5
อบัราฮมัมี

อายุหน่ึงรอ้ยปีเมือ่อสิอคัเกดิ 
6
นางซาราหพ์ดูวา่  

  “พระเจา้โปรดใหข้า้พเจา้หวัเราะได ้

  ทุกคนทีไ่ดย้นิเรือ่งน้ีจะพลอยหวัเราะ
 
 กบัขา้พเจา้ดว้ย”  

7
นางยงัพดูต่อไปวา่  

  “ใครหนอจะบอกอบัราฮมัวา่  

  นางซาราหจ์ะมน้ํีานมเลีย้งบุตร  

  ถงึกระนัน้ ขา้พเจา้ไดค้ลอดบุตรชายใหเ้ขาเมือ่เขาชราแลว้”  

34 

 



 

  

นางฮาการแ์ละอิชมาเอล  

  
8
อสิอคัเตบิโตขึ้นและหย่านม อบัราฮมัจดังานเลี้ยงใหญ่ในวนัที่อสิอคัหย่านม

 9
วนั

หน่ึง นางซาราหเ์หน็บุตรชายทีน่างฮาการห์ญงิชาวอยีปิตค์ลอดแก่อบัราฮมักําลงัเล่นอยู่กบั

อสิอคับุตรของตน 
10

นางจงึบอกอบัราฮมัวา่ “จงไลน่างทาสน้ีกบับุตรของนางออกไป เพราะ

บุตรของนางทาสจะต้องไม่ได้รบัส่วนแบ่งในมรดกร่วมกบัอสิอคับุตรของฉัน” 
11

ถ้อยคํา

เช่นน้ีทาํใหอ้บัราฮมักลุม้ใจมาก เพราะบุตรของทาสหญงิกเ็ป็นบุตรของเขาดว้ย 
12

พระเจา้

ตรสักบัอบัราฮมัว่า “อย่ากลุ้มใจเพราะเดก็และทาสหญิงของท่านเลย จงทําตามที่นางซา

ราห์บอกเถดิ เพราะลูกหลานจะมชีื่อของท่านโดยทางอสิอคั 
13

เราจะทําให้บุตรของทาส

หญงิเป็นชนชาตใิหญ่ดว้ย เพราะเขากเ็ป็นบุตรของทา่นเชน่เดยีวกนั” 
14

เชา้ตรู่วนัรุ่งขึน้ อบั

ราฮมันําอาหารและถุงหนังใสน้ํ่าวางบนบ่าของนางฮาการ ์มอบบุตรชายแก่นางแลว้สง่นาง

ออกไป  

  นางออกเดนิทางเร่ร่อนไปในถิน่ทุรกนัดารเบเออรเ์ชบา 
15

เมือ่น้ําในถุงหนังหมด นาง

ปล่อยบุตรไวใ้ต้พุ่มไม ้
16

แลว้เดนิไปนัง่อยู่ห่างๆ ระยะประมาณหน่ึงร้อยเมตร คดิในใจว่า 

“ฉนัไมอ่ยากเหน็ลกูตาย” ขณะทีน่างนัง่อยูใ่กล้ๆ  นัน้ นางกเ็ริม่รอ้งไห ้ 

  
17

พระเจา้ทรงไดย้นิเสยีงเดก็รอ้ง ทตูสวรรคข์องพระเจา้จากสวรรคเ์รยีกนางฮาการว์่า 

“ฮาการเ์อ๋ย ทา่นเป็นอะไรไป อยา่กลวัเลย เพราะพระเจา้ทรงไดย้นิเสยีงเดก็รอ้งจากทีท่ีเ่ขา

อยู่แลว้ 
18

จงลุกขึน้ ไปอุม้เดก็มาและดแูลเขาไวใ้หด้เีถดิ เพราะเราจะทําใหเ้ขาเป็นชนชาติ

ใหญ่” 
19

แลว้พระเจา้ทรงบนัดาลใหน้างเหน็บ่อน้ํา นางจงึเดนิไปตกัน้ําใสถุ่งจนเตม็นํามาให้

เดก็ดืม่  

  
20

พระเจ้าสถิตกบัเด็กนัน้ เขาเจริญเติบโตขึ้นและอาศยัอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็น

นายพรานทีช่ํานาญ 
21

เขาอาศยัอยูใ่นถิน่ทุรกนัดารปาราน และมารดาของเขาหาหญงิชาว

อยีปิตค์นหน่ึงใหเ้ป็นภรรยา 

  

อบัราฮมักบัอาบีเมเลคท่ีเบเออรเ์ชบา 
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22

ในเวลานัน้ กษตัรยิอ์าบเีมเลคเสดจ็มาพรอ้มกบัฟีโคล ผูบ้ญัชาการกองทพั ตรสักบั

อบัราฮมัว่า “พระเจ้าสถิตกบัท่านไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใด 
23

ฉะนัน้ จงสาบานกับข้าพเจ้า

เฉพาะพระพกัตร์พระเจ้าว่า ท่านจะไม่ทรยศต่อขา้พเจ้าและบุตรหลานทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคต เราซื่อสตัยต์่อท่านฉนัใด ท่านจงใหส้ญัญาวา่ ท่านจะซื่อสตัยต์่อเราและต่อแผน่ดนิ

ทีท่า่นอาศยัอยูฉ่นันัน้” 
24

อบัราฮมัตอบวา่ “ขา้พเจา้ขอสาบาน”  

  
25

แต่อับราฮัมตําหนิอาบีเมเลคเรื่องบ่อน้ําที่ผู้ร ับใช้ของอาบีเมเลคยึดไป 
26

อาบี

เมเลคตรสัว่า “เราไมรู่เ้ลยว่าใครทาํเช่นน้ี ท่านกไ็มไ่ดม้าบอกเรา น่ีเป็นครัง้แรกทีเ่ราไดย้นิ

เรือ่งน้ี” 
27

แลว้อบัราฮมันําแพะแกะ และโคมาถวายแด่อาบเีมเลค ทัง้สองคนทาํพนัธสญัญา

ตอ่กนั 
28

อบัราฮมัแยกลกูแกะเจด็ตวัออกมาจากฝงู 
29

อาบเีมเลคตรสัถามอบัราฮมัว่า “ทาํไม

ท่านจงึแยกลกูแกะเจด็ตวัเหล่าน้ีไวต้่างหาก” 
30

อบัราฮมัทลูตอบว่า “ขอพระองคท์รงรบัลกู

แกะเจด็ตวัน้ีจากขา้พเจา้ไวเ้ป็นหลกัฐานว่า ขา้พเจา้ไดขุ้ดบ่อน้ําน้ี” 
31

เพราะเหตุน้ี สถานที่

นัน้จงึมชีือ่วา่เบเออรเ์ชบา เพราะคนทัง้สองสาบานต่อกนัทีน่ัน่  

  
32

หลงัจากไดท้ําพนัธสญัญาทีเ่บเออร์เชบาแลว้ อาบเีมเลคกเ็สดจ็กลบัไปยงัดนิแดน

ของชาวฟีลสิเตยีพรอ้มกบัฟีโคล ผูบ้ญัชาการกองทพั 
33

แลว้อบัราฮมัก็ปลูกต้นมะขามต้น

หน่ึงไว้ที่เบเออร์เชบา และที่นัน่เขาขานพระนามพระยาห์เวห์ พระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่

ตลอดไป 
34

อบัราฮมัอาศยัอยูใ่นดนิแดนของชาวฟีลสิเตยีเป็นเวลานาน  

  

อบัราฮมัพร้อมจะถวายอิสอคัเป็นเครื่องบชูา  

22 
1
ต่อมาไมน่าน พระเจา้ทรงลองใจอบัราฮมั พระองค์ตรสัเรยีกเขาว่า “อบัราฮมั

เอ๋ย” อบัราฮมัทลูตอบว่า “ขา้พเจา้อยู่น่ี” 
2
พระเจา้ตรสัว่า “จงพาอสิอคับุตรของท่าน บุตร

คนเดยีวทีท่่านรกัไปยงัดนิแดนโมรยิาห ์ แลว้ถวายเขาเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาทีเ่ราจะ

บอกใหท้า่นรู”้  

  
3
เชา้ตรู่วนัรุ่งขึน้ อบัราฮมัใส่อานบนหลงัลา พาผูร้บัใชส้องคนและอสิอคับุตรชายไป

ดว้ย เขาผา่ฟืนสาํหรบัใชเ้ผาบชูา แลว้ออกเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีพ่ระเจา้ทรงบอกใหรู้ ้
4
ใน
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วนัทีส่าม อบัราฮมัเงยหน้าแลเหน็ทีน่ัน้แต่ไกล 
5
อบัราฮมัจงึพดูกบัผูร้บัใชว้่า “จงอยู่ทีน่ี่เฝ้า

ลาไวด้ว้ย สว่นเรากบัลกูจะไปนมสัการพระเจา้ทีโ่น่นแลว้จะกลบัมา”  

  
6
อบัราฮมัให้อสิอคัแบกฟืนสําหรบัใช้เผาบูชา ส่วนตนถอืไฟและมดี แล้วทัง้สองคน

เดนิทางไปดว้ยกนั 
7
อสิอคัพดูกบัอบัราฮมั บดิาของตนว่า “พ่อครบั” อบัราฮมัถามว่า “อะไร

หรอืลกู” อสิอคัพดูต่อไปว่า “ดซู ิทีน่ี่มไีฟและฟืน แต่ลกูแกะทีจ่ะใชเ้ผาบูชาอยู่ทีไ่หน” 
8
อบั

ราฮมัตอบว่า “ลกูเอ๋ย พระเจา้จะทรงจดัหาลกูแกะสาํหรบัเผาบูชาใหเ้อง” แลว้ทัง้สองคนก็

เดนิทางต่อไป  

  
9
เมื่อทัง้สองคนมาถึงสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกให้รู้แล้วอบัราฮมัก่อแท่นบูชาขึ้น 

จดัเรยีงฟืนไว้บนนัน้ แล้วมดัอสิอคันํามาวางไว้บนกองฟืนบนแท่นบูชา 
10

อบัราฮมัยื่นมอื

ออกไป เงื้อมดีจะฆ่าบุตร 
11

แต่ทูตของพระยาห์เวหร์้องเรยีกจากสวรรค์ว่า “อบัราฮมัเอ๋ย 

อบัราฮมั” อบัราฮมัตอบว่า “ขา้พเจา้อยู่น่ี” 
12

ทตูสวรรคก์ล่าวว่า “อย่าลงมอืฆา่เดก็หรอืทาํ

รา้ยเขาเลย บดัน้ี เรารู้แล้วว่า ท่านยําเกรงพระเจ้า และมไิด้หวงบุตรคนเดยีวของท่านไว ้

ไมถ่วายแก่เรา” 
13

อบัราฮมัเงยหน้าขึน้ แลเหน็แกะเพศผูต้วัหน่ึง เขาของมนัตดิอยู่ในพุ่มไม ้

อบัราฮมัจงึไปจบัมนัมาฆา่เผาถวายบูชาแทนบุตรชาย 
14

อบัราฮมัเรยีกสถานทีน่ัน้ว่า “พระ

ยาหเ์วหท์รงจดัเตรยีมไว”้ แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีคนทัง้หลายกย็งัพดูกนัว่า “บนภูเขาพระยาห์

เวหท์รงจดัเตรยีมไว”้ 

  
15

ทตูของพระยาห์เวห์จากสวรรคเ์รยีกอบัราฮมัเป็นครัง้ทีส่องว่า 
16

พระยาห์เวห์ตรสั 

เพราะท่านไดท้ําดงัน้ี คอืมไิดห้วงบุตรชายคนเดยีวของท่านไว ้เราสาบานต่อเราเองว่า 
17

เราอวยพรให้ท่านอย่างมาก จะให้ลูกหลานของท่านทวีจํานวนมากเท่ากบัดวงดาวบน

ทอ้งฟ้าและเมด็ทรายตามชายทะเล ลกูหลานของท่านจะไดเ้มอืงของศตัรเูป็นกรรมสทิธิ ์
18

ชนทุกชาติบนแผ่นดนิจะได้รบัพระพรเพราะลูกหลานของท่าน ทัง้น้ี เพราะท่านเชื่อฟัง

คาํสัง่ของเรา”  

  
19

อบัราฮมัจงึกลบัไปหาผู้รบัใช้ แล้วพากนัเดินทางกลบัไปเบเออร์เชบา อบัราฮมั

อาศยัอยูท่ีเ่บเออรเ์ชบานัน้ 
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ลกูหลานของนาโฮร ์ 

  
20

ต่อมาไมน่าน อบัราฮมัไดร้บัขา่ววา่ นางมลิคาหค์ลอดบุตรชายแปดคนใหแ้ก่นาโฮร ์

น้องชายของอบัราฮมั 
21

คอื อสูบุตรคนโต บุสน้องชายเคมเูอล บดิาของอารมั 
22

เคเสด ฮา

โซ ปิลดาช ยดิลาฟ และเบธูเอล 
23

เบธูเอล เป็นบดิาของนางเรเบคาห์ น่ีคอืบุตรชายแปด

คนทีน่างมลิคาหค์ลอดใหแ้ก่นาโฮร ์น้องชายของอบัราฮมั 
24

ภรรยาน้อยคนหน่ึงของนาโฮร์

ชือ่เรอมูาห ์ใหก้าํเนิดบุตรดว้ย คอืเทบาห ์กาฮมั ทาหาชและมาอาคาห ์ 

 

ท่ีฝังศพของบรรพบรุษุ  

23 
1
นางซาราหม์อีายุหน่ึงรอ้ยยีส่บิเจด็ปี 

2
นางถงึแก่กรรมทีเ่มอืงครียิาทอารบา คอื

เฮโบรน ในแผน่ดนิคานาอนั อบัราฮมัไวทุ้กขใ์หน้างซาราหแ์ละรํ่าไหค้ดิถงึนาง  

  
3
อบัราฮมัลุกขึน้จากศพนางไปพดูกบัชาวฮติไทต์ว่า 

4
ขา้พเจา้เป็นคนต่างถิน่มาอาศยั

อยู่ท่ามกลางท่านทัง้หลาย โปรดขายที่ดนิใหข้า้พเจ้าทําทีฝั่งศพทีน่ี่เถดิ ขา้พเจา้จะได้ฝัง

ผูต้ายของขา้พเจา้” 
5
ชาวฮติไทตต์อบวา่ 

6
“โปรดฟังเราเถดิ เจา้นาย พระเจา้ทรงแต่งตัง้ท่าน

เป็นหวัหน้าท่ามกลางพวกเรา จงฝังผูต้ายของท่านในทีฝั่งศพทีด่ทีีสุ่ดทีเ่รามเีถดิ พวกเรา

ทุกคนต่างกย็อมใหท้ีฝั่งศพทีเ่รามแีก่ทา่น ไมม่ใีครขดัขวางทา่นมใิหฝั้งผูต้ายของท่าน” 
7
อบั

ราฮมัลุกขึ้น ก้มลงคํานับชนท้องถิ่น คือชาวฮิตไทต์ 
8
พูดว่า “ถ้าท่านยอมให้ข้าพเจ้านํา

ผูต้ายมาฝังได้ จงฟังข้าพเจ้าเถดิ โปรดอ้อนวอนเอโฟรน บุตรของโศหาร์แทนขา้พเจ้า 
9

ขอใหเ้ขาขายถํ้าทีม่คัเปลาของเขาใหข้า้พเจา้ ถํ้าน้ีอยูท่ีป่ลายนาของเขา ใหเ้ขาคดิราคาเตม็ 

ทีต่่อหน้าทา่นทัง้หลาย เพือ่ขา้พเจา้จะมทีีฝั่งศพเป็นของตน” 
10

เอโฟรนนัง่อยูท่า่มกลางชาว

ฮติไทต์ ซึง่มาชุมนุมกนัทีป่ระตูเมอืง 
11

เอโฟรนชาวฮติไทต์ตอบอบัราฮมัใหช้าวฮติไทต์คน

อื่นไดย้นิว่า “ไม่ต้องหรอกเจา้นาย จงฟังขา้พเจา้เถดิ ขา้พเจา้ยกทีน่ากบัถํ้าทีอ่ยู่ในนานัน้

ใหท้่าน ขา้พเจา้มอบใหท้่านทีน่ี่ต่อหน้าชาวเมอืงเดยีวกนักบัขา้พเจา้ ทา่นจงฝังผูต้ายของ

ทา่นเถดิ”  

  
12

อบัราฮมัก้มลงคํานับชนทอ้งถิน่ 
13

เขาตอบเอโฟรนใหช้นทอ้งถิน่เหล่านัน้ไดย้นิว่า 

“โปรดฟังขา้พเจ้าก่อน ขา้พเจ้าจะจ่ายค่าที่นานัน้ โปรดรบัไว้เถดิ ข้าพเจ้าจะได้ฝังผูต้าย
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ของขา้พเจา้ทีน่ัน่” 
14

เอโฟรนตอบอบัราฮมัว่า 
15

โปรดฟังขา้พเจา้เถดิ เจา้นาย ทีด่นิแปลงน้ี

ราคาเป็นเงนิหนักสีร่อ้ยบาท แต่กไ็ม่ใช่เรื่องสาํคญัสาํหรบัท่านกบัขา้พเจา้เลย จงฝังผูต้าย

ของท่านเถดิ” 
16

อบัราฮมัตกลงตามขอ้เสนอของเอโฟรน อบัราฮมัชัง่เงนิใหเ้อโฟรนตาม

ราคาทีเ่ขาบอกให้ชาวฮติไทต์ทุกคนไดย้นิ คอืเงนิหนักสีร่อ้ยบาทตามอตัราการคา้ขายใน

สมยันัน้  

  
17

ดังนัน้ ที่นาของเอโฟรนที่มคัเปลาห์ ตรงข้ามมมัเร ทัง้ที่นาและถํ้าที่อยู่ในนา 

รวมทัง้ต้นไมท้ัง้หมดในนาและที่ดนิโดยรอบ 
18

จงึตกเป็นกรรมสทิธิข์องอบัราฮมัต่อหน้า

ชาวฮติไทต์ทุกคนซึ่งมาประชุมกนัที่ประตูเมอืง 
19

แล้วอบัราฮมัฝังศพนางซาราห์ ภรรยา

ของตนในถํ้าซึ่งอยู่ในนาที่มคัเปลาห์ ตรงข้ามมมัเร คือเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอนั 
20

ดงันัน้ ทีน่าและถํ้าทีอ่ยู่ในเขตนานัน้จงึผ่านมอืจากชาวฮติไทต์มาเป็นกรรมสทิธิข์องอบัรา

ฮมั และเขากไ็ดใ้ชเ้ป็นทีฝั่งศพ  

 

การแต่งงานของอิสอคั  

24 
1
ขณะนัน้ อบัราฮมัชรามากแลว้ พระยาหเ์วหท์รงอวยพรอบัราฮมัทุกดา้น 

2
อบั

ราฮมับอกผูร้บัใชอ้าวุโสทีส่ดุในบา้น ผูด้แูลทรพัยส์มบตัทิัง้หมดของเขาว่า “จงวางมอืทีโ่คน

ขาของฉนัเถดิ 
3
ฉนัจะใหท้า่นสาบานต่อพระยาหเ์วห ์พระเจา้แห่งสวรรคแ์ละแผน่ดนิว่า แม้

ฉนัจะอาศยัในหมูช่าวคานาอนั ท่านกอ็ย่าเลอืกลกูสาวของเขาเป็นภรรยาลกูชายของฉนั 
4

ท่านจงไปยงับ้านเกดิเมอืงนอนของฉัน ไปพบญาตขิองฉัน เพื่อเลอืกภรรยาให้อสิอคั ลูก

ชายของฉนั” 
5
ผูร้บัใชจ้งึถามวา่ “ถา้หญงิคนนัน้ไมย่อมตามขา้พเจา้มายงัแผน่ดนิน้ี ขา้พเจา้

จะต้องพาบุตรชายของท่านกลบัไปยงัแผ่นดนิที่ท่านจากมาหรอืไม่” 
6
อบัราฮมั ตอบว่า 

“ท่านอย่านําลกูชายของฉนักลบัไปทีน่ัน่เป็นอนัขาด 
7
พระยาหเ์วห ์พระเจา้แห่งสวรรคแ์ละ

แผ่นดิน ทรงนําฉันออกจากบ้านของบิดาและจากแผ่นดินของญาติพี่น้องของฉัน ทรง

สญัญากบัฉนัโดยทรงปฏญิาณไวว้่า ‘จะประทานแผน่ดนิน้ีใหแ้ก่ลกูหลานของฉนั’ พระองค์

จะทรงสง่ทตูสวรรค์ของพระองค์นําหน้าท่านไป เพื่อท่านจะสามารถหาภรรยาจากทีน่ัน่ให้

ลกูชายของฉนัได ้
8
แต่ถา้หญงิคนนัน้ไมย่อมตามทา่นมา ทา่นกพ็น้จากคาํสาบานทีใ่หไ้วก้บั

39 

 



 

ฉนั แต่ทา่นอยา่พาลกูชายของฉนักลบัไปทีน่ัน่เป็นอนัขาด” 
9
ผูร้บัใชก้เ็อามอืวางไวท้ีโ่คนขา

ของอบัราฮมั และสาบานวา่จะทาํดงันัน้  

  
10

ผูร้บัใชนํ้าอฐูสบิตวับรรทุกของกํานัลทุกชนิดของนายแลว้ออกเดนิทางไปยงัเมอืงที่

นาโฮร์อาศยัอยู่ในแควน้เมโสโปเตเมยี 
11

เมื่อเขามาถงึ กใ็หอ้ฐูหมอบลงขา้งๆ บ่อน้ํานอก

เมอืง เวลานัน้เยน็แลว้ เป็นเวลาทีบ่รรดาผูห้ญงิออกมาตกัน้ํา 
12

ผูร้บัใชอ้ธษิฐานว่า “ขา้แต่

พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของอบัราฮมันายของขา้พเจา้ โปรดใหข้า้พเจา้ประสบความสาํเรจ็ใน

วนัน้ี และโปรดแสดงความรกัมัน่คงต่ออบัราฮมั นายของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ” 
13

ขา้พเจา้จะยนื

อยู่ขา้งบ่อน้ําเมื่อบรรดาหญิงชาวเมอืงออกมาตกัน้ํา 
14

ข้าพเจ้าจะพูดกบัหญิงคนหน่ึงว่า 

“ขอใหข้า้พเจา้ดืม่น้ําในไหน้ําของทา่นบา้งเถดิ” ถา้หญงินัน้ตอบวา่ “เชญิซคิะ ดฉินัจะตกัน้ํา

ใหอ้ฐูของท่านดว้ย” หญงินัน้แหละจะเป็นหญงิทีพ่ระองคท์รงเลอืกไวใ้หอ้สิอคั ผูร้บัใชข้อง

พระองค ์และดงัน้ี ขา้พเจา้กจ็ะรูว้า่ พระองคท์รงแสดงความรกัมัน่คงตอ่นายของขา้พเจา้”  

  
15

เขาอธษิฐานยงัไมท่นัจบ เรเบคาหก์แ็บกไหน้ํามาถงึทีน่ัน่ นางเป็นบุตรสาวของเบธู

เอล เบธเูอลเป็นบุตรชายของนางมลิคาห์ ภรรยาของนาโฮร ์น้องชายของอบัราฮมั 
16

เรเบ

คาห์มรีูปร่างหน้าตางดงามมาก เป็นสาวพรหมจาร ียงัไม่เคยมคีวามสมัพนัธ์กบัชายใด 

นางไปทีบ่่อตกัน้ําใสไ่หจนเตม็แลว้กลบัขึน้มา 
17

ผูร้บัใชจ้งึวิง่ไปพบนาง พดูวา่ “ขอใหฉ้นัดื่ม

น้ําจากไหของท่านบา้งเถดิ” 
18

หญงิสาวผูน้ัน้ตอบว่า “เชญิซคิะ” แลว้รบีเอาไหน้ําลงจากบ่า 

เทให้เขาดื่ม 
19

เมื่อนางใหเ้ขาดื่มเสรจ็แลว้ กพ็ูดว่า “ดฉิันจะตกัน้ําใหอู้ฐของท่านดื่มจนอิม่

ดว้ย” 
20

นางรบีเทน้ําจากไหใสร่าง และวิง่กลบัไปตกัน้ําจากบ่อมาใหอ้ฐูทุกตวัไดด้ื่ม 
21

ผูร้บั

ใชผู้น้ัน้เฝ้าดนูางอยู่เงยีบๆ คอยดใูหรู้ว้่าพระยาหเ์วหท์รงทาํใหก้ารเดนิทางของเขาประสบ

ความสาํเรจ็แลว้หรอืไม ่ 

  
22

เมื่ออูฐดื่มน้ําเสรจ็แลว้ ชายผูน้ัน้กเ็อาห่วงทองคําประดบัจมกูหนักสองสลงึสวมให้

นาง นํากาํไลทองคาํหนกัสบิบาทสวมแขนทัง้สองขา้งของนาง 
23

พลางถามว่า “ช่วยบอกฉนั

เถดิว่า ท่านเป็นบุตรหญิงของใคร ที่บ้านบดิาของท่านมทีี่พอให้ฉันกบัผูค้นที่มาด้วยพกั

แรมสกัคนืหน่ึงไดไ้หม” 
24

หญงิสาวตอบวา่ “ดฉินัเป็นบุตรหญงิของเบธเูอล คุณพ่อของดฉินั

เป็นบุตรชายของนาโฮรแ์ละมลิคาห”์ 
25

แลว้เสรมิวา่ “ทีบ่า้นของเรามฟีาง มหีญ้ามาก และมี
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ทีใ่หท้่านพกัแรมไดด้ว้ย” 
26

แลว้ชายนัน้กราบลงนมสัการพระยาห์เวห์ 
27

พดูว่า “ขอถวาย

พระพรแด่พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของอบัราฮมั เจา้นายของขา้พเจา้พระองคม์ไิดท้รงหยุดยัง้

ทีจ่ะแสดงความรกัมัน่คงและความซื่อสตัย์ของพระองค์ต่อเจา้นายของขา้พเจา้ พระองค์

ทรงนําขา้พเจา้ตรงมาถงึบา้นน้องชายของเจา้นายขา้พเจา้แลว้”  

  
28

หญงิสาววิง่ไปบ้านของมารดา และเล่าเรื่องทัง้หมดใหฟั้ง 
29

เรเบคาห์มพีีช่ายคน

หน่ึงชื่อลาบนั ลาบนัจงึวิง่ออกไปหาชายผูน้ัน้ทีบ่่อน้ํา 
30

ทัง้น้ีเพราะเขาเหน็ห่วงทีจ่มกู และ

กําไลทีแ่ขนทัง้สองขา้งของน้องสาว และไดย้นิเรเบคาห์น้องสาวเล่าว่า ชายผูน้ัน้บอกอะไร

แก่นาง เขาจงึไปหาผูช้ายคนนัน้ ทีย่งัยนือยู่กบัอฐูใกลบ้่อน้ํา 
31

พดูว่า “เชญิครบั ท่านเป็นผู้

ทีพ่ระยาหเ์วหท์รงอวยพร ทาํไมท่านจงึยนือยู่ขา้งนอก ในเมือ่ขา้พเจา้ไดจ้ดัเตรยีมทีพ่กัไว้

ให้ท่านในบ้านแล้ว ทัง้ยงัหาที่ให้อูฐด้วย” 
32

ชายนัน้จึงเข้าไปในบ้าน และลาบนัปลด

สมัภาระลงจากหลงัอฐู หาฟางและหญา้มาใหอ้ฐูกนิ และตกัน้ํามาใหผู้ร้บัใชข้องอบัราฮมักบั

ผูค้นทีม่าดว้ยไดล้า้งเทา้  

  
33

เมื่อทุกคนพร้อมทีจ่ะกนิอาหารร่วมกนั ผูร้บัใช้ของอบัราฮมัพูดว่า “ขา้พเจ้าจะไม่

กนิจนกว่าจะพดูเรื่องธุระทีจ่ะต้องพดูเสยีก่อน” ลาบนัตอบว่า “เชญิท่านพดูเถดิ” 
34

เขาจงึ

พดูว่า “ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชข้องอบัราฮมั 
35

พระยาห์เวห์ทรงอวยพรนายของขา้พเจา้อย่าง

มาก ใหเ้ขาเป็นคนมัง่คัง่ พระองคป์ระทานฝงูสตัวแ์กะ แพะ โค เงนิ ทองคาํ ทาสชายหญงิ 

อฐูและลาใหน้ายของขา้พเจา้ 
36

นางซาราห ์ภรรยาของนายของขา้พเจา้ ใหก้ําเนิดบุตรชาย

ใหน้ายเมือ่เขาชราแลว้ และเขามอบทรพัยส์มบตัทิัง้หมดใหบุ้ตรชายคนน้ี 
37

นายใหข้า้พเจา้

สาบานว่าจะทําตามคําสัง่ของเขาทีว่่า ‘แมฉ้ันจะอาศยัในหมู่ชาวคานาอนั ท่านกอ็ย่าเลอืก

ลกูสาวของเขามาเป็นภรรยาลูกชายของฉันเลย 
38

แต่ท่านจงไปยงับ้านบดิาของฉนั ไปหา

ญาตพิีน้่องของฉนั เพื่อเลอืกภรรยาสาํหรบัลกูชาย’ 
39

ขา้พเจา้จงึถามนายของขา้พเจา้ว่า 

‘ถา้หญงิผูน้ัน้ไมย่อมตามขา้พเจา้มาเลา่’ 
40

นายของขา้พเจา้กต็อบว่า ‘พระยาหเ์วห ์พระเจา้

ซึง่ฉนัปฏบิตัติามพระประสงค์อยู่เสมอ จะทรงส่งทตูสวรรคข์องพระองคไ์ปกบัท่าน จะทรง

ให้การเดนิทางของท่านประสบความสําเร็จ เพื่อท่านจะหาภรรยาให้ลูกชายของฉันจาก

ญาตพิี่น้องและจากวงศ์ตระกูลของบดิา 
41

ท่านจะพน้คําสาปแช่งของฉัน ก็ต่อเมื่อท่านไป
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พบญาตพิีน้่องของฉนั และถา้พวกเขาไมย่อมใหน้างแก่ท่าน ท่านจะพน้คาํสาปแช่งของฉนั

เชน่เดยีวกนั’ 
42

วนัน้ี เมือ่ขา้พเจา้มาถงึบ่อน้ํา ขา้พเจา้อธษิฐานว่า ‘ขา้แต่พระยาหเ์วห ์พระ

เจ้าของอบัราฮมั นายของข้าพเจ้า โปรดให้การเดินทางที่ข้าพเจ้ากําลงัทําอยู่น้ีประสบ

ผลสาํเรจ็เถดิ’ 
43

ขา้พเจา้กาํลงัยนือยูท่ีบ่่อน้ําน้ี ถา้หญงิสาวคนหน่ึงมาตกัน้ํา และขา้พเจา้จะ

พดูกบันางว่า ‘ขอใหข้า้พเจา้ดื่มน้ําจากไหของท่านบา้งเถดิ’ 
44

และนางจะตอบว่า ‘เชญิซคิะ 

ดฉิันจะตกัน้ําให้อูฐของท่านด้วย’ ผูน้ี้แหละจะเป็นหญิงที่พระยาห์เวห์ทรงเลอืกให้เป็น

ภรรยาบุตรชายของนายขา้พเจา้ 
45

ขา้พเจา้อธษิฐานในใจยงัไมท่นัจบ เรเบคาหก์แ็บกไหน้ํา

มาตกัน้ําทีบ่่อ ขา้พเจา้จงึพดูกบันางวา่ ‘ขอน้ําใหฉ้นัดืม่บา้งเถดิ’ 
46

นางกร็บีเอาไหน้ําลงจาก

บ่า พลางพดูวา่ ‘เชญิซคิะ แลว้ดฉินัจะตกัน้ําใหอ้ฐูของท่านดื่มดว้ย’ ขา้พเจา้ไดด้ืม่ และนาง

กไ็ดต้กัน้ําใหอู้ฐดื่มดว้ย 
47

ขา้พเจา้ถามนางว่า ‘ท่านเป็นบุตรหญงิของใคร’ นางกต็อบว่า 

‘ดิฉันเป็นบุตรหญิงของเบธูเอล คุณพ่อของดิฉันเป็นบุตรชายของนาโฮร์และมิลคาห์’ 

ขา้พเจา้จงึเอาหว่งใสจ่มกู และสวมกาํไลแขนทัง้สองขา้งใหน้าง 
48

ขา้พเจา้กราบลงนมสัการ

พระยาหเ์วห์ ขา้พเจา้ถวายพระพรแด่พระยาหเ์วห์ พระเจา้ของอบัราฮมั นายของขา้พเจา้ 

พระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาในทางที่ถูกต้อง เพื่อเลือกบุตรหญิงของน้องชายนายของ

ขา้พเจา้ใหเ้ป็นภรรยาบุตรชายของเขา 
49

โปรดบอกขา้พเจา้เถดิว่า บดัน้ี ถา้ท่านตัง้ใจจะ

แสดงความรกัมัน่คงและความซื่อสตัยต์่อนายของขา้พเจา้แลว้ กจ็งบอกขา้พเจา้เถดิ แต่ถา้

ทา่นไมต่ัง้ใจจะแสดง กจ็งบอกดว้ยเชน่เดยีวกนั ขา้พเจา้จะไดไ้ปทีอ่ืน่”  

  
50

ลาบนัและเบธูเอลตอบว่า “เรื่องน้ีมาจากพระยาห์เวห์ เราไมอ่าจตดัสนิอะไรได ้
51

เรเบคาห์ก็อยู่ที่น่ีต่อหน้าท่านแล้ว จงพานางไปเถดิ และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายของ

นายของท่าน ดงัทีพ่ระยาห์เวห์ตรสัไว”้ 
52

เมื่อผูร้บัใชข้องอบัราฮมัไดย้นิดงัน้ีกก็ราบลงที่

พื้นดนิ นมสัการพระยาห์เวห์ 
53

แล้วนําเครื่องประดบัเงนิ เครื่องประดบัทอง และเสื้อผ้า

ออกมามอบใหแ้ก่เรเบคาห ์เขายงัมอบของกาํนลัมคีา่แก่พีช่ายและมารดาของนางดว้ย  

  
54

ผูร้บัใช้และผูค้นทีม่าด้วยกก็นิอาหาร ดื่ม และคา้งคนือยู่ที่นัน่ เมื่อทุกคนลุกขึน้ใน

เวลาเช้า ผูร้บัใช้พูดว่า “ขอให้ขา้พเจ้ากลบัไปหานายของขา้พเจ้าเถดิ” 
55

แต่พี่ชายและ

มารดาของเรเบคาห์ตอบว่า “ขอให้หญิงสาวพกัอยู่กบัเราสกัอาทติย์หน่ึง หรอืสบิวนัเถิด 
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แลว้ท่านจงึค่อยเดนิทางไป” 
56

เขาตอบว่า “อย่าใหข้า้พเจา้อยู่ต่อไปเลย พระยาหเ์วห์ทรง

ทําให้การเดินทางของข้าพเจ้าประสบความสําเร็จแล้ว ให้ข้าพเจ้ากลบัไปหานายของ

ขา้พเจา้เถดิ” 
57

เขาเหลา่นัน้ตอบวา่ “เราจงเรยีกหญงิสาวมา ถามดซูวิ่าเธอจะว่าอย่างไร” 
58

เขาจงึเรยีกเรเบคาหม์าถามว่า “เธอจะไปกบัชายผูน้ี้หรอื” นางตอบว่า “ไปค่ะ” 
59

ลาบนัจงึ

อนุญาตให้เรเบคาห์ น้องสาวพร้อมกบัแม่นมของเธอ ออกเดนิทางไปกบัผู้รบัใช้ของอบั

ราฮมัและผูค้นทีม่าดว้ย 
60

บรรดาญาตพิีน้่องอวยพรเรเบคาห ์กลา่วแก่นางวา่  

  “น้องสาวของเราเอ๋ย จงมลีกูหลาน  

  นบัพนันบัหมืน่เถดิ  

  ขอใหล้กูหลานของทา่น  

  ยดึครองประตเูมอืงของศตัรเูถดิ”  

  

  
61

เรเบคาห์และหญิงรบัใช้ทัง้หลายของนางเตรียมตัวออกเดินทางขึ้นบนหลงัอูฐ 

เดนิทางตามชายนัน้ไป ผูร้บัใชข้องอบัราฮมักพ็านางออกเดนิทาง 

  
62

ขณะนัน้ อสิอคักลบัจากบ่อน้ําลาไคโรอ ีเขาอาศยัอยู่ในดนิแดนเนเกบ 
63

เย็นวนั

หน่ึง อสิอคัออกไปเดนิเลน่ในทุง่นา เขาเงยหน้าขึน้เหน็อฐูหลายตวักําลงัเดนิตรงมา 
64

เรเบ

คาหเ์งยหน้าขึน้เหน็อสิอคั จงึลงจากหลงัอฐู 
65

และถามผูร้บัใชว้่า “ชายทีก่าํลงัเดนิอยู่ในทุ่ง

นา ตรงมาหาเราเป็นใครคะ” ผูร้บัใชต้อบว่า “เขาคอืนายของขา้พเจา้” เธอจงึเอาผา้คลุม

หน้าไว ้
66

ผูร้บัใชเ้ล่าใหอ้สิอคัรูทุ้กสิง่ทีเ่ขาไดท้าํ 
67

อสิอคัจงึพาเรเบคาห์เขา้ไปในกระโจมที่

เคยเป็นของนางซาราหม์ารดาของตน เขาแต่งงานกบัเรเบคาห ์และรกันางมาก อสิอคัจงึ

ไดร้บัการปลอบใจหลงัจากมารดาเสยีชวีติ 

 

ลกูหลานของอบัราฮมัจากนางเคทูราห ์ 

25 
1
อบัราฮมัแต่งงานกบัหญงิอกีคนหน่ึงชือ่เคทรูาห ์

2
นางใหก้าํเนิดศมิราม โยกชาน 

เมดาน มเีดยีน อชิบากและชอูาห ์
3
โยกชานเป็นบดิาของเชบาและเดดาน ลกูหลานของเด
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ดานคอือสัชรูมิ เลทชูมิและเลอุมมมิ 
4
ลกูหลานของมเีดยีนคอืเอฟา เอเฟอร ์ฮาโนค อาบดีา 

และเอลดาอาห ์คนทัง้หมดน้ีเป็นเชือ้สายของนางเคทรูาห ์ 

  
5
อบัราฮมัยกทรพัยส์มบตัทิัง้หมดใหอ้สิอคั 

6
และขณะทีย่งัมชีวีติอยู่อบัราฮมัไดใ้หข้า้ว

ของบางอย่างแก่บุตรที่เกดิจากหญิงอื่นๆ แลว้ส่งไปอยู่ในดนิแดนทางตะวนัออกห่างไกล

จากอสิอคับุตรของตน  

 

มรณกรรมของอบัราฮมั  

  
7
อบัราฮมัมอีายุหน่ึงรอ้ยเจด็สบิหา้ปี 

8
จงึสิน้ชวีติในวยัชราอนัยาวนานและผาสุก ไป

รวมอยู่กบับรรดาบรรพบุรุษ 
9
อสิอคัและอชิมาเอลบุตรชายฝังเขาไว้ในถํ้ามคัเปลาห์ตรง

ขา้มมมัเร ในทุ่งนาของเอโฟรน บุตรของโศหาร์ ชาวฮติไทต์ 
10

อบัราฮมัซื้อที่นาผนืน้ีจาก

ชาวฮติไทต์ อบัราฮมัและนางซาราห ์ภรรยาถูกฝังไวท้ีน่ัน่ 
11

หลงัจากอบัราฮมัสิน้ชวีติแลว้ 

พระเจา้ทรงอวยพรอสิอคั ผูเ้ป็นบุตร อสิอคัอาศยัอยูใ่กลบ้่อน้ําลาไค โรอ ี 

 

ลกูหลานของอิชมาเอล  

  
12

ต่อไปน้ีเป็นลําดบัวงศ์ตระกูลของอชิมาเอล บุตรของอบัราฮมัทีเ่กดิจากนางฮาการ ์

ทาสหญงิชาวอยีปิต์ของนางซาราห ์
13

ต่อไปน้ีเป็นชื่อบุตรของอชิมาเอลตามลาํดบั บุตรคน

แรกของอชิมาเอลชื่อเนบาโยท บุตรคนต่อมาชื่อเคดาร์ อดัเบเอล มบิสมั 
14

มชิมา ดูมาห ์

มสัสา 
15

ฮาดดั เทมา เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ 
16

คนเหล่าน้ีล้วนเป็นบุตรของอชิมาเอล 

เป็นตน้ตระกลูของเผา่ทัง้สบิสอง เขาตัง้ชือ่หมูบ่า้นและสถานทีพ่าํนกัตามชือ่ของตน  

  
17

อชิมาเอลมอีายุหน่ึงรอ้ยสามสบิเจด็ปีกส็ิน้ชวีติ และไปอยูร่วมกบับรรดาบรรพบุรุษ  

  
18

ลูกหลานของอิชมาเอลอาศัยอยู่ในเขตแดนระหว่างฮาวิลาห์กับชูร์ ซึ่งอยู่ใกล้

ชายแดนอยีปิต์ ตามเสน้ทางไปยงัแควน้อสัซเีรยี ต่างตัง้กระโจมพาํนักอยู่ต่อหน้าบรรดาพี่

น้องของตน  
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. เรื่องราวของอิสอคัและยาโคบ 

 

 กาํเนิดของเอซาวและยาโคบ  

  
19

ต่อไปน้ีเป็นเรือ่งราวของอสิอคั บุตรของอบัราฮมั  

  
20

อบัราฮมัมบุีตรชือ่อสิอคั อสิอคัอายุสีส่บิปีเมือ่เขาแต่งงานกบัเรเบคาห ์บุตรสาวของ

เบธูเอล ชาวอารัมจากปัดดานอารัม นางเป็นน้องสาวของลาบัน ชาวอารัม 
21

อิสอัค 

อธษิฐานภาวนาต่อพระยาหเ์วหเ์พือ่ภรรยาของตนเพราะนางเป็นหมนั พระยาหเ์วหท์รงฟัง

คําอธษิฐานภาวนาของเขา เรเบคาห์ภรรยาของเขาก็ตัง้ครรภ์ 
22

แต่บุตรแฝดในครรภ์ดิ้น

เบยีดกนั นางจงึพดูว่า “ถา้จะต้องเป็นดงัน้ี ฉันจะมชีวีติอยู่ต่อไปทําไม” นางจงึไปทลูถาม

พระยาหเ์วห ์
23

และพระยาหเ์วหต์รสัตอบวา่  

  “ชนสองชาตอิยูใ่นครรภข์องทา่น  

  ประชากรสองชาตทิีเ่ป็นอรกินัจะออกมาจากทา่น  

  ชนชาตหิน่ึงจะมอีาํนาจมากกวา่อกีชนชาตหิน่ึง  

  และคนพีจ่ะรบัใชค้นน้อง”  

  
24

เมือ่ถงึกาํหนดเวลาคลอด นางมบุีตรแฝดอยู่ในครรภ์ 
25

คนแรกทีอ่อกมามผีวิแดง มี

ขนปกคลุมอยูท่ ัง้ตวั จงึไดช้ือ่วา่เอซาว 
26

หลงัจากนัน้ น้องชายของเขากอ็อกมา มอืของเขา

จบัสน้เทา้ของเอซาวไวแ้น่น จงึไดช้ื่อว่ายาโคบ อสิอคัมอีายุหกสบิปีเมือ่บุตรทัง้สองคนเกดิ

มา 
27

เดก็ทัง้สองคนเตบิโตขึ้น เอซาวเป็นนายพรานที่ชํานาญ ใช้ชวีติอยู่ในท้องทุ่ง ส่วน

ยาโคบเป็นคนสงบเสงีย่มชอบอยู่ในกระโจม 
28

อสิอคัรกัเอซาวมากกว่ายาโคบ เพราะชอบ

กนิเน้ือสตัวท์ีเ่อซาวลา่มาให ้แต่เรเบคาหร์กัยาโคบมากกวา่เอซาว  

 

เอซาวขายสิทธิการเป็นบตุรคนแรกให้ยาโคบ  

  
29

วนัหน่ึง ขณะทีย่าโคบกําลงัปรุงอาหารอยู่ เอซาวกลบัเขา้มาจากทอ้งทุ่ง เขากําลงั

หวิจดั 
30

จงึพดูกบัยาโคบว่า “ขอแกงสแีดงนัน้กนิบา้งซ ิฉนัหวิจะตายอยู่แลว้” เพราะเหตุน้ี 
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เขาจงึไดช้ื่อว่าเอโดม 
31

ยาโคบตอบว่า “จงขายสทิธกิารเป็นบุตรคนแรกใหฉ้นัก่อนซ”ิ 
32

เอ

ซาวตอบว่า “เอาไปเลย ฉนัหวิจะตายอยู่แลว้ สทิธนิัน้จะมปีระโยชน์อะไร” 
33

ยาโคบพดูว่า 

“จงสาบานมาก่อนซ”ิ เอซาวจงึสาบาน แล้วขายสทิธกิารเป็นบุตรคนแรกของตนแก่ยา

โคบ 
34

ยาโคบจงึใหข้นมปังและแกงถัว่แก่เอซาว เอซาวกนิ ดื่ม แลว้กล็ุกออกไป ไมส่นใจ

สทิธกิารเป็นบุตรคนแรกของตนเลย 

 

อิสอคัท่ีเมืองเกราร ์ 

26 
1
เกดิความขาดแคลนอาหารขึน้อกีครัง้หน่ึงในแผ่นดนิ ต่างจากครัง้แรกซึ่ง

เกดิขึ้นในสมยัของอบัราฮมั อสิอคัไปเฝ้าอาบเีมเลค กษตัรยิ์ชาวฟีลสิเตียที่เมอืงเกราร์ 
2

พระยาหเ์วหท์รงสาํแดงพระองคแ์ก่อสิอคั ตรสัวา่ “อยา่ลงไปอยีปิต ์จงอยูใ่นแผน่ดนิทีเ่ราจะ

บอกท่าน 
3
จงอยู่ในแผ่นดนิน้ี เราจะอยู่กบัท่านและอวยพรท่าน เพราะเราจะยกดนิแดน

ทัง้หมดน้ีใหท้่านและลูกหลานของท่าน เราจะรกัษาคําสาบานทีเ่ราใหไ้วแ้ก่อบัราฮมั บดิา

ของท่าน 
4
เราจะให้ท่านมีลูกหลานมากดุจดวงดาวในท้องฟ้า และเราจะมอบดินแดน

ทัง้หมดน้ีใหล้กูหลาน ชนทุกชาตบินแผ่นดนิจะรบัพรเพราะลกูหลานของทา่น 
5
ทัง้น้ีเพราะ

อบัราฮมัเชื่อฟังเรา และปฏบิตัติามคําสัง่ บทบญัญตั ิขอ้กําหนด และกฎหมายของเรา” 
6

อสิอคัจงึอยูท่ีเ่มอืงเกราร ์ 

  
7
เมือ่ชาวเมอืงนัน้ถามถงึภรรยา เขากต็อบว่า “เธอเป็นน้องสาวของฉัน” เขาไมก่ลา้

บอกตรงๆ ว่า “เธอเป็นภรรยาของฉนั” เพราะคดิว่าชาวเมอืงนัน้จะฆา่ตนเพื่อแย่งนางเรเบ

คาห์ผู้งดงามไป 
8
อิสอคัอยู่ที่นัน่นานพอสมควร อาบีเมเลค กษัตริย์ชาวฟีลิสเตีย 

ทอดพระเนตรทางหน้าต่าง เหน็อสิอคักําลงัหยอกลอ้กบันางเรเบคาห์
 
 ภรรยาของเขา 

9

กษตัรยิอ์าบเีมเลคจงึทรงเรยีกอสิอคัมาเฝ้า ตรสัว่า “หญงิคนนัน้เป็นภรรยาของท่านอย่าง

แน่นอน ทาํไมทา่นวา่นางเป็นน้องสาวเล่า” อสิอคัทลูตอบว่า “ขา้พเจา้คดิว่าขา้พเจา้จะตอ้ง

ถกูฆา่เพราะนาง” 
10

อาบเีมเลค จงึตรสัว่า “ทาํไมท่านจงึทาํกบัเราเช่นน้ี คนของเราคนหน่ึง

อาจไปหลบันอนกบัภรรยาของท่าน แลว้ท่านจะทําใหเ้รามคีวามผดิ” 
11

อาบเีมเลคจงึทรง

บญัชาประชาชนทุกคนวา่ “ผูใ้ดรงัแกชายผูน้ี้หรอืภรรยาของเขา จะตอ้งถูกประหารชวีติ” 
12
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อสิอคัหว่านพชืในแผ่นดนินัน้ และในปีนัน้ เขาเกบ็เกี่ยวผลผลติได้ถงึร้อยเท่า เพราะพระ

ยาหเ์วหท์รงอวยพรเขา 
13

เขาเจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆ ขึน้จนมัง่มมีาก 
14

เขามฝีงูแกะ ฝงูโค พรอ้ม

ทัง้ทาสจาํนวนมาก ชาวฟีลสิเตยีจงึอจิฉาเขา  

 

บอ่น้ําท่ีอยู่ระหว่างเกรารแ์ละเบเออรเ์ชบา 

  
15

ชาวฟีลสิเตยีถมบ่อน้ําทุกบ่อทีผู่ร้บัใชข้องอบัราฮมับดิาของอสิอคัขดุไวเ้มือ่ยงัมชีวีติ

อยู่ 
16

แล้วอาบีเมเลคตรัสกับอิสอัคว่า “ท่านจงแยกไปจากเราเถิด เพราะท่านมีกําลัง

มากกวา่เรา” 
17

อสิอคัจงึออกจากทีน่ัน่ไปตัง้กระโจมในหุบเขาเกรารแ์ละอยู่ทีน่ัน่ 
18

อสิอคัขุด

บ่อน้ําทีช่าวฟีลสิเตยีถมหลงัจากทีอ่บัราฮมัถงึแก่กรรมแลว้ขึน้ใหม่ บ่อน้ําเหล่าน้ีเป็นบ่อที่

ผูร้บัใชข้องอบัราฮมัผูบ้ดิาขดุไว ้อสิอคัเรยีกชือ่บ่อน้ําเหลา่น้ีตามชือ่ทีบ่ดิาของตนตัง้ไว ้ 

  
19

เมือ่ผูร้บัใชข้องอสิอคัขุดบ่อน้ําในหุบเขา กพ็บตาน้ําทีน่ัน่
 20

คนเลีย้งสตัวช์าวเกราร์

ทะเลาะกบัคนเลีย้งสตัวข์องอสิอคั ต่างพดูว่า “น้ําน้ีเป็นของเรา” อสิอคัจงึตัง้ชื่อบ่อน้ํานัน้ว่า 

“เอเสก” แปลว่า “การทะเลาะววิาท” เพราะคนเหล่านัน้ทะเลาะกบัเขา 
21

ผูร้บัใชข้องอสิอคั

ขุดบ่อน้ําอกีบ่อหน่ึง กเ็กดิทะเลาะววิาทกนัอกี เขาจงึตัง้ชื่อบ่อนัน้ว่า “สทินาห์” แปลว่า 

“การกล่าวหา” 
22

แลว้เขายา้ยจากทีน่ัน่ ไปขุดอกีบ่อหน่ึง ครัง้น้ีไม่มกีารทะเลาะววิาทกนั 

เขาจงึเรยีกบ่อน้ํานัน้วา่ “เรโหโบท” แปลว่า “ทีก่วา้ง” และพดูว่า “บดัน้ี พระยาหเ์วหท์รงให้

เรามทีีก่วา้ง เพือ่เราจะเจรญิขึน้ในแผน่ดนิ”  

  
23

อิสอคัออกจากที่นัน่ ขึ้นไปยงัเบเออร์เชบา 
24

ในคนืนัน้พระยาห์เวห์ทรงสําแดง

พระองคแ์ก่เขา ตรสัวา่  

  “เราเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั บดิาของทา่น  

  อยา่กลวัเลย เพราะเราอยูก่บัทา่น  

  เราจะอวยพรทา่น และทวจีาํนวนลกูหลานของทา่น  

  เพราะเหน็แก่อบัราอมั ผูร้บัใชข้องเรา”  

  
25

อสิอคัจงึสรา้งพระแท่นบูชาที่นัน่ และขานพระนามพระยาห์เวห์ เขาตัง้กระโจมที่

นัน่ และผูร้บัใชข้องอสิอคัขดุบ่อน้ําขึน้บ่อหน่ึง 
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พนัธสญัญากบัอาบีเมเลค  

  
26

อาบเีมเลคเสดจ็จากเกรารม์าพบอสิอคัพรอ้มกบัอาหุสซทั ทีป่รกึษา และฟีโคล ผู้

บญัชากองทพั 
27

อสิอคัถามว่า “เหตุใดท่านจงึมาหาขา้พเจ้า ในเมื่อแต่ก่อนน้ีท่านไม่เป็น

มติรกบัขา้พเจา้และขบัไล่ขา้พเจา้ใหจ้ากมา” 
28

คนทัง้สามตอบว่า “บดัน้ี พวกเราเหน็ชดัว่า 

พระยาหเ์วหส์ถติกบัท่าน เราจงึเสนอว่าใหเ้ราทาํสญัญาต่อกนั คอื ระหว่างเรากบัท่าน ให้

เราทําพนัธสญัญากบัท่านเถดิ 
29

ว่าท่านจะไม่ทาํรา้ยเรา ดงัทีเ่ราไม่เคยทาํรา้ยท่าน เราทํา

แต่ความดีกับท่าน และปล่อยท่านไปอย่างสนัติ บัดน้ี ท่านได้รบัพระพรจากพระยาห์

เวห”์ 
30

อสิอคัจงึจดังานเลีย้งฉลอง ทุกคนไดก้นิ ไดด้ืม่  

  
31

เชา้ตรู่วนัรุ่งขึน้ ทัง้สองฝ่ายสาบานต่อกนั แลว้อสิอคัจงึส่งคนเหล่านัน้กลบัไป ทุก

คนจากกนัดว้ยด ี
32

ในวนันัน้ ผูร้บัใชข้องอสิอคัมาเล่าเรื่องบ่อน้ําทีพ่วกตนขุดใหอ้สิอคัฟังว่า 

“เราพบน้ําแลว้” 
33

เขาจงึเรยีกบ่อนัน้วา่เชบา แปลวา่ สาบาน และเมอืงนัน้จงึมชีื่อว่าเบเออร์

เชบา แปลวา่ บ่อน้ําแหง่การสาบาน มาจนถงึทุกวนัน้ี  

 

ภรรยาชาวฮิตไทตข์องเอซาว  

  
34

เมื่อเอซาวอายุสีส่บิปี เขาแต่งงานกบัยูดธิ บุตรหญงิของเบเออร ีชาวฮติไทต์ และ

กบับาเสมทับุตรหญิงของเอโลน ชาวฮติไทต์ 
35

บุตรสะใภ้ทัง้สองคนทําให้อสิอคัและนาง

เรเบคารทุ์กขใ์จมาก  

 

ยาโคบหลอกลวงอิสอคัเพ่ือรบัพร  

27 
1
เมือ่อสิอคัชรามาก และตามดืมวัจนมองไมเ่หน็ เขาเรยีกเอซาวบุตรคนโตเขา้

มาแลว้พดูว่า “ลกูเอ๋ย” เอซาวถามว่า “อะไรครบัพ่อ” 
2
อสิอคัจงึวา่ “ดซู ิพ่อแก่แลว้ ไมรู่ว้่า

จะตายเมื่อไร 
3
จงเอาอาวุธของลกู คอื แล่งลกูศรและคนัธนูออกไปในทอ้งทุ่ง ล่าสตัวม์าให้

พอ่ 
4
และทาํอาหารอรอ่ยๆ ใหพ้อ่กนิ พอ่จะไดอ้วยพรลกูก่อนทีพ่อ่จะตาย”  
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5
นางเรเบคาหไ์ดย้นิอสิอคัพดูกบัเอซาวบุตรของตน เมือ่เอซาวออกไปล่าสตัวใ์นทอ้ง

ทุ่งให้บดิา 
6
นางเรเบคาห์พูดกบัยาโคบบุตรของตนว่า “แม่เพิง่ได้ยนิพ่อของลูกพูดกบัเอ

ซาว พี่ชายของลูกว่า 
7
‘จงไปล่าสตัว์มาทําอาหารอร่อย ๆ ใหพ้่อกนิ แลว้พ่อจะอวยพรลูก

เฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์ก่อนทีพ่่อจะตาย’ 
8
น่ีแน่ะ ลกูเอ๋ย จงฟังแม ่และทาํตามทีแ่ม่

บอกเถดิ 
9
จงไปทีฝ่งูสตัว ์เลอืกลกูแพะอว้นพมีาสองตวั แมจ่ะทาํอาหารอรอ่ย ๆ อย่างทีพ่่อ

ชอบ 
10

ลกูจะไดเ้อาไปใหพ้อ่ แลว้พอ่จะไดอ้วยพรลกูก่อนทีพ่อ่จะตาย”  

  
11

ยาโคบตอบนางเรเบคาห ์มารดาของตนว่า “แม่กร็ูว้่าเอซาวพีช่ายของลกูเป็นคนมี

ขนดก แต่ลูกมผีวิเกลีย้ง 
12

ถา้พ่อคลําตวัลูก พ่อจะรูว้่า ลกูหลอกลวงพ่อ ลกูจะถกูสาปแช่ง

แทนทีจ่ะไดร้บัพร” 
13

มารดาของเขาตอบว่า “ใหค้าํสาปแช่งนัน้ตกอยู่กบัแมเ่ถดิ ลกูเอ๋ย จง

ทําตามทีแ่ม่ส ัง่ รบีไปเอาลูกแพะมาใหแ้ม่เถดิ” 
14

ยาโคบจงึไปจบัลูกแพะนํามาให้มารดา 

นางเตรยีมอาหารอร่อยอย่างทีอ่สิอคัชอบ 
15

แลว้นางเรเบคาหก์เ็อาเสือ้ตวัดทีีสุ่ดของเอซาว

บุตรคนโต เป็นเสือ้ทีน่างเกบ็ไวใ้นบา้นมาใหย้าโคบบุตรคนเลก็สวม 
16

เอาหนังแพะมาคลุม

แขนและคอสว่นทีเ่กลีย้งของเขา 
17

แลว้จงึสง่อาหารอร่อยกบัขนมปังซึง่นางจดัทํานัน้ใหย้า

โคบ บุตรชายของนาง  

  
18

เขาจงึเขา้ไปหาบดิา พดูวา่ “พอ่ครบั” อสิอคัพดูวา่ “พอ่อยูน่ี่ เจา้เป็นลกูคนไหนของ

พอ่” 
19

ยาโคบตอบบดิาว่า “ลกูคอืเอซาว บุตรคนโตของพ่อ ลกูทาํตามทีพ่่อสัง่ลกูแลว้ เชญิ

ลุกขึน้นัง่กนิเน้ือทีล่กูล่ามาไดเ้ถดิ เพื่อพอ่จะไดอ้วยพรลกู” 
20

อสิอคัถามบุตรของตนว่า “ลกู

เอ๋ย ทาํอยา่งไรลกูจงึลา่สตัวม์าไดเ้รว็เชน่น้ี” เขาตอบวา่ “พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของพ่อ ทรง

บนัดาลใหล้กูลา่มนัได”้ 
21

แลว้อสิอคัพดูกบัยาโคบวา่ “ลกูเอ๋ย เขา้มาใกล้ๆ  พ่อเถดิ พ่อจะได้

คลาํด ูเพื่อจะไดรู้ว้า่ ลกูคอืเอซาวลกูของพ่อจรงิหรอืไม”่ 
22

ยาโคบกเ็ขา้ไปใกลอ้สิอคัผูบ้ดิา 

อสิอคัคลาํตวัเขา พดูวา่ “เสยีงเป็นเสยีงของยาโคบ แต่แขนเป็นแขนของเอซาว” 
23

อสิอคัจาํ

ยาโคบไมไ่ดเ้พราะแขนของเขามขีนดกเหมอืนกบัแขนของเอซาวพี่ชาย อสิอคัจงึอวยพร

เขา 
24

แต่ถามว่า “ลกูคอืเอซาว ลกูของพอ่จรงิหรอื” เขาตอบว่า “ใช่ครบั” 
25

อสิอคัจงึพดูว่า 

“จงนําเน้ือทีล่กูล่าไดม้าใหพ้่อกนิ แลว้พ่อจะอวยพรลกู” ยาโคบจงึนําอาหารมาให ้อสิอคัก็

กนิ ยาโคบรนิเหลา้องุ่นให ้อสิอคักด็ื่ม 
26

แลว้อสิอคัผูบ้ดิาพูดกบัเขาว่า “ลกูเอ๋ย จงเขา้มา
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ใกลแ้ละจบูพ่อเถดิ” 
27

เขาจงึเขา้ไปใกลแ้ละจบูบดิา พออสิอคัไดก้ลิน่เสือ้ผา้ของเขา กอ็วย

พรเขาวา่  

  “ดซู ิกลิน่ลกูชายของขา้  

  เป็นเหมอืนกลิน่ทุง่นา  

  ซึง่พระยาหเ์วหท์รงอวยพร  

  
28

ขอพระเจา้ประทานน้ําคา้งจากฟ้า 

  และความอุดมสมบรูณ์ของแผน่ดนิ 

  ทัง้ขา้วสาลแีละเหลา้องุน่ใหมแ่ก่ลกูอยา่งมาก  

  
29

ขอใหช้นชาตทิัง้หลายรบัใชล้กู  

  ขอใหป้ระชาชาตทิัง้หลายกราบไหวล้กู  

  ขอใหล้กูเป็นนายเหนือพีน้่อง  

  ขอใหบุ้ตรของมารดาของลกู กราบไหวล้กู  

  ผูใ้ดสาปแชง่ลกูใหผู้น้ัน้ถกูสาปแชง่ดว้ย  

  ผูใ้ดอวยพรลกูใหผู้น้ัน้ไดร้บัพรดว้ย”  

  
30

พออสิอคัอวยพรยาโคบจบแลว้ และยาโคบเพิง่ออกไปพน้จากอสิอคัผูบ้ดิา เอซาว

พี่ชายก็กลบัจากการล่าสตัว์ 
31

เขาเตรยีมอาหารอร่อยยกมาให้บิดาแล้วพูดว่า “พ่อครบั 

เชญิลุกขึน้นัง่เถดิ จะได้กนิอาหารทีลู่กของพ่อล่ามาได ้แลว้จะไดอ้วยพรลูก” 
32

อสิอคั ผู้

บดิาถามเขาวา่ “เจา้เป็นใครกนั” เขาตอบวา่ “ลกูคอืเอซาว ลกูคนโตของพ่อ” 
33

อสิอคัตวัสัน่

อย่างรุนแรง ถามว่า “แล้วใครเล่าที่ได้ล่าสตัว์นํามาให้พ่อ พ่อเพิง่กนิเสรจ็ไปก่อนที่ลูกจะ

มาถงึ พอ่อวยพรเขาแลว้ พรนัน้จะเป็นของเขาตลอดไป” 
34

เมือ่เอซาวไดย้นิบดิาพดูเช่นน้ี ก็

รอ้งไหเ้สยีงดงัอย่างขมขื่น พูดว่า “พ่อครบั โปรดอวยพรลูกดว้ยเถดิ” 
35

แต่อสิอคัตอบว่า 

“น้องของลกูมาหลอกลวงพอ่รบัพรของลกูไปแลว้” 
36

เอซาวพดูวา่ “เขาชือ่ยาโคบนัน้ถูกตอ้ง

แลว้ เขาหลอกลวงลูกสองครัง้แลว้ เขาแย่งเอาสทิธบุิตรคนแรกของลูกไป และบดัน้ีเขายงั

มารบัพรของลูกไปดว้ย” เอซาวยงัพูดอกีว่า “พ่อไมไ่ดเ้กบ็พรไวใ้หลู้กบ้างหรอื” 
37

อสิอคั

ตอบเอซาวว่า “พ่อตัง้ใหเ้ขาเป็นนายเหนือลูกแลว้ และใหพ้ีน้่องทุกคนเป็นผูร้บัใชข้องเขา 
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พ่อจดัใหเ้ขามขีา้วสาลแีละเหลา้องุน่มาก ลูกเอ๋ย พ่อจะทําสิง่ใดใหล้กูไดอ้กีเล่า” 
38

เอซาว

พดูกบับดิาว่า “พ่อครบั พ่อมพีรเดยีวเท่านัน้หรอื โปรดอวยพรลกูดว้ยเถดิ” อสิอคัน่ิงเงยีบ

อยู ่เอซาวกร็อ้งไหเ้สยีงดงั 
39

อสิอคั ผูบ้ดิาจงึตอบวา่  

  “ทีอ่าศยัของลกูจะอยูห่า่งจากความอุดมสมบรูณ์ของแผน่ดนิ  

  และหา่งจากน้ําคา้งจากฟ้าเบือ้งบน  

  
40

ลกูจะใชด้าบเพือ่ดาํรงชพี  

  ลกูจะรบัใชน้้องชายของลกู  

  แต่เมือ่ลกูทนไมไ่หว ลกูจะหกัแอกของเขาออกจากคอของลกู”  

  
41

เอซาวอาฆาตยาโคบเพราะพรที่บิดาให้แก่ยาโคบ เอซาวคดิในใจว่า “ใกล้จะถึง

เวลาไวทุ้กขใ์หพ้่อแลว้ เมือ่พน้เวลานัน้ฉนัจะฆ่ายาโคบน้องชาย” 
42

เมือ่นางเรบาคาห์รูถ้งึ

แผนการของเอซาวบุตรคนโต จงึใหค้นไปเรยีกยาโคบ บุตรคนเลก็มา และบอกว่า “ฟังเถดิ 

เอซาวพี่ชายของลูกวางแผนจะแก้แค้นและฆ่าลูก 
43

บดัน้ี ลูกเอ๋ย จงทําตามทีแ่ม่บอกเถดิ 

จงหนีไปอยู่กบัลาบนั พี่ชายของแม่ที่เมอืงฮาราน 
44

จงพกัอยู่กบัเขาสกัระยะหน่ึงจนกว่า

ความโกรธของพีช่ายของลูกจะคลายลง 
45

เมื่อพีช่ายของลูกหายโกรธ ลมืเรื่องทีลู่กทํากบั

เขาแล้ว แม่จะส่งคนไปตามลูกกลับมา แม่ไม่ต้องการสูญเสียลูกทัง้สองคนไปในวัน

เดยีวกนั”  

  

อิสอคัส่งยาโคบไปอยู่กบัลาบนั 

  
46

นางเรเบคาหพ์ดูกบัอสิอคัว่า “ดฉินัเบื่อหน่ายหญงิชาวฮติไทต์เตม็ทแีลว้ ถา้ยาโคบ

จะแต่งงานกบัหญงิพืน้บา้นชาวฮติไทตด์ว้ย ดฉินัคงจะตายแน่ๆ”  

  28 
1
อสิอคัเรยีกยาโคบมาพบและอวยพรเขา สัง่ว่า “ลกูอย่าแต่งงานกบัหญงิชาวคา

นาอันเลย 
2
จงไปยังแคว้นปัดดานอารัมเถิด ไปที่บ้านเบธูเอลบิดาของแม่ของลูก จง

แต่งงานกบัหญงิทีน่ัน่ซึง่เป็นลกูสาวคนใดคนหน่ึงของลาบนั พีช่ายแมข่องลกู 
3
ขอพระเจา้ผู้

ทรงสรรพานุภาพทรงอวยพรลกู ขอพระองคโ์ปรดใหล้กูมลีกูหลานมากมายทวจีาํนวนมาก

ขึ้นเป็นชนหลายชาติ 
4
ขอพระองค์ประทานพรของอบัราฮมัแก่ลูกและแก่ลูกหลานที่มา
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ภายหลงั เพื่อว่าสกัวนัหน่ึง ลูกจะได้ครอบครองแผ่นดินซึ่งเวลาน้ีลูกอาศยัอยู่อย่างคน

แปลกถิน่ เป็นแผน่ดนิทีพ่ระเจา้ประทานใหอ้บัราฮมั” 
5
แลว้อสิอคัสง่ยาโคบไปยงัแควน้ปัด

ดานอารมั ไปพบลาบนั บุตรของเบธเูอล ชาวอารมั ซึง่เป็นพีช่ายของนางเรเบคาห ์มารดา

ของยาโคบและเอซาว  

 

เอซาวได้ภรรยาอีกคนหน่ึง  

  
6
เอซาวเหน็ว่าอสิอคัอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยงัแควน้ปัดดานอารมัเพื่อแต่งงาน

กบัหญงิทีน่ัน่ เอซาวรูด้ว้ยว่า เมื่ออสิอคัอวยพรยาโคบ ไดส้ ัง่ยาโคบไมใ่หแ้ต่งงานกบัหญงิ

ชาวคานาอนั 
7
เขาเหน็ว่ายาโคบเชื่อฟังบดิามารดาและเดนิทางไปยงัแควน้ปัดดานอารมั 

8

เอซาวจงึเขา้ใจวา่อสิอคับดิาของตนไมช่อบหญงิชาวคานาอนั 
9
เพราะฉะนัน้ แมจ้ะมภีรรยา

แลว้สองคน เขากไ็ปหาอชิมาเอล บุตรของอบัราฮมั และแต่งงานกบับุตรหญงิของอชิมาเอล 

ชือ่ มาหะลทั ซึง่เป็นน้องสาวของเนบาโยท  

 

ความฝันของยาโคบ  

  
10

ยาโคบออกจากเบเออร์เชบา เดนิทางมุ่งหน้าไปฮาราน 
11

เขามาถึงที่แห่งหน่ึง ก็

หยุดพกัแรมทีน่ัน่ เพราะดวงอาทติยต์กแลว้ เขาเอาหนิกอ้นหน่ึงมาหนุนศรีษะ แลว้นอนที่

นัน่ 
12

เขาฝันเหน็บนัไดอนัหน่ึงทอดจากพื้นดนิขึ้นไปสู่ทอ้งฟ้า และทูตสวรรค์ของพระเจ้า

เดนิขึน้ลงบนบนัไดนัน้ 
13

พระยาหเ์วหท์รงยนือยู่ขา้งเขา ตรสัว่า “เราคอื พระยาหเ์วห ์พระ

เจา้ของอบัราฮมั บดิาของทา่น พระเจา้ของอสิอคั แผน่ดนิทีท่า่นนอนอยูน้ี่เราจะใหท้่านและ

ลกูหลานของท่าน 
14

ลกูหลานของท่านจะมจีาํนวนมากเหมอืนฝุ่ นผงบนแผน่ดนิ ท่านจะแผ่

ขยายออกไปทางทศิตะวนัตก ทศิตะวนัออก ทศิเหนือและทศิใต ้บรรดาเผ่าพนัธุ์ทัง้สิน้ทัว่

แผ่นดนิจะไดร้บัพรเพราะท่านและเพราะลูกหลานของท่าน 
15

เราอยู่กบัท่าน เราจะพทิกัษ์

รกัษาทา่นทุกแหง่ทีท่า่นไปและจะนําทา่นกลบัมายงัแผน่ดนิน้ี เราจะไมท่อดทิง้ทา่น จนกว่า

เราจะไดท้าํตามทีเ่ราสญัญาไวก้บัทา่น” 
16

ยาโคบตื่นขึน้ แลว้พดูวา่ “พระยาหเ์วหป์ระทบัอยู่

ทีน่ี่แน่ทเีดยีว แต่ขา้พเจา้ไม่รู”้ 
17

เขากลวัมาก พูดว่า “สถานทีแ่ห่งน้ีน่าเกรงขาม จะต้อง
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เป็นทีป่ระทบัของพระเจ้าและเป็นประตูสวรรค์แน่ทเีดยีว” 
18

ยาโคบลุกขึ้นแต่เชา้ตรู่ เอา

ก้อนหนิที่ใช้หนุนศรีษะมาตัง้เป็นเสาศกัดิส์ทิธิ ์แล้วเทน้ํามนับนยอดเสานัน้เพื่อถวายแด่

พระเจา้ 
19

เขาเรยีกสถานทีน่ัน้วา่เบธเอล ก่อนหน้าน้ีเมอืงนัน้ชือ่ลสู  

  
20

แลว้ยาโคบกล่าวปฏญิาณว่า “ถ้าพระเจา้ทรงอยู่กบัขา้พเจา้ และทรงพทิกัษ์รกัษา

ขา้พเจา้ในการเดนิทางครัง้น้ี ประทานอาหารใหก้นิ และเสือ้ผา้ใหส้วมใส ่
21

จนขา้พเจา้กลบั

ถงึบา้นของบดิาอยา่งปลอดภยั พระยาหเ์วหจ์ะทรงเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้ 
22

หนิกอ้นน้ีซึง่

ขา้พเจ้าตัง้เป็นเสาศกัดิส์ทิธิ ์ จะเป็นที่ประทบัของพระเจ้า ทุกสิง่ที่พระเจ้าประทานให้

ขา้พเจา้นัน้ ขา้พเจา้จะถวายหน่ึงในสบิแดพ่ระองค ์ 

 

ยาโคบไปถึงบา้นของลาบนั  

29 
1
ยาโคบเดนิทางต่อไปจนถงึดนิแดนของชาวตะวนัออก 

2
เขาเหน็บ่อน้ํากลางทอ้ง

ทุ่ง มแีพะแกะสามฝงูนอนอยู่ขา้งบ่อน้ํา เป็นบ่อทีเ่ขามาตกัน้ําใหแ้พะแกะกนิ หนิทีปิ่ดปาก

บ่อนัน้ใหญ่ 
3
เมื่อแพะแกะทุกฝงูมาพรอ้มกนัแลว้ ผูเ้ลี้ยงจะกลิ้งหนิออกจากปากบ่อ ตกัน้ํา

ให้แพะแกะกิน แล้วกลิ้งหินปิดปากบ่อไว้ดงัเดิม 
4
ยาโคบถามผู้เลี้ยงแกะว่า “พี่น้องเอ๋ย 

ทา่นมาจากไหน” คนเหลา่นัน้ตอบวา่ “เรามาจากเมอืงฮาราน” 
5
ยาโคบถามว่า “ท่านรูจ้กัลา

บนั บุตรของนาโฮรห์รอืไม”่ เขาตอบว่า “รูจ้กั” 
6
ยาโคบถามอกีว่า “ลาบนัสบายดหีรอื” เขา

ตอบว่า “สบายด ีราเคลบุตรสาวของเขากําลงัต้อนแพะแกะมาโน่นไง” 
7
ยาโคบจงึพูดว่า 

“ขณะน้ียงัวนัอยู่มาก ยงัไมถ่งึเวลาตอ้นแพะแกะมารวมกนั จงตกัน้ําใหแ้พะแกะแลว้พามนั

กลบัไปกนิหญ้าเถดิ” 
8
ผูเ้ลี้ยงตอบว่า “เราทําไม่ได ้จนกว่าแพะแกะทุกฝงูจะมาพรอ้มกนั 

แลว้มผีูก้ลิง้หนิออกจากปากบ่อ เราจงึจะตกัน้ําใหแ้พะแกะได”้  

  
9
ขณะทีย่าโคบพดูกบัเขา ราเคลกต็อ้นแพะแกะของบดิามาถงึ นางเป็นผูเ้ลีย้งแกะ 

10

เมื่อยาโคบเหน็นางราเคล บุตรหญงิของลาบนัลุงของตนกําลงัต้อนแพะแกะของลาบนัมา 

เขาก็เดนิไปที่บ่อ กลิ้งหนิออกจากปากบ่อ แล้วตกัน้ําให้แพะแกะของลาบนัลุงของตน 
11

ยาโคบจูบนางราเคลและรอ้งไหเ้สยีงดงั 
12

ยาโคบบอกนางราเคลว่า เขาเป็นญาตขิองบดิา

ของนาง เป็นบุตรของนางเรเบคาห์ นางจงึวิง่ไปบอกบิดา 
13

เมื่อลาบนัได้ยนิข่าวยาโคบ 
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บุตรของน้องสาว เขากว็ิง่ออกไปตอ้นรบัสวมกอด จบูยาโคบ แลว้พามาทีบ่า้น ยาโคบเล่า

เรื่องทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ใหล้าบนัฟัง 
14

ลาบนัจงึพูดกบัยาโคบว่า “เจา้เป็นหลานของลุงจรงิๆ” 

ยาโคบพกัอยูก่บัลาบนัหน่ึงเดอืน 

 

ภรรยาสองคนของยาโคบ  

  
15

ลาบนัพดูกบัยาโคบว่า “เราเป็นญาตกินั แต่หลานไม่ควรทํางานใหลุ้งเปล่าๆ บอก

มาเถดิว่า หลานตอ้งการค่าจา้งเท่าไร” 
16

ลาบนัมบุีตรหญงิสองคน คนพีช่ื่อเลอาห ์และคน

น้องชื่อราเคล 
17

เลอาห์มนีัยน์ตาเศรา้ซมึ ราเคลรูปร่างดแีละใบหน้างดงาม 
18

ยาโคบรกัรา

เคล เขาจงึบอกลาบนัวา่ “ผมจะทาํงานใหลุ้งเจด็ปีเพือ่แต่งงานกบัราเคล ลกูสาวคนเลก็ของ

ลุง” 
19

ลาบนัตอบวา่ “ยกใหห้ลานกด็กีวา่ยกใหช้ายอืน่ หลานจงอยูก่บัลุงเถดิ”  

  
20

ยาโคบทํางานอยู่เจ็ดปีเพื่อจะแต่งงานกบันางราเคล เขารู้สกึว่าวนัเวลาผ่านไป

เหมอืนไม่กี่วนั เพราะเขารกันางมาก 
21

ยาโคบบอกลาบนัว่า “ครบกําหนดเวลาเจด็ปีแล้ว 

ลุงโปรดยกลกูสาวใหแ้ต่งงานกบัหลานเถดิ” 
22

ลาบนัจงึเชญิผูค้นในบรเิวณนัน้มาพรอ้มกนั

และจดังานเลีย้ง 
23

ครัน้ถงึเวลาคํ่า เขาพานางเลอาห ์บุตรหญงิมามอบใหย้าโคบและยาโคบ

กไ็ดห้ลบันอนกบันาง 
24

ลาบนัใหศ้ลิปาห ์ทาสหญงิของตนเป็นผูร้บัใชเ้ลอาห ์บุตรสาว 
25

พอ

รุ่งเชา้ ยาโคบก็รูว้่าเป็นนางเลอาห์ เขาจงึไปต่อว่าลาบนัว่า “ทําไมลุงทํากบัหลานเช่นน้ี 

หลานทาํงานเพื่อแต่งงานกบัราเคลมใิช่หรอื ทําไมลุงจงึโกงหลานเช่นน้ี” 
26

ลาบนัตอบว่า 

“ทีน่ี่ไมม่ธีรรมเนียมทีน้่องจะแต่งงานก่อนพี ่
27

ขอใหพ้น้พธิแีต่งงานสปัดาหน้ี์ไปก่อน แลว้ลุง

จะยกราเคลให้ ถ้าหลานจะทํางานให้ลุงอกีเจด็ปี” 
28

ยาโคบก็ตกลง เมื่อสปัดาห์แห่งพธิี

แต่งงานผา่นไปแลว้ ลาบนักย็กนางราเคล บุตรสาวใหเ้ป็นภรรยาของยาโคบ 
29

ลาบนัใหบ้ลิ

ฮาห ์ทาสหญงิของตนเป็นผูร้บัใชร้าเคลบุตรหญงิ 
30

ยาโคบจงึไดแ้ต่งงานกบันางราเคล เขา

รกัราเคลมากกวา่เลอาห ์และทาํงานใหล้าบนัต่อไปอกีเจด็ปี  

 

บตุรของยาโคบ  
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31

พระยาห์เวห์ทรงเหน็ว่ายาโคบไมไ่ดร้กันางเลอาห์ พระองค์จงึโปรดใหน้างมบุีตร 

สว่นนางราเคลยงัคงไม่มบุีตร 
32

นางเลอาห์ตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชาย นางตัง้ชื่อว่ารูเบน 

เพราะนางคดิว่า “พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรความทุกขข์องดฉิัน บดัน้ี สามจีะรกัดฉิัน

แน่นอน” 
33

นางตัง้ครรภอ์กี และคลอดบุตรชายพดูว่า “พระยาหเ์วห ์ทรงไดย้นิว่าสามไีมไ่ด้

รกัดฉินั พระองคจ์งึประทานบุตรคนน้ีใหด้ว้ย” นางจงึตัง้ชื่อบุตรว่าสเิมโอน 
34

นางตัง้ครรภ์

อกี คลอดบุตรชาย และพดูวา่ “ครัง้น้ี สามจีะตอ้งผกูพนักบัดฉินัอยา่งแน่นแฟ้น เพราะดฉินั

คลอดบุตรชายใหเ้ขาถงึสามคนแล้ว” นางจงึตัง้ชื่อบุตรว่าเลว ี
35

นางตัง้ครรภ์อกี คลอด

บุตรชาย และพดูว่า “ครัง้น้ี ดฉินัจะสรรเสรญิพระยาหเ์วห์” แลว้ตัง้ชื่อบุตรว่ายดูาห ์ต่อไป

นางกไ็มม่บุีตรอกี  

30 
1
เมือ่นางราเคลเหน็ว่า ไมม่บุีตรใหย้าโคบ กอ็จิฉาพีส่าว และบอกยาโคบว่า “ให้

ดฉินัมลีูกบา้งเถดิ มฉิะนัน้ดฉินัจะตาย” 
2
ยาโคบรูส้กึโกรธนางราเคล พดูว่า “ฉนัไม่ใช่พระ

เจา้น่ี พระองคต์่างหากทาํใหเ้ธอไมม่ลีกู” 
3
นางจงึพดูว่า “บลิฮาหท์าสหญงิของดฉินัอยู่ทีน่ี่ 

จงหลบันอนกบันางเถดิ นางจะไดม้ลีกูใหด้ฉินั นางจะทาํใหด้ฉินัมลีกูดว้ย” 
4
แลว้นางยกบลิ

ฮาห ์ทาสหญงิใหห้ลบันอนกบัสาม ียาโคบหลบันอนกบันาง 
5
บลิฮาหก์ต็ัง้ครรภ์ คลอดบุตร

ใหย้าโคบ 
6
นางราเคลพดูว่า “พระเจา้ทรงใหค้วามยุตธิรรมแก่ดฉินัแลว้ พระองคท์รงฟังคํา

อธษิฐานและประทานบุตรแก่ดฉินั” นางจงึตัง้ชื่อบุตรว่าดาน 
7
บลิฮาห ์ทาสหญงิของนางรา

เคลตัง้ครรภ์อกี และคลอดบุตรคนที่สองให้ยาโคบ 
8
นางราเคลพูดว่า “ดฉิันได้ต่อสูอ้ย่าง

หนกักบัพีส่าว และกไ็ดช้ยัชนะ” นางจงึตัง้ชือ่บุตรวา่นฟัทาล ี 

  
9
เมื่อนางเลอาห์เหน็ว่าตนไม่ตัง้ครรภ์อกี ก็ยกศลิปาห์ ทาสหญิงให้หลบันอนกบัยา

โคบ 
10

ศลิปาห ์ทาสหญงิของนางเลอาหค์ลอดบุตรใหย้าโคบ 
11

นางเลอาหพ์ดูว่า “ดฉินัโชค

ดแีลว้” นางจงึตัง้ชื่อบุตรว่ากาด 
12

ศลิปาห ์ทาสหญงิของนางเลอาหค์ลอดบุตรคนทีส่องให้

ยาโคบ 
13

นางเลอาห์พูดว่า “ดฉิันมคีวามสุขเหลอืเกนิ หญิงทัง้หลายจะเรยีกดฉิันว่ามี

ความสขุ” นางจงึตัง้ชือ่บุตรวา่อาเชอร ์ 

  
14

วนัหน่ึง ในฤดเูกบ็เกี่ยวขา้วสาล ีรเูบนออกไปในทุ่งนาพบมะเขอืดดูาอมิ กเ็กบ็มา

ให้นางเลอาห์ผูเ้ป็นมารดา นางราเคลพูดกบันางเลอาห์ว่า “ขอมะเขอืดูดาอมิของลูกชาย
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ของพีใ่หฉ้นับา้งเถดิ” 
15

นางเลอาหต์อบว่า “น้องแย่งสามขีองพีไ่ปแลว้ ยงัไมพ่ออกีหรอื ยงั

จะมาแย่งมะเขอืดดูาอมิจากลกูของพีอ่กี” นางราเคลจงึว่า “ถา้พีใ่หม้ะเขอืดดูาอมิ ฉนัจะให้

เขาหลบันอนกบัพีใ่นคนืน้ี” 
16

ตกเยน็เมือ่ยาโคบ กลบัจากทุง่นา นางเลอาหก์อ็อกไปตอ้นรบั 

พดูวา่ “คนืน้ี คุณตอ้งมาอยูก่บัดฉินั เพราะดฉินัไดใ้หม้ะเขอืดดูาอมิของลกูเป็นราคาซือ้คุณ

มาแล้ว” ยาโคบก็หลบันอนกบันางเลอาห์ในคนืนัน้ 
17

พระเจ้าทรงฟังนางเลอาห์ นาง

ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรคนที่หา้ให้ยาโคบ 
18

นางเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าประทานบําเหน็จ

รางวลัแก่ดฉินัเพราะดฉินัยกทาสหญงิใหส้าม”ี นางจงึตัง้ชื่อบุตรนัน้วา่อสิสาคาร ์
19

นางเล

อาห์ตัง้ครรภ์อกี และคลอดบุตรคนที่หกให้ยาโคบ 
20

พูดว่า “พระเจ้าประทานของขวญัที่

ประเสรฐิให้ดฉิัน บดัน้ี สามจีะให้เกียรติแก่ดฉิัน เพราะดฉิันได้คลอดบุตรหกคนให้เขา” 

ดงันัน้ นางจงึตัง้ชือ่บุตรวา่เศบลูุน 
21

ต่อมา นางคลอดบุตรหญงิ และตัง้ชือ่วา่ดนีาห ์ 

  
22

พระเจา้ทรงระลกึถงึนางราเคล ทรงฟังนางและบนัดาลใหน้างมบุีตร 
23

นางตัง้ครรภ์

และคลอดบุตร พดูวา่ “พระเจา้ทรงใหด้ฉินัพน้จากความอบัอาย” 
24

นางตัง้ชื่อบุตรว่าโยเซฟ 

พดูวา่ “ขอพระยาหเ์วหท์รงเพิม่บุตรใหด้ฉินัอกีคนหน่ึงเถดิ”  

  

ยาโคบรํา่รวย  

  
25

เมือ่นางราเคลคลอดโยเซฟแลว้ ยาโคบพดูกบัลาบนัว่า “ปล่อยหลานไปเถดิ ขอให้

หลานกลบับ้านไปยงัแผ่นดนิของหลาน 
26

หลานทํางานรบัใชลุ้งเพื่อไดภ้รรยา ขอลุงปล่อย

ใหภ้รรยาและบุตรไปกบัหลานเถดิ ลุงรูด้วี่าหลานทาํงานใหลุ้งเตม็ทีแ่ลว้” 
27

ลาบนัตอบเขา

วา่ “ถา้ลุงทาํใหห้ลานพอใจ ลุงรูจ้ากการเสีย่งทายว่า พระยาหเ์วหท์รงอวยพรลุงเพราะเหน็

แก่หลาน” 
28

แลว้เขาเสรมิว่า “หลานอยากไดค้่าจา้งอะไร จงบอกมาเถดิ ลุงจะให”้ 
29

ยาโคบ

ตอบว่า “ลุงรูด้วี่าหลานทํางานใหลุ้งอย่างไร และฝงูสตัวข์องลุงอยู่กบัหลานเป็นอย่างไร 
30

ก่อนหลานมาอยู ่ลุงมฝีงูสตัวเ์พยีงเลก็น้อย แต่บดัน้ีฝงูสตัวไ์ดท้วจีาํนวนมหาศาล พระยาห์

เวห์ทรงอวยพรลุง เพราะเหน็แก่หลาน เมื่อไรหลานจะไดท้ํางานเพื่อครอบครวัของหลาน

เองบา้ง” 
31

ลาบนัถามวา่ “ลุงตอ้งใหอ้ะไรแก่หลาน” ยาโคบตอบว่า “ลุงไมต่อ้งใหอ้ะไรทัง้สิน้ 

หลานจะเลีย้งดฝูงูสตัวข์องลุงต่อไป ถา้ลุงตกลงตามน้ี” 
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32

วนัน้ีหลานจะไปตรวจดฝูงูสตัวท์ัง้หมด จะคดัแกะสดีาํทุกตวัและคดัแพะทีม่จุีดหรอื

ด่างแยกไว ้สตัวเ์หล่าน้ีจะเป็นค่าจา้งของหลาน 
33

ในภายหน้าลุงจะเหน็ไดง้า่ย ถา้หลานไม่

ซื่อสตัย์ต่อลุง เมื่อลุงมาตรวจค่าจ้างของหลาน เหน็ว่าแพะตวัใดไม่ด่างหรอืไม่มจุีด หรอื

แกะตวัไหนไม่ดํา ลุงกจ็ะไดรู้ว้่าหลานเอาของลุงมา” 
34

ลาบนัตอบว่า “ดแีลว้ ตกลงตามที่

หลานพูดเถดิ” 
35

วนันัน้ ลาบนัคดัแพะตวัผูท้ีม่ลีายหรอืจุด และแพะตวัเมยีทัง้หมดทีด่่าง

หรอืมจุีด หรอืมดีา่งขาวตามตวั ทัง้ยงัตอ้นแกะดาํทัง้หมดใหล้กูชายของตนคุมฝงู 
36

ตอ้นไป

ใหห้า่งจากยาโคบเป็นระยะทางเดนิสามวนั สว่นยาโคบยงัคงเลีย้งดฝูงูสตัวข์องลาบนัต่อไป  

  
37

ยาโคบตดักิง่ไมส้ดจากต้นปอปล่า ต้นอลัมอนด์ ต้นเพลน ลอกเปลอืกออกใหเ้ป็น

ลายขาว ทําใหเ้หน็ส่วนสขีาวของกิง่นัน้ 
38

แลว้วางกิง่ไมเ้หล่าน้ีไวท้ีร่างน้ํา ต่อหน้าฝงูสตัว์

ที่มาดื่มน้ํา เพราะสตัว์จะผสมพนัธุ์กันเมื่อมาดื่มน้ํา 
39

แพะผสมพนัธุ์กันข้างหน้ากิ่งไม้

เหลา่นัน้กอ็อกลกูตวัลาย ด่าง และเป็นจุด 
40

ยาโคบแยกแกะออกใหม้องฝงูแพะตวัลายและ

ตวัดําของลาบนั ดงันัน้ เขาจงึมฝีงูสตัว์ของตนเองแยกจากฝงูของลาบนั 
41

เมื่อสตัว์ตวัที่

แขง็แรงผสมพนัธุ ์ยาโคบกว็างกิง่ไมน้ี้ไวข้า้งหน้ารางน้ําของสตัว ์เพื่อมนัจะไดผ้สมพนัธุก์นั

ขา้งหน้ากิง่ไม ้
42

เขาไม่วางกิง่ไมไ้ว้ขา้งหน้าสตัว์ที่อ่อนแอ ดงันัน้สตัว์ที่อ่อนแอจงึตกเป็น

ของลาบนั และตวัทีแ่ขง็แรงเป็นของยาโคบ 
43

ยาโคบจงึรํ่ารวยมาก มฝีงูสตัวจ์าํนวนมาก มี

ทาสชายหญงิ อฐูและลา  

  

ยาโคบหลบหนี  

31 
1
ยาโคบไดย้นิบุตรของลาบนัพูดว่า “ยาโคบไดเ้อาทุกอย่างของพ่อเราไปหมด 

เขาไดท้รพัย์สมบตัเิหล่าน้ีมาจากพ่อของเรา” 
2
ยาโคบสงัเกตว่าท่าทขีองลาบนัเปลีย่นไป

จากแต่ก่อน 
3
พระยาหเ์วหต์รสักบัยาโคบว่า “จงกลบัไปยงัแผน่ดนิของบรรพบุรุษ ไปยงัถิน่

กําเนิดของท่าน เราจะอยูก่บัท่าน” 
4
ยาโคบจงึใชค้นไปเรยีกนางราเคลและเลอาหม์าพบใน

ทอ้งทุ่งทีเ่ขาเลีย้งสตัว ์
5
แลว้บอกภรรยาทัง้สองคนว่า “ฉนัสงัเกตเหน็บดิาของเธอมที่าทตี่อ

ฉนัเปลีย่นไปจากแต่ก่อน แต่พระเจา้ของบดิาฉันสถติกบัฉนั 
6
เธอทัง้สองคนรูว้่าฉนัทาํงาน

ใหพ้่อของเธอจนสุดกําลงั 
7
แต่พ่อของเธอยงัโกงฉัน เขาเปลี่ยนค่าจ้างของฉันสบิครัง้แล้ว 
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แต่พระเจา้ไมไ่ดท้รงอนุญาตใหเ้ขาทาํรา้ยฉนั” 
8
เมือ่เขาพดูวา่ “สตัวท์ีม่จุีดจะเป็นค่าจา้งของ

หลาน” สตัวท์ัง้ฝงูกต็กลกูมจุีด เมือ่เขาว่า “สตัวล์ายจะเป็นค่าจา้งของหลาน” สตัวท์ัง้ฝงูก็

ตกลกูมลีาย 
9
พระเจา้ทรงเอาฝงูสตัวข์องพอ่ของเธอมาใหฉ้นั 

10
เมือ่ถงึฤดสูตัวผ์สมพนัธุ ์ฉนั

ฝันเหน็แพะตวัผูท้ีก่ําลงัจะผสมพนัธุ์ต่างมลีายหรอืมจุีดหรอืด่าง 
11

ทตูสวรรคข์องพระเจา้

เรยีกฉนัในฝันว่า “ยาโคบ” ฉนัตอบว่า “ขา้พเจา้อยู่น่ี” 
12

ทตูสวรรคก์ล่าวว่า “จงเงยหน้าขึน้

และมองดแูพะตวัผูท้ีก่ําลงัผสมพนัธุ์นัน้มลีาย มจุีดหรอืด่าง เพราะเราไดเ้หน็ทุกอย่างทีล่า

บนัทาํกบัท่าน 
13

เราคอืพระเจา้ซึง่สาํแดงพระองคแ์ก่ท่านทีเ่บธเอล ทีน่ัน่ท่านไดเ้ทน้ํามนั

เจิมเสาหินเพื่อถวายแก่เรา และกล่าวปฏิญาณไว้ บัดน้ี จงลุกขึ้น ออกจากแผ่นดินน้ี 

กลบัไปบา้นเกดิเมอืงนอนของทา่น” 

  
14

นางราเคลและเลอาห์ตอบว่า “พ่อของเราไม่เหลอืมรดกอะไรไว้ให้เราอกี 
15

พ่อทํา

กบัเราเหมอืนเราเป็นคนต่างถิน่ พ่อขายเรา และใชเ้งนิที่ได้มาจากเราหมดแล้วด้วย 
16

ทรพัย์สนิทัง้หมดที่พระเจ้าทรงนําไปจากพ่อของเรา จะตกเป็นของเราและของลูก จงทํา

ตามทีพ่ระเจา้ตรสักบัทา่นเถดิ”  

  
17

ยาโคบจดัใหบุ้ตรและภรรยาขึน้หลงัอฐู 
18

ตอ้นฝงูสตัวท์ัง้หมด พรอ้มกบัทรพัยส์นิที่

ไดม้าที่ปัดดานอารมั กลบัไปหาอสิอคั บดิาของเขาในแผ่นดนิคานาอนั 
19

ส่วนลาบนันัน้

ออกไปตดัขนแกะ นางราเคลขโมยรูปเคารพของบดิาไปด้วย 
20

ยาโคบได้ลวงลาบนัชาว

อารมัโดยไม่บอกใหรู้ว้่าเขาจะหลบหนีไป 
21

เขาจากไปพรอ้มกบัทุกสิง่ทีเ่ป็นของเขา ออก

เดนิทางขา้มแมน้ํ่า มุง่หน้าไปทางภเูขากเิลอาด  

 

ลาบนัติดตามยาโคบ  

  
22

สามวันต่อมา ลาบันรู้ว่ายาโคบหลบหนีไปแล้ว 
23

เขาจึงพาญาติพี่น้องติดตาม

ยาโคบเป็นเวลาเจ็ดวนั จนกระทัง่มาทนัที่ภูเขากิเลอาด 
24

คนืนัน้พระเจ้าทรงสําแดง

พระองคแ์ก่ลาบนัชาวอารมัในฝัน ตรสัว่า “อย่าพดูรุนแรงกบัยาโคบ” 
25

ลาบนัตดิตามไปทนั

ยาโคบ ณ ทีซ่ึง่ยาโคบตัง้กระโจมอยูบ่นเนินเขา ลาบนักต็ัง้กระโจมอยูบ่นภเูขากเิลอาด  
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26

ลาบนัพูดกบัยาโคบว่า “ทําไมหลานจงึหลอกลวงลุง พาลูกสาวของลุงหลบหนีมา

เหมอืนกบัว่าลูกของลุงเป็นเชลยสงคราม 
27

ทําไมหลานจงึหลอกลวงลุง หลบหนีมาโดยไม่

บอกกล่าว ไม่เช่นนัน้ลุงจะจดัเลี้ยงส่งให้มกีารร้องเพลงเล่นรํามะนาและพิณด้วยความ

ยินดี 
28

หลานไม่ยอมแม้แต่จะให้ลุงจูบอําลาลูกสาวและหลานๆ หลานทําอะไรโง่

เหลอืเกนิ 
29

ลุงมอีาํนาจพอทีจ่ะทาํรา้ยหลาน แต่เมือ่คนืน้ีพระเจา้ของบดิาของหลาน ทรง

หา้มลุงวา่ ‘อยา่พดูรุนแรงกบัยาโคบ’ 
30

ลุงรูว้า่หลานจากมาเพราะรูส้กึวา้เหว่อยากกลบับา้น

บดิาของหลาน แต่ทาํไมหลานจงึตอ้งขโมยรปูเคารพของลุงมาดว้ย”  

  
31

ยาโคบตอบว่า “หลานกลวัลุงจะแย่งลูกสาวของลุงกลบัไป 
32

แต่ถา้ลุงพบรูปเคารพ

นัน้อยู่กบัผูใ้ด ผูน้ัน้จะต้องตายแน่นอน เชญิลุงคน้หาดูเองต่อหน้าญาตพิีน้่อง ถ้าลุงพบสิง่

ใดทีเ่ป็นของลุง กจ็งนําไปเถดิ” ยาโคบไมรู่ว้่านางราเคลเป็นผูข้โมยรปูเคารพ 
33

ลาบนัเขา้

ไปดูในกระโจมของยาโคบ แลว้เขา้ไปคน้กระโจมของนางเลอาห์ กระโจมของทาสหญงิทัง้

สองคนแต่กห็ารูปเคารพไม่พบ เขาออกจากกระโจมของนางเลอาห์เขา้ไปในกระโจมของ

นางราเคล 
34

นางราเคลนํารปูเคารพซ่อนไวใ้ตก้บูอฐูแลว้นัง่ทบัไวล้าบนัคน้ดทูัว่กระโจม แต่

ไม่พบ 
35

นางราเคลบอกบดิาว่า “คุณพ่ออย่าโกรธเคอืงลูกเลย ทีลู่กมไิด้ลุกขึน้ต้อนรบัคุณ

พอ่ เน่ืองจากลกูมปีระจาํเดอืน” ลาบนักค็น้หา แต่ไมพ่บรปูเคารพ  

  
36

ยาโคบรูส้กึโกรธจงึต่อวา่ลาบนัพดูวา่ “หลานไดล้่วงเกนิหรอืทาํผดิสิง่ใดต่อลุง ลุงจงึ

ไล่ตดิตามหลานเช่นน้ี 
37

ลุงคน้ดูขา้วของทัง้หมดของหลานแลว้ มสีิง่ใดทีเ่ป็นของลุง จงนํา

ออกมาที่น่ีต่อหน้าญาตพิี่น้องของหลานและของลุงซ ิเขาจะได้ตดัสนิว่าใครถูกใครผดิ 
38

หลานอยู่กบัลุงมายี่สบิปีแล้ว แพะแกะของลุงไม่เคยแท้งลูก หลานไม่เคยกนิลูกแกะตวัผู้

จากฝงูสตัว์ของลุงเลย 
39

เมื่อสตัว์ป่าฆ่าแกะ หลานไม่เคยนําซากมาให้ลุงดู แต่ชดใช้

ค่าเสยีหายจากฝงูสตัวข์องหลานเอง ลุงเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากหลาน ไมเ่พยีงสาํหรบัสตัว์ที่

ถูกขโมยเวลากลางวนัเท่านัน้ แต่สาํหรบัสตัวท์ีถ่กูขโมยเวลากลางคนืดว้ย 
40

ตอนกลางวนั 

หลานถูกแดดแผดเผา ตอนกลางคนื หลานต้องทนความหนาวและต้องอดหลบัอดนอน 
41

เป็นเชน่น้ีมาตลอดยีส่บิปีทีห่ลานอยูก่บัลุง หลานทาํงานรบัใชลุ้งเป็นเวลาสบิสีปี่เพื่อไดบุ้ตร

หญิงสองคนของลุง และทํางานอีกหกปีเพื่อได้ฝูงสตัว์ของลุง ถึงกระนัน้ลุงก็ยงัเปลี่ยน
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ค่าจ้างของหลานถึงสบิครัง้ 
42

ถ้าพระเจ้าของบดิาของหลาน พระเจา้ของอบัราฮมั พระผู้

ทรงน่าเกรงขามของอสิอคั ไมส่ถติกบัหลานแลว้ ลุงคงสง่หลานกลบัไปมอืเปล่าเป็นแน่ แต่

พระเจ้าทรงเห็นความยากลําบาก และงานที่หลานทําด้วยความเหน็ดเหน่ือย เมื่อคนืน้ี 

พระองคจ์งึทรงตดัสนิใหเ้รา”  

 

ยาโคบและลาบนัทาํพนัธสญัญา  

  
43

ลาบนัตอบยาโคบว่า “ผูห้ญงิและเดก็ๆ เหล่าน้ีเป็นลกูสาวและเป็นหลานของลุง ฝงู

สตัวก์เ็ป็นของลุง ทุกสิง่ทีห่ลานเหน็กเ็ป็นของลุงดว้ย วนัน้ีลุงทาํอะไรใหล้กูสาวของลุง และ

ลกูๆ ทีล่กูสาวของลุงใหก้าํเนิดมาเชน่น้ี 
44

ลุงกบัหลานจงมาทาํพนัธสญัญากนัเถดิ และใหม้ี

พยานระหวา่งลุงกบัหลาน”  

  
45

ยาโคบจงึนําหนิก้อนหน่ึงตัง้เป็นเสาศกัดิส์ทิธิ ์
46

แล้วพูดกบัญาติพี่น้องว่า “จงไป

เกบ็ก้อนหนิมา” คนเหล่านัน้ขนก้อนหนิมากองไว ้แลว้กนิอาหารขา้งกองหนินัน้ 
47

ลาบนั

เรยีกทีน่ัน้ว่าเยการส์หดูธา ส่วนยาโคบเรยีกว่ากาลเอด 
48

ลาบนัพูดว่า “หนิกองน้ีจะเป็น

พยานระหว่างลุงกบัหลานในวนัน้ี” เพราะฉะนัน้ ทีน่ัน่จงึไดช้ื่อว่ากาลเอด 
49

และมสิปาห์

ดว้ย เพราะลาบนัพดูวา่ “ขอใหพ้ระยาหเ์วหท์รงพทิกัษ์รกัษาเราในขณะทีเ่ราแยกจากกนั 
50

ถ้าหลานทํารา้ยลูกสาวของลุง หรอืไปแต่งงานกบัหญงิอื่นนอกจากลูกสาวของลุง แมไ้ม่มี

ใครอยูก่บัเรา จงจาํไวว้า่ พระเจา้ทรงเป็นพยานระหว่างลุงกบัหลาน” 
51

ลาบนัพดูกบัยาโคบ

อกีว่า “จงดหูนิกองน้ีและเสาศกัดิส์ทิธิท์ีลุ่งตัง้ไวร้ะหว่างลุงกบัหลานซ ิ
52

ทัง้กองหนิและเสา

ศกัดิส์ทิธิน้ี์เป็นพยานว่าลุงจะไมข่า้มเขตกองหนิน้ีไปทาํรา้ยหลาน หลานจะไมข่า้มเขตกอง

หนิน้ีมาทาํรา้ยลุง 
53

พระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของนาโฮรจ์ะทรงเป็นผูต้ดัสนิระหว่างเรา” 

ยาโคบก็สาบานต่อพระผูท้รงน่าเกรงขามของอสิอคั บดิาของตน 
54

เขาฆ่าสตัว์ถวายบูชา

ยญับนภูเขานัน้ เชญิญาตพิีน้่องร่วมกนิอาหาร เขาทุกคนกนิอาหาร และพกัแรมบนภูเขา

ในคนืนัน้  
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32 
1
เชา้ตรู่วนัรุ่งขึน้ ลาบนัจบูลาอวยพรบุตรหญงิและหลานๆ ออกเดนิทางกลบัไป

บ้าน 
2
ขณะทีย่าโคบกําลงัเดนิทาง ทูตสวรรค์ของพระเจา้มาพบเขา 

3
เมื่อยาโคบเหน็ทูต

สวรรค ์เขาพดูวา่ “น่ีเป็นคา่ยของพระเจา้” เขาจงึตัง้ชือ่สถานทีน่ัน้วา่มาหะนาอมิ  

  

ยาโคบเตรียมพบเอซาว  

  
4
ยาโคบสง่ผูนํ้าสารล่วงหน้าไปพบเอซาวพีช่ายในแผน่ดนิเสอรี ์ทุ่งกวา้งแห่งเอโดม 

5

สัง่วา่ “จงพดูกบัเอซาว พีช่ายของฉนัว่าดงัน้ี ยาโคบ ผูร้บัใชข้องท่าน พดูว่า ขา้พเจา้อาศยั

อยูก่บัลาบนัเหมอืนคนแปลกถิน่มาจนถงึบดัน้ี 
6
ขา้พเจา้เป็นเจา้ของโค ลา ฝงูแพะแกะ และ

ทาสชายหญงิ ขา้พเจา้สง่ผูนํ้าสารเหล่าน้ีมาเรยีนท่านผูเ้ป็นเจา้นายของขา้พเจา้โดยหวงัว่า

จะไดร้บัความกรุณาจากท่าน” 
7
ผูนํ้าสารกลบัมาหายาโคบ พดูว่า “เราไปหาเอซาว พีช่าย

ของทา่นมาแลว้ เขากาํลงัเดนิทางมาพบทา่น มคีนมาดว้ยสีร่อ้ยคน”  

  
8
ยาโคบกลวัและเป็นทุกขม์าก เขาแบ่งผูค้นทีม่าดว้ยออกเป็นสองพวก ทัง้แบ่งแพะ

แกะ ฝงูโคและอฐูดว้ย 
9
คดิในใจวา่ “ถา้เอซาวมาโจมตพีวกแรก อกีพวกหน่ึงกจ็ะหลบหนีไป

ได”้ 
10

แลว้ยาโคบอธษิฐานวา่ “ขา้แต่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของอบัราฮมั บรรพบุรุษ และพระ

เจา้ของอสิอคั บดิาของขา้พเจา้ พระองคต์รสักบัขา้พเจา้ว่า ‘จงกลบัไปยงัแผน่ดนิของท่าน 

ไปหาญาตพิีน้่องของทา่น เราจะบนัดาลใหทุ้กอย่างเรยีบรอ้ย’ 
11

ขา้พเจา้ไมส่มควรจะไดร้บั

ความรกัมัน่คง และความซื่อสตัย์ที่ทรงสําแดงต่อผู้รบัใช้ของพระองค์ เมื่อข้าพเจ้าข้าม

แมน้ํ่าจอรแ์ดนไปนัน้ ขา้พเจา้มแีต่ไมเ้ทา้เพยีงอนัเดยีว บดัน้ี ขา้พเจา้กลบัมาพรอ้มดว้ยฝงู

คนและฝงูสตัวส์องกลุ่ม 
12

ขอพระองคท์รงช่วยขา้พเจา้ใหร้อดพน้จากมอืของเอซาว พีช่าย

ของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ ขา้พเจา้กลวัว่าเขาจะโจมตแีละทํารา้ยขา้พเจา้ ภรรยาและบุตร 
13

แต่

พระองคเ์คยตรสัวา่ ‘เราจะบนัดาลใหทุ้กอยา่งเรยีบรอ้ย จะทาํใหท้า่นมลีกูหลานจาํนวนมาก

นบัไมถ่ว้นเหมอืนเมด็ทรายตามชายทะเล’” 
14

คนืนัน้ ยาโคบพกัแรมอยูท่ีน่ัน่  

  เขาเลอืกของกํานัลจากสตัว์ทีเ่ขามอียู่ใหเ้อซาวพีช่าย คอื 
15

แพะเพศเมยีสองรอ้ยตวั 

เพศผูย้ีส่บิตวั แกะเพศเมยีสองรอ้ยตวั เพศผูย้ีส่บิตวั 
16

อฐูแมล่กูออ่นสามสบิตวัพรอ้มกบัลกู

โคเพศเมยีสีส่บิตวั เพศผูส้บิตวั ลาเพศเมยียี่สบิตวั เพศผูส้บิตวั 
17

เขามอบสตัว์เหล่าน้ีให้
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ผูร้บัใชด้แูล โดยแยกกนัแต่ละฝงู สัง่วา่ “จงตอ้นฝงูสตัวเ์ดนิทางไปขา้งหน้า ทิง้ระยะห่างกนั

พอสมควร” 
18

เขาสัง่ผูท้ีนํ่าหน้าวา่ “เมือ่เอซาวพีช่ายของขา้พเจา้พบท่าน ถามว่า “ท่านเป็น

คนของใคร ท่านกําลงัไปไหน สตัว์ที่กําลงัต้อนอยู่น้ีเป็นของผูใ้ด” 
19

ท่านจะต้องตอบว่า 

“เป็นของยาโคบ ผูร้บัใชข้องท่าน น่ีเป็นของกํานัลทีเ่ขาส่งใหเ้อซาว นายของขา้พเจา้ สว่น

ยาโคบนัน้กําลงัตามมา” 
20

เขาสัง่ผู้นําฝงูที่สอง ที่สาม และทุกคนที่ต้อนฝงูสตัว์อย่าง

เดยีวกนัวา่ เมือ่ทา่นพบเอซาว 
21

ทา่นตอ้งพดูกบัเขาเช่นน้ีว่า “ยาโคบผูร้บัใชข้องท่านกําลงั

ตามมา” ยาโคบคดิว่า “ขา้พเจา้จะสง่ของกํานัลล่วงหน้าไปก่อน เพื่อเอาใจเขา เขาคงจะ

ตอ้นรบัอย่างด ีเมื่อขา้พเจา้ไปพบเขา” 
22

ฝงูสตัว์ทีเ่ป็นของกํานัลล่วงหน้าไปก่อน คนืนัน้

ยาโคบพกัแรมอยูใ่นกระโจม  

 

ยาโคบต่อสู้กบัพระเจ้า  

  
23

คนืนัน้ ยาโคบลุกขึ้น พาภรรยาทัง้สองคน ทาสหญงิทัง้สองคน บุตรทัง้สบิเอด็คน

เดนิขา้มลาํธารยบับอก ตรงทีต่ืน้ 
24

เขาสง่บุตรภรรยาขา้มลาํธารและสง่ทรพัยส์มบตัทิัง้หมด

ไปดว้ย 
25

เหลอืแต่ยาโคบตามลาํพงั  

  บุรุษผูห้น่ึง ต่อสูก้บัเขาจนรุง่สาง 
26

เมือ่บุรุษผูน้ัน้เหน็วา่ จะเอาชนะยาโคบไมไ่ด ้กทุ็บ

ขอ้ต่อสะโพกของเขา สะโพกของยาโคบก็เคล็ดไปขณะที่เขาต่อสู้กนัอยู่ 
27

บุรุษนัน้จงึว่า 

“ปลอ่ยฉนัไปเถดิ เพราะสว่างแลว้” ยาโคบตอบว่า “ขา้พเจา้จะไมย่อมปล่อยท่านไปจนกว่า

ท่านจะอวยพรขา้พเจ้า” 
28

บุรุษผูน้ัน้จงึถามยาโคบว่า “ท่านชื่ออะไร” ยาโคบตอบว่า 

“ขา้พเจา้ชื่อยาโคบ” 
29

บุรุษผูน้ัน้จงึว่า “ชื่อของท่านจะไม่ใช่ยาโคบอกี แต่ชื่ออสิราเอล 

เพราะท่านไดต้่อสูก้บัพระเจา้และกบัมนุษย ์แลว้ท่านกช็นะ” 
30

ยาโคบจงึขอรอ้งว่า “โปรด

บอกชื่อของท่านแก่ขา้พเจา้ดว้ย” เขาตอบว่า “ท่านถามชื่อของฉนัไปทาํไม” แลว้กอ็วยพร

ยาโคบทีน่ัน่  

  
31

ยาโคบจงึเรยีกชือ่สถานทีน่ัน้วา่เปนูเอล พดูวา่ “ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระเจา้อย่างเตม็ตา

แลว้ยงัมชีวีติอยู่ได”้ 
32

ดวงอาทติย์กําลงัขึน้เมือ่ยาโคบผ่านเปนูเอล เดนิกะโผลกกะเผลก
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เพราะสะโพกเคลด็ 
33

ดว้ยเหตุน้ี ชาวอสิราเอลจงึไมก่นิเสน้เอน็ทีข่อ้ต่อสะโพกจนกระทัง่ทุก

วนัน้ี เพราะยาโคบถกูทุบตรงขอ้ต่อสะโพกนัน่เอง  

  

ยาโคบพบเอซาว  

33 
1
เมื่อยาโคบเงยหน้าขึน้ กเ็หน็เอซาวกําลงัมา มคีนมาดว้ยสีร่อ้ยคน เขาจงึแยก

บุตรใหอ้ยูก่บันางเลอาห ์นางราเคล และทาสหญงิทัง้สองคน 
2
เขาใหท้าสหญงิทัง้สองคนกบั

ลูกๆ เดนิไปขา้งหน้า ต่อมาเป็นนางเลอาห์กบัลูกๆ นางราเคลกบัโยเซฟอยู่สุดท้าย 
3

ยาโคบเดินไปข้างหน้า กราบลงที่พื้นดินเจ็ดครัง้ จนมาถึงพี่ชาย 
4
เอซาววิ่งออกมารบั 

สวมกอด ซบหน้าทีค่อ จบูยาโคบ ทัง้สองคนรอ้งไห ้
5
เมือ่เอซาวเหน็บรรดาผูห้ญงิกบัเดก็ๆ 

กถ็ามว่า “พวกทีม่าดว้ยน้ีเป็นใครกนั” ยาโคบตอบว่า “เป็นลกูๆ ทีพ่ระเจา้ทรงพระกรุณา

ประทานใหก้บัผูร้บัใชข้องพี”่ 
6
แลว้ทาสหญงิทัง้สองคนกบัลกูๆ กเ็ขา้มากราบ 

7
ต่อมานางเล

อาหก์บัลกูๆ กเ็ขา้มากราบ ในทีส่ดุ นางราเคลกบัโยเซฟกเ็ขา้มากราบดว้ย  

  
8
เอซาวถามอกีวา่ “ทาํไมน้องจงึสง่ฝงูสตัวท์ีพ่ ีพ่บมาก่อนเล่า” ยาโคบตอบว่า “เพื่อจะ

ไดร้บัความกรุณาจากเจา้นายของน้อง” 
9
เอซาวจงึว่า “น้องรกั พีม่มีากพอแลว้ น้องจงเกบ็

ของน้องไวเ้ถดิ” 
10

ยาโคบกย็ํ้าว่า “อย่าเลย ถา้พีก่รุณาน้อง โปรดรบัของกํานัลทีน้่องใหไ้ว้

เถดิ น้องเหน็หน้าพีก่เ็หมอืนเหน็พระพกัตรพ์ระเจา้ เพราะพีไ่ดก้รุณาตอ้นรบัน้อง 
11

จงรบั

ของกํานัลที่น้องนํามาให้พี่เถิด พระเจ้าทรงพระกรุณาน้อง ประทานทุกสิ่งที่ต้องการ” 

ยาโคบรบเรา้จนเอซาวยอมรบัของกาํนลันัน้  

 

ยาโคบแยกทางกบัเอซาว  

  
12

เอซาวพูดว่า “เราจงออกเดนิทางไปเถดิ พีจ่ะไปพร้อมกบัน้อง” 
13

ยาโคบตอบว่า 

“เจา้นายของน้องรูด้วี่า พวกเดก็ ๆ อ่อนแอ น้องตอ้งคาํนึงถงึบรรดาแกะและโคแมล่กูอ่อน

ดว้ย ถา้ขนืตอ้นใหร้บีเดนิ แมเ้พยีงวนัเดยีว สตัวจ์ะตายหมด 
14

ขอเจา้นายของน้องล่วงหน้า

ผูร้บัใชไ้ปก่อนเถดิ แลว้น้องจะตามไปเรว็เท่าทีเ่ดก็ ๆ และฝงูสตัวจ์ะไปได ้จนกว่าจะไปพบ
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เจา้นายของน้องทีเ่สอรี”์ 
15

เอซาวพดูวา่ “ถา้เชน่นัน้ ขอใหพ้ีท่ิง้คนของพีไ่วก้บัน้องดว้ย” แต่

ยาโคบถามว่า “ทาํไมเล่า ขอเจา้นายของน้องโปรดปรานน้องกพ็อแลว้” 
16

วนันัน้ เอซาว

เดนิทางกลบัสู่เสอรี ์
17

ส่วนยาโคบออกเดนิทางไปสุคคท เขาสรา้งบ้านสาํหรบัตน และเพงิ

สาํหรบัฝงูสตัว ์ทีน่ัน่จงึไดช้ือ่วา่สคุคท  

 

ยาโคบมาท่ีเชเคม  

  
18

เมื่อเดินทางกลบัจากปัดดานอารมั ยาโคบมาถึงเมอืงเชเคมในแผ่นดนิคานาอนั

อย่างปลอดภยั เขาตัง้กระโจมตรงหน้าเมอืง 
19

และซื้อทีน่าซึ่งเขาตัง้กระโจมจากลูกหลาน

ของฮาโมร์บดิาของเชเคม เป็นราคาหน่ึงร้อยเหรยีญเงนิ 
20

เขาสร้างพระแท่นบูชาไวท้ีน่ัน่ 

และเรยีกวา่ “เอล พระเจา้แหง่อสิราเอล”  

 

ดีนาหถ์กูข่มขืน  

34 
1
ดนีาห์บุตรหญิงของยาโคบที่เกดิจากนางเลอาร์ ออกไปเยี่ยมหญิงสาวของ

แผน่ดนินัน้ 
2
เชเคม บุตรชายของฮาโมร ์ชาวฮไีวต์ ผูป้กครองแผน่ดนินัน้เหน็นางเขา้ กจ็บั

นางไว้บงัคบัให้ร่วมหลบันอนและข่มขนืนาง 
3
แต่แล้วเขารู้สกึผูกพนักบัดนีาห์ บุตรหญิง

ของยาโคบ และรกันาง พยายามพูดปลอบใจนาง 
4
เชเคมพูดกบัฮาโมร์ บิดาของตนว่า 

“กรุณาไปสูข่อหญงิสาวคนน้ีมาเป็นภรรยาของลกูเถดิ” 
5
ยาโคบรูว้่าเชเคมทาํใหบุ้ตรหญงิ

ต้องอับอาย แต่บรรดาบุตรชายกําลังเลี้ยงสตัว์อยู่ในท้องทุ่ง ยาโคบจึงมิได้พูดอะไร

จนกระทัง่บรรดาบุตรชายกลบัมา  

 

ข้อตกลงกบัชาวเชเคม 
6
ฮาโมร์บดิาของเชเคมมาพบยาโคบเพื่อเจรจา 

7
บรรดาบุตรของยาโคบกลบัมาจาก

ทอ้งทุ่งและรูเ้รื่อง ต่างรูส้กึเป็นทุกขแ์ละโกรธมากทีเ่ชเคมเหยยีดหยามอสิราเอล โดยหลบั

นอนกบับุตรหญิงของยาโคบ ซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่ควรทํา 
8
ฮาโมร์บอกยาโคบกบับรรดาบุตรว่า 

64 

 



 

“เชเคม บุตรชายของขา้พเจา้หลงรกับุตรหญงิของท่าน ขอท่านยอมใหน้างแต่งงานกบัเขา

เถดิ 
9
เราจงเป็นทองแผ่นเดยีวกนั ท่านจงใหบุ้ตรหญงิของท่านแก่เรา และท่านจงรบับุตร

หญงิของเราไวเ้ถดิ 
10

ทา่นจงอาศยัอยู่กบัเรา แผน่ดนิอยู่ต่อหน้าท่านแลว้ ท่านจะเลอืกอยู่ที่

ใดกไ็ด ้จะคา้ขายหรอืจะครอบครองทีด่นิกไ็ด”้ 
11

เชเคมพูดกบับดิาและพีช่ายของดนีารว์่า 

“โปรดกรุณาขา้พเจา้เถดิ ขา้พเจา้จะใหทุ้กสิง่ทีท่่านเรยีกรอ้ง 
12

ท่านจะเรยีกรอ้งค่าสนิสอด

และของกํานัลจากขา้พเจา้ใหส้งูเท่าใด ขา้พเจา้กจ็ะจ่ายใหต้ามนัน้ เพยีงแต่ใหข้า้พเจา้ได้

แต่งงานกบัหญงิสาวคนน้ีเทา่นัน้”  

  
13

เชเคมทําใหด้นีาหน้์องสาวตอ้งอบัอาย บรรดาบุตรของยาโคบจงึลวงเชเคมและฮา

โมร์บดิาของเขา พูดว่า 
14

เราทําไม่ได้ เราให้น้องสาวของเราแต่งงานกบัผูท้ี่ไม่เขา้สุหนัต

ไมไ่ด ้เพราะจะเป็นเรือ่งน่าอบัอาย 
15

เราจะยอมตกลง ถา้ท่านเป็นเหมอืนกบัเรา ใหผู้ช้าย

ทุกคนเขา้สุหนัตเสยีก่อน 
16

แลว้เราจะใหบุ้ตรหญงิของเราแก่ท่าน และจะรบับุตรหญงิของ

ท่านไว้ เราจะอาศยัอยู่กบัท่าน และเป็นทองแผ่นเดยีวกนั 
17

แต่ถ้าท่านไม่ยอมเขา้สุหนัต

ตามที่เราขอร้อง เราจะนําบุตรหญิงของเรากลบัและไปจากที่น่ี” 
18

ฮาโมร์และเชเคม 

บุตรชายพอใจกบัขอ้ตกลงดงักลา่ว 
19

ชายหนุ่มรบีทาํตามเพราะเขารกับุตรหญงิของยาโคบ

มาก และเขาเป็นคนสาํคญัทีส่ดุในครอบครวัของบดิา  

  
20

ฮาโมร์กบัเชเคม บุตรชาย ไปที่ประตูเมอืง และบอกกบับรรดาผู้ชายในเมอืงนัน้

ว่า 
21

“คนเหล่าน้ีเป็นมติรกบัเรา ใหเ้ขาอาศยัอยู่ในแผ่นดนิของเราเถดิ เขาจะเดนิทางไปที่

ใดกไ็ดอ้ยา่งเสร ีแผน่ดนิน้ีกวา้งใหญ่พอสาํหรบัใหเ้ขาอยูด่ว้ย เราจะรบับุตรหญงิของเขามา

เป็นภรรยา และเราจะให้บุตรหญิงของเราแก่เขา 
22

แต่คนเหล่าน้ีจะยอมอยู่และเป็นทอง

แผ่นเดยีวกบัเราโดยมขีอ้ตกลงว่า ผูช้ายทุกคนจะตอ้งเขา้สุหนัตเหมอืนกบัเขา 
23

แพะแกะ 

ทรพัย์สมบตัแิละสตัว์เลี้ยงของเขา ก็จะเป็นของเรา ถ้าเรายอมให้พวกเขาอาศยัอยู่กบั

เรา” 
24

บรรดาชาวเมอืงนัน้ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของฮาโมรแ์ละเชเคม บุตรชาย ชาย

ทุกคนจงึเขา้สหุนตั  

 

สิเมโอนและเลวีฆ่าชาวเชเคม  
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25

สามวนัต่อมา เมื่อชายทุกคนยงัเจบ็แผลทีเ่ขา้สุหนัต บุตรสองคนของยาโคบ คอืสิ

เมโอนและเลว ีพีช่ายของดนีาห ์ถอืดาบเดนิเขา้ไปในเมอืงโดยไมม่ใีครระแวง และฆา่ผูช้าย

ทุกคน 
26

เขาใช้ดาบฆ่าฮาโมร์และเชเคม บุตรชายด้วย และนําดนีาห์ไปจากบ้านของเช

เคม 
27

บุตรชายคนอืน่ของยาโคบกรกูนัเขา้ไปทีศ่พ ปลน้เมอืงนัน้ เพื่อแกแ้คน้แทนน้องสาว

ทีถ่กูขม่ขนื 
28

เขาตอ้นฝงูแพะแกะ โค ลาและทุกสิง่ทีอ่ยู่ในเมอืงและในทุ่งนาไป 
29

พรอ้มกบั

ทรพัยส์นิอื่นๆ ทัง้หมด แลว้ยงัจบับรรดาผูห้ญงิและเดก็เป็นเชลย ยดึทุกสิง่ทีอ่ยู่ในบา้นไป

ดว้ย  

  
30

ยาโคบจงึพดูตําหนิสเิมโอนและเลววี่า “ลกูทาํใหพ้่อเดอืดรอ้นเสยีแลว้ ชาวแผน่ดนิ

น้ีทุกคน ทัง้ชาวคานาอนัและชาวเปริสซีจะเกลียดชงัพ่อ พ่อมีคนจํานวนน้อย ถ้าเขา

รว่มกนัมาโจมต ีเขากจ็ะเอาชนะพ่อ ทาํลายทัง้พอ่และครอบครวั” 
31

แต่บุตรของเขาตอบว่า 

“เราไมย่อมใหเ้ขาทาํกบัน้องสาวของเราเหมอืนหญงิแพศยาหรอก”  

  

ยาโคบท่ีเบธเอล  

35 
1
พระเจา้ตรสักบัยาโคบวา่ “จงลุกขึน้ไปเบธเอลเถดิ จงพกัอาศยัอยู่ทีน่ัน่ จงสรา้ง

พระแท่นบูชาทีน่ัน่ถวายพระเจ้าผูท้รงสําแดงพระองค์แก่ท่านเมื่อท่านหลบหนีจากเอซาว

พีช่าย”  

  
2
ยาโคบจึงบอกครอบครวั และทุกคนที่อยู่กบัตนว่า “จงทําลายรูปเคารพของคน

ต่างชาตทิี่ท่านมอียู่ให้หมด จงชําระร่างกายให้สะอาดและเปลี่ยนเสื้อผา้ 
3
เราจะออก

เดนิทางจากทีน่ี่ไปเบธเอล ทีน่ัน่พ่อจะสรา้งพระแท่นบูชาถวายพระเจา้ ผูท้รงตอบสนองคาํ

ออ้นวอนของพ่อในยามทุกขย์าก และประทบัอยู่กบัพ่อไม่ว่าพ่อไปทีใ่ด” 
4
เขาทุกคนจงึนํา

รูปเคารพของคนต่างชาติที่มอียู่และต่างหูที่เขาใส่อยู่มอบให้ยาโคบ ยาโคบฝังสิง่ของ

เหล่าน้ีไว้ใต้ต้นโอ๊กใกล้เมอืงเชเคม 
5
แล้วทุกคนออกเดนิทางชาวเมอืงที่อยู่ใกลเ้คยีงกลวั

มาก จงึไมม่ใีครตดิตามบรรดาบุตรของยาโคบ  

  
6
ยาโคบพาผูค้นของตนมาถงึเมอืงลซู หรอืเบธเอลในแผน่ดนิคานาอนั 

7
เขาสรา้งพระ

แทน่บชูาไวท้ีน่ัน่และเรยีกชือ่ทีน่ัน้วา่ เอลเบธเอล เพราะพระเจา้ ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่เขา
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ทีน่ัน่ เมือ่เขาหลบหนีจากพีช่าย 
8
นางเดโบราห ์แมน่มของนางเรเบคาหถ์งึแก่กรรม และถูก

ฝังไวใ้ตต้น้โอ๊ก ทางใตข้องเบธเอล ตน้ไมน้ัน้จงึไดช้ือ่วา่ “ตน้โอ๊กแหง่น้ําตา” 

  
9
เมือ่ยาโคบกลบัมาจากปัดดานอารมั พระเจา้ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่เขาอกี ทรงอวย

พร 
10

แล้วตรัสว่า “ท่านชื่อยาโคบตัง้แต่ น้ีไป ท่านจะไม่ชื่อยาโคบอีก แต่จะชื่อว่า 

‘อสิราเอล’” เขาจงึไดช้ือ่วา่อสิราเอล  

  
11

พระเจา้ตรสักบัเขาอกีว่า “เราคอืพระเจา้ผูท้รงสรรพานุภาพ จงมลีกูมากและเพิม่

จํานวนขึ้น ท่านจะให้กําเนิดแก่ชนชาติหน่ึง ยิ่งกว่านัน้จะให้กําเนิดแก่ชนหลายชาต ิ

ลูกหลานบางคนของท่านจะเป็นกษตัรยิ์ 
12

แผ่นดนิที่เรามอบแก่อบัราฮมัและอสิอคัเราจะ

มอบใหท้า่นและลกูหลานทีจ่ะมาภายหลงั” 
13

แลว้พระเจา้เสดจ็ขึน้ไปจากยาโคบ  

  
14

ยาโคบตัง้เสาหนิขึน้ตรงทีท่ีพ่ระองคต์รสักบัเขา เขาเทเครื่องดื่มถวายและเทน้ํามนั

บนยอดเสานัน้ 
15

ยาโคบเรยีกสถานทีท่ีพ่ระเจา้ตรสักบัเขาวา่ “เบธเอล”  

  

นางราเคลถึงแก่กรรมหลงัคลอดเบนยามิน  

  
16

ทุกคนออกเดนิทางจากเบธเอล เมื่อจวนจะถึงเมอืงเอฟราทาห์ นางราเคลคลอด

บุตร นางคลอดบุตรยาก 
17

ขณะที่ความเจบ็ปวดทวขีึ้นจนถงึที่สุด หมอตําแยบอกนางว่า 

“อย่ากลวัเลย บุตรคนน้ีเป็นชาย” 
18

นางราเคลกําลงัจะสิน้ใจ ขณะทีน่างหายใจครัง้สุดทา้ย

นางเรยีกชือ่บุตรนัน้วา่เบนโอนี แต่บดิาตัง้ชือ่บุตรวา่เบนยามนิ 
19

เมือ่นางราเคลถงึแก่กรรม 

ยาโคบฝังนางไวต้ามทางทีไ่ปเมอืงเอฟราธาห ์คอื เมอืงเบธเลเฮม 
20

ยาโคบตัง้เสาหนิไวท้ี่

หลุมศพของนาง เสาหนิทีห่ลุมศพของนางราเคลยงัคงอยูท่ีน่ัน่จนถงึวนัน้ี  

 

รเูบนล่วงเกินบิดา 

  
21

อสิราเอลออกเดนิทางต่อไป และตัง้กระโจมเลยมกิดลัเอเดอรไ์ป 
22

ขณะทีอ่สิราเอล

อยูใ่นแผน่ดนินัน้ รเูบนไปหลบันอนกบับลิฮาห ์ภรรยาของบดิา และอสิราเอลกร็ูเ้รือ่งน้ี 
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บตุรสิบสองคนของยาโคบ  

  ยาโคบมบุีตรชายสบิสองคน 
23

บุตรของนางเลอาห์คอืรูเบน ซึ่งเป็นบุตรชายคนโต

ของยาโคบ สเิมโอน เลว ียูดาห์ อสิสาคาร์และเศบูลุน 
24

บุตรของนางราเคลคอืโยเซฟและ

เบนยามนิ 
25

บุตรของบลิฮาห์ ทาสหญิงของนางราเคลคอืดานและนัฟทาล ี
26

บุตรของ

ศลิปาห ์ ทาสหญงิของนางเลอาหค์อืกาดและอาเชอร์ ทัง้หมดน้ีเป็นบุตรชายของยาโคบที่

เกดิในปัดดานอารมั  

 

มรณกรรมของอิสอคั  

  
27

ยาโคบกลบัมาหาอสิอคั บดิาของเขาทีม่มัเร ทีค่รียิาทอารบา คอืเฮโบรน อบัราฮมั

และอสิอคัเคยอาศยัอยูอ่ยา่งคนแปลกถิน่ทีน่ัน่ 
28

อสิอคัมอีายุหน่ึงรอ้ยแปดสบิปี 
29

กส็ิน้ชวีติ 

เขามชีวีติอยา่งผาสกุจนถงึวยัชรา จงึสิน้ชวีติ ไปอยูร่ว่มกบับรรดาบรรพบุรุษ เอซาวและยา

โคบ บุตรชายทัง้สองคนชว่ยกนัฝังศพของเขา  

 

ภรรยาและบตุรของเอซาวในแผน่ดินคานาอนั  

36 
1
บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรหลานของเอซาว หรอืเอโดม 

2
เอซาวแต่งงานกบัหญงิ

ชาวคานาอนัสามคนคอือาดาห ์บุตรหญงิของเอโลน ชาวฮติไทต ์โอโฮลบีามาห ์บุตรหญงิ

ของอานาห์ ซึ่งเป็นบุตรชายของศเิบโอน ชาวโฮร ี
3
และบาเสมทั บุตรหญงิของอชิมาเอล 

และน้องสาวของเนบาโยท 
4
อาดาหใ์หก้ําเนิดเอลฟัีสแก่เอซาว บาเสมทัใหก้ําเนิดเรอเูอล 

5

โอโฮลบีามาห์ใหก้ําเนิดเยอูช ยาลามและโคราห์ คนเหล่าน้ีลว้นเป็นบุตรชายของเอซาวที่

เกดิในแผน่ดนิคานาอนั 

เอซาวย้ายภมิูลาํเนา  

  
6
เอซาวพาภรรยา บุตรชาย บุตรหญงิ และผูค้นทัง้หมดในบ้าน พรอ้มทัง้ฝงูแพะแกะ 

ฝงูสตัว์ และทรพัย์สมบตัทิัง้หมดทีห่ามาไดใ้นแผ่นดนิคานาอนั ออกเดนิทางไปยงัแผน่ดนิ

เสอรี ์ห่างจากยาโคบน้องชาย 
7
ทัง้สองคนมทีรพัยส์มบตัมิากจนอยู่ร่วมกนัไมไ่ด ้แผน่ดนิที่
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เขาทัง้สองคนอาศยัอยู่กไ็ม่มทุี่งหญ้าพอสําหรบัฝงูสตัว์ของคนทัง้สอง 
8
เอซาวจงึไปอาศยั

อยูใ่นแถบภเูขาเสอรี ์เอซาวคอืเอโดม 

  บตุรหลานของเอซาวท่ีเสอีร ์ 

  
9
บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรหลานของเอซาว บรรพบุรุษของชาวเอโดม ในแถบภเูขาเสอรี ์ 

  
10

ต่อไปน้ีเป็นชื่อบุตรชายของเอซาว คอื เอลฟัีส บุตรของอาดาห์ ภรรยาของเอซาว 

และเรอเูอล บุตรชายของอาเสมทั ภรรยาของเอซาว  

  
11

บุตรชายของเอลฟัีส คอื เทมาน โอมาห ์เศโฟ กาทาและเคนัส 
12

เอลฟัีสบุตรของเอ

ซาวมนีางบาํเรอชื่อทมินาซึง่ใหก้ําเนิดอามาเลขแก่เอลฟัีส คนเหล่าน้ีลว้นเป็นบุตรชายของ

อาดาห ์ภรรยาของเอซาว  

  
13

บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรชายของเรอูเอล คอื นาหทั เศราห์ชมัมาห์และมสิซาห์ คน

เหลา่น้ีลว้นเป็นบุตรชายของบาเสมสั ภรรยาของเอซาว  

  
14

บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรชายของโอโฮลบีามาห์ ภรรยาของเอซาว บุตรหญิงของอา

นาห ์ซึง่เป็นบุตรชายของศเิบโอน นางใหก้าํเนิดเยอชูยาลาม และโคราหแ์ก่เอซาว 

  

หวัหน้าเผา่ของชาวเอโดม  

  
15

บุคคลต่อไปน้ีเป็นหวัหน้าเผา่ของเอซาว  

  บุตรหลานของเอลฟัีส บุตรคนโตของเอซาว คอื หวัหน้าเผ่าเทมาน โอมาร์ เศโฟ 

เคนัส 
16

โคราห์ กาทามและอามาเลข บุคคลเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าเผ่าเกิดจากเอลฟัีส ใน

แผน่ดนิเอโดม เขาเป็นบุตรหลานของอาดาห ์ 

  
17

บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรหลานของเรอเูอล บุตรชายของเอซาว คอื หวัหน้าเผา่นาหทั 

เศราห ์ชมัมาห ์และมสิซาห ์บุคคลเหลา่น้ีเป็นหวัหน้าเผา่เกดิจากเรอเูอล ในแผน่ดนิเอโดม 

เขาเป็นบุตรหลานของบาเสมทั ภรรยาของเอซาว  

  
18

บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรหลานของโอโฮลบีามาห ์ภรรยาของเอซาว คอืหวัหน้าเผา่เย

อูช ยาลาม และโคราห์ บุคคลเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าเผ่าซึ่งเกดิจากโอโฮลบีามาห์ บุตรหญิง

ของอานาห ์และภรรยาของเอซาว 
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19

บุคคลเหลา่น้ีเป็นบุตรชายของเอซาว คอืเอโดม และเป็นหวัหน้าเผา่ต่างๆ  

 

บตุรหลานของเสอีร ์ชาวโฮรี  

  
20

บุคคลต่อไปน้ีเป็นบุตรชายของเสอรี ์ชาวโฮร ีซึง่อาศยัอยู่ในแผน่ดนินัน้ คอื โลทาน 

โชบาล ศเิบโอน อานาห์ 
21

ดโีชน เอเซอร์ และดชีาน บุคคลเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าเผ่าชาวโฮร ี

ที่เกิดจากเสอรี์ ในแผ่นดนิเอโดม 
22

บุตรชายของโลทาน คอื โฮรแีละเฮมมั และน้องสาว

ของโลทานคือทิมนา 
23

บุตรชายของโชบาน คือ อลัวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และ

โอนัม 
24

บุตรชายของศเิบโอน คอื อยัยาห์ อานาห์ อานาห์ผูน้ี้เป็นผูพ้บบ่อน้ําร้อนในถิ่น

ทุรกนัดารขณะกําลงัเลีย้งลาของศเิบโอน บดิาของตน 
25

บุตรชายของอานาห ์คอืดโีชนและ

บุตรหญิงคือโอโฮลีบามาห์ 
26

บุตรชายของดีโชน คือ เฮมดาน เอชบาน อิธราน และ

เคราน 
27

บุตรชายของเอเซอร ์คอื บลิฮาน ศาวาน และอาขาน 
28

บุตรชายของดชีาน คอื อสู

และอารนั  

  
29

บุคคลเหลา่น้ีเป็นหวัหน้าเผา่โฮร ีคอื หวัหน้าเผา่โลทาน โชบาล ศเิบโอน อานาห ์
30

ดโีชน เอเซอร์ และดชีาน บุคคลเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าชาวโฮร ีตามเผา่ของตน ในแผน่ดนิเส

อรี ์ 

 

กษตัริยช์าวเอโดม  

  
31

กษตัรยิต์่อไปน้ีทรงปกครองแผน่ดนิเอโดมก่อนทีจ่ะมกีษตัรยิ์ปกครองอสิราเอล 
32

เบลา บุตรของเบโอร์ เป็นกษตัรยิ์ปกครองเอโดม มเีมอืงหลวงชื่อดนิฮาบาห์ 
33

เมื่อเบลา

สิ้นพระชนม์ โยบบั บุตรของเสราห์ จากเมอืงโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน 
34

เมื่อโยบบั

สิ้นพระชนม์ หุชาม จากแผ่นดินของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน 
35

เมื่อหุชาม

สิน้พระชนม ์ฮาดดับุตรของเบดดั ผูป้ราบชาวมเีดยีนในแผน่ดนิโมอบั ขึน้ครองราชย์แทน 

มเีมอืงหลวงชื่ออาวที 
36

เมือ่ฮาดดัสิน้พระชนม ์สมัลาหจ์ากมสัเรคาหข์ึน้ครองราชยแ์ทน 
37

เมื่อสมัลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบธฮานาฮาร์ขึ้นครองราชย์แทน 
38

เมื่อชาอูล

สิน้พระชนม ์บาอลัฮานันบุตรของอคัโบรข์ึน้ครองราชยแ์ทน 
39

เมือ่บาอลัฮานันบุตรของอคั
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โบร์สิน้พระชนม ์ฮาดาร์ ขึน้ครองราชย์แทน มเีมอืงหลวงชื่อปาอู มเหสขีองพระองค์ทรง

พระนามวา่เมเหทาเบล เป็นบุตรหญงิของมทัเรด ซึง่เป็นบุตรสาวของเมซาหบั  

 

หวัหน้าเผา่คนอ่ืนๆ ของเอโดม  

  
40

ต่อไปน้ี เป็นชื่อหวัหน้าเผ่าของเอซาว ตามเผ่าและตามที่อยู่ของแต่ละคน คือ 

หวัหน้าเผา่ทมินา อลัวาห ์เยเธท 
41

โอโฮลบีามาห ์เอลาห ์ปิโนน 
42

เคนัส เทมาน มบิซาร ์
43

มกัดเีอล และอริาม บุคคลเหลา่น้ีเป็นหวัหน้าเผา่ของเอโดม ตามทีเ่ขาอาศยัอยู่ในแผน่ดนิที่

เขาครอบครอง เอซาวผูน้ี้เป็นบรรพบุรุษของชาวเอโดม  

37 
1
แต่ยาโคบยงัคงอาศยัอยูใ่นแผน่ดนิทีบ่ดิาของเขาอาศยัอยูอ่ยา่งคนแปลกถิน่ คอื 

แผน่ดนิคานาอนั 

 

. เรื่องเล่าเก่ียวกบัโยเซฟ 

 

  โยเซฟกบัพ่ีชายทัง้สิบคน  

  
2
ต่อไปน้ีเป็นเรือ่งครอบครวัของยาโคบ  

  โยเซฟอายุสบิเจด็ปี เขาดูแลฝงูแพะแกะอยู่กบับรรดาพีช่าย เขาเป็นหนุ่มและอยู่กบั

บุตรของบลิฮาห์และศลิปาห์ ภรรยาของบดิา โยเซฟรายงานสิง่ไมด่ไีม่งามทีพ่ีช่ายทําให้

บดิารู ้ 

  
3
ยาโคบรกัโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่นๆ เพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแล้ว 

ยาโคบตดัเสือ้ยาวทีส่วยเป็นพเิศษใหโ้ยเซฟ 
4
เมือ่พีช่ายเหน็ว่าบดิารกัโยเซฟมากกว่าบุตร

คนอืน่ๆ ต่างกเ็กลยีดชงัเขามากจนไมย่อมพดูดดีว้ย  

  
5
วนัหน่ึง โยเซฟฝัน เขาเล่าความฝันใหพ้ีช่ายฟัง พีช่ายจงึเกลยีดชงัเขามากยิง่ขึน้ 

6

โยเซฟเล่าว่า “ฟังความฝันของน้องซ ิ
7
น้องฝันว่า เราทุกคนกําลงัมดัฟ่อนขา้วอยู่ในทุ่งนา 

ฟ่อนขา้วของน้องลุกขึน้ตัง้ตรง สว่นฟ่อนขา้วของพวกพี่ๆ  กเ็ขา้มาหอ้มลอ้ม และกราบไหว้

ฟ่อนขา้วของน้อง” 
8
พีช่ายยอ้นถามวา่ “น้องตอ้งการเป็นกษตัรยิป์กครองพวกเราหรอื” เขา
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ยิง่เกลยีดชงัโยเซฟมากขึน้ เพราะเรื่องฝันทีโ่ยเซฟเล่าใหฟั้ง 
9
ต่อมา โยเซฟฝันอกี เขาเล่า

ให้พี่ชายฟัง “ฟังซ ิน้องฝันอกีแล้ว ในฝันน้องเห็นดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์และดาวสบิเอ็ด

ดวงมากราบไหวน้้อง” 
10

โยเซฟเล่าฝันน้ีใหบ้ดิาและพีช่ายฟัง ยาโคบตําหนิเขาว่า “ลกูฝัน

อะไรกนั พวกเราทุกคน ทัง้พอ่แม ่กบัพี่ๆ  ของลกูจะตอ้งมากราบลงทีพ่ืน้ต่อหน้าลกูกระนัน้

หรอื” 
11

บรรดาพีช่ายจงึอจิฉาโยเซฟ แต่บดิาไตรต่รองถงึเรือ่งน้ี  

  

พ่ีชายขายโยเซฟ  

  
12

พีช่ายของโยเซฟไปเลีย้งแพะแกะของบดิาในบรเิวณเมอืงเชเคม 
13

อสิราเอลบอกโย

เซฟว่า “พี่ๆ  ของลูกกําลงัเลี้ยงแพะแกะอยู่ทีเ่ชเคม มาซ ิพ่อจะส่งลูกไปพบเขา” โยเซฟ

ตอบว่า “ลูกพรอ้มแลว้” 
14

บดิาพูดว่า “ไปดูซวิ่าพี่ ๆ ของลูกสบายดอียู่หรอื ฝงูแพะแกะ

เรยีบรอ้ยดหีรอื แลว้กลบัมาบอกพอ่” บดิาจงึสง่โยเซฟเดนิทางจากหุบเขาเฮโบรน โยเซฟก็

มาถงึเชเคม  

  
15

ชายคนหน่ึงเหน็เขาเดนิอยู่ในทอ้งทุ่ง จงึถามว่า “กําลงัหาอะไร” 
16

โยเซฟตอบว่า 

“กําลงัตามหาพีช่าย โปรดบอกขา้พเจา้เถดิว่า เขาเลี้ยงแพะแกะอยู่ทีไ่หน” 
17

ชายคนนัน้

ตอบว่า “เขายา้ยจากทีน่ี่ไปแลว้ ขา้พเจา้ไดย้นิเขาพดูกนัว่า จะไปเมอืงโดธาน” โยเซฟจงึ

ตามไปพบพีช่ายทีเ่มอืงโดธาน  

  
18

พีช่ายเหน็โยเซฟแต่ไกลก่อนทีโ่ยเซฟจะมาถงึ จงึวางแผนจะฆ่าเสยี 
19

เขาปรกึษา

กนัวา่ “ดซู ิเจา้คนชา่งฝันมาแลว้ 
20

มาเถดิ เราจงฆา่มนั โยนศพมนัลงไปในบ่อ แลว้บอกว่า 

สตัวป่์ากดักนิมนัแลว้ เราจะไดเ้หน็กนัวา่ ฝันของมนัจะเป็นจรงิเพยีงใด”  

  
21

รูเบนไดย้นิเขา้กห็าทางจะช่วยโยเซฟใหพ้้นจากมอืน้องๆ ของตน จงึพูดว่า “อย่า

ถงึกบัเอาชวีติกนัเลย” 
22

รเูบนยงัเสรมิอกีวา่ “อยา่หลัง่เลอืดเลย เพยีงแต่โยนมนัทิง้ไวใ้นบ่อ 

ในถิน่ทุรกนัดารกพ็อแลว้ อย่าทาํรา้ยมนัเลย” รเูบนแนะนําเช่นน้ีเพื่อช่วยโยเซฟใหพ้น้จาก

มอืของพีช่าย แลว้จะนําไปสง่คนืใหบ้ดิา 
23

เมือ่โยเซฟมาถงึ พีช่ายกช็่วยกนัจบัเขาถอดเสือ้

ยาวที่สวยเป็นพิเศษซึ่งเขาสวมอยู่ 
24

แล้วโยนเขาลงไปในบ่อ บ่อนัน้แห้งไม่มน้ํีา 
25

แล้ว

พีช่ายทุกคนกน็ัง่ลงกนิอาหาร  
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  ทนัใดนัน้ เขาเงยหน้าขึ้น เหน็กองคาราวานของชาวอชิมาเอลกําลงัเดนิทางมาจาก

แควน้กเิลอาดจะไปอยีปิต์ มอีฐูบรรทุกยางสน เครื่องเทศ และยางไมห้อมมาดว้ย 
26

ยดูาห์

จงึแนะนําพีน้่องว่า “ถา้เราฆา่น้อง และกลบเลอืดไว ้ จะไดอ้ะไรขึน้มาเล่า 
27

เราจงขายน้อง

แก่ชาวอิชมาเอลดี กว่า เราจะได้ไม่ต้องทําร้ายเขา เพราะเขาก็ยังเป็นน้องและเป็น

สายเลอืดเดยีวกนักบัเรา” พีน้่องทุกคนกเ็หน็ดว้ย  

  
28

เวลานัน้ พอ่คา้ชาวมเีดยีนผา่นมา พี่ๆ  จงึดงึโยเซฟขึน้จากบ่อ แลว้ขายใหแ้ก่ชาวอิ

ชมาเอลเป็นราคาเงนิหนกัยีส่บิบาท พอ่คา้เหล่าน้ีจงึพาโยเซฟไปอยีปิต์ 
29

เมือ่รเูบนกลบัไป

ที่บ่อ ไม่พบโยเซฟ จงึฉีกเสื้อผา้ของตนแสดงความเสยีใจ 
30

แล้วกลบัไปหาน้องๆ พูดว่า 

“เดก็ไมอ่ยูท่ีน่ัน่แลว้ ฉนัจะทาํอยา่งไรด”ี  

  
31

พีช่ายของโยเซฟจงึฆา่แพะตวัหน่ึง เอาเสือ้ยาวของเขาจุม่เลอืดแพะ 
32

สง่เสือ้นัน้ไป

ใหบ้ดิาด ูพรอ้มกบับอกวา่ “เราพบเสือ้น้ี พอ่จงดเูถดิวา่เป็นเสือ้ของลกูพอ่หรอืไม”่ 
33

ยาโคบ

จาํได ้พดูวา่ “ใช่แลว้ เป็นเสือ้ของลกูฉนั สตัวร์า้ยคงกดักนิเขาแลว้ โยเซฟคงถูกมนัฉีกเน้ือ

ละเอยีดแลว้” 
34

ยาโคบฉีกเสือ้ผา้ของตน เอาผา้กระสอบมาคาดเอว แสดงความเสยีใจ เขา

ไว้ทุกข์ให้บุตรชายอยู่หลายวนั 
35

บุตรชายและบุตรหญิงทุกคนปลอบโยนเขา แต่เขาไม่

ยอมรบัการปลอบโยน พูดว่า “ฉันจะไว้ทุกข์จนกว่าจะไปอยู่กบัลูกของฉันในแดนผูต้าย” 

แลว้รํ่าไหถ้งึโยเซฟต่อไป  

  
36

ชาวมเีดยีนขายโยเซฟในอยีปิต์ใหแ้ก่โปทฟิาร์ ที่ปรกึษาของกษตัรยิฟ์าโรห์และ

ผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองค ์ 

 

ยดูาหก์บันางทามาร ์ 

38 
1
ในเวลานัน้ ยูดาห์แยกตนจากพีน้่อง ไปอาศยัอยู่กบัชาวอดุลลมัคนหน่ึงชื่อฮี

ราห์ 
2
เมื่ออยู่ที่นัน่ ยูดาห์เห็นบุตรหญิงของชูวา ชาวคานาอนัคนหน่ึงก็แต่งงานและหลบั

นอนกบันาง 
3
นางตัง้ครรภแ์ละคลอดบุตรชาย ตัง้ชือ่เขาวา่ เอร ์

4
นางตัง้ครรภ์อกี และคลอด

บุตรชาย ตัง้ชือ่เขาวา่โอนนั 
5
นางคลอดบุตรชายอกีคนหน่ึง ตัง้ชื่อเขาว่าเชลาห ์นางอยู่ทีเ่ค

ซบีเมือ่คลอดเชลาห ์ 
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6
ยดูาห์หาภรรยาใหเ้อร์ บุตรชายคนโต นางมชีื่อว่าทามาร์ 

7
แต่เอร์ บุตรคนโตของยู

ดาหป์ระพฤตชิัว่รา้ยเฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์พระยาหเ์วหจ์งึทรงประหารชวีติเขา 
8
ยู

ดาห์พูดกบัโอนันว่า “ลูกจงไปหลบันอนกบัภรรยาม่ายของพี่ชายลูกเถดิ จงทําหน้าทีข่อง

น้องชายสามขีองนาง ทาํใหพ้ีช่ายของลกูมผีูส้บืสกุลต่อไป” 
9
โอนันรูว้่าบุตรทีเ่กดิจะไมไ่ด้

เป็นบุตรของตน ดงันัน้ทุกครัง้ทีเ่ขาหลบันอนกบัภรรยาม่ายของพีช่าย เขากป็ล่อยน้ําอสุจิ

ทิง้ไป เพือ่จะไมม่บุีตรสบืสกุลของพีช่าย 
10

พระยาหเ์วหไ์มพ่อพระทยัทีเ่ขากระทาํเช่นน้ี จงึ

ทรงประหารชวีติเขาดว้ย 
11

ยูดาห์จงึบอกทามาร ์บุตรสะใภ้ว่า “จงกลบัไปอยู่บา้นบดิาของ

ลูกก่อนเถดิ เป็นม่ายคอยไปจนกว่าเชลาห์ ลูกของพ่อจะโตพอที่จะมภีรรยาได ้ยูดาห์พูด

ดงัน้ี เพราะกลวัวา่เชลาหจ์ะตายเหมอืนพีช่ายทัง้สองคน” นางทามารจ์งึกลบัไปอยู่บา้นบดิา

ของตน 

  
12

หลายปีต่อมา บุตรหญงิของชวูา ภรรยาของยดูาห์ถงึแก่กรรม เมื่อพน้เวลาไวทุ้กข์

แลว้ ยูดาหก์บัเพื่อนชื่อฮรีาห ์ชาวอดุลลมักไ็ปพบคนตดัขนแกะทีเ่มอืงทมินาห ์
13

มผีูบ้อก

นางทามาร์ว่า “บดิาของสามเีธอกําลงัไปเมอืงทมินาห์เพื่อตดัขนแกะ” 
14

นางจงึถอดชุด

แมม่า่ยทีส่วมอยู่ออก เอาผา้คลุมหน้าพรางตวั ไปนัง่อยู่ตรงทางเขา้เอนาอมิ ซึง่อยู่ระหว่าง

ทางไปเมอืงทมินาห ์นางเหน็วา่ เชลาหโ์ตแลว้ แต่ยดูาหย์งัไมใ่หน้างเป็นภรรยาของเขา  

  
15

เมือ่ยดูาหเ์หน็นางเขา้ กค็ดิว่านางเป็นหญงิโสเภณี เน่ืองจากนางมผีา้ปิดหน้าไว ้
16

จงึเขา้ไปหานางทีร่มิถนน พดูวา่ “ขอใหฉ้นัหลบันอนกบัเธอเถดิ” ยดูาหไ์มรู่ว้่านางเป็นบุตร

สะใภ้ของตน นางถามว่า “ท่านจะใหอ้ะไรดฉิันถ้าดฉินัหลบันอนกบัท่าน” 
17

ยูดาหต์อบว่า 

“ฉันจะส่งลูกแพะจากฝงูมาให้ตวัหน่ึง” นางตอบว่า “ตกลง ท่านจะใหอ้ะไรไว้เป็นมดัจํา

จนกว่าจะสง่ลกูแพะมาให”้ เขาถามว่า 
18

“ฉนัจะตอ้งใหอ้ะไรเป็นมดัจาํแก่เธอล่ะ” นางตอบ

ว่า “ขอตรา เชอืกรอ้ยตรา และไมเ้ทา้ทีท่่านถอือยู่น้ี” เขากส็ง่สิง่เหล่าน้ีใหน้าง และไปหลบั

นอนกบันาง นางก็ตัง้ครรภ์กบัเขา 
19

แล้วนางก็จากไป เอาผ้าคลุมออก สวมชุดแม่ม่าย

ตามเดมิ  

  
20

ยูดาห์ใหเ้พื่อนชาวอดุลลมันําลูกแพะไปแลกเอาของมดัจําคนืจากหญิงคนนัน้ แต่

เขาหานางไม่พบ 
21

เขาจึงถามผู้คนที่อยู่แถบนัน้ว่า “หญิงโสเภณีซึ่งเคยอยู่รมิถนนที่เอ
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นาอมิไปไหน” คนเหล่านัน้ตอบว่า “ทีน่ัน่ไมเ่คยมหีญงิโสเภณีเลย” 
22

เขาจงึกลบัไปหายู

ดาห ์บอกวา่ “ขา้พเจา้หาหญงินัน้ไมพ่บ ยิง่กวา่นัน้ ผูค้นแถวนัน้บอกว่า ทีน่ัน่ไมเ่คยมหีญงิ

โสเภณีเลย” 
23

ยูดาห์กพ็ูดว่า “ใหน้างเกบ็ของมดัจาํไวเ้ถดิ มฉิะนัน้คนจะหวัเราะเยาะเรา 

ขา้พเจา้ไดส้ง่ลกูแพะตวัน้ีไปใหน้างแลว้ แต่ทา่นหานางไมพ่บ”  

  
24

ประมาณสามเดอืนต่อมา มผีูม้าบอกยูดาห์ว่า “ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านมชีู ้และ

ตัง้ครรภแ์ลว้” ยดูาหจ์งึสัง่วา่ “จงนําตวันางไปเผาไฟ” 
25

ขณะทีเ่ขาพานางออกไป นางกฝ็าก

คนไปบอกบดิาของสามวี่า “ดฉินัตัง้ครรภ์กบัชายทีเ่ป็นเจา้ของสิง่ของเหล่าน้ี” และยงัเสรมิ

ว่า “ดูใหด้ซีวิ่า ตรา เชอืกรอ้ยตรา และไมเ้ทา้น้ีเป็นของใคร” 
26

ยูดาห์ก็จําของของตนได ้

และพดูว่า “นางทาํถูกตอ้ง ขา้พเจา้ซเิป็นฝ่ายทําผดิ ทีไ่ม่ไดย้กนางใหเ้ชลาห์บุตรชายของ

ขา้พเจา้” ยดูาหก์ไ็มไ่ดห้ลบันอนกบันางอกี  

  
27

เมื่อถงึกําหนดคลอด ก็ปรากฏว่านางมบุีตรฝาแฝด 
28

ระหว่างการคลอด บุตรคน

หน่ึงยื่นมอืออกมาก่อน หญิงทําคลอดจงึเอาด้ายแดงผูกขอ้มอืไว้ พลางพูดว่า “คนน้ีเกิด

ก่อน” 
29

แต่เด็กนัน้หดมอืกลบั บุตรอกีคนหน่ึงจงึคลอดออกมาก่อน หญิงทําคลอดก็ว่า 

“ทาํไมเจา้จงึแหวกออกมาก่อน” เขาจงึไดช้ื่อว่าเปเรศ 
30

แลว้คนพีก่ค็ลอดออกมามดีา้ยแดง

ผกูขอ้มอือยู ่เขาจงึไดช้ือ่วา่เศราห ์ 

 

โยเซฟในบา้นของโปทิฟาร ์

  39 
1
โยเซฟถูกพาตวัไปอยีปิต์ โปทฟิาร์ ชาวอยีปิต์ ทีป่รกึษาของกษตัรยิ์ฟาโรห ์

และผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองค์ ซื้อโยเซฟมาจากชาวอชิมาเอลทีพ่าเขามาทีน่ัน่ 
2

พระยาห์เวห์สถติกบัโยเซฟ ทรงกระทําให้กจิการงานทีเ่ขาทําประสบความสาํเรจ็ โยเซฟ

อาศยัอยู่ในบ้านของเจา้นายชาวอยีปิต์ 
3
เจา้นายเหน็ว่าพระยาหเ์วหส์ถติกบัเขา และโปรด

ใหทุ้กสิง่ทีโ่ยเซฟทาํประสบความสาํเรจ็ 
4
จงึพอใจโยเซฟ ใหเ้ขาเป็นผูร้บัใชส้ว่นตวั แต่งตัง้

ให้เขาดูแลบ้าน และทรพัย์สมบตัิทัง้ปวง 
5
นับแต่เวลาที่โปทฟิาร์ให้โยเซฟดูแลบ้านและ

ทรพัยส์มบตัทิัง้ปวง พระยาหเ์วหท์รงอวยพระพรครอบครวัของชาวอยีปิต์คนนัน้เพราะเหน็

แก่โยเซฟ พระยาห์เวห์ทรงอวยพระพรทุกสิง่ทีเ่ขาม ีทัง้ในบ้านและในทุ่งนา 
6
โปทฟิาร์จงึ
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มอบหมายทุกสิง่ที่เขามใีห้โยเซฟดูแล ไม่สนใจและไม่ห่วงใยสิง่ใดเลย นอกจากอาหารที่

เขากนิเทา่นัน้ 

 

โยเซฟและภรรยาของโปทิฟาร ์

  โยเซฟมรีูปร่างสง่างามหน้าตาด ี
7
หลงัจากที่โยเซฟอยู่ที่บ้านของโปทฟิาร์ไม่นาน 

ภรรยาของเจา้นายมองโยเซฟดว้ยความเสน่หา ชวนเขาว่า “มาหลบันอนกบัฉนัเถดิ” 
8
แต่

เขาปฏเิสธ บอกนางว่า “เมือ่ขา้พเจา้อยู่ทีน่ี่ เจา้นายของขา้พเจา้ไมต่อ้งกงัวลใจกบัสิง่ใดใน

บา้น เขามอบหมายใหข้า้พเจา้ดแูลทุกสิง่ทีเ่ขาม ี
9
ขา้พเจา้มอีาํนาจในบา้นน้ีเท่ากบัเขา เขา

ไม่ไดห้วงสิง่ใดไว้จากขา้พเจ้าเลย นอกจากท่าน ซึ่งเป็นภรรยาของเขา ขา้พเจ้าจะทําสิง่

เลวรา้ยมากเช่นน้ีและทําบาปผดิต่อพระเจา้ไดอ้ย่างไร” 
10

แมว้่านางจะชกัชวนโยเซฟวนั

แลว้วนัเลา่ เขากไ็มย่อมไปหลบันอนหรอือยูใ่กลน้าง  

  
11

แต่แลว้วนัหน่ึง เมือ่โยเซฟเขา้มาทํางานในบ้าน ไม่มผีูร้บัใชค้นอื่นอยู่ทีน่ัน่ 
12

นาง

เขา้มาดงึเสือ้เขาไว ้ชวนว่า “มาหลบันอนกบัฉนัเถดิ” แต่โยเซฟวิง่หนีออกไปขา้งนอก ทิ้ง

เสือ้ไวใ้นมอืนาง 
13

เมือ่เหน็ว่าเขาทิง้เสือ้ไวใ้นมอืและวิง่หนีออกไปขา้งนอก 
14

นางจงึตะโกน

เรยีกผูร้บัใชบ้อกวา่ “ดน่ีูส ิสามขีองฉนัพาชาวฮบีรคูนน้ีเขา้มาเพือ่ดหูมิน่ฉนั เขาเขา้มาชวน

ใหฉ้นัหลบันอนกบัเขา แต่ฉันตะโกนเสยีงดงั 
15

เมือ่เขาไดย้นิฉันตะโกนกเ็ลยทิ้งเสือ้ไวก้บั

ฉนั วิง่ออกไปขา้งนอก”  

  
16

นางเกบ็เสือ้ของโยเซฟไวจ้นเจา้นายของเขากลบับา้น 
17

แลว้กเ็ล่าใหเ้ขาฟังเรื่อง

เดยีวกนัวา่ “ทาสชาวฮบีรทูีท่า่นพามาอยูก่บัเรา ดหูมิน่ดฉินั 
18

แต่เมือ่ดฉินัรอ้งตะโกน เขาก็

ทิง้เสือ้ไวก้บัดฉิัน วิง่หนีไปขา้งนอก” 
19

เจา้นายโกรธมาก เมื่อไดย้นิภรรยาฟ้องว่า “ทาส

ของทา่นทาํกบัดฉินัอยา่งน้ี”
 20

เจา้นายของโยเซฟจงึสัง่ใหจ้บัเขาขงัไวใ้นคุกทีข่งันักโทษของ

กษตัรยิ ์ 

 

โยเซฟในคกุ  
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  โยเซฟถูกขงัอยู่ในคุก 
21

แต่พระยาห์เวห์สถติกบัโยเซฟ และทรงสาํแดงความรกั

มัน่คงต่อเขา ทําให้ผู้คุมพอใจ 
22

ผู้คุมมอบหมายให้เขาดูแลนักโทษทุกคนในคุก ให้

รบัผดิชอบทุกสิง่ที่ต้องทําที่นัน่ 
23

ผูคุ้มไม่ต้องกงัวลสิง่ใดที่โยเซฟทํา เพราะพระยาห์เวห์

สถติกบัเขา พระยาหเ์วห ์ทรงบนัดาลใหทุ้กสิง่ทีเ่ขาทาํประสบความสาํเรจ็  

  

โยเซฟทาํนายฝันให้ข้าราชการของกษตัริยฟ์าโรห ์ 

40 
1
ต่อมาไม่นาน พนักงานถวายน้ําจณัฑ์และพนักงานเครื่องเสวยของกษตัรยิ์

อยีปิต์ไดก้ระทําผดิต่อเจา้นายของตน คอืกษตัรยิ์อยีปิต์ 
2
กษตัรยิฟ์าโรห์กริว้ขา้ราชการทัง้

สองคนน้ี คอืหวัหน้าพนกังานถวายน้ําจณัฑแ์ละหวัหน้าพนักงานเครื่องเสวย 
3
รบัสัง่ใหจ้อง

จาํไวใ้นคุกทีบ่้านของผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองค์ในคุกเดยีวกนักบัทีโ่ยเซฟถูกจอง

จาํอยู่ 
4
ผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองคม์อบคนทัง้สองใหโ้ยเซฟดแูล ทัง้สองคนถูกจอง

จําอยู่เป็นเวลานาน 
5
ขณะที่ถูกจองจําอยู่นัน้ ทัง้พนักงานถวายน้ําจณัฑ์และพนักงาน 

เครือ่งเสวยของกษตัรยิอ์ยีปิต์ ต่างกฝั็นในคนืเดยีวกนั ความฝันของแต่ละคนมคีวามหมาย

พิเศษ 
6
เมื่อโยเซฟมาหาเขาในตอนเช้า ก็เห็นว่าทัง้คู่มใีบหน้าเศร้าหมอง 

7
เขาจึงถาม

ขา้ราชการทัง้สองซึ่งถูกจองจําอยู่ในคุกที่บ้านของเจ้านายของตนว่า “ทําไมวนัน้ีท่านทัง้

สองจงึมใีบหน้าเศรา้เช่นน้ี” 
8
ทัง้สองตอบว่า “เราต่างกฝั็นไป แต่ไมม่ใีครทาํนายฝันใหเ้รา

ได”้ โยเซฟพดูกบัเขาวา่ “พระเจา้เทา่นัน้ทรงทาํนายใหไ้ด ้จงเลา่ฝันใหข้า้พเจา้ฟังซ”ิ  

  
9
หวัหน้าพนักงานถวายน้ําจณัฑจ์งึเล่าความฝันของตนใหโ้ยเซฟฟังว่า “ขา้พเจา้ฝัน

เหน็เถาองุ่นอยูต่รงหน้าขา้พเจา้ 
10

มกีิง่อยู่สามกิง่ เมื่อกิง่แตกใบ กอ็อกดอก แลว้มผีลเป็น

พวงองุ่นสุก 
11

ข้าพเจ้าถือถ้วยของกษตัรยิ์ฟาโรห์เด็ดผลองุ่นมาคัน้น้ําใส่ถ้วย และนําไป

ถวายกษตัรยิฟ์าโรห์” 
12

โยเซฟทํานายว่า “ความฝันหมายความดงัน้ี กิง่สามกิง่หมายถงึ

สามวนั 
13

ภายในสามวนั กษตัรยิ์ฟาโรหจ์ะทรงรื้อฟ้ืนคดขีองท่าน และจะทรงคนืตําแหน่ง

ใหท้า่น ทา่นจะไดร้นิน้ําจณัฑถ์วายกษตัรยิฟ์าโรหอ์ย่างทีท่่านเคยทาํเมือ่ท่านเป็นพนักงาน

ถวายน้ําจณัฑ ์
14

เมื่อท่านมคีวามสุขแลว้ จงระลกึถงึขา้พเจา้บ้าง โปรดเมตตานําเรื่องของ
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ขา้พเจา้ขึน้ทลูกษตัรยิฟ์าโรห ์ขอใหท้รงปล่อยขา้พเจา้ออกไปจากคุกน้ี 
15

ขา้พเจา้ถูกลกัพา

ตวัมาจากแผน่ดนิของชาวฮบีร ูแมท้ีน่ี่ ขา้พเจา้กไ็มไ่ดท้าํผดิสมควรทีจ่ะถกูจองจาํในคุกน้ี”  

  
16

หวัหน้าพนักงานเครื่องเสวยเหน็ว่า โยเซฟทํานายฝันในทางด ีจงึบอกโยเซฟว่า 

“ข้าพเจ้าก็ฝันเช่นเดียวกันว่า ข้าพเจ้าทูนกระจาดใส่ขนมปังสามใบไว้บนศีรษะ 
17

ใน

กระจาดขา้งบนสุด มเีครื่องเสวยทุกชนิดสาํหรบัถวายกษตัรยิฟ์าโรห ์แต่พวกนกมาจกิกนิ

ในกระจาดบนศรีษะของขา้พเจา้” 
18

โยเซฟทํานายว่า “ความฝันหมายความดงัน้ี กระจาด

สามใบหมายถงึสามวนั 
19

ภายในสามวนั กษตัรยิฟ์าโรหจ์ะทรงรือ้ฟ้ืนคดขีองท่าน รบัสัง่ให้

ประหารชวีติ แขวนทา่นไวบ้นตน้ไม ้พวกนกจะมาจกิกนิเน้ือของทา่น”  

  
20

ในวันที่สามซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของกษัตริย์ฟาโรห์ พระองค์

พระราชทานงานเลี้ยงแก่ขา้ราชบรพิารทัง้ปวง ทรงรื้อฟ้ืนคดขีองหวัหน้าพนักงานถวาย

น้ําจณัฑ์ และพนักงานเครื่องเสวย 
21

พระองค์ทรงคนืตําแหน่งให้หวัหน้าพนักงานถวาย

น้ําจณัฑ ์เพื่อถวายน้ําจณัฑเ์ช่นเดมิ 
22

แต่ทรงแขวนหวัหน้าพนักงานเครื่องเสวยบนต้นไม ้

ดงัที่โยเซฟทํานายไวทุ้กประการ 
23

แต่หวัหน้าพนักงานถวายน้ําจณัฑ์ลมื มไิดร้ะลกึถงึโย

เซฟเลย 

 

พระสบิุนของกษตัริยฟ์าโรห ์ 

41 
1
สองปีต่อมา กษตัรยิ์ฟาโรห์ทรงพระสุบนิว่า พระองค์ทรงยนือยู่บนฝัง่แม่น้ํา

ไนล์ 
2
ทรงเหน็แม่โคลกัษณะดแีละอว้นพเีจด็ตวัขึน้จากแม่น้ําไนล์ มากนิหญ้าในพงออ้ 

3

ทนัใดนัน้ แม่โคน่าเกลยีดและผอมโซอกีเจด็ตวัขึ้นจากแม่น้ําไนล์ตามมายนืข้างแม่โคฝงู

แรกทีร่มิฝัง่แมน้ํ่าไนล ์
4
แลว้แมโ่คน่าเกลยีดและผอมโซเหล่าน้ีกก็นิแมโ่คลกัษณะดแีละอว้น

พทีัง้เจด็ตวั กษตัรยิฟ์าโรหก์ท็รงตื่นบรรทม 

  
5
พระองค์บรรทมหลบัและทรงพระสุบนิอกีว่า มรีวงขา้วสมบูรณ์ เมล็ดเต็มเจ็ดรวง

งอกขึน้จากต้นเดยีวกนั 
6
แลว้มรีวงขา้วเมลด็ลบี ถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรยีมอกีเจด็

รวงงอกขึ้นมาด้วย 
7
รวงข้าวเมล็ดลบีเหล่านัน้กลนืรวงข้าวเมล็ดเต็มทัง้เจ็ดรวง กษตัรยิ์

ฟาโรห์ทรงตื่นบรรทม ทรงทราบว่าทรงพระสุบนิ 
8
เชา้วนัรุ่งขึน้ ทรงไม่สบายพระทยั ทรง
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เรยีกโหรและปราชญ์ของอยีปิต์มาเฝ้า พระองค์ทรงเล่าพระสุบนิ แต่ไมม่ใีครทาํนายได ้
9

พนักงานถวายน้ําจณัฑก์ก็ราบทูลกษตัรยิฟ์าโรห์ว่า “บดัน้ี ขา้พเจา้ระลกึไดว้่าไดท้ําผดิ 
10

วนัหน่ึงพระองคก์ริว้ขา้รบัใชแ้ละรบัสัง่ใหข้า้พเจา้และหวัหน้าพนกังานเครือ่งเสวยถกูจองจาํ

ในบา้นของผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองค ์
11

คนืหน่ึงขา้พเจา้ทัง้สองคนฝันไป ความฝัน

ของแต่ละคนมคีวามหมายพเิศษ 
12

มชีายหนุ่มชาวฮบีรูคนหน่ึงอยู่กบัข้าพเจ้าทัง้สองคน

ดว้ย เขาเป็นทาสของผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองค์ ขา้พเจา้ทัง้สองคนกเ็ล่าความฝัน

ให้เขาฟัง เขาทํานายฝันของข้าพเจ้าแต่ละคนได้ถูกต้อง 
13

เหตุการณ์เป็นไปตามที่เขา

ทํานายทุกประการ ขา้พเจา้ได้ตําแหน่งเดมิคนืมา แต่พนักงานเครื่องเสวย ถูกแขวนบน

ตน้ไม ้ 

  
14

กษตัรยิฟ์าโรหจ์งึรบัสัง่ใหเ้รยีกโยเซฟเขา้เฝ้า เขาถูกปล่อยจากคุกทนัท ีโกนหนวด 

เปลี่ยนเสื้อผา้และเขา้เฝ้ากษตัรยิ์ฟาโรห์ 
15

กษตัรยิ์ฟาโรห์ตรสักบัโยเซฟว่า “เราฝัน ไม่มี

ใครทํานายฝันของเราได้ เราได้ยินว่าท่านทํานายฝันได้ทนัทีที่เขาเล่าความฝันให้ท่าน

ฟัง” 
16

โยเซฟทลูกษตัรยิฟ์าโรหว์่า “ไมใ่ช่ขา้พระองคห์รอกทีท่าํนายฝันได ้พระเจา้ทรงเป็น

ผูป้ระทานคาํตอบใหเ้ป็นทีพ่อพระทยัแก่กษตัรยิฟ์าโรห”์  

  
17

กษตัรยิ์ฟาโรห์จงึตรสักบัโยเซฟว่า “เราฝันว่ายนือยู่บนฝัง่แม่น้ําไนล์ 
18

เหน็แม่โค

ลกัษณะดอีว้นพเีจด็ตวัขึน้จากแมน้ํ่าไนล ์มากนิหญา้ทีพ่งออ้ 
19

ทนัใดนัน้ แมโ่คอกีเจด็ตวัน่า

เกลยีดและผอมโซทีสุ่ดเท่าทีเ่คยเหน็มาในอยีปิต์ขึน้จากแม่น้ําตามมา 
20

แม่โคน่าเกลยีด

และผอมโซเหล่าน้ีกนิแม่โคอ้วนพกี่อนนัน้ทัง้เจด็ตวั 
21

แต่เมื่อกนิเขา้ไปแลว้ กย็งัดูไม่ออก

วา่ไดก้นิเขา้ไป เพราะยงัคงผอมโซเหมอืนเดมิ แลว้เรากต็ื่นขึน้ 
22

เราฝันอกีครัง้หน่ึงว่า เหน็

รวงขา้วสมบรูณ์มเีมลด็เตม็เจด็รวงงอกขึน้จากตน้เดยีวกนั 
23

แลว้มรีวงขา้วอกีเจด็รวงเหีย่ว 

เมลด็ลบีและถกูลมจากทะเลทรายเผาจนเกรยีมงอกตามมา 
24

รวงขา้วเมลด็ลบีกก็นิรวงขา้ว

เมลด็เตม็ทัง้เจด็รวง เราเลา่ฝันใหโ้หรฟัง แต่ไมม่ใีครทาํนายฝันน้ีได”้  

  
25

โยเซฟทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “พระสุบินทัง้สองครัง้น้ีมคีวามหมายอย่างเดยีวกนั 

พระเจา้ทรงเผยใหก้ษตัรยิฟ์าโรหท์ราบวา่พระเจา้จะทรงกระทาํอะไร 
26

แมโ่คลกัษณะดเีจด็

ตวัหมายถงึเจด็ปี รวงขา้วสมบรูณ์เจด็รวงกห็มายถงึเจด็ปีเชน่เดยีวกนั พระสบุนิทัง้สองครัง้

79 

 



 

มคีวามหมายอย่างเดยีวกนั 
27

แม่โคผอมโซและน่าเกลยีดเจ็ดตวัที่ขึ้นมาจากแม่น้ําไนล์

ภายหลงักบัรวงขา้วเมล็ดลบี และถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรยีมนัน้ได้แก่เจ็ดปีที่

กนัดารอาหารดงัที่
28

ขา้พเจา้ทลูกษตัรยิฟ์าโรหแ์ลว้ พระเจา้ทรงเผยใหก้ษตัรยิฟ์าโรหท์ราบ

วา่พระเจา้จะทรงกระทาํอะไร 
29

จะมเีจด็ปีทีอุ่ดมสมบูรณ์ทัว่แผน่ดนิอยีปิต์ 
30

หลงัจากนัน้จะ

เกดิกนัดารอาหารเป็นเวลาเจด็ปี จนทุกคนลมืความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดนิอยีปิต์ ความ

กนัดารอาหารครัง้น้ีจะล้างผลาญแผ่นดนิ 
31

ทุกคนจะลมืว่าเคยมคีวามอุดมสมบูรณ์บน

แผน่ดนิ เพราะการกนัดารอาหารทีต่ามมาน้ีรา้ยกาจยิง่นกั 
32

การทีพ่ระองคท์รงพระสุบนิถงึ

สองครัง้น้ี เป็นเพราะพระเจา้ทรงกําหนดไวแ้น่นอนแลว้ และจะทรงบนัดาลใหเ้กดิขึน้ในไม่

ชา้  

  
33

ขอใหก้ษตัรยิฟ์าโรห์ทรงหาผูท้ีฉ่ลาดและมปีรชีา แต่งตัง้ใหเ้ขามอีํานาจในแผ่นดนิ

อยีปิต ์
34

ขอใหพ้ระองคท์รงแต่งตัง้ขา้ราชการขึน้ทัว่แผน่ดนิ ใหเ้กบ็หน่ึงในหา้ของพชืผลใน

แผน่ดนิตลอดเจด็ปีทีอุ่ดมสมบูรณ์ 
35

เขาจะรวบรวมเสบยีงอาหารทัง้หมดทีเ่กบ็ไดใ้นปีที่

อุดมสมบรูณ์น้ีตามพระบญัชาของกษตัรยิฟ์าโรห ์สะสมขา้วและเกบ็รกัษาไวใ้หด้ใีนเมอืง 
36

เสบยีงอาหารน้ีจะสาํรองไวส้าํหรบัแผน่ดนิ ระหว่างเจด็ปีทีก่นัดารอาหารในแผ่นดนิอยีปิต ์

และดงัน้ีความกนัดารอาหารกจ็ะไมท่าํลายแผน่ดนิ”  

 

โยเซฟผูส้าํเรจ็ราชการอียิปต ์

  
37

กษตัรยิ์ฟาโรห์พร้อมกบับรรดาขา้ราชการทรงเห็นชอบกบัขอ้เสนอน้ี 
38

พระองค์

ตรสักบับรรดาข้าราชการว่า “เราจะไปหาคนที่มพีระจติของพระเจ้าสถิตด้วยเช่นน้ีได้ที่

ไหน” 
39

แล้วกษตัรยิ์ฟาโรห์ตรสักบัโยเซฟว่า “เน่ืองจากพระเจ้าทรงสําแดงเหตุการณ์

ทัง้หมดน้ีให้ท่านรู้ จงึไม่มใีครฉลาดและมปีรชีาญาณมากกว่าท่าน 
40

ท่านจะเป็นผูส้ําเร็จ

ราชการ และประชาชนของเราจะเชื่อฟังคําสัง่ของท่าน มแีต่เราเท่านัน้ซึ่งเป็นกษตัรยิ์อยู่

เหนือท่าน” 
41

กษตัรยิ์ฟาโรห์ตรสักบัโยเซฟว่า “เราตัง้ท่านเป็นผูส้าํเรจ็ราชการทัว่แผน่ดนิ

อยีปิต”์ 
42

กษตัรยิฟ์าโรหท์รงถอดพระธาํมรงคต์ราแผน่ดนิออกจากน้ิวพระหตัถ์ ทรงสวมให้

โยเซฟ ทรงจดัเสือ้ผา้ป่านเน้ือละเอยีดอย่างดใีหเ้ขา และทรงสวมสรอ้ยคอทองคาํใหด้ว้ย 
43
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ทรงจดัใหเ้ขานัง่รถมา้คนัทีส่องรองจากพระองค ์มผีูต้ะโกนไปขา้งหน้าว่า “อาเบรค” (หลกี

ทาง) ดงัน้ี กษตัรยิฟ์าโรหท์รงแต่งตัง้โยเซฟเป็นผูส้าํเรจ็ราชการทัว่แผน่ดนิอยีปิต ์ 

  
44

กษตัรยิฟ์าโรห์ตรสักบัโยเซฟว่า “เราคอืฟาโรห์ ถ้าท่านไม่อนุญาตแลว้จะไม่มใีคร

ทัว่ดนิแดนอยีปิต์ทาํสิง่ใดไดเ้ลย” 
45

กษตัรยิฟ์าโรห์พระราชทานนามใหโ้ยเซฟว่าศาเฟนาท

ปาเนอาห ์ทัง้พระราชทานอาเสนัท ธดิาของโปทเิฟรา สมณะแห่งนครโอน ใหเ้ป็นภรรยา โย

เซฟเริม่เดนิทางไปทัว่แผ่นดนิอยีปิต์ 
46

โยเซฟมอีายุสามสบิปีเมื่อเขาเขา้รบัราชการกบั

กษตัรยิ์ฟาโรหแ์ห่งอยีปิต์ โยเซฟเดนิทางไปทัว่แผ่นดนิอยีปิต์ เมื่อเขา้เฝ้ากษตัรยิ์ฟาโรห์

แลว้ 
47

ในระยะเจด็ปีทีอุ่ดมสมบรูณ์ แผน่ดนิมผีลติผลมากมาย 
48

โยเซฟสะสมเสบยีงอาหาร

ไวต้ลอดเวลาเจด็ปีทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ในแผน่ดนิอยีปิต์ เขาเกบ็เสบยีงอาหารจากชนบท

รอบเมอืงต่างๆ ไวใ้นเมอืง 
49

โยเซฟสะสมขา้วไวม้ากมายเหมอืนเมด็ทรายตามชายทะเล มี

ปรมิาณมากจนกระทัง่เขาตอ้งเลกิตวง เพราะไมส่ามารถตวงได ้ 

  

บตุรของโยเซฟ  

  
50

โยเซฟมบุีตรชายสองคน เกดิจากอาเสนัท ธดิาของโปทเิฟรา สมณะแห่งนครโอน

ก่อนถงึปีทีเ่กดิความกนัดารอาหาร 
51

โยเซฟตัง้ชื่อบุตรคนแรกว่ามนัสเสห ์พดูว่า “พระเจา้

ทรงทําใหข้า้พเจา้ลมืความทุกขย์ากทัง้สิน้รวมทัง้บ้านของบดิาของขา้พเจา้” 
52

เขาตัง้ชื่อ

บุตรคนที่สองว่าเอฟราอมิ พูดว่า “พระเจ้าประทานให้ขา้พเจ้ามบุีตรในแผ่นดนิที่ขา้พเจ้า

เคยตกทุกขไ์ดย้าก”  

  
53

เจด็ปีทีอุ่ดมสมบูรณ์ในแผน่ดนิอยีปิต์สิน้สุดลง 
54

เจด็ปีทีก่นัดารอาหาร ดงัทีโ่ยเซฟ

ได้ทํานายไว้ ก็เริม่ขึ้น แม้จะมคีวามกนัดารอาหารในแผ่นดนิอื่นๆ แต่ยงัมอีาหารอยู่ทัว่

แผน่ดนิอยีปิต์ 
55

เมื่อประชาชนทัว่แผน่ดนิอยีปิต์เริม่รูส้กึขาดแคลนอาหาร กร็อ้งขออาหาร

จากกษตัรยิฟ์าโรห ์พระองคร์บัสัง่แก่ชาวอยีปิตท์ัง้ปวงวา่ “จงไปหาโยเซฟเถดิและทาํตามที่

เขาสัง่” 
56

เมือ่เกดิการกนัดารไปทัว่แผน่ดนิ โยเซฟกเ็ปิดยุง้ฉางทัง้หมดออกขายขา้วใหช้าว

อยีปิต์ ขณะที่การกนัดารอาหารทวคีวามรุนแรงขึ้นในอียปิต์ 
57

ผู้คนจากทัว่แผ่นดินต่าง
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มายงัอียิปต์เพื่อขอซื้อข้าวจากโยเซฟ เพราะการกนัดารอาหารทวีความรุนแรงไปทัว่

แผน่ดนิ  

  

โยเซฟพบบรรดาพ่ีชายเป็นครัง้แรก  

42 
1
ยาโคบรูว้่ามขีา้วในอยีปิต์ จงึถามบรรดาบุตรว่า “ทาํไมลกูๆ จงึมวัแต่มองหน้า

กนั ไมท่ําอะไรเล่า 
2
พ่อไดย้นิว่ามเีสบยีงอาหารในประเทศอยีปิต์ จงไปซื้อขา้วจากทีน่ัน่มา

ใหเ้ราเถดิ เราจะไดร้อดชวีติ ไมอ่ดตาย” 
3
พีช่ายทัง้สบิคนของโยเซฟจงึเดนิทางไปซื้อขา้ว

ในอยีปิต์ 
4
แต่ยาโคบไมอ่นุญาตใหเ้บนยามนิน้องชายของโยเซฟไปดว้ยเพราะกลวัว่าจะ

เกดิอนัตรายแก่เขา  

  
5
บุตรของอิสราเอลมาซื้อข้าวพร้อมกับคนอื่นๆ เพราะเกิดการกันดารอาหารใน

แผน่ดนิคานาอนั 
6
โยเซฟในฐานะผูส้าํเรจ็ราชการแผน่ดนิ กข็ายขา้วใหป้ระชาชนทัง้ปวง 

7

เมือ่พีช่ายของโยเซฟมาถงึ เขากก็ราบคาํนบัโยเซฟ ศรีษะจรดพืน้ โยเซฟเหน็พีช่ายกจ็าํได ้

แต่แสร้งทําเป็นไม่รู้จ ัก พูดกับเขาด้วยน้ําเสียงกระด้างว่า “ท่านทัง้หลายมาจากไหน” 

บรรดาพีช่ายตอบวา่ “เรามาจากแผน่ดนิคานาอนัเพือ่ซือ้อาหาร”  

  
8
โยเซฟจาํพีช่ายได ้แต่พีช่ายจาํเขาไมไ่ด ้โยเซฟจงึระลกึถงึความฝันทีต่นเคยฝันแต่

ก่อน พูดว่า 
9
“ท่านทัง้หลายเป็นคนสอดแนม ท่านมาสาํรวจดูว่าแผ่นดนิน้ีมจุีดอ่อนทีไ่หน

บา้ง” 
10

เขาเหล่านัน้คา้นว่า “นายขอรบั เราไม่ใช่คนสอดแนม ผูร้บัใชข้องท่านมาเพื่อซื้อ

อาหาร 
11

เราทุกคนเป็นบุตรของบดิาคนเดยีวกนั เราเป็นคนซื่อตรง ผูร้บัใชข้องท่านไม่ใช่

คนสอดแนม” 
12

โยเซฟพูดกบัเขาว่า “ไม่จรงิ ท่านมาเพื่อสาํรวจดูว่าแผ่นดนิน้ีมจุีดอ่อนที่

ไหนบ้าง” 
13

พวกพี่พูดว่า “ผูร้บัใช้ของท่านเป็นพี่น้องสบิสองคน เป็นบุตรของบดิาคน

เดยีวกนัอยู่ในแผน่ดนิคานาอนั น้องคนเลก็อยู่กบับดิา สว่นอกีคนหน่ึงเสยีชวีติไปแลว้” 
14

โยเซฟจงึว่า “ท่านเป็นคนสอดแนมแน่ๆ เหมอืนทีเ่ราพดูไว ้
15

เราจะตอ้งทดสอบท่านอย่าง

น้ี เราสาบานว่า ถา้น้องชายคนเลก็ของท่านไมม่า ท่านทัง้หลายจะออกจากทีน่ี่ไมไ่ด ้
16

จง

สง่ทา่นคนหน่ึงไปพาน้องชายมา สว่นอกีเกา้คนจะถูกจองจาํไว ้จะไดเ้หน็ว่า ท่านพดูความ

จรงิ ถา้ไมท่าํเช่นน้ี เรามัน่ใจว่า ท่านเป็นคนสอดแนม” 
17

โยเซฟจงึสัง่ใหข้งัทุกคนไวใ้นคุก
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เป็นเวลาสามวนั 
18

ในวนัที่สามโยเซฟพูดกบัพี่ชายว่า “จงทําดงัน้ี และท่านจะมชีวีติรอด 

เพราะเรายาํเกรงพระเจา้ 
19

ถา้ท่านทัง้หลายเป็นคนซื่อตรง ใหท้่านคนหน่ึงถูกจองจาํในคุก

ที่น่ี ส่วนอกีเก้าคนจงนําข้าวกลบัไปให้ครอบครวัที่กําลงัอดอยาก 
20

แล้วท่านจะต้องนํา

น้องชายคนเลก็มาใหเ้ราด ูเพือ่พสิจูน์วา่ทา่นพดูความจรงิ มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งตาย” บรรดา

พีช่ายกย็อมทําเช่นน้ี 
21

แลว้พูดกนัว่า “เรากําลงัรบัโทษเพราะความผดิทีเ่ราไดท้ํากบัน้อง

ของเราแน่ๆ เราเหน็แลว้ว่าเขาเป็นทุกขแ์ค่ไหน เมื่อเขาออ้นวอนขอใหเ้ราช่วย แต่เราไม่

ยอมฟัง บดัน้ี เราจงึตอ้งรบัทุกขเ์ช่นเดยีวกนั” 
22

รเูบนจงึพดูว่า “พีไ่มไ่ดบ้อกพวกน้องหรอื

วา่ อยา่ทาํรา้ยเดก็นัน้ แต่พวกน้องไมย่อมฟัง บดัน้ี เราจงึตอ้งชดใชห้น้ีเลอืดของเขา” 
23

เขา

ไมรู่ว้่าโยเซฟเขา้ใจ เพราะโยเซฟใชล้่ามเมือ่พดูกบัเขา 
24

โยเซฟจงึปลกีตวัไปรอ้งไห ้ แลว้

กลบัมาพดูกบัเขาอกี โยเซฟเลอืกสเิมโอน สัง่ใหม้ดัเขาไวต้่อหน้าบรรดาพีน้่อง  

 

บตุรของยาโคบกลบัไปแผน่ดินคานาอนั  

  
25

โยเซฟสัง่ใหนํ้ากระสอบของบรรดาพีช่ายมาใสข่า้วจนเตม็ แลว้ใหใ้สเ่งนิค่าขา้วคนื

ไวใ้นแต่ละกระสอบ ทัง้ยงัใหเ้สบยีงอาหารไปกนิตามทางดว้ย บรรดาพนักงานกท็ําตามที่

โยเซฟสัง่ทุกประการ 
26

พีช่ายเอากระสอบขา้วขึน้บรรทุกบนหลงัลาแลว้ออกเดนิทางจากที่

นัน่ 
27

เมือ่ถงึทีห่ยุดพกัคา้งคนื คนหน่ึงเปิดกระสอบจะเอาขา้วใหล้ากนิ กเ็หน็เงนิอยู่ทีป่าก

กระสอบ 
28

จงึพดูกบับรรดาพีน้่องว่า “ฉนัไดเ้งนิคนืมา ดซู ิอยู่ในกระสอบน่ีไง” ทุกคนรูส้กึ

ไมส่บายใจ และหวาดกลวั หนัไปถามกนัวา่ “ทาํไมพระเจา้ทรงทาํกบัเราเชน่น้ี” 

  
29

เมื่อกลบัมาพบยาโคบผูบ้ดิาในแผ่นดนิคานาอนั เขากเ็ล่าเรื่องทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดให้

บิดาฟัง 
30

“ท่านผู้สําเร็จราชการแผ่นดินพูดจาดุดนักับเรา กล่าวหาว่าเราไปสอดแนม

แผน่ดนิของทา่น 
31

เราบอกท่านว่าเราเป็นคนซื่อตรง ไมไ่ดม้าสอดแนม 
32

เราเป็นพีน้่องกนั

สบิสองคน เป็นบุตรของบดิาคนเดยีวกนั คนหน่ึงเสยีชวีติแลว้ และน้องคนเลก็อยู่กบับดิา

ในแผน่ดนิคานาอนั 
33

แต่ท่านผูส้าํเรจ็ราชการแผน่ดนิ บอกพวกเราวา่ ‘เราจะรูว้่าท่านเป็น

คนซื่อตรงโดยวธิน้ีี จงปล่อยพีน้่องคนหน่ึงของท่านไว้กบัเราที่น่ี และนําอาหารกลบัไปให้

ครอบครวัทีก่าํลงัอดอยาก 
34

จงพาน้องชายคนเลก็กลบัมาหาเรา เราจะไดรู้ว้่าท่านไมใ่ชค่น
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สอดแนม แต่เป็นคนซื่อตรง แลว้เราจะคนืพีน้่องทีถู่กจองจําให ้และท่านจะไปไหนมาไหน

ไดอ้ยา่งเสรใีนแผน่ดนิน้ี’”  

  
35

เมือ่แต่ละคนเทขา้วจากกระสอบกพ็บถุงเงนิในกระสอบของตน เมื่อเหน็ถุงเงนิเขา

กบับดิาต่างกก็ลวั 
36

ยาโคบจงึพูดว่า “พวกลูกจะไม่ใหพ้่อมลีูกเหลอือยู่เลย โยเซฟกไ็ม่อยู่

แล้ว สเิมโอนก็ไม่อยู่ บดัน้ี ลูกยงัต้องการเอาเบนยามนิไปอกี พ่อคนเดยีวต้องทนทุกข์

ทัง้หมดน้ี”  

  
37

รเูบนจงึพดูกบับดิาว่า “พ่อจะฆ่าลูกชายสองคนของลูกได ้ถ้าลกูไม่พาเบนยามนิก

ลบัมาหาพ่อ พ่อจงมอบใหลู้กเป็นผูดู้แลเขาเถดิ และลูกจะนําเขากลบัมาคนืใหพ้่อ” 
38

แต่

ยาโคบตอบว่า “ลูกของพ่อจะลงไปทีน่ัน่กบัพวกลูกไม่ไดด้อก พีช่ายของเขากต็ายไปแล้ว 

พ่อเหลอืเขาเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ ถา้หากเขาเป็นอนัตรายไประหว่างทาง ลกูกจ็ะสง่พ่อซึง่

แก่แลว้ลงไปในแดนผูต้ายดว้ยความเศรา้โศก”  

 

บตุรของยาโคบกลบัไปอียิปตพ์ร้อมกบัเบนยามิน  

43 
1
การกนัดารอาหารในแผน่ดนิทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ 

2
เมือ่ครอบครวัของยาโคบ

กนิขา้วทีนํ่ามาจากอยีปิตห์มดแลว้ บดิาจงึพดูกบับุตรวา่ “จงกลบัไปซื้ออาหารมาใหเ้ราบา้ง

เถดิ” 
3
ยดูาหต์อบว่า “ท่านผูส้าํเรจ็ราชการไดก้ําชบัลกูไวอ้ย่างแขง็ขนัว่า เราจะไปพบท่าน

ไมไ่ด ้ ถา้ไมพ่าน้องชายไปดว้ย 
4
ถา้พ่อยอมใหน้้องไปกบัเรา เราจะไปซื้ออาหารมาให ้

5
แต่

ถ้าพ่อไม่ยอมใหน้้องไป เรากจ็ะไม่ไป เพราะท่านผูน้ัน้ส ัง่ไวว้่า เราจะไปพบท่านไม่ได ้ถ้า

ไมพ่าน้องชายไปดว้ย” 
6
อสิราเอลจงึพดูวา่ “ทาํไมลกูๆ จงึทาํใหพ้่อตอ้งลาํบากใจเช่นน้ี ไป

บอกทา่นทาํไมวา่ลกูยงัมน้ีองชายอกีคนหน่ึง” 
7
เขาเหล่านัน้ตอบว่า “กท็่านถามแลว้ถามอกี

ถึงลูกๆ และครอบครวัว่า บิดาของท่านยงัมีชีวิตอยู่หรือ มีน้องชายอีกไหม ลูกก็ตอบ

คาํถามเหลา่น้ี ลกูจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ ทา่นจะบอกใหพ้าน้องชายไปพบท่านดว้ย” 
8
ยดูาหอ์อ้น

วอนอสิราเอลผูบ้ดิาวา่ “โปรดอนุญาตใหน้้องไปกบัลกูเถดิ เราจะออกเดนิทางเพื่อเราคอืพ่อ 

ลูกๆ และครอบครวัจะได้รอดชีวิตไม่อดตาย 
9
ลูกจะเอาชวีิตเป็นประกนั ขอรบัผดิชอบ
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สาํหรบัน้อง ถ้าลูกไม่พาน้องกลบัมาพบพ่ออกี ลูกยอมรบัผดิต่อพ่อตลอดชวีติ 
10

ถ้าเราไม่

มวัรรีออยูเ่ชน่น้ี เราคงจะไดไ้ปและกลบัมาถงึสองครัง้แลว้”  

  
11

อสิราเอลผูบ้ดิาตอบวา่ “ถา้จะตอ้งเอาน้องไป กจ็งทาํดงัน้ีเถดิ จงนําผลติผลทีด่ทีีสุ่ด

ของแผน่ดนิน้ีใสก่ระสอบ นํายางสน น้ําผึง้ เครื่องเทศ ยางไมห้อม ถัว่ และลกูอลัมอนด ์ไป

ใหท้่านผูน้ัน้เป็นของกํานัล 
12

จงนําเงนิไปดว้ยใหม้ากเป็นสองเท่า เพราะจะตอ้งนําเงนิทีใ่ส่

ทีป่ากกระสอบไปคนื บางทเีขาอาจใส่มาผดิกไ็ด ้
13

จงพาน้องไปดว้ย ออกเดนิทางกลบัไป

หาท่านผู้นัน้ 
14

ขอให้พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ดลใจให้ท่านผู้นัน้เมตตากรุณาต่อลูกๆ 

อนุญาตใหส้เิมโอนและเบนยามนิ กลบัมา สว่นพ่อนัน้ ถา้จะตอ้งสญูเสยีลกูไป พ่อกจ็ะตอ้ง

อยูค่นเดยีว” 

  

โยเซฟพบบรรดาพ่ีน้องครัง้ท่ีสอง  

  
15

บรรดาพีน้่องของโยเซฟจดัเตรยีมของกํานัลเหลา่น้ี และนําเงนิเป็นสองเท่า พาเบน

ยามนิไปด้วย ออกเดนิทางไปอยีปิต์ เขา้ไปหาโยเซฟ 
16

เมื่อโยเซฟเหน็เบนยามนิมาดว้ย 

เขาจงึสัง่หวัหน้าผูร้บัใชใ้นบ้านว่า “จงพาคนเหล่าน้ีไปพกัทีบ่้าน ฆ่าสตัวม์าเตรยีมอาหาร 

เพราะคนเหล่าน้ีจะกนิอาหารเทีย่งกบัเรา” 
17

หวัหน้าผูร้บัใชก้็ทําตามที่โยเซฟสัง่ พาคน

เหล่านัน้ไปที่บ้านของโยเซฟ 
18

พี่น้องของโยเซฟกลวัมาก เมื่อหวัหน้าผูร้บัใช้พาเขาไปที่

บา้นของโยเซฟ คดิวา่ เราถกูพาตวัมาทีน่ี่เพราะเงนิทีต่ดิกระสอบไปครัง้ก่อนเป็นแน่ เขาจะ

จูโ่จม ทาํรา้ยเรา จบัเราเป็นทาส ทัง้จะรบิลาของเราไปดว้ย” 
19

เขาจงึไปหาหวัหน้าผูร้บัใชท้ี่

ดแูลบา้นของโยเซฟ พดูกบัเขาทีป่ระตูบา้นว่า 
20

“กรุณาเถดิ นายเจา้ขา้ พวกเราเคยมาทีน่ี่

ครัง้หน่ึงแล้วเพื่อซื้อเสบียงอาหาร 
21

เมื่อเดินทางกลบัมาถึงที่พกัค้างคืน พวกเราเปิด

กระสอบ แต่ละคนกพ็บเงนิอยู่ทีป่ากกระสอบของตน หนักเท่ากบัทีไ่ดจ้่ายไป เราจงึนําเงนิ

นัน้กลบัมา 
22

พรอ้มกบัเงนิอื่นเพื่อซื้อเสบยีงอาหาร เราไมรู่ว้่าใครเอาเงนิของเรากลบัมาใส่

ไวใ้นกระสอบ” 
23

หวัหน้าผูร้บัใชต้อบว่า “อย่าห่วงเลย อย่ากลวั ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิของท่าน

แลว้ พระเจา้ของทา่นทัง้หลายและพระเจา้ของบรรพบุรุษของท่านทรงเอาขุมทรพัยใ์สไ่วใ้น

กระสอบใหท้่าน” แลว้หวัหน้าผูร้บัใชก้พ็าสเิมโอนมาพบพีน้่อง 
24

และพาทุกคนเขา้ไปใน
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บ้านของโยเซฟ ตกัน้ํามาให้ล้างเท้าและเอาฟางให้ลากิน 
25

บรรดาพี่น้องจดัเตรยีมของ

กาํนลัไว ้ขณะทีร่อคอยโยเซฟมาในเวลาเทีย่ง เพราะรูว้า่เขาทัง้หลายจะตอ้งกนิอาหารทีน่ัน่  

  
26

เมือ่โยเซฟมาถงึบา้น พีน้่องกนํ็าของกํานัลทีเ่ตรยีมไวม้าให ้ กราบคาํนับศรีษะจรด

พื้น 
27

โยเซฟถามทุกข์สุขของเขาว่า “บดิาผูช้ราทีท่่านเล่าใหเ้ราฟัง เป็นอย่างไรบ้าง ยงัมี

ชวีติอยู่หรอื” 
28

พีน้่องตอบว่า “บดิาของพวกเรา ผูร้บัใชข้องท่านยงัมชีวีติอยู่ และสบายด”ี 

แลว้คุกเขา่ลงกราบคาํนับ 
29

โยเซฟมองเหน็เบนยามนิ น้องชายร่วมมารดากบัตนจงึพดูว่า 

“น่ีคงเป็นน้องชายคนเลก็ ทีท่่านไดเ้ล่าใหเ้ราฟังกระมงั” แลว้เสรมิว่า “ขอพระเจา้ทรงพระ

กรุณาต่อลกูเถดิ” 
30

โยเซฟรบีออกไป เพราะตื้นตนัใจดว้ยความรกัน้องชายจนกลัน้น้ําตาไว้

ไมอ่ยู่ จงึเขา้ไปในหอ้งของตนและรอ้งไห ้
31

หลงัจากลา้งหน้าแลว้ กก็ลบัมา สะกดใจ สัง่ให้

ผูร้บัใช้ยกอาหารเขา้มา 
32

โยเซฟกินอาหารอยู่โต๊ะหน่ึง พี่น้องกินด้วยกนัอยู่อกีโต๊ะหน่ึง 

ชาวอยีปิต์ที่กนิด้วยก็กนิอกีโต๊ะหน่ึง เพราะชาวอยีปิต์จะกนิอาหารร่วมกบัชาวฮบีรูไม่ได ้

ชาวอยีปิต์รงัเกียจที่จะทําเช่นนัน้ 
33

พี่น้องนัง่โต๊ะตามที่จดัไว้ ต่างมองหน้ากนัด้วยความ

ประหลาดใจ เพราะเขาถูกจดัให้นัง่ตามลําดบัอายุตัง้แต่คนแรก ไปจนถงึคนสุดทอ้ง 
34

โย

เซฟสัง่ใหพ้นกังานนําอาหารจากโต๊ะของตนไปใหบ้รรดาพีน้่อง เบนยามนิไดอ้าหารเป็นหา้

เทา่ของคนอืน่ ทุกคนดืม่อยา่งสนุกสนานพรอ้มกบัโยเซฟ  

 

ถ้วยของโยเซฟในกระสอบของเบนยามิน  

44 
1
โยเซฟสัง่หวัหน้าผูร้บัใชใ้นบา้นว่า “จงเอาขา้วใสก่ระสอบของคนเหล่าน้ีใหม้าก

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะใสไ่ด ้และเอาเงนิใสค่นืไวท้ีป่ากกระสอบของแต่ละคน 
2
จงเอาถว้ยเงนิของเรา

ใสท่ีป่ากกระสอบของน้องชายคนเลก็พรอ้มกบัเงนิค่าขา้วของเขาดว้ย” หวัหน้าผูร้บัใชก้ท็าํ

ตามที่โยเซฟสัง่ 
3
เช้าตรู่วนัรุ่งขึ้น บรรดาพี่น้องก็ขึ้นลาเดนิทางกลบัไป 

4
เมื่อเขาออกจาก

เมอืงไม่ไกลนัก โยเซฟสัง่หวัหน้าผูร้บัใชใ้นบ้านว่า “จงรบีตามคนเหล่านัน้ไป เมื่อตามไป

ทนั จงพูดว่า ทําไมท่านทัง้หลายจงึทําชัว่ตอบแทนความดเีล่า 
5
ถ้วยน้ีเป็นถ้วยที่เจา้นาย

ของขา้พเจา้ใชด้ืม่ และใชท้าํนายเหตุการณ์ในอนาคตมใิชห่รอื สิง่ทีท่า่นทาํนัน้เป็นความผดิ

อยา่งมาก” 
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6
หวัหน้าผูร้บัใชต้ามไปทนัเขา กพ็ดูตามทีโ่ยเซฟสัง่ 

7
พีน้่องตอบว่า “ทาํไมเจา้นายจงึ

พดูเชน่น้ี ผูร้บัใชข้องทา่นไมเ่คยคดิจะทาํอะไรเชน่นัน้เลย 
8
ทา่นกเ็หน็แลว้ว่า เราอุตสา่หนํ์า

เงนิทีเ่ราพบทีป่ากกระสอบจากแผ่นดนิคานาอนัมาคนืใหท้่าน เราจะไปขโมยเงนิหรอืทอง

จากบา้นเจา้นายของท่านมาทําไม 
9
ถา้พบถ้วยอยู่กบัผูร้บัใชข้องท่านคนใด กใ็หค้นนัน้ถูก

ประหารชวีติ และเราทีเ่หลอืจะยอมเป็นทาสของเจา้นาย” 
10

หวัหน้าผูร้บัใชต้อบว่า “ตกลง

ตามทีท่่านพูด แต่ว่า ถ้าเราพบถ้วยอยู่กบัผูใ้ด ผูน้ัน้คนเดยีวจะต้องเป็นทาสของเรา ส่วน

คนอื่นเป็นอสิระ” 
11

แต่ละคนรบีเอากระสอบลงมาตัง้ทีพ่ื้นและเปิดปากกระสอบ 
12

หวัหน้า

ผูร้บัใช้ค้นหาอย่างถี่ถ้วน เริม่จากกระสอบของคนโต จนถึงกระสอบของคนเลก็ และพบ

ถ้วยในกระสอบของเบนยามนิ 
13

พี่น้องทุกคนต่างฉีกเสื้อผ้าของตนด้วยความทุกข์ แล้ว

บรรทุกของขึน้หลงัลา กลบัเขา้ไปในเมอืง  

  
14

ยดูาห์และพีน้่องมาถงึบา้นของโยเซฟ โยเซฟยงัคงอยู่ทีน่ัน่ พีน้่องจงึกราบคาํนับ

ศรีษะจรดพื้น 
15

โยเซฟถามว่า “ท่านทัง้หลายทําอะไรเช่นน้ี ท่านไม่รู้หรอืว่า คนอย่างเรา

สามารถทํานายอนาคตได”้ 
16

ยูดาห์ตอบว่า “พวกเราจะพูดอะไรกบัเจา้นายของขา้พเจ้า 

พวกเราจะพูดอะไรได้ พวกเราจะพิสูจน์ความบริสุทธิข์องเราได้อย่างไร พระเจ้าทรง

เปิดเผยความผดิของผูร้บัใชข้องท่าน บดัน้ี เราทุกคนเป็นทาสเจา้นาย ทัง้เราและผูท้ีพ่บว่า

มถีว้ยในกระสอบของเขา” 
17

โยเซฟตอบว่า “ไมไ่ด ้ เราจะไมท่าํเช่นนัน้ คนทีพ่บถว้ยอยู่ใน

กระสอบของเขาเท่านัน้จะเป็นทาสของเรา ส่วนท่านทัง้หลาย จงกลบัไปหาบดิาของท่าน

อยา่งปลอดภยั”  

 

ยดูาหอ้์อนวอนขอเบนยามิน  

  
18

ยูดาห์เขา้ไปหาโยเซฟ พูดว่า “กรุณาเถดินายเจ้าขา้ ขอใหผู้ร้บัใชข้องท่านพูดกบั

ทา่นอยา่งตรงไปตรงมาเถดิ อยา่โกรธขา้พเจา้เลย เพราะท่านเป็นเหมอืนกษตัรยิฟ์าโรห ์
19

เจา้นายเคยถามผูร้บัใชข้องทา่นวา่ ทา่นมบีดิาหรอืน้องชายไหม 
20

พวกเรากต็อบเจา้นายว่า 

เรามบีดิาทีช่รา และมน้ีองชายเลก็คนหน่ึงทีเ่กดิมาเมือ่บดิาชราแลว้ พีช่ายของเขาเสยีชวีติ

ไปแลว้ เหลอืเพยีงเขาทีเ่กดิจากมารดาเดยีวกนั บดิาจงึรกัเขามาก 
21

แลว้ท่านสัง่ผูร้บัใช้
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ของทา่นวา่ ‘จงพาน้องคนนัน้มาทีน่ี่ ใหเ้ราด’ู 
22

ขา้พเจา้ทัง้หลายตอบเจา้นายไปว่า ‘เดก็คน

นัน้จะจากบดิามาไมไ่ด ้ ถา้เขาจากมาบดิาจะตอ้งตาย’ 
23

แต่ท่านพดูกบัผูร้บัใชข้องท่านว่า 

‘ถา้น้องคนเลก็ไม่มากบัท่านทีน่ี่ ท่านจะไมเ่หน็หน้าเราอกี’ 
24

เมื่อพวกเรากลบัไปหาบดิา

ผูร้บัใช้ของท่าน พวกเราก็เล่าคําพูดของเจ้านายให้บดิาฟัง 
25

ต่อมา บดิาบอกพวกเราว่า 

‘จงกลบัไปซื้ออาหารมาใหพ้วกเราบ้าง’ 
26

พวกเราตอบว่า ‘ไปไม่ได ้แต่ถ้าน้องคนเลก็ไป

ดว้ย พวกเราจงึจะไป มฉิะนัน้ พวกเราจะไปพบท่านผูน้ัน้ไมไ่ด’้ 
27

บดิาผูร้บัใชข้องท่านจงึ

บอกพวกเราว่า ‘พวกลูกรูแ้ลว้ว่า ราเคลภรรยาของพ่อมลีูกชายสองคน 
28

คนหน่ึงกจ็ากไป

แลว้ พ่อคดิว่าเขาคงถูกสตัวร์า้ยกดักนิ เพราะไม่ไดเ้หน็หน้ากนัอกีเลย 
29

ถา้ลกู ๆ พาคนน้ี

ไปจากพ่อ แลว้เขาเป็นอนัตราย ลกูกจ็ะสง่พ่อซึง่แก่แลว้ลงไปในแดนผูต้ายดว้ยความเศรา้

โศก’ 
30

บดัน้ี ขา้พเจา้ไมอ่าจกลบัไปหาบดิาผูร้บัใชข้องท่านโดยไมม่เีดก็คนน้ีไป เพราะชวีติ

ของบดิาผกูพนัอยู่กบัชวีติของเขา 
31

ถา้บดิาไมเ่หน็เดก็กลบัไปกบัเรา เขาจะตอ้งตายแน่ๆ 

และพวกเราผูร้บัใช้ของท่านจะส่งบดิาซึ่งชราแลว้ผูร้บัใชข้องท่านลงไปในแดนผูต้ายด้วย

ความเศรา้โศก 
32

ยิง่กว่านัน้ผูร้บัใชข้องท่านยงัเอาชวีติเป็นประกนัไวก้บับดิาว่า ‘ถ้าลูกไม่

นําน้องคนน้ีกลบัมาพบพ่ออกี ลูกยอมรบัผดิต่อพ่อตลอดชวีติ’ 
33

ดงันัน้ ขอใหผู้ร้บัใชข้อง

ท่านอยู่ที่น่ีเป็นทาสของเจ้านายแทนเด็กคนน้ี โปรดปล่อยเขากลบัไปพร้อมกบับรรดา

พีช่ายเถดิ 
34

ขา้พเจา้จะกลบัไปหาบดิาได้อย่างไร ถ้าเดก็คนน้ีไม่ไปด้วย ขา้พเจ้าทนเหน็

บดิาตรอมใจตายไมไ่ด”้ 

 

โยเซฟแสดงตนแก่พ่ีน้อง  

45 
1
โยเซฟไม่อาจควบคุมความรู้สกึของตนต่อหน้าชาวอยีปิต์ทีย่นือยู่ทีน่ัน่ไดอ้กี

ต่อไป รอ้งสัง่ว่า “ทุกคนจงออกไปจากทีน่ี่” จงึไม่มใีครอยู่กบัโยเซฟ เมื่อเขาแสดงตนแก่

บรรดาพี่น้อง 
2
โยเซฟร้องไห้ดงัมากจนชาวอยีปิต์ได้ยนิ ข่าวนัน้ลอืไปถึงพระราชวงัของ

กษตัรยิฟ์าโรห ์ 

  
3
โยเซฟบอกพีน้่องวา่ “ฉนัคอืโยเซฟ พอ่ยงัมชีวีติอยูห่รอื” แต่พี่ๆ  ไมรู่จ้ะตอบประการ

ใด เพราะตกใจกลวัมากทีเ่ผชญิหน้ากบัเขา 
4
โยเซฟจงึบอกพีน้่องว่า “เขา้มาใกล้ๆ  เถดิ” 
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พวกเขากเ็ขา้มาใกล ้โยเซฟพูดต่อไปว่า “ฉันคอืโยเซฟ น้องชายของพีท่ีพ่ ีข่ายมาอยีปิต์ 
5

บดัน้ี อยา่เสยีใจไปเลย อย่าโกรธตนเองทีข่ายฉนัมาทีน่ี่ พระเจา้ทรงสง่ฉนัล่วงหน้ามาก่อน 

เพือ่ชว่ยชวีติของพี่ๆ  
6
น่ีเป็นเพยีงปีทีส่องทีเ่กดิการกนัดารอาหารในแผน่ดนิ ยงัเหลอือกีถงึ

หา้ปีทีจ่ะไมม่กีารหวา่นหรอืเกบ็เกีย่ว 
7
พระเจา้ทรงสง่ฉนัล่วงหน้ามาก่อนเพื่อประกนัว่าเชือ้

สายของพี่จะคงเหลืออยู่ในแผ่นดิน และเพื่อช่วยให้พวกพี่รอดชีวิตอยู่ได้พร้อมกับ

ประชาชนจาํนวนมาก 
8
ดงันัน้ ไมใ่ชพ่วกพีท่ีส่ง่ฉนัมาทีน่ี่ แต่เป็นพระเจา้ พระองคท์รงตัง้ให้

ฉนัเป็นเหมอืนพระบดิาของกษตัรยิฟ์าโรห ์เพือ่เป็นผูร้บัผดิชอบราชสาํนัก และเป็นผูส้าํเรจ็

ราชการทัว่แผน่ดนิอยีปิต ์ 

  
9
จงรบีกลบัไปบอกพ่อเถดิว่า โยเซฟ บุตรของท่านสัง่มาเช่นน้ี พระเจา้ทรงตัง้ใหฉ้ัน

เป็นเจ้านายปกครองอยีปิต์ทัง้หมด จงมาอยู่กบัฉันที่น่ี อย่าชกัช้าเลย 
10

พ่อจงมาอยู่ที่ดนิ

แดนโกเชน จะไดม้าอยูใ่กลฉ้นั ทัง้พอ่ ลกูหลาน ฝงูแพะแกะ ฝงูโคและทรพัยส์มบตัทิัง้หมด

ทีม่ ี
11

ทีน่ัน่ฉนัจะดแูลพ่อได ้เพราะยงัตอ้งกนัดารอาหารอกีหา้ปี พ่อ ครอบครวัและทุกสิง่ที่

พอ่มจีะไมต่อ้งอดอยาก 
12

พี่ๆ  กบัเบนยามนิน้องชายกเ็หน็กบัตาแลว้ว่าเป็นฉนัเองจรงิๆ ที่

พดูกบัพี ่
13

จงบอกพ่อว่าฉนัมตีาํแหน่งสงูสดุในอยีปิต ์จงเล่าทุกอย่างทีเ่หน็น้ีใหพ้่อฟัง แลว้

รบีพาพอ่มาอยูท่ีน่ี่เถดิ”  

  
14

แลว้โยเซฟกก็อดคอเบนยามนิ น้องชายและรอ้งไห ้เบนยามนิกก็อดโยเซฟ รอ้งไห้

ดว้ย 
15

โยเซฟกอดจบูพีทุ่กคน พลางรอ้งไห ้แลว้พีน้่องจงึสนทนากนั 

 

คาํเชิญของกษตัริยฟ์าโรห ์

  
16

ขา่วน้ีลอืไปถงึพระราชวงัของกษตัรยิฟ์าโรหว์่าพีน้่องของโยเซฟมา กษตัรยิฟ์าโรห์

พอพระทยั บรรดาขา้ราชบรพิารกด็ใีจเช่นเดยีวกนั 
17

กษตัรยิ์ฟาโรหต์รสักบัโยเซฟว่า “จง

บอกพีน้่องของทา่นใหท้าํดงัน้ี จงนําของบรรทุกหลงัสตัว ์กลบัไปแผน่ดนิคานาอนัเถดิ 
18

จง

นําบดิากบัครอบครวัของท่านมาพบเรา เราจะใหแ้ผน่ดนิทีด่ทีีสุ่ดในอยีปิตแ์ก่ท่านทัง้หลาย 

ท่านจะไดก้นิพชืผลทีด่ทีีสุ่ดในแผ่นดนิน้ี 
19

นอกจากนัน้ จงสัง่เขาใหท้ําเช่นน้ีอกี ‘จงนํา
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เกวยีนไปจากแผ่นดนิอยีปิต์ เพื่อบรรทุกเดก็ๆ และภรรยาของท่าน จงพาบดิามาดว้ย 
20

อยา่หว่ง เพราะขา้วของดทีีส่ดุในแผน่ดนิอยีปิตจ์ะเป็นของทา่น’” 

 

บรรดาพ่ีน้องของโยเซฟกลบัไปคานาอนั  

  
21

บรรดาบุตรของอสิราเอลก็ทําตาม โยเซฟนําเกวยีนไปให้เขาตามพระบญัชาของ

กษตัรยิฟ์าโรห ์และจดัเสบยีงสาํหรบัการเดนิทางใหด้ว้ย 
22

ทัง้ยงัใหเ้สือ้ผา้ชุดใหมแ่ก่ทุกคน 

แต่ใหเ้งนิหนักสามร้อยบาทพร้อมกบัเสื้อผา้ห้าชุดแก่เบนยามนิ 
23

สําหรบับดิา โยเซฟจดั

ผลติผลทีด่ทีีส่ดุในอยีปิต ์บรรทุกลาเพศผูส้บิตวั และจดัขา้ว ขนมปังและเสบยีงอาหารอื่นๆ 

สําหรบัการเดนิทางบรรทุกลาเพศเมยีสบิตวัไปให้บิดาด้วย 
24

โยเซฟมาส่งบรรดาพี่น้อง 

และขณะทีพ่วกเขาจากไปกพ็ดูว่า “อย่าทะเลาะกนัตามทางนะ” 
25

บรรดาพีน้่องจงึออกจาก

อียิปต์มาถึงแผ่นดินคานาอัน ไปหายาโคบผู้บิดา 
26

รายงานว่า “โยเซฟยังมีชีวิตอยู ่

ยิง่กว่านัน้เขายงัเป็นผูส้าํเรจ็ราชการทัว่แผน่ดนิอยีปิต์” ยาโคบรูส้กึเฉยๆ เพราะไมเ่ชื่อ 
27

แต่เมือ่บรรดาบุตรเล่าว่า โยเซฟไดพ้ดูอะไร และเขาเหน็เกวยีนทีโ่ยเซฟสง่มารบั ยาโคบผู้

บดิากร็ูส้กึสดชื่นขึน้ 
28

อสิราเอลพดูว่า “เพยีงเท่าน้ีกพ็อแลว้ โยเซฟลกูพ่อยงัมชีวีติอยู่ พ่อ

ตอ้งไปเหน็เขาก่อนทีพ่อ่จะตาย”  

 

ยาโคบเดินทางไปอียิปต ์ 

46 
1
อสิราเอลออกเดนิทางพรอ้มกบัทรพัยส์มบตัทิัง้หมดทีม่ ีเมือ่มาถงึเบเออรเ์ชบา 

เขากถ็วายเครื่องบูชาแด่พระเจา้ของอสิอคั บดิาของตน 
2
พระเจา้ตรสักบัอสิราเอลในนิมติ

เวลากลางคนืวา่ “ยาโคบเอ๋ย ยาโคบ” เขาตอบวา่ “ขา้พเจา้อยู่ทีน่ี่” 
3
พระองคจ์งึตรสัว่า “เรา

คอื พระเจา้ พระเจา้ของบดิาของท่าน อย่ากลวัทีจ่ะตอ้งไปอยีปิต์เลย เราจะใหท้่านเป็นชน

ชาตใิหญ่ทีน่ัน่ 
4
เราจะไปอยีปิต์กบัท่านดว้ย แลว้เราจะพาท่านกลบัมาทีน่ี่อกีอย่างแน่นอน 

หลงัจากทีโ่ยเซฟจะปิดตาของท่านแลว้” 
5
ยาโคบจงึเดนิทางต่อไปจากเบเออรเ์ชบา บรรดา
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บุตรของอสิราเอลใหย้าโคบผูบ้ดิากบัเดก็ๆ และภรรยาขึน้เกวยีนทีก่ษตัรยิฟ์าโรหท์รงสง่มา

รบั  

  
6
เขาทัง้หลายต้อนฝงูสตัว์และนําทรพัย์สมบตัทิัง้หมดทีไ่ด้มาในแผ่นดนิคานาอนัไป

อยีปิต์ ยาโคบพาลูกหลานของตน 
7
คอืบุตรชาย บุตรหญงิ หลานชาย หลานสาวทัง้หมด

ของเขาไปอยีปิตด์ว้ย  

 

ครอบครวัของยาโคบ  

  
8
ต่อไปน้ีเป็นรายชื่อบรรดาบุตรของอสิราเอลที่เขา้มาในอยีปิต์ ยาโคบกบับรรดา

บุตรชาย มรีูเบน บุตรชายคนโตของยาโคบ 
9
บุตรชายของรูเบนคอืฮาโนค ปัลลู เฮสโรน

และคารม ี
10

บุตรชายของสเิมโอนคอื เยมเูอล ยามนี โอหาด ยาคนี โศหาร ์และชาอูล ซึ่ง

เป็นบุตรของหญิงชาวคานาอนั 
11

บุตรชายของเลวีคือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 
12

บุตรชายของยูดาห์คือเอร์ โอนัน เชลาห์ เปเรศ และเศราห์ (แต่เอร์และโอนันตายใน

แผ่นดนิคานาอนั) บุตรชายของเปเรศคอืเฮสโรนและฮามลู 
13

บุตรชายของอสิสาคาร์คอื

โทลา ปูวาห์ โยบ และชมิโรน 
14

บุตรชายของเศบูลุนคอืเสเรด เอโลน และยาเลเอล 
15

คน

เหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนางเลอาห์ที่เกิดจากยาโคบในปัดดานอารมั รวมทัง้ดนีาห์บุตร

หญงิ ลกูหลานของนางเลอาหม์ทีัง้หมดสามสบิสามคน  

  
16

บุตรชายของกาดคอืศฟีิโยน ฮกัก ีชูนี เอสโบน เอร ีอาโรด ีและอาเรล ี
17

บุตรชาย

ของอาเชอร์คอืยมินาห ์ยชิวาห ์ยชิว ีเบรยีาห์ รวมทัง้น้องสาวชื่อ เสราห ์บุตรชายของเบรี

ยาห์คอืเฮเบอร์และมลัคเีอล 
18

ทัง้สบิหกคนน้ีเป็นลูกหลานของยาโคบเกดิจากนางศลิปาห ์

ซึง่ลาบนัยกใหแ้ก่นางเลอาหบุ์ตรหญงิ  

  
19

บุตรชายของนางราเคล ภรรยาของยาโคบ คอืโยเซฟและเบนยามนิ 
20

มนัสเสหแ์ละ

เอฟราอมิเกดิจากนางอาเสนทักบัโยเซฟในอยีปิต ์นางอาเสนทัผูน้ี้เป็นบุตรหญงิของโปทเิฟ

รา สมณะแห่งเมอืงโอน 
21

บุตรชายของเบนยามนิคอืเบลา เบเคอร ์อชัเบล เกรานาอามาน 

เอไฮ โรช มุปปิม ฮุปปิม และอารด์ 
22

ทัง้สบิสองคนน้ีเป็นลูกหลานของยาโคบเกดิจากนาง

ราเคล  
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23

บุตรชายของดานคอืหุชมิ 
24

บุตรชายของนัฟทาลคีอื ยาเซเอล กุนี เยเซอร์และชิ

ลเลม 
25

ทัง้เจด็คนน้ีเป็นลกูหลานของยาโคบ เกดิจากนางบลิฮาห ์ซึง่ลาบนัยกใหแ้ก่นางรา

เคลบุตรหญงิ  

  
26

ลูกหลานโดยตรงของยาโคบที่เขา้มาอยีปิต์ มจีํานวนทัง้หมดหกสบิหกคน ไม่นับ

ภรรยาของบุตรชาย 
27

โยเซฟมบุีตรชายสองคนเกดิในอยีปิต ์ทาํใหส้มาชกิครอบครวัยาโคบ

ซึง่เขา้มาในอยีปิตม์จีาํนวนทัง้หมดเจด็สบิคน  

 

โยเซฟต้อนรบับิดาและพ่ีน้อง  

  
28

อสิราเอลให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปพบโยเซฟ เพื่อบอกโยเซฟให้มาพบทีแ่คว้นโกเชน 

เมือ่ทุกคนมาถงึแควน้โกเชน 
29

โยเซฟจดัเตรยีมรถมา้ของตนไปรบัอสิราเอลบดิาทีแ่ควน้โก

เชน เมือ่เหน็บดิา เขากเ็ขา้สวมกอดบดิาไว ้พลางรอ้งไหเ้ป็นเวลานาน 
30

อสิราเอลจงึพดูกบั

โยเซฟวา่ “บดัน้ี พอ่ตายไดแ้ลว้ เพราะพอ่ไดเ้หน็ลกูและรูว้า่ลกูยงัมชีวีติอยู”่  

  
31

โยเซฟพดูกบับรรดาพีน้่องและครอบครวัของบดิาว่า “ขา้พเจา้จะกลบัไปทลูกษตัรยิ์

ฟาโรห์ว่า บรรดาพี่น้องและครอบครวัของบดิาขา้พเจ้าทีเ่คยอยู่ในแผ่นดนิคานาอนัมาอยู่

กบัขา้พเจา้แลว้ 
32

คนเหลา่น้ีลว้นเป็นคนเลีย้งแพะแกะและดแูลฝงูสตัว ์เขาตอ้นฝงูแพะแกะ

และฝงูโค และนําทรพัยส์มบตัทิัง้หมดมาดว้ย 
33

ถา้กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเรยีกทา่น และถามว่า 

‘ท่านทัง้หลายมอีาชพีอะไร’ 
34

ท่านจะต้องตอบว่า ‘ผูร้บัใชข้องพระองคเ์ป็นผูเ้ลีย้งสตัว์มา

ตัง้แต่เดก็ เหมอืนกบับรรพบุรุษ’ ถา้พดูเช่นน้ีท่านทัง้หลายจะไดอ้ยู่ในแควน้โกเชน เพราะ

ชาวอยีปิตร์งัเกยีจพวกคนเลีย้งแพะแกะทุกคน”  

 

โยเซฟทูลขอท่ีดินให้บิดาและครอบครวั 

47 
1
โยเซฟไปทลูกษตัรยิฟ์าโรหว์า่ “บดิาและพีน้่องของขา้พเจา้มาจากแผน่ดนิคานา

อนัพรอ้มกบัฝงูแพะแกะ ฝงูโค และทรพัย์สมบตัทิัง้หมด บดัน้ีเขาอยู่ในแควน้โกเชน” 
2
โย

เซฟพาพี่ชายห้าคนไปเฝ้ากษตัริย์ฟาโรห์ด้วย 
3
กษตัรยิ์ฟาโรห์ตรสัถามบรรดาพี่ชายว่า 
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“ท่านทัง้หลายมอีาชพีอะไร” เขาทูลตอบว่า “ขา้รบัใช้ของพระองค์เป็นผูเ้ลี้ยงแพะแกะ

เหมอืนกบับรรพบุรุษ” 
4
เขายงัทลูเสรมิว่า “พวกเรามาอาศยัอยู่อยา่งคนต่างถิน่ในแผน่ดนิน้ี 

เพราะในแผน่ดนิคานาอนัเกดิการกนัดารอาหารอย่างมาก จนไมม่หีญ้าสาํหรบัฝงูแพะแกะ

ของบรรดาผูร้บัใชข้องพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระกรุณาใหผู้ร้บัใชข้องพระองค์อาศยัอยู่

ในแควน้โกเชนเถดิ” 
5ก

กษตัรยิฟ์าโรหต์รสักบัโยเซฟวา่ 
6ข

“เขาอยูใ่นแควน้โกเชนได ้ถา้ทา่น

รูว้า่มใีครในบรรดาพีน้่องทีม่คีวามสามารถ กใ็หเ้ขาดแูลฝงูสตัวข์องเราดว้ย”  

 

ตาํนานอีกสาํนวนหน่ึง 

  
5ข

เมื่อยาโคบและบุตรมาพบโยเซฟในแผ่นดนิอยีปิต์ กษตัรยิ์ฟาโรห์แห่งอยีปิต์ทรง

ทราบขา่วน้ี จงึตรสักบัโยเซฟว่า “บดิาและพีน้่องของท่านมาหาท่านแลว้ 
6ก

แผน่ดนิอยีปิต์

อยู่ในอาํนาจของท่าน จงใหบ้ดิาและพีน้่องของท่านอาศยัอยู่ในเขตทีด่ทีีสุ่ดของแผน่ดนิ” 
7

โยเซฟพายาโคบผู้บิดามายืนเฉพาะพระพกัตร์กษตัริย์ฟาโรห์ ยาโคบถวายพระพรแด่

กษตัรยิฟ์าโรห ์
8
พระองคท์รงถามยาโคบวา่ “ทา่นอายุเทา่ไร” 

9
ยาโคบทลูตอบวา่ “ขา้พเจา้มี

ชวีติเรร่อ่นไดห้น่ึงรอ้ยสามสบิปีแลว้ เมือ่เทยีบกบัจาํนวนปีของบรรพบุรุษในชวีติเรร่อ่นแลว้ 

อายุของขา้พเจา้น้อยมาก และมคีวามยากลาํบาก” 
10

ยาโคบทลูลากษตัรยิฟ์าโรหก์ลบัไป 
11

โยเซฟใหบ้ดิากบัพีน้่องอาศยัในแผน่ดนิอยีปิต์สว่นทีด่ทีีสุ่ด คอื ในเขตเมอืงราเมเสส และ

มอบกรรมสทิธิใ์ห ้ดงัทีก่ษตัรยิฟ์าโรหท์รงบญัชา  

  
12

โยเซฟจดัหาอาหารใหบ้ดิา และบรรดาพีน้่องกบัครอบครวัทัง้หมดของบดิารวมทัง้

เดก็ ๆ ตามจาํนวนคน  

 

นโยบายการเกษตรของโยเซฟ  

  
13

ขณะนัน้ทัว่แผ่นดินไม่มอีาหาร เพราะการกนัดารอาหารรุนแรง ประชาชนชาว

อยีปิต์และชาวคานาอนัต่างอ่อนเปลี้ยเพราะความหวิโหย 
14

โยเซฟรวบรวมเงนิทัง้หมดที่

ประชาชนชาวอียิปต์และชาวคานาอนันํามาซื้อข้าวไปเก็บไว้ในพระราชวงัของกษัตริย์

ฟาโรห ์ 
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15

เมื่อชาวอยีปิต์และชาวคานาอนัไม่มเีงนิเหลอื ชาวอยีปิต์ทัง้หลายก็มาหาโยเซฟ 

ออ้นวอนวา่ “โปรดใหอ้าหารพวกเราเถดิ อย่าปลอ่ยใหเ้ราตายต่อหน้าต่อตาท่านเพราะเงนิ

ของเราหมดแลว้” 
16

โยเซฟตอบวา่ “ถา้ทา่นไมม่เีงนิ จงไปนําฝงูสตัวข์องท่านมา ขา้พเจา้จะ

ใหอ้าหารเป็นการแลกเปลีย่น” 
17

ประชาชนจงึนําฝงูสตัวม์าใหโ้ยเซฟ แลว้โยเซฟกใ็หอ้าหาร

แลกเปลี่ยนกับม้า แพะแกะ โค และลา ดังนั ้น โยเซฟจึงจัดให้ประชาชนมีอาหาร

แลกเปลีย่นกบัฝงูสตัวต์ลอดปีนัน้  

  
18

เมือ่ปีนัน้ผา่นพน้ไป ประชาชนมาหาโยเซฟอกีในปีต่อมา ออ้นวอนว่า “เราไมปิ่ดบงั

มใิหเ้จา้นายรูค้วามจรงิวา่เงนิของเราหมดแลว้ ฝงูสตัวข์องเรากต็กเป็นของเจา้นาย เราไมม่ี

อะไรเหลอืจะใหเ้จ้านายอกีนอกจากตวัเราและที่ดนิ 
19

อย่าปล่อยให้เราตายต่อหน้าต่อตา

ท่านหรอืปล่อยใหท้ีด่นิของเราต้องรกร้างเลย จงซื้อเราและทีด่นิของเราไวแ้ลกเปลีย่นกบั

อาหาร เราพรอ้มกบัทีด่นิจะเป็นทาสของกษตัรยิ์ฟาโรห์ ขอแต่ใหพ้นัธุ์ขา้วแก่เราดว้ยเถดิ 

เราจะมชีวีติ ไมต่อ้งตายและทีด่นิจะไมต่อ้งกลายเป็นทะเลทราย”  

  
20

โยเซฟจงึรบัซือ้ทีด่นิทัง้หมดในอยีปิตใ์หก้ษตัรยิฟ์าโรห ์ชาวอยีปิต์แต่ละคนต่างขาย

ทีน่าของตน เพราะการกนัดารอาหารรุนแรงยิง่นัก แผน่ดนิทัง้หมดกต็กเป็นกรรมสทิธิข์อง

กษตัรยิฟ์าโรห ์
21

โยเซฟทาํใหป้ระชาชนทัง้หมดเป็นทาส จากเขตแดนดา้นหน่ึงของอยีปิต ์

ไปถงึอกีดา้นหน่ึง 
22

ทีด่นิแห่งเดยีวทีโ่ยเซฟไมซ่ื้อคอืทีด่นิของสมณะ เพราะกษตัรยิฟ์าโรห์

ประทานส่วนแบ่งอาหารให้แก่บรรดาสมณะ บรรดาสมณะจึงไม่ต้องขายที่ดิน เพราะ

ดํารงชีวิตอยู่ได้จากส่วนแบ่งอาหารของกษัตริย์ฟาโรห์ 
23

โยเซฟกล่าวแก่ประชาชนว่า 

“วนัน้ี ขา้พเจา้ซื้อตวัท่านกบัทีด่นิของท่านใหก้ษตัรยิ์ฟาโรห์แล้ว น่ีแน่ะ เมลด็พนัธุ์ขา้วที่

ทา่นจะเอาไปหวา่นในทีด่นิ 
24

เมือ่ถงึเวลาเกบ็เกีย่ว ทา่นจะตอ้งคนืหน่ึงในหา้ของผลติผลให้

กษตัรยิ์ฟาโรห์ อกีสีส่่วนจะเป็นของท่าน จะไดเ้ป็นพนัธุข์า้วสาํหรบัหว่านในนาเป็นอาหาร

ของท่านกบัครอบครวัและลูกๆ” 
25

ประชาชนตอบว่า “ท่านได้ช่วยชวีติของเราแล้ว ถ้า

เจา้นายจะกรุณา เรายอมเป็นทาสของกษตัรยิฟ์าโรห”์ 
26

โยเซฟจงึตรากฎหมายทีด่นิขึน้ใน

อียิปต์ ซึ่งยงัมีผลบังคบัใช้อยู่จนถึงทุกวนัน้ี กําหนดให้หน่ึงในห้าของผลิตผลเป็นของ

กษตัรยิฟ์าโรห ์มเีพยีงทีด่นิของสมณะเทา่นัน้ทีไ่มเ่ป็นของกษตัรยิฟ์าโรห ์ 
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ความปรารถนาสดุท้ายของยาโคบ  

  
27

ชาวอสิราเอลอาศยัอยู่ในแผ่นดนิอยีปิต์ในแคว้นโกเชน เขาได้กรรมสทิธิท์ี่ดนิ มี

ลกูหลานทวจีาํนวนมากมาย 
28

ยาโคบอยู่ในแผน่ดนิอยีปิต์ถงึสบิเจด็ปี จนมอีายุไดห้น่ึงรอ้ย

สีส่บิเจด็ปี 
29

เมือ่ใกลจ้ะสิน้ชวีติ อสิราเอลเรยีกโยเซฟ บุตรชายมา พดูว่า “ถา้ลกูรกัพ่อจรงิ 

จงวางมอืไวท้ีห่ว่างขาของพ่อซ ิจงสญัญาว่าลูกจะซื่อสตัย์และทาํตามทีพ่่อสัง่ คอืไม่ฝังพ่อ

ไวใ้นอยีปิต ์
30

เมือ่พ่อสิน้ใจแลว้ จงนําศพพ่อออกจากอยีปิต์ นําไปฝังในหลุมศพของบรรพ

บุรุษ” โยเซฟตอบว่า “ลกูจะทาํตามทีพ่่อสัง่” 
31

ยาโคบสัง่อกีว่า “จงสาบานแก่พ่อเถดิ” โย

เซฟกส็าบาน แลว้อสิราเอลกซ็บศรีษะลงกบัหมอน  

 

ยาโคบรบับุตรทัง้สองคนของโยเซฟเป็นบุตรบญุธรรมและอวยพร  

48 
1
ต่อมาไมน่าน มผีูบ้อกโยเซฟว่า “บดิาของท่านป่วย” โยเซฟจงึนําบุตรชายทัง้

สอง คอืมนัสเสห์และเอฟราอมิไปหายาโคบ 
2
เมือ่มผีูม้าบอกยาโคบว่า “โยเซฟ บุตรชาย

ของทา่นมาหา” อสิราเอลจงึรวบรวมกําลงัลุกขึน้นัง่บนเตยีง 
3
ยาโคบพดูกบัโยเซฟว่า “พระ

เจา้ผูท้รงสรรพานุภาพ ทรงสาํแดงพระองค์แก่พ่อทีเ่มอืงลูซ ในแผ่นดนิคานาอนั และทรง

อวยพรพ่อ 
4
ตรสัว่า ‘เราจะให้ท่านมลีูกหลานจํานวนมาก เป็นชนหลายชาต ิเราจะให้

แผน่ดนิน้ีแก่ลูกหลานทีจ่ะมาภายหลงัท่าน เป็นกรรมสทิธิต์ลอดไป’ 
5
บดัน้ี ลกูชายทัง้สอง

คนของลูกทีเ่กดิในอยีปิต์ก่อนทีพ่่อจะมาอยู่กบัลูกทีน่ี่กเ็ป็นลูกของพ่อดว้ย เอฟราอมิและ

มนัสเสห ์เป็นลกูของพ่อเท่ากบัรเูบนและสเิมโอน 
6
แต่ลกูคนอื่นทีเ่กดิมาภายหลงัสองคนน้ี

จะเป็นของลกู และจะรบัมรดกรว่มกบัพีท่ ัง้สองคนของเขา  

  
7
พ่อทาํเชน่น้ีกเ็พราะเมือ่พ่อกลบัจากปัดดาน ราเคลแมข่องลกู สิน้ชวีติในแผน่ดนิคา

นาอนัขณะทีเ่ดนิทางอยูใ่กลเ้มอืงเอฟราธาห ์ทาํใหพ้อ่เศรา้โศกมาก พอ่จงึฝังแมข่องลกูไวท้ี่

นัน่ขา้งทางไปเมอืงเอฟราธาห ์คอืเบธเลเฮม”  
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8
เมือ่อสิราเอลเหน็บุตรชายของโยเซฟ เขาถามว่า “เดก็เหล่าน้ีเป็นใคร” 

9
โยเซฟตอบ

ว่า “เป็นลูกทีพ่ระเจา้ประทานใหล้กูทีน่ี่” ยาโคบจงึวา่ “พาเขามาหาพ่อซ ิพ่อจะไดอ้วยพร

เขา” 
10

ขณะนัน้ ตาของอสิราเอลขุน่มวัเพราะความชรา เขามองเหน็ไมช่ดัเจน โยเซฟกพ็า

บุตรทัง้สองคนมาใกล ้ยาโคบจงึจบูและกอดเดก็ทัง้สองคน 
11

อสิราเอลพดูกบัโยเซฟว่า “พ่อ

ไม่เคยคดิว่าจะได้เห็นหน้าลูกอกี และบดัน้ี พระเจ้ายงัโปรดให้พ่อได้เห็นลูกของลูกอีก

ดว้ย” 
12

โยเซฟกร็บับุตรของตนจากตกัของยาโคบกราบลงศรีษะจรดพืน้ 

  
13

แลว้จูงบุตรทัง้สองคน มอืขวาจูงเอฟราอมิไปยนือยู่ทางซ้ายของอสิราเอล มอืซ้าย

จงูมนัสเสหไ์ปยนือยู่ทางขวา 
14

แต่อสิราเอลไขวม้อื มอืขวาวางบนศรีษะของเอฟราอมิ ซึ่ง

เป็นคนน้อง มอืซ้ายวางบนศรีษะของมนัสเสห์ ทัง้ๆ ทีม่นัสเสห์เป็นคนพี ่
15

แลว้อวยพรโย

เซฟวา่  

  “พระเจา้ ซึง่อบัราฮมัและอสิอคั บดิาของขา้พเจา้ไดร้บัใชอ้ยูเ่สมอ  

  พระเจา้ผูท้รงนําขา้พเจา้ อยา่งผูเ้ลีย้งแกะ ตัง้แต่ขา้พเจา้เกดิจนถงึวนัน้ี  

  
16

ทตูสวรรคผ์ูท้รงชว่ยขา้พเจา้ใหร้อดพน้จากภยนัตรายทัง้ปวง  

  ขอพระองคท์รงอวยพรเดก็ทัง้สองคนน้ี  

  ขอใหน้ามของขา้พเจา้  

  นามของอบัราฮมัและอสิอคั บดิาของขา้พเจา้ 

  ดาํรงอยูต่่อไปในเขาทัง้สองคน 

  และใหเ้ขาทวจีาํนวนมากบนแผน่ดนิ”  

  
17

โยเซฟไม่สบายใจที่เหน็ว่า บดิาวางมอืขวาบนศรีษะของเอฟราอมิ จงึจบัมอืของ

บดิา เปลีย่นจากศรีษะของเอฟราอมิมาวางบนศรีษะของมนัสเสห ์
18

แลว้บอกบดิาว่า “ไมใ่ช่

ครบัพอ่ คนน้ีเป็นพี ่จงวางมอืขวาบนศรีษะของเขาเถดิ” 
19

บดิาไมย่อม พดูว่า “พ่อรูแ้ลว้ลกู 

พอ่รูว้า่เขาจะเป็นชนชาตดิว้ย เขาจะยิง่ใหญ่ แต่น้องชายจะยิง่ใหญ่กวา่พีช่าย ลกูหลานของ

เขาจะไดเ้ป็นชนหลายชาต”ิ  

  
20

ยาโคบอวยพรทัง้สองคนในวนันัน้วา่  
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  “ชาวอสิราเอลจะกล่าวอวยพรโดยใชค้าํอวยพรแก่ลกูทัง้สองคนน้ีเป็นแบบอย่าง โดย

กล่าวว่า ขอพระเจา้ทรงทาํใหท้่านเป็นเหมอืนเอฟราอมิและมนสัเสหเ์ถดิ” ยาโคบจงึตัง้ให้

เอฟราอมิเป็นใหญ่กวา่มนสัเสห ์ 

  
21

แล้วอสิราเอลพูดกบัโยเซฟว่า “พ่อกําลงัจะตายอยู่แล้ว แต่พระเจ้าจะสถิตกบัลูก 

และจะทรงนําลูกกลบัไปยงัแผ่นดนิของบรรพบุรุษ 
22

พ่อใหอ้ะไรแก่ลกู มากกว่าใหพ้ีน้่อง

ของลูก คอืใหท้ี่ดนิแถบเชเคมทีพ่่อยดึมาได้จากชาวอาโมไรต์ด้วยดาบและธนูของพ่อแก่

ลกู”  

 

วาจาสดุท้ายของยาโคบ  

49 
1
ยาโคบเรยีกบรรดาบุตรมา แลว้พดูว่า “จงมาหาพ่อพรอ้มหน้ากนัเถดิ แลว้พ่อ

จะบอกใหล้กูรูว้า่จะเกดิอะไรขึน้ในอนาคต  
2
บุตรของยาโคบเอ๋ย จงมารวมกนัฟัง  

  จงฟังคาํของอสิราเอล บดิาของลกู  

  
3
รเูบนเอ๋ย ลกูเป็นบุตรคนแรกของพอ่  

  เป็นกาํลงัและผลแรกของความเป็นชายของพอ่  

  เป็นยอดแหง่ความภมูใิจและพละกาํลงั  

  
4
ลกูดุดนัเหมอืนน้ําเชีย่ว แต่จะไมอ่ยูเ่หนือผูอ้ืน่  

  เพราะลกูลว่งเขา้ไปถงึทีน่อนของบดิาของลกู  

  และทาํใหท้ีน่อนของบดิาเป็นมลทนิ ยงัความเศรา้แก่พอ่  

  
5
สเิมโอนและเลวเีป็นพีน้่องกนั  

  มดีของเขาเป็นอาวุธแหง่ความรุนแรง  

  
6
อยา่ใหว้ญิญาณของพอ่เขา้ไปในทีป่ระชุมของเขา  

อยา่ใหใ้จของพอ่เขา้รว่มสมาคมกบัเขาเลย  

  เพราะเขาไดฆ้า่คน ดว้ยความโกรธ 

  ทาํใหโ้คพกิารตามอาํเภอใจ  
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7
ความโกรธของเขาจงถกูสาปแชง่เพราะรุนแรง  

  โทสะของเขาจงถกูสาปแชง่เพราะทารุณ  

  พอ่จะแบ่งเขาในยาโคบ  

  พอ่จะทาํใหเ้ขากระจดักระจายไปทัว่อสิราเอล  

  
8
ยดูาหเ์อ๋ย บรรดาพีน้่องจะสรรเสรญิลกู  

  มอืของลกูจะจบัคอศตัร ู 

  บุตรของบดิาของลกูจะกราบไหวล้กู  

  
9
ยดูาหเ์ป็นเหมอืนลกูสงิโต  

  ลกูเอ๋ย ลกูฆา่เหยือ่แลว้กลบัมา  

  ลกูเป็นเหมอืนสงิโตตวัผู ้ทีซุ่่มหมอบ  

  เหมอืนสงิโตตวัเมยีทีน่อนอยู ่ใครเลา่จะกลา้ทาํใหลุ้กขึน้  

  
10

คทาจะไมไ่ปจากยดูาห ์ 

  และไมเ้ทา้ของผูป้กครองจะไมถ่กูยกไปจากระหวา่งเทา้ของเขา  

  จนกวา่ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของจะมา  

  และประชาชาตจิะนอบน้อมต่อเขา  

  
11

เขาผกูลาไวก้บัเถาองุน่  

  ผกูลกูลาไวก้บัเถาทีด่ทีีส่ดุ  

  เขาซกัเสือ้ผา้ของตนในเหลา้องุน่  

  ซกัเสือ้คลุมในน้ําองุน่สเีลอืด  

  
12

ตาของเขาแดงเพราะเหลา้องุน่  

  ฟันของเขาขาวเพราะน้ํานม  

  
13

เศบลูุนจะอาศยัอยูต่ามชายทะเล  

  และจะเป็นทา่จอดเรอื  

  อาณาเขตของเขาจะขยายไปถงึเมอืงไซดอน  

  
14

อสิสาคาร ์เป็นเหมอืนลาแขง็แรง  
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  หมอบอยูร่ะหวา่งต่างสองใบ  

  
15

เขาเหน็วา่ทีพ่กัสวยด ี 

  และแผน่ดนิน่าอยู ่ 

  เขาจงึกม้หลงัแบกภาระ  

  ยอมเป็นทาสถกูบงัคบัใชแ้รงงาน  

  
16

ดานจะปกครองประชาชนของตน  

  เหมอืนเผา่อืน่ๆ ของอสิราเอล  

  
17

ขอใหด้านเป็นเหมอืนงบูนถนน  

  เป็นอสรพษิตามทางเดนิ  

  ซึง่กดัสน้เทา้มา้  

  ใหค้นขีห่งายหลงัตกลงมา  

  
18

ขา้แต่พระยาหเ์วห ์ขา้พเจา้เฝ้ารอคอยพระองคเ์พือ่ทรงชว่ยขา้พเจา้ใหร้อดพน้  

  

  
19

กาดจะถกูกลุม่โจรจูโ่จม  

  แต่เขาจะจูโ่จมตอบกลบัไปดว้ย  

  
20

อาหารของอาเชอรอุ์ดมสมบรูณ์  

  เขาจะจดัอาหารอรอ่ยเหมาะกบักษตัรยิ ์ 

  
21

นฟัทาลเีป็นเหมอืนแมก่วางทีร่วดเรว็  

  มลีกูทีน่่ารกั  

  
22

โยเซฟเป็นเหมอืนตน้ไมม้ผีลดก เป็นตน้ไมท้ีข่ ึน้ใกลต้าน้ํา  

  แผก่ิง่กา้นเหนือกาํแพง 

  
23

บรรดานกัแมน่ธนูเบยีดเบยีนเขา  

  ทัง้ยงิและขม่ขู ่

  
24

แต่ธนูของเขายงัมัน่คงอยู ่ 

  ลาํแขนของเขาเคลือ่นไหวอยา่งรวดเรว็  
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  เดชะพระหตัถพ์ระเจา้ผูท้รงอานุภาพแหง่ยาโคบ  

  เดชะพระนามของผูเ้ลีย้งแกะ คอืศลิาแหง่อสิราเอล  

  
25

ขอพระเจา้ของบดิาของลกูทรงชว่ยเหลอืลกู  

  ขอพระเจา้ผูท้รงสรรพานุภาพ ทรงอวยพรลกู  

  ประทานพระพรจากฟ้าเบือ้งบน  

  พระพรจากหว้งสมทุรเบือ้งลา่ง  

  พระพรใหท้ัง้คนและสตัวม์ลีกูดก  

  
26

พระพรจากบดิาของลกูใหญ่กวา่พระพรแหง่ภเูขาเก่าแก่ 

  ใหญ่กวา่ความอุดมสมบรูณ์แหง่เนินเขานิรนัดร  

  พระพรเหลา่น้ีลงมาเหนือศรีษะของโยเซฟ  

  เหนือกระหมอ่มของเจา้นาย ในระหวา่งบรรดาพีน้่อง  

  
27

เบนยามนิ เป็นเหมอืนสนุขัป่านกัลา่เหยือ่  

  เวลาเชา้ เขากนิเหยือ่  

  เวลาเยน็ เขาแบ่งปันสว่นทีเ่หลอื”  

  
28

เผา่เหลา่น้ีทัง้หมด คอืเผา่ทัง้สบิสองของอสิราเอล น่ีคอืถอ้ยคาํทีบ่ดิาพดูไวเ้มือ่อวย

พรเขา ยาโคบใหพ้รทีเ่หมาะสมแก่บุตรแต่ละคน 

 

วาระสดุท้ายและมรณกรรมของยาโคบ  

  
29

แลว้ยาโคบสัง่บรรดาบุตรว่า “บดัน้ี พ่อกําลงัจะไปอยู่รวมกบับรรพบุรุษของพ่อ จง

ฝังพ่อไวก้บับรรพบุรุษของพ่อในถํ้าทีอ่ยู่ในนาของเอโฟรน ชาวฮติไทต์ 
30

คอืในถํ้าทีอ่ยู่ใน

ทุ่งนาแห่งมคัเปลาห ์ตรงขา้มมมัเร ในแผน่ดนิคานาอนั อบัราฮมัซื้อถํ้าและทุ่งนาจากเอโฟ

รน ชาวฮติไทต์ไว้เป็นทีฝั่งศพของตน 
31

ที่นัน่เขาได้ฝังศพของอบัราฮมัและนางซาราห์ผู้

เป็นภรรยา ทีน่ัน่เขาฝังศพของอสิอคัและนางเรเบคาห ์ผูเ้ป็นภรรยาและทีน่ัน่พ่อกฝั็งนางเล

อาหไ์วด้ว้ย 
32

ทุง่นาและถํ้าซึง่อยูใ่นทุง่นานัน้ซือ้มาจากชาวฮติไทต”์  
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33

เมื่อยาโคบสัง่เสยีบรรดาบุตรเสร็จแล้ว เขาล้มตวัลงนอนบนเตียงและสิ้นใจ ไป

รวมอยูก่บับรรพบุรุษ  

 

การฝังศพยาโคบ  

50 
1
โยเซฟโผเขา้ไปหาบดิา รอ้งไหแ้ละจบูใบหน้า 

2
แลว้สัง่แพทยท์ีร่บัใชเ้ขาใหด้อง

ศพบดิาไว ้บรรดาแพทยก์ด็องศพของอสิราเอล 
3
ใชเ้วลาถงึสีส่บิวนั เพราะการดองศพตอ้ง

ใชเ้วลานานเชน่น้ี 

  ชาวอยีปิตไ์วทุ้กขใ์หเ้ขาเจด็วนั 
4
เมือ่พน้เวลาไวทุ้กขใ์หบ้ดิาแลว้ โยเซฟพดูกบับรรดา

ข้าราชบริพารของกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “ถ้าท่านกรุณาต่อข้าพเจ้า โปรดนําความน้ีไปทูล

กษตัรยิ์ฟาโรหด์ว้ยว่า 
5
บดิาของขา้พเจา้ใหข้า้พเจา้สาบานเมื่อเขาสิน้ชวีติแล้วว่าขา้พเจ้า

จะต้องนําศพไปฝังในหลุมศพที่เขาขุดไว้สําหรับตนในแผ่นดินคานาอนั ดงันัน้ ขอให้

ขา้พเจา้ไปฝังบดิาของขา้พเจา้ทีน่ัน่เถดิ แลว้ขา้พเจา้จะกลบัมา” 
6
กษตัรยิฟ์าโรหท์รงตอบ

อนุญาตวา่ “จงไปฝังศพบดิาของทา่นดงัทีเ่ขาไดส้ ัง่ใหท้า่นสาบานไวเ้ถดิ”  

  
7
โยเซฟจงึไปฝังบดิา บรรดาขา้ราชบรพิารทุกคนของกษตัรยิ์ฟาโรห ์ผูม้ตีําแหน่งสงู

ในราชสาํนกั และบุคคลสาํคญัในอยีปิต์กไ็ปกบัเขาดว้ย 
8
พรอ้มกบัครอบครวัทัง้หมดของโย

เซฟ ตลอดจนบรรดาพีน้่องและครอบครวัของบดิา เหลอืแต่เดก็ๆ ฝงูแพะแกะและฝงูโค

เทา่นัน้ทีค่งอยูใ่นแควน้โกเชน 
9
มรีถมา้และคนขีม่า้ไปกบัเขาดว้ย เป็นขบวนใหญ่มาก  

  
10

เมือ่มาถงึลานนวดขา้วทีอ่าทาด ซึง่อยูอ่กีฟากหน่ึงของแมน้ํ่าจอรแ์ดน เขาจดัทาํพธิี

ศพใหญ่โตสง่างาม โยเซฟไวทุ้กขใ์หบ้ดิาเจด็วนั 
11

เมื่อชาวคานาอนั ทีอ่าศยัอยู่ทีน่ัน่ เหน็

พธิศีพในลานนวดขา้วทีอ่าทาดกพ็ดูกนัว่า “น่ีเป็นพธิศีพใหญ่โตของชาวอยีปิต”์ เพราะเหตุ

น้ี เขาจงึเรยีกชือ่ทีน่ัน่ซึง่อยูอ่กีฟากหน่ึงของแมน้ํ่าจอรแ์ดน วา่อาเบล-มสิราอมิ  

  
12

บรรดาบุตรของยาโคบไดท้าํตามทีย่าโคบสัง่ไว ้
13

เชญิศพของยาโคบไปแผ่นดนิคา

นาอนั นําไปฝังไวท้ีถ่ํ้าในนาทีม่คัเปลาห์ ตรงขา้มมมัเร อนัเป็นทีด่นิซึ่งอบัราฮมัซื้อมาจาก

เอโฟรนชาวฮติไทตไ์วเ้ป็นทีฝั่งศพของตน  
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14

หลงัจากโยเซฟฝังศพบดิาแลว้ เขากก็ลบัไปอยีปิต์ พรอ้มกบับรรดาพีน้่อง และทุก

คนทีไ่ปรว่มพธิฝัีงศพบดิา  

 

โยเซฟให้คาํมัน่แก่บรรดาพ่ีน้อง มรณกรรมของโยเซฟ  

  
15

หลงัจากบดิาสิน้ชวีติแลว้ บรรดาพีช่ายของโยเซฟมคีวามกลวั จงึปรกึษากนัว่า “โย

เซฟอาจมคีวามเคอืงแคน้พวกเรา คดิจะแกแ้คน้การประทุษรา้ยทีพ่วกเราเคยทาํกบัเขา” 
16

พีช่ายจงึสง่คนไปบอกโยเซฟวา่ “บดิาของทา่นสัง่ไวก้่อนจะสิน้ใจวา่ 
17

จงบอกโยเซฟดว้ยว่า 

‘พอ่ขอรอ้งลกูใหอ้ภยัการประทุษรา้ยและบาปทีพ่ีช่ายทาํต่อลกู’ บดัน้ี ขอท่านโปรดใหอ้ภยั

ความผดิของผู้รบัใช้พระเจ้าของบิดาของท่านด้วยเถิด” เมื่อโยเซฟได้ยนิคําพูดเช่นน้ีก็

รอ้งไห ้ 

  
18

บรรดาพี่ชายมาหาโยเซฟ กราบลงต่อหน้าเขาพูดว่า “พวกเรามาอยู่ต่อหน้าท่าน 

ขอเป็นทาสของท่าน” 
19

แต่โยเซฟตอบว่า “อย่ากลวัเลย ฉนัไมใ่ช่พระเจา้ จะตดัสนิลงโทษ

ท่านไดอ้ย่างไร 
20

พวกพี่วางแผนทํารา้ยฉัน แต่พระเจา้ทรงเปลีย่นใหร้า้ยกลายเป็นดดีงัที่

เหน็อยู่ในปัจจุบนัน้ี คอืเพื่อรกัษาชวีติของหลายคนไว ้
21

ดงันัน้ พี่ๆ  อย่ากลวัไปเลย ฉันจะ

เอาใจใสด่แูลพวกพีแ่ละลกูของพี”่ โยเซฟใหค้าํมัน่แก่บรรดาพีช่ายและพดูกบัเขาดว้ยความ

ออ่นโยน  

  
22

โยเซฟอยู่ในอยีปิต์กบัครอบครวัของบดิา เขามชีวีติอยู่หน่ึงร้อยสบิปี 
23

โยเซฟได้

เหน็บุตรหลานของเอฟราอมิถงึสามชัว่อายุ และเหน็บุตรของมาครี ์บุตรของมนัสเสห ์ซึง่โย

เซฟรบัเป็นบุตรบุญธรรมของตน 
24

ในทีสุ่ด โยเซฟพดูกบับรรดาพีน้่องว่า “ฉนักําลงัจะตาย

แล้ว แต่พระเจ้าจะทรงดูแลท่านทัง้หลายอย่างแน่นอน พระองค์จะทรงนําท่านออกจาก

แผน่ดนิน้ีไปยงัแผน่ดนิทีท่รงสญัญาโดยทรงปฏญิาณไวก้บัอบัราอมั อสิอคัและยาโคบ” 
25

แล้วโยเซฟก็ให้บรรดาบุตรของอิสราเอลสาบานว่า “เมื่อถึงเวลานัน้ พระเจ้าจะเสด็จมา

เยีย่มทา่นทัง้หลายอยา่งแน่นอน ทา่นจงนํากระดกูของฉนัจากทีน่ี่ไปกบัทา่นดว้ย”  

  
26

โยเซฟถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้หน่ึงร้อยสบิปี เขาดองศพของโยเซฟใส่โลงไว้ใน

อยีปิต ์
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