
ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2



1 ปฐมกาล ๑:๑๔

ปฐมกาล
คํานํา

“ปฐม กาล” เป็นคํา แรกของหนังสือ
เลม น้ี คนจึงเอามาตัง้เป็นชื่อของ
หนังสือ
ชื่อ “ปฐมกาล” เหมาะสําหรับหนังสือ

เลม น้ีมาก เพราะพูดถึงจุด เริ่ม ตนของ
ทุกสิ่งทุกอยางที่พระเจาไดสรางขึ้น เชน
โลก สิ่งมีชีวิต และมนุษย และยังไดพูด
ถึงจุดเริ่มตนของความบาป การมีภาษา
และประเพณีตางๆ ชื่อตางๆ และชนชาติ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตนกําเนิดของ
ชนชาติอิสราเอล
หนังสือปฐม กาลเป็นหนังสือกฎ

บัญญัติเลมแรกจากหนังสือกฎ บัญญัติ
ทัง้หมดหา เลม ในหนังสือเลม น้ี เราจะ
เห็นวาทัง้ๆที่มนุษยไม เชื่อ ฟังพระเจา
พระเจาก็ยังใหโอกาสกับมนุษยเสมอ
พระเจาได ใหคํามัน่สัญญากับโน อาห
และตอ มาก็ใหคํามัน่สัญญากับอับ ราม
(อับ รา ฮัม) วาพระองคจะเป็นพระเจา
ของ เขา จะอวยพรให เขามีที่ดิน มีลูก
หลานมากมาย และจะอวยพรคนทัง้
โลกผานทางลูก หลานของ เขา และเรา
จะเห็นวาพระเจาไดรักษาคํามัน่สัญญาน้ี
ของพระองค

จุดเริ่มตนของโลกมนุษย

๑ ๑ ในปฐมกาลนัน้ เมื่อพระเจาสรางแผน
ดินและทองฟ า ๒แผน ดินยังไรระเบียบ

และวาง เปลาอยู มีน้ํา ลึกปกคลุมแผน ดิน
และความมืดปกคลุมน้ํา
พระ วิญญาณของพระเจา *เคลื่อนไหว

เหมือนพายุอยูเหนือน้ํานัน้

วันที่หน่ึง สรางแสงสวาง
๓ เมื่อพระเจาพูดวา “จงมีแสง สวางขึ้น”

แสง สวางก็เกิด ขึ้น ๔พระเจาเห็นวา แสง

สวางนัน้ ดี พระเจาไดแยกความ สวางออก
จากความ มืด ๕พระเจาเรียกความ สวางนัน้
วา “วัน” เรียกความมืดนัน้วา “คืน” มีตอน
เย็นและมีตอนเชา น่ีคือวันแรก

วันที่สอง สรางทองฟ า
๖พระเจาพูดวา “ขอ ใหมีโดม †เกิด ขึ้น

ระหวางน้ํา แยกน้ํานัน้ออกจาก กันเป็นสอง
สวน” ๗พระเจาจึงสรางโดมขึ้น พระองค
แยกน้ําที่อยูใตโดมนัน้ออกจากน้ําที่อยูเหนือ
โดมนัน้ แลวมันก็เกิดขึ้นตามนัน้ ๘พระเจา
เรียกโดมนัน้วา “ทองฟ า” มีตอนเย็นและมี
ตอนเชา น่ีคือวันที่สอง

วันที่สาม สรางแผนดินและพืช
๙พระเจาพูดวา “ใหน้ําที่อยูใตทองฟ านัน้

มารวมอยูที่เดียวกัน เพื่อจะไดมีที่ แหงโผล
ขึ้น” มันก็เกิดขึ้นตามนัน้ ๑๐พระเจาเรียกที่
แหงนัน้วา “แผนดิน” พระเจาเรียกน้ําที่อยู
รวมกันนัน้วา “ทะเล” พระเจาเห็นวามันดี

๑๑พระเจาพูดวา “ขอ ใหมีหญางอกขึ้นบน
แผน ดิน ใหเกิดพืชพันธุตางๆที่ใหเมล็ด มี
ตนไมตางๆที่ออกลูกและมีเมล็ดตามชนิด
ของมันบนแผนดินน้ี” แลวมันก็เกิดขึ้นตาม
นัน้ ๑๒แผนดินก็มีหญางอกขึ้น เกิดพืชพันธุ
ตางๆที่ใหเมล็ดตามชนิดของ มัน และมี
ตนไมที่ออกลูกและมีเมล็ดตามชนิดของ มัน
พระเจาเห็นวามันดี

๑๓มีตอนเย็นและมีตอนเชา น่ีคือวันที่สาม

วันที่สี่ สรางดวงอาทิตย ดวง
จันทรและดวงดาวทัง้หลาย

๑๔พระเจาพูดวา “ขอ ใหมีดวง สวาง
มากมายในชอง วางบนทองฟ า เพื่อแยก
กลาง วันออกจากกลาง คืน และพวก มันจะ
เป็นเครื่องบง บอกถึงฤดูกาลทัง้ หลายของ

*๑:๒ พระวิญญาณของพระเจา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ลมจากพระเจา” หรือ “ลม
พายุ”
†๑:๖ โดม คําน้ีในภาษาฮีบรูหมายถึง “แผนโคง” มีลักษณะเหมือนกับชามที่ควํ่าอยู
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งานเทศกาล รวมทัง้วันและปี *๑๕ขอใหพวก
มันเป็นดวง สวางตางๆในโดมของทองฟ า
เพื่อใหแสงสวางกับโลกน้ี” แลวมันก็เกิดขึ้น
ตามนัน้

๑๖พระเจาจึงไดสรางดวง สวางที่มีขนาด
ใหญขึ้นมาสองดวง พระเจาใหดวงสวางดวง
ใหญ ปกครองกลาง วัน และใหดวง สวาง
ดวง เล็ก ปกครองกลางคืน พระเจาไดสราง
ดวงดาวตางๆขึ้นมา ดวย ๑๗แลวพระเจาก็
ไดวางดวงสวางพวกน้ีไวในทองฟ า เพื่อสอง
สวางใหกับโลก ๑๘ เพื่อใหปกครองกลาง วัน
และกลาง คืน และเพื่อแยกความ สวางออก
จากความมืด พระเจาเห็นวามันดี

๑๙มีตอนเย็นและมีตอนเชา น่ีคือวันที่สี่

วันที่หา สรางสัตวน้ําและนก
๒๐พระเจาพูดวา “ขอ ใหน้ําเต็มไป ดวย

สิ่ง มี ชีวิตมากมาย และขอ ใหมีนกเกิด ขึ้น
มากมายบินไปมาบนทองฟ าเหนือแผน ดิน
โลก” ๒๑แลวพระเจาก็ไดสรางสัตว ทะเล
†ขนาด ใหญขึ้นมากมายใหอยูในทะเลนัน้
และสรางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เคลื่อนไหวไดใน
น้ํา พระเจาสรางนกทุก ชนิดขึ้นมาบินอยูบน
ทองฟ า พระเจาเห็นวามันดี

๒๒พระเจาอวยพรพวก มันวา “ขอ ใหเกิด
ลูกมากมายเต็มทองทะเล พวกนกก็เหมือน
กัน ขอใหเกิดลูกมากมายบนโลกน้ี”

๒๓มีตอนเย็นและมีตอนเชา น่ีคือวันที่หา
วันที่หก สรางสัตวบกและคน

๒๔พระเจาพูดวา “ขอ ใหแผน ดินเกิดสิ่ง
มี ชีวิตขึ้นทุก ชนิด ทัง้สัตว เลีย้งขนาด ใหญ
สัตว เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวม ทัง้สัตว ปา
ตามชนิด ตางๆของ มัน” แลวมันก็เกิด ขึ้น
ตามนัน้

๒๕พระเจาสรางสัตว บกทุก ชนิดขึ้น มา
สรางสัตว เลีย้งขนาด ใหญทุกประเภท และ

สรางสัตว เลื้อยคลานขนาด เล็กทุกประเภท
บนโลก แลวพระเจาก็เห็นวามันดี

๒๖พระเจาพูดอีกวา “ขอใหเราสรางมนุษย
‡ขึ้น มาตามรูป แบบของ เรา ใหเหมือน กับ
เรา และใหเขาปกครองฝูง ปลาในทะเล ฝูง
นกในอากาศ สัตว เลีย้งขนาดใหญ และโลก
ทัง้ โลก ¶รวม ทัง้สัตว เลื้อยคลานขนาด เล็ก
ทัง้หมดบนโลก”

๒๗แลวพระเจาไดสรางมนุษยขึ้นตามรูป
แบบของพระองค §พระองคสรางเขาขึ้นตาม
รูป แบบของพระเจา พระองคสรางพวก เขา
เป็นชายและหญิง ๒๘พระเจาอวยพรพวก
เขา และพูดกับพวก เขาวา “ขอ ใหมีลูก ดก
ทวีมากมายจนเต็มแผน ดินโลก ใหควบคุม
โลกน้ี และปกครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกใน
อากาศ และสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางที่เคลื่อนไหว
อยูบนโลกน้ี”

๒๙พระเจาพูดวา “ดูเถิด เราไดมอบเมล็ด
พันธุทุก ชนิดที่จะเติบโตขึ้นเป็นพืช และ
ตนไมทุก ชนิดที่จะเกิดลูกพรอม กับเมล็ด
ของมัน ใหกับเจาเป็นอาหาร ๓๐สวนสัตวทุก
ชนิดบนพื้น ดิน นกทุก ชนิดในอากาศ สัตว
เลื้อยคลานขนาด เล็กทุกประเภทบนพื้น ดิน
ที่มีลมหายใจ เราไดใหพืชสีเขียวกับพวกมัน
เป็นอาหาร” แลวทุกอยางก็เกิดขึ้นตามนัน้

๓๑พระเจาไดมองดูทุก สิ่งที่พระองคสราง
ขึ้น และพระองคเห็นวามันดีมาก
มีตอนเย็นและมีตอนเชา น่ีคือวันที่หก

วันที่เจ็ด วันพักผอน

๒ ๑ดัง นัน้ ทองฟ า แผน ดิน และทุก สิ่ง
ทุก อยางในนัน้ ถูกสรางขึ้น มาจนเสร็จ

สมบูรณ ๒ ในวัน ที่เจ็ด พระเจาไดทํางานที่
พระองคทํา อยูเสร็จ สิน้ทุกอยางแลว ดัง นัน้
ในวัน ที่เจ็ดพระเจาจึงหยุด พักจากการ งาน
ทุก อยางที่พระองคทํา ๓พระเจาไดอวยพร
วัน ที่เจ็ด และทําใหมันเป็นวัน ศักดิส์ิทธิ ์

*๑:๑๔ และพวกมัน … วันและปี ลักษณะของดวงจันทรจะเป็นสิ่งบงบอกการเริ่มตนของวัน
หยุดและงานเทศกาลทัง้หลายของชาวอิสราเอล
†๑:๒๑ สัตวทะเล หรือ “สัตวประหลาดในทะเล”
‡๑:๒๖ มนุษย คําน้ีในภาษาฮีบรูหมายถึง “ผูคน” หรือชื่อ “อาดัม” เหมือนกับคําที่หมายถึง
“ดิน” หรือ “โคลนแดง”
¶๑:๒๖ โลกทัง้โลก หรือในฉบับซีเรียโบราณอานไดวา “สัตวปาทุกตัว”
§๑:๒๗ พระเจา … ของพระองค เปรียบเทียบกับใน ปฐมกาล ๕:๑ และ ๕:๓
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เพราะในวัน ที่เจ็ดน้ี พระเจาไดหยุดจากงาน
สรางที่พระองคทําอยู

การเริ่มตนของเผาพันธุมนุษย
๔ น่ีเป็นที่มาของทองฟ าและแผน ดินโลก

ตอนที่พวก มันถูกสรางขึ้น นัน้ ตอนที่พระ
ยาหเวหพระเจาสรางโลกและทองฟ าขึ้น นัน้
๕ยังไมมีพุม ไมในทอง ทุงเกิด ขึ้นบนโลก น้ี
และยังไมมีพืชในทอง ทุงแตก หนอออก มา
เพราะพระ ยาหเวหพระเจา ยังไม ไดทําใหมี
ฝนตกบนโลกน้ี และยังไมมีมนุษยที่จะมาไถ
พรวนดินนัน้ ๖แตมีตาน้ําไหลออกมาจากพื้น
ดิน และมันก็ทําใหหน าดินชุมชื้น

๗พระ ยาหเวหพระเจาไดป้ันมนุษยผูชาย
*ขึ้นจากผง ดินบนพื้น พระองคปลอยลม
หายใจเขาไปในจมูกของชายคน นัน้ เป็นลม
หายใจแหงชีวิต และชายคน นัน้ก็มีชีวิตขึ้น
มา ๘พระยาหเวหพระเจาสรางสวนแหงหน่ึง
ขึ้นในเอเดนทางทิศตะวัน ออก †พระองคให
ชายคนที่พระองคสรางขึ้นมาอยูที่ นัน่ ๙พระ
ยาหเวหพระเจาทําใหตนไมทุก ชนิดงอกขึ้น
มาจากพื้น ดิน ทัง้ตนไมที่ใหความสวยงาม
กับตนไมที่กินได ตรงกลางสวนนัน้มีตนไม
แหงชีวิต และตนไมแหงการรูจักผิด ชอบชัว่
ดี

๑๐มีแมน้ําสายหน่ึงไหลผานสวนเอเดน
เพื่อจะไดมีน้ําใหกับสวนนัน้ จากจุดนัน้
แมน้ําสาย น้ีไดแยกออกมาเป็นแมน้ําสาย
เล็กๆสีส่าย ๑๑แมน้ําสายทีห่น่ึงมีชื่อวา ปิโชน
เป็นแมน้ําที่ไหลผานเมืองฮาวิลาห ‡เมืองน้ีมี
ทองคํา ๑๒ เป็นทองคําเน้ือดี เมืองน้ียังมียาง
ไมครัง่ ¶และโมรา §ดวย ๑๓แมน้ําสายที่สอง

มีชื่อวากิ โฮน เป็นแมน้ําที่ไหลผานเมือง คูช
**๑๔แมน้ําสายที่ สามมีชื่อวาไท กริส ††เป็น
แมน้ําที่ไหลไปทางทิศ ตะวัน ออกของเมือง
อัสซีเรีย แมน้ําสายที่สี่มีชื่อวายูเฟรติส

๑๕พระเจาเอาผูชายคน นัน้ไปอยูในสวน
เอเดน ใหเขาดูแลเอาใจ ใสสวน นัน้ ๑๖พระ
ยาหเวหพระเจาสัง่ชายคน นัน้วา “เจาจะ
กินจากตนไมไหนๆก็ไดในสวน น้ี ๑๗แตเจา
ตองไมกินจากตนไมแหงการรูจักผิดชอบชัว่
ดี เพราะในวันที่เจากินจากตนไม นัน้ เจาจะ
ตองตายอยางแนนอน”

ผูหญิงคนแรก
๑๘พระ ยาหเวหพระเจาพูด วา “มันไม ดี

ที่จะใหผูชายคน น้ีอยูคน เดียว เราจะสรางผู
ชวยคนหน่ึงที่เหมือนกับเขาใหกับเขา”

๑๙พระ ยาหเวหพระเจาไดใชดินสรางเป็น
สัตวทุก ชนิดในทอง ทุงและนกทุก ชนิดใน
อากาศ แลวพระองคไดนําสัตวพวก น้ีแตละ
ตัวไปมอบใหกับชายคน น้ี เพื่อดูวาเขาจะ
เรียกมันวาอะไร ชายคน น้ีเรียกสิ่ง มี ชีวิต
พวก นัน้วาอะไร มันก็มีชื่อตาม นัน้ ๒๐ชาย
คน น้ีตัง้ ชื่อใหกับสัตว เลีย้งขนาด ใหญ พวก
นกที่อยูในอากาศ และสัตว ปาทุก ชนิด แต
ก็ไม เจอผู ชวยที่เหมือน กับเขา เลย ๒๑พระ
ยาหเวหพระเจาทําใหชายคน น้ีหลับ สนิท
ตอนที่เขาหลับอยู นัน้ พระองคเอาซี่โครงซี่
หน่ึงของ เขาออกมา แลวปิดแผลบนผิวหนัง
ของ เขา ๒๒ จาก นัน้ พระ ยาหเวหพระเจาก็
เอาซี่โครงที่มาจากชาย นัน้ มาสรางเป็นผู
หญิงคนหน่ึง แลวพระองคก็เอานางไปใหกับ
ชายคนนัน้ ๒๓ชายนัน้จึงพูดวา

*๒:๗ ผูชาย คําน้ีในภาษาฮีบรูหมายถึง “มนุษย” หรือ ชื่อ “อาดัม” เหมือนกับคําที่หมายถึง
“ดิน” หรือ “โคลนแดง”
†๒:๘ ทิศตะวันออก นาจะหมายถึงบริเวณที่อยูระหวางแมน้ําไทกริสกับแมน้ํายู เฟรติสไป
จนถึงทางตะวันออกของอาวเปอรเชีย
‡๒:๑๑ ฮาวิลาห แผนดินที่อยูแถบชายฝ่ังตะวันตกของคาบสมุทรอารเบียและอาจจะรวมถึง
สวนทางดานใตของเอธิโอเปียที่อยูในแอฟริกาดวย
¶๒:๑๒ ยางไมครั่ง ยางไมที่มีกลิ่นหอมมีราคาแพง
§๒:๑๒ โมรา หินมีคาชนิดหน่ึงมีสีฟ าและสีเทาเรียงเป็นชัน้หลายชัน้
**๒:๑๓ คูช ปกติหมายถึงเอธิโอเปีย แตในที่น้ีคงหมายถึงบริเวณแถวทางตอนเหนือและทาง
ตะวันออกของแมน้ําไทกริส
††๒:๑๔ ไทกริส ไทกริสและยูเฟรติสเป็นแมน้ําขนาดใหญสองสายที่ไหลผานประเทศตางๆ
ในอาณาจักรบาบิโลนและอัสซีเรีย



ปฐมกาล ๒:๒๔ 4 ปฐมกาล ๓:๑๗

“ในที่สุด
น่ีแหละคือกระดูกจากกระดูกของเรา
และเน้ือจากเน้ือของเรา
เธอจะถูกเรียกวา ผูหญิง *
เพราะเธอถูกดึงออกมาจากผูชาย”

๒๔ เพราะเหตุ น้ี ผูชายจึงไดจากพอแมของ
เขา ไปผูกพันอยูกับเมียของเขา และทัง้สอง
คนก็กลายเป็นหน่ึงเดียวกัน

๒๕ ในเวลานัน้ ทัง้ผูชายและเมียของเขา ก็
เปลือยกายอยู แตพวกเขาก็ไมรูสึกอับอาย

การเริ่มตนของบาป

๓ ๑ ในขณะ นัน้ งูเป็นสัตวที่ฉลาดเจา
เลหกวาสัตว ปาทัง้หมดที่พระ ยาหเวห

พระเจาไดสรางขึ้น งูตัว นัน้พูดกับผู หญิงวา
“จริงหรือที่พระเจาพูดวา ‘พวกเจาตองไมกิน
จากตนไหนๆในสวนน้ี’”

๒หญิงนัน้ตอบงูวา “พวกเรากินผลไมจาก
ตน ไหนๆก็ไดในสวน น้ี ๓แตพระเจาพูดวา
‘พวก เจาตองไม กินผล ไมจากตนที่อยูกลาง
สวนนัน้ อยาแมแตจะแตะตองมัน ไมอยาง
นัน้เจาจะตาย’”

๔ งู นัน้พูดกับหญิง นัน้วา “เจาจะไม ตาย
หรอก ๕พระเจาเองก็ยัง รูเลยวา เมื่อเจากิน
จากตนนัน้ ตาของเจาจะสวางขึ้น แลวเจาจะ
เป็นเหมือนกับพระเจา รูจักผิดชอบชัว่ดี”

๖หญิงนัน้มองดู และเห็นวาตนไมนัน้มีผล
นา กินมาก มันชางสวยงาม และยัว่ยวน ใจ
เหลือ เกิน เพราะมันสามารถทําใหคนเฉลียว
ฉลาดได หญิงนัน้จึงเด็ดเอาผลของมันมากิน
แลวเธอก็สงใหสามีของเธอกินดวย และเขา
ก็กินมัน

๗แลวตาของพวก เขาก็สวางขึ้น พวก เขา
รูตัววากําลังเปลือย กายอยู พวก เขาจึงเอา
ใบไมมาเย็บเขาดวยกัน แลวเอามาใสปกปิด
รางกาย

๘ ในเวลาเย็นของวัน นัน้ พวก เขาไดยิน
เสียงของพระ ยาหเวหพระเจาเดินมาในสวน
ทัง้ชาย นัน้และเมียของ เขา ตางพากันไป
หลบ ซอนจากหน าของพระ ยาหเวหพระเจา
พวก เขาแอบอยูตามตนไมในสวน ๙พระ

ยาหเวหพระเจา ไดสง เสียงเรียกชายคนนัน้
และพูดกับเขาวา “เจาอยูที่ไหน”

๑๐ชายคนนัน้ตอบวา “ขาพเจาไดยินเสียง
ของพระองคในสวน น้ี ขาพเจาเกรงกลัว
เพราะขาพเจาเปลือย กายอยู ขาพเจาจึงมา
แอบซอนตัวอยู”

๑๑พระ ยาหเวหพระเจาจึงตอบวา “ใคร
บอกเจาวาเจาเปลือยกายอยู น่ีเจากินจากตน
ที่เราสัง่หามไมใหเจากินแลวใชไหม”

๑๒ชายคน นัน้ตอบวา “หญิงที่พระองคได
มอบใหกับขาพเจา เป็นคนเอาผล ไมจากตน
นัน้มาใหขาพเจาแลวขาพเจาก็กินมัน”

๑๓พระ ยาหเวหพระเจาพูดกับหญิงคน นัน้
วา “เจาไดทําอะไรลงไป” หญิงนัน้ตอบวา “งู
ตัว หน่ึงมาลอลวงขาพเจา แลวขาพเจาก็กิน
ผลไมนัน้”

๑๔พระยาหเวหพระเจาพูดกับงูวา
“เพราะเจาไดทําอยางน้ี
เจาจะถูกสาป แชงมากยิ่ง กวาสัตวทุก ชนิด

ทัง้สัตวเลีย้งและสัตวปา
เจาจะตองเลื้อยไปดวยทอง
เจาจะตองกินฝ ุนไปตลอดชีวิต
๑๕ เราจะทําใหเจากับหญิงนัน้เป็นศัตรูกัน
ลูกหลานของเจากับลูกหลานของหญิงนัน้จะ

เป็นศัตรูกัน
ลูก หลานของ หญิง นัน้จะทําใหหัวของ เจา

ฟกชํ้า
แลวเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกชํ้า”

๑๖แลวพระองคพูดกับหญิงนัน้วา
“เราจะทําใหเจาตองทํางานอยางหนัก
เจาจะตองตัง้ทองบอยๆ
นอกจากจะตองทํางานหนักแลว
เจาจะตองคลอดลูกอีกดวย †
เจาจะอยากควบคุม ‡สามี
แตสามีจะครอบงําเจา”

๑๗แลวพระองคพูดกับชายนัน้วา
“เพราะเจาไปฟังเสียงของเมียเจา
และเจากินจากตนไมที่เราสัง่ หามไม ใหเจา

กิน
เพราะเจาทําอยางนัน้ เราจะสาปแชงผืนดิน

*๒:๒๓ ผูหญิง คําวาผูหญิงและคําวาผูชาย ในภาษาฮีบรูสองคําน้ีออกเสียงคลายกันมาก
†๓:๑๖ เราจะ … เจาจะตองคลอดลูกอีกดวย หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เราจะทําใหเจา
ลําบากตอนมีทอง และเจาจะคลอดลูกดวยความเจ็บปวด”
‡๓:๑๖ อยากควบคุม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “อยากได”



ปฐมกาล ๓:๑๘ 5 ปฐมกาล ๔:๑๔

เจาจะไดกินจากผืนดินนัน้ก็ตอเมื่อเจาทํางาน
อยางหนักทุกวันตลอดชัว่ชีวิตของเจา

๑๘แผนดินจะเกิดหนามและวัชพืชใหกับเจา
และเจาจะตองกินพืชที่อยูในทองทุง *
๑๙ เจาจะตองทํางานหนักอาบ เหงื่อตาง น้ํา

เพื่อจะมีอาหารกิน
จนกวาเจาจะตายกลับไปสูดินเพราะเจามา

จากดิน
เพราะเจาถูกสรางมาจากผงดิน
ดังนัน้เจาจะตองคืนกลับไปเป็นผงดินเหมือน

เดิม”
๒๐ชายคนนัน้ตัง้ชื่อเมียของเขาวา “เอวา”

†เพราะนางจะเป็นแมคนแรกของทุกคนที่จะ
เกิดมา

๒๑พระ ยาหเวหพระเจาทําเครื่อง นุง หม
จากหนัง สัตว ใหอาดั มกับเมียของ เขาใส
เพื่อปกปิดรางกาย ๒๒แลวพระ ยาหเวห
พระเจาพูดวา “ดูสิ พวก มนุษยไดกลายมา
เป็นเหมือนเราแลว คือรูจักผิด ชอบ ชัว่ ดี
และตอน น้ีเขาอาจ จะยื่น มือออก ไปหยิบผล
ไมจากตนไมแหง ชีวิตมา กิน และมีชีวิตอยู
ตลอดไป”

๒๓พระ ยาหเวหพระเจาจึงขับ ไลเขาออก
จากสวนเอเดน ใหไปทํางานบนดินที่พระเจา
ใชสราง เขาขึ้น มา นัน้ ๒๔พระองคไดขับ ไล
ชายคน นัน้ไป แลวตรงทิศตะวัน ออกของ
สวนเอเดน พระองคไดตัง้พวกทูตสวรรคเค
รูบ ที่มีดาบเป็นประกายไฟลุก โพลง มาเฝ า
ทางเขาที่จะนําไปสูตนไมแหงชีวิตนัน้

ครอบครัวแรก

๔ ๑ฝายอาดั มไดมีเพศ สัมพันธกับเอวา
เมียของ ตน แลวนางก็ตัง้ ทอง คลอด

ลูกชายคนหน่ึงชื่อ คาอิน เธอพูดวา “ฉันได ‡
ลูกชายแลวจากความ ชวย เหลือของพระ
ยาหเวห”

๒ตอ มานางก็ไดคลอดนอง ชายของคา อิน
ชื่ออา เบล เมื่ออา เบลโต ขึ้นก็เป็นคนเลีย้ง
แกะ สวนคาอินก็เป็นชาวนา

การฆากันครัง้แรก
๓อยูมาวัน หน่ึง คา อินไดนําเอาพืช ผลที่

เกิดจากผืน ดินมาถวายให กับพระ ยาหเวห
๔สวนอา เบลก็เอาพวก แกะหัวปีจากฝูงของ
เขา โดย เฉพาะสวนไข มัน ¶มาถวายใหกับ
พระยาหเวห
พระ ยาหเวหยอมรับอา เบลและเครื่องบูชา

ของ เขา ๕แตพระองคไม ยอมรับคา อินกับ
เครื่องบูชาของเขา ทําใหคาอินโกรธมาก ไม
พอใจ หน าบึ้งอยู ๖พระยาหเวหพูดกับคาอิน
วา “เจาโกรธทําไม เจาหน าบึ้งทําไม ๗ถาเจา
ทําในสิ่งที่ ถูก เราก็จะยอมรับ เจา แตถาเจา
ทําสิ่ง ที่ ผิด ความ บาปก็ดัก ซุมโจมตีเจาอยู
ที่ประตู มันอยากควบคุมเจา §แตเจาจะตอง
เป็นฝายที่ครอบงํามัน”

๘คาอินบอกกับอาเบลนองชายวา ใหเราไป
ในทุงกันเถอะ **ตอนที่พวกเขาอยูในทุงนัน้
คาอินก็โถมเขาใสอาเบลนองชายและฆาเขา

๙พระยาหเวหถามคาอินวา “น องชายของ
เจาอยูไหน”
คา อินตอบวา “ขาพเจาไมรู ขาพเจาเป็น

คนดูแลนองชายหรือยังไง”
๑๐พระ ยาหเวหจึงพูดวา “เจาไดทําอะไร

ลงไป เลือดของนอง ชายเจาที่ผืน ดินนัน้ได
รองออกมาถึง เรา ๑๑ตอน น้ีเจาถูกสาป แชง
จากแผนดินที่อาปากของมันดื่มกินเลือดของ
นองชายเจาจากมือของเจา ๑๒ เมื่อเจาทํางาน
บนผืนดิน มันจะไม ใหพืชผลกับ เจาอีกแลว
เจาจะกลาย เป็นคน เรรอนไมมีหลัก แหลงใน
โลกน้ี”

๑๓คาอินพูดกับพระยาหเวหวา “โทษของ
ขาพเจาหนักเกิน กวาที่ขาพเจาจะทน ได
๑๔ดูเถิดในวัน น้ีพระองคไดขับ ไลขาพเจา

*๓:๑๘ กินพืชที่อยูในทองทุง ดูใน ปฐมกาล ๑:๒๘-๒๙
†๓:๒๐ เอวา ชื่อน้ีเหมือนกับคําในภาษาฮีบรู ที่หมายถึง “ชีวิต”
‡๔:๑ ฉันได ในภาษาฮีบรู คําน้ีออกเสียงเหมือนกับชื่อ “คาอิน”
¶๔:๔ สวนไขมัน สวนที่เป็นไขมันของแกะหัวปีถือวาเป็นสวนที่ดีที่สุด
§๔:๗ มันอยากควบคุมเจา หรือ “อยากไดตัวเจา”
**๔:๘ ไปในทุงกัน เถอะ ขอความน้ีพบในฉบับแปลโบราณ แตไม พบในหนังสือภาษาฮีบรู
ฉบับมาตรฐาน



ปฐมกาล ๔:๑๕ 6 ปฐมกาล ๕:๕

ออกไปจากแผนดิน แลวขาพเจาจะถูกซอน
ไปจากพระองค ขาพเจาจะตองกลาย เป็น
คน เรรอนไมมีหลัก แหลงในโลก น้ี และใคร
ก็ตามที่พบขาพเจาจะฆาขาพเจา”

๑๕พระยาหเวหพูดกับเขาวา “เพราะเครื่อง
หมายน้ี ใครก็ตามที่ฆาเจา จะตองถูกลงโทษ
เจ็ดเทา” แลวพระเจาก็ใสเครื่องหมายบนตัว
คาอิน เพื่อวาคนที่เจอเขาจะไดไมฆาเขา

ครอบครัวของคาอิน
๑๖ จากนัน้ คาอินจากพระยาหเวหไป เขา

ไปอยูที่เมือง โนด *ทางทิศตะวัน ออกของ
เอเดน

๑๗คาอินมีเพศสัมพันธกับเมียของเขา นาง
ตัง้ ทองและคลอด ลูกชื่อเอ โนค คา อินสราง
เมืองขึ้นเมือง หน่ึงและเขาตัง้ ชื่อเมือง นัน้วา
เอโนค ตามชื่อลูกชายของเขา

๑๘ เอโนคมีลูกชายชื่ออิราด อิราดมีลูกชาย
ชื่อเมหุยาเอล เมหุยาเอลมีลูกชายชื่อเมธูชา
เอล เมธูชาเอลมีลูกชายชื่อลาเมค

๑๙ลา เมคมีเมียสอง คนชื่ออา ดาห กับ
ศิล ลาห ๒๐อา ดาหมีลูกชื่อยา บาล เขาเป็น
บรรพบุรุษ †ของพวกที่อาศัยอยูในเต็นทและ
เลีย้งสัตว ใช งาน ๒๑นองชายของยาบาลชื่อ
ยู บาล เขาเป็นบรรพบุรุษของพวกคนที่เลน
พิณและเปา ขลุยเกง ๒๒ศิล ลาหมีลูกชื่อ ทู
บัลคาอิน เขาเป็นบรรพบุรุษของพวกชางทํา
เครื่อง มือทองสัมฤทธิแ์ละเหล็กตางๆ ‡นอง
สาวของทูบัลคาอินชื่อนาอามาห

๒๓ลาเมคพูดกับเมียทัง้สองของเขาวา
“อาดาหกับศิลลาหฟังเราใหดี

เจาที่เป็นเมียของลา เมคฟังสิ่งที่เราจะพูดให
ดี

เราไดฆาชายคนหน่ึงที่ทําใหเราบาดเจ็บ
เราไดฆาเด็กหนุมคนหน่ึงที่ไดมาทํารายเรา
๒๔ถาหากการฆาคาอินจะตองรับโทษเจ็ดเทา
การฆาเราลาเมค ก็จะตองไดรับโทษถึงเจ็ด

สิบเจ็ดเทา”
อาดัมกับเอวามีลูกชายอีกคน

๒๕อาดั มมีเพศ สัมพันธกับเมียของ ตนอีก
นางคลอดลูกชายคน หน่ึง นางตัง้ ชื่อเขาวา
เสท ¶เพราะนางพูดวา “พระ ยาหเวหให
ลูกชายอีกคนหน่ึงกับ ฉันแทนอา เบล เพราะ
คาอินฆาเขาแลว” ๒๖แลวเสทก็มีลูกชายคน
หน่ึง เขาตัง้ ชื่อลูกวา เอ โนช ในเวลา นัน้
ผูคนเริ่มพากันมานมัสการพระยาหเวห §

ประวัติของครอบครัวอาดัม
(๑ พศด. ๑:๑-๔)

๕ ๑ น่ีคือหนังสือประวัติครอบครัวของ
อาดัม **ในวันที่พระเจาสรางมนุษย นัน้

พระเจาสรางพวก เขาใหเหมือน กับพระองค
††๒พระเจาไดสรางชายและหญิงขึ้น ในวันที่
พระองคสรางพวก เขา นัน้พระองคไดอวยพร
พวกเขา และเรียกพวกเขาวามนุษย

๓ เมื่ออาดัมมีอายุไดหน่ึงรอยสามสิบปี เขา
ก็มีลูกชายอีกคนหน่ึง ซึ่งรูปรางหน าตาคลาย
เขามาก เขาตัง้ ชื่อลูกวาเสท ๔หลังจากเสท
เกิดแลว อาดั มก็มีชีวิตตอ ไปอีกแปด รอย
ปี และเขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน
๕อาดัมมีอายุถึงเการอยสามสิบปีจึงตาย

*๔:๑๖ โนด ชื่อน้ีหมายถึง “การเรรอน”
†๔:๒๐ บรรพบุรุษ นาจะหมายความวา คนที่ไดประดิษฐสิ่งเหลาน้ีขึ้นมาใชเป็นคนแรก หรือ
ที่เรามักจะเรียกกันวาเป็นบิดาแหงเรื่องนัน้ๆ
‡๔:๒๒ เขาเป็น … เหล็กตางๆ การแปลประโยคน้ีใชหนังสือภาษาฮีบรูฉบับปรับปรุงแกไข
เป็นเกณฑ ในหนังสือเลมน้ีแปลตรงๆไดวา “ไดเป็นคนงานผูหน่ึงที่ไดทําใหทองสัมฤทธิแ์ละ
เหล็กเกิดเป็นรูปรางขึ้นมา”
¶๔:๒๕ เสท คําน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การให”
§๔:๒๖ ผูคน … พระยาหเวห แปลตรงๆไดวา “ผูคนเริ่มรองเรียกชื่อของพระยาหเวห”
**๕:๑ อาดมั คําน้ีหมายถึง “ผูชาย” หรือ “ผูคน” เหมือนกับคําที่หมายถึง “ดิน” หรือ “โคลน
แดง”
††๕:๑ พระเจาสราง … พระองค แปลตรงๆคือ “พระองคไดสรางเขาตามแบบของพระเจา”
ดูใน ปฐมกาล ๑:๒๗
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๖สวนเสท นัน้ เมื่อมีอายุไดหน่ึง รอยหา ปี
ก็มีลูกชายชื่อเอโนช ๗หลังจากเอโนชเกิดมา
แลว เสทก็มีชีวิตตอไปอีกแปดรอยเจ็ดปี เขา
ยังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน ๘ เสทมีอายุ
ถึงเการอยสิบสองปีจึงตาย

๙ เมื่อเอ โนชมีอายุไดเกา สิบ ปี เขาก็มี
ลูกชายชื่อเคนั น ๑๐หลัง จากที่เคนั นเกิดมา
แลว เอโนชมีชีวิตตอไปอีกแปดรอยสิบหาปี
เขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลายคน ๑๑ เอโนช
มีอายุถึงเการอยหาปีจึงตาย

๑๒ เมื่อเคนั นอายุเจ็ด สิบ ปี ก็มีลูกชายชื่อ
มาหะลาเลล ๑๓หลังจากมาหะลาเลลเกิดมา
แลว เคนั นมีชีวิตตอ ไปอีกแปด รอยสี่ สิบ ปี
เขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลายคน ๑๔ เคนัน
มีอายุถึงเการอยสิบปีจึงตาย

๑๕ เมื่อมาหะลา เลลมีอายุหกสิบหา ปี ก็มี
ลูกชายชื่อยา เรด ๑๖หลังจากที่ยา เรดเกิดมา
แลว มา หะ ลา เลลมีชีวิตตอ ไปอีกแปด รอย
สามสิบปี เขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลายคน
๑๗มาหะลาเลลมีอายุถึงแปดรอยเกาสิบหาปี
จึงตาย

๑๘ เมื่อยาเรดมีอายุหน่ึงรอยหกสิบสองปี ก็
มีลูกชายชื่อ เอ โนค ๑๙หลังจากที่เอ โนคเกิด
มาแลว ยาเรดมีชีวิตตอไปอีกแปดรอยปี เขา
ยังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน ๒๐ยา เรดมี
อายุถึงเการอยหกสิบสองปีจึงตาย

๒๑ เมื่อเอโนคอายุไดหกสิบหาปี ก็มีลูกชาย
ชื่อเมธูเสลาห ๒๒หลังจากที่เมธูเสลาหเกิดมา
แลว เอ โนคมีชีวิตที่อยูใกล ชิดกับพระเจา *
ตอไปอีกสามรอยปี ระหวางนัน้เขามีลูกชาย
ลูกสาวอีกหลายคน ๒๓ เอ โนคมีชีวิตอยูจนมี
อายุสามรอยหกสิบหาปี ๒๔ เอโนคเดินไปกับ

พระเจา แลวเขาก็หายตัว ไปเพราะพระเจา
เอาตัวเขาไป

๒๕ เมื่อเมธู เส ลาหมีอายุหน่ึง รอยแปด สิบ
เจ็ด ปี ก็มีลูกชายชื่อลา เมค ๒๖หลังจากที่ลา
เมคเกิดมาแลว เมธู เส ลาหมีชีวิตตอ ไปอีก
เจ็ดรอยแปดสิบสองปี เขามีลูกชายลูกสาวอีก
หลายคน ๒๗ เมธูเสลาห มีอายุถึงเการอยหก
สิบเกาปีจึงตาย

๒๘ เมื่อลาเมคมีอายุหน่ึงรอยแปดสิบสองปี
ก็มีลูกชายคนหน่ึง ๒๙ เขาตัง้ชื่อลูกวาโนอาห
†เขาพูดวา “ลูกคนน้ีจะทําใหพวกเราไดหยุด
พักจากการงานที่เหน็ดเหน่ือยของเรา เพราะ
พระเจาไดสาปแชงแผนดินแหงน้ีไว”

๓๐หลัง จากที่โนอาหเกิดมาแลว ลา เมคก็
มีชีวิตตอไปอีกหารอยเกาสิบหาปี และเขาก็
มีลูกชายลูกสาวอีกหลายคน ๓๑ลาเมคมีอายุ
ถึงเจ็ดรอยเจ็ดสิบเจ็ดปีจึงตาย

๓๒ เมื่อโน อาหอายุไดหา รอย ปี ก็มีลูกชาย
ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท

ประชาชนเริ่มชั่วราย

๖ ๑ เมื่อประชาชนบนแผน ดินมีจํานวน
เพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆและไดเกิดลูกสาว

มากมาย ๒พวก ลูกชายของพระเจา ‡เห็น
วาลูกสาวของมนุษย นัน้สวยงามเหลือ เกิน
พวก เขาจึงไดแตงงานกับบรรดาลูกสาวของ
มนุษยที่พวกเขาไดเลือกมา

๓พระเจาจึงพูดวา “วิญญาณของ เราจะไม
อยูกับพวก มนุษยตลอด ไป เพราะพวก เขา
ตาย ได ดัง นัน้พวก เขาก็จะมีอายุเพียงหน่ึง
รอยยี่สิบปี” ¶

*๕:๒๒ มีชีวิตที่อยูใกลชิดกับพระเจา แปลตรงๆวา “เดินกับพระเจา” เหมือนมนุษยในสวน
เอเดน ๓:๘ ฉบับแปลกรีกโบราณแปลคําเหลาน้ีวา “ทําใหพระเจาพอใจ” (ดูใน ๕:๒๔ และ ๖:๙
ดวย)
†๕:๒๙ โนอาห ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การพักผอน” หรือ “การปลอบใจ”
‡๖:๒ พวกลูกชายของพระเจา ขอความน้ีนาจะพูดถึงพวกทูตสวรรคหรือพวกวิญญาณชัน้
สูง แตมีอาจารยพระคัมภีรบางทานเสนอวาเป็นกษตัริย หรือพวกเครงศาสนาหรืออาจจะเป็น
คนในครอบครัวของเสท
¶๖:๓ วิญญาณ … หน่ึงรอยยี่สิบปี หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ประชาชนเป็นเพียงมนุษย
เราจะไมปลอยใหพวกเขามารบกวนพระวิญญาณของเราตลอดไป เราจะใหพวกเขามีชีวิตอยู
หน่ึงรอยยี่สิบปี”
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๔ ในเวลา นัน้ มีชาว เนฟิล *อาศัยอยูบน
แผนดินดวย เมื่อพวกลูกชายของพระเจาได
มีเพศ สัมพันธกับพวก ลูกสาวของ มนุษย ผู
หญิงเหลาน้ีไดคลอดลูกออกมาหลายคน ซึ่ง
พวกเขาไดเติบโตขึ้นเป็นนักรบที่กลาหาญ มี
ชื่อเสียงมากในยุคโบราณนัน้ †

๕พระยาหเวหเห็นวามนุษยบนโลกชัว่มาก
สิ่งที่พวก เขาคิด ใน ใจก็ลวนชัว่ รายตลอด
เวลา ๖พระ ยาหเวหรูสึกเสียใจที่พระองค
สรางมนุษยขึ้นในโลก ใจของพระองคเศรา
สลด ๗พระยาหเวหพูดวา “เราจะทําลายลาง
มนุษยที่เราสรางขึ้นจากดิน กับพวกสัตว ใช
งาน สัตวเลื้อยคลานทุกอยางบนดิน รวมทัง้
นกทุก ชนิด เพราะเราเศรา ใจที่ไดสรางพวก
เขาขึ้นมา”

๘มีแตโนอาห ‡เทานัน้ที่พระเจาชอบใจ

โนอาหกับน้ําทวมครัง้ใหญ
๙ตอ ไป น้ีเป็นเรื่อง ราวของโน อาหและ

ครอบครัวของเขา โนอาหเป็นคนดีมาก ไมมี
ที่ ติ เลยในทามกลางคนในยุค สมัยของ เขา
โนอาหไดเดินไปกับพระเจา ¶๑๐ เขามีลูกชาย
สามคนชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท

๑๑ ในสายตาของพระเจานัน้ โลกดู
เสื่อมทรามมาก เต็ม ไป ดวยประชาชนที่
ชอบความ รุนแรง ๑๒พระเจามองดูโลก น้ี
และเห็นวาโลก น้ีเสื่อมทรามจริงๆ เพราะ

วิถี ทางทัง้ หลายของมนุษยทุก คนบนโลก น้ี
เสื่อมทราม

๑๓พระเจาพูดกับโนอาหวา เราไดตัดสินใจ
ที่จะทําลายสิ่ง มี ชีวิตทัง้หมด เพราะโลก น้ี
เต็มไปดวยความรุนแรง ดังนัน้เราจะทําลาย
พวก มันไปพรอมๆกับ โลก ๑๔ ใหเจาตอ เรือ
สําหรับเจา เองลําหน่ึง โดยใชไม สนโก เฟอร
§สรางหองขึ้นหลาย หองในเรือลํา นัน้ **เอา
น้ํามัน ดิน ††มาทาอุด รอง ไมทัง้ดาน ในและ
ดานนอก

๑๕ ใหตอ เรือ ขึ้นมีความยาวหน่ึง รอยสี่ สิบ
เมตร กวางยี่สิบ สาม เมตรและสูงสิบ สาม
เมตรครึ่ง ๑๖ ใหทําหลังคาบนเรือดวย เมื่อทํา
หลังคาเสร็จ แลว ควรใหมันมีทางเอียง ลาด
‡‡ขนาดครึ่ง เมตร ¶¶ใหทําประตูไวทางดาน
ขางบานหน่ึงดวย ใหสรางดาดฟ า พื้นชัน้ลาง
ชัน้ที่สอง และชัน้ที่สามดวย

๑๗ เราจะใหน้ํา ทวม โลก เพื่อทําลายทุกๆ
ชีวิตภาย ใตทองฟ า น้ี ทุก อยางบนโลก น้ีจะ
ตายหมด ๑๘แตเราจะใหสัญญาพิเศษกับเจา
เจาจะเขาไปอยูในเรือ พรอมกับพวกลูกชาย
เมียและลูกสะใภของเจา ๑๙ เจาควรจะนําสิ่ง
มี ชีวิตทุก ชนิดอยาง ละ คู เขาไปอยูใน เรือ
เพื่อใหมีชีวิต รอดรวมอยูกับ เจา ดวย สัตว
แตละ อยางให มีทัง้ตัว เมียและตัวผู ๒๐นก
ทุก ชนิดอยาง ละหน่ึง คู สัตวทุก ชนิด และ
สัตว เลื้อยคลานบนแผนดินทุกชนิดจะมากับ

*๖:๔ ชาวเนฟิล ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “ประชาชนที่ตกตํ่า” ตอมาชาวเนฟิล
เป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นนักรบที่ตัวใหญ คําน้ีอาจจะหมายถึง “พวกยักษ”
ก็ได ดูใน หนังสือกันดารวิถี ๑๓:๓๒-๓๓
†๖:๔ ในเวลานัน้ … ในยุคโบราณนัน้ หรือ “ชาวเนฟิลที่อาศัยอยูในแผนดินในเวลานัน้
และในเวลาตอมา เมื่อพวกลูกชายของพระเจาแตงงานกับบรรดาลูกสาวของคนเหลาน้ี พวก
ผูหญิงน้ีไดคลอดลูก และลูกของพวกเขาก็เป็นวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณ”
‡๖:๘ โนอาห ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “รูสึกเสียใจในภายหลัง”
¶๖:๙ โนอาหไดเดินไปกับพระเจา หมายถึงโนอาหมีความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา ดูใน
ปฐมกาล ๕:๒๑-๒๔
§๖:๑๔ ไมสนโกเฟอร แปลตรงๆคือไมไซเพรส ชนิดของไมยังไมแนนอน
**๖:๑๔ สรางหอง … เรือลํานัน้ หรือ “อุดชองวางของเรือ” นาจะหมายถึงพืชเล็กๆที่ถูกยัด
เขาไปตามรอยแยกของเรือและทาทับดวยน้ํามันดิน
††๖:๑๔ น้ํามันดิน เป็นน้ํามันชนิดขนที่ตองถูกความรอนถึงจะละลาย
‡‡๖:๑๖ ใหทํา … เอียงลาด หรือ “ใหสรางหน าตางบานหน่ึงใหอยูตํ่าจากหลังคาลงมา ๑๘
น้ิว”
¶¶๖:๑๖ ครึ่งเมตร ถาวัดดวยศอกสัน้จะเทากับ ๔๕ เซนติเมตร แตถาเป็นศอกยาวจะเทากับ
๕๒.๕ เซนติเมตร
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เจา เพื่อใหเจารักษาชีวิตของพวกมันใหรอด
๒๑ เจาตองรวบรวมเสบียงอาหาร และนํามา
เก็บสะสมไวเพื่อตัวเจา และสัตวเหลานัน้

๒๒ โน อาหก็ทํา ตามที่พระเจาสัง่ใหทําทุก
อยาง

น้ําเริ่มทวม

๗ ๑ จาก นัน้พระเจาพูดกับโน อาหวา “ให
เขาไปอยูในเรือ ทัง้ตัวเจาและครอบครัว

เพราะเห็นวามี เพียงเจาเทานัน้ที่เป็นคนดีใน
หมูคน รุน น้ี ๒ ใหนําสัตว ตางๆที่สะอาดอยาง
ละเจ็ด คู ทัง้ตัวผูและตัว เมีย สวนสัตวที่ไม
สะอาด *ใหเอาไปอยาง ละคู ทัง้ตัวผูและตัว
เมีย ๓นกในอากาศอยางละเจ็ดคูทัง้ตัวผูและ
ตัว เมีย เพื่อใหสัตวทัง้ หลายมีชีวิต รอดตอ
ไปในโลก น้ี ๔ เพราะภายในเจ็ดวัน น้ี เราจะ
ทําใหฝนตกเป็นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน เราจะ
ทําลายสิ่ง ที่ มี ชีวิตทุก อยางที่เราไดสราง ขึ้น
บนพื้นผิวของโลก” ๕ฝายโนอาหก็ทําตามที่
พระยาหเวหสัง่ไวทุกอยาง

๖ตอนที่เกิดน้ําทวมขึ้นบนแผนดิน โนอาห
มีอายุหก รอย ปี ๗ โน อาหเขาไปอยูใน เรือ
พรอมกับลูกชาย เมีย และลูกสะใภ เพื่อหนี
ใหพนจากน้ําทวม ๘พวกสัตวที่สะอาด สัตว
ที่ไมสะอาด นกตางๆและสัตวเลื้อยคลานบน
พื้นดิน ๙ก็ไดเขาไปอยูในเรือของโนอาห เป็น
คูๆทัง้ตัวผูและตัวเมีย ตามที่พระเจาไดสัง่โน
อาหไว ๑๐หลังจากนัน้เจ็ดวัน น้ําก็เริ่มทวม

๑๑ เมื่อโนอาหมีอายุไดหกรอยปี ในวันที่สิบ
เจ็ดของเดือนที่สอง น้ําจากใตดินไดไหลพลุง
ขึ้นมา ชองฟ าก็เปิด ๑๒ฝนไดเทลงมาอยาง
หนัก เป็นเวลานานถึงสี่สิบวันสี่สิบคืน ๑๓ ใน
วันเดียวกันนัน้ เอง โน อาหก็ไดเขาไปอยูใน
เรือกับลูกชายทัง้ สาม คือ เชม ฮาม และ
ยาเฟท พรอมกับเมียและลูกสะใภทัง้สามคน
๑๔พวกเขาและสัตว ปาทุกชนิด สัตว ใช งาน
สัตวเลื้อยคลาน นกทุกชนิด ๑๕สัตวทุกชนิด
ไดมาหาโน อาหที่เรือเป็น คูๆ ๑๖บรรดาสัตว
ที่มา อยูใน เรือ มีทัง้ตัวผูและตัว เมียตามที่
พระเจาไดสัง่โนอาหไวทุกอยาง จากนัน้พระ
ยาหเวหก็ปิดประตูเรือ

๑๗ น้ําไดทวมบนแผนดินตอไปอีกเป็นเวลา
ถึงสี่ สิบ วัน จํานวนน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยก
เรือใหลอยสูง ขึ้น เรือ นัน้ลอยสูง ขึ้นเหนือ
แผนดิน ๑๘สวนน้ําก็ยังคงไหลตอเน่ืองกันไป
และเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นเรื่อยๆบนแผนดิน เรือ
นัน้ลอยไปบนพื้นน้ํา ๑๙ น้ําก็สูงขึ้นเรื่อยๆบน
แผนดิน จนกระทัง่ภูเขาสูงทุกลูกจมอยูใตน้ํา
๒๐ น้ํานัน้ยังคงไหลตอเน่ืองไปอีก จนยอดเขา
จมลึกลงไปใตน้ําประมาณหกเมตร †

๒๑สิ่งมีชีวิตทัง้หลายบนแผนดินตายหมด
คือบรรดา นก สัตว ใช งาน สัตว ปา สิ่ง มี
ชีวิตทัง้หลายบนแผนดิน รวมทัง้มนุษยดวย
๒๒สิ่ง มี ชีวิตทัง้ หลายที่อยูบนบกก็ตาย หมด
๒๓พระเจาทําลายสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางบนแผน
ดินทัง้หมด บรรดามนุษย สัตว ตางๆ สัตว
เลื้อยคลาน และพวกนกในทองฟ า ก็ลวนถูก
ทําลายไปจากโลก มีเพียงโนอาหเทานัน้ที่ยัง
มีชีวิตอยู กับบรรดาคนและสัตวที่อยูกับเขา
ในเรือ ๒๔ น้ํานัน้ยังคงทวมโลกอยูตอไปนาน
ถึงหน่ึงรอยหาสิบวัน

น้ําทวมสิน้สุดลง

๘ ๑แตพระเจาก็ยังคงระลึกถึงโนอาห และ
บรรดาสัตวปากับสัตว ใช งานทัง้หลายที่

อยูกับโน อาหในเรือ นัน้ แลวพระเจาก็ใหลม
พัดบนแผนดินโลก น้ํานัน้ก็คอยๆลดลง

๒ น้ําไดหยุดไหลจากใตพื้นดิน ทองฟ า นัน้
ปิด ลง ฝนจากฟ าก็หยุด ตก ๓ น้ําจึงคอยๆ
ลดลงจากแผน ดิน ในวัน ที่หน่ึง รอยหา สิบ
น้ําก็ลดลงเพียง พอ ๔ที่จะ ใหเรือจอดอยูบน
เทือก เขาอา รา รัต ‡เหตุการณ น้ีเกิด ขึ้นใน
วันที่สิบเจ็ดของเดือนที่เจ็ด ๕แลวน้ําก็คอยๆ
ลดลง จนถึงเดือนที่ สิบ ในวัน ที่หน่ึงของ
เดือนที่สิบ ยอดเขาก็คอยๆโผลขึ้นมา

๖ เมื่อเวลาผาน ไปสี่ สิบ วัน โน อาหเปิด
หน าตางของ เรือลํา ที่เขาสราง ขึ้น นัน้ ๗ โน
อาหสงอีกาตัวหน่ึงออกไป มันบินวนเวียนไป
และกลับมาที่ เรือ น้ําคอยๆแหงลง ๘แลวโน
อาหสงนกพิราบออก ไปตัว หน่ึง เพื่อดู วาน้ํา
ลดไปจากแผนดินหรือยัง

*๗:๒ ที่สะอาด … ไมสะอาด สัตวสะอาดคือพวกสัตวที่พระเจายอมรับเป็นเครื่องบูชา สวน
พวกสัตวที่ไมสะอาดจะใชเป็นเครื่องบูชาไมได
†๗:๒๐ หกเมตร หรือ หกเมตรกับอีกเกาเซนติเมตร
‡๘:๔ อารารัต เป็นเทือกเขาที่อยูทางตะวันออกของประเทศตุรกี
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๙แตนก นัน้ยังหาที่ เกาะไม ได นกจึงบิน
กลับมาหาโนอาหที่ เรือ อีก เพราะน้ํายังทวม
แผนดินอยู โนอาหยื่นมือออกไปจับนก นัน้
เอามันกลับเขามาในเรือ

๑๐ โน อาหรอ ตอ ไปอีกเจ็ด วัน จึงสงนก
พิราบออกไปจากเรืออีก ๑๑นกตัวนัน้บินกลับ
มาหา เขาในเย็นวัน นัน้ ปากของมันคาบเอา
ใบมะกอกสดที่เด็ดมาใบหน่ึง โนอาหจึงรู วา
น้ําบนแผนดินลดลงแลว ๑๒ โนอาหรอตอไป
อีกเจ็ด วัน จึงคอยสงนกพิราบออก ไปอีกตัว
หน่ึง นกตัวนัน้ก็ไมไดบินกลับมาหาเขาอีก

๑๓ เมื่อโน อาหมีอายุหก รอย หน่ึงปี ในวัน
ที่หน่ึงของเดือนที่ หน่ึง น้ําก็แหงไปจากแผน
ดิน โน อาหไดเปิดประตู *เรือออกไปดูขาง
นอก และเห็นวาผืน ดินแหง แลว ๑๔ เมื่อถึง
วันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนที่สอง แผนดินก็แหง
สนิท

๑๕พระเจาจึงพูดกับโน อาหวา ๑๖ “ออก
ไปจากเรือได แลว ทัง้ตัว เจา เมียของ เจา
ลูกชาย และลูกสะใภของเจา ๑๗ นําทุกสิ่งที่มี
ชีวิตบนเรือออกไปกับ เจาดวย สัตวทุกชนิด
นกตางๆ สัตวใชงาน และสัตวเลื้อยคลานบน
แผนดินทุกชนิด เพื่อพวกมันจะไดอยูกันจน
เต็มแผน ดิน พวก มันจะมี ลูก หลานและจะ
เพิ่มจํานวนขึ้นบนโลกน้ี”

๑๘ โนอาหกับลูกชาย เมีย และลูกสะใภจึง
พากันออกจากเรือ ๑๙สัตวแตละครอบครัวได
พากันเดินออกมาจากเรือ ทัง้สัตวเลื้อยคลาน
ทุกตัวบนพื้นดินและนกทุกชนิด

๒๐ จาก นัน้โน อาหจึงสรางแทน บูชาให กับ
พระ ยาหเวห เขาไดนํานกที่สะอาดทุก ชนิด
และสัตวที่สะอาด †ทุกชนิดมา และเอาพวก
มันมาเผาถวายบนแทนบูชานัน้

๒๑ซึ่งเป็นกลิ่นที่พระ ยาหเวหพอใจ มาก
พระองคจึงพูดกับตัว เองวา “เราจะไมสาป
แชงแผน ดิน โลกน้ีอีก ตอ ไป เพราะเห็น แก
มนุษย มนุษยนัน้มีความ คิดชัว่ รายตัง้แต
เด็ก แลว ดัง นัน้เราจะไมมี วันทําลายสิ่ง ที่มี
ชีวิตทัง้หมดอยาง ที่เราไดทํา ไป แลวนัน้ อีก
๒๒ตราบใดที่โลก น้ียังอยู การเพาะปลูกและ
การ เก็บ เกี่ยว ความเย็นและความรอน ฤดู

รอนและฤดูหนาว กลางวันและกลางคืน จะ
ไมมีวันหมดไป”

สัญญาที่พระเจาทํากับโนอาห

๙ ๑พระเจาไดอวยพรโน อาหกับพวก
ลูกชายของ เขาและพูดวา “ใหมี ลูกมี

หลานมากมายเต็มแผนดิน ๒บรรดาสัตวทุก
อยางในโลก น้ี ทัง้พวก นก พวก สัตว เลื้อย
คลานอยูบนพื้นดิน และปลาในทะเล จะกลัว
พวก เจา พวก มันทัง้หมดจะอยูภาย ใตการ
ควบคุมของเจา ๓ทุกสิ่งที่มชีีวิตที่เคลื่อนไหว
ได เราจะยกใหเป็นอาหารของพวก เจา
เหมือนอยางที่เราไดยกพวกพืช ผักใหพวก
เจากินอยู แลว ตอน น้ีเราใหทุก สิ่งทุก อยาง
กับ เจา ๔แตพวก เจาจะตองไม กินเน้ือ สัตว
ที่ยังมีเลือดติด อยู เพราะมี ชีวิตอยูใน เลือด
๕ ไมอยางนัน้เราจะทวงเลือดนัน้คืนจากชีวิต
ของพวกเจา สัตวตัวไหนที่ฆามนุษย เราจะ
ทวงชีวิต นัน้คืนจากมันดวย สําหรับมนุษย
นัน้ ถาใครฆาใครก็ตาม เราจะทวงชีวิตของ
คนๆนัน้คืนมา
๖ ใครที่ฆาคน
คนนัน้จะตองถูกอีกคนหน่ึงฆาดวย
เพราะพระเจาสรางมนุษยขึ้น มาตามรูป แบบ

ของพระองค
๗ ใหพวกเจามีลูกหลานมากมายและอยูกัน

จนเต็มแผนดิน”
๘พระเจาพูดกับโน อาหและพวก ลูกชาย

ของ เขาอีก วา ๙ “เราจะทําขอ ตกลงกับ เจา
และลูก หลานทัง้หมดของ เจา ๑๐ เราจะทํา
ขอ ตกลงกับสิ่ง มี ชีวิตทัง้หมดที่อยูกับ เจา
ทัง้พวก นก พวก สัตว ใช งาน และสัตวอื่น
ทัง้หมดที่อยูกับ เจา ๑๑ เราใหสัญญากับพวก
เจาวา จะไมมีน้ํามา ทวมทําลายทุก สิ่งที่มี
ชีวิตหรือโลกน้ีอีก”

๑๒แลวพระเจาก็พูดตออีกวา “น่ีคือเครื่อง
หมายแหงสัญญาที่เราไดทํากับ เจา กับลูก
หลานของเจา และกับสิ่งมีชีวิตทุกอยางที่อยู
กับ เจา เป็นเครื่องหมายที่จะมีอยูตลอด ไป
๑๓คือเราจะทําใหมีรุงที่กอน เมฆ เพื่อแสดง
ถึงสัญญาระหวางเรากับ โลก ๑๔ เวลาใดที่มี
รุงกินน้ําที่กอน เมฆเหนือพื้น ดิน นัน้ ๑๕ เรา

*๘:๑๓ เปิดประตู แปลตรงๆคือ “เปิดฝาออก”
†๘:๒๐ นกที่สะอาด … ที่สะอาด พวกนกและสัตวทัง้หลายที่พระเจาบอกวาสามารถใชเป็น
เครื่องบูชาได
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จะระลึก ถึงสัญญาที่เราไดใหไวกับ เจา และ
บรรดาสิ่งมี ชีวิตทัง้หลายที่อยูกับ เจา คือเรา
จะไม ใหน้ํามาทวมทําลายสิ่งมี ชีวิตทัง้ หลาย
อีก ๑๖ เมื่อมีรุงกินน้ําที่กอน เมฆเมื่อ ใด เรา
จะมองดูรุง นัน้ และจะนึกถึงสัญญาที่มัน่คง
ถาวร ระหวางเรากับทุก สิ่งที่มี ชีวิตบนโลก
น้ี”

๑๗แลวพระเจาพูดกับโน อาหอีก วา “น่ี
แหละคือเครื่องหมายแหงสัญญาระหวางเรา
กับทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกน้ี”

โนอาหกับลูกๆของเขา
๑๘ลูกชายของโนอาหคือ เชม ฮาม และยา

เฟท ออกมาจากเรือดวยกัน (ฮามไดเป็นพอ
ของคานาอัน) ๑๙ประชาชนทัง้หมดบนโลกน้ี
ลวนมาจากลูกชายทัง้สามคนน้ีของเขา

๒๐ฝายโน อาห นัน้เป็นชาวไร เขาเป็นคน
แรกที่ทํา ไร องุน ๒๑ เขาไดดื่มเหลา องุนและ
เมาหลับ ไปในเต็นท ทัง้ที่เปลือย กาย อยู
๒๒ฝายฮามที่เป็นพอของคานาอันนัน้ มาเห็น
โน อาหพอของ เขานอน หลับเปลือย กาย อยู
เขาจึงออก ไปบอกกับพี่ ชายทัง้สอง คนของ
เขา ๒๓ เชมกับยา เฟทจึงชวย กันเอาผามา
พาดบาของพวก เขาทัง้สอง คน และเดินหัน
หลังเขาไปหาพอที่นอนเปลือยกายอยู เอาผา
คลุมรางพอไวโดยที่ไมไดมองรางเปลือยของ
พอเลย

๒๔ เมื่อโน อาหตื่น ขึ้นสราง เมาแลว และ
รู เรื่องวาลูกชายคน เล็กไดทํา อะไรกับ เขา
๒๕ โนอาหจึงพูดวา
“คานาอัน *เจาจะตองถูกแชง
ใหเป็นทาสชัน้ตํ่าที่สุดของพี่น อง”

๒๖แลวโนอาหพูดตออีกวา
“ขอพระเจาอวยพรใหเชม
และใหคานาอันเป็นทาสของเขาเถิด
๒๗ขอพระเจาขยาย †ดินแดนของยาเฟท

ขอใหยาเฟทอยูในเต็นทของเชม ‡
ขอใหคานาอันเป็นทาสของยาเฟทดวย”

๒๘ โนอาหมีชีวิตหลังน้ําทวมตอ ไปอีกสาม
รอยหาสิบปี ๒๙ โนอาหมีอายุถึงเการอยหาสิบ
ปีจึงตาย

เชือ้สายของลูกชายของโนอาห
(๑ พศด. ๑:๕-๒๓)

๑๐ ๑ตอ ไป น้ีเป็นเชื้อ สายของลูกชาย
ทัง้สามคนของโนอาห คือ เชม ฮาม

และยาเฟท พวกเขามีลูกหลังจากน้ําทวม
ลูกหลานของยาเฟท

๒พวกลูกชายของยาเฟท คือ โกเมอร มา
โกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

๓พวกลูกชายของโกเมอร คือ อัชเคนัส รี
ฟาท และโทการมาห

๔พวกลูกชายของยาวาน คือ เอลชีาห ทาร
ชิช คิทธิม และโดดานิม ¶

๕บรรดาประชาชนที่อาศัยอยูตามบริเวณ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ลวนสืบ เชื้อ สายมา
จากลูกๆของยา เฟท ครอบครัวทัง้ หลาย น้ี
แตละครอบครัวไดกลาย เป็นชนชาติตางๆที่
มีแผนดินและภาษาเป็นของพวกเขาเอง

ลูกหลานของฮาม
๖ ฮามมีลูกชายคือ คูช อียิปต §พูตและคา

นาอัน
๗คูชมีลูกชายหลายคน คือ เชบา ฮาวิลาห

สับทาห ราอามาห และสับเทคา สวนลูกของ
ราอามาห คือ เสบาและเดดาน

๘ลูกของคูชที่ชื่อวานิมโรดนัน้ เป็นนักรบที่
กลาหาญ **คนหน่ึงในแผนดิน ๙ เขาเป็นนาย
พรานที่กลาหาญมากตอหน าพระยาหเวห น่ี
เป็น เหตุที่ประชาชนมักพูด วา “คนผู น้ีเป็น

*๙:๒๕ คานาอัน ลูกชายของฮาม ประชาชนของคานาอันไดอาศัยอยูตามชายฝ่ังปาเลสไตน
เลบานอนและซีเรีย ตอมาพระเจาไดใหแผนดินน้ีกับประชาชนชาวอิสราเอล
†๙:๒๗ ขยาย คําฮีบรูน้ีออกเสียงเหมือนกับชื่อของยาเฟท
‡๙:๒๗ ขอใหยาเฟทอยูในเต็นทของเชม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ขอใหพระเจาอยูใน
เต็นทของเชม” หรือ “ขอใหยาเฟทกับเชมอยูกันอยางสันติ”
¶๑๐:๔ โดดานิม หรือบางฉบับเขียนวา “โรดานิม” หรือ “ประชาชนของเกาะโรด”
§๑๐:๖ อียิปต เรียกอีกอยางหน่ึงวา “มิสราอิม”
**๑๐:๘ นักรบที่กลาหาญ หรือ “เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญคนแรก”
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เหมือนนิมโรดนายพรานผู กลาหาญตอหน า
พระยาหเวห”

๑๐อาณาจักรของนิมโรดนัน้ เริ่มขยายจาก
เมืองบาบิ โลน เมืองเอ เรก และเมืองอัคคัด
ซึ่งเมืองทัง้สามน้ีอยูในแผนดินชินาร *๑๑ จาก
ที่ นัน่ นิมโรดไดไปยังแผนดินอัสซีเรีย แลว
สรางเมืองนีนะเวห เมืองเรโหโบทอีร เมือง
คาลาห ๑๒และเมืองเรเสน ซึ่งตัง้อยูระหวาง
เมืองนี นะ เวหกับเมืองคาลาหนัน้ เดี๋ยว น้ีเร
เสนไดกลายเป็นเมืองใหญเมืองหน่ึง

๑๓อียิปตมีลูกชายหลายคน คือ ลูด อานา
มิม เลหะบิม นัฟทูฮิม ๑๔ ปัทรุสิม คัสลูห (ผู
เป็นตนตระกูลคนฟีลิสเตีย) และคนคัฟโทร

๑๕คานาอันมีลูกคนโต คือ ไซดอน คานา
อันยังเป็นพอของเฮท ๑๖คนเยบุส คนอาโม
ไรต คนเกอรกาชี ๑๗คนฮีไวต คนอารคี คน
สินี ๑๘คนอา ร วัด คนเศ เม อร และคนฮามั
ทดวย ตอมาภายหลังครอบครัวคานาอันได
กระจายออกไปตามที่ตางๆ

๑๙ เขตของคนคานาอัน แผขยายจากเมือง
ไซ ดอนไปทางเมืองเก รารจนถึงเมืองกาซา
และไปทางเมืองโส โดม โก โม ราห อัด มาห
และเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา

๒๐คน เหลา น้ีเป็นเชื้อ สายของ ฮาม พวก
เขามีภาษาของ ตนเอง มีเขตแดนที่ อยูของ
ตนเอง และแบงแยกเป็นชนชาติตางๆ

ลูกหลานของเชม
๒๑สวนเชมที่เป็นพี่ ชายคนโตของยา เฟท

นัน้ ก็มีลูกอีกหลาย คน เขาเป็นตน ตระกูล
ของพวกชาวเอเบอรดวย

๒๒พวกลูกชายของเชม คือเอลาม อัสชูร
อารปัคชาด ลูด และอารัม

๒๓พวกลูกชายของอารัม คืออูส ฮูล เกเธอ
ร และมัช

๒๔สวนอารปัค ชาดมีลูกชาย คือเช ลาห
สวนเชลาหมีลูกคือเอเบอร ๒๕ลูกชายสองคน
ของเอเบอร คือเพเลก †และโยกทาน ที่เขา
ตัง้ชื่อวาเพเลกก็เพราะในสมัย นัน้มีการแบง
แผนดินกัน

๒๖ โยก ทานมีลูกหลาย คน คืออัล โม ดัด
เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห ๒๗ ฮาโดรัม อุ
ซาล ดคิลาห ๒๘ โอบาล อาบมีาเอล เสบา ๒๙ โอ
ฟีร ฮาวิลาห และโยบับ คนเหลาน้ีลวนเป็น
ลูกชายของโยก ทาน ๓๐คน เหลา น้ีไดอาศัย
อยูในแถบเนินเขาดานตะวันออก ‡จากเมือง
เมชาไปทางเสฟาร

๓๑คนเหลาน้ีเป็นเชื้อสายของเชม พวกเขา
มีภาษาของตนเอง มีดินแดนที่อยูของตนเอง
มีเชื้อชาติของตัวเอง

๓๒ น่ีคือรายชื่อครอบครัวตางๆที่เกิดมาจาก
พวกลูกชายของโนอาห พวก เขาเรียงลําดับ
ตามชนชาติของพวก เขา และจากครอบครัว
เหลาน้ีเอง ประชากรมนุษยก็แผขยายไปทัว่
โลกภายหลังน้ําทวม

โลกถูกแบงแยก

๑๑ ๑ ในขณะ นัน้ทัว่ โลกยังพูดภาษา
เดียวกัน คําที่ ใชก็มี ความ หมาย

เหมือนกัน ๒ เมื่อผูคนพากันอพยพไปจากทิศ
ตะวัน ออก พวก เขาก็พบที่ราบในแผน ดิน
ของชินาร จึงตกลงใจอาศัยอยูที่นัน่

๓พวก เขาพูดชักชวนกัน วา “มา เถิด ให
พวกเราทําอิฐกัน เอาอิฐไปเผาจนแข็ง” พวก
เขาจึงมีอิฐใชแทนหิน และมียางมะตอย ¶ใช
แทนปูนสอ §

๔ จาก นัน้พวก เขาก็พูด วา “มา เถิด มา
สรางเมืองสําหรับพวกเรากันเถอะ แลวสราง
หอคอยใหสูงเทียม ฟ า พอทําอยาง นัน้แลว
พวกเราก็จะมีชื่อ เสียงโดงดัง ใครๆก็จะรูจัก

*๑๐:๑๐ เมืองบาบิโลน … ชินาร หรือ “บาบิโลน เอเรก อัคคัด และคัลนาห เมืองเหลานัน้
อยูในแผนดินของชินาร”
†๑๐:๒๕ เพเลก ชื่อน้ีหมายถึงการแบงแยก
‡๑๐:๓๐ ตะวันออก ปกติแลวคําน้ีจะหมายถึงบริเวณที่อยูระหวางแมน้ําไทกริสและแมน้ํายู
เฟรติสไปจนถึงอาวเปอรเชีย
¶๑๑:๓ ยางมะตอย หรือ “น้ํามันดิน” คือน้ํามันแผนหนาที่ตองโดนความรอนจึงจะกลายเป็น
ของเหลว
§๑๑:๓ ปูนสอ ปูนที่ใชในการสรางตึกดวยอิฐ
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เรา ถาเราไมทํา พวกเราก็จะกระจัดกระจาย
ไปทัว่โลก”

๕พระ ยาหเวหไดลงมาดู เมืองและหอคอย
ที่พวกมนุษยชวยกันสรางขึ้นนัน้ ๖แลวพระ
ยาหเวหพูดวา “ดูเถิด ประชาชนเหลา น้ีเป็น
ชนชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน น่ีเป็นแค
จุด เริ่ม ตนของสิ่งที่พวก เขาจะทําในอนาคต
และเมื่อพวก เขาตัง้ใจจะทํา อะไร แลว ก็จะ
ทําไดแนนอน ๗มาเถิด ใหพวกเราลงไปทําให
ภาษาของพวกเขาสับสนกัน”

๘พระ ยาหเวหจึงทําใหพวก เขากระจัด
กระจายไปทัว่แผน ดิน โลก คน เหลา นัน้จึง
ตองเลิกสรางเมืองนัน้ ๙แลวคนก็เรียกเมือง
นัน้วาบาเบล *เพราะพระยาหเวหทําใหภาษา
ของทัง้ โลกสับสนไปหมด แลวพระยาหเวห
ยังทําใหพวก เขากระจัดกระจายไปทัว่แผน
ดิน

เรื่องราวของลูกหลานเชม
(๑ พศด. ๑:๒๔-๒๗)

๑๐ตอ ไป น้ีเป็นเชื้อ สายลูก หลานของเชม
หลังจากเกิดน้ํา ทวมไป แลวสอง ปี เชมก็มี
ลูกชายชื่ออารปัค ชาด เชมมีอายุหน่ึง รอย ปี
พอดี ๑๑หลังจากที่เขามีอารปัคชาดแลว เชม
ก็มีชีวิตตอไปอีกหารอยปี และมีลูกชายหญิง
อีกหลายคน

๑๒ เมื่ออารปัค ชาดมีอายุไดสามสิบ หา ปี
เขาก็มีลูกชายชื่อเช ลาห ๑๓พอมีเช ลาหแลว
อารปัคชาดมีชีวิตตอ ไปอีกสี่ รอยสาม ปี เขา
ยังมีลูกชายหญิงอีกหลายคน

๑๔ เมื่อเช ลาหอายุไดสามสิบ ปี เขาก็มี
ลูกชายชื่อเอ เบอร ๑๕พอมีเอ เบอรแลว เช
ลาหก็มีชีวิตตอ ไปอีกสี่ รอย สาม ปี เขายังมี
ลูกชายหญิงอีกหลายคน

๑๖ เมื่อเอ เบอรมีอายุสามสิบ สี่ ปี เขาก็มี
ลูกชายชื่อเปเลก ๑๗พอมีเปเลกแลว เอเบอร
ก็มีชีวิตตอ ไปอีกสี่ รอยสามสิบ ปี เขายังมี
ลูกชายหญิงอีกหลายคน

๑๘ เมื่อเปเลกมีอายุสามสิบปี ก็มีลูกชายชื่อ
เรอู ๑๙พอมีเรอูแลว เปเลกก็มีชีวิตตอไปอีก

สองรอยเกาปี เขายังมีลูกชายหญิงอีกหลาย
คน

๒๐ เมื่อเรอูมีอายุสามสิบ สอง ปีก็มีลูกชื่อเส
รุก ๒๑พอมีเสรุกแลว เรอูมีชีวิตตอไปอีกสอง
รอยเจ็ดปี เขายังมีลูกชายหญิงอีกหลายคน

๒๒ เมื่อเสรุกมีอายุสามสิบปีก็มีลูกชื่อนาโฮร
๒๓พอมีนา โฮรแลว เส รุกก็มีชีวิตตอ ไปอีก
สองรอยปี เขายังมีลูกชายหญิงอีกหลายคน

๒๔ เมื่อนา โฮรอายุยี่สิบ เกา ปีก็มีลูกชื่อเท
ราห ๒๕พอมีเทราหแลว นาโฮรก็มีชีวิตตอไป
อีกหน่ึงรอยสิบเกาปี เขายังมีลูกชายหญิงอีก
หลายคน

๒๖ เมื่อเท ราหอายุเจ็ด สิบ ปีก็มีลูกชายชื่อ
อับราม นาโฮร และฮาราน

เรื่องราวของครอบครัวเทราห
๒๗ตอไปน้ีเป็นเชื้อสายลูกหลานของเทราห

เขาเป็นพอของอับราม นาโฮร และฮาราน ฮา
รานมีลูกชายชื่อโลท ๒๘ ฮา ราน นัน้ตายกอน
เท ราหพอของ เขา ในแผน ดินที่เขาเกิดใน
เมือง เอ อรของชาวบาบิ โลน †๒๙อับ รามกับ
นาโฮรตางก็มีเมีย เมียของอับรามชื่อซาราย
เมียของนาโฮรชื่อมิลคาห ซึ่งเป็นลูกสาวของ
ฮา ราน (ฮา รานเป็นพอของมิ ล คาหและอิส
คาห) ๓๐ฝายซารายนัน้เป็นหมัน จึงไมมีลูก

๓๑ เทราหพาอับรามลูกของตัวเองกับโลทที่
เป็นหลานชาย ซึ่งเป็นลูกของฮาราน และซา
รายลูกสะใภที่เป็นเมียของอับ ราม ออกจาก
เมืองเออรของชาวบาบิโลน เพื่อจะเขาไปอยู
ในแผนดินคานาอัน แตเมื่อพวกเขาเดินทาง
มาถึงเมืองฮาราน ก็ไดอาศัยอยูที่ นัน่ ๓๒ เมื่อ
เทราหอายุไดสองรอยหาปี เขาก็ตายที่เมือง
ฮาราน

พระยาหเวหเรียกอับราม

๑๒ ๑พระยาหเวหพูดกับอับรามวา
“ใหออกจากประเทศของเจา

ละทิง้ประชาชน
และครอบครัวของพอเจาเสีย
และใหมุงไปยังดินแดนที่เราจะแสดงแกเจา
๒ เราจะทําใหเจาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ
เราจะอวยพรเจา

*๑๑:๙ บาเบล ในภาษาฮีบรู ชื่อ “บาเบล” ออกเสียงเหมือนคําวา “วุนวาย”
†๑๑:๒๘ เมืองเออรของชาวบาบิโลน แปลตรงๆไดวา “เมืองเออรของชาวเคลเดีย” เป็น
เมืองเมืองหน่ึงที่อยูทางใตของกรุงบาบิโลน
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และทําใหชื่อเจาเป็นที่รูจักกวางขวาง
และเจาจะเป็นพระพรสําหรับคนอื่น *
๓ เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจา
และจะสาปแชงคนที่สาปแชงเจา
คนทัง้หลายบนโลกน้ีจะไดรับพรจากเจาดวย

†”

อับรามไปคานาอัน
๔อับ รามจึงออกจากเมืองฮา รานพรอมกับ

โลท และทําตามที่พระยาหเวหบอก ในขณะ
นัน้เขามีอายุเจ็ดสิบหาปี ๕อับรามพาเมียเขา
ที่ชื่อซา ราย และหลาน ชายชื่อโลทไป ดวย
รวมทัง้ทรัพยสมบัติทัง้หมดและทาสทัง้หมด
ที่เขาไดมาจากเมืองฮาราน พวกเขาทัง้หมด
ไดออกเดิน ทางมาจนถึงแผน ดินคา นา อัน
๖อับ รามเดินทางผานดิน แดนของชาวคานา
อันและสถานที่ศักดิส์ิทธิใ์นเมืองเชเคม สูตน
กอของโม เรห (ซึ่งชาวคา นา อันอาศัยอยูใน
เวลานัน้)

๗พระ ยาหเวหปรากฏตัวใหอับ รามเห็น
และพูดกับเขาวา “เราจะใหดินแดนแหงน้ีแก
ลูกหลานของเจา”
อับ รามสรางแทน บูชาขึ้นแทน หน่ึงให กับ

พระยาหเวหที่ไดปรากฏตัวใหเขาเห็น ๘แลว
เขาก็ยายจากที่ นัน่ไปยังแถบเนิน เขาทาง
ตะวันออกของเมืองเบธเอล เขาตัง้เต็นทขึ้น
ที่ นัน่ ดานตะวัน ตกคือเมืองเบธ เอล ทาง
ตะวัน ออกคือเมือ งอัย เขาสรางแทน บูชา
ขึ้นอีก แทนที่ นัน่ และเขาไดนมัสการพระ
ยาหเวห ๙หลังจากนัน้เขาก็เดินทางตอไปยัง
เนเกบ

อับรามในอียิปต
๑๐ ใน ขณะ นัน้เกิดภาวะฝน แลงและ

กันดารอาหารอยางรุนแรง อับ รามจึงเดิน
ทางไปอาศัยในอียิปต ๑๑กอนที่เขาจะเขาสู
เขตแดนของอียิปต เขาบอกนางซา รายเมีย
ของ เขาวา “ฟัง นะ พี่รู วาน องเป็นผู หญิงที่
สวยมาก ๑๒ถาผูชายชาวอียิปตพบนองเขา
พวก เขาจะพูดวา ‘ผู หญิงคน น้ีเป็นเมียของ
ผูชายที่มาดวยแน’ พวก นัน้ก็จะฆาพี่แตไม

ฆาน องหรอก ๑๓ฉะนัน้ใหบอกไปวาน องเป็น
นองสาวของพี่ เพื่อคนพวกนัน้จะไดดีกับพี่
และพี่ก็จะรอดชีวิตเพราะนอง”

๑๔ เมื่ออับ รามไปถึงอียิปต ชาวอียิปตเห็น
วาซา รายเป็นผู หญิงที่สวยมาก ๑๕และเมื่อ
พวกเจา หน าที่ของฟาโรหกษตัริยอียิปตมา
พบนาง จึงไปบอกกับฟาโรหวานางสวย
ขนาดไหน หลังจากนัน้ นางซารายจึงถูกนํา
ตัวมาที่วัง ๑๖กษตัริยฟาโรหจึงปฏิบัติกับอับ
รามอยาง ดี เพราะเขาเป็นพี่ ชายของนางซา
ราย เขาได รับแกะ วัว ลาตัวผู ลาตัว เมีย
ทาสชายหญิง และพวกอูฐ

๑๗แตพระยาหเวหทําใหเกิดโรคระบาดขึ้น
อยางรุนแรงกับฟาโรหและคนใน วัง เพื่อ
ลงโทษฟาโรหที่ไปเอาเมียของอับ รามมา
๑๘กษตัริยแหงอียิปตจึงเรียกตัวอับ รามมา
พบและถามวา “น่ีเจาทําอะไรกับ เรา ทําไม
ถึงไมบอกเราวานางเป็นเมียเจา ๑๙ทําไมถึง
บอกวา ‘นางเป็นนอง สาว’ ทําใหเรารับนาง
มาเป็นเมีย ตอนน้ีเอาเมียของเจาคืนไปและ
ออกไปใหพน” ๒๐ฟาโรหไดออกคําสัง่กับคน
ของพระองคใหสงอับรามกับเมียเขา รวมทัง้
สิ่งของที่เป็นของเขา ออกจากอียิปต

อับรามกลับคานาอัน

๑๓ ๑อับ รามกับเมียและโลทจึงเอา
ทรัพยสมบัติทัง้หมดเดิน ทางจาก

อียิปตตอไปยังเนเกบ ๒ขณะน้ีอับรามรํ่ารวย
มาก มีฝูงสัตว เครื่องเงินและทองมากมาย

๓อับ รามเดิน ทางจากเน เกบกลับ ไปเบธ
เอล เมื่อเขามา ถึงบริเวณที่อยูระหวางเมือง
เบธเอลและเมืองอัย ตรงบริเวณที่เขาเคยตัง้
เต็นทตอนที่ผานมาครัง้กอน ๔ เป็นสถานที่ที่
เขาสรางแทนบูชาไว อับรามไดนมัสการพระ
ยาหเวหที่นัน่

อับรามและโลทแยกทางกัน
๕ โลทซึ่งเดินทางมากับอับราม ก็มีฝูงแพะ

แกะ ฝูง วัว และเต็นทอีกมากมาย ๖พื้นที่
ที่เคยอาศัยอยูจึงไมเพียง พอที่จะใหพวก
เขาอยูดวยกันอีกตอ ไป เพราะทรัพยสมบัติ

*๑๒:๒ และเจา … คนอื่น หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนอื่นจะใชชื่อของเจาในการ
อวยพรคนอื่น คือพูดวา ขอใหทานไดรับพรเหมือนกับอับราม”
†๑๒:๓ คนทัง้หลาย … จากเจาดวย หรืออาจจะแปลไดวา “คนทัว่โลกจะใชชื่อของเจาใน
การอวยพรคนอื่น”
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และสิ่งของของพวก เขามีจํานวนมากมาย
มหาศาลจนไม สามารถอยูรวม กัน ได ๗คน
เลีย้งแกะของอับรามทะเลาะกับคนเลีย้งแกะ
ของโลทหลาย ครัง้ (ในเวลา นัน้ชาวคา นา
อันและชาวเปริ ส ซีไดอาศัยอยูในบริเวณนัน้
ดวย)

๘อับรามจึงพูดกับโลทวา “พวกเราไมควร
มาทะเลาะกันเอง ไม วาจะ เป็นเรื่องระหวาง
ลุงกับหลาน หรือเรื่องระหวางคนเลีย้ง แกะ
ของ เรา เพราะเราเป็นญาติ กัน ๙แผน ดิน
ทัง้หมดน้ีคอยอยูตอหน าหลาน พวกเราควร
แยกทางกัน ถาหลานไปทางซาย ลุงก็จะไป
ทางขวา ถาหลานไปทางขวา ลุงก็จะไปทาง
ซาย”

๑๐ โลทมองไปรอบๆ เห็นที่ลุมในหุบเขา
จอรแดนตลอดระยะ ทางจนถึงเมืองโศ อาร
แผนดินแหงน้ีมีน้ําทาอุดมสมบูรณ (ตอนนัน้
พระยาหเวหยังไมไดทําลายเมืองโสโดมและ
โกโมราห) แผนดินแหงน้ีเหมือนกับสวนของ
พระยาหเวห เหมือนกับดิน แดนในประเทศ
อียิปต ๑๑ โลทเลือกที่ ลุมในหุบเขาจอรแดน
เขาจึงเดินทางไปทางตะวันออก ทัง้สองคน
จึงแยกทางกัน ๑๒อับรามอาศัยอยูในดินแดน
ของคา นา อัน โลทอาศัยอยูทามกลางเมือง
ตางๆในหุบเขา โลทไดยายเต็นทของ เขาไป
ใกลกับเมือง โส โดม ๑๓ชาวเมืองโส โดมเป็น
คนชัว่และทําบาปตอพระยาหเวหอยางมาก

๑๔หลังจากที่โลทแยกไปแลว พระยาหเวห
พูดกับอับ รามวา “ใหมองไปรอบๆจากจุดที่
เจา อยู มองไปทางเหนือ ทางใต ทางตะวัน
ออกและทางตะวัน ตก ๑๕ เพราะเราจะมอบ
ทุก ที่ที่เจา เห็นให เจาและลูก หลานของ เจา
ตลอด ไป ๑๖ เราจะใหลูก หลานของ เจามี
จํานวนมากมายเหมือนฝ ุนบนโลก ถา หากมี
ใครสามารถนับ ฝ ุนบน โลก ได ก็จะสามารถ
นับจํานวนลูก หลานของ เจาได ๑๗ ไป เถิด
เดิน ทางไปใหทัว่ดิน แดน น้ี เพราะเราจะให
มันกับเจา”

๑๘อับ รามจึงยายเต็นทของ เขาไปตัง้หลัก
แหลงในที่ ใหม บริเวณสวนตนกอของมัมเร
ในตําบลเฮโบรน และเขาสรางแทนบูชาแทน
หน่ึงที่นัน่ใหกับพระยาหเวห

โลทถูกจับตัวไป

๑๔ ๑ ในเวลา นัน้กษตัริยอัม รา เฟลแหง
เมืองชิ นาร กษตัริยอา รี โอคแหง

เมืองเอลลาสาร กษตัริยเคโดรลาโอเมอรแหง
เมืองเอ ลาม และกษตัริยทิด าลแหงเมืองโก
ยิม ๒พวกกษตัริยทัง้หมดน้ีกําลังทําสงคราม
อยูกับกษตัริยเบลาแหงเมืองโสโดม กษตัริย
บิ ร ชาแหงเมืองโก โม ราห กษตัริยชิ นาบ
แหงเมืองอัดมาห และกษตัริยเชเมเบอรแหง
เมืองเศ โบ ยิม และกษตัริยของเมืองเบลา
(เบลา มีอีกชื่อหน่ึงวาโศอาร)

๓พวก กษตัริยฝ าย หลังรวม กันยก ทัพ
ไปที่หุบเขาสิดดิม (ปัจจุบันคือทะเลเกลือ)
๔กษตัริยพวกน้ีเคยรับใชกษตัริยเคโดรลาโอ
เมอรอยูถึงสิบสองปี แตในปีที่สิบสาม พวก
เขากอการกบฏขึ้น ๕ ในปีที่สิบ สี่ กษตัริยเค
โดรลาโอเมอรและกษตัริยที่ยังจงรักภักดีกับ
เขา ไดบุกมา และรบ ชนะชาว เมืองพวก น้ี
คือ ชาวเรฟาอิมที่เมืองอัชทา โรทคารนาอิม
ชาวศูซิมที่เมืองฮาม และชาวเอมิมที่เมืองชา
เวห-คีริยาธาอิม ๖พวกเขายังรบชนะชาวโฮรี
ที่อาศัยอยูในเนินเขารอบๆเสอีรไปจนถึงเอล
ปา ราน *ที่อยูติดกับทะเล ทราย ๗แลวพวก
กษตัริยเค โดร ลา โอ เม อรก็หันทัพกลับไปตี
เมืองเอนมิสปัท (ซึ่งก็คือเมืองเค เดช) พวก
เขาไดรบชนะไปทัว่ทัง้เขตแดนของชาวอา
มาเล คและชาวอา โม ไรตที่อาศัยอยูในฮา ซา
โซนทามาร

๘ฝายกษตัริยเมืองโส โดม โก โม ราห อัด
มาห เศโบยิมและเบรา (หรือโศอาร) ไดออก
มาจัด ทัพเพื่อเตรียมสู รบกับพวก กษตัริยอีก
ฝายหน่ึงในหุบเขาสิดดิม ๙คือกษตัริยเคโดร
ลาโอเมอรแหงเอลาม กษตัริยทิดาลแหงโก
ยิม กษตัริยอัมราเฟลแหงชินาร และกษตัริย
อา รี โอคแหงเมืองเอลลาสาร กษตัริยสี่ องค
ตอสูกับกษตัริยหาองค

๑๐ขณะ นัน้หุบเขาสิดดิมเต็มไป ดวยหลุม
น้ํามัน ดิน †เมื่อกองทัพของกษตัริยโส โดม
และโก โม ราหวิ่ง หนี บาง คนก็ตกลงไปใน
หลุมเหลา นัน้ และสวนที่เหลือก็วิ่งไปหลบที่
ภูเขา

*๑๔:๖ เอลปาราน นาจะเป็นเมืองเอแล็ทซึ่งอยูใตสุดของอิสราเอล ใกลทะเลแดง
†๑๔:๑๐ น้ํามันดิน เป็นน้ํามันชนิดขนที่ตองถูกความรอนถึงจะละลาย
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๑๑กษตัริยเค โดร ลา โอ เม อรกับพวก ของ
เขาก็ได ยึดเอาทรัพยสมบัติตางๆของโส โดม
และโกโมราห รวมทัง้อาหารทัง้หมด แลวก็
จากไป ๑๒พวก เขายังไดจับ ตัวโลท (หลาน
ชายของอับ ราม) และยึดทรัพยสมบัติของ
เขาไป ดวย เพราะโลทอาศัยอยูในเมืองโส
โดม แลวพวก เขาก็จาก ไป ๑๓คนรับ ใชคน
หน่ึงของโลทที่หนี รอดมา ได ไดมาบอกกับ
อับ รามชาวฮีบรู ขณะ นัน้ อับ รามอาศัยอยู
ใกลๆกับสวน ตน กอของมัมเร ซึ่งเป็นของ
ชาวอาโมไรต ที่เป็นพี่ น องของเอชโคลและ
อา เนอ ร พวก เขาทัง้หมดเป็นเพื่อนกับอับ
ราม และเคยตกลงกันแลวที่จะชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน

อับรามชวยโลท
๑๔ เมื่ออับ รามไดยินวาหลานชายถูกจับตัว

ไป เขาจึงรวบรวมคนของเขาที่ได รับการ
ฝึกฝนการ รบมาและเป็นทาสที่เกิดอยูใน
ครอบครัวของเขา จํานวนสาม รอยสิบ แปด
คน แลวเขาก็ไล ตามศัตรูไปจนถึงเมืองดาน
๑๕ ในคืน นัน้อับ รามและพวก ทาสของเขาได
แยก กันเขาโจมตีศัตรู พวก เขารบชนะพวก
นัน้ และไลตามไปจนถึงเมืองโฮบาห ซึ่งอยู
ทางเหนือของเมืองดามัสกัส ๑๖อับ รามยึด
ทรัพยสมบัติคืน มาทัง้หมด และนําตัว โลท
และทรัพยสมบัติของโลทคืนมา รวมทัง้พวก
ผู หญิงและคน อื่นๆที่ถูกกวาดตอน ไปคืนมา
ดวย

๑๗หลังจากอับรามกับฝายของเขากลับจาก
การ สู รบชนะกษตัริยเค โดร ลา โอ เม อร
กษตัริยโสโดมไดออกมาพบอับรามตรงที่ราบ
หุบเขาชาเวห (คือที่ราบหุบเขาแหงกษตัริย)

เมลคีเซเดค
๑๘ เมลคี เซ เดคผู เป็นกษตัริยเมืองซา เล็ม

และเป็นนักบวชของพระเจาผู สูงสุด ไดมา
พบอับ รามและนําขนมปังกับเหลา องุนมา
ดวย ๑๙ เมลคีเซเดคไดอวยพรอับรามวา
“ขออับรามไดรับพระพรจากพระเจาผูสูงสุด
ผูสรางทองฟ าและแผนดิน

๒๐และขอพระเจาผูสูงสุดไดรับคําสรรเสริญ
พระองคไดมอบศัตรูใหอยูในกํามือของทาน”
อับรามไดใหเมลคี เซ เดค หน่ึงในสิบของ

ทุกอยางที่ยึดมาได ๒๑แลวกษตัริยโสโดมพูด
กับอับรามวา “ชวยคืนคนของเราที่ถูกจับไป
ใหกับ เราดวย สวนทรัพยสมบัตินัน้ทานเก็บ
เอาไวเองเถิด”

๒๒อับ รามจึงบอกกษตัริยโส โดมวา “เรา
ไดยกมือขึ้นสาบานกับพระ ยาหเวห พระเจา
ผูสูงสุด ผูสรางทองฟ าและแผนดินวา ๒๓ เรา
จะไมเอาอะไรที่เป็นของทานเลย แมแตดาย
หรือเชือกผูกรองเทาสัก เสน เพื่อทานจะไม
สามารถอางไดวา ‘เราน่ีแหละ ที่ทําใหอับราม
รํ่ารวย’ ๒๔ เราจะไม เอาอะไรเลย นอกจาก
อาหารที่คนของเราไดกินไปแลวเทานัน้ และ
สวนแบงสําหรับ อาเนอร เอชโคล และมัมเร
ที่ไดชวยเราออกรบ ใหพวก เขารับสวนแบง
ของพวกเขาไปเถิด”

พระเจาใหคําสัญญากับอับราม

๑๕ ๑หลัง จากเหตุการณนัน้ พระ
ยาหเวหพูดกับอับ รามในนิมิตวา

“อับราม ไมตองกลัว เราเป็นโลกําบังเจา เจา
จะไดรับรางวัลที่ยิ่งใหญมาก”

๒แตอับ รามพูดวา “ขา แตพระ ยาหเวห
องคเจาชีวิต พระองคจะใหอะไรกับขาพเจา
หรือ เพราะขาพเจายังไมมีลูก *เลย และผูรับ
มรดกของขาพเจาคือเอ ลี เย เซอรชาว เมือง
ดามัสกัสทาสของขาพเจา †” ๓อับรามพูดวา
“ดูเถอะ พระองคไม ไดใหลูกชายกับขาพเจา
ทาส ชายที่เกิดในบานขาพเจาก็จะเป็นคนรับ
มรดกจากขาพเจา”

๔พระยาหเวหจึงพูดกับอับรามวา “คนๆน้ี
จะไมใชผูรับมรดกของ เจาหรอก แตลูกชาย
ของเจาเองจะเป็นผูรับมรดกของเจา”

๕แลวพระองคก็พาอับ รามออกไปดาน
นอก และพูดวา “มองดูทองฟ าสิ และลอง
นับดวงดาวดูสิวาเจาสามารถนับพวก มันได
หรือเปลา” แลวพระองคก็พูดกับเขาวา “ลูก
หลานของเจาจะมีจํานวนมากมายอยางนัน้”

*๑๕:๒ เพราะขาพเจายังไมมีลูก หรืออาจจะแปลไดวา “ขาพเจากําลังจะตายโดยไมมีลูก”
†๑๕:๒ ชาวเมือง … ของขาพเจา ความหมายในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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๖แลวอับ รามก็ไว วางใจในพระ ยาหเวห
และเพราะความ ไว วางใจของอับ รามนัน่เอง
พระองคถึงไดยอมรับเขา *

๗พระองคจึงบอกอับ รามวา “เราคือ
ยาหเวห ผูที่นําเจาออกจากเมืองเออร †ของ
ชาวเคลเดีย เพื่อมอบดินแดนน้ีใหกับเจาเป็น
เจาของ”

๘อับรามก็พูดวา “ขาแตพระยาหเวห องค
เจาชีวิต ขาพเจาจะรูไดอยางไรวาขาพเจาจะ
ไดเป็นเจาของมัน”

๙พระองคก็บอกกับเขาวา “ใหเอาลูกวัวตัว
เมียอายุสาม ปีมาตัว หน่ึง แพะตัว เมียอายุ
สามปีตัวหน่ึง แกะตัวผูอายุสามปีอีกตัวหน่ึง
นกเขาและนกพิราบอยางละตัวมาใหกับเรา”

๑๐อับรามก็ไดเอาสัตวทัง้หมดน้ีมา และผา
กลางลํา ตัวออกเป็นสอง ซีก แลววาง ไวขาง
ละซีกตรงกัน แตเขาไมไดผาพวกนก ๑๑ตอ
มามีนกตัว ใหญหลาย ตัวบินลงมาจะกินซาก
สัตวพวกนัน้ อับรามจึงไลฝูงนกพวกนัน้ไป

๑๒ขณะ นัน้ตะวันเริ่มตกดิน อับ รามหลับ
สนิท ความมืดอันนากลัวก็แผปกคลุมบนตัว
เขา ๑๓พระ ยาหเวหพูดกับอับ รามวา “เจา
ตองรูวาลูก หลานของ เจาจะเป็นคน แปลก
หน าในประเทศที่ไมใชของพวก เขา และจะ
เป็นทาสของคน พวก นัน้ และคน พวก นัน้
ก็จะกดขี่ขมเหงพวก เขาเป็นเวลาสี่ รอย ปี
๑๔แตเราจะตัดสินลงโทษชนชาติ นัน้ ที่พวก
ลูก หลานของ เจาไปรับ ใช แลวหลัง จาก นัน้
พวก ลูก หลานของ เจาก็จะออก มาพรอม กับ
ทรัพยสมบัติมากมาย

๑๕แตเจาจะมีชีวิตอยูอยางยืนยาวและ
ตายอยางสงบ สุขและถูกฝัง ไว ๑๖หลังผาน
พนไปสี่ชัว่อายุคน ลูกหลานของเจาก็จะกลับ
มาที่ดินแดนแหงน้ี เพราะกอนหน านัน้ความ
บาปของชาวอาโมไรตยังไมครบถวน”

๑๗ เมื่อตะวันตกดิน มันมืดมาก แลวมีหมอ
ที่มีควันไฟและคบเพลิงที่มีเปลวไฟลุกอยูพุง
ผานกลางสองซีกของซากสัตวพวกนัน้ ‡

๑๘ ในวัน นัน้พระ ยาหเวหไดทําสัญญากับ
อับราม พระองคพูดวา “เราไดมอบแผนดิน
น้ีใหกับลูก หลานเจา จากแมน้ําอียิปต ¶ไป
จนถึงแมน้ํายู เฟ รติ สอันยิ่ง ใหญ ๑๙ รวมทัง้
แผนดินของชาวเคไนต ชาวเคนัส ชาวขัดโม
ไนต ๒๐ชาวฮิตไทต ชาวเปริสซี ชาวเรฟาอิม
๒๑ชาวอาโมไรต ชาวคานาอัน ชาวเกอรกาชี
และชาวเยบุส”

นางฮาการ ทาสหญิง

๑๖ ๑ถึงเดี๋ยวน้ีซารายเมียของอับรามก็
ยังไมมีลูกใหกับอับรามเลย แตนาง

มีทาสหญิงชาวอียิปตคนหน่ึงชื่อฮาการ ๒ซา
รายจึงพูดกับอับรามวา “ดูสิ พระยาหเวหไม
ยินยอมใหน องมีลูก ไปรวมหลับนอนกับทาส
หญิงของนองเถิด บางทีนางอาจมีลูกชายให
กับน องก็ได” อับ รามก็ทําตามที่นางซา ราย
แนะนํา

๓หลัง จากที่อับ รามอยูที่แผน ดินคานา อัน
สิบปี ซารายเมียของอับราม ไดยกทาสหญิง
ของนาง ที่ชื่อฮา การใหเป็นเมียของอับ ราม
๔อับ รามก็เขาไปรวมหลับ นอนกับฮา การ
และนางก็ตัง้ทอง เมื่อนางตัง้ทอง นางก็เริ่ม
ลืมตัวแลวดูถูกซา รายผูเป็นนาย หญิงของ
นาง ๕ซารายจึงบอกกับอับรามวา “พี่ตองรับ
ผิด ชอบตอสิ่งที่เกิด ขึ้น น องไดยกหญิง รับ
ใชของนองใหอยูในออมอกพี่ พอนางเห็นวา
นางตัง้ทอง น องก็ไมอยูในสายตานางอีกตอ
ไป ขอ ใหพระ ยาหเวหตัดสินวาระหวางน อง
กับพี่ใครถูกกันแน”

๖แตอับรามพูดกับซารายวา “ทาสของนอง
ก็อยูในกํามือของนองอยแูลว น องจะทําอะไร
กับนางก็ไดตามที่น องพอใจ” ซา รายจึงดุ ดา
ฮาการ จนนางหนีไป

อิชมาเอล ลูกชายนางฮาการ
๗ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหพบนางฮา

การ อยูขางแอง น้ําพุแหง หน่ึงในที่เปลา
*๑๕:๖ แลวอับราม … ยอมรับเขา ขอน้ีแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “อับรามไว วางใจในพระ
ยาหเวห พระองคก็เลยนับวาทานเป็นคนที่พระองคยอมรับ”
†๑๕:๗ เมืองเออร ตัง้อยูทางใตของบาบิโลน
‡๑๕:๑๗ ผานกลาง … สัตวพวกนัน้ ในสมัยกอนเวลาทําขอตกลงกัน พวกเขาจะผาสัตวออก
เป็นสองซีก แลวเดินผานไประหวางสองซีกนัน้ แลวพูดวา “ถาขาไมรักษาขอตกลงน้ี ก็ขอให
เป็นเหมือนสัตวตัวน้ี”
¶๑๕:๑๘ แมน้ําอียิปต ลําธารสายน้ีเรียกวา “วาดี เอล-อาริช”
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เปลี่ยวแหง แลง แอง น้ํานัน้อยูติดถนนที่มุง
ไปสูเมืองชูร ๘ทูตสวรรคพูดวา “ฮาการทาส
ของซา ราย เจามาจากไหนและกําลังจะไป
ไหน”
นางจึงตอบวา “ขาพเจาหนีซา รายนาย

หญิงของขาพเจามา”
๙แลวทูต สวรรคของพระ ยาหเวหก็พูดกับ

นางวา “กลับไปหานาย หญิงของ เจาและ
ใหยอมอยูใตอํานาจของ นาง” ๑๐และทูต
สวรรคองค นัน้พูดวา “เราจะทําใหลูก หลาน
ของ เจาทวีเป็นจํานวนมากมายมหาศาลจน
นับไมถวน”

๑๑ทูตสวรรคของพระยาหเวหบอกกับนาง
วา
“ดูสิ ตอนน้ีเจากําลังตัง้ทอง
เจาจะคลอดลูกชาย
และเจาจะเรียกเขาวาอิชมาเอล *
เพราะพระ ยาหเวหไดยินถึงความ ทุกขของ

เจา
๑๒ลูกชายคนน้ีจะเหมือนลาปา
มือของเขาจะตอตานทุกคน
มือของทุกๆคนก็จะตอตานเขา
เขาจะอาศัยอยูใกลๆกับพี่น องของเขา †”

๑๓ ฮาการเรียกชื่อพระยาหเวหที่พูดกับนาง
วา “พระองคคือพระเจาผูมองเห็นฉัน ‡” ที่
นางเรียกอยาง นัน้ ก็เพราะนางคิดวา “ที่น่ี
ฉันไดเห็นพระองคที่มองเห็นฉันจริงๆหรือ ¶”
๑๔บอน้ําพุจึงไดชื่อวา เบเออลาไฮรอย §บอน้ี
ยังคงอยูระหวางเมืองเคเดชและเมืองเบเรด

๑๕นางฮาการไดคลอดลูกชายใหกับอับราม
แลวอับ รามก็ตัง้ ชื่อลูกของ เขาวาอิ ชมา เอล
๑๖ตอนที่ฮาการคลอดอิชมา เอลน้ี อับรามมี
อายุแปดสิบหกปี

การขลิบ

๑๗ ๑ เมื่ออับรามมีอายุเกาสิบเกาปี พระ
ยาหเวหไดมาปรากฏตออับรามและ

พูดกับเขาวา “เราคือพระเจาผูทรงฤทธิ ์ **ให
เชื่อฟังเราและทําตัวไรที่ติ ๒ถาเจาทําอยางน้ี
เราจะทําสัญญาระหวางเรากับเจา และเรา
จะทําใหลูก หลานของ เจาเพิ่มทวีขึ้นอยาง
มหาศาล”

๓อับ รามก็กมกราบลงและพระองคก็พูด
กับเขาวา ๔ “น่ีเป็นสวนของ เรา ที่เราไดทํา
สัญญากับเจา คือเจาจะไดเป็นบรรพบุรุษของ
หลายชนชาติ ๕ชื่อของ เจาจะไมใชอับ ราม
††อีกตอ ไป แตเจาจะมีชื่อ ใหมวา อับ ราฮัม
‡‡เพราะเราไดทําใหเจาเป็นพอของหลาย
ชนชาติ ๖ เราจะทําใหเจามีลูกหลานมากมาย
และเราจะทําใหมีหลายๆชนชาติเกิดมาจาก
เจา กษตัริยตางๆจะมาจากเจา ๗ เราจะทํา
สัญญาระหวางเรากับเจาและกับลูก หลาน
ของเจาและลูก หลานของพวก เขาตลอด ไป
น่ีจะเป็นสัญญาตลอด กาล เราสัญญาวาเรา
จะเป็นพระเจาของ เจาและลูก หลานของ เจา
๘แผนดินทัง้หมดน้ีที่เป็นของชาวคานาอัน ที่
เจากําลังอยูในฐานะคน ตางดาวน้ี เราจะยก
ใหกับเจาและลูกหลานของเจาตลอดไป และ
เราจะเป็นพระเจาของลูกหลานเจาดวย”

๙แลวพระเจาก็พูดกับอับ รา ฮัมวา “สวน
เจา เจาจะตองรักษาสัญญาน้ี ทัง้เจาและ
ลูก หลานของ เจา ตลอด จนลูก หลานของ
เขา ๑๐ น่ีคือสัญญาของเราที่พวก เจาจะตอง
รักษา เป็นสัญญาระหวางเรากับเจาและลูก
หลานของเจา ผูชายทุกคนในพวกเจาจะตอง
ขลิบ ๑๑พวก เจาจะตองขลิบหนังหุมปลาย

*๑๖:๑๑ อิชมาเอล มีความหมายวา “พระเจาไดยิน”
†๑๖:๑๒ เขาจะอาศัย … ของเขา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เขาจะเขากับพี่น องของเขา
ไมได”
‡๑๖:๑๓ พระเจาผูมองเห็นฉัน ในภาษาฮีบรูเรียกวา “เอลรอย”
¶๑๖:๑๓ ที่น่ีฉัน … จริงๆหรือ ความหมายในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน
§๑๖:๑๔ เบเออลาไฮรอย มีความหมายวา “บอน้ําของผนัูน้ที่มชีีวิตอยู (พระเจา) ที่มองเห็น
ฉัน”
**๑๗:๑ พระเจาผูทรงฤทธิ์ ในภาษาฮีบรูเรียก เอลชัดดัย แตความหมายยังไมแนนอน
††๑๗:๕ อับราม หมายถึง “พอที่มีเกียรติ”
‡‡๑๗:๕ อับราฮัม หมายถึง “พอผูยิ่งใหญ” หรือ “พอของคนมากมาย”
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อวัยวะเพศ น่ีจะเป็นสัญลักษณวาเจายอมรับ
คําสัญญาระหวางเรากับพวก เจา ๑๒ตลอด
ชัว่ ลูก ชัว่ หลานของเจา เด็ก ผูชายทุก คนที่
เกิดมาไดแปดวันจะตองถูกขลิบ เด็กผูชายที่
เกิดมาในครัวเรือนของเจา รวมทัง้ทาสชาย
ที่เจาซื้อมาจากชาว ตาง ชาติ ก็ตองขลิบกัน
หมดทุก คน ถึง แมวาเขาจะไมใชลูก หลาน
ของเจาก็ตาม ๑๓ทัง้ทาสที่เกิดในครัว เรือน
ของเจาและทาสที่เจาเอาเงินไปซื้อมา ก็ตอง
ถูกขลิบกันทุกคน ดวยวิธี น้ี สัญญาของ เรา
ก็จะติดอยูกับเน้ือ หนังของ เจาไปตลอด กาล
๑๔ผูชายที่ไม ไดขลิบจะถูกตัดออกจากกลุม
เพราะไมรักษาสัญญาของเรา”
อิสอัค ลูกชายที่พระเจาสัญญาวาจะให
๑๕พระเจาพูดกับอับราฮัมวา “ซาราย *เมีย

ของ เจาจะไมชื่อซารายอีกตอ ไป เพราะนาง
จะเปลี่ยนชื่อเป็นซา ราห †๑๖ เราจะอวยพร
นาง และเราจะใหลูกชายกับเจาผานทางนาง
และเราจะอวยพรนางใหเป็นแมของหลาย
ชนชาติ พวกกษตัริยของชนชาติตางๆจะมา
จากนาง”

๑๗อับราฮัมกมกราบลง แตเขาหัวเราะและ
พูดกับตัวเองวา “ผูชายอายุรอยปีจะมีลูกได
ยังไง หรือซาราหที่มีอายุเกาสิบปีแลวจะมีลูก
ไดยังไง”

๑๘อับ รา ฮัมจึงพูดกับพระเจาวา “ขาพเจา
หวังวาอิ ชมา เอลจะมีชีวิตที่มีความสุขอยูตอ
หน าพระองค”

๑๙พระเจาพูดวา “จะเป็นอยาง นัน้ แต
ซา ราห เมียของ เจาเองตางหากที่จะเป็นคน
คลอดลูกชายใหกับ เจา และเจาจะตัง้ ชื่อเด็ก
วาอิส อัค ‡เราจะรักษาสัญญาของ เรากับ เขา
และลูกหลานของเขาไวตลอดกาล

๒๐สวนอิ ชมา เอลนัน้ เราไดยินคําขอ รอง
ของ เจาแลว เราจะอวยพรเขา เราจะใหเขา
มีลูก หลานมากมายมหาศาล และเขาจะได
เป็นพอของเจาชายสิบสององค และเราจะทํา
ใหเขาเป็นชนชาติที่ยิ่ง ใหญ ๒๑แตเราจะทํา
สัญญาของเรากับอิสอัค ที่ซาราหจะคลอดให
กับเจาในปีหน าเวลาน้ี”

๒๒ เมื่อพระเจาพูดกับอับ รา ฮัมเสร็จ
พระองคก็ลอยขึ้น ไปจากเขา ๒๓แลวในวัน
นัน้เองอับราฮัมก็พาอิชมาเอล พวกทาสชาย
ทุกคนที่เกิดในครัวเรือนของเขา รวมทัง้ทาส
ที่เขาซื้อมา และผูชายทัง้หมดในครัว เรือน
ของเขา ไปขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศทุก
คน ตามที่พระเจาไดบอกเขาไว

๒๔ วันที่อับราฮัมเขาพิธีขลิบนัน้ เขามีอายุ
เกาสิบเกาปี ๒๕สวนอิชมาเอลมีอายุสิบสามปี
ตอนเขาพิธีขลิบ ๒๖ ในวันนัน้ทัง้อับราฮัมและ
ลูกชายก็ไดเขาพิธี ขลิบ ๒๗และผูชายทุกคน
ในครัวเรือนของอับราฮัม พวกทาสที่เกิดใน
ครัว เรือนของ เขาและพวก ทาสที่ซื้อมาจาก
คนตางชาติ ก็เขาพิธี ขลิบพรอมกับอับราฮัม
ดวย

แขกสามคนมาเยี่ยมเยียน

๑๘ ๑พระ ยาหเวหไดมาปรากฏตัวตอ
อับราฮัม ที่สวนตนกอของมัมเร ใน

ขณะ ที่อับ รา ฮัมกําลังนัง่อยูที่ทาง เขาเต็นท
ของ เขา ภาย ใตแสงแดดอันรอน แรงของ
วัน นัน้ ๒ เมื่อเขาเงยหน า ขึ้นมา ก็เห็นชาย
สาม คนยืนอยูขาง หน าเขา เมื่อเขาเห็นคน
เหลา นัน้ เขาก็รีบวิ่งไปจากหน าเต็นท ไปหา
คน พวก นัน้ และเมื่อไปถึงก็กมกราบถึงพื้น
ดิน ๓และพูดวา “เจา นายของขาพเจา ถา
ขาพเจาเป็นที่ชอบใจในสายตาของพวก ทาน
ขออยาไดเดินผานขาพเจาผูรับ ใชของ ทาน
ไป เลย ๔ขอ ใหขาพเจาไดเอาน้ํามาลางเทา
ใหทานสัก นิด และเชิญมาพัก ผอนใตตนไม
สักพักหน่ึง ๕ขาพเจาจะไดเอาขนมปังมาให
ทานกินสักหนอยหน่ึง เพื่อทานจะรูสึกสดชื่น
ขึ้น หลังจากนัน้ทานถึงคอยเดินทางตอ ขอ
ใหขาพเจาไดทําสิ่ง เหลา น้ีเถิด ไหนๆทานก็
ไดมาหาขาพเจา ผูรับใชของทานแลว”
แลวพวก เขาก็พูดวา “ทําตามที่เจาพูด

เถิด”
๖อับ รา ฮัมจึงรีบไปที่เต็นทของ เขาหาซา

ราห และพูดกับนางวา “เร็วๆเขา ไปตวงแป ง
อยาง ดีมายี่สิบ สองลิตร เอามานวดแลวอบ
เป็นขนมปัง” ๗แลวอับราฮัมก็วิ่งไปที่ฝูงสัตว
และเลือกลูกวัวตัวที่ดีและออนนุมที่สุด แลว

*๑๗:๑๕ ซาราย เป็นไปไดวาในภาษาอารเมคหมายถึงเจาหญิง
†๑๗:๑๕ ซาราห ในภาษาฮีบรูหมายถึงเจาหญิง
‡๑๗:๑๙ อิสอัค หมายถึงเขาหัวเราะ
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เอาไปใหคนรับใชของเขา และคนรับใชก็รีบ
เอาไปทําอาหาร

๘อับ รา ฮัมไดนําเอานมขน เปรีย้ว น้ํานม
และเน้ือลูกวัวที่ทําเสร็จแลว ไปวางตอหน า
แขกทัง้ สาม นัน้ ในขณะที่พวก เขากําลังกิน
กันอยู อับราฮัมก็ยืนคอยอยูขางๆพวกเขาใต
ตนไมนัน้

๙แลวพวก เขาก็ถามอับ รา ฮัมวา “ซา ราห
เมียของเจาอยูที่ไหนหรือ”
อับ รา ฮัมตอบวา “อยูในเต็นทนัน้ครับ

ทาน”
๑๐แลวชายคนหน่ึงในพวกเขาก็พูดวา “ใน

ปี หน าเวลา น้ี เราจะกลับมาหาเจาอีกอยาง
แนนอน และซา ราหเมียของ เจาจะมีลูกชาย
คนหน่ึง”
ซาราหกําลังฟังอยูที่ทางเขาเต็นทขางหลัง

เขา ๑๑ทัง้อับราฮัมและซาราหก็แกมากแลว
และซาราหก็หมดประจําเดือนแลวดวย ๑๒ซา
ราหจึงหัวเราะอยูคนเดียวและพูดวา “ฉันแก
มากจนใชการไมไดแลว ผัวฉันก็แกมากแลว
เหมือนกัน ฉันยังจะมีความตองการทางเพศ
อีกหรือ”

๑๓แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับอับ รา ฮัมวา
“ทําไมนางซา ราหถึงไดหัวเราะและพูดวา
‘เมื่อฉันแกขนาดน้ีแลวจะมีลูกไดอีกหรือ’
๑๔มีอะไรที่เป็นไปไม ไดสําหรับพระ ยาหเวห
หรือ ในปี หน าเวลา น้ีเราจะกลับมาหา เจา
มันจะเป็นชวงฤดู ใบไม ผลิ และซา ราหจะมี
ลูกชายคนหน่ึง”

๑๕แตซา ราหปฏิเสธวา “ขาพเจาไม ได
หัวเราะ” เพราะนางกลัว
แตพระองคบอกวา “ไม จริง เจาหัวเราะ

แนๆ”
๑๖แลวชายทัง้สามคนก็ไปจากที่ นัน่ พวก

เขามองไปที่เมืองโสโดม อับราฮัมเดินไปกับ
พวกเขา เพื่อไปสง

อับราฮัมตอรองกับพระ
ยาหเวหเพื่อเมืองโสโดม

๑๗แลวพระ ยาหเวหพูดกับตัว เองวา “เรา
ควรจะปิดบังอับ รา ฮัมเรื่องที่เรากําลังจะทํา
น้ีหรือ ๑๘ เขาจะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่ง ใหญ
และเป็นมหาอํานาจ และชนชาติทัง้หมดก็จะ
ได รับพระพรผานทาง เขา ๑๙ เราจะไมปิดบัง
เรื่องน้ีจากเขา เพราะเราไดเลือกเขามา เพื่อ
เขาจะไดสัง่ลูกหลานของเขา และคนในครัว

เรือนของ เขา ใหใชชีวิตตามแนวทางที่พระ
ยาหเวหตองการใหพวก เขาเป็น คือทําสิ่งที่
ถูกตองและยุติธรรม เพื่อเราจะใหสิ่งที่เราได
สัญญาไวกับอับราฮัม”

๒๐แลวพระ ยาหเวหพูดวา “มีเสียงบน
ตอวาเมืองโส โดมและเมืองโก โม ราหเยอะ
มาก และบาปของพวก เขาก็หนักหนาสาหัส
๒๑ เราจะลงไปดูสิวา พวกเขาไดทําอยางที่เรา
ไดยินมาหรือ เปลา และถาไมเป็นอยาง นัน้
เราจะไดรู”

๒๒แลวชายพวกนัน้ก็บายหน าไปจากที่ นัน่
แลวมุงตรงไปเมืองโสโดม แตอับราฮัมยังคง
ยืนอยูตอหน าพระองค ๒๓อับราฮัมเขามาใกล
พระองคและพูดวา “พระองคจะทําลายคนดี
ไปพรอมๆกับคนชัว่จริงๆหรือ ๒๔แลวถาเกิด
มีคนดีสักหา สิบคนในเมืองนัน้ ละ พระองค
จะทําลายเมือง นัน้อีกหรือ พระองคจะไมยก
โทษใหกับเมืองนัน้ เพราะเห็นแกคนดีหาสิบ
คนหรือ ๒๕พระองคคงจะไมทําอยาง นัน้ แน
ที่จะฆาคนดีๆไปพรอมกับคนชัว่
ถาเป็นอยางนัน้คนดีกับคนชัว่ก็ไมตางกัน

เลย พระองคคงไมทําอยางนัน้แน ขาพเจารู
วา พระองคผู เป็นผูพิพากษาโลกน้ี จะทําใน
สิ่งที่ถูกตองอยางแนนอน”

๒๖แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “ถาเราเจอ
คนดีในเมืองโสโดมหาสิบคน เราก็จะไวชีวิต
คนในเมืองนัน้เพราะเห็นแกหาสิบคนนัน้”

๒๗แลวอับ ราฮัมก็พูดวา “ดูเถอะ ขาพเจา
น่ีชางบังอาจนักที่พูดกับเจา นายของขาพเจา
อยาง น้ี ทัง้ๆ ที่ขาพเจาเป็นแคฝ ุนและขี้ เถา
๒๘แลวถาเกิดคนดีหา สิบคน นัน้ ขาดไปสัก
หา คนละครับ พระองคยังจะทําลายเมืองทัง้
เมือง เพราะขาดไปแคหาคนไหมครับทาน”
แลวพระองคพูดวา “เราจะไมทําลายเมือง

นัน้ ถาเราเจอคนดีสี่สิบหาคนที่นัน่”
๒๙แลวอับ รา ฮัมก็พูดกับพระองคอีกวา

“แลวถาเจอแคสี่สิบคนที่นัน่ละครับทาน”
พระองคตอบวา “เราก็จะไมทําลายมัน

เพราะเห็นแกสี่สิบคนนัน้”
๓๐แลวอับราฮัมพูดตอไปวา “ขอพระองค

อยาไดโกรธขาพเจาเลย ขาพเจาขอถามอีก
คํา แลวถาเจอแคสามสิบคนที่ นัน่ละครับ
ทาน”
พระองคตอบวา “เราก็จะไมทําลายมัน ถา

เราเจอคนดีสามสิบคนที่นัน่”
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๓๑แลวอับราฮัมก็พูดวา “ดูเถอะ ขาพเจาน่ี
ชางบังอาจจริง ที่พูดกับเจา นายของขาพเจา
อยาง น้ี แลวถาเกิดเจอแคยี่สิบคนที่ นัน่ละ
ครับทาน”
พระองคตอบวา “เราก็จะไมทําลายมัน

เพราะเห็นแกยี่สิบคนนัน้”
๓๒แลวอับ รา ฮัมพูดวา “ขอพระองคอยา

ไดโกรธขาพเจาเลย ขอถามอีกแคครัง้ เดียว
แลวถาเกิดเจอแคสิบคนที่นัน่ละครับทาน”
พระองคตอบวา “เราก็จะไมทําลายมัน

เพราะเห็นแกสิบคนนัน้”
๓๓ เมื่อพระองคพูดกับอับ รา ฮัมเสร็จแลว

พระองคก็จากไป แลวอับราฮัมก็กลับไปที่อยู
ของเขา

ทูตสวรรคมาเยี่ยมโลท

๑๙ ๑ทูต สวรรคสอง องคไดเขามาใน
เมืองโส โดมตอน เย็น โลทกําลัง

นัง่อยูที่ประตู เมือง เขาเห็นทูต สวรรคสอง
องค นัน้ โลทจึงลุกขึ้นเขาไปหาพวกเขาและ
กม กราบถึงพื้น ๒ โลทพูดวา “เจา นายของ
ขาพเจา ขอไดโปรดไปแวะที่บานของผูรับใช
ของทานและคางคืนที่นัน่ จะไดลางเทา แลว
ตื่นแตเชาเดินทางตอ”
ทูตสวรรคตอบวา “ไมละ เราจะคางคืนที่

ลานเมือง *น้ี”
๓แตโลทยังตื้อพวกเขาไมเลิก จนพวกเขา

ยอมแวะไปพักคาง คืนที่บานของโลท โลทก็
ไดทําอาหารเลีย้งพวก เขา อบขนมปังไม ใส
เชื้อฟูให และพวกเขาก็กินกัน

๔กอนที่พวก เขาจะเขา นอน ผูชายชาว
เมืองโส โดม มีทัง้หนุมและแก ทัง้ เมืองได
มายืนลอม รอบบานโลท ๕พวก เขาเรียก
โลทออกมาถามวา “ชายที่มาหาเจาคืน น้ีอยู
ที่ไหน พาพวก เขาออกมาใหพวก เราสมสู
หนอย”

๖ โลทออกไปนอกประตูและปิดประตูไว
๗แลวโลทก็พูดวา “พี่ น องทัง้ หลาย ขอรอง
เถอะ อยาไดทําสิ่ง ชัว่ รายอยาง น้ีเลย ๘ เอา
อยางน้ีก็แลวกัน ผมมีลูกสาวสองคนที่ยังไม
เคยรวม เพศกับใครเลย ผมจะเอาพวก นาง
ออกมาใหกับพวกทาน พวกทานอยากจะทํา

อะไรกับพวกนาง ก็แลวแตพวกทาน แตอยา
ไดทําอะไรกับชายสอง คน น้ีเลย เพราะพวก
เขาไดมาอยูรมชายคาบานผม ผมจะตอง
ปกป องพวกเขา” †

๙แตชายชาวเมืองโสโดมกลับพูดวา “ถอย
ไป” และพวก เขาพูดกันวา “โลทคน น้ีมา
ที่น่ีในฐานะแขก แลวตอน น้ีมันจะมาตัดสิน
พวก เราหรือ” พวก เขาหันไปพูดกับโลทวา
“ตอนน้ีพวกเราจะทํากับแกเลวรายยิ่งกวาทํา
กับพวก นัน้ อีก” พวก เขาก็รุม กันเขามาหา
โลทและใกลเขามาพังประตูแลว

๑๐ชายสอง คนที่อยูในบานก็ยื่นมือของ
พวก เขาออกมาลากโลทเขาไปในบานแลว
ปิดประตู ๑๑แลวทูต สวรรคทัง้ สองก็ทําให
พวก ชายที่อยูนอกประตูบานนัน้ตาบอด ทัง้
หนุมและแก ชายพวก นัน้พยายามจะบุกเขา
ไปในบาน จึงคลําหาประตูบานกันจนหมด
แรง

การหลบหนีจากเมืองโสโดม
๑๒ชายสอง คนนัน้ถามโลทวา “มีใครใน

ครอบครัวเจาอีกหรือ เปลาที่อยูที่ น่ี ใหพา
พวก เขาออกไปจากเมืองน้ีใหหมด ทัง้พวก
ลูกเขย พวกลูกชายลูกสาวของเจา และคน
อื่นๆอีกที่เจามีในเมืองน้ี ๑๓ เพราะเรากําลัง
จะทําลายเมืองน้ี เพราะพระยาหเวหไดยินวา
เมือง น้ีชัว่ ราย นัก พระองคจึงไดสงพวก เรา
ใหมาทําลายเมืองน้ี”

๑๔แลวโลทไดออกไปบอกกับพวก คู หมัน้
คือพวก ผูชายที่หมัน้กับพวก ลูกสาวของ เขา
วา “ลุกขึ้น ไปจากทีน่ี่เร็ว เพราะพระยาหเวห
กําลังจะทําลายเมืองน้ี” แตพวกลูกเขยคิดวา
โลทกําลังลอเลน

๑๕ เมื่อถึงตอน เชา ทูต สวรรคก็เรงโลท
บอกวา “ลุก ขึ้นเร็ว รีบเอาเมียและลูกสาว
สอง คนของ เจา ที่อยูที่ น่ีออกไปจากเมือง น้ี
ไมอยาง นัน้ ตอนที่เมือง น้ีถูกลงโทษ เจาจะ
ถูกทําลายไปดวย”

๑๖แตโลทยังชักชาอยู ชายสอง คน นัน้จึง
ความือของ เขา ทัง้เมียและลูกสาวของโลท
เพราะพระ ยาหเวหมีเมตตาตอโลท และทูต
สวรรคไดพาพวก เขาออกไปทิง้ไวนอกเมือง

*๑๙:๒ ลานเมือง บริเวณพื้นที่โลงภายในเมือง โดยปกติแลวจะตัง้อยูใกลกับประตูเมือง
†๑๙:๘ ผมจะตองปกป องพวกเขา ถาใครชักชวนใหคนเดินทางมาอยูกับเขา เทากับวาเขา
ไดสัญญาที่จะปกป องคุมครองคนเดินทางนัน้
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๑๗ เมื่อทูต สวรรคไดพาพวก เขาออกไปนอก
เมืองแลว ทูต สวรรคองคหน่ึงไดพูดวา “ให
วิ่งสุด ชีวิตเลย หามเหลียวหลังมามอง และ
อยาหยุดที่หุบเขาไหนๆเลย ใหวิ่งไปที่เทือก
เขาพวกนัน้ ไมอยางนัน้เจาจะถูกทําลาย”

๑๘แลวโลทพูดกับพวก เขาวา “ขออยาได
ทําอยาง นัน้เลยเจา นายของขาพเจา ๑๙ดูสิ
ทานไดกรุณากับขาพเจาผูรับ ใชของ ทาน
และทานไดแสดงความเมตตากับขาพเจา
อยางใหญ หลวง ที่ชวยชีวิตของขาพเจาไว
ขาพเจาวิ่ง หนีไปที่เทือก เขาพวก นัน้ไมทัน
แน ความหายนะคงถึงตัวขาพเจากอน และ
ขาพเจาก็จะตาย ๒๐ดูสิครับ เมืองนัน้อยูใกล
กับเมืองน้ี พอที่ขาพเจาจะวิ่งไปทัน และเป็น
เมืองเล็ก ขอใหขาพเจาหนีไปที่ นัน่เถิด มัน
เป็นเมืองเล็กๆแลวทานจะไดชวยชีวิตของ
ขาพเจา”

๒๑แลวทูต สวรรคก็พูดกับโลทวา “ตกลง
เราจะใหเจาวิ่งไปที่ นัน่ เราจะไมทําลายเมือง
นัน้ที่ทานพูด ถึง ๒๒ เร็ว เขา รีบหนีไปที่ นัน่
เราจะยังทําอะไรไมได จนกวาเจาจะวิ่งไปถึง
ที่นัน่” (เมืองนัน้จึงมีชื่อวาโศอาร *)

โสโดมและโกโมราหถูกทําลาย
๒๓ เมื่อตะวันโผลขึ้นมา โลทไดมาถึงเมือง

โศอาร ๒๔พระยาหเวหไดสงไฟกํามะถันและ
ลูกไฟตกลงมาใสเมืองโส โดมและเมืองโก
โม ราห เหมือนหา ฝนจากทองฟ า ๒๕และ
พระองคไดทําลายเมืองเหลา นัน้ ตลอด จน
หุบเขาทัง้หมด และคนที่อาศัยอยูในเมือง
พวกนัน้ทุกคน และทุกสิ่งทุกอยางที่งอกขึ้น
มาจากพื้นดิน

๒๖ เมียของโลทไดเหลียวหลังไปดู รางของ
นางไดกลายเป็นเสาเกลือไป

๒๗อับราฮัมตื่นแตเชามืดและไปยังสถานที่
ที่เขายืนอยูตอหน าพระยาหเวห ๒๘อับราฮัม
มองลงไปยังเมืองโส โดมและโก โม ราหและ
หุบเขาทัง้หมด เขาเห็นควันลอยขึ้นจากแผน
ดินนัน้ เหมือนควันจากเตาหลอมโลหะ

๒๙ เมื่อพระ ยาหเวหทําลายเมืองตางๆ
ในหุบเขา พระองคไดระลึก ถึงอับ รา ฮัม

พระองคจึงนําโลทออกมาจากความ หายนะ
นัน้ ตอนที่พระองคทําลายเมืองตางๆพวก
นัน้ที่โลทเคยอยู

โลทกับพวกลูกสาวของเขา
๓๐ จากเมืองโศ อาร โลทไดขึ้นไปอาศัย

อยูตามเทือก เขาตางๆพรอมกับลูกสาวสอง
คนของ เขา เพราะโลทกลัวที่จะอาศัยอยูใน
เมืองโศ อาร เขาและลูกสาวทัง้ สองอาศัยอยู
ในถํ้า ๓๑พี่ สาวคนโตพูดกับนองสาววา “พอ
ของ เราแกแลว และไมมีผูชายคนใดในดิน
แดน น้ีที่จะมาแตงงานกับเรา †เหมือน กับที่
คนอื่นๆบนโลกน้ีเขาทํากัน ๓๒ ไปเถอะ ไปให
พอเราดื่มเหลา องุนกัน แลวพี่จะเขาไปรวม
หลับนอนกับพอ เราจะไดมีผู สืบ เชื้อ สายตอ
ไป ผานทางพอของเรา”

๓๓แลวในคืน นัน้ ลูกสาวทัง้สอง คนของ
โลทใหพอของนางดื่มเหลา องุนจนเมามาย
แลวลูกสาวคนโตไดเขาไปมีเพศ สัมพันธกับ
โลท แตโลทไมรูตัวเลยวานางเขามานอนกับ
เขาตัง้แตเมื่อ ไหรและลุก ขึ้นไปตัง้แตเมื่อ
ไหร

๓๔ วันตอ มาพี่ สาวคนโตพูดกับนอง สาววา
“ดูสิ เมื่อ คืน น้ี พี่ไดเขาไปรวมหลับ นอน
กับพอแลว ใหเราไปมอมเหลาองุนพออีกคืน
น้ี น องจะไดเขาไปรวมหลับนอนกับพอ เพื่อ
วาเราจะไดมีผู สืบ เชื้อ สายผานทางพอ เรา”
๓๕แลวในคืน นัน้ ลูกสาวทัง้สองคน ไดมอม
เหลาองุนพอจนเมามาย แลวลูกคนเล็กก็เขา
ไปมีเพศ สัมพันธกับโลท แตโลทไมรูตัวเลย
วานางมานอนกับเขาตัง้แตเมื่อไหร และนาง
ลุกขึ้นไปตัง้แตเมื่อไหร

๓๖ลูกสาวทัง้สองคนของโลทไดตัง้ทองกับ
พอของ นาง ๓๗ลูกสาวคนโตคลอดลูกชาย
นางตัง้ ชื่อเขาวา โม อับ เขาเป็นบรรพบุรุษ
ของชาวโมอับจนทุกวัน น้ี ๓๘ลูกสาวคนเล็ก
คลอดลูกชายเหมือน กัน เธอตัง้ ชื่อเขาวา
เบน-อัม มี ‡เขาเป็นบรรพบุรุษของชาวอัม
โมนจนทุกวันน้ี

*๑๙:๒๒ โศอาร ชื่อน้ีแปลวา “เล็ก”
†๑๙:๓๑ แตงงานกับเรา หรือ “จะรวมหลับนอนกับพวกเรา” หรือ “มีเพศสัมพันธกับพวก
เรา”
‡๑๙:๓๘ เบน-อัมมี ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ลูกชายของประชาชนของฉัน”
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อับราฮัมไปถึงเมืองเกราร

๒๐ ๑อับ รา ฮัมเดิน ทางจากที่ นัน่ตรง
ไปยังแผน ดินของเน เกบ เขาตัง้

ถิ่นฐานอยูระหวางเมืองเค เดชและเมืองชูร
ตอนที่เขาอาศัยอยูในเมืองเก รารในฐานะคน
ตางชาตินัน้ ๒อับ รา ฮัมบอกประชาชนเรื่อง
ซา ราหเมียของ เขาวา “ซา ราหเป็นนองสาว
ของผม” กษตัริยอาบีเมเลคของเมืองเกราร
จึงสงคนไปหา และกษตัริยไดนางซา ราห
มา ๓พระเจาไดมาเขา ฝันอาบี เม เลคในตอน
กลาง คืน พระองคพูดกับเขาวา “ดูสิ เจา
กําลังจะตาย เพราะผู หญิงที่เจาเอามานัน้
นางมีสามีแลว”

๔ตอน นัน้อาบี เม เลคยังไมมีเพศ สัมพันธ
กับนาง กษตัริยจึงพูดวา “ขาแตองคเจาชีวิต
พระองคจะฆาคน บริสุทธิห์รือ ๕อับ รา ฮัม
เองบอกกับขาพเจาวา ‘นางเป็นนองสาวของ
ขาพเจา’ และนางซาราหเองบอกวา ‘อับราฮัม
เป็นพี่ ชายของฉัน’ ขาพเจาทําไปดวยความ
บริสุทธิใ์จและมือที่ใสสะอาด”

๖แลวพระ ยาหเวหพูดกับอาบี เม เลคใน
ความ ฝันวา “เรารูวาเจาทําไปดวยความ
บริสุทธิ ์ใจ เราถึงไดกันเจาไวไมใหทําบาปตอ
เรา เราจึงไมใหเจาแตะตองนาง ๗ตอนน้ีคืน
เมียของชายคน นัน้กลับ ไป ซะ เพราะอับ รา
ฮัมเป็นผู พูดแทนพระเจา เขาจะอธิษฐานให
กับ เจาและเจาจะมีชีวิตอยู แตถาเจาไมยอม
คืน ก็ใหเจารูไววาตัว เจาและครอบครัวของ
เจาทัง้หมดจะตายแน”

๘อาบีเมเลคตื่นแตเชาตรู เขาเรียกผูรับใช
ทัง้หมดของเขา และเลาความฝันทัง้หมดให
พวกเขาฟัง พวกคนรับใชกลัวมาก ๙แลวอาบี
เมเลคเรียกอับราฮัมมาพบ และพูดกับเขาวา
“เจาทําอยางน้ีกับพวกเราทําไม เราไดทําผิด
อะไรกับเจาหรือ เจาถึงไดทําบาปอันยิ่ง ใหญ
ใหกับเราและอาณาจักรของเรา เจาไดทํากับ
เราในสิ่งที่ไมสมควรทํา” ๑๐แลวอาบี เม เลค
ไดถามอับราฮัมวา “เจาคิดเรื่องอยางน้ีไดยัง
ไง ถึงไดทําอยางน้ี”

๑๑อับ รา ฮัมตอบวา “อัน ที่ จริงขาพเจา
คิดวา ‘ไมมีใครในที่ น้ีเคารพยําเกรงพระเจา
แน และพวกเขาจะฆาขาพเจาเพราะเมียของ
ขาพเจา’ ๑๒แลวอีกอยางหน่ึง นางก็เป็นนอง
สาวของขาพเจาจริงๆ พอเดียวกันแตคนละ
แม และนางไดกลายมาเป็นเมียของขาพเจา

๑๓ เมื่อพระเจาทําใหขาพเจาตองเดินทางจาก
บานพอของขาพเจา ขาพเจาไดบอกกับนาง
วา ‘ขอ ใหน องชวยทําอยาง น้ีใหกับพี่หนอย
คือ ทุกๆที่ที่พวกเราไป ใหพูดถึงพี่วา เขาเป็น
พี่ชายของฉัน’”

๑๔แลวอาบี เม เลคก็เอาแกะ วัว และทาส
ชายหญิง มอบใหกับอับราฮัม และคืนนางซา
ราหใหกับอับราฮัมดวย ๑๕อาบีเมเลคบอกวา
“ดูสิ แผนดินของเราอยูตรงหน าเจาแลว ตรง
ไหนที่เจาชอบก็เขาไปอยูไดเลย”

๑๖แลวอาบเีมเลคพูดกับซาราหวา “ดูสิ เรา
ไดใหเครื่อง เงินหน่ึงพันชิน้กับพี่ ชายของเจา
เครื่อง เงินเหลา น้ีจะเป็นของ เจา เพื่อพิสูจน
ใหกับทุกๆ คนที่อยูกับเจาไดเห็นวา เจา นัน้
บริสุทธิไ์มไดทําอะไรผิด”

๑๗ จาก นัน้อับ รา ฮัมไดอธิษฐานตอพระเจา
และพระเจาไดเยียวยารักษาอาบีเมเลค เมีย
ของ เขา และสาว ใชของ เขาใหมีลูกไดอีก
๑๘กอนหน า นัน้พระยาหเวหไดปิดครรภของ
หญิงทุกคนในครัวเรือนของอาบีเมเลคไมให
มีลูก เพราะซาราห เมียของอับราฮัม

ลูกชายของซาราห

๒๑ ๑แลวพระ ยาหเวหไดแสดงความ
กรุณาตอซา ราหตามที่พระองคได

พูดไว พระองคทํากับซา ราหตามที่พระองค
สัญญาไว ๒ซา ราหไดตัง้ ทองและคลอด
ลูกชายใหกับอับ รา ฮัมตอนที่เขาแกมากแลว
ตรงตามเวลาที่พระเจาไดบอกนางไว ๓อับรา
ฮัมตัง้ ชื่อลูกชายของ เขาวาอิส อัค เป็นลูกที่
ซาราหไดคลอดใหกับเขา ๔อับราฮัมไดขลิบ
ใหอิส อัคลูกชายเขา เมื่ออิส อัคมีอายุไดแปด
วัน ตามที่พระเจาไดสัง่เขาไว

๕ เมื่ออิส อัคลูกชายของ เขาเกิดมา อับ รา
ฮัมมีอายุหน่ึงรอยปี ๖ซาราหพูดวา “พระเจา
ทําใหฉันหัวเราะดีใจ ทุกๆ คนที่ไดยินเรื่อง
น้ีจะหัวเราะดีใจกับฉัน” ๗แลวซา ราหพูดวา
“ไมมีใครเคยคิดวาจะ ไดพูดกับอับ รา ฮัมวา
‘ซา ราหจะใหนมลูก’ แตฉันไดคลอดลูกชาย
ใหกับเขา ตอนที่เขาแกแลว”

ปัญหาที่บาน
๘อิสอัคโตขึ้นจนหยานมไดแลว อับราฮัม

จัดงานเลีย้งฉลองใหญโตในวันที่เขาหยานม
นัน้ ๙ซาราหเห็นอิชมาเอลลูกชายของฮาการ
ชาวอียิปต ที่นางไดคลอดใหกับอับ รา ฮัม อิ
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ชมา เอลกําลังเลนอยูกับอิส อัคลูกชายของ
นาง *๑๐นางซาราหจึงพูดกับอับราฮัมวา “ไล
ทาสคน น้ีไปพรอม กับลูกชายของนาง เพื่อ
ลูก ทาสน้ีจะไม ตองมาแบงมรดกกับอิส อัค
ลูกชายของฉัน”

๑๑ เรื่องน้ีทําใหอับราฮัมเครียดมาก เพราะ
เป็นหวงอิ ชมา เอลลูกชายของ เขา ๑๒แต
พระเจาบอกอับ รา ฮัมวา “เจาไม ตองเครียด
กับเรื่องลูกของ เจากับนางทาสนัน้ ใหทําทุก
อยางตามที่ซา ราหบอกกับเจาเถอะ เพราะ
คน ที่จะสืบ เชื้อ สายใหกับเจา นัน้มาจากลูก
หลานของอิส อัค ๑๓สวนลูกชายที่เกิดจาก
ทาสคน น้ี เราจะทําใหเขาเป็นชนชาติหน่ึง
ดวย เพราะเขาก็เป็นลูกของเจาเหมือนกัน”

๑๔แลวอับ รา ฮัมก็ตื่นแตเชา ตรู เขาเอา
อาหารและถุง น้ํามาใหฮา การ เขาเอาของ
พวก นัน้วาง ไวบนบาของ นางพรอม กับเด็ก
นัน้ แลวเขาก็สงนางไป นางก็จากไป และ
เดินเรรอนไปในทะเลทรายเบเออรเชบา

๑๕ เมื่อน้ําในถุงหมด ฮาการจึงวางลูกลงใต
พุม ไม ๑๖และนางเดินไปนัง่อยูหางๆเทากับ
ระยะทางลูกศรยิงถึง นางพูดวา “อยาใหฉัน
ตองเฝ าดูลูกของฉันตายเลย” แลวนางนัง่อยู
หางๆและเริ่มรองไห

๑๗แตพระเจาไดยินเสียงรองของเด็ก และ
ทูตของพระเจาไดเรียกฮาการจากสวรรค ทูต
สวรรคพูดกับนางวา “ฮาการ เป็นอะไรไป ไม
ตองกลัว เพราะพระเจาไดยินเสียง รองของ
เด็กที่ นัน่ ๑๘ลุกขึ้น ยกเด็กขึ้นมากอดไวให
แนน เพราะเราจะทําใหเขาเป็นชนชาติที่ยิ่ง
ใหญ”

๑๙ จากนัน้พระเจาทําใหนางเห็นบอน้ํา นาง
จึงไปที่บอน้ําและเติมน้ําจนเต็มถุง แลวเอา
น้ําใหเด็กดื่ม

๒๐พระเจาอยูกับเด็ก ชายคน นัน้ และเขา
ไดเติบโตขึ้น เขาอาศัยอยูในทะเลทราย และ
โตขึ้นเป็นนัก ยิง ธนู ๒๑อิ ชมา เอลอาศัยอยู

ในทะเลทรายปาราน แมของเขาหาเมียชาว
อียิปตใหกับเขา
การตอรองของอับราฮัมกับอาบีเมเลค
๒๒ ในเวลา นัน้อาบี เม เลคและฟี โคล ผู

บัญชาการทหารของกองทัพอาบี เม เลค พูด
กับอับราฮัมวา “พระเจาอยูกับทานในทุกสิ่ง
ที่ทานทํา ๒๓ตอน น้ีใหสาบานกับเราที่น่ีตอ
หน าพระเจาวา ทานจะไมหลอก ลวงเราหรือ
ลูก หลานของเรา ทานจะตองจงรักภักดีกับ
เราเหมือนกับที่เราจงรักภักดีกับทาน ทาน
ตองสาบานวาจะจงรักภักดีกับเราและแผน
ดินน้ีที่ทานอาศัยอยูในฐานะคนตางชาติ”

๒๔แลวอับ รา ฮัมพูดวา “ขาพเจาสาบาน”
๒๕ จากนัน้อับราฮัมบนกับอาบีเมเลคเกี่ยวกับ
บอน้ําที่พวกคนรับใชของอาบีเมเลคยึดครอง
ไว

๒๖อาบเีมเลคพูดวา “เราไมรูวาใครทําเรื่อง
แบบ น้ี ทานไม ไดบอกเรา และเราก็ไม เคย
ไดยินเรื่องน้ีมากอนเลยจนถึงวันน้ี”

๒๗อับ รา ฮัมไดเอาแกะและวัวมาใหกับอาบี
เม เลค และเขาทัง้สองคนไดทําขอตกลงกัน
๒๘อับ รา ฮัมไดแยกลูก แกะตัว เมียเจ็ด ตัว
†ออกมาจากฝูงของมัน

๒๙ จากนัน้อาบี เมเลคไดพูดกับอับราฮัมวา
“ลูกแกะเจ็ดตัวที่ทานแยกออกมาไวตางหาก
น้ี หมายถึงอะไร”

๓๐อับราฮัมตอบวา “ทานจะตองรับลูกแกะ
ตัว เมียทัง้เจ็ด ตัวน้ีจากมือของขาพเจา มัน
จะเป็นพยานใหขาพเจาวา ขาพเจาเป็นคน
ขุดบอน้ําน้ีขึ้นมา”

๓๑หลังจากนัน้ บอน้ํานัน้มีชื่อวาเบเออรเช
บา ‡เพราะพวกเขาสองคนไดสาบานกันที่นัน่

๓๒แลวอับ รา ฮัมและอาบี เม เลคไดทําขอ
ตกลงกันที่เบ เอ อรเช บา จาก นัน้ทัง้อาบี เม
เลคและฟี โคลผู บัญชาการทหารของเขา ได
ลุกขึ้นและกลับไปยังแผนดินของฟีลิสเตีย

*๒๑:๙ กําลังเลนอยูกับอิสอัคลูกชายของนาง ขอความน้ีมาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ใน
ภาษาฮีบรูฉบับมาตรฐานเขียนแควา “กําลังเลนอยู”
†๒๑:๒๘ ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัว เลขเจ็ดในภาษาฮีบรูออกเสียงเหมือนกับคําวา “สาบาน”
หรือ “สัญญา” และมันเหมือนสวนทายของชื่อ เบเออรเชบา สัตวเจ็ดตัวน้ีเป็นหลักฐานของ
คําสัญญาในครัง้น้ี
‡๒๑:๓๑ เบ เอ อรเช บา เป็นชื่อเมือง หน่ึงในยู ดาห ชื่อน้ีมีความ หมายวา “บอน้ําแหงคํา
สาบาน”
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๓๓อับ รา ฮัมไดปลูกตนแทม มา รี สก *ขึ้น
ตน หน่ึงที่เบ เอ อรเช บา และที่ นัน่เอง เขา
ไดอธิษฐานถึงพระ ยาหเวห พระเจาที่มี ชีวิต
อยูชัว่นิรันดร ๓๔และอับราฮัมไดอาศัยอยูใน
แผนดินของชาวฟีลิสเตียในฐานะคนตางชาติ
เป็นเวลานาน

พระยาหเวหลองใจอับราฮัม

๒๒ ๑หลังจากเหตุการณพวกน้ี พระเจา
ไดลองใจอับราฮัมดู พระองคพูดกับ

เขาวา “อับราฮัม”
อับราฮัมตอบวา “ขาพเจาอยูน่ี”
๒พระองคพูดอีกวา “ใหเอาอิส อัคลูกชาย

หัวแกวหัวแหวนคนเดียวของเจา พาเขาไป
ที่แผนดินของแควนโมรยิาห เอาเขาไปถวาย
เป็นเครื่องเผาบูชา บนภูเขาลูก หน่ึงที่เราจะ
บอกกับเจา”

๓อับราฮัมจึงตื่นแตเชาตรู เขาผูกอานบน
หลังลาของ เขา และพาคน รับ ใชหนุมสอง
คนไปดวย พรอมกับอิสอัค อับ ราฮัมตัดฟืน
สําหรับเครื่องเผาบูชา และเขาออกเดิน ทาง
ไปยังสถานที่ที่พระเจาบอกเขา ๔ ในวันที่สาม
อับ รา ฮัมมองขึ้นไป เห็นสถาน ที่นัน้แตไกล
๕แลวอับ รา ฮัมบอกกับคน รับ ใชของ เขาวา
“พวก เจาคอยอยูที่ น่ีกับลานะ เด็กกับขาจะ
ขึ้น ไปที่ นัน่ พวก เราจะไปนมัสการพระเจา
แลวพวกเราจะกลับมาหาเจา”

๖อับ รา ฮัมจึงเอาฟืนสําหรับเครื่องเผาบูชา
แลววางบนไหลของอิส อัค สวนเขาถือไฟ
และมีด แลวทัง้สองก็เดินขึ้นไปดวยกัน ๗อิส
อัคพูดกับอับราฮัมพอของเขาวา “พอครับ”
อับราฮัมตอบวา “วาไงลูก”
อิสอัคพูดวา “ทัง้ไฟและฟืนก็มีอยูที่ น่ีแลว

แตแกะที่จะเอาไปเผาเป็นเครื่องบูชาอยู
ที่ไหนละครับ”

๘อับราฮัมตอบวา “ลูกเอย พระเจาเองจะ
จัดหาแกะที่จะใชเผาเป็นเครื่องบูชา” และทัง้
สองคนไดเดินทางตอไปดวยกัน

เรื่องที่เกิดขึน้บนภูเขา
๙แลวพวก เขาไดมาถึงสถาน ที่ที่พระเจา

บอกกับเขา อับราฮัมสรางแทนบูชาขึ้นที่ นัน่
และเขาจัดฟืนบนแทน บูชา จาก นัน้เขาได
มัดอิส อัคลูกชายของ เขาและจับเขานอนบน
แทนบูชาบนกองฟืนนัน้ ๑๐ จากนัน้อับราฮัม
ไดยื่นมือไปหยิบมีด เพื่อจะฆาลูกชายของ
เขา

๑๑แตทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดเรียก
อับราฮัมจากสวรรค และพูดวา “อับราฮัม อับ
ราฮัม” อับราฮัมตอบวา “ขาพเจาอยูทีน่ี่แลว”

๑๒ทูต สวรรคพูดวา “หยุด เถิด อยาได
ลงมือของ เจาบนเด็ก นัน้ อยาไดทําอะไร
เขาเลย เพราะตอน น้ีเรารู แลววาเจาเคารพ
ยําเกรงพระเจา เจาไม ไดหวงแหนลูกชาย
เพียงคนเดียวของเจาจากเรา †”

๑๓และเมื่ออับ รา ฮัมเงยหน าขึ้น เขาเห็น
แกะตัวผูตัว หน่ึง เขาของ มันติดอยูกับพุม
ไม อับ รา ฮัมจึงเดินไปจับแกะตัว นัน้มาฆา
ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนลูกชายของ เขา
๑๔ จากนัน้อับราฮัมตัง้ชื่อสถานที่นัน้วา “พระ
ยาหเวหจัดหาให” ‡เหมือน กับที่คนพูดกัน
จนถึงทุกวันน้ีวา “บนภูเขาของพระยาหเวห
พระองคจัดหาให”

๑๕แลวทูต สวรรคของพระ ยาหเวห ได
เรียกอับ รา ฮัมเป็นครัง้ที่สองจากสวรรค
๑๖พระองคพูดวา “พระ ยาหเวหสัญญากับ
ตัวพระองคเองวา เพราะเจาทําอยาง น้ี และ
ไม ไดหวงแหนลูกชายเพียงคน เดียวของ
เจา ๑๗ เราสัญญาวาเราจะอวยพรเจาอยาง
แนนอน และเราจะใหเจามีลูกหลานมากมาย
เหมือนดวงดาวบนทองฟ า และเหมือนเม็ด
ทรายที่ชายฝ่ังทะเล และลูกหลานของเจาจะ
ชนะศัตรู และยึด เมืองตางๆของพวก เขาไว
๑๘และเราสัญญาวา ทุกชนชาติบนโลก น้ีจะ
ได รับพรเพราะลูก หลานของ เจา เพราะเจา
เชื่อฟังเรา”

*๒๑:๓๓ ตนแทมมารีสก ตนไมขนาดเล็ก มีดอกสีขาว โตเร็ว ไมที่ทนทาน เกิดในทะเล
ทราย เมล็ดของมันเป็นขน
†๒๒:๑๒ เจาไมได … จากเรา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เจาไดพิสูจนแลววา เจายอมที่จะ
ถวายลูกชายของเจาเป็นเครื่องบูชาใหกับเรา”
‡๒๒:๑๔ พระยาหเวหจัดหาให หรือ “พระยาหเวหมองเห็น” ในภาษาฮีบรูคือ “ยาหเวห ยี
เรห”
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๑๙ จาก นัน้อับ ราฮัมก็กลับไปหาพวกคนใช
หนุมของเขา และพวกเขาทัง้หมดลุกขึ้น พา
กันกลับไปยังเบ เออรเชบา และอับราฮัมได
อาศัยอยูในเบเออรเชบาตอไป

๒๐หลัง จากเหตุการณทัง้หมด น้ี มีคนมา
บอกกับอับราฮัมวา “มิลคาหไดคลอดลูกชาย
หลาย คนใหกับนา โฮรน อง ชายของทาน
เหมือนกัน ๒๑ลูกชายคนโตชื่ออูส คนที่ สอง
ชื่อบูส คนที่สามชื่อเคมูเอล (เคมูเอลเป็นพอ
ของชาวอา รัม) ๒๒และยังมีเค เสด ฮาโซ ปิ
ลดาช ยิดลาฟ และเบธูเอล” ๒๓ เบธูเอลเป็น
พอของนางเรเบคาห มิลคาหไดคลอดลูกชาย
แปด คนใหกับนา โฮรน อง ชายของอับ รา ฮัม
๒๔ เมียน อยของนาโฮรชื่อเรอูมาห ก็มีลูกชาย
ใหกับเขาหลาย คนเหมือน กัน ชื่อวา ที บาร
กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห

ซาราหตาย

๒๓ ๑ซาราหมีชีวิตอยูหน่ึงรอยยี่สิบเจ็ด
ปี ๒นางตายที่เมืองคิริ ยา ทอา รบา

(คือเมืองเฮ โบ รน) ในแควนคา นา อัน อับ
ราฮัมเศราโศกเสียใจมาก เขารองไหใหกับซา
ราห ๓อับราฮัมลุกขึ้นยืนอยูดานขางของราง
เมีย เขาและพูดกับชาวฮิตไทตวา ๔ “ผมเป็น
คนตางชาติที่เขามาอาศัยอยูกับพวกทาน ขอ
ใหพวก ทานแบงที่ดินใหกับผมบาง เพื่อผม
จะไดใชฝังรางของเมียผม”

๕ชาวฮิตไทตจึงตอบอับราฮัมวา ๖ “ฟังเรา
นะทาน ทานเป็นเจาชายผูยิ่งใหญทามกลาง
พวกเรา เลือกที่ ฝังศพที่ดี ที่สุดของพวกเรา
ใชฝังเมียทานได เลย ไมมีใครหวงแหนที่ ฝัง
ศพของเขาหรือขัด ขวางทานจากการ ฝัง ศพ
นาง”

๗อับ รา ฮัมจึงลุกขึ้นโคง คํานับชาวฮิต ไทต
๘และพูดกับพวก เขาวา “ถาทานยินดีที่จะ
ใหผมฝัง ศพเมียผมแลวละก็ ชวยไปพูดกับ
เอ โฟ รนลูกชายของโศ หารใหกับผมหนอย
๙ชวยบอกใหเขาขายถํ้ามัค เปลา หที่เขาเป็น
เจาของ ที่อยูตรงทายทุงของเขาใหกับผม
หนอย ขอ ใหเขาขายผมเต็มราคาตอ หน า
พวก ทาน เพื่อผมจะไดเป็นเจาของเอาไว
สําหรับฝังศพ”

๑๐ เอ โฟ รนก็นัง่อยูที่ นัน่ทามกลางชาวฮิต
ไทต เอ โฟ รนชาวฮิต ไทตไดตอบอับ รา ฮัม
ไป และชาวฮิตไทตที่เขามาอยูที่ประตเูมืองก็
ไดยินกันหมดทุกคน เอโฟรนพูดวา ๑๑ “ไม
ไดหรอกทาน ฟังผมนะ ผมจะยกทองทุงนัน้
พรอมกับถํ้าใหกับทาน ตอหน าประชาชนของ
ผม ผมยกมันใหกับทาน เอา ไปฝัง ศพเมีย
ของทานไดเลย”

๑๒แลวอับ รา ฮัมโคง คํานับตอชาวฮิต ไทต
๑๓อับราฮัมพูดกับเอโฟรนตอหน าประชาชน
ของแผนดินนัน้วา “ฟังผมหนอย ผมจะจาย
คาทองทุงนัน้ รับมันไวเถิด และผมจะไดฝัง
ศพไวที่นัน่”

๑๔ เอ โฟรนตอบอับ รา ฮัมวา ๑๕ “ทานครับ
ฟังผมนะ ที่ดินผืนนัน้มีราคาเทากับเงินสีก่ิโล
ครึ่ง *เทานัน้ เอง มันไมมีความ หมายอะไร
เลยสําหรับทานและผม เอาศพไปฝังเถิด”

๑๖อับราฮัมฟังเอโฟรน แลวอับราฮัมชัง่เงิน
ใหกับเอโฟรน ตามที่เอโฟรนไดพูดไวตอหน า
ชาวฮิตไทต เป็นเงินสี่กิโลครึ่ง ตามน้ําหนัก
ทัว่ไปที่พอคาใชกันในสมัยนัน้

๑๗ที่ดินของเอ โฟ รนในมัค เปลา ห ทาง
ตะวัน ออกของมัมเร ที่ดินและถํ้าใน นัน้
ตนไมทัง้หมดบนที่ดิน นัน้ และพื้นที่รอบๆ
ก็ไดกลาย เป็นของอับ รา ฮัม ถูก ตองตาม
กฎหมาย ๑๘ตอหน าชาวฮิตไทต ที่เขามาอยู
ที่ประตูเมืองทุกคน ๑๙หลังจากนัน้อับราฮัม
จึงฝัง ศพซา ราหเมียของเขาในถํ้าที่อยูบน
ทอง ทุงของมัค เปลา ห ทางตะวัน ออกของ
มัมเร (คือเฮ โบ รน) บนแผน ดินคา นา อัน
๒๐ที่ดินและถํ้า นัน้จึงกลายเป็นสมบัติของอับ
รา ฮัมตามกฏ หมาย อับ รา ฮัมซื้อมันมาจาก
ชาวฮิตไทต เอาไวเป็นที่ฝังศพ

การหาเมียใหอิสอัค

๒๔ ๑อับ รา ฮัมก็แกมากแลว และพระ
ยาหเวหไดอวยพรอับ รา ฮัมในทุก

เรื่อง ๒อับ ราฮัมพูดกับคนรับ ใชที่ทํางานกับ
เขามานานที่สุด เขาคอยดูแลทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เป็นของอับ รา ฮัม อับ รา ฮัมบอกกับเขาวา

*๒๓:๑๕ เงินสี่กิโลครึ่ง แปลตรงๆไดวา “เงิน ๔๐๐ เชเขล”
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“เอามือเจามาวางไวใตขาเรา *๓ เราจะใหเจา
สาบานกับเราตอ หน าพระ ยาหเวห พระเจา
แหงฟ า สวรรคและแผนดิน โลก วาเจาจะไม
หาเมียใหลูกชายของเรา จากหญิงชาวคานา
อัน ที่เรากําลังอาศัยอยูน้ี ๔ เจาตองสาบานวา
เจาจะกลับ ไปยังประเทศของเรา ไปหาญาติ
พี่ น องของเรา และหาเมียใหอิส อัคลูกชาย
ของเราจากที่นัน่”

๕แลวคนรับ ใชนัน้พูดกับอับ รา ฮัมวา “ถา
เกิดผู หญิงคน นัน้ไม ยอมตามขาพเจามาใน
ดิน แดนแหง น้ีละครับทาน ขาพเจาควรจะ
พาลูกชายของทานกลับไปยังประเทศที่ทาน
จากมาหรือเปลา”

๖อับ รา ฮัมบอกกับเขาวา “อยาพาลูกชาย
ของเรากลับไปที่ นัน่ ๗พระยาหเวห พระเจา
แหงฟ า สวรรค เป็นผูที่ไดพาเราออกมาจาก
บานของพอ เรา และจากแผน ดินของญาติๆ
เรา และเป็นผูที่พูดกับเรา และใหสัญญากับ
เราวา ‘เราจะยกดิน แดน น้ีใหกับลูก หลาน
ของเจา’ พระองคจะสงทูต สวรรคของ
พระองคนําหน าเจา และเจาจะไดหาเมียให
กับลูกชายของเราจากที่ นัน่ ๘แตถาหญิงคน
นัน้ไม ยอมตามเจามา เจาก็จะเป็นอิสระจาก
คําสาบานที่เจาใหกับเรา แตเจาจะตองไมพา
ลูกชายของเรากลับไปที่นัน่อยางเด็ดขาด”

๙แลวคน รับ ใชนัน้ไดวางมือของ เขาไวใต
ขาของอับ รา ฮัม และเขาไดสาบานกับอับ รา
ฮัมเกี่ยวกับเรื่องน้ี

๑๐แลวคน รับ ใชนัน้ไดเอาอูฐสิบ ตัวจากฝูง
สัตวของเจานายไปดวย พรอมกับของขวัญ
หลายอยางจากเจา นายไปกับเขาดวย เขา
ออกเดินทางมุง หน าไปยังเมืองนา โฮร ที่อยู
ในดินแดนเมโสโปเตเมีย ๑๑ เขาใหอูฐคุกเขา
พักอยูที่ขางบอน้ํานอกเมือง ตอน นัน้เป็น
เวลาเย็น พวกสาวๆทัง้หลายในเมืองจะออก
มาตักน้ํากัน

๑๒แลวเขาพูดวา “ขา แต พระ ยาหเวห
พระเจาของอับราฮัมเจานายของขาพเจา ขอ
ใหขาพเจาประสบความ สําเร็จในวัน น้ีดวย
เถิด ขอโปรดแสดงความ เมตตากับอับ รา
ฮัมเจา นายของขาพเจาดวย เถิด ๑๓ดูเถิด
ขาพเจากําลังยืนอยูขางบอน้ํา น้ี และพวก

สาวๆทัง้ หลายในเมืองกําลังออกมาตักน้ํา
กัน ๑๔ขอ ใหมันเป็นไปตาม น้ีดวย เถิด คือ
เมื่อขาพเจาพูดกับหญิงคนหน่ึงวา ‘ขอดื่มน้ํา
จากเหยือกของเจาหนอย’ ขอ ใหนางตอบวา
‘ดื่มสิคะ ฉันจะตักน้ําใหอูฐของทานดื่มดวย’
ก็ขอ ใหนางเป็นคน นัน้ที่พระองคไดแตง ตัง้
ใหกับอิส อัค ผูรับ ใชของพระองค ดวยวิธี
น้ี ขาพเจาจะไดรูวาพระองคไดแสดงความ
เมตตากับเจานายของขาพเจา”

๑๕และกอนที่คนรับ ใชจะพูดจบ เรเบคาห
ไดปรากฏตัวออกมา นางเป็นลูกสาวของเบธู
เอล เบธู เอลเป็นลูกชายของมิ ล คาหเมีย
ของนา โฮร นา โฮรเป็นนอง ชายของอับ รา
ฮัม เรเบคาหแบกเหยือกน้ําอยูบนบาของเธอ
๑๖ เธอเป็นหญิงสาวที่สวยมาก และเป็นหญิง
พรหมจารี ยังไม เคยรวมหลับนอนกับผูชาย
คนไหนเลย นางเดินลงไปที่บอน้ําและเติมน้ํา
จนเต็มเหยือก จากนัน้เดินกลับมา ๑๗คนรับ
ใชวิ่งไปหานางและพูดวา “ขอเราดื่มน้ําจาก
เหยือกของเจาหนอย”

๑๘นางตอบวา “เชิญดื่มเลยคะทาน” แลว
นางรีบเอาเหยือก น้ําลงจากบามาถือไวในมือ
และใหเขาดื่ม ๑๙ เมื่อนางใหเขาดื่มน้ําเสร็จ
แลว นางพูดวา “ฉันจะตักน้ําใหอูฐทานดื่ม
ดวย จนกวาพวกมันจะดื่มเสร็จ” ๒๐แลวนาง
รีบเทน้ําในเหยือกลงในรางจนหมด แลววิ่ง
กลับไปตักน้ําที่บอมาอีก และนางไดตักน้ําให
อูฐทุกตัวของเขาดื่ม

๒๑คน รับ ใชเฝ า มอง ดูนางอยูเงียบๆเพื่อ
จะไดรูวา พระยาหเวหจะทําใหการ เดินทาง
ของเขาประสบความสําเร็จหรือไม ๒๒ เมื่ออูฐ
ทุกตัวดื่มน้ําจนเสร็จแลว คนรับใชไดเอาหวง
ทองคําสําหรับใสจมูก หนักหากรัมครึ่ง และ
กําไลขอมือทองคําหน่ึงคู หนักขางละหาสิบ
หากรัม รวมเป็นหน่ึง รอย สิบกรัมใหกับนาง
๒๓และพูดวา “ชวยบอกเราหนอยวาเจาเป็น
ลูกสาวของใคร แลวที่บานพอเจาพอจะมีหอง
วางใหพวกเราพักคางคืนไดหรือเปลา”

๒๔ เรเบ คาหตอบเขาวา “ฉันเป็นลูกสาว
ของเบธู เอล ลูกชายของมิลคาหกับนาโฮร”
๒๕ เรเบ คาหพูดตอ ไปวา “เรามีทัง้ฟางและ

*๒๔:๒ เอามือเจามาวางไวใตขาเรา เมื่อคนสาบานกันเขาจะอางสิ่ง ศักดิส์ิทธิห์รือกับของ
สําคัญ การวางมือใตขาน้ี คงหมายถึงจับลูกอัณฑะ เป็นการสาบานโดยอางพงศพันธุทัง้หมด
ของอับราฮัม
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หญาแหงอยางเหลือเฟือ และมีที่ วางใหทาน
พักคางคืนดวย”

๒๖แลวคน รับ ใชไดกม กราบนมัสการ
พระ ยาหเวห ๒๗ เขาพูดวา “สรรเสริญพระ
ยาหเวห พระเจาของอับ รา ฮัมเจา นายของ
ขาพเจา พระยาหเวหผู ที่เมตตาและซื่อสัตย
ตอเจา นายของขาพเจา สวนขาพเจา พระ
ยาหเวหไดนําทางขาพเจามาจนถึงบาน
ญาติๆของเจานายของขาพเจา”

๒๘แลวหญิง สาวไดวิ่งไปบอกคนในครัว
เรือนของแมนางเกี่ยว กับเรื่อง น้ีทัง้หมด
๒๙–๓๐ เรเบคาหมีพี่ชายหน่ึงคนชื่อลาบัน เรเบ
คาหไดเลาเรื่องตางๆที่ชายคน นัน้ไดบอกกับ
นาง เมื่อลา บันไดฟังและเห็นหวงที่ใสจมูก
และกําไลบนขอ มือของนอง สาว เขาก็วิ่งไป
หาชายคนนัน้ที่บอน้ํา และพบชายคนนัน้ยืน
อยูกับอูฐของเขาขางๆบอน้ํา ๓๑ลา บันจึงพูด
วา “เชิญเขามาสิครับ ทานผูที่พระ ยาหเวห
อวยพร ทานยืนอยูขาง นอกน้ีทําไม ผมได
เตรียมบานและสถานที่สําหรับอูฐของทานไว
แลว”

๓๒แลวชายคนนัน้ไดเขาไปในบาน แลวลา
บันใหคนขนของลงจากหลังอูฐเหลานัน้ แลว
เอาฟางมาเลีย้งอูฐ จาก นัน้เอาน้ํามาใหชาย
คน นัน้และพวก ชายที่มากับเขาลางเทากัน
๓๓แลวพวก เขาไดเอาอาหารมาวางไวตรง
หน าใหเขากิน แตคนใชของอับ รา ฮัมพูดวา
“ผมจะไม กินจนกวาจะไดพูดในสิ่งที่ผมตอง
พูด” ลาบันพูดวา “พูดมาสิ”

๓๔ชายคน นัน้จึงพูดวา “ผมเป็นผูรับ ใช
ของอับ รา ฮัม ๓๕พระ ยาหเวหไดอวยพรเจา
นายของผมมาก จนทานกลายเป็นผูยิ่งใหญ
พระองคใหพวกฝูงแกะ ฝูงวัว เงิน ทอง ทาส
ชายหญิง ฝูงอูฐ และฝูงลา กับทาน ๓๖แลว
ซา ราหเมียของนายผมไดคลอดลูกชายให
กับเจา นายผม ตอนที่นางแกมากแลว และ
อับ รา ฮัมไดยกทุก สิ่งทุก อยางที่เขามีใหกับ
ลูกชายของเขา ๓๗ เจา นายผมใหผมสาบาน
กับทาน และทานบอกวา ‘อยาไดหาเมียให
กับลูกชายของเราจากลูกสาวของชาวคา นา
อัน ที่เรากําลังอาศัยอยูในแผน ดินของพวก
เขาน้ี ๓๘แตเจาตองไปที่บานของพอเรา และ
ไปหาญาติๆของเรา และหาเมียใหลูกของเรา
จากที่นัน่’ ๓๙แลวผมพูดกับนายวา ‘บางทีผู
หญิงอาจ จะไม ยอมตามผมมาก็ได’ ๔๐แลว
เจา นายบอกผมวา ‘พระ ยาหเวห ที่เราเชื่อ

ฟังอยูเสมอ จะสงทูต สวรรคของพระองคไป
กับเจา พระองคจะทําใหการเดินทางของเจา
ประสบความ สําเร็จ และเจาจะหาเมียใหกับ
ลูกชายเราจากญาติ พี่ น องของเรา และจาก
ครอบครัวของพอเรา ๔๑แคเจาไปหาญาติ พี่
น องของเรา เจาก็จะเป็นอิสระจากคําสาบาน
น้ีแลว ถึงแมวาเขาจะไม ยอมยกลูกสาวให
มากับเจาก็ตาม เจาก็เป็นอิสระจากคําสาบาน
ของเรา’

๔๒ ในวัน น้ี เมื่อผมมาถึงบอน้ํา ผมพูดวา
‘ขาแตพระยาหเวห พระเจาของอับราฮัมเจา
นายของขาพเจา ถาพระองคจะทําใหการ
เดิน ทางของขาพเจาประสบความ สําเร็จละก็
๔๓ขาพเจากําลังยืนอยูที่ขางๆบอน้ํา ขาพเจา
จะพูดกับหญิงสาวที่ออกมาตักน้ําวา “ขอดื่ม
น้ําจากเหยือกของเจาหนอย” ๔๔และคนที่
ตอบกับขาพเจาวา “เชิญสิคะ และฉันจะตัก
น้ําใหอูฐของทานดื่มดวย” ก็ขอใหนางเป็นผู
หญิงคน นัน้ที่พระ ยาหเวหไดเลือกไวสําหรับ
ลูกชายของเจานายของขาพเจาดวยเถิด’

๔๕ ในขณะ ที่ผมอธิษฐานอยูในใจยังไมทัน
เสร็จ เรเบ คาหก็ออกมา มีเหยือก น้ําอยูบน
บา นางไดเดินลงไปที่บอน้ําและตัก น้ํา แลว
ผมไดพูดกับนางวา ‘ขอน้ําใหผมดื่มหนอย’
๔๖นางก็รีบเอาเหยือก น้ําลงจากบาและพูดวา
‘เชิญดื่มเถิด และฉันจะเอาน้ําใหกับพวก อูฐ
ของทานดวย’ แลวผมก็ดื่ม และนางก็เอา
น้ําใหพวก อูฐดื่มดวย ๔๗แลวผมไดถามนาง
วา ‘เจาเป็นลูกสาวของใคร’ นางตอบวา ‘ฉัน
เป็นลูกสาวของเบธู เอล เบธู เอลเป็นลูกชาย
ของนาโฮร และมิลคาห’ ผมจึงเอาหวงใสที่
จมูกของนางและเอากําไลใสที่แขนทัง้ สอง
ของนาง ๔๘แลวผมไดกมกราบนมัสการพระ
ยาหเวหและสรรเสริญพระองค พระเจาของ
อับ รา ฮัมเจา นายของผม พระองคนําผมมา
ถูกทาง เพื่อจะไดลูกสาวของญาติพี่น องของ
เจา นายของผม ไปใหกับลูกชายของทาน
๔๙ตอน น้ีชวยบอกผมดวยเถอะวา ทานจะ
เอายัง ไง จะตกลงกับเจา นายผมอยางตรง
ไปตรงมาและสัตยซื่อ หรือวาไมตกลง ชวย
บอกผมดวย ผมจะไดรูวาจะทํายังไงตอไป”

๕๐ลาบันและเบธูเอลตอบวา “มันไมใชเรา
หรอกที่จะบอกวาตกลงหรือไมตกลง เพราะ
สิ่ง น้ีมาจากพระ ยาหเวห ๕๑ น่ี ไง เรเบ คาห
อยูตอหน าทานแลว เอานางไปเถิด ใหนางไป
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เป็นเมียของลูกชายของนายทาน ตามที่พระ
ยาหเวหไดพูดไว”

๕๒ เมื่อผูรับ ใชของอับ รา ฮัมไดยินพวก เขา
พูดอยางนัน้ เขาก็กราบลงกับพื้นดินตอหน า
พระ ยาหเวห ๕๓แลวเขาก็เอาเงิน ทองคํา
เสื้อผาทัง้หมดมอบ ใหกับเรเบ คาห และยัง
ใหของ ขวัญมีราคา แพงใหกับพี่ ชายและแม
ของ นางดวย ๕๔แลวตัว เขาและพวก ผูชาย
ที่ติดตามเขามาก็กินและดื่มกัน และพักคาง
คืนที่ นัน่ เมื่อพวกเขาลุกขึ้นในตอนเชา เขา
พูดวา “ใหผมกลับไปหาเจานายของผมดวย
เถิด”

๕๕แตพี่ ชายและแมของเรเบ คาหพูดวา
“ขอใหนางอยูกับพวก เราอีกสักสิบวันเถิด
หลังจากนัน้คอยใหนางไป”

๕๖แตชายคน นัน้พูดกับพวก เขาวา “อยา
ใหผมตองคอยเลย พระยาหเวหไดทําใหการ
เดิน ทางของผมประสบความ สําเร็จแลว ให
ผมกลับไปเถอะ ผมจะไดไปหาเจานายผม”

๕๗พี่ ชายและแมของเรเบ คาหจึงพูดวา
“พวก เราจะเรียกนางมาถามดูวานางจะเอา
อยางไร” ๕๘แลวพวก เขาก็เรียกเรเบ คาห
และพูดกับนางวา “เธอจะไปกับชายคน น้ี
หรือเปลา”
นางตอบวา “ฉันจะไป”
๕๙พวก เขาจึงสงเรเบ คาหน อง สาวของ

พวก เขา และพี่ เลีย้งของ นางไปกับผูรับ
ใชของอับ รา ฮัมและคนของ เขา ๖๐และ
ครอบครัวของเรเบคาหอวยพรนางวา
“น องสาวของพวกเรา ขอใหเธอเป็นแมของ

ประชาชนลานๆคน
ขอใหลูกหลานของเธอไดยึดครองเมืองตางๆ

ของพวกศัตรูเขา”
๖๑แลวเรเบ คาหและพวกหญิง รับ ใชของ

นางก็ลุก ขึ้น และขึ้นขี่ อูฐตามชายคน นัน้ไป
คนรับใชอับราฮัมไดพาเรเบคาหจากไป

๖๒ขณะ นัน้อิสอัคไดเดินทางมาจากเบ เออ
ลาไฮรอย และมาอยูอาศัยที่เนเกบ ๖๓อิสอัค
ออกไปเดินเลน *ในทองทุงตอนเย็น เขาเงย
หน าขึ้นมา เห็นอูฐกําลังเดินมา

๖๔ เรเบ คาหเงยหน าขึ้นเห็นอิส อัค นางจึง
ลงจากอูฐ ๖๕นางพูดกับคนใชวา “ชายที่
กําลังเดิน มาจากทอง ทุงตรงมาหาพวก เรา
เป็นใครกัน”
คนใชตอบวา “เขาคือเจานายของผมเอง”

นางจึงเอาผาคลุมหน าไว
๖๖คนใชไดเลาใหอิส อัคฟังถึงเรื่องทัง้หมด

ที่เกิดขึ้น ๖๗อิสอัคจึงพานางเขาไปในเต็นทที่
ซา ราหแมของ เขาเคยอยูกอนตาย แลวเขา
ได รับเอาเรเบ คาหมาเป็นเมีย เรเบ คาหก็
กลายเป็นเมียของเขา อิสอัครักนางมาก อิส
อัคก็ได รับการปลอบโยนหลัง จากที่แมของ
เขาตาย

คนอื่นที่เป็นเชือ้สายของอับราฮัม
(๑ พศด. ๑:๓๒-๓๓)

๒๕ ๑อับราฮัมแตงงานอีก เมียคนใหม
ชื่อเคทู ราห ๒นางไดคลอดศิ มราน

โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบากและชูอาห
๓ โยก ชานเป็นพอของเชบาและเดด าน ลูก
หลานของเดดานคือชาวอัสชูร †ชาวเลทู และ
ชาวเลอุม ๔ลูกชายของมีเดียนคือเอฟาห เอ
เฟอร ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห ทัง้หมด
น้ีคือลูก หลานของนางเค ทู ราห ๕อับ รา ฮัม
ยกทุก อยางที่เขามีใหกับอิส อัค ๖แตอับ รา
ฮัมก็ใหของขวัญกับลูกชายคนอื่นๆที่เกิดจาก
พวกเมียนอยของเขา และในขณะที่อับราฮัม
ยังมีชีวิตอยู เขาไดสงพวกน้ีไปอยูในดินแดน
ทางทิศ ตะวัน ออก ‡สงไปใหไกลจากอิส อัค
ลูกชายของเขา

อับราฮัมตาย
๗อับ รา ฮัมมีชีวิตอยูหน่ึง รอยเจ็ด สิบ หา

ปี ๘อับราฮัมหมดลมหายใจเฮือกสุดทายและ
ตายไป เมื่อเขาแกมากแลว หลัง จากมีชีวิต
อันยืนยาวอยางมี ความสุข เขาไดไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขา ๙อิสอัคและอิชมาเอล
ลูกชายของอับ รา ฮัม ไดฝังเขาไวในถํ้ามัค
เปลา ห ในทอง ทุงของเอ โฟ รนลูกชายของ
โศหารชาวฮิตไทต ทองทุงน้ีอยูทางทิศตะวัน

*๒๔:๖๓ เดินเลน หรืออาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เพื่อคิด”
†๒๕:๓ ชาวอัสชูร หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ชาวอัสซีเรีย”
‡๒๕:๖ ดิน แดนทางทิศ ตะวัน ออก ขอความน้ีปกติแลวจะกลาวถึงแผน ดินที่อยูระหวาง
แมน้ําไทกริสและแมน้ํายูเฟรติสขึ้นไปจนถึงอาวเปอรเชีย
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ออกของมัมเร ๑๐อับ รา ฮัมไดซื้อทอง ทุงน้ี
จากชาวฮิต ไทต ทัง้อับ รา ฮัมและซา ราหถูก
ฝังอยูดวยกันที่นัน่ ๑๑หลังจากอับราฮัมตาย
พระเจาไดอวยพรอิสอัคลูกชายของอับราฮัม
และอิสอัคไดตัง้รกรากอยูที่เบเออลาไฮรอย

ครอบครัวของอิชมาเอล
(๑ พศด. ๑:๒๘-๓๑)

๑๒ตอ ไป น้ีคือลูก หลานของอิ ชมา เอล
ลูกชายอับ รา ฮัมกับฮา การ ทาส หญิงชาว
อียิปตของซา ราห ๑๓ตอ ไป น้ีคือรายชื่อของ
ลูกชายอิ ชมา เอลเรียงตามการ เกิด คือ เน
บาโยธลูกชายคนโต ตอมาคือ เคดาร อัดบี
เอล มิบสัม ๑๔มิชมา ดูมาห มัสสา ๑๕ ฮาดัด
เทมา เยทูร นาฟิชและเคเดมาห ๑๖ทัง้หมด
น้ีคือลูกชายของอิชมาเอล และชื่อของทัง้สิบ
สองคนไดกลาย เป็นชื่อของหมูบานและคาย
ที่พวกเขาแยกยายไปตัง้หลักแหลง พวกเขา
กลาย เป็นผูนําของเผาแตละเผา ทัง้หมด
สิบ สองเผา ๑๗อิ ชมา เอลมีชีวิตอยูหน่ึง รอย
สามสิบเจ็ดปี เขาหมดลมหายใจเฮือกสุดทาย
และตายไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของเขา
๑๘ลูก หลานของอิ ชมา เอลไดตัง้ถิ่นฐานใน
ทะเลทราย จากเมืองฮาวิลาหจนถึงเมืองชูร
(เมืองชูรตัง้อยูทางตะวัน ออกของประเทศ
อียิปต บนเสนทางที่จะมุงไปอัสซีเรีย) และ
ลูก หลานของอิ ชมา เอลมัก จะโจมตีพวก
ญาติๆของเขา *

ครอบครัวของอิสอัค
๑๙ตอ ไป น้ีคือลูก หลานของอิส อัคลูกชาย

ของอับ รา ฮัม อับ รา ฮัมเป็นพอของอิส อัค
๒๐ตอนที่อิสอัครับเอาเรเบคาหมาเป็นเมียนัน้
เขามีอายุสี่ สิบปี เรเบ คาหเป็นลูกสาวของ
เบธู เอลคนอา รัม ชาวปัดดาน อา รัม †นาง

เป็นนอง สาวของลา บันคนอา รัม ๒๑อิส อัค
อธิษฐานตอพระ ยาหเวหใหกับเมียของ เขา
เพราะนางเป็นหมัน แลวพระ ยาหเวหก็ให
ตามคําอธิษฐานของเขา เรเบ คาหเมียของ
เขาไดตัง้ทองขึ้น

เรเบคาหไปหาคําตอบจากพระเจา
๒๒ เด็กดิน้เบียดกันอยูในทองของนาง นาง

จึงพูดวา “ถาฉันจะตองเป็นอยาง น้ี ฉันจะ
อยูไปทําไมกัน” นางจึงไปหาคําตอบจากพระ
ยาหเวห ๒๓พระยาหเวหตอบนางวา
“จะมีสองชาติแยกออกมาจากทองของเจา
คนหน่ึงจะเขมแข็งกวาอีกคนหน่ึง
และคนพี่จะรับใชคนนอง”

๒๔และเมื่อถึงวันคลอด ก็มีเด็ก แฝดใน
ทองของนางจริงๆ ๒๕คน แรกผิวสี แดงเต็ม
ไปดวยขน เขาจึงมีชื่อวาเอซาว ‡๒๖หลังจาก
นัน้น องของเขาไดคลอดออกมา และมือของ
เขาจับอยูที่สน เทาของเอ ซาว เขาจึงมีชื่อวา
ยาโคบ ¶ตอนที่สองคนน้ีเกิดนัน้ อิสอัคมีอายุ
หกสิบปี

๒๗ เด็กทัง้ สองเติบโตขึ้น เอ ซาวก็เป็นนัก
ลาสัตวที่เกงกลาและชอบใชชีวิตตามทองทุง
แตยา โคบเป็นผูชายเงียบๆและชอบอยูกับ
เต็นท ๒๘อิสอัครักเอซาว เพราะเขาชอบกิน
เน้ือสัตวที่เอซาวลามาได แตเรเบคาหรักยา
โคบ

๒๙ครัง้ หน่ึง เมื่อยา โคบตมซุปอยู เอซาว
กลับจากทอง ทุงและออนเพลียเพราะความ
หิว ๓๐ เอ ซาวพูดกับยา โคบวา “ขอพี่กินไอ
แดงๆนัน่หนอย ไอแดงๆที่อยูที่ นัน่นะ พี่หิว
จะตายอยูแลว” เพราะอยางน้ี เอซาวถึงมีอีก
ชื่อหน่ึงวาเอโดม §

๓๑แตยาโคบพูดวา “ขายสิทธิพี่ชายคนโต
ใหน องกอน” **

*๒๕:๑๘ มักจะโจมตีพวกญาติๆของเขา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกเขาไดตัง้รกราก
อยูติดกับญาติๆของพวกเขา”
†๒๕:๒๐ ปัดดาน อารัม ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย
‡๒๕:๒๕ เอซาว ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูแปลวา “ขนดก”
¶๒๕:๒๖ ยาโคบ ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูแปลวา “สนเทา” แตยังหมายถึง “ผูที่ติดตาม
มา” หรือ “หลอกลวง” ดวย
§๒๕:๓๐ เอโดม หมายถึง “แดง”
**๒๕:๓๑ ขายสิทธิพี่ชายคนโตใหนองกอน โดยปกติแลวลูกชายคนแรกจะกลายเป็นผูนํา
ครอบครัวและไดรับมรดกมากเป็นสองเทาหลังจากพอตาย
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๓๒ เอซาวตอบวา “พี่จะตายอยูแลว สิทธิพี่
คนโตจะมีประโยชนอะไรอีกเลา”

๓๓แตยา โคบพูดวา “พี่ตองสาบานกับนอง
กอน” เอซาวจึงสาบานกับเขา และขายสิทธิ
พี่ชายคนโตใหกับยาโคบไป ๓๔ยาโคบจึงเอา
ขนมปังกับซุปถัว่แดงมาใหเอซาวกิน เขากิน
และดื่ม แลวก็ลุกจากไป ดวยวิธี น้ี เอ ซาว
แสดงใหเห็นวาเขาแทบจะไมสนใจสิทธิพี่
ชายคนโตของเขาเลย

อิสอัคโกหกอาบีเมเลค

๒๖ ๑ ในขณะ นัน้เกิดภาวะฝน แลง
อดอยากกันไปทัว่แผน ดิน เหมือน

กับที่เกิด ขึ้นในสมัยของอับ รา ฮัม อิส อัคจึง
ไดเดิน ทางไปเมืองเก ราร ไปหากษตัริยอาบี
เม เลคของชาวฟี ลิ ส เตีย ๒พระ ยาหเวหได
ปรากฏตัวตออิส อัคและพูดวา “อยาไดลงไป
ที่อียิปต ใหอาศัยอยูในแผน ดินที่เราจะบอก
ใหเจาไปอยู ๓ ใหอยูในแผน ดิน นัน้ในฐานะ
คนตางชาติ และเราจะอยูกับเจาและจะ
อวยพรเจา เพราะเราจะยกแผน ดินทัง้หมด
น้ีใหกับเจาและลูก หลานของเจา และเราจะ
ทําตามสัญญาที่เราไดใหไวกับอับ รา ฮัมพอ
ของเจา ๔ เราจะทําใหเจามีลูกหลานมากมาย
เหมือนดวงดาวบนทองฟ า และจะใหแผนดิน
ทัง้หมดน้ีกับลูก หลานของเจา และชนชาติ
ทัง้หมดบนโลก น้ีจะได รับพรผาน ทางลูก
หลาน *ของเจา ๕ เพราะอับ ราฮัมเชื่อ ฟังเรา
และทํา ตามที่เราสัง่ เขาเชื่อ ฟังคํา สัง่ กฎ
ระเบียบและคําสอนตางๆของเรา”

๖อิส อัคจึงไดอาศัยอยูในเมืองเก ราร
๗พวกผูชายในเมืองนัน้ถามเขาเกี่ยวกับเมีย
ของ เขา เขาบอกวา “นางเป็นนอง สาวของ
ผม” เพราะอิส อัคกลัวที่จะบอกวา “นาง
เป็นเมียของผม” อิสอัคคิดวา “ไมอยางนัน้
ผูชายในเมือง น้ีจะฆาผม เพื่อชิงเรเบ คาห
เพราะนางเป็นผูหญิงที่สวยมาก”

๘หลัง จากใช ชีวิตอยูในเมือง นัน้เป็นเวลา
นาน กษตัริยอาบีเมเลคแหงฟีลิสเตียมองลง
มาจากหน าตาง และเห็นอิส อัคกําลังเลาโลม
เรเบคาหเมียของเขา ๙อาบีเมเลคจึงเรียกอิส
อัคมาและพูดวา “ที่แทหญิงคนนัน้ก็เป็นเมีย

ของเจา แลวทําไมเจาถึงบอกวา ‘นางเป็น
นองสาว’”
อิส อัคบอกวา “เพราะขาพเจาคิดวา

ขาพเจาอาจจะตายเพราะนาง”
๑๐แลวอาบี เม เลคก็พูดวา “เจารูไหมวา

กําลังทําอะไรลงไป ถามีคนของ เราไปนอน
กับเมียเจาขึ้นมา แลวเจาก็จะเป็นเหตุทําให
พวกเราทําผิดบาปอันยิ่งใหญ”

๑๑แลวอาบี เม เลคจึงออกคํา สัง่กับทุก คน
วา “ใครก็ตามที่ทํารายชายคนน้ีหรือเมียของ
เขา จะถูกลงโทษถึงตาย”

อิสอัครํ่ารวยขึน้
๑๒อิส อัคไดหวานเมล็ด พืชในแผน ดินนัน้

และในปีนัน้ เองเขาก็ไดเก็บ เกี่ยวผลผลิตถึง
หน่ึงรอยเทา และพระยาหเวหไดอวยพรเขา
๑๓แลวอิสอัคก็กลายเป็นคนรํ่ารวย แลวเขาก็
รวยขึ้น รวยขึ้น จนรํ่ารวยมหาศาล ๑๔ เขามี
ทัง้ฝูงวัว ฝูงแกะและขาทาสบริวารมากมาย
จนทําใหชาวฟีลิสเตียอิจฉา ๑๕ (พวกชาวฟีลิส
เตียไดเอาของสกปรกไปถมในบอน้ําตางๆ
จนเต็ม ใชไม ไดอีก พวกทาสของอับ รา ฮัม
พอของอิส อัคไดขุดบอน้ําพวก น้ีไวในสมัย
ของพอ เขา) ๑๖กษตัริยอาบี เม เลคพูดกับอิส
อัควา “ไปจากพวก เราเสีย เถิด เพราะเจา
กลายเป็นผูที่เขมแข็งกวาพวกเรามาก”

๑๗อิส อัคจึงไปจากที่ นัน่ แลวมาตัง้คาย
อยูที่หุบเขาเก ราร และเขาไดตัง้รกรากอยู
ที่ นัน่ ๑๘อิสอัคไดกลับไปขุดพวกบอน้ําเกาๆ
ที่เคยขุดไวแลวในสมัยของอับ รา ฮัมพอของ
เขา แตถูกชาวฟี ลิ ส เตียกลบ ทิง้หลัง จากที่
อับ รา ฮัมเสีย ชีวิต อิส อัคไดใชชื่อเดิมๆของ
บอน้ําเหลา นัน้ ซึ่งเป็นชื่อที่พอของเขาไดตัง้
ไว ๑๙พวก ทาสของอิส อัคไดขุดบอน้ําแหง
หน่ึงขึ้นในที่หุบเขา พวกเขาไดพบบอน้ําพุที่
มีน้ํา บริสุทธิ ์ ๒๐แตคนเลีย้ง แกะของเก ราร
ไดทะเลาะกันกับคนเลีย้งแกะของอิสอัคและ
อางวา “น้ําน่ีเป็นของพวก เรา” อิสอัคจึงตัง้
ชื่อบอน้ํานัน้วา “เอเสก” †เพราะพวกนัน้ได
โตเถียงกับเขา

๒๑แลวคน รับ ใชของอิส อัคก็ไปขุดอีกบอ
หน่ึง แตชาวเกรารก็ยังคงมาโตเถียงและอาง

*๒๖:๔ ลูกหลาน ตามตัวอักษร คือ “พันธุ” ดูใน กาลาเทีย ๓:๑๖
†๒๖:๒๐ เอเสก หมายถึง “การโตเถียง” หรือ “การตอสู”
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เป็นเจาของอีก อิส อัคจึงตัง้ ชื่อบอน้ีวา “สิ
ตนาห” *

๒๒อิสอัคจึงยายไปจากที่ นัน่ และไปขุดอีก
บอหน่ึง และคนพวกนัน้ไมไดตามมาโตเถียง
แยงมันอีก อิส อัคจึงตัง้ ชื่อบอน้ําแหง น้ีวา
“เรโหโบท” †และพูดวา “ตอนน้ีพระยาหเวห
ไดใหที่ วางกับพวก เราแลว และเราจะเจริญ
เติบโตขึ้นในแผนดินน้ี”

๒๓อิส อัคออก จากสถาน ที่ นัน้ขึ้นไปถึงเบ
เอ อรเช บา ๒๔พระ ยาหเวหไดปรากฏตัวให
เขาเห็นในคืน นัน้และพูดวา “เราคือพระเจา
ของอับราฮัมพอของเจา ไมตองกลัว เพราะ
เราอยูกับเจา เราจะอวยพรเจา และเราจะ
เพิ่มจํานวนลูก หลานของเจา เพราะเห็นแก
อับ รา ฮัมผูรับ ใชของเรา” ๒๕อิส อัคจึงได
สรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน่ และเขาไดนมัสการ
พระยาหเวห เขาไดตัง้เต็นทขึ้นในบริเวณนัน้
และใหพวกทาสของเขาขุดบอน้ําขึ้นบอหน่ึง

๒๖กษตัริยอาบี เม เลคเดินทางมาหาอิส อัค
จากเมืองเก ราร เขามาพรอมกับอา หุสซัทที่
ปรึกษา และฟี โคลผู บัญชาการกองทัพของ
เขา

๒๗อิส อัคพูดกับพวก เขาวา “พวก ทาน
มาหาขาพเจาอีกทําไม ในเมื่อทานเกลียด
ขาพเจาและไดขับไลขาพเจาออกมาจากพวก
ทาน”

๒๘แลวพวก เขาตอบวา “ตอน น้ีเรารูแลว
วาพระ ยาหเวหอยูกับเจา ดัง นัน้พวก เราจึง
คิดจะมาขอรวมสาบานระหวางเจากับเรา
และใหเราทําขอ ตกลงกับเจา ๒๙ วาเจาจะไม
ทําอันตรายพวกเรา เหมือนกับที่พวกเราไม
เคยทํารายเจา พวกเราดีตอเจาเสมอมา และ
ไดสงเจาจากไปอยางสันติ และตอน น้ีเจาก็
ไดรับพระพรจากพระยาหเวห”

๓๐ดัง นัน้อิส อัคจึงจัดงาน เลีย้งใหกับพวก
เขา พวก เขากินและดื่มรวม กัน ๓๑ ในตอน
เชาพวก เขาลุก ขึ้นแตเชา ตรู และไดสาบาน

‡กัน หลังจาก นัน้อิสอัคก็ไดสงพวกเขากลับ
ไป และพวกเขาก็กลับไปอยางสันติ

๓๒และในวัน นัน้เอง ทาสของอิส อัคไดมา
บอกอิส อัคเกี่ยวกับบอน้ําที่พวก เขากําลังขุด
อยูวา “พวกเราพบน้ําแลว” ๓๓อิสอัคจึงเรียก
บอน้ําแหง นัน้วา “ชิ บาห” ¶เพราะอยาง น้ี
เมือง นัน้จึงมีชื่อวาเมืองเบ เอ อรเช บา §มา
จนถึงทุกวันน้ี

พวกเมียของเอซาว
๓๔ เมื่อเอซาวอายุไดสี่สิบปี เขาไดแตงงาน

กับผูหญิงสองคน คือยูดิธลูกสาวของเบเออรี
ชาวฮิต ไทต กับบา เส มัทลูกสาวของเอ โลน
ชาวฮิต ไทตเหมือน กัน ๓๕ เมียทัง้สอง คน น้ี
ทําใหอิส อัคและเรเบ คาหขมขื่นเป็นอยาง
มาก

ปัญหาเรื่องมรดก

๒๗ ๑ เมื่ออิส อัคแกลง สายตาเริ่มพลา
มัวมองไม เห็น เขาเรียกเอ ซาวลูก

คนโตมาและพูดวา “ลูกพอ”
เอซาวตอบวา “ผมอยูน่ีครับ”
๒อิส อัคพูดตอ ไปวา “ตอน น้ีพอก็แกแลว

ไมรูจะตายเมื่อไร ๓ตอนน้ีใหลูกไปหยิบอาวุธ
ของลูก เอาลูก ธนูและคัน ธนู แลวออกไป
ลา สัตวในทอง ทุงมาใหพอกิน ๔ เอาไปปรุง
ใหอรอยๆแบบที่พอชอบ แลวเอามาใหพอกิน
เพื่อพอจะไดอวยพรใหเจา กอนพอจะตาย”
๕ตอนที่อิส อัคพูดอยูกับลูกชายน้ี เรเบ คาห
แอบฟังอยู

ยาโคบหลอกอิสอัค
เมื่อเอ ซาวออกไปลา สัตวในทุง เพื่อเอา

กลับมาใหพอ ๖ เรเบ คาหพูดกับยา โคบ
ลูกชายนางวา “ฟัง นะ แมไดยินพอเจาพูด
กับเอซาวพี่ชายเจาวา ๗ ‘ออกไปลาสัตวมาให
พอ และเอาไปปรุงใหอรอยๆมาใหพอกินดวย
แลวพอจะอวยพรเจาตอ หน าพระ ยาหเวห

*๒๖:๒๑ สิตนาห หมายถึง “ความเกลียดชัง” หรือ “ศัตรู”
†๒๖:๒๒ เรโหโบท หมายถึง “สถานที่เปิดกวาง” หรือ “ที่กวาง”
‡๒๖:๓๑ สาบาน การทําสัญญาพิเศษตอพระยาหเวห
¶๒๖:๓๓ ชิบาห ในภาษาฮีบรูหมายถึง “เจ็ด” หรือ “สาบาน”
§๒๖:๓๓ เบ เอ อรเช บา เป็นชื่อเมืองหน่ึงในยู ดาห ชื่อน้ีมีความ หมายวา “บอน้ําแหงคํา
สาบาน”
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กอนที่พอจะตาย’ ๘ตอนน้ี ลูกแม ฟังแมใหดี
และทํา ตามที่แมสัง่ ๙ ไปที่ฝูง สัตวและเลือก
ลูก แพะที่ดีที่สุดมาสองตัว แมจะเอามาปรุง
เป็นอาหารที่อรอยๆแบบที่พอของเจาชอบ
๑๐ เจาจะไดเอาไปใหพอเจากิน เพื่อเขาจะได
อวยพรเจากอนที่เขาจะตาย”

๑๑ยา โคบพูดกับเรเบ คาหแมของเขาวา
“แตพี่ชายของลูกเป็นคนขนดก สวนลูกเป็น
คนผิวเรียบ ๑๒บางทีพออาจจะจับตัวลูก พอ
ก็จะจับไดวาลูกพยายามจะหลอก ลวงทาน
และพอก็จะสาปแชงลูกแทนที่จะอวยพร”

๑๓แลวแมของเขาบอกยาโคบวา “ลูก เอย
ขอใหคําสาปแชงทัง้หมดตกอยูกับแม ใหทํา
ตามที่แมบอกก็แลวกัน ไปเอาพวกแพะมาให
แมไดแลว”

๑๔ยา โคบจึงไปเอาแพะสองตัวมาใหแม
ของเขา และแมของเขาไดปรุงอาหารอรอยๆ
แบบที่พอเขาชอบ ๑๕แลวเรเบ คาหก็เอา
เสื้อผาชุดที่ดีที่สุดของเอ ซาวลูกชายคนโตมา
ใสใหยา โคบลูก คน เล็ก นางมีเสื้อผาของเอ
ซาวอยูในบานแลว ๑๖นางไดเอาหนัง แพะ
มาหุมที่แขนและที่ลําคอที่ราบ เรียบของยา
โคบ ๑๗และนางเอาอาหารที่อรอยๆพรอมกับ
ขนมปังที่นางเตรียมไวแลว ใหกับยาโคบ

๑๘ยาโคบไปหาพอของเขาและพูดวา “พอ
ครับ” และอิสอัคตอบวา “พออยูน่ี เจาเป็นลูก
คนไหนของพอหรือ”

๑๙ยา โคบบอกพอวา “ผมคือเอ ซาว ลูก
คนโตของพอไงครับ ผมไดทําตามที่บอกแลว
ลุกขึ้นนัง่กินเน้ือที่ผมลามาสิครับ แลวพอจะ
ไดอวยพรผม”

๒๐แลวอิส อัคพูดกับลูกวา “ลูก พอ ทําไม
เจาถึงลามันมาไดเร็วอยางน้ี”
ยา โคบตอบวา “เพราะพระ ยาหเวห

พระเจาของพอ ชวยลูกใหหามันเจอ”
๒๑อิสอัคจึงพูดกับยาโคบวา “ลูกพอ เขามา

ใกลๆใหพอจับตัวลูกหนอย พอจะไดรูวาเจา
คือเอซาวลูกชายของพอจริงๆ”

๒๒ยา โคบจึงเขาไปใกลๆอิส อัคพอของ เขา
อิสอัคจับตัวยาโคบและพูดวา “เสียงก็เหมือน
ยาโคบ แตแขนเป็นแขนของเอซาว” ๒๓อิส
อัคจํายา โคบไม ได เพราะแขนของ เขามีขน
เต็มไปหมด เหมือนแขนของเอซาวพีช่ายเขา
อิสอัคจึงอวยพรยาโคบ

๒๔อิสอัคพูดวา “เจาคือเอซาวจริงๆหรือ”
ยาโคบตอบวา “ครับพอ”

คําอวยพรสําหรับยาโคบ
๒๕อิสอัคจึงบอกวา “ลูกพอ เอาเน้ือที่เจาลา

มาสิ พอจะไดกินมัน และจะไดอวยพรใหกับ
เจา” ยา โคบจึงเอาเน้ือนัน้มาใหกับพอ และ
เขาก็กิน แลวยา โคบเอาเหลา องุนมาใหพอ
และเขาก็ดื่มมัน

๒๖แลวอิส อัคพอของเขาพูดกับยา โคบวา
“ลูกพอ เขามาใกลๆและจูบพอสิ” ๒๗ยาโคบ
จึงเขามาใกลๆและจูบอิส อัค อิส อัคไดกลิ่น
เสื้อผาของเอ ซาว และเขาอวยพรใหกับยา
โคบ อิสอัคอวยพรวา
“น่ีแหละ กลิ่นของลูกชายขา
เหมือนกลิ่นของทอง ทุงที่พระ ยาหเวหได

อวยพรไว
๒๘ขอพระเจาประทานใหกับเจา
น้ําคางจากทองฟ า
ทองทุงที่อุดมสมบูรณ
มีเมล็ดขาวกับเหลาองุนอยางเหลือเฟือ
๒๙ขอใหคนทัง้หลายมารับใชเจา
และขอ ใหชนชาติตางๆกม กราบลงตอ หน า

เจา
ขอ ใหเจาเป็นเจา นายเหนือพวกพี่ น องของ

เจา
ขอใหลูกคนอื่นๆของแมเจากมกราบเจา
ขอใหคนที่สาปแชงเจาถูกสาปแชง
และขอใหคนที่อวยพรเจาไดรับพร”

พรสําหรับเอซาว
๓๐ เมื่ออิสอัคอวยพรยาโคบเสร็จแลว และ

ทันทีที่ยา โคบออกไป เอ ซาวพี่ ชายของยา
โคบก็กลับมาจากการลา สัตว ๓๑ เขาทํา
อาหารอรอยๆมาดวย และเอามาใหกับพอ
ของเขา เอซาวบอกกับพอวา “พอครับ ลุก
ขึ้นมากินเน้ือที่ผมลามาเถิดครับ พอจะได
อวยพรผม”

๓๒แลวอิส อัคพอของเขาถามเขาวา “เจา
เป็นใคร”
เอ ซาวตอบวา “ผม ลูกของพอ ลูกชาย

คนโตของพอ เอซาวไงครับ”
๓๓อิสอัคตัวสัน่สุดขีดและพูดวา “อาว แลว

คนเมื่อกีเ้ป็นใครกัน ที่ลา เน้ือมาใหพอ แลว
พอก็กินจน หมด แลวก็อวยพรใหกับเขาไป
แลว กอนที่เจาจะเขามา และพรนัน้ก็จะตก
เป็นของเขาตลอดไป”



ปฐมกาล ๒๗:๓๔ 34 ปฐมกาล ๒๘:๖

๓๔ เมื่อเอซาวไดยินพอพูดอยางนัน้ เขารอง
ออกมาดังมากและขมขื่น และพูดกับพอของ
เขาวา “อวยพรผมดวยสิครับพอ”

๓๕อิส อัคพูดวา “น องชายเจาเขามาหลอก
ลวงพอและเอาพรของเจาไปแลว”

๓๖ เอซาวจึงพูดวา “มินาละ คนถึงไดเรียก
เขาวายาโคบ *น่ีเป็นครัง้ที่สองแลวที่เขาโกง
ผม เขาเอาสิทธิพี่ ชายคนโตของผมไป แลว
ดูสิ ตอน น้ีเขายังเอาพรของผมไปอีก” แลว
เอ ซาวก็พูดวา “พอไมเก็บคํา อวยพรใหกับ
ผมเลยหรือ”

๓๗อิส อัคตอบเอ ซาววา “พอไดทําใหเขา
เป็นเจา นายเหนือลูก และยกพี่ น องของเขา
ทุก คนใหเป็นทาสของเขา และพอไดให
เมล็ด พืชและเหลา องุนกับเขา แลวยังจะมี
อะไรเหลือใหกับเจาอีกละ ลูกพอ”

๓๘ เอซาวจึงพูดกับพอของเขาวา “พอครับ
พอมีพรแคอันเดียวเทานัน้หรือ อวยพรใหกับ
ผมดวยสิครับพอ” แลวเอ ซาวก็เริ่มรองไห
เสียงดัง

๓๙แลวอิสอัคพอของเขาจึงบอกกับเขาวา
“ดู เอาเถอะ เจาจะอยูหางไกลจากดินแดนที่

อุดมสมบูรณ
และไมมีน้ําคางตกจากฟ า
๔๐ เจาจะยืนหยัดอยูไดดวยดาบของเจา
เจาจะตองรับใชน องของเจา
แตเมื่อใดที่เจาดิน้รนตอสูเพื่อใหเป็นอิสระ †
เจาจะหลุดพนจากการควบคุมของเขาได”

๔๑ตัง้แตนัน้เอซาวจึงเกลียดยาโคบ เพราะ
พรที่พอใหกับเขา เอซาวคิดในใจวา “ใกลถึง
เวลาไวทุกขใหกับพอแลว หลังจากนัน้เราจะ
ฆายาโคบนองชายของเราเสีย”

๔๒ เรเบคาหลวงรูถึงแผนของเอซาวลูกคน
โตของนาง นางจึงเรียกยาโคบลูกคนเล็กมา
หาและพูดวา “เอซาวพี่ชายเจากําลังวางแผน
ที่จะฆาเจาเพื่อแกแคน ๔๓ตอนน้ี ลูกแม ให

ทําตามที่แมบอก รีบหนีไปเดี๋ยวน้ี ไปอยูกับ
ลาบันพี่ชายของแม ในเมืองฮาราน ๔๔ ใหไป
อยูกับเขาสักพักหน่ึงกอน จนกวาพี่ชายของ
เจาจะหายโกรธ ๔๕ จนกวาเขาจะหายโกรธ
และลืมเรื่องที่เจาไดทํากับเขาไว แลวแมจะ
สงคนไปรับเจากลับมา เพราะแมไมอยาก
เสียลูกทัง้สองคนในวันเดียวกัน ‡”

๔๖แลวเรเบคาหพูดกับอิสอัควา “ฉันเบื่อผู
หญิงฮิตไทตพวกน้ีเต็มทนแลว ถายาโคบไป
แตงงานกับผูหญิงฮิตไทตสักคนในแผนดินน้ี
ฉันคงตองตายแนๆ ¶”

ยาโคบหาเมีย

๒๘ ๑แลวอิส อัคเรียกยา โคบมา และ
อวยพรใหกับเขาและสัง่เขาวา

“หามเอาลูกสาวของชาวคานาอันมาเป็นเมีย
๒ ใหไปที่แควน ปัดดาน อารัม ทันที ใหไป
บานเบธู เอลพอของแมเจา และใหหาเมียที่
นัน่ ใหเอาลูกสาวคนหน่ึงของลาบัน พี่ ชาย
ของแมเจามาเป็นเมีย ๓ขอ ใหพระเจาผูเต็ม
ไปดวยฤทธิ์เดชทัง้สิน้ §อวยพรเจา ใหเจามี
ลูก หลานมากมายเพื่อ วาเจาจะไดกลาย เป็น
พอของหลายชนชาติ ๔และขอ ใหพระองค
อวยพรเจาเหมือนกับที่อวยพรใหอับ รา ฮัม
อวยพรเจาและลูกหลานของเจาดวย เพื่อวา
เจาจะไดเป็นเจาของแผน ดินที่เจาอาศัยอยู
เดี๋ยว น้ีในฐานะคนตางชาติ ซึ่งพระเจาไดยก
ใหกับอับราฮัม”

๕แลวอิสอัคสงยาโคบไป และยาโคบก็ไปที่
ปัดดาน อารัม ไปหาลาบันลูกชายของเบธเูอล
ชาวอารัม ลาบันเป็นพี่ชายของเรเบคาห แม
ของยาโคบและเอซาว

๖ตอน น้ีเอ ซาวเห็นวาอิส อัคอวยพรใหยา
โคบ และไดสงเขาไปปัดดาน อารัม เพื่อเอา
เมียจากที่นัน่ เอซาวก็รูวา เมื่อพออวยพรให
น อง พอสัง่น องวา “อยาแตงงานกับผู หญิง

*๒๗:๓๖ ยาโคบ ออกเสียงคลายกับกริยาในภาษาฮีบรูวา “หลอกลวง”
†๒๗:๔๐ แตเมื่อใด … เป็นอิสระ หรือ “เมื่อเจาไมยอมหยุดอยูเฉยๆ” ความหมายในภาษา
ฮีบรูยังไมชัดเจน
‡๒๗:๔๕ เสียลูกทัง้สองคนในวันเดียวกัน ถาเอซาวฆายาโคบ เขาจะตองถูกไลลา เพื่อ
ประหารชีวิตในฐานะที่เขาเป็นฆาตกร
¶๒๗:๔๖ ฉันคงตองตายแนๆ หรือ “ชีวิตของฉันก็คงยํ่าแยแนๆ” หรือ “ก็ไมรูจะมีชีวิตอยู
ไปทําไมแลว”
§๒๘:๓ พระเจา … ฤทธิ์เดชทัง้สิน้ ในภาษาฮีบรูคือ “เอล ชัดดัย”
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ชาวคานาอัน” ๗ เอซาวก็รูวา ยาโคบเชื่อฟัง
พอและแมของเขา และไปแควนปัดดาน อา
รัม ๘ เอซาวเห็นวา อิสอัคพอของเขาไมพอใจ
ผูหญิงคานาอันเหลานัน้ ๙ เขาจึงไปหาอิชมา
เอลและเอามาหะลัทลูกสาวของอิชมาเอลมา
เป็นเมีย อิชมาเอลเป็นลูกของอับราฮัม และ
มาหะลัทเป็นนองสาวของเนบาโยธ เอซาวมี
เมียอยูกอนหน านัน้หลายคนแลว

บานของพระเจา (เบธเอล)
๑๐ยาโคบจากเมืองเบเออรเชบาเขามุงตรง

ไปยังเมืองฮาราน ๑๑ เขาไดมาถึงที่แหงหน่ึง
และพักคาง คืนที่นัน่ เพราะตะวันตกดิน
แลว เขาเอาหินจากที่ นัน่มากอนหน่ึง แลว
เอามาหนุน หัวนอนที่ นัน่ ๑๒ เขาไดฝันวา
มีบันไดอัน หน่ึงตัง้อยูที่พื้น ปลายของมัน
ยื่นถึงสวรรค และมีทูต สวรรคของพระเจา
กําลังขึ้นๆลงๆอยูบนบันไดนัน้ ๑๓และมีพระ
ยาหเวหกําลังยืนอยูขางๆเขา *และพูดวา
“เราคือยาหเวห พระเจาของอับ รา ฮัมและ
พระเจาของอิส อัคบรรพบุรุษของเจา เราจะ
ยกแผนดินที่เจากําลังนอนอยูน้ีใหกับเจาและ
ลูก หลานของเจา ๑๔และลูก หลานของเจาก็
จะมีมากมายเหมือนฝ ุนบนโลก น้ี และพวก
เขาจะขยายไปทางทิศ ตะวัน ตก ทิศ ตะวัน
ออก ทิศ เหนือและทิศ ใต แลวทุกครอบครัว
ในโลก น้ีจะได รับพรผาน ทางเจาและลูก
หลานของเจา

๑๕และดูเถิด เราจะอยูกับเจา เราจะ
ปกป องเจาในทุกที่ที่เจาไป เราจะนําเจากลับ
มายังแผน ดินน้ี เพราะเราจะไมทอด ทิง้เจา
แตเราจะทําสิ่งที่เราไดสัญญาไวกับเจา”

๑๖แลวยา โคบก็ตื่นขึ้นมา พูดวา “พระ
ยาหเวหสถิตอยูในที่แหง น้ีแนๆแตเราไมรูมา
กอน”

๑๗ เขากลัวและพูดวา “สถาน ที่แหง น้ีนา
เกรงขามยิ่ง นัก จะตองเป็นบานของพระเจา
และเป็นประตูสวรรคแนๆ”

๑๘ยา โคบจึงลุก ขึ้นแตเชา ตรู และเขาเอา
กอนหินที่เขาเอาหนุนหัว มาตัง้ขึ้นเป็นแทง
หิน และเทน้ํามันบนยอดของหิน นัน้ เพื่อ
อุทิศใหกับพระเจา ๑๙และเขาเรียกสถาน ที่

แหง น้ีวา “เบธเอล” †แตเมืองนัน้ เดิมมีชื่อ
วา “ลูส”

๒๐แลวยาโคบสาบานวา “ถาพระเจาจะอยู
กับขาพเจา และปกป องขาพเจาในการ เดิน
ทางครัง้ น้ี และใหขาพเจามีอาหารกินกับมี
เสื้อผาใส ๒๑และนําขาพเจากลับ ไปยังบาน
ของพอขาพเจาอยางปลอดภัยแลวละก็ พระ
ยาหเวหก็จะเป็นพระเจาของขาพเจา ๒๒และ
หินกอน น้ีที่ขาพเจาไดตัง้ ขึ้นเป็นเสา หิน ก็
จะเป็นบานของพระเจา ‡ขาพเจาก็จะถวาย
พระองคหน่ึงในสิบจากทุกอยางที่พระองคให
กับขาพเจา”

ยาโคบพบนางราเชล

๒๙ ๑แลวยาโคบก็เดินทางตอ จนมาถึง
แผน ดินของคนทางฝ่ังตะวัน ออก

๒ เขามองดูไปรอบๆและเห็นบอน้ําแหง หน่ึง
ในทอง ทุง มีแกะอยูสามฝูงที่กําลังนอนอยู
ขางบอน้ํา นัน้ เพราะฝูงแกะดื่มน้ําจากบอน้ํา
นัน้ มีหินกอนใหญปิดปากบอน้ําอยู ๓ เมื่อฝูง
แกะทัง้ หลายมาอยูรวม กันที่ นัน่ คนเลีย้ง
แกะก็จะกลิง้หินนัน้ออกจากปากบอน้ํา และ
ตักน้ําใหฝูงแกะกินกัน แลวพวกเขาก็จะกลิง้
หินปิดปากบอน้ําเหมือนเดิม

๔ยาโคบพูดกับพวกเขาวา “พวกพี่ มาจาก
ที่ไหนกัน”
พวก เขาตอบวา “พวก เรามาจากเมืองฮา

ราน”
๕ยาโคบก็ตอบพวกเขาวา “แลวรูจักลาบัน

ลูกชายของนาโฮรไหมครับ”
พวกเขาตอบวา “รูจักสิ”
๖ยา โคบจึงถามตอวา “เขาสบาย ดีไหม

ครับ”
พวกเขาตอบวา “เขาสบายดี นัน่ไง ราเชล

ลูกสาวของ เขากําลังมาพรอมกับฝูง แกะ”
๗ยา โคบจึงพูดวา “น่ีก็ยังกลาง วันอยูเลย
ยังไมถึงเวลาที่จะรวบรวมฝูง สัตวตอน เย็น
เลย ใหน้ํากับแกะและเอามันกลับไปกินหญา
เถอะ”

๘พวกคนเลีย้ง แกะตอบวา “พวก เราทํา
อยางนัน้ไมไดหรอก จนกวาแกะทุกฝูงจะมา

*๒๘:๑๓ อยูขางๆเขา หรือ “อยูเหนือบันได”
†๒๘:๑๙ เบธเอล เป็นเมืองหน่ึงในอิสราเอล ชื่อน้ีมีความหมายวา “บานของพระเจา”
‡๒๘:๒๒ บานของพระเจา คือสถานที่ที่คนพากันมานมัสการพระเจา
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รวมกันอยูทีน่ี่ แลวพวกเราถึงจะกลิง้หินออก
จากปากบอ แลวเอาน้ําใหแกะดื่มได”

๙ ในขณะ ที่ยา โคบยังคุยอยูกับพวก เขา
นัน้ รา เชลก็มาถึงพรอมกับแกะของพอ นาง
เพราะนางเป็นคนเลีย้ง แกะ ๑๐ เมื่อยา โคบ
เห็นรา เชล ลูกสาวของลา บันพี่ ชายของแม
เขาและฝูง แกะของลา บัน ยา โคบจึงเขาไป
ใกลและกลิง้หินจากปากบอ และเอาน้ําใหฝูง
แกะของลา บันพี่ ชายของแมเขาดื่ม ๑๑แลว
ยา โคบก็จูบรา เชลและเริ่มรองไหดวยเสียง
อันดัง ๑๒แลวยาโคบก็บอกราเชลวา พอของ
นางเป็นญาติกับเขา และเขาเองเป็นลูกของ
นางเรเบคาห นางก็วิ่งไปบอกพอของนาง

๑๓ เมื่อลาบันไดยินเรื่องยาโคบลูกของนอง
สาวเขา เขาวิ่งออกไปหายาโคบ แลวกอดจูบ
ยา โคบ และพายา โคบไปที่บานของเขาแลว
ยา โคบก็เลาเรื่องทัง้หมดที่เกิด ขึ้นใหลา บัน
ฟัง

๑๔ลา บันจึงพูดกับเขาวา “อัน ที่ จริงแลว
หลานก็เป็นกระดูกและเน้ือของลุง” แลวยา
โคบก็อยูกับเขาทัง้เดือน

ลาบันหลอกลวงยาโคบ
๑๕แลวลา บันก็พูดกับยา โคบวา “หลาน

ตองทํางานกับลุงฟรีๆเพราะเป็นญาติหรือยัง
ไง บอกลุงมาสิวาจะเอาอะไรเป็นคาจางดี”

๑๖ลาบันมีลูกสาวสองคน คนโตชื่อเลอ าห
คนเล็กชื่อราเชล

๑๗ดวงตาของนางเลอาหนารัก *แตราเชล
นัน้มีรูป รางหน าตาที่สวยงามไปหมด ๑๘ยา
โคบรักราเชล เขาจึงพูดวา “ผมจะทํางานให
กับลุงเจ็ดปี เพื่อแลกกับราเชลลูกสาวคนเล็ก
ของลุง”

๑๙ลาบันตอบวา “ลุงจะยกนางใหกับหลาน
ก็ยังดี กวายกใหกับชายอื่น อยูกับลุงที่ น่ี
แหละ”

๒๐ดัง นัน้ยา โคบจึงทํางานเจ็ดปีเพื่อรา เชล
แตสําหรับยาโคบ เจ็ดปีนัน้ก็ดูเหมือนไมกี่วัน
เพราะความรักที่เขามีกับนาง

๒๑แลวยา โคบก็พูดกับลา บันวา “ผม
ทํางานครบแลว ขอยกเมียใหกับผมดวย
เพื่อผมจะไดหลับนอนกับนาง”

๒๒ลา บันก็รวบรวมคนแถว นัน้มาทัง้หมด
และจัดงานเลีย้งใหพวกเขา ๒๓แตในคืนนัน้
เขาไดเอาเลอ าหลูกสาวของเขาไปใหกับยา
โคบ ยา โคบก็ไดหลับนอนกับเลอาห ๒๔ (ลา
บันก็ยกสาว ใชของ ตนชื่อศิลป าหใหเป็นสาว
ใชของเลอาห) ๒๕ ในตอนเชา ยาโคบเห็นวา
เป็นเลอาห ดังนัน้เขาจึงถามลาบันวา “ทําไม
ลุงถึงทํากับผมอยาง น้ี ที่ผมทํางานเจ็ด ปี ก็
เพื่อราเชลไมใชหรือ ลุงหลอกลวงผมทําไม”

๒๖ลาบันตอบวา “คนที่น่ีเขาไมทํากันอยาง
นัน้หรอก ที่จะใหน องสาวแตงงานกอนพี่สาว
๒๗ขอ ใหครบเจ็ดวันของงาน แตงงาน †กับ
คน พี่กอนนะ แลวลุงจะยกคน นองใหกับ
หลาน แลวหลานจะทํางานตอบแทนใหกับ
ลุงอีกเจ็ดปี”

๒๘ยา โคบก็ทํา ตาม และรอใหครบเจ็ดวัน
สําหรับเลอ าห แลวลา บันก็ยกรา เชลลูกสาว
ของเขาใหเป็นเมียยาโคบ ๒๙ (ลาบันไดยกบิล
ฮาหสาว ใชของ เขาใหเป็นสาว ใชของรา เชล)
๓๐แลวยา โคบก็รวมหลับ นอนกับรา เชลดวย
ยาโคบรักราเชลมากกวาเลอาห แลวยาโคบก็
ทํางานใหกับลาบันอีกเจ็ดปี

ครอบครัวของยาโคบเติบโตขึน้
๓๑พระ ยาหเวหเห็นวา ยา โคบเกลียดเลอ

าห พระองคจึงเปิดครรภของเลอ าห แตรา
เชลเป็นหมัน

๓๒นางเลอ าหก็ตัง้ ทองและคลอดลูกชาย
นางตัง้ ชื่อเขาวารู เบน ‡เพราะนางพูดวา
“พระ ยาหเวหมอง เห็นความอัปยศอดสูของ
ฉันจริงๆ ตอนน้ีสามีของฉันตองรักฉันแนๆ”

๓๓ เลอาหก็ตัง้ทองอีก และคลอดลูกชายอีก
คนหน่ึง นางพูดวา “เพราะพระยาหเวหไดยิน
วาฉันเป็นที่เกลียด ชัง พระองคจึงใหลูกชาย
คนน้ีกับฉัน” แลวนางจึงตัง้ชื่อเด็กวาสเิมโอน
¶

*๒๙:๑๗ ดวงตาของนางเลอาหนารัก นารัก หรือออนโยน หรืออาจจะเป็นไดอีกอยางหน่ึง
วา “ดวงตาของนางเลอาหออนแอไมคอยดี”
†๒๙:๒๗ เจ็ดวันของงานแตงงาน งานแตงงานจะฉลองกันเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห
‡๒๙:๓๒ รูเบน ชื่อน้ีออกเสียงคลายกับคําที่มีความหมายวา “ดูสิ ลูกชายหน่ึงคน”
¶๒๙:๓๓ สิเมโอน คําน้ีเหมือนกับคําที่มีความหมายวา “พระองคไดยิน”
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๓๔ เลอ าหไดตัง้ ทองอีก และคลอดลูกชาย
อีกคน นางพูดวา “คราวน้ีสามีฉันตองใกลชิด
กับฉัน เพราะฉันคลอดลูกชายใหกับเขาถึง
สามคน” นางจึงตัง้ชื่อลูกชายคนน้ีวาเลวี *

๓๕แลวเลอ าหก็ตัง้ ทองอีก และคลอด
ลูกชายอีกคนหน่ึง นางพูดวา “ครัง้ น้ีฉันจะ
สรรเสริญพระยาหเวห” นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวา
ยูดาห แลวนางก็ไมมีลูกอีก

๓๐ ๑ เมื่อรา เชลเห็นวานางไมสามารถ
มีลูกใหกับยา โคบได รา เชลก็เริ่ม

อิจฉาพี่สาว นางจึงพูดกับยาโคบวา “ใหฉันมี
ลูกบางสิ ไมอยางนัน้ฉันขอตายดีกวา”

๒ยา โคบจึงโกรธรา เชล แลวพูดวา “พี่
ไมใชพระเจา พระองคตาง หากที่ทําใหน อง
ไมมีลูก”

๓แลวนางพูดวา “น่ีสาว ใชของฉัน บิล
ฮาห พี่เขาไปนอนกับนางก็แลว กัน เพื่อวา
นางจะไดมีลูกใหกับฉัน และฉันจะไดสราง
ครอบครัวของฉันผานทางนาง”

๔แลวนางรา เชลจึงยกบิล ฮาหสาว ใชของ
นางใหเป็นเมียของยาโคบ แลวยาโคบเขาไป
รวมหลับนอนกับนาง ๕บิลฮาหก็ตัง้ทองและ
คลอดลูกชายใหกับยาโคบ

๖ รา เชลพูดวา “พระเจาตัดสินเขา ขางฉัน
และพระองคก็ไดยิน เสียงฉันดวย พระองค
ไดใหลูกชายกับฉันหน่ึงคน” นางจึงตัง้ ชื่อ
เด็กวาดาน †

๗แลวบิลฮาหสาวใชของราเชลก็ตัง้ทองอีก
และคลอดลูกชายคนที่สองใหกับยาโคบ ๘ รา
เชลพูดวา “ฉันไดตอสูอยาง หนักกับพี่ สาว
ของฉัน และฉันก็ชนะ” นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวา
นัฟทาลี ‡

๙ เมื่อเลอ าหเห็นวานางไมมีลูกแลว นาง
จึงยกสาว ใชของนาง ชื่อศิลป าหใหเป็นเมีย

ยาโคบ ๑๐แลวศิลปาหสาวใชของเลอาห ได
คลอดลูกชายใหกับยา โคบ ๑๑ เลอ าหพูด
วา “โชค ดีจริงๆ” นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวากาด
¶๑๒แลวศิลป าหสาว ใชของเลอ าหก็คลอด
ลูกชายคนที่สองใหกับยา โคบ ๑๓ เลอ าหพูด
วา “ฉันได รับเกียรติจริงๆ” เพราะพวก ผู
หญิงจะตองพูดวา “ฉันมีเกียรติ” แลวนางจึง
ตัง้ชื่อเด็กวาอาเชอร §

๑๔ ในชวงฤดู เก็บ เกี่ยวขาว สาลี รู เบนได
ออกไปในทุง นาและเจอตนแมน เดร็ก **เขา
จึงเอาพวก มันกลับ มาใหเลอ าหแมของ เขา
แลวรา เชลก็พูดกับเลอ าหวา “ขอแบงตน
แมนเดร็กของลูกชายพี่ใหกับฉันบางสิ”

๑๕แตเลอ าหตอบรา เชลวา “เธอแยง
สามีฉันไป น่ียังจะมาเอาตนแมน เดร็กของ
ลูกชายฉันไปอีกหรือ”
แลวราเชลพูดวา “ถาอยางนัน้ ฉันจะใหเขา

มานอนกับพี่คืน น้ี เพื่อแลกกับตนแมนเดร็ก
ของลูกพี่”

๑๖ เมื่อยา โคบกลับมาจากทอง ทุงในตอน
เย็น เลอาหออกไปพบเขาแลวพูดวา “คืนน้ีพี่
ตองมานอนกับฉัน เพราะฉันไดจายคาจางให
กับพี่แลวดวยตนแมน เดร็กของลูกชายฉัน”
ยาโคบจึงไปรวมหลับนอนกับนางในคืนนัน้

๑๗พระยาหเวหไดตอบคําอธิษฐานของเลอ
าห นางจึงตัง้ ทองอีก และคลอดลูกชายคน
ที่หา ๑๘นางพูดวา “พระเจาไดใหบําเหน็จกับ
ฉัน เพราะฉันไดยกสาว ใชของฉันใหกับสามี
ฉัน” แลวนางจึงตัง้ชื่อเด็กวาอิสสาคาร ††

๑๙แลวเลอ าหก็ตัง้ ทองอีก และคลอด
ลูกชายคนที่หกใหยา โคบ ๒๐นางพูดวา
“พระองคไดใหของ ขวัญที่ ดีกับ ฉัน คราว น้ี
สามีฉันจะตองให เกียรติกับ ฉัน เพราะฉันได

*๒๙:๓๔ เลวี คําน้ีเหมือนกับคําที่มีความหมายวา “รวมดวย” “ไปดวยกัน” หรือ “สนิทสนม”
†๓๐:๖ ดาน ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ตัดสิน” หรือ “พิจารณา”
‡๓๐:๘ นัฟทาลี ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ฉันตอสูดิน้รน”
¶๓๐:๑๑ กาด ในภาษาฮีบรูหมายถึง “โชคดี”
§๓๐:๑๓ อาเชอร มีเสียงคลายกับคําในภาษาฮีบรูวา “มีเกียรติ”
**๓๐:๑๔ ตนแมนเดร็ก เป็นไมดอกชนิดหน่ึงที่ประชาชนเชื่อกันวาจะชวยใหผูหญิงตัง้ทอง
ได คําวา “แมนเดร็ก” อาจหมายถึง “ดอกไมแหงความรัก” ก็ได
††๓๐:๑๘ อิสสาคาร ในภาษาฮีบรูหมายถึง “รางวัล” หรือ “เงินเดือน”
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คลอดลูกชายใหกับเขาถึงหกคน” แลวนาง
จึงตัง้ชื่อเด็กวาเศบูลุน *

๒๑ตอมาเลอาหก็คลอดลูกสาว และตัง้ ชื่อ
เธอวาดีนาห

๒๒แลวพระเจาก็ไดระลึกถึงรา เชล และ
ตอบคําอธิษฐานของนาง และพระองคทํา
ใหนางสามารถมีลูกได †๒๓แลวรา เชลก็ตัง้
ทองและคลอดลูกชาย นางพูดวา “พระเจา
ไดเอาความอับอายขาย หน าของฉันไปแลว”
๒๔นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวาโย เซฟ ‡นางพูดวา
“ขอพระ ยาหเวหเพิ่มลูกชายใหกับฉันอีก
หน่ึงคน”

ยาโคบรํ่ารวยขึน้
๒๕ เมื่อราเชลคลอดโยเซฟแลว ยาโคบพูด

กับลา บันวา “ขออนุญาตใหผมกลับไปบาน
เกิดของผมดวย ๒๖ขอพวก เมียๆและลูกๆ
ของผมดวย ผมไดทํางานชดใชใหกับลุงแลว
สําหรับพวก เขา ขอยกพวก เขาใหกับผม
เถอะ แลวผมจะไดไป ลุงก็รูอยูแลววาผมได
ทํางานหนักแคไหนใหกับลุง”

๒๗แลวลาบันจึงพูดกับยาโคบวา “ขอใหลุง
พูดอะไรหนอยไดไหม ที่พระยาหเวหอวยพร
ใหลุงรํ่ารวยขึ้นมาน้ี ¶เป็นเพราะหลานอยูกับ
ลุง” ๒๘แลวลาบันพูดวา “บอกลุงมาเถอะ เจา
จะใหจายคาแรงยังไง แลวลุงจะจายให”

๒๙ยา โคบตอบวา “ลุงก็รูวา ผมทํางาน
หนักแค ไหนใหกับลุง และลุงก็รูวาผมเอาใจ
ใสดูแลฝูง สัตวของลุงดีขนาด ไหน ๓๐กอน
ผมมา ลุงมีแคฝูง สัตวเล็กๆ แตตอน น้ีมัน
เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล ไมวาผมจะหันไปทาง
ไหนก็ตามพระ ยาหเวหก็ไดอวยพรใหกับลุง
แตตอน น้ีถึงเวลาแลวที่ผมจะตองทํางาน
สรางครอบครัวของผมเอง”

๓๑ลาบันพูดวา “แลวลุงควรจะใหอะไรกับ
เจาดี”
ยา โคบตอบวา “ลุงไม ตองใหอะไรกับผม

เลย ถาลุงยอมทําอยาง น้ีใหกับผม ผมก็จะ
กลับไปดูแลฝูง สัตวใหกับลุงเหมือน เดิม
๓๒ ในวัน น้ีผมจะเขาไปสํารวจฝูง สัตวของ
ลุง แกะทุกตัวที่เป็นจุดเป็นดาง มีลายตาม
ตัว และแกะดําทุกตัว รวมทัง้แพะตัวเมียที่
เป็นจุดเป็นดาง มีลายตามตัว ผมก็จะแยก
ออกมาจากฝูง พวก มันจะเป็นคาแรงของ
ผม ๓๓ ในอนาคต ลุงจะไดเห็นงายๆวาผม
ซื่อสัตยหรือ เปลา ลุงก็แคมาตรวจดูคาแรง
ของผม ถาเห็นแพะตัวไหนไมเป็น จุดเป็น
ดาง หรือมีลายตามตัว หรือพบแกะตัวไหนที่
ไมใชแกะดํา อยูกับผม ก็ถือวาขโมยมา”

๓๔แลวลา บันก็พูดวา “ตกลงตาม ที่หลาน
พูด” ๓๕แตในวันนัน้ลาบันไดแอบคัดเอาแพะ
ตัวผูและตัวเมียที่เป็นจุดเป็นดาง และมีลาย
ตาม ตัว ทุก ตัวที่ มีจุด ขาว และลูก แกะดํา
ทุกตัว เขาแอบแยกพวกมันออกมา แลวเอา
ไปใหพวกลูกชายของเขาเลีย้ง ๓๖แลวลาบัน
ก็เอาสัตวพวกน้ีไปเลีย้งอีกที่หน่ึง ที่ตองเดิน
ทางไปสามวัน เพื่อใหหางจากยาโคบ แตยา
โคบก็เฝ าดูแลฝูงสัตวของลาบันที่เหลืออยู

๓๗แลวยาโคบตัดกิ่งไมสดของตนไค §ตน
อัล มอน ต **และพวกตน เปล น ††แลว
เขาก็ลอกเอาเปลือก ไมออก เพื่อใหเห็นเน้ือ
ไมสี ขาวดาน ใน ๓๘และเขาก็เอากิ่ง ไมพวก
นัน้ที่ลอกเปลือกออกแลว ไปวางไวในรางน้ํา
ตางๆตรงหน าฝูงสัตว ตรงบริเวณที่มีน้ําที่ฝูง
สัตวจะมาดื่ม น้ํากัน และฝูง สัตวก็ผสมพันธุ
กัน ตอนที่พวกมันมาดื่ม น้ํา ๓๙ เมื่อฝูงแพะ
ผสมพันธุกันตรงหน ากิ่งไมนัน้ มันก็ออกลูก
มาเป็นลาย เป็นจุดเป็นดางกัน

*๓๐:๒๐ เศบูลุน ในภาษาฮีบรูหมายถึง “การสรรเสริญ” หรือ “การใหเกียรติ”
†๓๐:๒๒ ทําใหนางสามารถมีลูกได แปลตรงๆไดวา “ไดเปิดมดลูกของนาง”
‡๓๐:๒๔ โยเซฟ ในภาษาฮีบรูหมายถึง “การเพิ่ม” หรือ “การสะสม” หรือ “การรวบรวม”
¶๓๐:๒๗ ที่พระยาหเวห … ขึน้มานี้ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “จากการดูโชคชะตา ลุงถึง
รูวาที่พระยาหเวหไดอวยพรใหลุง”
§๓๐:๓๗ ตนไค ไมชนิดหน่ึง ตัง้ตรง ใบหนา
**๓๐:๓๗ ตนอัลมอนต ตนไมชนิดหน่ึง เมล็ดคลายถัว่ลิสง
††๓๐:๓๗ ตนเปลน ตนไมชนิดหน่ึงมีผลกลมๆติดกันเป็นพวง ปกติแลวเปลือกดานนอกจะ
ลอกออก
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๔๐ยา โคบก็แยกแกะออกมาไวตาง หาก
เขาทําใหฝูงแกะหันไปทางกิ่งที่มีลายดําๆ ทํา
ใหแกะเกิดออกมาสีดําทุกตัวในฝูงของลาบัน
ยา โคบก็เลยแยกฝูงสัตวออกมาเป็นของ เขา
เอง ไม ไดรวมอยูกับของลาบัน ๔๑ เมื่อ ไหร
ก็ตามที่สัตวตัวที่แข็ง แรงผสม พันธุกัน ยา
โคบก็จะวางกิ่งไมพวกนัน้ในรางน้ํา ตรงหน า
พวกมัน เพื่อวาพวกสัตวจะไดผสมพันธุกัน
ตรงหน ากิ่ง ไมพวก นัน้ ๔๒แตเวลาสัตวที่
ออนแอผสมพันธุกัน ยาโคบก็ไมไดเอากิ่งไม
มาวาง ดังนัน้สัตวตัวที่ออนแอที่เกิดมาก็เป็น
ของลา บัน สวนตัวที่แข็ง แรงก็เป็นของยา
โคบ ๔๓แลวยา โคบก็กลายเป็นคนที่รํ่ารวย
มหาศาล เขามีฝูงสัตวที่ใหญมาก มีพวกทาส
ชายหญิง มีทัง้ฝูงอูฐ และฝูงลา

ยาโคบหลบหนีจากลาบัน

๓๑ ๑ยา โคบไดยินพวก ลูกชายของลา
บันคุยกันวา “ยา โคบเอาทุก สิ่งทุก

อยางที่เป็นของพอพวกเราไปหมดแลว และ
ที่เขารํ่ารวยอยูน้ี ก็มาจากของพอพวก เรา
ทัง้ นัน้” ๒แลวยา โคบสังเกตเห็นสีหน าและ
แววตาของลา บันที่ มีตอเขานัน้เปลี่ยนไปไม
เหมือนเดิม ๓แลวพระยาหเวหพูดกับยาโคบ
วา “กลับไปยังแผน ดินของบรรพบุรุษเจา
และครอบครัวของเจาไดแลว เราจะอยูกับ
เจา”

๔ยา โคบจึงเรียกคนไปตามรา เชลและเลอ
าหใหมาเจอกันที่ฝูงสัตวในทองทุง ๕ยาโคบ
บอกกับพวก เขาวา “พี่สังเกตเห็นสีหน าของ
พอพวกนองที่ มีตอพี่นัน้เปลี่ยนไปไมเหมือน
เดิม แตพระเจาของพอ พี่อยูกับพี่ ๖นองก็
รูวาพี่ไดทํางานใหกับพอของนองอยางเต็ม
ที่ ๗แตพอของนองโกงพี่ และเปลี่ยนแปลง
คาแรงของพี่เป็นสิบ ครัง้แลว แตพระเจาไม
ปลอยใหเขาทํารายพี่หรอก

๘ถาลา บันพูดวา ‘สัตวทุก ตัวที่เป็น จุดจะ
เป็นคา จางของเจา’ สัตวทุก ตัวก็ออกลูกมา
เป็นจุด ถาเขาพูดวา ‘สัตวทุกตัวที่เป็นลายจะ
เป็นคา จางของเจา’ สัตวทุก ตัวก็ออกลูกมา
เป็นลาย ๙พระเจาไดเอาฝูงสัตวของพอน อง
ไป และเอามาใหกับพี่

๑๐ ในชวงฤดูที่สัตวผสม พันธุกันนัน้ พี่ได
ฝันเห็นฝูง แพะตัวผูที่กําลังผสม พันธุกันนัน้
เป็นจุด เป็นดาง และมีลายตามตัว ๑๑และ
ทูตสวรรคของพระเจาพูดกับพี่ในความฝันวา
‘ยาโคบ’ แลวพี่ก็ตอบวา ‘ผมอยูน่ีครับ’

๑๒ทูตสวรรคพูดวา ‘มองดูสิ แพะตัวผูทุก
ตัวที่กําลังผสมพันธุกันนัน้มีลาย เป็นจุดและ
เป็น ดาง เพราะเราไดเห็นทุก สิ่งทุก อยาง
ที่ลา บันไดทํากับเจา ๑๓ เราเป็นพระเจาแหง
เบธ เอลที่ที่เจาไดเจิมเสา หิน และที่ที่เจาได
สาบานกับเรา บัดน้ี ลุกขึ้น และไปจากที่น่ีซะ
และกลับไปยังแผนดินของครอบครัวเจา’”

๑๔แลวรา เชลและเลอ าหตอบยา โคบวา
“พอของเราไมมีอะไรเหลือใหกับเราทัง้สอง
คนแลวเมื่อเขาตาย ๑๕ เขาทํากับเราเหมือน
คนตางชาติ เพราะเขาไดขายเราใหกับพี่
แลวใช เงินที่ควร จะเป็นของ เราไปจนหมด
แลว ๑๖ความมัง่คัง่ทัง้หมดที่พระเจาไดเอา
ไปจากพอของเรา อันที่ จริงแลวมันเป็นของ
เราและลูกๆของ เรา ตอน น้ีใหพี่ทําทุก อยาง
ตามที่พระเจาบอกพี่เถิด”

๑๗แลวยา โคบก็ลุก ขึ้น และใหพวก ลูก
เมียของ เขาขึ้นขี่อูฐ ๑๘แลวยา โคบไดตอน
พวกสัตวเลีย้งทัง้หมด รวม ทัง้เอาทรัพยสิน
ทัง้หมดที่เขาหาไดตอน ที่อยูปัด ดาน อา รัม
เดินทางไปหาอิสอัคพอของเขาในแผนดินคา
นาอัน

๑๙ ในเวลา นัน้ลา บันไดออกไปตัดขน แกะ
จากฝูงแกะของเขา และราเชลไดขโมยพวก
พระประจําครอบครัวของพอนางไปดวย

๒๐ยาโคบหลอกลาบันชาวอารัม คือไมยอม
บอกลาบันวาเขากําลังจะจากไป ๒๑ยาโคบรีบ
หนีไปพรอมกับทุกอยางที่เขามี เขาเริ่มออก
เดินทางและขามแมน้ํายู เฟรติ ส มุงหน าไป
ยังแถบเนินเขากิเลอาด

๒๒ ในวัน ที่สาม มีคนมาบอกลา บันวายา
โคบไดหลบหนีไปแลว

๒๓ลา บันจึงพาญาติ พี่ น องออกไล ตามยา
โคบไปถึงเจ็ดวัน และก็ตามยาโคบทันที่แถบ
เนินเขากิเลอาด ๒๔ ในคืนนัน้พระเจาไดมาหา
ลาบันชาวอา รัมในความ ฝัน พระองคพูดกับ
ลาบันวา “ระวังใหดี อยาไดขูทํารายยาโคบ
*”

*๓๑:๒๔ อยาไดขูทํารายยาโคบ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ไมตองพูดอะไรทัง้นัน้ ไมวา
จะดีหรือไมดีก็ตาม”
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การคนหาพวกพระที่ถูกขโมยมา
๒๕ลา บันไดไลตามยา โคบมาทัน ยา โคบ

ตัง้เต็นทอยูในแถบเนินเขา และลาบันไดตัง้
เต็นทของเขาอยูในแถบเนินเขากิเลอาด

๒๖ลา บันพูดกับยา โคบวา “น่ีเจาทําอะไร
ลงไป เจาหลอก ลวงลุงทําไม และเจาได
พาลูกสาวของลุงหนีมาเหมือนเชลย ศึก
๒๗ทําไมเจาตองหลบ หนีมา และหลอก ลวง
ไม ยอมบอกลุง ถาเจาบอกลุง ลุงจะไดจัด
งาน เลีย้ง สงเจาอยางสนุกสนานครื้นเครง
ดวยเสียง เพลงจากกลอง รํามะนาและพิณ
*๒๘ เจายังไม ใหลุงจูบ ลาพวก หลานๆและ
ลูกสาวของลุงดวย เจาทําตัวโงจริงๆ ๒๙ลุง
มีอํานาจที่จะทํารายพวก เจา แตเมื่อ คืน น้ี
พระเจาของพอเจาไดมาบอกกับลุงวา ‘ระวัง
ให ดี อยาไดขูทํารายยา โคบ’ ๓๐แตตอน น้ี
เจาก็ไดจากมาแลว เพราะคิดถึงบานของพอ
เจามาก แตทําไมเจาถึงตองขโมยพวก พระ
ประจําบานของลุงมาดวย”

๓๑ยาโคบตอบลาบันวา “ที่ผมตองหนีมาก็
เพราะผมกลัว เพราะผมคิด วาลุงจะตองยึด
เอาลูกสาวทัง้สองคนของลุงคืนไปจากผมแน
๓๒แตถาลุงเจอพระของลุงอยูกับใคร คนๆ
นัน้จะตองตาย ใหพวก ญาติๆของลุงเป็น
พยาน ชีเ้ลยถาลุงเห็นอะไรที่เป็นของลุงแลว
มาอยูที่น่ีกับผม ลุงเอากลับไปไดเลย” แตยา
โคบไมรูวาราเชลไดขโมยพระพวกนัน้มา

๓๓ลาบันจึงเขาไปในเต็นทของยาโคบ ของ
เลอ าห และของสาว ใชทัง้สองคนดวย แต
หาไม เจอ แลวลา บันออกจากเต็นทของเลอ
าห แลวเขาไปในเต็นทของราเชล ๓๔ตอนนัน้
ราเชลไดเอาพระพวกนัน้ไปซอนไวในอานอูฐ
และนัง่ทับพวก มันไว ลา บันคลําหาไปทัว่
เต็นทแตไมพบ

๓๕ รา เชลพูดกับพอวา “อยาโกรธฉันเลย
นะพอ ที่ฉันไมไดยืนขึ้นมาตอนรับพอ เพราะ
ฉันกําลังมีประจํา เดือนอยู” ลา บันไดคนหา
จน ทัว่ แตไม พบพระประจํา บานพวก นัน้

๓๖ยา โคบจึงโกรธ และไดตอวาลา บัน ยา
โคบถามลา บันวา “ผมไดทําผิดอะไรราย
แรงหรือ ผมไดทําบาปอะไรลงไป ลุงถึงได
ไล ตามผมมาอยางน้ี ๓๗ถึง แมวาลุงไดคลํา
หาของๆผมจน ทัว่แลว ลุงก็หาอะไรที่เป็น
ของลุงไม พบเลยสัก ชิน้ ถาพบก็เอามันออก
มาวางตอ หน าญาติของผมและญาติของลุง
เลย แลวใหพวก เขาตัดสินระหวางเราสอง
คน ๓๘ตลอดยี่สิบ ปีที่ผมอยูกับลุง แกะและ
แพะตัวเมียสักตัวก็ไม เคยแทงลูก และผมก็
ไม เคยกินแกะตัวผูจากฝูงของลุงเลย ๓๙ทุก
ครัง้ที่สัตวของลุงถูกสัตวปากัดกิน ผมก็ยอม
ชดใชคา เสียหายเอง ไม เคยเอาซากมาใหลุง
ดู แลวบอกวาผมไมผิด ลุงใหผมตองรับผิด
ชอบอยูดี ไม วามันจะถูกขโมยไปจากผม
ตอนกลาง วันหรือกลาง คืน ๔๐ ในตอนกลาง
วันผมถูกแสงแดดแผด เผาจนหมด แรง ใน
ตอนกลาง คืนผมก็หนาว เหน็บจนนอนไม
หลับ ๔๑ตลอดยี่สิบปีน้ีที่ผมอยูในบานของลุง
ผมไดทํางานอยางหนัก สิบ สี่ ปีแรกเพื่อแลก
กับลูกสาวสองคนของลุง และอีกหก ปี หลัง
เพื่อฝูง สัตวของลุง และลุงก็เปลี่ยนคา จาง
ของผมเป็นสิบ ครัง้ ๔๒ถาพระเจาของพอผม
พระเจาของอับราฮัม พระองคผูที่อิสอัคเกรง
กลัว †ไมไดอยูฝ ายผมแลวละก็ ตอนน้ีลุงคง
สงผมกลับไปมือเปลาแนๆ พระเจาไดเห็นถึง
ความยากลําบากและงาน หนักที่ผมลงมือทํา
พระองคถึงไดเตือนลุงเมื่อคืนน้ี”

ยาโคบกับลาบันทําขอตกลงกัน
๔๓แลวลาบันตอบยาโคบวา “พวกลูกสาว

น้ีก็เป็นลูกสาวของลุง พวก เด็ก น้ีก็เป็นเด็ก
ของ ลุง ฝูง สัตวพวก นัน้ก็เป็นฝูง สัตวของ
ลุง ทุกสิ่งทุกอยางที่เจาเห็นก็เป็นของลุงทัง้
นัน้ แตวัน น้ีลุงจะทําอะไรไดกับลูกสาวพวก
น้ีของลุง หรือเด็กๆที่พวก เขาเกิดมา ๔๔มา
เถิด ใหเรามาทําขอ ตกลงกันระหวางเจากับ
ลุง ‡และขอใหมีพยานระหวางเจากับลุง”
๔๕ยา โคบไดเอาหินมากอนหน่ึงตัง้ ขึ้นเป็น

*๓๑:๒๗ ดวยเสียงเพลงจากกลองรํามะนาและพิณ เหมือนพิธีตอนรับของชาวไทยที่มักมี
ขบวนรํากลองยาวและคอยตอนรับ
†๓๑:๔๒ พระองคผูที่อิสอัคเกรงกลัว หรืออาจจะแปลไดอีกวา “พระเจาอันนาเกรงขามของ
อิสอัค”
‡๓๑:๔๔ ทําขอตกลงกันระหวางเจากับลุง หรือ “และใหขอตกลงน้ีเป็นพยานระหวางพวก
เรา”
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แทง หิน ๔๖แลวยา โคบก็พูดกับญาติๆของ
เขาวา “ไปเก็บกอนหินมารวมกันที่ น่ี” แลว
พวก เขาไดไปเก็บกอนหินมารวมกันจนเป็น
กอง แลวพวก เขาไดกินอาหารกันขางกอง
หินนัน้ ๔๗ลา บันจึงเรียกสถาน ที่นัน้วา “เย
การ สห ดูธา” *สวนยา โคบเรียกมันวา “กา
เลเอด” †๔๘แลวลาบันพูดวา “ในวันน้ี กอง
หินน้ีไดเป็นพยานระหวางเจากับลุง” ดัง
นัน้มันจึงมีชื่อเรียก วา “กา เล เอด” ๔๙และ
“มิส ปาห” ‡เพราะลา บันพูดวา “ขอใหพระ
ยาหเวหเฝ า ดูระหวางเจากับลุง ตอน ที่เรา
แยกจากกัน ๕๐ถาเจาทํารายลูกสาวทัง้สอง
คนของลุง หรือถาเจาเอาเมียอื่นอีกนอก
เหนือจากลูกสาวของลุง ถึงแมจะไมมีใครอยู
กับพวก เราก็ตาม ใหจํา ไววาพระเจาไดเป็น
พยานระหวางเจากับลุง” ๕๑ลา บันพูดกับยา
โคบวา “ดูกอง หินและเสา หินที่เราไดตัง้ขึ้น
มาไวระหวางเราสิ ๕๒กอง หินน้ีก็เป็นพยาน
เสาหินน้ีก็เป็นพยาน วาลุงจะไมขามกองหิน
น้ีไปฝ่ังเจา และเจาก็จะไม ขามกอง หินและ
เสา หินน้ีมาฝ่ังลุง เพื่อทํารายกัน ๕๓ขอ ให
พระเจาของอับ รา ฮัมและพระเจาของนา โฮร
(พระเจาของบรรพบุรุษของพวกเขา) ตัดสิน
ระหวางเรา”
ยา โคบไดสาบานในนามของผู ที่อิส อัคพอ

ของ เขาเกรงกลัว ๕๔แลวยา โคบไดถวาย
เครื่องบูชาบนภูเขา นัน้ และเชิญญาติๆของ
เขามารวมกินอาหารกัน พวก เขาก็ไดมา
กินอาหารกัน และคาง คืนอยูบนภูเขา นัน้
๕๕ลาบันตื่นแตเชาตรู และจูบลาหลานๆและ
ลูกสาวทัง้สอง คน และเขาก็อวยพรใหกับ
พวก เขา แลวลา บันไดเดิน ทางกลับไปยัง
บานของตน

ยาโคบเตรียมตัวเจอเอซาว

๓๒ ๑ยา โคบไปตามทางของ เขา พวก
ทูต สวรรคของพระเจาไดมาพบเขา

๒ เมื่อยา โคบเห็นพวกทูต สวรรคนัน้ เขาพูด
วา “น่ีคือคายของพระเจา” ¶เขาจึงเรียก
สถานที่นัน้วา “มาหะนาอิม” §

๓แลวยา โคบไดสงพวกผู สง ขาวไปลวง
หน าเขา เพื่อไปหาเอ ซาวพี่ ชายของ เขา ที่
แควนเสอีรในเมืองเอโดม **๔ยาโคบสัง่พวก
เขาวา “ใหพูดอยาง น้ีกับเอซาวเจา นายของ
ฉันวา ‘น่ีคือสิ่งที่ยา โคบ ผูรับ ใชของทาน
กลาวคือ “น องไดอาศัยอยูกับลาบัน ในฐานะ
คนตางชาติมาจนถึงเดี๋ยว น้ี ๕นองมีทัง้ฝูง
วัว ฝูงลา ฝูงแกะ และทาสชายหญิงมากมาย
และนองสง ขาวน้ีมาบอกกับพี่ เจา นายของ
นอง เพื่อใหพี่ยอมรับ”’”

๖พวกผู สง ขาวกลับมาหายา โคบและบอก
วา “พวกเราไปหาเอซาวพี่ชายของทานแลว
เขากําลังมาหาทาน พรอมกับคนสี่รอยคน”

๗ยาโคบกลัวมากและเครียดดวย เขาจึงได
แบงคนที่มากับเขา รวม ทัง้ฝูง สัตว ฝูง วัว
และพวก อูฐ ออกเป็นสองกลุม ๘ เขาคิด วา
“ถาเอซาวมาพบกลุมแรกและทําลายมัน อีก
กลุมที่เหลือจะไดหนีทัน”

๙แลวยา โคบจึงพูดวา “พระเจาของอับ รา
ฮัม พระเจาของอิส อัคพอของขาพเจา พระ
ยาหเวห พระองคบอกกับขาพเจาวา ‘กลับไป
ยังประเทศและครอบครัวของเจา แลวเราจะ
ทําใหเจาเจริญรุงเรือง’ ๑๐ขาพเจาไมสมควร
ที่จะไดรับความรัก ความซื่อสัตย ที่พระองค
มอบ ใหกับขาพเจาผูรับ ใชของพระองคเลย
เพราะตอน ที่ขาพเจาขามแมน้ําจอรแดนน้ี
ไปนัน้ ขาพเจามีแคไมเทาอันเดียว แตเดี๋ยว
น้ีขาพเจาเจริญขึ้นจนเป็นสองกลุม ๑๑ ได
โปรดชวยขาพเจาใหรอดพนจากเงื้อม มือ
ของเอซาวพี่ชายของขาพเจาดวยเถิด เพราะ
ขาพเจากลัววาเขาจะมาฆาขาพเจา รวม ทัง้
แมทัง้ หลายกับเด็กๆดวย ๑๒แตพระองค
บอกวา ‘เราจะทําใหเจาเจริญรุงเรืองอยาง
แนนอน และเราจะทําใหเจามีลูก หลาน

*๓๑:๔๗ เยการสหดูธา ในภาษาอารเมค หมายถึง “กองหินแหงขอตกลง”
†๓๑:๔๗ กาเลเอด ในภาษาฮีบรู หมายถึง “กองหินเตือนใจ”
‡๓๑:๔๙ มิสปาห คําน้ีหมายถึง “หอคอยสําหรับเฝ าดู”
¶๓๒:๒ น่ีคือคายของพระเจา หรือ “น่ีคือกองทัพของพระเจา”
§๓๒:๒ มาหะนาอิม หมายถึง “คายสองคาย” คายหน่ึงเป็นของยาโคบ อีกคายหน่ึงเป็นของ
ทูตสวรรค เหมือนกับวาทูตสวรรคมาตัง้คายอยูใกลๆคายของยาโคบ
**๓๒:๓ เมืองเอโดม ประเทศทางตะวันออกของยูดาห
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มากมาย เหมือนเม็ดทรายในทะเลที่ไมมีวัน
นับไดหมด’”

๑๓แลวยา โคบก็คาง คืนอยูที่ นัน่ เขาได
เลือกของ ขวัญใหกับเอ ซาวพี่ ชายของ เขา
เขาคัดพวกมันออกมาจากสิ่งที่มีอยูในมือเขา
๑๔คือแพะตัว เมียสอง รอยตัวและแพะตัวผู
ยี่สิบตัว แกะตัวเมียสองรอยตัวและแกะตัวผู
ยี่สิบตัว ๑๕อูฐตัวเมียสามสิบตัวพรอมกับลูก
ของมัน วัวตัว เมียสี่ สิบตัวและวัวตัวผูสิบตัว
ลาตัว เมียยี่สิบตัวและลาตัวผูสิบตัว ๑๖ยา
โคบจึงจัดฝูง สัตวแตละฝูงแยกตาง หากจาก
กัน และมอบใหคนรับใชของเขาดูแล แลวยา
โคบพูดกับคนรับ ใชวา “ลวงหน าเราไปกอน
และใหฝูง สัตวแตละ ฝูงอยูหางๆ กัน” ๑๗ยา
โคบสัง่กับคนใชของกลุมแรกวา “เมื่อเอซาว
พี่ชายเราเห็นเจาและถามวา ‘เจาเป็นคนของ
ใคร จะไปไหน และสัตวพวกน้ีที่อยูตรงหน า
เจาเป็นของใคร’ ๑๘ก็ใหเจาตอบวา ‘พวกมัน
เป็นของยา โคบผูรับ ใชของทาน ยา โคบสง
ของขวัญน้ีมาใหทาน เอซาวเจานายของเรา
และโนน ยาโคบกําลังตามหลังพวกเรามา’”

๑๙ยา โคบไดสัง่คนใชในกลุมที่สอง กลุม
ที่สาม และคนใชทัง้หมดที่เดินตามฝูง สัตว
พวกนัน้ ใหพูดเหมือนๆกัน คือ “พวกเจาตอง
พูดอยาง น้ีกับเอ ซาวเมื่อเจาพบเขา ๒๐และ
เจาตองพูดดวยวา ‘โนน ไง ยา โคบผูรับ ใช
ทานกําลังตามหลังพวกเรามา’”
เพราะยา โคบคิด วา “ฉันจะระงับความ

โกรธของ เขาดวยของ ขวัญที่ลวง หน าไป
กอนฉัน หลังจากนัน้ฉันจะพบเขาตอ หน า
บางทีเขาอาจจะยกโทษใหฉัน” ๒๑ดังนัน้ของ
ขวัญจึงลวง หน ายา โคบไปกอน สวนตัว เขา
เองยังคงคางคืนอยูในคายในคืนนัน้

๒๒ ในคืน นัน้ ยา โคบไดลุก ขึ้นมา พา
เมียทัง้สองคนของ เขา รวม ทัง้สาว ใชทัง้
สองคน และลูกทัง้สิบ เอ็ดคน ลุยตรงทาง
ขามของแมน้ํายับบอกไป ๒๓ยา โคบพาพวก
เขาออกมาและสงพวกเขาขามแมน้ําไป และ
สงทรัพยสินทุกอยางที่เขามี อยูขามแมน้ําไป
ดวย

การตอสูกับพระเจา
๒๔ เหลือยา โคบเป็นคน สุดทายที่ยังไม ได

ขามไป มีชายคน หน่ึงมาปลํ้า สูกับเขาจน
ถึงรุง สาง ๒๕ เมื่อชายคน นัน้เห็นวาเขาไม
สามารถที่จะเอาชนะยา โคบได ในระหวางที่
ยังปลํ้าสูกันอยูนัน้ เขาไดตอยไปที่ขอตอตรง
สะโพกขาง หน่ึงของยา โคบ ทําใหขอ ตอนัน้
เคลื่อนไป

๒๖ชายคน นัน้พูดวา “ปลอยเราไปเถิด
เพราะตะวันกําลังขึ้นแลว”
ยา โคบตอบวา “ขาพเจาจะไม ปลอยทาน

ไปหรอก จนกวาทานจะอวยพรใหขาพเจา
กอน”

๒๗ชายคนนัน้ถามยาโคบวา “เจาชื่ออะไร”
ยาโคบตอบวา “ยาโคบ”
๒๘ชายคน นัน้พูดวา “ชื่อของเจาจะไมใช

ยาโคบอีกตอไป แตจะเป็นอิสราเอล *เพราะ
เจาไดตอสูกับพระเจาและมนุษย และเจาก็
ชนะดวย”

๒๙ยา โคบถามวา “ชวยบอกชื่อทาน
หนอย”
แตชายคน นัน้ตอบวา “เจาถามชื่อเรา

ทําไม” และชายคน นัน้ไดอวยพรยา โคบที่
นัน่

๓๐ยา โคบจึงเรียกสถาน ที่นัน้วา “เป นี
เอล” †เขาพูดวา “เพราะเราไดเห็นพระเจา
ซึ่งๆหน า แตเราก็ยังมีชีวิตอยู” ๓๑ตะวันขึ้น
ในขณะที่เขาเดินผานเปนูเอลไป แตเขาเดิน
โขยก เขยกเพราะสะโพกของ เขา ๓๒ เพราะ
อยาง น้ี คนอิสราเอลถึงไม กินเอ็นที่สะโพก
ตรงขอ ตอสะโพก จนถึงทุก วัน น้ี เพราะยา
โคบถูกตอยตรงขอตอที่สะโพก ตรงเสนเอ็น
ที่สะโพก

ยาโคบเจอกับเอซาวอีกครัง้หน่ึง

๓๓ ๑ยา โคบมอง เห็นเอ ซาวกําลังมา
พรอมกับพวกอีกสี่ รอยคน ยา โคบ

จึงแบงเด็กๆใหเลอาห ราเชล และสาวใชทัง้
สองคน ๒ เขาใหสาว ใชทัง้สองกับลูกอยูขาง
หน า ถัดมาเป็นเลอ าหกับลูก และสุดทาย
เป็นราเชลและโยเซฟ

*๓๒:๒๘ อิสราเอล ชื่อน้ีอาจหมายถึง “เขาตอสูกับพระเจา” หรือ “พระเจาตอสู”
†๓๒:๓๐ เปนีเอล ชื่อน้ีหมายถึง “ใบหน าของพระเจา”
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๓สวนตัวเขาเองอยูขางหน าพวกเขา และ
เขากมกราบลงกับพื้นถึงเจ็ดครัง้ จนเขาใกล
พี่ชายของเขา

๔แตเอ ซาววิ่งเขามาหาเขา สวมกอดและ
จูบเขา แลวตางก็รองไห ๕แลวเอ ซาวมอง
เห็นพวกผูหญิงกับลูกๆ เอซาวจึงพูดวา “คน
พวกน้ีที่อยูกับน องเป็นใครกัน”
ยา โคบตอบวา “ลูกๆที่พระเจาได ใหกับ

น องผูรับใชของพี่”
๖สาว ใชทัง้สองคนพรอม กับลูกๆของพวก

นาง ก็เขามาถึงเอซาวและกมกราบลง ๗ เลอ
าหและลูกๆของนางไดเขามาถึงและกม
กราบลง แลวโย เซฟและรา เชลก็เขามาถึง
และกมกราบลง

๘ เอซาวพูดวา “แลวที่พี่เจอระหวางทางมา
ที่น่ีนัน้ น องกําลังจะทําอะไรหรือ”
ยาโคบตอบวา “เพื่อใหพี่ผูเป็นเจานายของ

นองยอมรับนองไง”
๙ เอ ซาวตอบวา “น อง พี่ พี่มีมากมาย

เหลือเฟือแลว เก็บของนองไวเถิด”
๑๐แตยา โคบพูดวา “ไม ไดครับพี่ ถาพี่

ยอมรับนอง ชวยรับของ ขวัญพวก นัน้จาก
มือน องดวย เพราะสําหรับน องแลว ไดมาอยู
ตอ หน าพี่ ก็เหมือนไดมาอยูตอ หน าพระเจา
เพราะพี่ยอมรับนองแลว ๑๑ชวยรับของขวัญ
ที่น องเอามาใหกับพี่ดวยเถิด เพราะพระเจา
ไดเมตตานอง ทําใหน องมีทุก สิ่งทุก อยาง
ที่ตองการ” ยา โคบไดออนวอนใหเอ ซาวรับ
สุดทายเอซาวก็ยอมรับของขวัญนัน้ไว

๑๒ เอซาวพูดวา “ใหพวกเราเดินทางตอไป
ดวยกันเถิด พี่จะเดินทางไปกับนองดวย”

๑๓แตยา โคบบอกเขาวา “พี่ ทาน พี่ก็รูอยู
แลววาพวก เด็กๆนัน้ออนแอ และพวก ฝูง
แพะ แกะ และฝูง วัวกําลังเลีย้งลูก ออนอยู
น องเป็น หวงพวก มัน ถาน องบังคับใหพวก
มันเดินมากเกิน ไปในหน่ึงวัน สัตวทัง้หมดก็
จะตาย ๑๔ขอ ใหพี่ ทานเดิน ทางลวง หน าไป
กอนผูรับ ใชเถิด แลวน องจะเดินตามไปชาๆ
ตามกําลังของสัตวที่อยูขาง หน า และตาม
กําลังของเด็กๆจนกวาจะไปพบพี่เจา นาย
ของนองที่เสอีร”

๑๕ เอ ซาวพูดวา “พี่จะทิง้คนของพี่ไวกับ
น องบาง”
ยา โคบพูดวา “ไม ตองหรอก พี่ ขอ ใหพี่

ยอมรับนองก็พอแลว”
๑๖ ในวัน นัน้เอ ซาวจึงมุง หน ากลับไปที่เส

อีร ๑๗แตยาโคบไปยังสุคคท และเขาไดสราง
บานใหกับตนเองที่ นัน่ และสรางที่พักใหกับ
ฝูง วัวของ เขา เพราะอยาง น้ีเขาจึงตัง้ ชื่อ
สถานที่นัน้วา “สุคคท” *

๑๘ยา โคบจึงไดเดิน ทางจากปัด ดาน อา
รัม มาถึงเมืองเชเคมแผนดินคานาอันอยาง
ปลอดภัย เขาไดตัง้เต็นทอยูทางตะวัน ออก
ของเมืองนัน้ ๑๙ยา โคบไดซื้อสวน หน่ึงของ
ทุง หญาที่เขาไดใชตัง้เต็นทนัน้ จากลูกๆ
ของฮา โมรพอของเชเคม เป็นเงินหน่ึง รอย
เหรียญ ๒๐ยา โคบไดสรางแทน บูชาไวที่
นัน่และไดเรียกมันวา “เอล †พระเจาของ
อิสราเอล”

ดีนาหถูกขมขืน

๓๔ ๑ดี นาห ลูกสาวของเลอ าหและยา
โคบ ไดออกไปเยี่ยมเยียนผู หญิง

ในแควนนัน้ ๒ เชเคมลูกชายของฮาโมรคนฮี
ไวตซึ่งเป็นเจาชายของแควนนัน้ เห็นดีนาห
ก็จับนางไปขมขืน ๓แตเชเคมรูสึกผูกพัน
อยางลึกซึ้งกับดีนาห ลูกของยาโคบ และเขา
หลง รักนาง เขาพยายามพูดออน หวานกับ
นาง เพื่อจะชนะใจนาง ๔ เชเคมพูดกับฮาโมร
พอของ เขาวา “ขอหญิงคน น้ีใหมาเป็นเมีย
ลูกดวยเถิด”

๕ เมื่อยา โคบรูเรื่องที่เชเคมทํารายขมขืนดี
นาหลูกสาวของ เขา ตอน นัน้พวก ลูกๆของ
เขายังดูแลฝูง วัวอยูในทุง ยา โคบจึงรอจน
พวก เขากลับมา ๖ ฮา โมรพอของเชเคมมา
พบยา โคบเพื่อขอเจรจา ๗ เป็นเวลาเดียวกับ
ที่พวกลูกชายของยาโคบกลับมาจากทุง เมื่อ
พวก เขารูวาเกิดอะไรขึ้น พวก เขาก็โมโห
เดือดดาลมาก เพราะเชเคมไดทําสิ่งชัว่ชาใน
อิสราเอล โดยนอนกับลูกสาวของยาโคบ ซึ่ง
ไมควรจะเกิดขึ้น

๘ ฮาโมรพูดกับพวกเขาวา “เชเคมลูกชาย
ของเราหลง รักลูกสาวของ ทาน โปรดยก

*๓๓:๑๗ สุ คคท เป็นเมืองทางตะวัน ออกของลุมแมน้ําจอรแดน ชื่อน้ีหมาย ถึง “ที่พัก
ชัว่คราว”
†๓๓:๒๐ เอล หมายถึง “พระเจา” ในภาษาฮีบรู
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ลูกสาวทานใหเป็นเมียเขาดวยเถิด ๙การ
แตงงานน้ีจะเป็นเครื่องผูกมิตรกัน พวกทาน
ยกลูกสาวใหกับพวก เรา และรับลูกสาวของ
พวก เราไปใหกับพวก ทาน ๑๐พวก ทานมา
ตัง้หลักแหลงรวมกับเราที่น่ีก็ได ทัว่ทัง้แผน
ดินน้ียินดีตอนรับทาน เขามาตัง้ถิ่นฐานและ
ทํามาหากิน และครอบครองที่ดินที่น่ี”

๑๑ เชเคมพูดกับพอของดี นาหและพี่ น อง
ของ นางวา “ขอใหยอมรับผมดวย และ
ผมจะใหทุก สิ่งทุก อยางที่ทานขอ ๑๒ เรียก
สินสอดและของขวัญแตงงานแพงๆก็ได ผม
จะจายใหตามที่ทานบอก ขอเพียงยกนางให
เป็นเมียผม”

๑๓พวก ลูกชายของยา โคบออกอุบาย
เพื่อแก แคนเชเคมกับฮา โมรพอของเชเคม
เพราะเชเคมไปขมขืนดี นาหน อง สาวของ
พวก เขา ๑๔พวก เขาบอกวา “พวก เราไม
สามารถยกนอง สาวของเราใหกับชายที่ยัง
ไมผานการ ขลิบ เพราะมันเป็นเรื่องเสื่อม
เสียสําหรับพวก เรา ๑๕ตามเงื่อนไขน้ีเทานัน้
เราถึงจะยอมตกลงกับทาน คือถาทานจะ
เป็นเหมือนพวก เรา ตองขลิบผูชายทุก คน
๑๖แลวเราจะยอมยกลูกสาวของพวก เราให
ทาน และจะยอมรับลูกสาวของทานมาอยู
กับพวกเรา และเราจะตัง้ถิ่นฐานที่ น่ีกับทาน
เป็นพวก เดียวกับทาน ๑๗แตถาพวกทานไม
ยอมฟังเราและไม ยอมขลิบ เราจะเอาตัว ดี
นาหและไปจากที่น่ี”

๑๘สิ่งที่พวก เขาบอก นัน้ สรางความพอใจ
ใหฮาโมรและลูกชายเป็นอยางมาก ๑๙ เชเคม
จึงไม ไดลังเลที่จะทํา ตามที่พวก เขาบอก
เพราะเขาหลงรักลูกสาวยาโคบมาก

การแกแคน
ขณะนัน้ เชเคมเป็นผูที่คนใหความเคารพ

นับถือมากที่สุดในบานของพอเขา ๒๐ ฮาโมร
และเชเคมลูกชายไปที่ประตูเมือง พวก เขา
พูดกับผูชายในเมืองของ เขาวา ๒๑ “คนเหลา
น้ีเป็นมิตรกับเรา ใหพวก เขาตัง้ถิ่นฐานอยู
ในดินแดน น้ี และทํามาหากินกัน ดูสิ แผน
ดิน น้ีกวาง ใหญพอสําหรับพวก เขา เราจะ
ไดลูกสาวของพวก เขามาเป็นเมียพวก เรา
และเราจะยกลูกสาวพวก เราใหกับพวก เขา

๒๒แตมีเงื่อนไขหน่ึง ที่พวกเราจะตองทํา คน
พวก น้ีถึงจะตกลงอยูกับเราและเป็นพวก
เดียวกับเรา คือผูชายทุกคนในเมืองน้ีจะตอง
ขลิบเหมือนกับที่พวกเขาขลิบ ๒๓แลวฝูงวัว
ทรัพยสมบัติทัง้หมด และสัตว เลีย้งทัง้หมด
ของพวก เขา ก็จะตกเป็นของพวก เราอยาง
แนนอน เพียง แตใหพวก เราตกลงทํา ตาม
เงื่อนไขพวก เขาเทานัน้ แลวพวก เขาถึงจะ
ยอมอยูที่ น่ีกับเรา” ๒๔ทุก คนที่อยูที่ประตู
เมืองนัน้ยอม ฟังฮา โมรและเชเคมลูกชาย
ของ เขา ดัง นัน้ผูชายทุก คนในเมือง นัน้จึง
ขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศกัน

๒๕ ในวัน ที่สาม ขณะ ที่พวกผูชายในเมือง
ยังเจ็บแผลอยู ลูกชายสองคนของยาโคบ คือ
สิ เม โอนและเลวี พี่ ชายของดี นาห ตางถือ
ดาบเขาไปบุกในเมืองและลงมือฆา ฟันผูชาย
ทุก คน ๒๖พวก เขาฆาฮา โมรกับเชเคมดวย
และพาตัวดี นาหออกมาจากบานของเชเคม
และจากไป ๒๗แลวพวกลูกชายคนอื่นๆของ
ยา โคบก็เขาไปในเมืองและขโมยทุก สิ่งทุก
อยางใน นัน้ เพราะเชเคมไดขมขืนนอง สาว
ของ เขา ๒๘พวก เขาเอาฝูง แพะแกะ ฝูง วัว
ฝูงลาของคนพวกนัน้ ทุกอยางที่อยูในเมือง
และในทอง ทุง ๒๙ทัง้ทรัพยสมบัติ ผู หญิง
และเด็กๆ รวม ทัง้ทุก อยางที่อยูในบานของ
พวก เขา เอาไปจนหมด สิน้ ๓๐แลวยา โคบ
ก็พูดกับสิ เม โอนและเลวีวา “พวก เจาสราง
ปัญหาใหกับพอเสียแลว พวกเจาจะทําใหพอ
ถูกคนที่ น่ีเหม็นขี้หน า ทัง้พวกคานาอันและ
เปริสซี พอมีคนอยูน อยมาก และคนที่ น่ีอาจ
รวม ตัวกันตอ ตานและโจมตีพอได เมื่อถึง
เวลา นัน้พอและครอบครัวของพอก็จะถูก
ทําลาย”

๓๑แตลูกของยา โคบตอบวา “สมควรแลว
หรือที่เชเคมจะทํากับน อง สาวของพวก เรา
เหมือนกับเป็นหญิงโสเภณี”

ยาโคบที่เบธเอล

๓๕ ๑พระเจาพูดกับยา โคบวา “ลุก ขึ้น
เถอะ ไปที่เบธเอล *และตัง้ถิ่นฐาน

อยูที่ นัน่ ใหสรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน่ใหกับ
พระเจาองคที่เคยปรากฏกับเจา †ตอน ที่เจา
หลบหนีจากเอซาวพี่ชายของเจา”

*๓๕:๑ เบธเอล เป็นเมืองหน่ึงในอิสราเอล ชื่อน้ีมีความหมายวา “บานของพระเจา”
†๓๕:๑ พระเจาองคที่เคยปรากฏกับเจา ดูใน ปฐมกาล ๒๘:๑๐-๒๒
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๒ยา โคบจึงบอกกับครอบครัวของ เขาและ
ทุกคนที่อยูกับเขาวา “ใหทิง้พวกพระของคน
ตางชาติที่พวก เจามีอยู และชําระตัว เองให
บริสุทธิ ์ และเปลี่ยนเสื้อผาเสีย ๓ ใหพวก เรา
ไปจากที่ น่ี แลวขึ้นไปที่เบธ เอล ที่ นัน่ ขา
จะสรางแทนบูชาใหกับพระเจา องคที่ตอบขา
ในเวลาที่ขากําลังลําบาก และอยูดวยกับขา
ตลอดทางที่ขาไป”

๔พวก เขาจึงเอาพวก พระตาง ชาติที่พวก
เขามี รวมทัง้ตางหูของพวกพระนัน้และตาง
หูของพวก เขา เอง มาใหกับยา โคบ แลวยา
โคบไดเอาไปฝังไวใตตนโอคใกลเมืองเชเคม

๕พวก เขาไดออกเดิน ทาง พระเจาทําให
ผูคนที่อยูตามเมืองตางๆแถบนัน้ กลัว
ครอบครัวของยา โคบ จึงไมมีใครกลาไล
ตามมาแก แคนลูกชายของยา โคบ ๖ยา โคบ
และคนที่อยูกับเขาไดไปถึงที่ลูส ซึ่งปัจจุบัน
เรียกวาเบธเอลในแควนคานาอัน ๗ยาโคบได
สรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน่ และเรียกตําบลนัน้
วา “เอลเบเธล” *เพราะพระเจาไดปรากฏให
เขาเห็นที่นัน่เมื่อครัง้ที่เขาหลบหนีจากพี่ชาย

๘ เด โบ ราหพี่ เลีย้งของเรเบ คาหตายที่ นัน่
นางถูกฝังอยูใตตน โอคใกลเบธ เอล ยา โคบ
เรียกสถานที่นัน้วา “อัลโลนบาคูท” †

ชื่อใหมของยาโคบ
๙พระเจาไดปรากฏตัวกับยา โคบอีก เมื่อ

เขากลับมาจากปัดดาน อา รัม และพระองค
ไดอวยพรใหกับยาโคบ ๑๐พระองคพูดกับเขา
วา “เจาชื่อยาโคบ แตชื่อของเจาจะไมใชยา
โคบอีกตอไป เจาจะมีชื่อใหมวาอิสราเอล ‡”
พระเจาจึงตัง้ชื่อใหกับเขาวาอิสราเอล

๑๑พระเจาพูดกับเขาวา “เราคือพระเจาผู
เต็มไปดวยฤทธิอ์ํานาจ ¶ใหเจาเกิดลูกหลาน
มากมาย และมีจํานวนมากขึ้น ชนชาติหน่ึง
หรือแมแตอีกหลายๆชนชาติ จะสืบเชื้อ สาย

มาจากเจา กษตัริยทัง้ หลายจะมาจากเจา
๑๒แผน ดินที่เราไดยกใหอับ รา ฮัมและอิส อัค
เราก็จะยกใหกับเจาและลูก หลานของเจา
ที่เกิดมาภาย หลัง” ๑๓แลวพระเจาก็ลอย
ขึ้น ไปจากเขา ตรงที่พระองคพูดกับเขา นัน้
๑๔ยาโคบจึงตัง้แทงหินขึ้น ตรงบริเวณนัน้ที่
พระเจาไดพูดกับเขา และยาโคบไดเทเครื่อง
ดื่มบูชาและเทน้ํามันมะกอกลงบนเสา หิน
นัน้ เพื่ออุทิศมันใหกับพระเจา ๑๕ยาโคบตัง้
ชื่อสถานที่นัน้วา “เบธ เอล” เป็นสถานที่ที่
พระเจาพูดกับเขา

ราเชลตายเมื่อคลอดลูก
๑๖หลัง จาก นัน้ยา โคบและครอบครัวได

เดิน ทางออกจากเบธ เอล ในระหวางทางที่
ยังอีกไกลกวาจะถึงเอ ฟ รา ธาห รา เชลเจ็บ
ทองคลอด นางคลอดลูกยากมาก เจ็บ ปวด
ทรมานมาก ๑๗ ในระหวางที่นางกําลังคลอด
ดวยความยากลําบากนัน้ หมอ ตําแยไดบอก
นางวา “ไม ตองกลัว น่ีจะเป็นลูกชายอีกคน
หน่ึงใหกับทาน”

๑๘ขณะที่นางกําลังจะตาย นางตัง้ชื่อลูกวา
เบน โอ นี §แตยา โคบผูเป็นพอตัง้ ชื่อเด็กวา
เบนยามิน **

๑๙ เมื่อรา เชลตาย รางของนางถูกฝังอยู
ระหวางทางที่จะไปเอ ฟ รา ธาห (ซึ่งก็คือ
เบธเล เฮม) ๒๐ยา โคบจึงตัง้เสา หินขึ้นบน
หลุมฝัง ศพของนาง และเป็นที่รูจักกันในชื่อ
วา เสาหินของหลุมศพราเชล มาจนถึงทุกวัน
น้ี ๒๑แลวอิสราเอลไดเดินทางตอ และเขาตัง้
คายอยูทางตอนใตของหอคอยเอเดอร ††

๒๒ ในชวง ที่อิสราเอลอาศัยอยูในแควน นัน้
รู เบนไดไปรวมหลับ นอนกับบิล ฮาห ‡‡เมีย
น อยของพอ เขา และเรื่อง น้ีรูไปถึงหูของ
อิสราเอล

*๓๕:๗ เอลเบเธล หมายถึง “พระเจาของเบเธล” หรือ “พระเจาแหงบานของพระเจา”
†๓๕:๘ อัลโลนบาคูท หมายถึงตนโอคแหงการครํ่าครวญ
‡๓๕:๑๐ อิสราเอล ชื่อน้ีอาจหมายถึง “เขาตอสูกับพระเจา” หรือ “พระเจาตอสู”
¶๓๕:๑๑ พระเจาผูเต็มไปดวยฤทธิ์อํานาจ ในภาษาฮีบรู “เอล ชัดดัย”
§๓๕:๑๘ เบนโอนี หมายถึง “ลูกชายจากความเจ็บปวดของฉัน”
**๓๕:๑๘ เบนยามิน หมายถึง “ลูกชายแหงมือขวา” หรือ “ลูกคนโปรด”
††๓๕:๒๑ หอคอยเอเดอร หรือ “มิคคัล เอเดอร”
‡‡๓๕:๒๒ บิลฮาห เป็นสาวใชของราเชล เป็นแมของดานกับนัฟทาลี
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ครอบครัวอิสราเอล
(๑ พศด. ๒:๑-๒)

ขณะนัน้ยาโคบมีลูกชายสิบสองคน
๒๓ลูกที่เกิดจากเลอ าหคือ รู เบน (ลูกคนโต
ของยาโคบ) สเิมโอน เลวี ยดูาห อิสสาคาร
และเศบูลุน

๒๔ลูกชายที่เกิดจากรา เชลคือ โย เซฟ และ
เบนยามิน

๒๕ลูกชายของบิล ฮาหสาว ใชของรา เชลคือ
ดานและนัฟทาลี

๒๖ลูกชายของศิลป าหสาว ใชของเลอ าหคือ
กาดและอาเชอร คนเหลาน้ีคือลูกชายของ
ยาโคบที่เกิดในปัดดาน อารัม
๒๗ยาโคบไดมาหาอิสอัคพอของเขาที่มัมเร

(เรียกอีกชื่อหน่ึงวาคิริ ยา ทอา รบา หรือเฮ
โบ รน) เป็นที่ที่อับ รา ฮัมและอิส อัคอาศัยอยู
๒๘อิสอัคมีชีวิตอยูหน่ึงรอยแปดสิบปี ๒๙ เขา
ตายและถูกฝังรวมกับบรรพบุรุษ เขาเป็นคน
แกที่มีอายุยืนยาวมาก เอซาวและยาโคบลูก
ทัง้สองของเขาไดรวมกันฝังศพเขา

ครอบครัวเอซาว
(๑ พศด. ๑:๓๔-๓๗)

๓๖ ๑ตอ ไป น้ีคือลูก หลานของเอ ซาว
(ซึ่งก็คือเอโดม) ๒ เอซาวไดเอาพวก

ผู หญิงชาวคา นา อันมาเป็นเมีย คือ นางอา
ดาหลูกสาวของเอโลนชาวฮิตไทต นางโอโฮลี
บามาหลูกสาวของอานาห อานาหเป็นลูกชาย
ของศิเบโอนชาวฮีไวต ๓และนางบาเสมัท *
ที่เป็นลูกสาวของอิชมาเอล นางเป็นนองสาว
ของเนบาโยธ ๔ฝายนางอาดาหและเอซาวมี
ลูกชายชื่อเอลีฟัส สวนนางบาเสมัทมีลูกชาย
ชื่อเรอูเอล ๕และนางโอโฮลีบามาหมีลูกชาย
ชื่อ เยอูช ยาลาม และโคราห คนเหลาน้ีคือ
ลูกชายของเอซาวที่เกิดในแควนคานาอัน

๖ เอซาวพาบรรดาเมีย ลูกชาย ลูกสาว และ
ผูคนทัง้หมดที่อยูกับเขา รวม ทัง้สัตวเลีย้ง
สัตว อื่นๆและทรัพยสมบัติทัง้หมดที่เขามีใน
แผนดินคานาอัน แลวยายไปอยูในดินแดนที่
หางไกลจากยาโคบนองชายของเขา ๗ เพราะ
พวกเขามีทรัพยสมบัติมากมายเกินกวาที่จะ
อยูดวยกันได แผนดินที่พวกเขาอยูในขณะน้ี
ไมมีที่พอที่จะรับฝูงสัตวของพวกเขา เพราะ

ฝูงสัตวของพวกเขาใหญ โตเกินไป ๘ เอซาว
จึงไปอาศัยอยูในแถบเนินเขาเสอีร (เอซาวก็
คือเอโดม)

๙และน่ีคือลูกหลานของเอซาว เอซาวเป็น
บรรพบุรุษของคนเอ โดมที่อาศัยอยูในแถบ
เนินเขาเสอีร
๑๐ตอไปน้ีเป็นรายชื่อของลูกๆเอซาว คือ เอ
ลี ฟัส เกิดจากนางอาดาห เมียของเอซาว
และเรอูเอล เกิดจากนางบาเสมัทเมียของ
เอซาว

๑๑ เอลีฟัสมีลูกชายหาคน คือเทมาน โอมาห
เศโฟ กาทามและเคนัส

๑๒ (เอ ลี ฟัสยังมีเมีย น อยชื่อทิม นา และนาง
ทิม นาคลอดลูกชายใหกับเอ ลี ฟัส ชื่ออา
มาเล ค) พวก น้ีคือราย ชื่อหลานๆของเอ
ซาว ที่เกิดจากลูกชายของอาดาหเมียของ
เอซาว

๑๓สวนเรอเูอลมีลูกสีค่น คือนาหัท เศราห ชัม
มาหและมิสซาห

พวกน้ีคือรายชื่อหลานๆของเอซาว ที่เกิดจาก
ลูกชายของบาเสมัทเมียของเอซาว

๑๔สวนเมียคนที่สามของเอซาวคือโอโฮลีบา
มาห นางเป็นลูกสาวของอา นาห อา นาห
เป็นลูกชายศิเบโอน นางโอโฮลีบามาหได
คลอดลูกชายสามคนใหกับเอซาว คือเยอูช
ยาลาม และโคราห

๑๕ตอ ไป น้ีคือหัวหน าตระกูลตางๆที่สืบ เชื้อ
สายมาจากเอซาว
ลูกชายคน แรกของเอ ซาวคือเอ ลี ฟัส ลูกๆ
ของเอลฟัีส ก็มีเทมาน โอมาห เศโฟ เคนัส

๑๖ โคราห กาทามและอามาเลค
คนพวก น้ีไดกลายเป็นหัวหน าตระกูลตางๆที่
สืบเชื้อสายมาจากเอลีฟัสในดินแดนเอโดม
พวก เขาเป็นลูก หลานของนางอา ดาหเมีย
เอซาว

๑๗ เรอู เอลลูกชายของเอ ซาวก็มีลูกๆคือ นา
หัท เศราห ชัมมาหและมิสซาห

คนพวก น้ีไดกลายเป็นหัวหน าตระกูลตางๆที่
สืบเชื้อสายมาจากเรอเูอลในดินแดนเอโดม
พวกเขาเป็นลูกหลานของนางบาเสมัทเมีย
เอซาว

๑๘นางโอ โฮ ลี บา มาหเมียเอ ซาว ไดคลอด
ลูกชายคือเยอู ช ยา ลาม และโค ราห ทัง้
สามคนไดกลาย เป็นหัวหน าตระกูลเยอู ช

*๓๖:๓ บาเสมัท มีอีกชื่อหน่ึงคือ มาหะลัท ดูในปฐมกาล ๒๘:๙
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ยาลามและโคราห ที่สืบเชื้อสายมาจากนาง
โอ โฮ ลี บา มาหเมียเอ ซาว ลูกสาวของอา
นาห

๑๙คน พวก นัน้ทัง้หมดเป็นหัวหน าตระกูล
ตางๆที่สืบ เชื้อ สายมาจากเอซาว (ซึ่งก็คือเอ
โดม)

ครอบครัวเสอีร
(๑ พศด. ๑:๓๘-๔๒)

๒๐ตอไปน้ีคือพวกลูกชายของเสอีรชาวโฮรี ที่
อาศัยในแผนดินนัน้ พวกเขาชื่อวา
โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห ๒๑ดี โชน
เอ เซอร และดี ชาน พวก เขาเป็นหัวหน า
ตระกูลของคนโฮรี ผูสืบเชื้อสายมาจากเส
อีร ในแผนดินเอโดม

๒๒ โลทานมีลูกชาย คือ โฮรี เฮมาน *โลทานมี
น องสาวคือทิมนา

๒๓ โชบาลมีลูกชาย คือ อัลวาน มานาฮาท เอ
บาล เชโฟและโอนัม

๒๔ศิเบ โอนมีลูกชายคือ อัย ยาหและอา นาห
(อา นาหคือผูพบตาน้ํา †ในเขตเทือก เขา
ขณะที่เขากําลังดูแลฝูงลาของพอเขาอยู)

๒๕อานาหมีลูกชายคือ ดโีชน และมีลูกสาวคือ
โอโฮลีบามาห

๒๖ดโีชนมีลูกชาย คือ เฮมดาน เอชบาน อธิรา
นและเคราน

๒๗ เอเซอรมีลูกชาย คือ บิลฮาน ศาวาน และ
อาขาน

๒๘ดีชานมีลูกชาย คือ อูสและอารัน
๒๙ตอ ไป น้ีคือหัวหน าตระกูลตางๆของชาว
โฮรี คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห
๓๐ดีโชน เอเซอร และดีชาน พวกเขาเป็น
หัวหน าตระกูลตางๆของชาวโฮรีในแควน
เสอีร

กษัตริยของเอโดม
(๑ พศด. ๑:๔๓-๕๔)

๓๑ตอ ไป น้ีเป็นราย ชื่อของกษตัริยที่
ปกครองแผนดินเอโดม กอนที่อิสราเอลจะมี
กษตัริยปกครอง ‡
๓๒ เบลาลูกชายของเบ โอรขึ้นเป็นกษตัริย
ปกครองแควนเอโดมเมืองของเขา ¶ชื่อวา
ดินฮาบาห

๓๓ เมื่อเบลาตาย โย บับลูกชายเศ ราหจาก
เมืองโบสราหขึ้นเป็นกษตัริยตอ

๓๔ เมื่อโยบับตาย หุ ชามจากดินแดนเทมาน
ขึ้นเป็นกษตัริยตอ

๓๕ เมื่อหุ ชามตาย ฮาดัด §ลูกชายเบดัดเป็น
กษตัริยตอ (ฮาดัดคือผูที่รบชนะชาวมีเดีย
นในประเทศโมอับ) เมืองของเขาชื่ออาวีท

๓๖ เมื่อฮาดัดตาย สัมลาหจากเมืองมัสเรคาห
ขึ้นเป็นกษตัริยตอ

๓๗ เมื่อสัมลาหตาย ชาอูลจากเมืองเรโหโบท
ริมแมน้ํายูเฟรติสขึ้นเป็นกษตัริย

๓๘ เมื่อชาอูลตาย บาอัลฮานันลูกชายอัคโบร
ขึ้นเป็นกษตัริยตอ

๓๙ เมื่อบาอัลฮานันลูกชายอัคโบรตาย ฮาดาร
ขึ้นเป็นกษตัริยตอ เมืองของ เขาชื่อปาอู
เขามีเมียชื่อเม เห ทา เบล ซึ่งเป็นลูกสาว
ของมัทเรด มัทเรดเป็นลูกสาวของเม ซา
หับ

๔๐ตอ ไป น้ีเป็นราย ชื่อของหัวหน าตระกูล
ตางๆที่เกิดจากเอ ซาว เรียงตามตระกูลและ
แควนตางๆที่ใชชื่อเดียวกับตระกูลนัน้ พวก
เขาคือ
ทิมนา อัลวาห เยเธท ๔๑ โอโฮลบีามาห เอลาห
ปิโนน ๔๒ เคนัส เทมาน มิบซาร ๔๓มักดเีอล
และอิราม พวกเขาคือหัวหน าตระกูลตางๆ
ของเอโดม ตามถิ่นฐานและแผนดินที่พวก
เขาเป็นเจาของ เอ ซาวจึงเป็นตน ตระกูล
ของชาวเอโดม

*๓๖:๒๒ เฮมาน หรือโฮมาน
†๓๖:๒๔ ตาน้ํา ความหมายของภาษาฮีบรูยังไมแนนอน
‡๓๖:๓๑ กอนที่ … กษัตริยปกครอง หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “กอนที่กษตัริยชาว
อิสราเอลจะไดปกครองแควนเอโดม”
¶๓๖:๓๒ เมืองของเขา หรือ อาจจะเป็น “เมืองหลวงของเขา” หรืออาจจะเป็น “บานเกิดของ
เขา” แปลตรงๆไดวา “เมืองของเขา”
§๓๖:๓๕ ฮาดัด หรือฮาดาร
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โยเซฟนักฝัน

๓๗ ๑ยา โคบอาศัยอยูในแผน ดินที่พอ
เขาเคยอาศัยมากอน คือแผนดินคา

นาอัน ๒ น่ีคือประวัติของครอบครัวยาโคบ
ตอนที่โย เซฟมีอายุสิบ เจ็ดปี เขาเป็นคน

ดูแลฝูงแกะรวมกับพี่น องของเขา เขาเป็นผู
ชวยของพวกลูกชายบิล ฮาหและศิลป าหเมีย
ของพอเขา โย เซฟจะกลับมาฟ องเรื่องไม ดี
ของพวกเขาใหพอฟังอยูเรื่อย ๓อิสราเอลรัก
โย เซฟมากกวาลูกชายคนอื่น เพราะโย เซฟ
เพิ่งเกิดตอนที่อิสราเอลแกแลว อิสราเอลทํา
เสื้อ คลุมตัว ยาวสวย สดงดงามที่มีแขนให
กับโย เซฟ ๔พวก พี่ๆเห็นวาพอรักโย เซฟ
มากกวาพวกเขา พวกเขาจึงพากันเกลียดโย
เซฟ และไมยอมแมแตจะทักทาย

๕ครัง้หน่ึงโยเซฟฝัน และเขาเลาความฝัน
นัน้ใหพวกพี่ชายฟัง ทําใหพวกเขายิ่งเกลียด
โยเซฟมากขึ้น

๖ โย เซฟเลาวา “ฟังความ ฝันของผมดูสิ
๗พวก เรากําลังมัดฟอน ขาวอยูกลางทุง นา
ทันใดนัน้ ฟอนขาวของผมก็ตัง้ตรงขึ้น และ
ฟอนขาวของพวกพี่ๆไดมาลอมรอบและโคง
คํานับฟอนขาวของผม”

๘พวก พี่ ชายของเขาพูดกับเขาวา “น่ีเจา
คิดวาเจาจะไดเป็นกษตัริยปกครองเหนือ
พวก เราจริงๆละ ซิ นะ” หลัง จาก นัน้พี่ ชาย
ของเขาก็ยิ่งเกลียดเขามาก ขึ้น เพราะความ
ฝันและสิ่งที่โยเซฟเลาเกี่ยวกับความฝันนัน้

๙ตอ มาโย เซฟไดฝันอีก และเขาก็เลาให
พวกพีช่ายฟังอีกวา “ดูสิ ผมฝันอีกแลว คราว
น้ีฝันวา มีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาวสิบ
เอ็ดดวง ตางมาโคงคํานับผม”

๑๐ เมื่อเขาเลาใหพอและพวกพี่ชายฟัง พอ
ก็ตอวาเขา และพูดกับโย เซฟวา “เจาฝัน
อะไรของเจา น่ีพอ แม และพี่ชายของเจาจะ
ตองกราบลงถึงพื้นตอหน าเจาอยาง นัน้หรือ”
๑๑พวก พี่ ชายตางอิจฉาเขา แตพอของเขา
เก็บเรื่องพวกน้ีไปคิด

๑๒ วัน หน่ึง พวกพี่ ชายของโย เซฟได
พาฝูง สัตวของ พอไปกินหญาแถวเชเคม
๑๓อิสราเอลจึงพูดกับโย เซฟวา “พวกพี่ ชาย
เจากําลังดูแลฝูง สัตวอยูที่เชเคม มา น่ีเถิด
พอจะสงเจาไปหาพวกเขา”
โยเซฟตอบวา “ครับพอ”

๑๔อิสราเอลพูดกับโย เซฟวา “ไปเดี๋ยว น้ี
เลย ไปดูสิวาพี่ ชายของ เจากับฝูง สัตวสบาย
ดีหรือเปลา แลวกลับมาบอกพอนะ” แลว
อิสราเอลก็สงโยเซฟจากหุบเขาเฮโบรนไปยัง
เชเคม แลวโยเซฟก็มาถึงเชเคม

๑๕ชายคน หน่ึงพบโย เซฟกําลังเดินไปมา
อยูในทองทุง เขาจึงถามโยเซฟวา “เจากําลัง
หาอะไรหรือ”

๑๖ โย เซฟตอบวา “ผมกําลังตาม หาพวก
พี่ ชาย ชวยบอกหนอยวาพวกเขาเอาสัตวไป
กินหญาแถวไหน”

๑๗ชายคนนัน้ตอบวา “พวกเขาไปจากที่ น่ี
แลว ขาไดยินพวกเขาพูดกันวา ‘พวกเราไป
เมืองโดธานกันเถอะ’” โยเซฟจึงตามพวกพี่
ชายไป และพบพวกเขาในเมืองโดธาน

โยเซฟถูกขายเป็นทาส
๑๘ เมื่อพวกพี่ ชายเห็นโย เซฟมาแต ไกล

พวก เขาไดวางแผนฆาโย เซฟกอนที่โย เซฟ
จะเดินมาถึง ๑๙พวกเขาพูดกันวา “ดูนัน่ เจา
นักฝันกําลังเดินมาแลว ๒๐มาเถอะ ชวยกัน
ฆามัน แลวโยนมันทิง้ในบอน้ําแหงๆพวก น้ี
แลวใหเราบอกวามันถูกสัตวปาขยํ้ากิน แลว
มาดูสิวาฝันพวกนัน้ของมันจะเป็นยังไง”

๒๑ เมื่อรู เบนไดยิน เขาพยายามจะชวยโย
เซฟใหพนจากมือของพวก นัน้ เขาพูดวา
“อยาฆาเขาเลย” ๒๒ รู เบนพูดวา “อยาใหถึง
กับนองเลือดเลย แคโยนเขาลงไปในบอแหง
กลางทะเลทรายก็พอ อยาทํารายเขาเลย” รู
เบนพูดอยาง น้ี เพราะกะวาจะชวยโยเซฟให
พนจากเงื้อม มือของพวก น้ี และสงเขากลับ
ไปหาพอ ๒๓ เมื่อโย เซฟมาถึง พวกพี่ ชายก็
ชวย กันดึงเสื้อ คลุมที่มีแขนออกจากตัวโย
เซฟ ๒๔แลวเอาเขาโยนลงไปในบอน้ําที่วาง
เปลาและไมมีน้ํา

๒๕พวก เขาไดนัง่ ลงกินอาหาร เมื่อพวก
เขามองไป ก็เห็นขบวนพอคาคนอิ ชมา เอล
มาจากเมืองกิ เลอ าด มีฝูง อูฐบรรทุกเครื่อง
เทศ พิมเสนและยางไม หอม พวกเขากําลัง
มุง หน าลงไปอียิปต ๒๖ยู ดาหพูดกับพวกพี่
น องของเขาวา “มันจะมีประโยชนอะไร ถา
เราฆาน องชายของเรา แลวซอนศพไวเฉยๆ
๒๗มาเถิด เอาตัวเขาขายใหกับชาวอิชมาเอล
อยาทํารายเขาเลย ยัง ไงเขาก็เป็นนองของ
เรา เป็นเลือด เน้ือเชื้อ ไขของเราเอง” แลว
พวก พี่ น องของเขาก็เห็นดวย ๒๘ เมื่อพอคา
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ชาวมี เดีย นผาน มา พวก เขาชวย กันดึงตัว
โยเซฟขึ้นจากบอ และพวกเขาไดขายโยเซฟ
ใหกับชาวอิชมาเอลเป็นเงินยี่สิบเชเขล *และ
พวกอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปอียิปต

๒๙ เมื่อรูเบนกลับมาที่บอน้ํานัน้อีกครัง้ เขา
ไม พบโย เซฟในนัน้ เขาฉีก ทึ้งเสื้อผาของ
เขาแสดงความเศราโศกเสียใจ ๓๐ รูเบนกลับ
มาหานองๆของเขา และพูดวา “เจาเด็ก นัน่
ไม ไดอยูที่ นัน่แลว แลวทีน้ีพี่จะทํายัง ไงดี”
๓๑พวกเขาจึงเอาเสื้อคลุมของโยเซฟมา และ
ฆาแพะตัวผูตัวหน่ึง แลวเอาเสื้อคลุมของโย
เซฟจุมลงไปในเลือด นัน้ ๓๒แลวพวก เขาก็
เอาเสื้อเป้ือน เลือดตัว นัน้สงใหพอดูและบอก
วา “เราพบเสื้อตัว น้ี ชวยดู หนอยวาใชเสื้อ
คลุมของลูกชายพอหรือเปลาครับ”

๓๓ยา โคบจําเสื้อตัว นัน้ไดและพูดวา “มัน
เป็นเสื้อคลุมของลูกพอ สัตวปาไดกัดกินเขา
เสีย แลว โย เซฟคงถูกฉีกเป็นชิน้ๆแนแลว”
๓๔แลวยาโคบก็ฉีกเสื้อผาของตน และเอาผา
กระสอบมาคาดเอว เพื่อแสดงความเศราโศก
เขายัง คงเศรา โศกเสียใจใหกับลูกชายของ
เขาเป็นเวลานาน ๓๕ทัง้ลูกชายและลูกสาว
คน อื่นตางมาปลอบโยนเขา แตเขาก็ทําใจ
ไม ได เขาพูดวา “พอจะไวทุกขใหกับลูกคน
น้ีจนกวาพอจะลงไปหาเขาในแดนคน ตาย”
แลวยาโคบก็รองไหใหโยเซฟ

๓๖ขณะ นัน้ชาวมี เดีย นไดขายโย เซฟตอ
ไปใหกับโป ทิฟารในอียิปต โป ติ ฟารเป็น
ขาราชการของฟาโรหกษตัริยอียิปต และเป็น
ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค

ยูดาหและทามาร

๓๘ ๑ ในเวลา นัน้ยู ดาหไดจากพี่ น อง
ของเขา และเดิน ทางไปตัง้เต็นท

อาศัยอยูกับคนอดุลลัมคนหน่ึงชื่อฮี ราห ๒ที่
นัน่ยู ดาหไดพบหญิงชาวคา นา อันคน หน่ึง
พอของนางชื่อชูวา ยู ดาหเอานางมา และมี
เพศสัมพันธกับนาง ๓นางตัง้ทองและคลอด
ลูกชาย นางตัง้ชื่อเด็กวาเอร ๔แลวนางก็ตัง้
ทองอีกคนและคลอดลูกเป็นชาย นางตัง้ชื่อ
เด็กวาโอนัน ๕แลวนางก็คลอดลูกชายอีกคน

แลวนางก็ตัง้ชื่อเด็กวาเชลาห ยูดาหอาศัยอยู
ที่เคซิบเมื่อนางคลอดเชลาห

๖ยู ดาหหาเมียคนหน่ึงใหเอรลูกชายคนโต
นางชื่อทา มาร ๗แตเอรเป็นคน ชัว่ รายใน
สายตาพระยาหเวห พระยาหเวหจึงทําใหเขา
ตาย ๘ยูดาหจึงพูดกับโอนันวา “เขาไปนอน
กับเมียของพี่ชายเจาสิ เขาตายไปแลว และ
ใหเจาไปทําหน าที่น อง เขย †ใหกับนาง และ
เกิดลูกใหกับพี่ชายของเจาดวย”

๙ โอนันรู วาเด็กที่เกิดมา นัน้จะไม เป็นของ
เขา ดังนัน้เมื่อไหรก็ตามที่เขามีเพศสัมพันธ
กับเมียพี่ชาย เขาจะหลัง่น้ํากามบนพื้น เพื่อ
เขาจะไดไม ตองมีลูกใหกับพี่ ชายของเขา
๑๐สิ่งที่โอนันทํา น้ี เป็นสิ่งที่ชัว่รายในสายตา
ของพระยาหเวห พระองคจึงทําใหโอนันตาย
ไปอีกคน ๑๑ยูดาหจึงพูดกับทามารลูกสะใภ
วา “กลับไปอยูกับพอของเจากอน นะ และ
อยาแตงงานละ รอจนกวาเชลาหลูกชายของ
พอจะโต” เพราะยู ดาหกลัววาเชลาหอาจจะ
ตายเหมือนกับพี่ๆของเขา ทามารจึงกลับไป
อยูบานพอของนาง

๑๒หลัง จากเวลาผานไปนาน เมียของยู
ดาห ลูกสาวของชูวาตาย เมื่อยูดาหหายเศรา
โศกแลว เขากับฮี ราหเพื่อนคนอดุล ลัมก็ขึ้น
ไปที่หมูบานทิม นาห ไปหาคนที่ตัดขน แกะ
ของเขา ๑๓มีคนมาบอกทา มารวา “พอ ผัว
ของเธอกําลังมาที่หมูบานทิม นาหเพื่อมา
ตัดขน แกะของเขา” ๑๔ทา มารจึงถอดชุดที่
แสดงถึงการเป็นหมายออกและเอาผา คลุม
หน า แตง ตัวแลวไปนัง่อยูที่ทาง เขาหมูบาน
เอ นา อิม ซึ่งอยูระหวางทางไปหมูบานทิม
นาห เพราะนางรูวาเชลาหโตแลว และนางก็
ยังไมไดถูกยกใหเป็นเมียของเขา

๑๕ เมื่อยู ดาหเห็นนางก็คิด วาเป็นโสเภณี
เพราะนางมีผา คลุม หน า ๑๖ยู ดาหจึงเขาไป
หานางที่ขางทางและพูดวา “มาสิ มารวม
หลับ นอนกับพี่หนอย” เพราะเขาไมรูวานาง
คือลูกสะใภของเขา
ทามารจึงพูดวา “พี่จะใหอะไรนองหรือ ถา

น องยอมหลับนอนกับพี่”

*๓๗:๒๘ เชเขล คือ หนวยเงินในสมัยนัน้
†๓๘:๘ ทําหนาที่นอง เขย ในอิสราเอลถาผูชายเสีย ชีวิตไปโดยยังไมมีลูก พี่ ชายหรือน อง
ชายคนใดคนหน่ึงของเขาตองเขาไปมีเพศสัมพันธกับเมียของชายที่ตาย เมื่อนางตัง้ทองและ
มีลูกจะถือวาเด็กคนนัน้เป็นลูกของคนที่ตายไปแลว และลูกคนนัน้จะไดรับมรดกจากคุณป ู
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๑๗ยู ดาหตอบวา “พี่จะสงลูก แพะจากฝูง
สัตวมาใหกับน องตัวหน่ึง”
นางพูดวา “ไดคะ แตพี่จะตองใหอะไรเป็น

เครื่องมัดจํากับน องกอน จนกวาพี่จะสงแพะ
มา”

๑๘ยู ดาหพูดวา “พี่จะใหอะไรเป็นเครื่อง
มัดจําดีละ”
นางตอบวา “ขอตราประทับกับเชือก หอย

*ของพี่ก็แลว กัน รวม ทัง้ไม เทาที่พี่ถืออยู
ดวย” เขาจึงใหพวก มันกับนาง และเขาไป
นอนกับนาง อยาง นัน้นางจึงตัง้ ทองกับเขา
๑๙แลวนางลุก ขึ้นกลับ บานไป แลวนางได
ถอดผา คลุม หน าออกและสวมชุดแมหมาย
ตามเดิม

๒๐ยูดาหสงลูกแพะมากับฮี ราหคนอดุลลัม
เพื่อนของเขา เพื่อเอามาแลกกับตราประทับ
เชือก หอยและไม เทาจากหญิงคน นัน้ แต
ฮี ราหหาหญิงคน นัน้ไม พบ ๒๑ เขาถามคน
แถวๆ นัน้วา “หญิงโสเภณีของวัด ที่อยูขาง
ทางเขาหมูบานเอนาอิมอยูที่ไหนหรือ”
แตพวก เขาตอบวา “แถว น้ีไม เคยมีหญิง

โสเภณีของวัดมากอน”
๒๒ ฮี ราหจึงกลับมาหายู ดาหและบอกวา

“เราหานางไม พบ และคนแถว นัน้บอกวา
‘แถวน้ีไมเคยมีหญิงโสเภณีของวัดมากอน’”

๒๓ยูดาหจึงพูดวา “ก็ปลอยใหนางเก็บของ
พวก นัน้ไวแลว กัน ไมอยาง นัน้เราจะถูก
หัวเราะเยาะได เราไดสงลูก แพะไป ใหแลว
แตทานหานางไมพบ”

นางทามารตัง้ทอง
๒๔สามเดือนตอ มา มีคนมาบอกยู ดาหวา

“ทา มารลูก สะใภของทานทําตัวเป็นโสเภณี
ดูสิ ตอน น้ีนางตัง้ ทองแลวเพราะการเป็น
โสเภณีของนาง”
ยู ดาหพูดวา “นําตัวนางออกมาและเผา

นางทัง้เป็น”
๒๕ เมื่อทามารถูกนําตัวมา นางไดสงคนสง

ขาวไปหาพอ ผัวของนางวา “ชายคนที่เป็น
เจาของสิ่งเหลา น้ีเป็นคนทําใหฉันทอง” นาง

พูดวา “ดูของพวกน้ีสิ ทัง้ตราประทับ เชือก
หอยและไมเทา มันเป็นของใครกัน”

๒๖ยู ดาหจําของพวก น้ีไดทันที เขาพูดวา
“นางทําถูกแลว เราผิด เอง เพราะเราไม ได
ยกนางใหเช ลาหลูกชายของเราตามสัญญา”
ยู ดาหไม เคยรวมหลับ นอนกับนางอีก เลย
ตัง้แตนัน้

๒๗ เมื่อครบกําหนดคลอด มีเด็กแฝดอยูใน
ทองนาง ๒๘และเมื่อนางคลอดลูก นัน้ ลูก
คนหน่ึงยื่นมือออกมากอน หมอตําแยก็เลย
เอาดาย แดงผูกขอ มือเด็กคน นัน้ไว นางพูด
วา “คน น้ีคลอดกอน” ๒๙แตทันทีที่เด็กดึง
มือกลับ ไป นอง ชายของเขาก็คลอดออกมา
หมอตําแยจึงพูดวา “อะไรกัน น่ีเจาแยงออก
มากอนเลยหรือ” ดัง นัน้เขาจึงมีชื่อวาเปเรศ
†๓๐และตอ มาเด็กคนที่มีดาย แดงผูกขอ มือ
จึงคลอดตามออกมา เขาจึงมีชื่อวาเศราห ‡

โยเซฟถูกขายใหโปทิฟารในอียิปต

๓๙ ๑ตอน น้ีโย เซฟไดถูกนํา ตัวไปถึง
อียิปต และโป ทิฟารชาวอียิปต

ซึ่งเป็นขา ราช สํานักของฟาโรหและเป็นผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค ไดซื้อเขาตอ
จากชาวอิ ชมา เอลคนที่พาโย เซฟมาที่ นัน่
๒พระ ยาหเวหสถิตอยูกับโย เซฟ และทําให
เขาประสบความ สําเร็จ เขาอาศัยอยูในบาน
ของเจานายชาวอียิปตคนนัน้

๓นายของเขาเห็นวาพระ ยาหเวหสถิตอยู
กับเขา และพระองคทําใหทุก สิ่งทุก อยางที่
เขาทําประสบผลสําเร็จ ๔ เจานายของโยเซฟ
ชอบโย เซฟมาก โย เซฟจึงกลายเป็นคน รับ
ใชสวนตัวของเขา นายของเขาตัง้ใหโยเซฟ
ดูแลรับ ผิด ชอบบานของ เขา และทุก สิ่งทุก
อยางที่เขามี ๕ นับตัง้แตเวลาที่เขาไดตัง้ให
โย เซฟดูแลบานของ เขาและทุก สิ่งทุก อยาง
ที่เขา มี พระ ยาหเวหไดอวยพรใหกับบาน
ของชาวอียิปตคน น้ี เพราะโย เซฟอยูกับเขา
พระองคไดอวยพรใหกับทุก สิ่งทุก อยางที่โป
ทิฟารมี ทัง้ในบานและในทองทุง

๖ โป ทิฟารจึงตัง้ใหโย เซฟดูแลทุก สิ่งทุก
อยางของเขา เมื่อโยเซฟดูแลทุกสิ่งทุกอยาง

*๓๘:๑๘ ตราประทับกับเชือก หอย เป็นเครื่องหมายประจํา ตัวอยางหน่ึง ใชในการทํา
เอกสารทางกฎหมายหรือเอกสารทางราชการ
†๓๘:๒๙ เปเรศ แปลวา “แหวกออกมา”
‡๓๘:๓๐ เศราห แปลวา “ความสดใส”
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ใหกับเขา โปทิฟารก็ไม ตองคิดถึงเรื่องอะไร
เลย นอกจากวามื้อตอไปจะกินอะไรดี *

โยเซฟปฏิเสธเมียของโปทิฟาร
ตอน น้ีโย เซฟโตเป็นชาย หนุมที่มีรูป ราง

หน าตาดี ๗ตอมาภายหลัง เมียของเจานาย
เริ่มใหความสนใจในตัวโย เซฟ นางพูดวา
“มารวมหลับนอนกับฉันเถิด”

๘แตโย เซฟปฏิเสธ เขาพูดกับเมียของเจา
นายวา “ดูเถิด กับผมแลว เจา นายไม เคย
ตองเป็นหวงกังวลเกี่ยว กับเรื่องอะไรเลย
เขาไดตัง้ใหผมดูแลทุกสิ่งทุกอยาง ๙ ในบาน
หลังน้ีไมมีใครใหญกวาผมอีก แลว และเขา
ไม เคยหามอะไรผมเลย ยกเวนทาน เพราะ
ทานเป็นเมียเขา จะใหผมทําสิ่งชัว่ รายอยาง
น้ี และทําบาปตอพระเจาไดอยางไร”

๑๐นางก็พูดชักชวนโย เซฟวันแลววัน เลา
แตโย เซฟไม ยอมที่จะรวมหลับ นอนกับนาง
๑๑อยูมาวันหน่ึง โยเซฟเขามาทํางานของเขา
ในบาน ตอนนัน้ไมมีใครอยูในบานเลยสักคน
เดียว ๑๒ทันใดนัน้เมียของโปทิฟารก็ควาเสื้อ
คลุมของเขาไวและพูดวา “มารวมหลับนอน
กับฉันเถิด”
โยเซฟจึงสลัดเสื้อตัว นัน้ทิง้ติดมือของนาง

และวิ่งหนีออกไปขางนอก
๑๓ เมื่อนางเห็นวาโย เซฟทิง้เสื้อไวในมือ

นางและวิ่งหนีออกไปขางนอก ๑๔นางจึงรอง
เรียกคนใชของนางและพูดกับพวก เขาวา
“ดูสิ ผัวฉันเอาตัวเจาคนฮีบรูนัน้มาเพื่อทําให
พวก เราอับอายชัดๆ เขาเขามาหาฉันและ
พยายามจะปลุกปลํ้าฉัน แตฉันรองตะโกน
เสียงดัง ๑๕ เมื่อเขาไดยินฉันรองตะโกนเสียง
ดัง เขาจึงทิง้เสื้อ เขาไวขาง ฉันและวิ่ง หนีไป
ขาง นอก” ๑๖แลวนางก็เก็บเสื้อของ เขาไว
กับตัว จนผัว นางกลับมาบาน ๑๗นางก็เลา
เรื่องเดิมใหเขาฟังอีก “เจาคนใชชาวฮีบรูคน
นัน้ คนที่ทานนําตัวมา เขาเขามาจะลวนลาม
ฉัน ๑๘แตเมื่อฉันตะโกนรองใหชวยเสียง ดัง
เขาจึงทิง้เสื้อเขาไวกับฉันและวิ่ง หนีไปขาง
นอก”

โยเซฟถูกจําคุก
๑๙ เมื่อเจา นายของ เขาไดยินเรื่องที่เมีย

ของ เขาเลาใหฟังที่ วา น่ี คือสิ่งที่คนใชของ
ทานทํากับฉัน เขาโกรธมาก ๒๐ เจานายของ
โยเซฟก็จับโยเซฟไปขังไวในคุกที่ใชขังพวก
นักโทษของกษตัริย โยเซฟจึงถูกขังอยูที่นัน่

๒๑แตพระยาหเวหสถิตกับโยเซฟ พระองค
แสดงความเอ็นดูเขาโดยทําใหหัวหน าผู ดูแล
คุกนัน้ชอบโย เซฟ ๒๒ เขาก็ตัง้โย เซฟใหเป็น
ผู ดูแลนักโทษทัง้หมดในคุกแหง นัน้ และโย
เซฟไดเป็นคนสัง่ งานทุก อยางภายในคุก
แหง นัน้ ๒๓ งานอะไรก็แลว แตที่โย เซฟดูแล
อยู หัวหน าคุกก็ปลอยได เลย ไม ตองสนใจ
เพราะพระ ยาหเวหสถิตกับโย เซฟ และ
พระองคทําใหทุกอยางที่โยเซฟทําประสบผล
สําเร็จ

โยเซฟทํานายฝันของนักโทษ

๔๐ ๑ตอ มาคนรับ ใชที่มีหน าที่คอยยก
แกวเหลา องุนใหกับกษตัริยของ

อียิปต และคนอบขนมปังของพระองค ทําให
พระองคไมพอใจ ๒ฟาโรหโกรธทัง้สองคน น้ี
มาก คือทัง้คนยก แกวเหลา องุนและคนอบ
ขนมปัง ๓ฟาโรหจึงใหจับสองคน น้ีไปขังใน
คุกที่อยูในบานของผู บัญชาการทหารรักษา
พระองค ซึ่งเป็นคุกเดียวกับที่โย เซฟถูกขัง
อยู ๔ผู บัญชาการทหารรักษาพระองคมอบ
หมายใหโย เซฟคอยดูแลพวก เขา พวก เขา
อยูในคุกไปไดระยะหน่ึง ๕ทัง้คนยกเหลา
องุนและคนอบขนมปังของฟาโรหที่ถูกขังอยู
ในคุก ตางก็ฝันในคืนเดียวกัน และความฝัน
นัน้ก็มีความ หมายแตก ตางกันไป ๖ ในตอน
เชาโย เซฟมาหาพวก เขา เห็นพวก เขาสอง
คนดูทาทางเป็น ทุกขมาก ๗ โย เซฟจึงถาม
คน รับ ใชทัง้สองคนของฟาโรหที่อยูกับเขา
ในคุกในบานของเจานายเขาวา “ทําไมวัน น้ี
หน าตาพวกทานดูเครงเครียดจัง”

๘พวกเขาตอบวา “เมื่อคืนพวกเราฝัน แต
ไมมีใครแกฝันใหเราไดเลย”
โยเซฟจึงตอบวา “พระเจาเทานัน้ที่แกฝัน

ได ไหนเลาใหผมฟังสิ”

*๓๙:๖ นอกจากวามือ้ตอไปจะกินอะไรดี หรือ อาจจะหมายถึงวา เรื่องการเตรียมอาหาร
ชาวอียิปตไมใหคนตางชาติทํา เพราะจะทําใหอาหารเป็นมลทิน ดูไดจาก ปฐมกาล ๔๓:๓๒
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ความฝันของคนยกเหลาองุน
๙หัวหน าคนยกถวยเหลา องุนจึงเลาความ

ฝันใหโย เซฟฟังวา “ในความ ฝันผมไดเห็น
เถา องุนอยูตรงหน า ๑๐บนเถานัน้มีกิ่งอยู
สามกิ่ง ทันใด นัน้มันก็ผลิดอกและดอกของ
มันก็บาน และชอของมันก็กลายเป็นผลองุน
สุก ๑๑และถวยของฟาโรหก็อยูในมือผม
ผมไดหยิบผล องุนมาคัน้เป็นน้ําใสถวยของ
ฟาโรห และเอาถวยนัน้ใสมือของฟาโรห”

๑๒ โย เซฟพูดกับคนยกถวยเหลา องุนวา
“น่ีคือความ หมายของฝันนัน้ กิ่งสามกิ่งนัน้
หมายถึงสามวัน ๑๓ภายในสามวันฟาโรหจะ
ยก โทษใหทาน *และจะคืนตําแหนงใหกับ
ทาน ทานจะไดกลับไปยกแกวเหลา องุนให
ฟาโรหเหมือนที่ทานเคยทํามา ๑๔อยาลืม
ผมนะ เมื่อทุก อยางเป็นไปดวย ดีสําหรับ
ทาน ชวยทําสิ่งน้ีใหกับผมหนอย ชวยบอก
กับฟาโรหใหปลอยผมออกไปจากคุก น้ีดวย
๑๕ เพราะผมถูกลักพา ตัวมาจากดิน แดนของ
ชาวฮีบรู และผมก็ไม ไดทําผิดอะไรที่จะตอง
ถูกจับมาอยูในคุกน้ี”

ความฝันของคนทําขนมปัง
๑๖ เมื่อหัวหน าคนทําขนมปังเห็นวาการ

ทํานายฝัน นัน้ออกมาดี เขาจึงพูดกับโย เซฟ
วา “เมื่อคืนน้ี ผมก็ฝันเหมือนกัน ผมฝันวามี
ตะกราสามใบใสขนมปังขาววางอยูบนหัวผม
๑๗และในตะกราบนสุดนัน้ มีขนมอบชนิด
ตางๆสําหรับฟาโรห แตมีฝูง นกลงมาจิก กิน
ขนมเหลานัน้บนหัวผม”

๑๘ โย เซฟตอบวา “น่ี คือความ หมาย
ของฝันนัน้ ตะกราสามใบหมาย ถึงสามวัน
๑๙ภายในเวลาสามวันฟาโรหจะสัง่ตัด หัว
ทาน †และพระองคจะสัง่ใหเอารางทานไป
เสียบไวบนเสาไม และฝูงนกจะมาจิกกินเน้ือ
ทาน”

โยเซฟถูกลืม
๒๐สามวันตอ มา ในวัน เกิดของฟาโรห

พระองคจัดงาน เลีย้งใหกับขา ราชสํานัก คน

รับ ใชทัง้หมด และพระองคไดสัง่ใหนําตัว
หัวหน าคนยกถวยเหลา องุนและหัวหน า
คนทําขนมปังมาอยูตอ หน าคนทัง้ ปวง
๒๑พระองคคืนตําแหนงใหคนยกถวยเหลา
องุน เขาไดกลับมายกถวยเหลาใหฟาโรหอีก
ครัง้ ๒๒แตหัวหน าคนทําขนมปังถูกเสียบไว
บนเสา ไมเหมือนที่โย เซฟไดพูดไวทุก อยาง
๒๓แตหัวหน าคนยกถวยเหลา องุนไม ได
คิดถึงโยเซฟและลืมเขาไป

ความฝันของฟาโรห

๔๑ ๑สอง ปีตอมา กษตัริยฟาโรหฝันวา
เขากําลังยืนอยูที่แมน้ําไนล ๒แลว

จูๆก็มีวัวเจ็ดตัวโผลขึ้นมาจากแมน้ําไนล วัว
ทัง้เจ็ดตัว น้ีมีรูปรางสมบูรณแข็งแรง อวนพี
พวก มันยืนกินหญาอยูแถวๆ นัน้ ๓หลังจาก
นัน้ไม นาน ก็มีวัวอีกเจ็ด ตัวโผลขึ้นมาจาก
แมน้ําไนล วัวเจ็ดตัวหลังน้ีมีรูปรางนาเกลียด
นา กลัว ผอม แหง พวก มันมายืนอยูขางๆ
วัวเจ็ด ตัวแรกบนฝ่ังแมน้ําไนล ๔ วัว ผอมที่
นาเกลียดพวกน้ีไดกินวัวอวนพีที่แข็งแรงทัง้
เจ็ดตัวนัน้ ฟาโรหก็ตื่นขึ้น ๕พระองคนอนตอ
และฝันอีกเป็นครัง้ที่สองวา มีรวงขาวอยูเจ็ด
รวง แตละรวงมีเมล็ด ขาวออกเต็มไป หมด
ทัง้หมดออกมาจากตนขาวตน เดียว ๖มีรวง
ขาวอีกเจ็ดรวงงอกออกมาทีหลัง แตเป็นรวง
ขาวผอมลีบและเหี่ยวแหง เพราะลมรอนจาก
ตะวันออก ๗ รวงขาวผอมลีบทัง้เจ็ดน้ีไดกลืน
รวง ขาวเม็ดงาม ดีนัน้เสีย แลวฟาโรหไดตื่น
ขึ้น ก็รวูาเป็นความฝัน ๘ ในตอนเชา พระองค
ไมสบายใจ จึงไดเรียกพวก โหรและพวก ผู
รูทัง้หมดของอียิปตมา พระองคไดเลาความ
ฝันใหพวกเขาฟัง แตไมมีใครสามารถแกฝัน
ใหกับพระองคได

คนใชบอกฟาโรหเกี่ยวกับโยเซฟ
๙แลวหัวหน าคนยกถวยเหลา องุนได

บอกกับกษตัริยฟาโรหวา “วัน น้ีขาพเจา
เพิ่งนึก ไดถึงความ ผิดของขาพเจา ๑๐ตอน
ที่พระองคโกรธพวก คนใชของพระองค
และเอาขาพเจาไปขังไวในคุก ที่บานของผู

*๔๐:๑๓ จะยกโทษใหทาน แปลตรงๆไดวา “จะยกหัวของทาน” เป็นสํานวนที่ตอมา โยเซฟ
ใชบรรยายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนอบขนมปัง แตในกรณีนัน้คําวา “ยกหัวของทาน” จะตรง
ตามตัวอักษรมากกวา
†๔๐:๑๙ ตัดหัวทาน แปลตรงๆไดวา “จะยกหัวของทานออกจากตัวทาน”
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บัญชาการทหารรักษาพระองค พรอมกับ
หัวหน าคนทําขนมปังนัน้ ๑๑ เราทัง้สองคนได
ฝันไปในคืนเดียวกัน ทัง้เขาและขาพเจา เรา
ตางก็ฝันถึงสิ่งที่มีความ หมายแตก ตางกัน
๑๒มีชาย หนุมชาวฮีบรูคน หน่ึงอยูที่ นัน่กับ
พวกขาพเจา เขาเป็นคนใชของผู บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค พวกขาพเจาเลาความ
ฝันใหเขาฟัง เขาไดแกฝันใหกับพวกเรา เขา
ทํานายฝันใหกับเราแตละคน ๑๓และมันก็
เกิด ขึ้นจริงตาม ที่เขาแกฝันให นัน้ ขาพเจา
ได รับตําแหนงกลับคืนมา แตอีกคนหน่ึงถูก
เสียบไวบนเสาไม”

ฟาโรหขอใหโยเซฟทํานายฝัน
๑๔ฟาโรหจึงสงคนไปตามโย เซฟมา พวก

เขารีบนําตัวโย เซฟมาจากคุก ใหโย เซฟ
โกน หัวและหนวด เครา เปลี่ยนเสื้อผา
ใหเรียบรอย และนําตัว เขามาหาฟาโรห
๑๕ฟาโรหพูดกับโยเซฟวา “เราไดฝันไป แต
ไมมี ใครสามารถแกฝันของเราได แตเรา
ไดยินเขาพูดถึงเจาวา เมื่อเจาไดฟังความฝัน
เจาจะแกฝันได”

๑๖ โย เซฟตอบฟาโรหวา “ไมใชขาพเจา
หรอก แตเป็นพระเจาที่จะ ใหคํา ตอบดีๆกับ
ทานฟาโรห”

๑๗ฟาโรหจึงพูดกับโยเซฟวา “ในความฝัน
ของเรา เรากําลังยืนอยูที่ริม ฝ่ังแมน้ําไนล
๑๘แลวจูๆก็มีวัวอวนพีเจ็ดตัว รูปรางสมบูรณ
แข็ง แรง โผลขึ้นมาจากแมน้ําไนล มากิน
หญาที่ขึ้นอยูแถวๆนัน้ ๑๙หลังจากนัน้ก็มีวัว
อีกเจ็ดตัวที่หิวโซ ผอมลีบ นาเกลียดนากลัว
โผลขึ้นมา เรายังไม เคยเห็นวัวที่นา เกลียด
อยาง น้ีมากอนเลยในแผนดินอียิปต ๒๐แลว
วัวผอมลีบที่นา เกลียดทัง้เจ็ดตัวน้ี ไดกินวัว
อวนพีทัง้เจ็ดตัวนัน้ ๒๑แตเมื่อพวกมันกินวัว
อวนพีทัง้เจ็ดตัวเขาไปแลว ดูไมรูเลยวาพวก
มันไดกินวัวอวนพีเขาไปในทองของพวก มัน
แลว เพราะมันยังนาเกลียดนากลัวเหมือนใน
ตอนแรก

๒๒แลวเราไดตื่นขึ้น จาก นัน้เราไดฝันอีก
คราวน้ีเราฝันเห็นรวงขาวเจ็ดรวง แตละรวง
มีเมล็ดขาวออกเต็มไปหมด ทัง้หมดงอกออก
มาจากตน ขาวตน เดียว ๒๓ตอ มาไดมีรวง

ขาวอีกเจ็ด รวงงอกออกมา แตมีเมล็ด ขาว
ที่ผอม ลีบและเหี่ยวแหง เพราะลม รอนจาก
ตะวันออก ๒๔ รวงขาวที่ผอมลีบน้ีไดกลืนกิน
รวงขาวที่งามดีทัง้เจ็ดรวงนัน้
เราไดเลาเรื่องน้ีใหกับพวกโหรของเรา แต

ไมมีใครแกฝันน้ีใหกับเราไดเลย”

โยเซฟทํานายฝันใหฟาโรห
๒๕ โย เซฟพูดกับฟาโรหวา “ความ ฝันทัง้

สองอันน้ีของทานเป็นความฝันเรื่องเดียวกัน
และเหมือน กัน พระเจาบอกฟาโรหถึงสิ่งที่
พระองคจะทําในไมชา น้ี ๒๖ วัวดีๆเจ็ดตัวนัน้
คือเจ็ด ปี และรวงขาวงามๆทัง้เจ็ด รวง นัน้ก็
คือเจ็ดปี ความฝันทัง้สองอันน้ีมีความหมาย
อยาง เดียวกัน ๒๗ วัวผอมลีบที่นา เกลียดทัง้
เจ็ด ตัวที่โผลตามมานัน้ก็คือเจ็ด ปี และรวง
ขาวทัง้เจ็ด รวงที่ผอมและเหี่ยวแหงเพราะ
ลม รอนจากตะวัน ออกนัน้ ก็เป็นเจ็ด ปีของ
ความอดอยากหิวโหย *๒๘ น่ี คือสิ่งที่ขาพเจา
ไดบอกกับฟาโรห พระเจาไดแสดงใหฟาโรห
เห็นถึงสิ่งที่พระองคจะทําในไมชาน้ี ๒๙ดูเถิด
ในเวลาเจ็ด ปี จะมีอาหารอยางเหลือเฟือใน
แผนดินอียิปต ๓๐หลังจากนัน้อีกเจ็ดปี ความ
อดอยากหิวโหยจะตามมา ผูคนจะลืมชวง
ที่มีอาหารอยางเหลือเฟือในแผน ดินอียิปต
และความอดอยากหิวโหยน้ีจะทําลายแผน
ดินน้ี ๓๑ความอดอยากหิวโหยที่ตามมาน้ี จะ
ทําใหผูคนลืมชวง เวลาที่ มีอาหารกินอยาง
เหลือเฟือ เพราะความอดอยากหิวโหยนัน้จะ
หนักหนาสาหัสมาก ๓๒และที่ฟาโรหไดฝันถึง
สองครัง้ ก็เพราะพระเจาไดตัดสิน ใจเกี่ยว
กับเรื่อง น้ีแลว และพระองคจะทําใหมันเกิด
ขึ้นในไมชา น้ี ๓๓ดังนัน้ ตอนน้ีขอใหฟาโรห
รีบหาคนที่เฉลียวฉลาดและหัวดี และตัง้ เขา
ใหจัดการดูแลทัว่ทัง้แผนดินอียิปต ๓๔ขอให
ฟาโรหแตง ตัง้เจา หน าที่ทัว่แผน ดินและให
แบงยี่สิบเปอรเซ็นตของผลผลิตทัง้หมดที่
เกิด ขึ้นในเจ็ด ปีแรก ออกมาเก็บ ไว ๓๕ ให
พวก เขาเก็บสะสมอาหารที่ มีในปีที่ ดีที่กําลัง
จะมา น้ี ใหพวก เขาเก็บรวบรวมเมล็ด ขาว
ไวในคลังของกษตัริยฟาโรหในเมืองตางๆ
และใหเฝ ามันไว ๓๖อาหารพวก น้ีจะเก็บ ตุน
ไวสําหรับเจ็ด ปีแหงความอดอยากหิวโหยที่

*๔๑:๒๗ อดอยากหิวโหย หรือกันดารอาหาร เวลาที่ไมมีฝนและพืชพันธุไมสามารถเติบโต
ได บอยครัง้ที่ประชาชนและสัตวตายเพราะขาดแคลนน้ําและอาหาร
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จะเกิดขึ้นในแผนดินอียิปต เพื่อแผนดินน้ีจะ
ไดไม ถูกทําลายเพราะความอดอยากหิวโหย
นัน้”

๓๗ทัง้ฟาโรหและเจา หน าที่ของ เขาเห็น
ดวยกับแผน น้ี ๓๘ฟาโรหจึงพูดกับเจา หน าที่
ของ เขาวา “พวก เราจะไปหาคนอยาง น้ีได
ที่ไหน คนที่ มีพระ วิญญาณของพระเจาสถิต
อยูดวย”

๓๙ฟาโรหจึงบอกโยเซฟวา “เพราะพระเจา
ไดทําใหเจารูเรื่องพวก น้ีทัง้หมด ไมมีใครที่
จะเฉลียวฉลาดและหัว ดีเทากับเจาอีก แลว
๔๐ เราจะ ใหเจาดูแลบานเรือนของ เรา และ
ประชาชนของ เราทุก คนก็จะเชื่อ ฟังคํา สัง่
ของเจา เจาจะใหญเป็นอันดับ สองรองจาก
เรา”

๔๑ฟาโรหจึงพูดกับโย เซฟวา “เห็น ไหม
เราไดแตง ตัง้เจาใหดูแลแผน ดินอียิปต
ทัง้หมด” ๔๒แลวฟาโรหก็ถอดแหวนตรา
ประทับจากมือ สวมเขาที่มือของโย เซฟ
ฟาโรหไดเอาผา ลินินอยาง ดีมาสวม ใสใหโย
เซฟ เอาสรอยคอทองคํามาสวมที่คอของเขา
๔๓ฟาโรหไดใหโย เซฟนัง่รถมาคันที่ สองของ
พระองค มีคนรองตะโกนอยูขาง หน าเขาวา
“กราบลง”
และฟาโรหไดแตง ตัง้ใหโย เซฟดูแลแผน

ดินอียิปตทัง้หมด ๔๔ฟาโรหพูดกับโย เซฟวา
“เราคือฟาโรห ในแผน ดินอียิปตจะไมมี ใคร
สามารถกระดิกแขน ขาได นอกจากเจาจะ
อนุญาต”

๔๕แลวฟาโรหไดตัง้ชื่อใหมใหกับโยเซฟวา
ศาเฟ นาท ปา เนอ าห *และยกอา เสนั ทให
เป็นเมียโยเซฟดวย อาเสนัทเป็นลูกสาวของ
โป ทิเฟ รา นักบวชเมืองโอน แลวโย เซฟก็
ไดออกไปจากฟาโรห และออกเดินทางไปทัว่
แผนดินอียิปต

๔๖ โยเซฟมีอายุสามสิบปี เมื่อเขาเริ่มรับใช
ฟาโรหกษตัริยของอียิปต โย เซฟจากฟาโรห
มา และไดเดิน ทางไปทัว่แผน ดินอียิปต
๔๗ ในชวงเจ็ด ปีแหงความอุดมสมบูรณ แผน

ดินไดใหผลผลิตอยางลน เหลือ ๔๘ ใน ชวง
เจ็ด ปีนัน้ที่ มีอาหารอยางลน เหลือในแผนดิน
อียิปต โย เซฟไดเก็บกักตุนมันไวในเมือง
ตางๆ อาหารที่เก็บไดจากทองทุงรอบๆเมือง
ไหนก็จะตุนไวในเมืองนัน้ๆ ๔๙ดังนัน้โยเซฟ
จึงเก็บเมล็ดขาวมาตุนไวมากมายเหมือนกับ
เม็ดทรายที่ทะเล มันมากซะจนชัง่ไมหวัน่ไม
ไหวจนตองหยุดชัง่ไป

๕๐กอนที่จะถึงปีแหงความอดอยากหิวโหย
โยเซฟมีลูกชายสองคน อาเสนัทไดคลอดลูก
สองคน น้ีใหกับโย เซฟ อา เสนั ทเป็นลูกสาว
ของโปทิเฟรานักบวชเมืองโอน ๕๑ โยเซฟตัง้
ชื่อลูกชายคนแรกวา มนัสเสห †โยเซฟพูดวา
“พระเจาทําใหผมลืมความทุกข ยากลําบาก
ของผมทัง้ สิน้ รวม ทัง้ทุก คนในครอบครัว
ของพอผม” ๕๒ โย เซฟไดตัง้ ชื่อลูกคนที่สอง
วาเอฟราอิม ‡โยเซฟพูดวา “เพราะพระเจา
ไดทําใหผมมีลูก หลาน ¶ในแผน ดินที่ผมได
รับความทุกขยากลําบากน้ี”

เวลาแหงความอดอยากหิวโหยเริ่มขึน้
๕๓ เจ็ด ปีแหงความอุดมสมบูรณในแผนดิน

อียิปตไดสิน้ สุด ลง ๕๔และเจ็ด ปีแหงความ
อดอยากหิวโหยไดเริ่ม ตนขึ้นตาม ที่โย เซฟ
ไดพูดไว ความอดอยากหิวโหยไดเกิด ขึ้น
กับทุกประเทศ ยกเวนในแผน ดินอียิปตที่
มีอาหารกิน กัน ๕๕ เมื่อแผน ดินอียิปตเริ่ม
ขาดแคลนอาหาร ประชาชนไดมารองขอ
อาหารตอฟาโรห ฟาโรหบอกชาวอียิปตทุก
คนวา “ใหไปหาโย เซฟและใหทําตาม ที่เขา
บอกพวกเจา”

๕๖ เมื่อความอดอยากหิวโหยไดแพร
กระจายไปทัว่ทัง้แผนดิน โยเซฟจึงเปิดคลัง
ขาวสาร และขายขาวใหกับชาวอียิปต เพราะ
ความอดอยากหิวโหยนัน้รุนแรงมากในแผน
ดินอียิปต ๕๗และคนทัว่ โลกตางเดิน ทางมา
อียิปต เพื่อมาขอซื้อขาวจากโย เซฟ เพราะ
ความอดอยากหิวโหยรุนแรงไปทัว่โลก

*๔๑:๔๕ ศาเฟนาทปาเนอาห ชื่อในภาษาอียิปต หมายถึง “ผูคํ้าจุนชีวิต” แตความหมายใน
ภาษาฮีบรู “ผูซึ่งอธิบายสิ่งลึกลับ”
†๔๑:๕๑ มนัสเสห ชื่อน้ีคลายกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “ทําใหลืม”
‡๔๑:๕๒ เอฟราอิม ชื่อน้ีคลายกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “เกิดผล หรือ ทวี”
¶๔๑:๕๒ เพราะพระเจาไดทําใหผมมีลูก หลาน แปลตรงๆคือ “ทําใหผมเกิด ผล” หรือ
“ทําใหผมประสบความสําเร็จ” หรือ “ทําใหผมมีลูกดก”
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ความฝันกลายเป็นจริง

๔๒ ๑ เมื่อยา โคบเห็น วามีขาวอยูใน
อียิปต เขาจึงพูดกับพวก ลูกๆของ

เขาวา “พวก เจาจะมานัง่มอง หน ากันอยู
ทําไม ทําอะไรสักอยางสิ” ๒แลวยาโคบก็พูด
วา “ฟังนะ พอไดยินมาวามีขาวในอียิปต ให
พวก เจาลงไปที่ นัน่และไปซื้อขาวมาใหกับ
พวก เรา พวก เราจะ ไดมีชีวิต อยูตอ ไป ไม
ตองอดตาย”

๓พี่ชายทัง้สิบคนของโยเซฟก็ลงไปซื้อขาว
ที่อียิปต ๔แตยาโคบไมยอมใหเบนยามินไป
กับพวก พี่ ชายดวย เพราะเขากลัววาจะเกิด
อันตรายกับเบน ยา มิน เบน ยา มินเป็นนอง
ชายของโยเซฟ *

๕พวก ลูกชายของอิสราเอลไดไปซื้อขาว
พรอมกับคน อื่นๆ เพราะความอดอยาก
หิวโหยไดแผ ขยายมาถึงแผน ดินคา นา อัน
แลว

๖ ในเวลา นัน้ โย เซฟเป็นผู ปกครองเหนือ
แผน ดินอียิปตทัง้หมด คนที่มาซื้อขาวใน
แผนดินอียิปต จะตองมาซื้อกับโย เซฟ เมื่อ
พวก พี่ ชายของโย เซฟมาถึง ก็กมกราบลง
กับพื้นตอ หน าเขา ๗ เมื่อโย เซฟเห็นพวก พี่
ชาย เขาก็จําได แตแกลงทําเป็นไมรูจัก และ
พูดจาดุดันกับพวก เขา โย เซฟพูดวา “พวก
เจามาจากที่ไหนกัน”
พวกเขาตอบวา “มาจากแผนดินคานาอัน

เพื่อมาซื้ออาหาร”
๘ โยเซฟจําพวกพี่ชายได แตพวกพี่ชายจํา

โยเซฟไมได ๙ โยเซฟยังจําความฝันที่เขาฝัน
เกี่ยวกับพวกพี่ชายของเขาได โยเซฟกลาว
หาพวกพี่ชายวา “พวกเจาเป็นพวกสอดแนม
มาดูวาแผนดินน้ีมีจุดออนตรงไหนบาง”

๑๐แตพวก เขาตอบโย เซฟวา “ไมใชครับ
ทาน พวก เราผูรับ ใชของ ทานมาที่น่ีเพื่อซื้อ
อาหารครับ ๑๑ เราทัง้หมดมีพอเดียวกัน พวก
เราเป็นคนซื่อสัตย พวก เราผูรับ ใชของทาน
ไมไดเป็นคนสอดแนม”

๑๒แตโย เซฟพูดกับพวก เขาวา “ไม จริง
พวกเจามาแอบดูจุดออนของแผนดินน้ี”

๑๓พวกเขาตอบวา “พวกเรา ผูรับ ใชของ
ทาน มีพี่ น องอยูสิบ สองคน เป็นลูกของพอ
เดียวกันในแผนดินคานาอัน ตอน น้ีน องคน

สุดทองอยูกับพอของพวกเรา และนองอีกคน
หน่ึงตายไปนานแลว”

๑๔ โย เซฟพูดกับพวก เขาวา “พวก เจา
เป็นคน สอดแนม เหมือน กับที่เราพูดแนๆ
๑๕ เราจะใหพวกเจาพิสูจนตัวเอง ในนามของ
ฟาโรห เราสาบานวาจะไม ปลอยพวก เจาไป
จากที่ น่ี จนกวาน องชายคนเล็กของพวกเจา
จะมา ๑๖สงคนหน่ึงในพวกเจากลับไป และ
ใหไปเอานอง ชายมา สวนที่เหลือก็รออยูใน
คุกที่น่ี จะไดพิสูจนคําพูดของพวกเจา วาพูด
ความจริงหรือเปลา ถาไมอยางนัน้ ฟาโรหมี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน พวก เจาตองเป็นคน
สอดแนมแนๆ” ๑๗แลวโยเซฟไดขังพวกเขา
ไวในคุกสามวัน

สิเมโอนเป็นตัวประกัน
๑๘ ในวัน ที่สาม โย เซฟพูดกับพวก เขาวา

“ใหทําอยาง น้ีก็แลวกัน พวก เจาจะไดรอด
เพราะเราเกรงกลัวพระเจา ๑๙ถาพวก เจา
เป็นคนซื่อสัตย ใหทิง้พี่ น องคนหน่ึงของเจา
ไวในคุกน้ี และพวกเจาก็เอาขาวสารไปใหกับ
ครอบครัวที่หิวโหยของ เจา ๒๐แลวคอยเอา
นอง ชายคนสุดทองของ เจามาหาเรา จะ ได
พิสูจนวาที่พวก เจาพูดนัน้เป็นความ จริงหรือ
ไม พวกเจาจะไดไมตองตาย”
พวกเขาก็ตกลงทําตามนัน้ ๒๑พวกเขาพูด

กันเองวา “ที่พวก เราถูกลงโทษน้ี ตองเป็น
เพราะสิ่งที่เราทํากับน องชายของเราแนๆ เรา
เห็นถึงความทุกขของเขา ตอนที่เขารองขอ
ความเมตตาจากเรา แตพวกเราไม สนใจฟัง
เพราะเหตุนัน้เราถึงตองทนทุกขอยางน้ี”

๒๒ รู เบนไดพูดกับพวกเขาวา “ผมบอกกับ
พวกทานแลววาอยาทํารายเด็ก นัน้ แตพวก
ทานก็ไม ยอม ฟัง และตอน น้ีเราก็ตองชดใช
ใหกับเลือดของเขาแลว”

๒๓พวก เขาไมรูวาโย เซฟกําลังฟัง อยู
เพราะปกติแลวจะมีลามคอยแปลใหระหวาง
พวก เขากับโย เซฟ ๒๔ โย เซฟจึงออกไป
รองไห แลวกลับเขามาหาพวก เขาและพูด
กับพวก เขา โย เซฟเอาสิ เม โอนมาจากพวก
เขา และมัดเขาตอหน าพี่น องของเขา ๒๕ โย
เซฟสัง่คน รับ ใชใหเอาขาวสารมาใสใหเต็ม
กระสอบของพวกพี่ ชายของ เขา และใหเอา
เงินของพี่ ชายของ เขาแตละคนคืนใสเขาไป

*๔๒:๔ นองชายของโยเซฟ โยเซฟและเบนยามินมีแมคนเดียวกัน
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ในกระสอบของพวก เขาเอง และใหสิ่ง ที่
จําเป็นสําหรับการเดินทางกับพวกเขา

๒๖ทุก อยางก็เรียบรอย พวก เขาจึงเอา
ขาวสารทัง้หมดบรรทุกบนหลัง ลาของพวก
เขา ออกเดิน ทางไป ๒๗ที่จุด พัก แรมในคืน
นัน้ เมื่อคนหน่ึงเปิดกระสอบของเขาออกมา
เพื่อเอาขาวสารใหลากิน เขาก็เห็นเงินของ
เขาอยูที่ปากกระสอบนัน้ ๒๘ เขาพูดกับพี่น อง
ของ เขาวา “ผมไดเงินของผมคืนมา น่ี ไง
มันอยูในกระสอบของผม” พวกเขาก็งงมาก
ตกใจ กลัวมาก และหันไปพูดกันและกันวา
“น่ีพระเจากําลังเลนตลกอะไรกับเรา”

พวกพี่ชายเลาเรื่องใหยาโคบฟัง
๒๙ เมื่อพวก เขากลับมาหายา โคบพอของ

พวก เขา ที่แผน ดินคา นา อัน พวก เขาได
เลาใหพอฟังถึงเรื่องทัง้หมดที่เกิด ขึ้นวา
๓๐ “ชายคน หน่ึงที่เป็นเจา นายเหนือแผน ดิน
นัน้ ไดพูดกับพวก เราอยางดุดัน และเขา
ไดจับพวก เราขังคุก เหมือน กับวาพวก เรา
เขาไปสอดแนมแผน ดินนัน้ ๓๑แลวพวก เรา
ไดบอกกับเขาวา ‘พวก เราเป็นคนซื่อสัตย
พวก เราไมใชคนสอดแนม ๓๒พวก เรามีพี่
น องกันอยูสิบ สองคน เป็นลูกของพอคน
เดียวกัน นองคน หน่ึงไดตายไปแลว และ
ตอน น้ีน องคนสุดทองอยูกับพอของพวก เรา
ที่แควนคานาอัน’

๓๓ชายคน ที่เป็นเจา นายเหนือแผน ดินนัน้
จึงพูดกับพวกเราวา ‘ใหทําอยางน้ี แลวเราจะ
ได รูวาพวกเจาเป็นคนซื่อสัตย ทิง้พี่ น องคน
หน่ึงของพวกเจาไวกับเรา สวนที่ เหลือ ก็ให
เอาอาหารไปใหกับครอบครัวที่หิวโหยทาง
บาน ๓๔แลวใหเอาน องคน สุด ทองของพวก
เจามาหาเรา เราจะได รูวาพวก เจาไมใชคน
สอดแนม แตเป็นคนซื่อสัตย แลวเราจะคืนพี่
ชายใหกับเจา และพวกเจาจะไปไหนมาไหน
ไดอยางอิสระในแผนดินน้ี’”

๓๕ เมื่อพวก เขาเทขาวสารออกมาจาก
กระสอบ พวก เขาก็เจอถุง เงินของแตละคน
ในกระสอบ เมื่อพวก เขาและพอเห็นถุง เงิน
ของพวกเขา พวกเขาก็กลัว

๓๖ยา โคบพอของพวก เขาพูดกับพวก เขา
วา “พวกเจาจะทําใหพอสูญเสียลูกไปอีกแลว
โย เซฟก็ตายไปแลว สิ เม โอนก็ตายไปแลว
และเจาจะยังเอาตัวเบนยามินไปอีกคน ทุก
สิ่งทุกอยางดูสิน้หวังเสียเหลือเกิน”

๓๗ รเูบนพูดกับพอของเขาวา “ถาผมไมเอา
เบนยามินกลับมาใหพอ พอก็ฆาลูกชายสอง
คนของผมไดเลย มอบเบนยามินใหอยูในมือ
ผมเถอะ แลวผมจะเอาเขากลับมาใหพอ”

๓๘แตยาโคบพูดวา “เบนยามินลูกชายของ
พอจะตองไม ลงไปกับเจา เพราะพี่ ชายของ
เขาไดตายไปแลว และเหลือเบนยามินเพียง
คนเดียวเทานัน้ที่เกิดจากราเชล แลวถาเกิด
อันตรายขึ้นกับเขาในระหวางทางที่เจาไป
เจาก็จะสงคน แกหัว หงอกอยางพอลงไปใน
แดนคนตายเพราะความเศราโศกเสียใจ”

ยาโคบยอมใหเบนยามินไปอียิปต

๔๓ ๑การ ขาดแคลนอาหารยิ่งรุนแรง
มาก ขึ้นในแผน ดิน ๒ เมื่อพวก เขา

กินขาวสารที่เอามาจากอียิปตหมดแลว ยา
โคบพูดกับพวก เขาวา “กลับ ไปซื้ออาหารมา
ใหพวกเราอีก”

๓แตยู ดาหตอบพอวา “ชายคน นัน้เตือน
พวกเราไวอยางเด็ดขาดแลววา ‘พวกเจาจะ
ไม ไดเห็นหน า เราอีก นอกจากนองชายของ
เจาจะมาดวย’ ๔ถาพอยอมใหน องชายไปกับ
พวก เรา พวก เราก็จะลงไปซื้ออาหารมาให
พอ ๕แตถาพอไม ยอม พวก เราก็จะไม ลง
ไป เพราะชายคนนัน้ไดบอกกับพวกเราแลว
วา ‘พวกเจาจะไมไดเห็นหน าเราอีก นอกจาก
นองชายของเจาจะอยูดวย’”

๖อิสราเอลจึงพูดวา “ทําไมพวก เจาถึง ได
ทํารายพออยางน้ี พวกเจาไปบอกชายคนนัน้
ทําไมวา ยังมีน องชายอีกคน”

๗พวกเขาตอบวา “ชายคนนัน้ถามพวกเรา
ละเอียดมาก เกี่ยวกับพวกเราและครอบครัว
ของพวกเรา เขาถามวา ‘พอของเจายังมีชีวิต
อยูหรือ เปลา พวกเจายังมีพี่ น องอีกคนหน่ึง
หรือ เปลา’ พวก เราตอบไปตาม ที่เขาถาม
พวกเราจะไปรูไดยังไงวา เขาจะพูดวา ‘ใหไป
เอานองชายของเจามา’”

๘ยู ดาหไดพูดกับอิสราเอลพอของ เขาวา
“ใหน องไปกับผมเถอะ แลวพวก เราจะไป
ทันที เพื่อ วาพวก เรา ตัว พอเอง และลูกๆ
ของพวก เราจะไดมีชีวิตอยูตอ ไป ไม ตอง
ตาย ๙ผมจะรับรองความปลอดภัยของ เขา
เอง ผมจะเป็นคนรับ ผิด ชอบเขาเอง ถาผม
ไม เอาเขากลับมา พอก็ไมตองยกโทษใหกับ
ผมเลยตลอดชีวิต ๑๐ถาพวกเราไมชักชาอยู
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อยาง น้ี ปาน น้ีพวก เราก็คงไปและกลับมา
เป็นครัง้ที่สองแลว”

๑๑อิสราเอลพอของพวก เขาจึงพูดกับพวก
เขาวา “ถามันจะ ตองเป็นอยาง น้ี ก็ใหทํา
ตามน้ี ใหเอาผลิตผลที่ดีที่สุดในแผนดินน้ีใส
กระสอบไป เอาไปเป็นของ ขวัญใหกับชาย
คนนัน้ คือพวกพิมเสน น้ําเชื่อมผลไม ยาง
ไมหอม มะมวงหิมพานต และถัว่อัลมอนด
๑๒ ใหเอาเงินไปมากเป็นสอง เทา และใหเอา
เงินที่ติดกลับมาในกระสอบของพวก เจาไป
คืนเขาดวย บางทีมันอาจ จะเป็นความผิด
พลาด ๑๓ ใหพานอง เจาไปและกลับไปหา
ชายคน นัน้ทันที ๑๔ขอ ใหพระเจาผูเต็มไป
ดวยฤทธิอ์ํานาจ *ทําใหชายคน นัน้มีเมตตา
กับพวก เจาดวย เถิด และขอ ใหชายคน นัน้
ยอมปลอยสิ เม โอนและ เบน ยา มินกลับมา
กับพวก เจาดวย เถิด สวนพอเอง ถาพอจะ
ตองสูญเสียลูกๆของพอไป พอก็คงตองทําใจ
แลวละ”

๑๕พวก เขาก็เอาของ ขวัญ น้ี พรอมเงิน
อีกสอง เทาและเบน ยา มิน แลวพวก เขาก็
ออกเดิน ทางลงไปอียิปต และเขาไปยืนอยู
ตอหน าโยเซฟ

โยเซฟเชิญพวกพี่นองไปที่บาน
๑๖ เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมากับพวกเขา

โย เซฟบอกกับชายที่ดูแลบานของ เขาวา
“เอาคนพวก น้ีไปที่ บาน และฆาสัตวเตรียม
อาหาร เพราะคนพวกน้ีจะกินอาหารกลางวัน
กับเรา” ๑๗ชายคนนัน้ไดทําตามที่โยเซฟสัง่
เขาพาคนพวกน้ีไปที่บานของโยเซฟ

๑๘พวก พี่ๆของโย เซฟกลัวมาก ตอน ที่
พวก เขาถูกพาตัวไปที่บานของโย เซฟ พวก
เขาพูดวา “พวกเราถูกพามาที่น่ี เพราะเงินที่
ติดกลับไปกับกระสอบของพวก เราในครัง้
แรกนัน้ เขาจะตองจูโจมและจับกุมพวก เรา
และเอาพวก เราไปเป็นทาสและยึดลาของ
พวกเราไป”

๑๙พวก เขาจึงเขาไปหาชายคนที่ดูแลบาน
ของโยเซฟ ๒๐และพูดกับเขาที่ประตูทางเขา
บานวา “ทาน ครับ ตอนที่พวก เราลงมาซื้อ
อาหารครัง้ แรกนัน้ ๒๑ เมื่อพวก เราไปหยุด
อยูที่แหง หน่ึงเพื่อพัก แรม พวก เราไดเปิด
กระสอบของพวก เรา และเจอถุง เงินอยูบน

ปากกระสอบของพวก เราแตละคน เที่ยว น้ี
พวก เราเอามันกลับมาดวย ๒๒พรอมกับเงิน
อีกสวน หน่ึงที่พวก เราจะเอามาซื้ออาหาร
พวก เราไมรู วาใครเอาเงินนัน้มาใสไวใน
กระสอบของพวกเรา”

๒๓คนใชนัน้พูดวา “ใจ เย็นๆไม ตองกลัว
หรอก พระเจาของพวกทาน พระเจาของพอ
ทาน คงเป็นผู ที่เอาทรัพยสมบัตินัน้ใสไวใน
กระสอบของพวก ทานอยางแนนอน เพราะ
ผมไดรับเงินของพวกทานมาเรียบรอยแลว”
ชายคนนัน้ไดนําตัวสิเมโอนออกมาหาพวก

เขา ๒๔แลวไดพาพวก เขาเขาไปในบานของ
โย เซฟ เอาน้ําใหพวก เขาลาง เทา และเอา
อาหารมาเลีย้งลาของพวกเขา

๒๕พวก เขาไดเตรียมของ ขวัญใหกับโย
เซฟ ที่จะมาในตอน เที่ยง เพราะพวก เขา
ไดยินวาจะกินอาหารรวมกับโยเซฟที่นัน่

๒๖ เมื่อโย เซฟกลับ มาถึง บาน พวก เขา
ไดเอาของขวัญที่พวกเขาถือติดตัวเขามาใน
บาน ใหกับโยเซฟ แลวพวกเขาก็กมลงกราบ
ถึงดินตอหน าโยเซฟ

๒๗ โย เซฟไดถามถึงทุกข สุขของพวก เขา
และพูดวา “พอที่แก ชราของพวก เจาเป็น
อยางไรบาง เขายังมีชีวิตอยูหรือ”

๒๘พวกเขาตอบวา “พอของพวกเรา ผูรับ
ใชของทาน สบายดี เขายังมีชีวิตอยู” แลว
พวก เขากมกราบโย เซฟเพื่อเป็นการให
เกียรติเขา

๒๙ เมื่อโย เซฟเงย หน าขึ้นเห็นเบน ยา มิน
นอง ชายของ เขาที่เกิดจากแมเดียวกัน โย
เซฟพูด วา “คน น้ีคือน อง ชายคน เล็กที่พวก
เจาพูดถึงใชไหม” โยเซฟพูดวา “ลูกเอย ขอ
พระเจาเอ็นดูเจา”

๓๐ โย เซฟรีบออกไปจากหอง เพราะความ
รักอยางเหลือ ลนที่ มีตอน อง ชายของ เขา
ทําใหเขาอยากจะรองไห เขาจึงตองเขาไปใน
หองสวนตัวของเขาเพื่อรองไหที่ นัน่ ๓๑ จาก
นัน้เขาก็ลาง หน าและออก มา เขาพยายาม
กลัน้น้ําตา ควบคุมไว และสัง่วา “ยกอาหาร
ออกมาไดแลว”

๓๒พวกคน รับ ใชจึงยกอาหารออกมาใหกับ
โยเซฟ ที่แยกนัง่อยูคนเดียว พวกเขาไดยก
อาหารมาใหกับพวก พี่ น องของโย เซฟที่นัง่
อยูอีกโตะ หน่ึง สวนชาวอียิปตที่มารวมกิน

*๔๓:๑๔ พระเจาผูเต็มไปดวยฤทธิ์อํานาจ ในภาษาฮีบรู “เอล ชัดดัย”
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ดวยก็นัง่อยูอีกโตะหน่ึง เพราะชาวอียิปตไม
กินรวม โตะกับชาวฮีบรู เพราะเขาถือวาเป็น
สิ่ง นา รังเกียจ ๓๓พวกพี่ น องของโย เซฟนัง่
อยูตรงหน าโยเซฟ พวกเขานัง่เรียงตามอายุ
ตัง้แตพี่ คนโตไปจนถึงน องคนสุดทอง พวก
เขามองหน ากันอยางประหลาดใจมาก ๓๔ โย
เซฟไดสัง่ใหคน รับ ใชมาเอาอาหารสวน หน่ึง
ที่อยูตรง หน าเขา ไปแบงใหกับพวก พี่ ชาย
แตสวนแบงของเบนยามินนัน้มีมากกวาสวน
แบงของพวกพี่ชายเขาถึงหาเทา พวกเขากิน
ดื่มกับโยเซฟอยางเต็มที่จนเมามาย

โยเซฟวางกับดัก

๔๔ ๑ โย เซฟไดสัง่คนใชที่ดูแลบานของ
เขาวา “ใหเอาอาหารใสกระสอบ

ของพวกเขาแตละคนใหมากที่สุดเทาที่พวก
เขาจะขนไปได แลวเอาเงินของพวก เขาใส
เขาไปบนปากกระสอบของแตละคนดวย
๒ ใหเอาชาม เงินของ เราใสเขาไปบนปาก
กระสอบของนองคนสุดทอง พรอมกับเงินคา
ขาวสารของเขาดวย” คนรับใชก็ทําตามที่โย
เซฟบอก

๓ เชาวันตอ มา พวก พี่ น องของโย เซฟ
และลาก็ไดถูกสงกลับบานไป ๔พวกเขาออก
จากเมืองไปไม ไกลนัก โย เซฟบอกกับคน
รับ ใชที่ดูแลบานของเขาวา “ใหติดตามพวก
เขาไปทันที เมื่อเจาตาม ทัน ใหพูดกับพวก
เขาวา ‘ทําไมพวกทานถึงไดทํา ชัว่ตอบแทน
ความ ดี ทําไมทานถึงไดขโมยชาม เงินของ
เราไป *๕มันเป็นชาม เงินที่เจา นายขาใชดื่ม
และใชมันในการทํานาย †ดวย พวกทานแย
มากที่ทําอยางน้ี’”

๖ เมื่อคนใชของเขาติดตามพวก นัน้ทัน
เขาก็พูดตามที่โยเซฟบอก

๗พวกพี่ น องของโย เซฟไดพูดกับคนใชวา
“ทําไมนายของ เราถึงพูดอยาง น้ี พวก เรา
คนใชของ ทาน จะไมมี วันทําอยาง นัน้เด็ด
ขาด ๘ดูเถิด ขนาดเงินที่พวก เราเจอที่ปาก
กระสอบของพวก เรา พวก เรายังเอามาจาก
แผนดินคานาอัน มาคืนใหกับทานเลย แลว
เราจะไปขโมยเงินหรือทองจากบานของเจา

นายทานทําไมกัน ๙ถาทานพบมันอยูกับใคร
ในพวก เราที่เป็นทาสของทาน น้ี คนๆ นัน้จะ
ตองตาย และพวก เราที่เหลือก็จะกลายเป็น
ทาสของทานดวย”

๑๐คนใชจึงพูดวา “ดีแลว ตกลงตามที่ทาน
พูด ถาเราเจอมันที่ใคร คน นัน้จะตองเป็น
ทาสของ เรา และพวก ทานที่เหลือก็จะเป็น
อิสระ”

เบนยามินติดกับ
๑๑ทุกคนรีบเอากระสอบวางลงกับพื้น และ

เปิดกระสอบออก ๑๒คนใชก็คนหา เริ่มจากพี่
ชายคนโตกอน จนถึงคนสุดทอง แลวเขาก็
พบชาม เงินนัน้อยูในกระสอบของเบนยามิน
๑๓พวก พี่ๆฉีกเสื้อผาของพวก เขาแสดงถึง
ความเสียใจ จาก นัน้ทุก คนไดเอากระสอบ
ขึ้นบรรทุกหลังลา กลับเขามาในเมืองอีกครัง้

๑๔ เมื่อยูดาหและพี่น องคนอื่นๆของเขามา
ถึงบานของโยเซฟ โยเซฟยังอยูที่ นัน่ พวก
เขากราบลงถึงพื้นตอหน าโย เซฟ ๑๕ โย เซฟ
พูดกับพวก เขาวา “พวก เจาทําอะไรลงไป
พวกเจาไมรูหรือวาคนอยางเราทํานายได”

๑๖ยู ดาหจึงพูดวา “พวก เราจะพูดยัง ไง ดี
กับเจานายของพวกเรา จะใหพวกเราพูดยัง
ไงดี พวก เราจะแสดงใหทานเห็นไดยัง ไงวา
พวก เราบริสุทธิ ์ พระเจาเอาผิดกับพวก เรา
ผูรับ ใชของทาน พวก เราพรอมกับคนที่เขา
เจอวามีชามเงินอยูในมือ เป็นทาสของทาน”

๑๗ โย เซฟพูดวา “เราจะไมมี วันทําอยาง
นัน้หรอก เฉพาะคนที่พบชามเงินของเราอยู
ในมือ เขาเทานัน้ ที่จะ ตองมาเป็นทาสของ
เรา สวนพวก เจาที่เหลือกลับไปหาพอของ
พวกเจาไดอยางปลอดภัย”

ยูดาหออนวอนแทนเบนยามิน
๑๘ยู ดาหเขาไปใกลโย เซฟและพูดวา

“นายทาน ขอโปรดใหขาพเจาทาสของทาน
ไดพูดบาง อยางกับทาน ผูเป็นเจา นายของ
ขาพเจาดวย เถิด และขอทานอยา ไดโกรธ
ขาพเจา ทาสของทานเลย เพราะทานเป็น
เหมือนฟาโรห ๑๙ทาน เจา นายของขาพเจา

*๔๔:๔ ทําไมพวกทานถึงได … ขโมยชามเงินของเราไป ประโยคน้ีมาจากฉบับกรีกโบราณ

†๔๔:๕ ทํานาย คือคนหาลางหรือเครื่องหมายเกี่ยว กับอนาคตโดยการรินของเหลวใสถวย
หรือชาม
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ไดถามพวก เราทาสของทานวา ‘พวก เจามี
พอหรือน องชายหรือเปลา’ ๒๐พวกเราก็บอก
ทาน เจา นายของขาพเจาวา ‘พวก เรายังมี
พอที่แกแลว และนองชายคน เล็ก ที่เกิดมา
ตอนพอแกแลว และพี่ชายของเขาที่เกิดจาก
แมเดียวกันก็ไดตายไปแลว เหลือ เพียงนอง
ชายคน น้ีคน เดียวเทานัน้ ดัง นัน้พอของ เรา
จึงรักเขามาก’ ๒๑แลวทานบอกกับพวก เรา
ทาสของ ทานวา ‘ไปเอาเขาลงมาหาเรา เรา
จะไดเห็นเขากับตาตัว เอง’ ๒๒แตพวกเราได
บอกกับทาน เจานายของขาพเจาวา ‘เด็กคน
นัน้จะทิง้พอของ เขามาไม ได ถาเขาทิง้พอ
ของ เขามา พอของ เขาจะตาย’ ๒๓แลวทาน
บอกกับพวกเราทาสของทานวา ‘พวกเจาจะ
ไม ไดเห็นหน า เราอีก นอกจากจะพานองคน
สุด ทองมาดวยเทานัน้’ ๒๔ เมื่อพวก เรากลับ
ไปหาพอของพวกเรา ทาสของทาน พวกเรา
กลับไปเลาใหพอฟังถึงสิ่งที่ทานพูด

๒๕พอของพวก เราพูดวา ‘กลับ ไปซื้อ
อาหารมาใหกับพวก เรา’ ๒๖แตพวก เราบอก
วา ‘พวก เรากลับไปที่ นัน่ไม ไดแลว แต
ถาน อง ชายคน สุด ทองไปกับพวก เราดวย
พวก เราถึงจะกลับไป ได เพราะพวก เราไม
สามารถพบหน าชายคน นัน้ได นอกจากนอง
ชายคนสุดทองจะไปกับพวกเรา’ ๒๗แลวพอ
ของพวกเรา ทาสของทาน บอกกับพวกเรา
วา ‘พวก เจารู วานางรา เชลเมียของ พอได
คลอดลูกชายสองคนใหกับพอ ๒๘คนหน่ึงได
จากพอไปแลว และพอบอกวา เขาคงถูกสัตว
ปาฉีกเน้ือตายไป แลว และพอไม เคยเห็น
เขาอีก เลยจนถึงทุก วัน น้ี ๒๙ถาเจาเอาเด็ก
คน น้ีไปจากพออีก คน ถามีอันตรายเกิด ขึ้น
กับเขา พวกเจาคงจะตองสงคนแกหัวหงอก
อยางพอใหลงไปในแดนคนตาย เพราะความ
เศราโศกเสียใจ’ ๓๐ตอนน้ีถาขาพเจากลับไป
หาพอ ทาสของทาน โดยที่ไมมีเด็กคน น้ีไป
ดวย และเน่ืองจากเด็กคน น้ีสําคัญมากตอ
เขา ๓๑ เมื่อเขาเห็นวาเด็กคน น้ีไม ไดกลับมา
กับพวกเราดวย เขาจะตองตายแน และพวก
เรา ทาสของทาน จะเป็นเหตุที่ทําใหพอของ
พวก เราทาสของ ทาน ลงไปในแดนคน ตาย
เพราะความเศราโศกเสียใจอยางยิ่ง

๓๒ เน่ืองจากขาพเจา ทาสของ ทาน ได
รับปากกับพอของขาพเจาสําหรับเด็ก นัน้
ขาพเจาบอกพอวา ‘ถาขาพเจาไม ไดเอาเขา
กลับมาใหพอ พอก็ไม ตองยก โทษใหกับผม

เลยตลอด ชีวิต’ ๓๓ตอน น้ี ขอได โปรดให
ขาพเจา ทาสของทาน อยูเป็นทาสของทาน
เจานายของขาพเจา แทนเด็กคนนัน้ดวยเถิด
ครับ และขอ ใหปลอยเด็กคน นัน้กลับ ไปกับ
พวกพีช่ายของเขาดวยเถิด ๓๔ เพราะขาพเจา
จะกลับไปหาพอไดยัง ไง ถาไมมีเด็กคนน้ีไป
ดวย ขาพเจาไม กลาไปเห็นความ ทุกขที่ จะ
เกิดขึ้นกับพอของขาพเจาหรอกครับ”

โยเซฟเปิดเผยวาเขาคือใคร

๔๕ ๑ โย เซฟไม สามารถที่จะควบคุมตัว
เอง ตอหน าคนที่ยืนอยูขางๆเขาได

อีก ตอ ไปแลว เขาจึงรองตะโกนวา “ใหทุก
คนออกไป” เมื่อไมมีใครอยูแลว โยเซฟบอก
กับพวกพี่น องวาเขาเป็นใคร ๒ โยเซฟรองไห
เสียง ดังมากจนชาวอียิปตไดยิน คนในบาน
เรือนของฟาโรหก็ไดยินเรื่องน้ีดวย ๓ โยเซฟ
พูดกับพวกพี่ น องของเขาวา “ผมคือโยเซฟ
พอของผมยังมีชีวิตอยูหรือเปลา” พี่ชายของ
เขาไมสามารถตอบเขาได เพราะโยเซฟทําให
พวกเขาตกใจกลัว

๔ โย เซฟไดพูดกับพวก พี่ น องของ เขาวา
“ชวยเขามาใกลๆผมหนอย” แลวพวกเขาก็
เขามาใกลๆโยเซฟ โยเซฟจึงพูดวา “ผมคือ
โยเซฟนองชายของพวกพี่ ที่พี่ไดขายใหเป็น
ทาสในอียิปต ๕ตอน น้ีอยา ไดกังวลและอยา
โกรธตัว เองเลยที่ไดขายผมมาที่ น่ี เพราะ
พระเจาไดสงผมมาลวงหน าพวกพี่ เพื่อจะได
ชวยชีวิต ๖ เพราะเกิดกันดารอาหารบนแผน
ดิน น้ีมาสอง ปีแลว ยังเหลือ อีกหา ปีที่จะไม
สามารถไถนาหรือเก็บ เกี่ยวได ๗แตพระเจา
ไดสงผมมาลวง หน าพี่ เพื่อใหแนใจวาจะมี
พวกพี่บางคนเหลืออยูในโลกน้ี และเพื่อที่จะ
ชวยชีวิตของพวกพี่ดวยวิธีที่มหัศจรรย ๘ดัง
นัน้พวก พี่ไม ไดสงผมมาที่ น่ีหรอก แตเป็น
พระเจาเองที่สงผมมา พระองคทําใหผมเป็น
เหมือนพอของฟาโรห เป็นเจานายเหนือบาน
เรือนของฟาโรห และปกครองเหนือแผนดิน
อียิปตทัง้หมด”

ยาโคบไดรับเชิญไปประเทศอียิปต
๙ รีบกลับ ไปหาพอของผมเร็ว และบอก

พอวา “โย เซฟลูกชายของพอพูด วาอยาง
น้ี ‘พระเจาไดทําใหผมเป็นผู ปกครองเหนือ
อียิปตทัง้หมด ลงมาหาผมเร็วๆอยาไดชักชา
๑๐แลวพอจะ ไดอาศัยอยูที่แผน ดินโก เชน
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พอจะไดอยูใกลๆผม ทัง้ตัวพอ ลูกๆของพอ
หลานๆของพอ ฝูง สัตวของพอ และทุก สิ่ง
ทุกอยางที่พอมี ๑๑ผมจะเลีย้งดูพอทีนั่น่ เพื่อ
วาพอและครอบครัวของพอ และทุก สิ่งทุก
อยางที่ เป็นของพอจะไดไมตองเจอกับความ
ยากลําบากอีกตอไป เพราะความอดอยากยัง
จะมีตอไปอีกหาปี’

๑๒ตอน น้ีพวก พี่และเบน ยา มินนอง ชาย
ของ พี่ ก็ได เห็นกับ ตาตนเองแลว วา เป็น
ผมเองที่กําลังพูดกับพี่ ๑๓ ใหพวกพี่ไปเลาให
พอฟังถึงเกียรติที่ผมไดรับในอียิปต และเลา
ใหพอฟังถึงทุก สิ่งทุก อยางที่พี่ได เห็น แลว
รีบๆไปพาพอลงมาที่น่ี” ๑๔แลวโยเซฟก็กอด
เบนยามินนองชายของ เขาและรองไห เบน
ยามินก็รองไหขณะที่เขากอดโย เซฟเหมือน
กัน ๑๕ โยเซฟไดจูบพีช่ายของเขาทุกคน และ
รองไหขณะที่เขากอดพีช่ายของเขา หลังจาก
นัน้ พี่ชายของเขาเริ่มพูดกับโยเซฟ

๑๖ขาว น้ีไดไปถึงวังของฟาโรห วาพี่ น อง
ของโยเซฟมา ฟาโรหและเหลาขาราชสํานัก
ของเขาตางก็ดีใจ ๑๗ฟาโรหไดพูดกับโยเซฟ
วา “บอกกับพี่ชายของเจา ใหทําอยางน้ี คือ
ใหบรรทุกอาหารบนหลังลาของพวกเจา แลว
เดิน ทางไปแผน ดินคา นา อัน ๑๘แลวพาพอ
และครอบครัวของเจามาหาเรา แลวเราจะให
แผนดินทีด่ีที่สุดในอียิปตกับเจา และพวกเขา
จะไดกินอาหารที่ดีที่สุดในแผนดินน้ี ๑๙ ใหสัง่
พวก เขาใหทําอยาง น้ี คือใหเอาพวก เกวียน
จากอียิปต ไปรับเด็กๆของเจา และเมียของ
พวกเจาที่ นัน่ และพาพอของเจากลับมาที่ น่ี
๒๐ ไมตองเสียดายสิ่งของตางๆที่จะตองทิง้ไว
ที่ นัน่ เพราะสิ่งที่ ดีที่สุดในอียิปตจะเป็นของ
พวกเจา”

๒๑ลูกชายของอิสราเอลก็ทําตามน้ี โยเซฟ
ไดใหเกวียนกับพวก เขาไปตามคํา สัง่ของ
ฟาโรห และโยเซฟไดจัดหาอาหารใหพวกเขา
สําหรับการ เดิน ทาง ๒๒ โย เซฟได ใหเสื้อผา
ใหมๆหน่ึง ชุดกับพวก เขาทุก คน แตสําหรับ
เบนยามินนองสุดทองของเขา เขาไดใหเงิน
สามรอยเหรียญกับเสื้อผาหาชุด ๒๓ โยเซฟได
สงสิ่งของเหลาน้ีไปใหพอของเขา มีลาสิบตัว
ที่บรรทุกของ ดีๆจากอียิปต และลาตัว เมีย
สิบตัวที่บรรทุกขาวสาร ขนมปัง และอาหาร
สําหรับการเดินทางของพอเขา ๒๔ โยเซฟได
สงพี่ ชายของ เขา และพวก เขาก็จาก ไป โย

เซฟบอกกับพวก เขาวา “อยา ไดทะเลาะกัน
ในระหวางทาง” ๒๕พวก เขาไดออกเดินทาง
จากอียิปตไปหายา โคบพอของพวก เขาใน
แผน ดินคา นา อัน ๒๖พวก เขาไดบอกพอวา
“โย เซฟยังมีชีวิตอยู เขากําลังปกครองแผน
ดินอียิปตทัง้หมด”
ยา โคบถึง กับตก ตะลึง เพราะเขาไม เชื่อ

พวกลูกๆของเขา ๒๗พวกลูกๆก็เลาถึงสิ่งที่โย
เซฟไดบอกกับพวก เขาทัง้หมดใหพอฟัง ยา
โคบไดเห็นรถที่โยเซฟสงมารับเขากลับไปยัง
อียิปต ๒๘ยา โคบพอของพวก เขาจึงตื่น เตน
และมีความสุขมาก และพูดวา “พอแลว พอ
เชื่อพวก เจาแลววาโย เซฟลูกชายของ พอยัง
มีชีวิตอยู พอจะไปพบเขากอนตาย”

อิสราเอลเดินทางไปอียิปต

๔๖ ๑อิสราเอลเริ่มออกเดิน ทางไป
อียิปต พรอม กับทุก อยางที่เขา มี

เขาไปยังเบเออรเชบา ที่ นัน่เขาถวายเครื่อง
บูชาใหกับพระเจาของอิสอัคพอของเขา ๒ ใน
คืน นัน้พระเจาพูด กับอิสราเอลในความ ฝัน
พระองคพูดวา
“ยาโคบ ยาโคบ”
ยาโคบตอบวา “ขาพเจาอยูน่ีครับ”
๓พระเจาพูดวา “เรา เป็นพระเจา พระเจา

ของ พอของ เจา ไม ตอง กลัวที่ จะลงไป
อียิปต เพราะเราจะทําใหเจาเป็นชนชาติที่ยิ่ง
ใหญที่นัน่ ๔ เราจะไปอียิปตกับเจา และเราจะ
นําเจากลับมาที่ น่ีดวย และโยเซฟจะเป็นคน
ที่เอามือปิดตาเจาเมื่อเจาตาย”

๕ยาโคบไดออกจากเบเออรเชบา ลูกชาย
ของอิสราเอลไดใหยาโคบพอของเขาและลูก
เมียของพวก เขาขึ้นรถที่ฟาโรหสงมา รับยา
โคบ ๖พวกเขาไดนําฝูงสัตวและทรัพยสมบัติ
ทัง้หมดที่พวก เขาได จากแควนคา นา อันไป
ดวย ยา โคบและลูก หลานทัง้หมดของ เขา
ไดเดิน ทางไปอียิปต ๗ยา โคบไดพาลูกชาย
ลูกสาว หลานชายหลานสาวทัง้หมดเดินทาง
ไปยังประเทศอียิปต

ครอบครัวของยาโคบ
๘ตอ ไป น้ีเป็นชื่อของลูก หลานของ

อิสราเอลที่เขาไปในอียิปตคือ
รเูบนลูกชายคนโตของยาโคบ ๙ลูกชายของรู
เบนคือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี
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๑๐ลูกชายของสิเมโอนคือ เยมูเอล ยามีน โอ
หาด ยาคีน และโศหาร รวมทัง้ชาอูลลูกที่
เกิดจากหญิงชาวคานาอันคนหน่ึง

๑๑ลูกชายของเลวี คือ เกอรโชน โคฮาท และ
เมรารี

๑๒ลูกชายของยูดาห คือ เอร โอนัน เชลาห
เปเรศ เศราห แตเอรและโอนันไดตายใน
แผนดินคานาอัน ลูกชายของเปเรศคือ เฮ
สโรนและฮามูล

๑๓ลูกชายของอิสสาคาร คือ โทลา ปวูาห โยบ
และชิมโรน

๑๔ลูกชายของเศบูลุนคือ เสเรด เอโลนและ
ยาเลเอล

๑๕พวกเขาเหลาน้ี *เป็นลูกชายของเลอาหซึ่ง
นางไดคลอดใหกับยา โคบในปัด ดาน อา รัม
และมีลูกสาวชื่อดีนาห รวมลูกและหลานชาย
ทัง้หมดในครอบครัวของเลอาหมีสามสิบสาม
คน
๑๖ลูกชายของกาดคือ ศิฟีโยน ฮักกี ชูนี เอส
โบน เอรี อาโรดี และอาเรลี

๑๗ลูกชายของอาเชอร คือ อิมนาห อิชวาห
อิชวี และเบรียาหกับเสราหน องสาว และ
ลูกชายของเบ รี ยาหคือ เฮ เบอรและมัล คี
เอล

๑๘พวกเขาเหลาน้ีเป็นลูกของศิลปาห สาวใช
ที่ลาบันยกใหเลอาหลูกสาวของเขา แลวศิลป
าหไดคลอด ลูกใหกับยา โคบ รวมลูก หลาน
ทัง้หมดในครอบครัวของศิลปาหมีสิบหกคน
๑๙ลูกของรา เชลเมียของยา โคบคือ โย เซฟ
และเบนยามิน

๒๐ลูกชายของโย เซฟที่เกิดกับอา เสนั ท คือ
มนัสเสหกับเอฟราอิม ลูกสองคนน้ีเกิดใน
ประเทศอียิปต อาเสนัทเป็นลูกสาวของโป
ทิเฟรา นักบวชเมืองโอน

๒๑ลูกชายของเบนยา มินคือ เบลา เบเค อร
อัชเบล เกรา นาอามาน เอไฮ โรช มัปปิม
หุปปิม และอารด

๒๒พวกเขาเหลาน้ีเป็นลูกหลานของราเชลกับ
ยา โคบ ครอบครัวของรา เชลมีทัง้หมดสิบ สี่
คน
๒๓ลูกชายของดาน คือ หุชิม
๒๔ลูกชายของนัฟทาลีคือ ยาเซเอล กูนี เย
เซอร และชิลเลม

๒๕พวก เขาเหลา น้ีเป็นลูกชายของบิล ฮาห
สาวใชที่ลาบันยกใหกับราเชลลูกสาวของเขา
นางไดให กําเนิดลูกทัง้หมดน้ีใหกับยา โคบ
รวมลูก หลานทัง้หมดในครอบครัวของบิล
ฮาหมีเจ็ดคน

๒๖ผูคนทัง้หมดที่เดิน ทางลงไปอียิปตดวย
กันกับยาโคบนัน้ มีทัง้หมดหกสิบหกคนที่สืบ
เชื้อ สายโดยตรงมาจากยา โคบ (ในจํานวน
หก สิบ หกคนน้ีไม ไดรวม ถึงพวก เมียๆของ
ลูกชายยา โคบ) ๒๗ โย เซฟมีลูกชายสองคน
ที่เกิดในอียิปต ดัง นัน้ถานับ รวมทุก คนใน
ครอบครัวของยา โคบที่มาอยูในอียิปต มี
ทัง้หมดเจ็ดสิบคน

อิสราเอลมาถึงอียิปต
๒๘ยาโคบไดสงยูดาหลวงหน าไปหาโยเซฟ

กอน เพื่อนําทางเขาไปยังแควนโกเชน แลว
พวก เขาไดมาถึงแควนโก เชน ๒๙ โย เซฟจึง
เตรียมรถมาของเขาไปยังแควนโกเชน เพื่อ
ไปพบอิสราเอลพอ ของ เขา เมื่อโย เซฟพบ
อิสราเอลพอของ เขา โย เซฟจึงกอดพอและ
รองไหตรงบาของพอเขาเป็นเวลานาน

๓๐อิสราเอลไดพูดกับโย เซฟวา “ตอน น้ี
พอตายไดแลว เพราะพอไดเห็นหน าเจาแลว
และรูวาเจายังมีชีวิตอยู”

๓๑ โย เซฟพูดกับพวก พี่ ชายและทุก คนใน
ครอบครัวของพอเขาวา “ผมจะไปหาฟาโรห
และบอกกับเขาวา พวกพี่ชายและครอบครัว
ของพอผมที่อยูในแผนดินคานาอันไดมาหา
ผม ๓๒พวก เขาเป็นคนเลีย้ง แกะ พวก เขา
มีอาชีพดูแลเฝ าฝูง สัตวมา ตลอด พวก เขา
ไดเอาฝูง แพะ แกะ ฝูง วัว และทุก อยาง
ที่พวกเขาเป็นเจาของมาดวย ๓๓ เมื่อฟาโรห
เรียกพวกพี่ๆไปหาและถามวา ‘พวกทานทํา
อาชีพอะไร’ ๓๔ ใหพวก พี่ๆตอบไปวา ‘พวก
ขาพเจา ผูรับใชของทาน มีอาชีพเลีย้งสัตวมา
ตัง้แตเด็กจนถึงเดี๋ยว น้ี ทัง้พวกขาพเจาและ
พอของพวกขาพเจาดวย’ ใหพูดอยางน้ี เพื่อ
พวกทานจะไดอยูที่ในแผนดินโกเชน เพราะ
ชาวอียิปตรังเกียจคนเลีย้งแกะทุกคน”

อิสราเอลตัง้ถิ่นฐานในเมืองโกเชน

๔๗ ๑ โย เซฟไปบอกกับฟาโรหวา “พอ
ของขาพเจา และพี่ชายขาพเจา ได

*๔๖:๑๕ พวกเขาเหลานี้ หมายถึงรูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร และเศบูลุน
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เดิน ทางมาจากแผน ดินคา นา อันแลว พวก
เขาเอาฝูงแกะ ฝูงวัว และทุกอยางที่เป็นของ
พวกเขามาดวย และตอนน้ีพวกเขาอยูที่แผน
ดินโกเชน”

๒ โยเซฟไดพาพี่ชายมาดวยหาคน และพา
พวกเขามายืนอยูตอหน าฟาโรห

๓แลวฟาโรหพูดกับพวกพี่ ชายของโย เซฟ
วา “พวกเจาทําอาชีพอะไร”
พวกเขาบอกฟาโรหวา “พวกขาพเจา ผูรับ

ใชของทาน เป็นคนเลีย้ง แกะ ทัง้พี่ น องคน
อื่นๆและบรรพบุรุษของพวก ขาพเจาดวย”
๔พวก เขาพูดกับฟาโรหวา “พวกขาพเจามา
ขออยูชัว่คราวในแผน ดิน น้ี เพราะไมมีทุง
หญาให กับสัตว เลีย้งของพวก ขาพเจา ผูรับ
ใชของ ทาน เพราะเกิดกันดารอาหารอยาง
รุนแรงในแผน ดินคา นา อัน ขอได โปรดให
พวกขาพเจา ผูรับใชของทาน อาศัยอยูในโก
เชนดวยเถิด”

๕ฟาโรหจึงพูดกับโยเซฟวา “พอและพี่ชาย
ของ ทานไดมาหาทาน ๖แผน ดินอียิปตเปิด
กวางสําหรับทาน ใหพอและพี่ ชายของ ทาน
ตัง้ถิ่นฐานอยูในสวนที่ ดีที่สุดของแผน ดิน น้ี
ใหพวก เขาอาศัยอยูในแผน ดินโก เชน และ
ถาหากทานรูวาคนไหนมีความสามารถในหมู
พวก เขาก็ใหตัง้พวก เขาเป็นหัวหน าคนดูแล
สัตว คอยดูแลฝูงสัตวใหกับเรา”

๗ โย เซฟจึงพายา โคบพอเขาเขา มา และ
แนะนําเขาตอหน าฟาโรห
ยา โคบอวยพรใหฟาโรห ๘แลวฟาโรหพูด

กับยาโคบวา “ทานมีอายุเทาไรแลว”
๙ยาโคบพูดกับฟาโรห “ผมมีอายุหน่ึงรอย

สามสิบปีแลว ชีวิตของ ผมยังนับ วาสัน้และ
ลําบาก เมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของผมแลว
ผมยังมีอายุไมยืนยาวเทากับพวกเขา”

๑๐ยาโคบไดอวยพรฟาโรหและจากมา
๑๑ โย เซฟจึงหาที่ อยูอาศัยใหกับพอและ

พวกพี่ชาย และยกที่ดินในสวนที่ดีที่สุดของ
แผนดินอียิปตใหกับพวกเขา อยูใกลเมืองรา
มา เสส ตามคํา สัง่ของฟาโรห ๑๒ โย เซฟได
จัดหาอาหารมาใหกับพอและพวกพี่ชาย รวม
ทัง้ครอบครัวของพอเขา และเด็กๆทุกคน

โยเซฟซือ้ที่ดินใหฟาโรห
๑๓ความอดอยากหิวโหยรุนแรงมาก ขึ้น

จนไมมีอาหารเลยทัว่ทัง้แผน ดิน ทําใหทัง้
แผนดินอียิปตและแผนดินคานาอัน ยากจน

แรนแคนเพราะความอดอยากหิวโหยนัน้
๑๔ โยเซฟจึงไดรวบรวมเงินที่ไดจากการขาย
ขาวใหชาวอียิปตและชาวคา นา อัน ไปเก็บ
ไวในคลังของฟาโรห ๑๕ เมื่อคนในแผน ดิน
อียิปตและแผนดินคานาอันไมมีเงินเหลืออีก
แลว พวกชาวอียิปตไดไปพบโย เซฟและพูด
วา “ขออาหารใหกับพวก เราดวย ทานจะ
ปลอยใหเราตายตอหน าทานหรือ เพราะพวก
เราไมมีเงินอีกแลว”

๑๖ โยเซฟจึงพูดวา “ถาพวกเจาไมมีเงิน ก็
เอาฝูง สัตวของพวก เจามาแลก แลวเราจะ
ใหอาหารกับพวกเจา” ๑๗พวกเขาจึงเอาสัตว
เลีย้งมาใหโยเซฟ เพื่อแลกกับอาหาร โยเซฟ
ไดใหอาหารกับพวกเขา เป็นการแลกเปลี่ยน
กับฝูงมา ฝูงแกะ ฝูงวัว และพวกลา ของพวก
เขา ในปี นัน้โย เซฟไดแบง ปันอาหารให กับ
พวกเขา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับฝูงสัตว
เลีย้งของพวกเขา

๑๘ เมื่อปี นัน้ผานไป พวกเขากลับมาหาโย
เซฟอีกเป็นปีที่ สอง และพูดกับเขาวา “พวก
เราไมมีอะไรจะปิดบังทาน เงินของพวก เรา
ก็หมด แลว ฝูง สัตวก็ใหทานไปหมด แลว
ไมมีอะไรเหลืออีก แลวนอกจากรางกายและ
ที่ดินของพวก เรา ๑๙ จะใหเราตายตอ หน า
ทาน แลวปลอยใหที่ดินรกรางวาง เปลาไป
หรือ ซื้อพวก เราและที่ดินของพวก เราเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับอาหารดวย เถิด และพวกเรา
จะกลาย เป็นทาสของฟาโรห แลวที่ดินของ
เราก็จะ เป็นของฟาโรหดวย โปรดใหเมล็ด
พันธุพืชกับเราเพื่อเอาไปปลูกเถิด เราจะไดมี
ชีวิตตอ ไป ไม ตองตาย และที่ดินก็จะ ไดไม
กลายเป็นทะเลทราย”

๒๐ โย เซฟจึงซื้อที่ดินทัง้หมดในอียิปตให
กับฟาโรห เพราะชาวอียิปตแตละคนตาง
ก็ยอมขายที่ เพราะอดอยากหิวโหยมาก
ที่ดินจึงตกเป็นของฟาโรห ๒๑ โย เซฟทําให
ประชาชนกลายเป็นทาส จากสุด ปลายแผน
ดินอียิปตดานหน่ึงไปจนถึงอีกดานหน่ึง ๒๒มี
แตที่ดินของพวก นักบวชเทานัน้ที่โย เซฟไม
ไดซื้อ เพราะพวก นักบวชมีรายไดที่แนนอน
จากฟาโรห และพวก เขาก็มีชีวิตอยูดวยราย
ไดที่ฟาโรหให นัน้ พวก เขาจึงไม จําเป็นตอง
ขายที่ดิน

๒๓ โยเซฟพูดกับประชาชนวา “ดูเถิด วันน้ี
เราไดซื้อพวกเจาและที่ดินของพวกเจาใหกับ
ฟาโรหแลว น่ีคือเมล็ดพันธุ พืชสําหรับพวก
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เจา ใหหวานมันในที่ดินเหลา นัน้ ๒๔แตเมื่อ
ถึงเวลาเก็บเกี่ยว พวกเจาตองแบงพืชผลนัน้
ใหกับฟาโรหยี่สิบเปอรเซ็นต อีกแปด สิบ
เปอรเซ็นตที่เหลือจะเป็นของ เจา เพื่อเป็น
เมล็ด พันธุสําหรับทอง ทุง และเป็นอาหาร
สําหรับพวกเจา ครอบครัว และลูกๆของเจา”

๒๕พวกเขาจึงพูดวา “ทานไดชวยชีวิตของ
พวกเรา ถาทานพอใจ พวกเราจะขอเป็นทาส
ของฟาโรห”

๒๖ โย เซฟจึงไดรางกฎหมายเกี่ยว กับที่ดิน
ในแผนดินอียิปตขึ้น ซึ่งใชมาจนถึงทุกวัน น้ี
คือพวก เขาจะ ตองแบงพืช ผลของพวก เขา
ยี่สิบเปอรเซ็นตใหกับฟาโรห มี แตที่ดินของ
นักบวชเทานัน้ที่ไมไดตกเป็นของฟาโรห

“อยาฝังศพพอไวในประเทศอียิปต”
๒๗อิสราเอลจึงไดอาศัยอยูในแผน ดิน

อียิปต ในเมืองโก เชน และพวก เขาไดยึด
ครองที่ดินที่ นัน่ และเกิดลูก หลานมากมาย
จนกลายเป็นกลุมที่ยิ่งใหญมาก

๒๘ยา โคบอาศัยอยูในอียิปตเป็นเวลาสิบ
เจ็ดปี เขามีอายุไดหน่ึงรอยสี่สิบเจ็ดปี ๒๙ เมื่อ
เขาใกลตาย เขาเรียก ตัวโย เซฟลูกชายเขา
มาหา และพูดกับโย เซฟวา “ถาเจารักพอ
จริงๆใหเอามือวางไวใต ขาของ พอ *และ
สัญญาวา เจาจะซื่อสัตยและจงรักภักดีตอพอ
แลวทําตามที่พอขอ คือขออยาไดฝังพอไวใน
อียิปต ๓๐ เมื่อพอตาย ใหเอารางของพอออก
จากอียิปต ไปฝังรวมกับบรรพบุรุษของพอ”
โยเซฟตอบวา “ลูกจะทําตามที่พอพูด”
๓๑แลวอิสราเอลพูดวา “สาบานกับพอ

กอน” โย เซฟก็สาบานกับเขา อิสราเอลก็
เอนตัวลงไปที่หัวเตียง †

ยาโคบ อวยพรมนัสเสหและเอฟราอิม

๔๘ ๑ ในเวลาตอมา มีคนบอกโยเซฟวา
“ตอน น้ีพอของ ทานไม สบายมาก”

โยเซฟจึงพาลูกชายสองคน คือมนัสเสหและ
เอฟราอิมไปหายาโคบ ๒มีคนไปบอกยาโคบ

วา “โยเซฟลูกชายของทานมาหา” อิสราเอล
จึงพยายามลุกขึ้นนัง่บนเตียง

๓ยา โคบไดพูดกับโย เซฟวา “พระเจาผู
เต็มไป ดวยฤทธิอ์ํานาจไดปรากฏ ตัวใหพอ
เห็นที่ตําบลลูส ในแผน ดินคา นา อัน และ
พระองคไดอวยพรใหพอ ๔พระองคพูดกับ
พอวา ‘ดูเถอะ เราจะใหเจามีลูก ดก เราจะ
ทําใหเจาและครอบครัวของ เจามีจํานวนเพิ่ม
ขึ้น เราจะทําใหเจาและลูก หลานของ เจา
กลาย เป็นกลุม ชนที่ยิ่ง ใหญ และเราจะยก
แผน ดินน้ีใหกับลูก หลานของ เจา เพื่อเป็น
ทรัพยสมบัติของพวกเขาตลอดไป’ ๕ตอนน้ี
ลูกชายทัง้สองของลูกที่เกิดในแผนดินอียิปต
กอนที่พอจะมาหาลูกที่ น่ี เขาทัง้ สองจะ เป็น
ของพอ เอฟราอิมและมนัส เสหจะ เป็นของ
พอ เหมือนกับรู เบนและสิ เม โอน ๖แตลูกๆ
คนอื่น ที่เกิดมาทีหลังพวก เขา จะ เป็นของ
ลูก พวกเขาจะไดรับสวนแบงในที่ดินที่จะยก
ใหกับเอฟราอิมและมนัสเสหพี่ชายของพวก
เขา ๗ตอน ที่พอเดิน ทางจากปา ดานเพื่อไป
เมืองเอฟรา ธาห ในระหวางทางนัน้ รา เชล
ตายไป ตอนนัน้ยังอยูในแควนคานาอัน และ
ยังหาง จากเมืองเอ ฟ รา ธาหมาก พอเสียใจ
มาก พอจึงฝังนางไวในระหวางทางที่จะไปเอ
ฟราธาห (ซึ่งก็คือเบธเลเฮม)”

๘ เมื่ออิสราเอลเห็นลูกชายโยเซฟ เขาถาม
วา “พวกเขาเป็นใครกัน”

๙ โยเซฟตอบวา “พวกเขาเป็นลูกของผมที่
พระเจาใหกับผมที่น่ี”
อิสราเอลพูดวา “ชวยพาพวกเขาเขามาหา

พอหนอย แลวพอจะอวยพรให”
๑๐ตอน นัน้ตาของอิสราเอลเริ่มพรา มัว

ตามอายุ เขาจึงมองไม คอย เห็นแลว เมื่อ
โย เซฟพาลูกชายทัง้สองคนเขา มาใกลๆ
เขา อิสราเอลก็จูบและโอบ กอดพวก เขา
๑๑อิสราเอลพูดกับโย เซฟวา “พอไม เคยคิด
วาจะไดเห็นหน าลูกอีก แตดูสิ พระเจาทําให
พอไดเห็นหน าหลานดวย”

๑๒ โย เซฟไดเอาพวก เขาออก มาจากตัก
ของอิสราเอล และโย เซฟก็กมกราบลงถึง

*๔๗:๒๙ เอามือวางไวใตขาของพอ เมื่อคนสาบานกันเขาจะอางสิ่งศักดิส์ิทธิห์รือของสําคัญ
การวางมือใตขาน้ี คงหมายถึงจับลูกอัณฑะ เป็นการสาบานโดยอางพงศพันธุทัง้หมดของยา
โคบ
†๔๗:๓๑ เอนตัวลงไปที่หัวเตียง หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวาอิสราเอลใชหัวไมเทาคํ้ายันตัว
เองขณะนมัสการอยู
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พื้นดินตอหน าพอ ๑๓แลวโยเซฟก็เอาลูกทัง้
สองมา ใหเอฟราอิมอยูดานขวามือของ เขา
ซึ่งเป็นซาย มือของอิสราเอล และใหมนัส
เสหอยูดานซาย มือของ เขา ซึ่งเป็นขวา มือ
ของอิสราเอล และโย เซฟก็พาพวก เขาเขา
ไปหาอิสราเอล ๑๔อิสราเอลยื่นแขน ขวามา
วาง ลงบน หัวของเอ ฟ รา อิม (เขาเป็นนอง)
และยื่นแขน ซายมาวางบน หัวของมนัส เสห
ไขว แขนกัน เพราะมนัส เสหเป็นพี่ ๑๕แลว
อิสราเอลไดอวยพรใหกับโยเซฟวา
“ขอใหพระเจาผูที่บรรพบุรุษของพอคืออับรา

ฮัมและอิสอัคสักการะบูชา
พระเจาผู ที่คอยเลีย้ง ดูชีวิตของ พอมาตลอด

จนถึงทุกวันน้ี
๑๖พระองคเป็นทูต สวรรคที่คอยชวย เหลือ

พอจากความทุกขยากลําบากทัง้ปวง
ไดโปรดอวยพรเด็กสองคนน้ีดวย
เพื่อ วาชื่อของพอและบรรพบุรุษของพอ คือ

อับ รา ฮัมและอิส อัคจะยัง คงอยูเพราะ
พวกเขา

และขอ ใหพวก เขาแผ ขยายใหญ โตมาก ขึ้น
ในโลกน้ี”

๑๗ เมื่อโย เซฟเห็นอิสราเอลวางมือขวา
ลงบนหัวของเอฟราอิม เขาก็ไมพอใจ เขา
พยายามจะเอามือขวาของ พอไปไวบน หัว
มนัส เสห ๑๘ โย เซฟบอกพอ เขาวา “ไมใช
อยาง นัน้พอ คน น้ีตาง หากที่เป็นพี่ วางมือ
ลงบนหัวคนน้ีสิ”

๑๙แตพอ เขาปฏิเสธและพูด วา “พอ รูลูก
พอ รู เขาจะกลาย เป็นชนชาติดวย และเขา
จะยิ่งใหญเหมือนกัน แตน องชายของเขาจะ
ยิ่งใหญกวาเขา และลูกหลานของคนนองจะ
กลายเป็นหลายๆชนชาติ”

๒๐อิสราเอลจึงอวยพรพวกเขาในวันนัน้วา
“คนอิสราเอลจะใชชื่อของพวกเจา
เมื่อพวกเขาจะใหพรกัน
พวก เขาจะพูด วา ‘ขอ ใหพระเจาทําใหทาน

เป็นเหมือน
เอฟราอิมและมนัสเสห’”
อิสราเอลจึงตัง้เอ ฟ รา อิมไวกอนหน ามนัส

เสห

๒๑อิสราเอลพูดกับโย เซฟวา “พอกําลังจะ
ตาย แตพระเจาจะ อยูกับ ลูก และพระองค
จะนําลูกกลับไปยังแผนดินของบรรพบุรุษลูก
๒๒และพอจะ ให ‘ไหล เขา’ *แหงหน่ึงกับลูก
ตอหน าพี่ๆของลูก พอยึดมันมาไดจากชาวอา
โมไรต ดวยดาบและธนูของพอ”

คําพูดครัง้สุดทายของยาโคบตอลูกๆ

๔๙ ๑แลวยา โคบก็เรียกลูกชายคนอื่นๆ
มา เขาพูดวา “มาชุมนุมกัน แลว

พอจะบอก วาจะเกิดอะไรขึ้นบางกับพวก ลูก
ในอนาคต
๒ รวมตัวกันเขามาฟัง พวกลูกๆของยาโคบ
ใหฟังอิสราเอล พอของพวกเจา

รูเบน
๓ รูเบน เจาเป็นลูกคนโตของพอ
เจาเป็นความเขมแข็งของพอ
และเป็นขอพิสูจนความเป็นชายของพอ
เจาคือสุดยอดแหงความภาคภูมิใจ
และสุดยอดของความแข็งแกรง
๔แตเจาเป็นเหมือนสายน้ําที่ควบคุมไมได
ดังนัน้ เจาจะไมสุดยอดอีกตอไป
เพราะเจาแอบปีนขึ้นไปบนเตียงพอเจา
เจาหลับนอนกับเมียของพอเจา
แลวเจาไดนําความอับอายมาสูเตียงของพอ
ที่เจาไดปีนขึ้นไปนัน้”

สิเมโอนและเลวี
๕ “สิเมโอนและเลวีเป็นพี่น องกัน
ดาบของพวกเขาคืออาวุธแหงความรุนแรง
๖พวกเขาแอบวางแผนชัว่ราย
พอขอไมมีสวน รวมในการวางแผน ลับแบบ

นัน้
พอขอไม เจอกับพวก เขาในการวางแผนชัว่

รายเชนนัน้
เพราะพวกเขาไดฆาคนเพราะความโกรธ
และไดทํารายสัตวเพียงเพื่อความสนุก
๗ขอ ใหความ โกรธของพวก เขาถูกสาป แชง

เพราะมันรุนแรงเกินไป

*๔๘:๒๒ ไหล เขา หรือ “แนวสันเขา” เป็นการเลนคํา ในภาษาฮีบรู ความหมายของคําวา
“ไหลเขา” หรือ “ทางลาดของภูเขา” เป็นคําเดียวกับชื่อเมืองในแควนเชเคม เมืองน้ีตอมา
กลายเป็นเมืองทีม่ีความสําคัญ ในเขตแดนของลูกชายโยเซฟ ในทีน้ี่อิสราเอลไดมอบแผนดิน
ซึ่งเป็นดินแดนตามสัญญาไว เปรียบเหมือนเจาภาพงานเลีย้งที่จะตัดสวนที่ดีที่สุดของเน้ือวัว
ซึ่งก็คือ เน้ือในสวนหัวไหลใหกับแขกพิเศษ
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และขอ ใหความเดือดดาลบา คลัง่ของพวก
เขาถูกสาปแชงเพราะมันโหดรายเกินไป

พอจะแยกพวก เขาใหกระจัดกระจายไป
ทามกลางเผาพันธุของยาโคบ

พอจะทําใหพวก เขากระจัดกระจายไปใน
อิสราเอล *

ยูดาห
๘ยูดาห †พี่น องของเจาจะสรรเสริญเจา
เจาจะเอาชนะศัตรู
บรรดาพี่น องจะตองมาคํานับเจา
๙ยูดาห เจาเหมือนสิงโตหนุม
ที่ยืนครอมอยูเหนือเหยื่อที่มันฆา
เจาเป็นเหมือนสิงโตที่กําลังหมอบนอนลงพัก
ไมมีใครกลามาแหย
๑๐อํานาจการปกครองจะไมมี วันหมดไปจาก

ยูดาห
และลูกหลานของเขา
จนกวากษตัริยที่แทจริงจะขึ้นครองบัลลังก ‡
และทุกชาติจะเชื่อฟังเขา
๑๑ เขาผูกลาของเขาไวกับเถาองุน
เขาผูกลูกลาไวกับตนองุนที่ดีที่สุด
เขาลางเสื้อผาในเหลาองุน
และซักเสื้อคลุมของเขาดวยน้ําองุนสีเลือด
๑๒ นัยนตาของ เขาแดง กํ่ายิ่ง กวาสีของเหลา

องุน
และฟันของเขาขาวยิ่งกวาน้ํานม ¶

เศบูลุน
๑๓ เศบูลุนจะตัง้ถิ่นฐานอยูติดทะเล
มันจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเรือ
เขตแดนของ เขาจะขยายออก ไปจนถึงเมือง

ไซดอน

อิสสาคาร
๑๔อิสสาคารเหมือนลาที่แข็งแกรง
แตมันนอนลงระหวางตะกราที่แบกอยู
๑๕ เมื่อเขาพบที่เหมาะสําหรับหยุดพัก
และเป็นแผนดินอันนารื่นรมย
เมื่อ นัน้เขาจะยินดีที่ จะคอมหลังลงเพื่อแบก

สัมภาระ
และพรอมที่จะเป็นทาสรับใช

ดาน
๑๖ดาน §จะ เป็นผู ใหความยุติธรรมกับคน

ของเขา
เหมือนกับที่ชนเผาอื่นของอิสราเอลทํากัน
๑๗ดานจะเป็นเหมือนงูที่อยูขางถนน
เป็นเหมือนงูพิษที่อยูตามทาง
คอยกัดเทาของมา
และคนขี่ก็จะตกจากหลังมา
๑๘ขาแตพระยาหเวห
ขาพเจากําลังรอคอยความรอดของพระองค

กาด
๑๙กาด **จะถูกโจมตีโดยผูบุกรุก
แตกาดจะขับไลพวกมันไปได

อาเชอร
๒๐อาหารการกินของอาเชอรจะอุดมสมบูรณ
เขาจะเป็นผูจัดหาอาหารใหสําหรับกษตัริย

นัฟทาลี
๒๑ นัฟทาลีเป็นเหมือนกวางที่วิ่งอยางอิสระ
และคลอดลูกกวางที่สวยงาม

*๔๙:๗ พอจะ … อิสราเอล กลุมคนของสิเมโอนและเลวีไมมีดินแดนของตัวเองในอิสราเอล
และในที่สุดกลุมของสิเมโอนถูกรวมเขากับกลุมของยูดาห สวนกลุมของเลวีภายหลังกลาย
เป็นกลุมของนักบวช
†๔๙:๘ ยูดาห ในภาษาฮีบรู ชื่อของ “ยูดาห” คลายกับคําวา “โยดู” ซึ่งแปลวา “สรรเสริญ”
‡๔๙:๑๐ จนกวากษัตริย … ครองบัลลังก หรือ “จนกวาชิโลหจะมาถึง” หรือ “จนกวาชาย
ผูที่เป็นเจาของบัลลังกโดยแทจริงจะมาถึง”
¶๔๙:๑๒ นัยนตา … น้ํานม หรือ อาจจะแปลไดวา “ตาของเขาจะแดงกํ่าจากการดื่มไวน และ
ฟันของเขาจะเป็นสีขาวจากการดื่มนม”
§๔๙:๑๖ ดาน คําน้ีความหมายในภาษาฮีบรูหมายถึง “การตัดสิน” หรือ “พิพากษา”
**๔๙:๑๙ กาด คําในภาษาฮีบรูที่วา การบุกรุก โจมตี หรือ ผูบุกรุก ผูโจมตี ออกเสียงเหมือน
ชื่อ “กาด”
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โยเซฟ
๒๒ โยเซฟคือตนองุนที่ผลิดอกออกผล
เป็นตนองุนที่เจริญเติบโตอยูขางน้ําพุ
กิ่งกานของเขาจะเลื้อยไปบนกําแพง
๒๓ นักธนูมากมายไมชอบเขาและยิงเขา
คนพวกน้ีจะเป็นศัตรูกับเขา
๒๔แตคันธนูของโยเซฟจะยังมัน่คง
และแขนทัง้สองขางของ เขายัง คง

คลองแคลวชํานาญ
โดยพระองคผูทรงฤทธิข์องยาโคบ
โดยพระผูเลีย้งคือพระศิลาแหงอิสราเอล
๒๕ โดยพระเจาของพอเจา ขอใหพระองคชวย

เหลือเจา
พระเจาผูเต็ม ไป ดวยฤทธิอ์ํานาจสูงสุด ขอ

พระองคอวยพรเจา
ดวยพรจากสวรรคเบื้องบน
พรจากน้ําที่อยูลึกลงไปใตดิน
พรจากเตานมและทองที่คลอด
๒๖พรตางๆของพอเจาน้ียิ่งใหญกวา
พรจากภูเขาที่ตัง้ตระหงานชัว่นิรันดร
และดีกวาของดีตางๆของเทือกเขาที่อยูนิรัน

ดร
ขอใหพรตางๆน้ีมาตกอยูที่หัวของโยเซฟ
มาตกอยูที่หน าผากของเขาคนที่ถูกแยกออก

มาเป็น พิเศษจากทามกลางพี่ น องของ
เขา

เบนยามิน
๒๗ เบนยามินเหมือนหมาปาที่หิวโซ
ในตอนเชาเขากินเหยื่อที่จับมาได
ในตอน เย็นเขาจะแบง ปันของที่แยง ชิงมา

ได”
๒๘และน่ี คือเผาทัง้สิบ สองเผาของ

อิสราเอล และน่ี คือสิ่ง ที่พอของพวก เขา
ได บอกกับพวก เขาไว เมื่อเขาอวยพรลูกๆ
ดวยคํา อวยพรที่พิเศษสําหรับแตละคนแลว
๒๙ เขาไดสัง่ลูกๆเขาวา “พอกําลังจะตายแลว
ใหฝังพอไวกับบรรพบุรุษของพอ ในถํ้าที่ อยู
ในทอง ทุงของเอ โฟ รนคนฮิต ไทต ๓๐ ในถํ้า
ในทอง ทุงมัค เปลา ห ที่ อยูใกลๆมัมเร ใน
แควนคานาอัน อับราฮัมไดซื้อทองทุงนัน้มา
จากเอ โฟรนคนฮิต ไทต เพื่อใชเป็นที่ ฝังศพ
๓๑อับราฮัมและซาราห เมียของเขาถูกฝังอยู

ที่ นัน่ อิส อัคและเรเบ คาหเมียของ เขาก็ถูก
ฝังอยูที่ นัน่ และพอก็ฝังเลอ าหไวที่ นัน่ดวย
๓๒ทัง้ทองทุงและถํ้าแหงนัน้ไดซื้อมาจากชาว
ฮิต ไทต” ๓๓ เมื่อยา โคบสัง่ เสียลูกๆของ เขา
เสร็จ แลว ก็ยกขามาไวบน เตียงเหมือน เดิม
และหายใจเฮือกสุดทาย แลวก็จากไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขา

งานศพของยาโคบ

๕๐ ๑ โยเซฟกอดพอและรองไห และจูบ
พอของเขา ๒ โยเซฟไดสงพวกหมอ

ที่รับ ใชเขา ใหจัดการเกี่ยว กับศพเพื่อเอา
ไปฝัง พวก หมอจึงอาบน้ํายารักษาศพของ
อิสราเอลไวสําหรับฝัง ๓ เขาใชเวลาสี่ สิบวัน
ในการอาบน้ํายาน้ี ตามประเพณีที่ เขาทํากัน
ชาวอียิปตไว ทุกขใหอิสราเอลเป็น เวลาเจ็ด
สิบวัน

๔ เมื่อสิน้สุดเวลาไวทุกข โยเซฟพูดกับขา
ราชสํานักของฟาโรห “ถาพวกทานจะกรุณา
ผม ชวยพูดกับฟาโรหวา ‘พอของผมใหผม
สาบานกับเขา เขาบอกวา ๕ “ดูเถิด พอกําลัง
จะ ตาย ใหฝัง พอไวในหลุมฝัง ศพที่พอขุด
เตรียม ไวสําหรับตัว เองในแควนคา นา อัน”
และตอน น้ีขอ โปรดอนุญาตใหผมไปฝัง ศพ
พอดวยเถิด แลวผมจะกลับมา’”

๖ฟาโรหพูดวา “ไป เถิด ไปฝังศพของพอ
เจา ตามที่เจาไดสาบานไว”

๗ โย เซฟจึงขึ้น ไปฝัง ศพพอ พวก
ขาราชการทัง้หมดของฟาโรห รวม ทัง้
ขาราชการระดับ สูงในวังของฟาโรห และ
พวก ขาราชการระดับ สูงทัง้หมดทัว่แผน ดิน
อียิปตไปกับโย เซฟดวย ๘ครอบครัวทัง้หมด
ของโย เซฟและพี่ น องของ เขาทัง้ครอบครัว
ไปกับโยเซฟดวย เหลือไวแตเด็กๆ ฝูงแกะ
และฝูงวัว ในเมืองโกเชน ๙ รถมาศึกและคน
ขับก็ไปกับเขาดวย เป็นขบวนที่ใหญโตมาก

๑๐ เมื่อพวก เขามา ถึงลานนวดขาวของอา
ทาด *ซึ่งอยูตรงขามแมน้ําจอรแดน พวกเขา
ไดรองไหครํ่าครวญอยางขมขื่นดวยเสียงอัน
ดัง โยเซฟใหมีพิธีศพเป็นเวลาเจ็ดวัน ๑๑ เมื่อ
ชาวคา นา อันที่อาศัยบริเวณ นัน้เห็นความ
เศรา โศกในพิธี ศพที่ลานนวดขาว พวก เขา
พูดวา “ทําไมชาวอียิปตถึงไดเศราโศกเสียใจ
ขนาด น้ี” พวก เขาจึงตัง้ ชื่อสถานที่ นัน้ที่อยู

*๕๐:๑๐ ลานนวดขาวของอาทาด หรือ “โกเรน อาทาด”
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ตรงขามกับแมน้ําจอรแดนวา “อาเบลมิสรา
อิม” *

๑๒ลูกชายของยาโคบไดทําตามที่พอเขาสัง่
ไว ๑๓คือพวกลูกชายของเขาไดแบกรางเขา
มาถึงแผนดินคานาอัน และไดฝังเขาไวในถํ้า
ในทองทุงของมัค เปลาห ซึ่งอับราฮัมซื้อมา
เพื่อเป็นที่ฝังศพจากเอโฟรนคนฮิตไทต ใกล
มัมเร ๑๔แลวโย เซฟ พวก พี่ ชาย และคน
ทัง้หมดที่มารวมฝังศพพอของเขา ตางก็เดิน
ทางกลับอียิปต หลัง จากฝัง ศพพอ ของ เขา
เรียบรอยแลว

พวกพี่ชายยังกลัวโยเซฟ
๑๕พี่ ชายของโย เซฟกลัวโย เซฟเพราะพอ

ของพวก เขาตายไป แลว พวก เขาพูด วา
“บางทีโยเซฟอาจจะยังโกรธพวกเราอยู และ
อาจจะแกแคนเราสําหรับความชัว่ รายที่พวก
เราได ทํากับ เขา” ๑๖พวก เขาจึงสงขอความ
ไปถึงโยเซฟวา
“พอของ ทานได สัง่เอา ไวกอนตายวา
๑๗ ใหบอกกับโย เซฟวา ‘ขอ ใหยก โทษ
ใหกับความผิดและความบาปของพวกพี่
ชายเจา ที่ไดทําไวกับเจา’ พวกเราไดทํา
ผิดตอทานจริงๆ ตอนน้ี ขอได โปรดยก
โทษใหกับความ ผิดของพวก เราผูรับ ใช
พระเจาของพอทานดวยเถิด”
โย เซฟรองไหเมื่อเห็นขอความที่สงมา ถึง

เขา ๑๘พวกพี่ชายไดมาคุกเขาลงตอหน าเขา
และพูดวา “ดูเถิด เราเป็นทาสของทาน”

๑๙แตโย เซฟพูดกับพวก เขาวา “อยากลัว
เลย พวก พี่คิด วาผมเป็นพระเจาหรือยัง ไง
๒๐พวกพี่ตัง้ใจจะทํารายผมก็จริง แตพระเจา
ตัง้ใจใหมันออกมาดี เพื่อจะไดมีวันน้ีเกิดขึ้น
เพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนมากมาย ๒๑ดังนัน้
อยา ไดกลัวไป เลย ผมจะยัง คงชวย เหลือ
พวก พี่และลูกๆของ พี่ตอ ไป” โย เซฟได
ปลอบโยนพี่ชายของเขา และพูดกับพวกเขา
อยางเมตตาปรานี

๒๒ โย เซฟและครอบครัวของ พอ เขาจึงได
อยูในอียิปตตอไป โยเซฟมีอายุหน่ึงรอยสิบปี
๒๓ โย เซฟมีชีวิตอยูจนได เห็นลูกหลานไปถึง
สามชัว่ รุน มนัสเสหลูกของโยเซฟมีลูกชาย
คือมารคี โย เซฟก็อยูจนได เห็นลูกๆของมา
คีรดวย

โยเซฟตาย
๒๔ โย เซฟพูดกับญาติๆของ เขาวา “ผม

กําลังจะตาย แตพระเจาจะดูแลพวกทานตอ
ไปอยางแนนอน และจะนําพวก ทานขึ้น ไป
จากที่ น่ี ไปยังแผนดินที่พระองคไดสัญญาไว
กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ”

๒๕ โย เซฟใหคนอิสราเอลสาบานวา “เมื่อ
พระเจาทํา ตามสัญญานัน้เมื่อ ไหร ใหเอา
กระดูกของผมไปจากที่น่ีดวย”

๒๖ โย เซฟก็ตาย ตอนอายุหน่ึง รอย สิบปี
พวก เขาอาบน้ํายารักษาศพโย เซฟไวเพื่อฝัง
รางของ เขาถูกเก็บ ไวในหีบ ศพในประเทศ
อียิปต

*๕๐:๑๑ อาเบลมิสราอิม หมายถึง “ความเศราโศกของชาวอียิปต”


	ปฐมกาล
	ปฐมกาล ๑
	ปฐมกาล ๒
	ปฐมกาล ๓
	ปฐมกาล ๔
	ปฐมกาล ๕
	ปฐมกาล ๖
	ปฐมกาล ๗
	ปฐมกาล ๘
	ปฐมกาล ๙
	ปฐมกาล ๑๐
	ปฐมกาล ๑๑
	ปฐมกาล ๑๒
	ปฐมกาล ๑๓
	ปฐมกาล ๑๔
	ปฐมกาล ๑๕
	ปฐมกาล ๑๖
	ปฐมกาล ๑๗
	ปฐมกาล ๑๘
	ปฐมกาล ๑๙
	ปฐมกาล ๒๐
	ปฐมกาล ๒๑
	ปฐมกาล ๒๒
	ปฐมกาล ๒๓
	ปฐมกาล ๒๔
	ปฐมกาล ๒๕
	ปฐมกาล ๒๖
	ปฐมกาล ๒๗
	ปฐมกาล ๒๘
	ปฐมกาล ๒๙
	ปฐมกาล ๓๐
	ปฐมกาล ๓๑
	ปฐมกาล ๓๒
	ปฐมกาล ๓๓
	ปฐมกาล ๓๔
	ปฐมกาล ๓๕
	ปฐมกาล ๓๖
	ปฐมกาล ๓๗
	ปฐมกาล ๓๘
	ปฐมกาล ๓๙
	ปฐมกาล ๔๐
	ปฐมกาล ๔๑
	ปฐมกาล ๔๒
	ปฐมกาล ๔๓
	ปฐมกาล ๔๔
	ปฐมกาล ๔๕
	ปฐมกาล ๔๖
	ปฐมกาล ๔๗
	ปฐมกาล ๔๘
	ปฐมกาล ๔๙
	ปฐมกาล ๕๐


