หนนังสสือปฐมกาล
หนนังสสือปฐมกาล เปป็นหนนังสสือเลลมแรกในหห้าเลลมททโที่ มเสสเขทยน หห้าเลลมนทนเราเรทยกกนันวลา เพป็นทะททูก (อพย
24:4; กดว 32:2; พบญ 31:9) คนตลาง ๆ ททเที่ ขทยนพระคนัมภทรใร์ หมลบอกวลาโมเสสเปป็นผทูห้เขทยนหนนังสสือหห้าเลลมแรกของ
พระคนัมภทรร์ เดดิม (มก 12:20; ลก 2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19)
หนนังสสือปฐมกาลเรดิที่มตห้นกลอนมทมนนุษยร์ททที่สามารถเปป็นพยานหรสือบนันททึกประวนัตดิศาสตรร์นนนันไดห้ คสือเรดิที่มตห้นเมสือที่
พระเจห้า ทรงเนรมดิตสรห้างฟห้าและแผลนดดิน เพราะฉะนนันนหนนังสสือเลลมแรกของพระคนัมภทรเร์ ปป็นหนนังสสือททที่อนัศจรรยร์ ททไที่ ดห้
รนับจากพระเจห้า และททที่ถทูกตห้องในทนุกประการ พระคนัมภทรปร์ ระเสรดิฐยดิงที่ กวลาหนนังสสือเลลมอสืนที่ ๆ ทนุกเลลม แมห้วาล เปป็น
หนนังสสือเกทที่ยวกนับศาสนาหรสือ ประวนัตดิศาสตรร์กตป็ าม พระคนัมภทรนร์ น นันคลห้องจองกนัน อนัศจรรยร์ ไมลมทความผดิด และจะอยทูล
เปป็นนดิตยร์
พระเยซทูครดิสตร์ทรงอห้างถทึงหนนังสสือปฐมกาล (มธ 19:4-6; 24:37-39; มก 10:4-9; ลก 11:49-51; 17:26-29,
32; ยน 1:5; 7:21-23; 8:44-56) และพระเยซทูตรนัสวลาโมเสสเปป็นผทูห้ททที่เขทยนหนนังสสือปฐมกาล (มธ 19:8; มก 10:3; ยน
7:21)
ในหนนังสสือปฐมกาลนทน เราพบรากฐานสสาหรนับความจรดิงทนุกอยลางซทึที่งอยทูใล นพระคนัมภทรใร์ หมล เชลน การททที่มนนุษยร์
ทสาบาป การไถลบาปดห้วยโลหดิต ความรอดโดยความเชสืที่อ พระเจห้าททที่ทรงตอบคสาอธดิษฐาน การเสดป็จมาของพระผทูห้ชลวย
ใหห้รอด และ "เผลาพนันธนุร์" ของหญดิง (ซทึงที่ เลป็งถทึงการบนังเกดิดของพระเยซทูครดิสตร์โดยสาวพรหมจารท)
เรารนับวลาการลสาดนับวนัน เดสือน ปททอทที่ ยทูใล นหนนังสสือปฐมกาลนนันนไดห้รนับการดลใจจากพระเจห้า หนนังสสือเลลมแรก
ใน พระคนัมภทรร์นน ทบนันททึกเรสือที่ งนสนาทลวมโลกทททที่ สาลายทนุกคนในโลกนทนนอกจากครอบครนัวเดทยว นสนาทลวมนนันนไดห้ลห้างเมสือง
ทนันงหลาย และการพนัฒนาของเมสืองเหลลานนันนไปจากพสืนนแผลนดดิน นสนาทลวมโลกนนันนเปป็นเหตนุทมทที่ ทกระดทูกสนัตวร์ (fossil)
และถลานหดินเปป็นชนันน ๆ อยทูใล ตห้ดดิน และนสนาทลวมนนันนทสาใหห้แผลนดดินโลกมทการเปลทยที่ นแปลงทนัวที่ ไป
ทฤษฎทแกรฟร์เวลเฮาวร์สนัน อห้างวลาหนนังสสือปฐมกาล (และทนันงหห้าเลลมแรกของพระคนัมภทรร์เดดิมดห้วย) มาจาก
ธรรมเนทยม ตลาง ๆ และแหลลงอสืที่น ๆ แตลทฤษฎทนน ทถกทู ปฏดิเสธโดยความจรดิงททที่อยทูใล นหนนังสสือปฐมกาล ทฤษฎทนน ทถทูก
สสาแดงวลาเปป็นความคดิด อยลางโงลเขลาของคนททที่ไมลเชสืที่อในพระเจห้า ซทึที่งพวกนทน "แกลห้งลสืม" (2 ปต 3:3-7) เรสือที่ งของการ
เนรมดิตสรห้างโลกของพระเจห้า และเรสืที่องนสนาทลวมโลก ททที่ไดห้สอนไวห้ในพระวจนะเลลมนทนททที่ไดห้รบนั การดลใจจากพระเจห้า
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พระเจห้าทรงเนรมดิตสรห้างสดิที่งสารพนัด (1-2)
พระคนัมภทรร์พทูดถทึงสวรรคร์ 3 ชนันน พระเจห้าทรงเนรมดิตสรห้างทนันง 3 ชนันนนนันน
ก
วนันแรก ทรงเนรมดิตสรห้างความสวลาง (1:1-5) (ความสวลางยนังไมลไดห้รลวมเปป็นดวงอาทดิตยร์ ดวงจนันทรร์
หรสือดวงดาว)
ข
วนันททสที่ อง ทรงแยกนสนาออกจากนสนา (1:6-8) (เมฆแยกออกจากทะเล)
ค
วนันททสที่ าม ทรงเนรมดิตสรห้างพสืชตลาง ๆ (1:9-13)
ง
วนันททสที่ ทที่ ทรงเนรมดิตสรห้างดวงอาทดิตยร์ ดวงจนันทรร์ และดวงดาว (1:14-19)
จ
วนันททหที่ ห้า ทรงเนรมดิตสรห้างฝทูงสนัตวร์ปลาและฝทูงสนัตวร์นก (1:20-23)
ฉ
วนันททหที่ ก ทรงเนรมดิตสรห้างฝทูงสนัตวร์บกและมนนุษยร์ (1:24-31)
1
พระเจห้าทรงสรห้างมนนุษยร์ตามแบบฉายาของพระองคร์ และมนนุษยร์จะครอบครองสนัตวร์ทนัน งปวง
(1:26-27)
2
มนนุษยร์จะมทอสานาจเหนสือแผลนดดิน และจะบนังเกดิดทวทมากขทึนนทนัวที่ ทนันงแผลนดดิน (1:28)
3
มนนุษยร์กดินผลไมห้จากตห้นไมห้แหลงชทวดิตและจากตห้นไมห้อสืที่น ๆ ไดห้ ยกเวห้นตห้นไมห้ตห้นหนทึงที่
(2:9, 16)
4
พระเจห้าทรงหห้ามไมลใหห้มนนุษยร์กดินผลไมห้จากตห้นไมห้ทใทที่ หห้รทูห้ความดทและชนัวที่ (2:17)
5
มนนุษยร์จะตนันงชสืที่อใหห้แกลบรรดาสนัตวร์ (2:19)
6
พระเจห้าทรงประทานภรรยาแกลอาดนัม (2:18-25)
ช
วนันททเที่ จป็ด พระเจห้าทรงหยนุดพนัก (2:1-3)
มนนุษยร์ไดห้ทสาความผดิดบาป (3-5)
ก
ซาตานหลอกลวง (3:1)
1
ซาตานพทูดโดยผลานงทู (3:1)
2
ซาตานเรดินมตห้นดห้วยใหห้เอวามทความสงสนัยถทึงพระคสาของพระเจห้า (3:1)
3
สนุดทห้ายซาตานปฏดิเสธพระคสาของพระเจห้า (3:4)
ข
อาดนัมไดห้ทสาความผดิดบาป (3:6-8)
1
อาดนัมกดินพลไมห้ทพทที่ ระเจห้าทรงหห้าม เขาเปป็นมนนุษยร์คนแรกททที่กระทสาความบาป (ปฐก 3:6;
รม 5:12; 2 คร 11:3; 1 ทธ 2:14)
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มนนุษยร์พยายามซลอนความผดิดบาปไวห้
ก
เขาพยายามไมลใหห้พระเจห้าเหป็นการเปลสือยกายของเขา (3:7)
ข
เขาพยายามซลอนตนัวไวห้จากพระเจห้า (3:8)
ความรอดททที่พระเจห้าทรงประทานใหห้ ตอนแรกเราสามารถเหป็นพระลนักษณะของพระเจห้าใน
การเนรมดิตสรห้าง ซทึที่งกป็คสือฤทธดิธอสานาจและพระสตดิปนัญญาของพระองคร์ แตลหลนังจากททที่มนนุษยร์ไดห้
กระทสาความผดิดบาป แลห้ว เราสามารถเหป็นพระลนักษณะของพระเจห้าในการไถลบาปของมนนุษยร์เรา
คสือความบรดิสนุทธดิธและพระคนุณของพระองคร์
1
ความบรดิสนุทธดิธของพระองคร์ ในเรสือที่ งเกทที่ยวกนับความผดิดบาป พระเจห้าทรงสาปแชลงสดิที่งตลาง ๆ
เพราะเหตนุความบาปนนันน
ก
ทรงสาปแชลงมนนุษยร์ (3:17) ตห้องทสามาหากดินดห้วยความลสาบาก
ข
ทรงสาปแชลงผทูห้หญดิง (3:16) ตห้องอยทูใล ตห้อสานาจของสามท และตห้องคลอดลทูกดห้วย
ความทนุกขร์ลสาบาก
ค
ทรงสาปแชลงธรรมชาตดิทนงนั ปวง (3:18) จะงอกตห้นไมห้ทมทที่ ทหนาม
ง
ทรงสาปแชลงงทู (3:14) ตห้องเลสืนอยไปดห้วยทห้อง
จ
ทรงสาปแชลงซาตาน (3:15) ในอนาคตพระผทูห้ชลวยใหห้รอดจะทรงทสาลายซาตาน
2
พระคนุณของพระองคร์ ในเรสือที่ งเกทที่ยวกนับคนบาป
ก
พระเจห้าทรงแสวงหาอาดนัม (3:9)
ข
พระเจห้าทรงสนัญญาวลาจะมทพระผทูห้ชลวยใหห้รอด (3:15)
ค
พระเจห้าทรงประทานเสสืนอใหห้มนนุษยร์ (3:21) (พระเจห้าทรงใชห้หนนังแกะเปป็นเสสืนอ
ตนัวททไที่ มลไดห้ทสาบาปตห้องตายสสาหรนับผทูห้ททที่ทสาบาป และเลสือดตห้องไหลออกเพสือที่ ชสาระ
บาป เปรทยบไดห้กบนั พระเยซทู ซทึที่งเปป็นพระเมษโปดกของพระเจห้า (ลทูกแกะ) ททที่ไมลมท
บาปแตลตาย เพสืที่อคนบาป และพระโลหดิตของพระเยซทูไดห้ไหลออกเพสือที่ ไถลบาปของ
มนนุษยร์เรา)
ง
พระเจห้าทรงไลลมนนุษยร์ใหห้ออกจากสวนเอเดน (3:24)
คาอดินฆลาอาแบล (4)
1
เอวาคลอดลทูกชายสองคน คสือคาอดินและอาแบล (4:1-2)
2
พระเจห้าไมลยอมรนับเครสือที่ งบทูชาของคาอดิน เพราะเครสืที่องบทูชานนันนไมลมทเลสือด (ปฐก 4:3, 5;
ฮบ 9:22)
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พระเจห้ายอมรนับเครสือที่ งบทูชาของอาแบล ซทึที่งเปป็นลทูกแกะททที่มทเลสือด (4:4)
4
คาอดินฆลาอาแบลนห้องชายของตน (4:8)
5
คาอดินถทูกไลลออกจากททเที่ ฉพาะพระพนักตรร์ของพระเจห้า (4:9-16)
6
คาอดินตนันงเมสืองแรกในโลกนทน (4:16-24)
7
เอวาคลอดลทูกชายอทกคนหนทึที่ง ซสืที่อเสท ซทึที่งอยทูแล ทนอาแบล (4:25)
จ
เอโนคเปป็นผทูห้รบนั ใชห้ของพระเจห้า (5)
1
เอโนคเปป็นผทูห้ประกาศคนแรก และเขาประกาศเรสืที่องการพดิพากษาททที่จะมาถทึง (ยด 1:14-15)
2
เอโนคมทความเชสืที่อมาก (ฮบ 11:5)
3
เอโนคเปป็นบดิดาของเมธทูเสลาหร์ (5:21)
4
เอโนคออกจากโลกนทนโดยยนังเปป็นอยทูล (5:24)
พระเจห้าทรงพดิพากษาสดิที่งสารพนัด (6-9)
ก
สภาพมนนุษยร์โลกกลอนนสนาทลวมโลก
1
มนนุษยร์ทวทมากขทึนน (6:1)
2
กดิจการของซาตานมทมากขทึนน (6:2)
3
มนนุษยร์ทนุกคน (นอกจาก 8 คน) ชนัวที่ มาก (6:5, 11)
4
พระเจห้าตนัดสดินใจวลาจะทสาลายบรรดามนนุษยร์กบนั สนัตวร์ (6:5-7)
5
โนอาหร์และครอบครนัวเปป็นททโที่ ปรดปรานในคลองพระเนตรพระเยโฮวาหร์ (6:8-9)
ข
โนอาหร์ไดห้สรห้างนาวาและรอดจากนสนาทลวมโลก
1
พระเจห้าสนังที่ โนอาหร์วาล ใหห้สรห้างนาวา (6:14-16) เรสือนนันนมทความยาว 150 เมตร มทความกวห้าง
25 เมตร และมทความสทูง 15 เมตร
2
โนอาหร์และครอบครนัวเขห้าไปอยทูใล นนาวา พรห้อมกนับบรรดาสนัตวร์อยลางละคทูล ทนันงบรรดาสนัตวร์
สะอาดอยลางละ 7 คทูล (7:1-9)
3
เวลาททที่นน สาทลวมโลกกป็คสือ 371 วนัน เมสืที่อเสรป็จแลห้วนาวาคห้างอยทูทล ทที่ยอดภทูเขาอารารนัต (7:11, 8:14)
(360 + 11 = 371) 8:4
4
พระเจห้าทรงตนันงรนุลงกดินนสนาใหห้เปป็นเครสือที่ งหมายแหลงพระสนัญญาของพระองคร์ (9:1-19)
ก
มทคสาสนังที่ ใหห้ลกทู โนอาหร์ไปบนังเกดิดพงศร์พนันธนุร์ทวทมากทนัวที่ แผลนดดิน (9:1-3, 7)
ข
มทโครงการ ใหห้ประหารชทวดิตของผทูห้ททที่ฆลาคนอสืที่น (9:5-6)
ค
มทพระสนัญญา พระเจห้าจะไมลทสาลายโลกดห้วยนสนาทลวมอทก (9:8-19)
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ความบาปของฮามหลนังจากนสนาทลวมโลก (9:20-29)
1
โนอาหร์เมาเหลห้าองนุลนจากสวนองนุลนของตน และนอนเปลสือยกายอยทูใล นทนับอาศนัยของตน
2
ฮามเหป็นความเปลสือยกายของโนอาหร์ โนอาหร์จทึงแชลงสาปคานาอนันลทูกของฮาม
3
โนอาหร์ ซทึที่งเปป็นผทูห้พยากรณร์ ไดห้พยากรณร์ถงทึ ความเปป็นอยทูขล องลทูก ๆ ของตน
ก
เกทที่ยวกนับคานาอนัน พงศร์พนันธนุร์ของคานาอนันจะเปป็นทาสของยาเฟทและเชม
สสาเรป็จใน ยชว 9:7, 27; ปฐก 9:26; 10:15-17
ข
เกทที่ยวกนับเชม พระครดิสตร์จะมาทางพงศร์พนันธนุร์ของเชม สสาเรป็จใน มธ 1:1 (11:10-27)
ค
เกทที่ยวกนับยาเฟท พงศร์พนันธนุร์ของยาเฟทจะอยทูใล นทนับอาศนัยของเชม สสาเรป็จใน
รม 11:13-25
ความผดิดบาปของมนนุษยร์มทมากทวทขน ทึน (10-11)
ก
ความจองหองของมนนุษยร์ ผทูห้ชายคนหนทึงที่ ชสืที่อ นดิมโรด (ซทึงที่ เปป็นหลานของฮาม) ไดห้สรห้างเมสืองบาเบล
(10:8-11; 11:1-4)
ข
พระเจห้าทรงพดิพากษามนนุษยร์ พระเจห้าทรงใหห้มนนุษยร์แบลงกนันเปป็นกลนุมล ๆ ตามภาษาของแตลละกลนุลม
(11:5-9)
ค
การเรดิที่มตห้นของประเทศตลาง ๆ ทนุกคนในโลกนทนเปป็นพงศร์พนันธนุร์ของลทูกของโนอาหร์
1
พงศร์พนันธนุร์ของยาเฟท (10:2-5)
ก
โกเมอรร์ (ประเทศเยอรมนัน)
ข
มาโกก ททูบลนั เมเชค (ประเทศรนัสเซทย)
ค
มาดนัย (ประเทศอดิหรล าน)
ง
ยาวาน (ประเทศกรทซ)
จ
ทดิราส (ประเทศอดิตาลท)
ฉ
โทการมาหร์ (ประเทศตนุรกท, Armenia)
ช
ทารชดิช (ประเทศสเปน)
ซ
คดิทธดิม (เกาะไซปรนัส)
2
พงศร์พนันธนุร์ของฮาม (10:6-20)
ก
คทูช (ประเทศเอธดิโอเปทย)
ข
อทยปดิ ตร์ (ประเทศอทยดิปตร์)
ค
พทูต (ทวทปอาฟรดิกา)

3

ง
คานาอนัน (ชาวคานาอนัน)
จ
นดิมโรด (ประเทศบาบดิโลน และอนัสซทเรทย คสือประเทศอดิรนัค)
ฉ
ไซดอน (ประเทศโฟนดิเซทย)
ช
เฮท (ชาวเฮท)
ซ
ยะบนุส (ชาวยะบนุส, พวกททอที่ าศนัยททที่กรนุงเยรทูซาเลป็มกลอนกษนัตรดิยร์ดาวดิด)
ฌ ฟทลดิสเตทย (ชาวฟทลดิสเตทย)
ญ สดินท (อาจจะเปป็นบรรพบนุรษนุ ของชาตดิจทน ญทปที่ นนุล , อดินเดทย)
พงศร์พนันธนุร์ของเชม (10:21-32; 11:10-32)
ก
ทางอนับราฮนัม อดิสอนัค และยาโคบ ชาตดิอดิสราเอล
ข
ทางอนับราฮนัม อดิชมาเอล และเอซาว Middle East Arab countries
สมนัยบรรพบนุรนุษ

1

ชทวดิตของอนับราฮนัม (อนับราม) (12-24)
ก
อนับรามไดห้รบนั ความรอด (กจ 7:2) อนับรามไดห้รบนั ความรอดราว ๆ 2,100 ปทกลอนครดิสตกาล ในชลวง
นนันนเขาอยทูทล ทที่เมสืองเออรร์ของชนชาวเคลเดทย (เมโสโปเตเมทย)
ข
พระเจห้าทรงเรทยกอนับราม (ปฐก 12:1 ยชว 24:3 กจ 7:3) เขาจะตห้องไปจากเมสืองอทูระและไปจาก
บห้านบดิดาของเขา เพสืที่อเดดินทางไปยนังแผลนดดินททพที่ ระเจห้าจะทรงสสาแดงแกลเขา
ค
พระพรของพระเจห้าสสาหรนับอนับรามมท 7 ขห้อ (ปฐก 12:2-3 กจ 7:3)
1
พระเจห้าจะใหห้ตระกทูลของอนับรามเปป็นประเทศใหญล (12:2)
2
พระเจห้าอวยพรอนับราม (12:2)
3
พระเจห้าจะใหห้อนับรามมทชสืที่อเสทยงใหญล (12:2)
4
อนับรามจะเปป็นททที่ใหห้คนอสืที่นเจรดิญขทึนน (12:2)
5
พระเจห้าจะอวยพรแกลคนททอที่ วยพรอนับราม (12:3)
6
พระเจห้าจะแชลงสาปคนททแที่ ชลงอนับราม (12:3)
7
บรรดาพงศร์พนันธนุร์ของมนนุษยร์โลกจะไดห้พระพรเพราะอนับราม (12:3)
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อนับรามไมลไดห้เชสืที่อฟนังพระเจห้าเตป็มททที่ (11:31-32) พระเจห้าไดห้ทรงบอกอนับรามใหห้ออกจากบห้านบดิดา
ของเขา และเดดินทางไปยนังแผลนดดินคานาอนัน แตลอบนั รามไมลเชสืที่อฟนังทนันงเรสือที่ งททเที่ ขาพาบดิดามากนับเขา
และยนังยอมอยทูล ททเที่ มสืองฮารานอทกดห้วย
อนับรามเขห้าแผลนดดินคานาอนัน (12:4-9)
1
พออายนุ 75 ปท เขากป็เขห้าแผลนดดินคานาอนัน และตนันงคลายอยทูใล กลห้ ๆ ตสาบลเชเคม อยทูหล ลางจาก
กรนุงเยรทูซาเลป็มไปทางเหนสือราว ๆ 45 กดิโลเมตร (12:4-6)
2
บนัดนทนพระเจห้าทรงสนัญญาวลาจะประทานแผลนดดินคานาอนันแกลเขา (12:7)
3
ตลอมาอนับรามยห้ายไปอยทูทล เทที่ มสืองเบธเอล ซทึงที่ มทความหมายวลา "พระนดิเวศนร์ของพระเจห้า" และ
เขากป็สรห้างแทลนบทูชาททนที่ นันที่ (12:8)
อนับรามลงไปยนังประเทศอทยปดิ ตร์ครนันงแรก (12:10-20)
1
ในยามกนันดารอาหาร อนับรามกป็ทอห้ ถอยและลงไปยนังอทยปดิ ตร์ (12:10)
2
เพราะกลนัวความตาย เขาจทึงหลอกกษนัตรดิยร์ฟาโรหร์วาล นางซาราหร์ยเปป็นนห้องสาวของเขา
(12:11-13)
3
เมสือที่ ถทูกพบวลาอนับรามไดห้หลอกหลวงฟาโรหร์ ฟาโรหร์กทป็ รงตสาหนดิอบนั รามและสนัที่งอนับราม
กลนับไปยนังแผลนดดินคานาอนัน (12:14-20)
อนับรามแบลงททที่ดดินกนับโลท (13:1-18)
1
การทะเลาะกนันระหวลางคนเลทนยงสนัตวร์ของอนับรามกนับคนเลทนยงสนัตวร์ของโลท หลานชายของ
เขา เกทที่ยวกนับสดิทธดิในทนุลงหญห้าเลทนยงสนัตวร์ (13:1-7)
2
เพราะอนับรามไมลอยากจะเถทยง เขาเลยยดินยอมใหห้โลทเลสือกแผลนดดินสล วนหนทึที่งกลอน (13:8-9)
3
โลทจทึงเลสือกพสืนนททใที่ กลห้เมสืองโสโดมดห้วยความโงลเขลาของตน ซทึที่งเมสืองนนันนเปป็นเมสืองททชที่ นัวที่ รห้าย
ททสที่ นุดในโลกสมนัยเกลา (13:10-13)
4
หลนังจากททที่โลทไปแลห้ว พระเจห้าทรงปรากฏพระองคร์ขน ทึนและทรงสนัญญาวลาจะใหห้อนับราม
ทนันงดดิน (แผลนดดินคานาอนัน) และพงศร์พนันธนุร์ (เขาจะเปป็นบดิดาใหห้กาส เนดิดประเทศใหญล)
(13:14-18)
อนับรามชนะกษนัตรดิยร์ตลางชาตดิ (14:1-16)
1
กษนัตรดิยร์ของพวกนอกศาสนายทึดเมสืองโสโดมไดห้ และจนับชาวเมสืองรวมทนันงโลทไปเปป็นเชลย
(14:12)
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หลนังจากททที่อนับรามกนับพลไพรล ชสานาญศทึกผทูห้สนัตยร์ซสืที่อของเขา 318 คนเดดินทนับ 1 คสืนแลห้วกป็เขห้า
จทูลโจมเอาชนะกษนัตรดิยร์ของพวกนอกศาสนาในบรดิเวณตอนเหนสือของเมสืองดามนัสกนัส โลทจทึง
เปป็นอดิสระอทกครนันงหนทึงที่ (14:14-16)
3
การสทูห้รบกนันนทนเปป็นครนันงแรกในพระคนัมภทรทร์ ทที่มทการสทูรห้ บกนัน (สงคราม)
อนับรามสนทนากนับกษนัตรดิยร์เมลคทเซเดค (พระเยซทู) (14:17-24)
1
หลนังจากอนับรามกลนับจากการศทึกนทน อนับรามไดห้พบกนับกษนัตรดิยปร์ โนุ รหดิตของกรนุงเยรทูซาเลป็ม
ผทูห้ทรงมท พระนามวลา เมลคทเซเดค (14:18)
2
อนับรามถวายสดิบลดหนทึงที่ แกลเมลคทเซเดค และเมลคทเซเดคไดห้อวยพระพรอนับราม (14:19-20)
พระสนัญญาของพระเจห้าตลออนับราม (15:1-21)
1
อนับรามททูลขอใหห้พระเจห้าทรงอนนุญาตใหห้เขารนับเดป็กรนับใชห้หนนุลม เอลทเยเซอรร์ ซทึที่งเขารนักมาเลทนยง
เปป็นลทูก เพสืที่อวลาเอลทเยเซอรร์จะไดห้เปป็นทายาทของเขา (15:2-3)
2
พระเจห้าทรงปฏดิเสธและสนัญญากนับอนับรามวลา ภายหลนังนางซาราหร์ยจะใหห้กาส เนดิดแกลทายาทททที่
ไดห้ ทรงสนัญญาไวห้แลห้ว และอนับรามจะไดห้เปป็นผทูห้ตนนังประเทศททยที่ ดิงที่ ใหญลขน ทึนโดยทางบนุตรชายผทูห้นน ท
เอง (15:4-7)
3
บนัดนทนพระเจห้าทรงยสืนยนันถทึงพระสนัญญา 3 ขห้อทททที่ รงใหห้ไวห้แกลอนับรามผทูห้มทความเชสืที่อ (พระ
สนัญญา เกทที่ยวกนับแผลนดดิน พงศร์พนันธนุร์ และความรอด) ซทึงที่ ทรงยสืนยนันโดยสนัญญาไมตรทเลสือด
(15:8-12, 17)
4
อนับรามไดห้รบนั คสาพยากรณร์ 7 ขห้อจากพระเจห้า (15:13-16)
ก
เชสืนอสายของอนับรามจะเปป็นคนแปลกหนห้าในตลางประเทศ (15:13) (46:2-4)
ข
พวกเขาจะเปป็นทาสในแผลนดดินนนันน (15:13) (อพย 1:7-14)
ค
พวกเขาจะเปป็นทาสรนับใชห้นานราว 400 ปท (15:13) (อพย 12:40)
ง
ภายหลนังพระเจห้าเองจะทรงพดิพากษาประเทศททที่บงนั คนับชาวอดิสราเอลใหห้เปป็นทาส
(15:14) (อพย 7-14)
จ
อนับรามจะรอดพห้นจากสดิที่งทนันงปวงนทน (15:15) (25:7-8)
ฉ
หลนังจากททที่ชาวอดิสราเอลอยทูใล นอทยดิปตร์อยลางยาวนานถทึง 4 ชนัวที่ อายนุคนแลห้ว พวกเขากป็
จะไดห้กลนับไปยนังคานาอนันอทก (15:16) (อพย 6:16-20)
ช
ชาวอดิสราเอลจะออกมาจากอทยดิปตร์พรห้อมดห้วยทรนัพยร์สมบนัตดิมากมาย (15:14)
(อพย 12:35-36 สดด 105:37)

ฎ

ฏ

ฐ

อนับรามไดห้รบนั เมทยนห้อย (16:1-15)
1
นางซาราหร์ยไดห้ชนักจทูงใหห้อบนั รามรนับนางฮาการร์สาวใชห้ชาวอทยดิปตร์มาเปป็นอนนุภรรยา เพสืที่อเขา
จะเกดิดบนุตรกนับนาง แลห้วอนับรามกนับนางซาราหร์ยจะไดห้รนับบนุตรนนันนมาเลทนยงเปป็นลทูกของตนเอง
(16:1-3)
2
นางฮาการร์ไดห้ตนนังครรภร์ และในไมลชห้าความคดิดเยลอหยดิงที่ ของนางกป็ไดห้สรห้างปนัญหาใหห้แกลตนัว
เธอเอง ผลลงเอยดห้วยการททนที่ างถทูกซาราหร์ยขนับไลลออกจากบห้านของอนับราม (16:4-6)
3
ททูตสวรรคร์ขององคร์พระผทูห้เปป็นเจห้าไดห้พบนางฮาการร์ใกลห้ ๆ บลอนสนาพนุในปลากนันดาร จทึงสนังที่ ใหห้
นางกลนับไปหาอนับรามกนับนางซาราหร์ยอทก ททูตสวรรคร์ยงนั ไดห้พยากรณร์ถทึงเพศ (ชาย) และ
ชสืที่อ (อดิชมาเอล) บนุตรของนางฮาการร์ซทึที่งยนังไมลเกดิดอทกดห้วย นทที่เปป็นครนันงแรกททมที่ ทการกลลาวถทึง
ททูตสวรรคร์ขององคร์พระผทูห้เปป็นเจห้า นนักการศาสนาบางคนเชสืที่อวลาจรดิง ๆ แลห้ว ชสืที่อนทนใน
พระคนัมภทรร์ เดดิมเปป็นอทกพระนามหนทึที่งของพระเยซทูครดิสตร์เจห้า (16:7-14)
4
อดิชมาเอลเกดิดมาตอนททอที่ นับรามอายนุไดห้ 86 ปท (16:15-16)
อนับราฮนัมไดห้รนับพดิธทสนุหนนัต (17:1-27) ตอนททที่อบนั ราฮนัมอายนุ 99 ปท พระเจห้าทรงปรากฏพระองคร์แกลเขา
อทกครนันงหนทึงที่ และสดิที่งตลอไปนทนกเป็ กดิดขทึนน (17:1)
1
ทรงเปลทยที่ นชสืที่อ อนับราม (บดิดาททไที่ ดห้รนับการยกชทูขน ทึน) เปป็น อนับราฮนัม (บดิดาของชนหลาย
ประเทศ) (17:5)
2
ทรงเปลทยที่ นชสืที่อภรรยาของเขาจาก ซาราหร์ย (โตห้เถทยง) เปป็น ซาราหร์ (เจห้าหญดิง) (17:15)
3
ทรงตนันงพดิธท คสือพดิธทสนุหนนัตขทึนนเพสืที่อเปป็นตราประทนับและเปป็นเครสือที่ งหมายแหลงสนัญญาไมตรท 3
ขห้อ (เกทที่ยวกนับแผลนดดิน พงศร์พนันธนุร์ และความรอด) ทททที่ รงสนัญญาไวห้แลห้วในปฐก 15 (17:9-14)
4
ทรงสนัญญาอทกครนันงหนทึงที่ วลาจะประทานทายาทแกลอนับราฮนัม ทสาใหห้อนับราฮนัมหนัวเราะดห้วย
ความยดินดท (17:16-17)
5
พระเจห้าทรงสนัญญาวลาจะอวยพระพรแกลอดิชมาเอลตามคสาเรทยกรห้องของอนับราฮนัม (17:18-21)
อนับราฮนัมอลอนวอนพระเจห้าสสาหรนับเมสืองโสโดม (18:1-33) พระเจห้าทรงมาปรากฏแกลอนับราฮนัมอทก
(คราวนทนมาพรห้อมกนับททูตสวรรคร์ 2 องคร์) โดยทรงนสาขลาวดทและขลาวรห้ายมาดห้วย (18:1-2)
1
ขลาวดทคสือ นางซาราหร์จะใหห้กาส เนดิดทายาทซทึที่งทรงสนัญญาไวห้นานแลห้ว (18:9-10) ขลาวนทนทสาใหห้
นางซาราหร์หนัวเราะดห้วยความไมลเชสืที่อ (18:11-15)

ขลาวรห้ายคสือ เมสืองโสโดม (ททโที่ ลทอาศนัยอยทู)ล จะถทูกทสาลายเพราะความชนัวที่ ชห้าของเมสืองนนันนเอง
(18:16-22) อนับราฮนัม (เรดิที่มททูลขอเพสืที่อคน 50 คน) ไดห้รนับพระสนัญญาของพระเจห้าวลา เมสือง
โสโดมจะรอดพห้นภนัยพดิบนัตดิถห้าพบคนชอบธรรมเพทยง 10 คนในเมสืองนนันน (18:23-32)
โลทออกจากเมสืองโสโดม (19:1-38)
1
ททูตสวรรคร์ 2 องคร์บอกโลทเรสือที่ งความพดินาศกสาลนังใกลห้จะมาถทึงเมสืองโสโดม สถานการณร์
ชนัวที่ รห้ายมากจนกระทนังที่ ททูตสวรรคร์จสาเปป็นตห้องบนันดาลใหห้ตาพวกลนักเพศบางคนมสืดไป
(19:1-11)
2
รนุลงเชห้า ททูตสวรรคร์จทึงรทบลากพาโลท ทนันงภรรยาและบนุตรสาว 2 คนออกไปจากเมสืองโสโดม
(19:15-16)
3
เมสืองโสโดมถทูกทสาลายลงอยลางราบคาบดห้วยไฟ ภรรยาของโลทกป็ถทูกทสาลายดห้วย เพราะนาง
ไดห้หนันกลนับไปดทู (19:17, 26)
4
ขณะททหที่ ลบอยทูใล นถสนานอกเมสือง บนุตรสาวทนันง 2 ของโลทเกรงวลาพวกตนจะไมลมโท อกาส
แตลงงานเลย จทึงมอมเหลห้าบดิดาของตนใหห้เมาและไดห้เขห้ารล วมหลนับนอนกนับบดิดาของตน ทนันงคทูล
ใหห้กาส เนดิดแกลบนุตรของโลท บนุตรสาวคนโตตนันงชสืที่อบนุตรชายของนางวลา โมอนับ (บดิดาของ
พวกโมอนับ) และบนุตรสาวคน เลป็กเรทยกชสืที่อบนุตรชายของนางวลา เบน-อสามท (บดิดาของ
พวกอนัมโมน) (19:30-38)
โปรดสนังเกตขนันนตอนทททที่ สาใหห้โลทตกตสที่าลง
ก
เขาไดห้มองเมสืองโสโดมดห้วยความเสนลหา (13:10)
ข
เขาไดห้เลสือกพสืนนททที่อาศนัยใกลห้เมสืองโสโดม (13:11)
ค
เขาไดห้ตนนังเตป็นทร์ของเขารดิมเมสืองโสโดม (13:12)
ง
เขาไดห้ยห้ายเขห้าไปอาศนัยในเมสืองโสโดม (14:12)
จ
ในททที่สนุดเขาไดห้มอบทนันงบนุตรสาวและแรงงานของตนเองใหห้แกลเมสืองโสโดม
(19:1, 14)
อนับราฮนัมลงไปยนังประเทศอทยปดิ ตร์ครนันงททที่ 2 (20:1-17)
1
อนับราฮนัมหลงกระทสาผดิดบาปแบบเดทยวกนันกนับททที่เขาไดห้เคยกระทสาไปครนันงหนทึที่งแลห้วใน
ประเทศอทยดิปตร์ ครนันงนทนเขายห้ายเขห้าไปในแผลนดดินฟทลดิสเตทย และไดห้โกหกกษนัตรดิยอร์ าบทเมเลค
เกทที่ยวกนับนางซาราหร์ เหมสือนอยลางททเที่ ขาไดห้เคยโกหกกษนัตรดิยร์ฟาโรหร์มากลอนหนห้านทนแลห้ว
(20:1-2)
2
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พระเจห้าทรงเตสือนกษนัตรดิยร์อาบทเมเลคในฝนันวลา อยลาแตะตห้องนางซาราหร์ (20:3)
3
กษนัตรดิยร์อาบทเมเลคทรงตสาหนดิอบนั ราฮนัมททที่พทูดโกหกตลอพระองคร์ (20:9-13)
4
อนับราฮนัมอธดิษฐานททูลขอพระพรของพระเจห้าใหห้แกลกษนัตรดิยร์อาบทเมเลค (20:17-18)
อนับราฮนัมมทบนุตรชายชสืที่ออดิสอนัค (21:1-34)
1
อดิสอนัคเกดิดมาตามททที่พระเจห้าทรงสนัญญาไวห้ ชสืที่อ "อดิสอนัค" นทน มทความหมายวลา "หนัวเราะ"
(21:1-7)
2
มทการจนัดงานเลทนยงใหญลขน นทึ เพสืที่อเปป็นหมายสสาคนัญวลา อดิสอนัคไดห้หยลานมแลห้ว (21:8)
3
นางฮาการร์กบนั อดิชมาเอลบนุตรชายอายนุ 14 ปท ของนางถทูกขนับไลลออกจากบห้านของอนับราฮนัม
เพราะอดิชมาเอลไดห้หนัวเราะเยาะอดิสอนัคในงานมงคลนนันน (21:9-10)
4
พระเจห้าทรงพระเมตตาชลวยเหลสือนางฮาการร์และอดิชมาเอลททที่หลงทางอยทูใล นถดิที่นทนุรกนันดาร
แหลงปาราน โดยทรงชทนทางใหห้นางเหป็นบลอนสนา ภายหลนังอดิชมาเอลกลายเปป็นนายพรานธนทู
ผทูห้เชทที่ยวชาญ และไดห้แตลงงานกนับหญดิงสาวชาวอทยปดิ ตร์ (21:16-21)
5
ชสืที่อเสทยงอนับราฮนัมกป็เลสืที่องลสือไป ทสาใหห้กษนัตรดิยร์อาบทเมเลคประสงคร์ทจทที่ ะเปป็นไมตรทกบนั เขา
(21:22-23)
พระเจห้าขอใหห้อนับราฮนัมถวายอดิสอนัคเปป็นเครสือที่ งบทูชา (22:1-24)
1
พระเจห้าทรงลองใจอนับราฮนัม (22:2)
2
สามวนันตลอมา อดิสอนัค (โดยไมลทราบวลาตนเองจะเปป็นเครสือที่ งบทูชา) มทคสาถาม (22:8)
3
อนับราฮนัมกป็ตอบบนุตรชาย (22:8)
4
อนับราฮนัมสรห้างแทลนบทูชาขทึนนและมนัดบนุตรชายเพทยงคนเดทยวของเขาเขห้ากนับแทลนบทูชานนันน และ
ในวดินาททสนุดทห้ายนนันนเอง พระเจห้ากป็ทรงยนันงมสือของอนับราฮนัมไวห้และทรงสสาแดงใหห้เขาเหป็น
แกะตนัวผทูห้ ททอที่ ยทูใล กลห้ ๆ ซทึที่งจะมาตายแทนนนันน (22:9-13)
5
อนับราฮนัมตนันงชสืที่อสถานททนที่ น ทวาล เยโฮวาหร์ยทเร (พระเยโฮวาหร์จะทรงจนัดเตรทยมไวห้ใหห้) (22:14)
6
ททูตพระเยโฮวาหร์ทรงประกาศยสนาอทกถทึงขห้อความของสนัญญาไมตรทกบนั อนับราฮนัม (22:15-18)
นางซาราหร์ไดห้เสทยชทวดิต (23:1-20)
1
นางซาราหร์ตายเมสือที่ อายนุไดห้ 127 ปท (23:1-2)
2
อนับราฮนัมซสืนอถสนาททที่มนักเพลาดห้วยเงดิน 400 แผลน และฝนังศพภรรยาผทูห้ททที่รนักไวห้ททที่นนันที่ (23:3-20)

เอลทเยเซอรร์ไปเลสือกภรรยาใหห้กบนั อดิสอนัค (24:1-67)
1
อนับราฮนัมสนังที่ เอลทเยเซอรร์ คนรนับใชห้ททที่เขาไวห้วางใจ ใหห้ไปยนังเมสืองฮารานเพสือที่ เลสือกภรรยาใหห้
กนับอดิสอนัค (24:1-9)
2
พอมาถทึงจนุดหมายปลายทางแลห้ว คนรนับใชห้กคป็ นุกเขลาลงททนที่ อกเมสืองและไดห้อธดิษฐานททูลขอ
สตดิปญ
นั ญา (24:10-15)
3
นางสาวเรเบคาหร์ยดินยอมมากนับคนรนับใชห้นน นันเพสืที่อมาเปป็นภรรยาของอดิสอนัค (24:57-60)
4
อดิสอนัคกป็มาคอยเจห้าสาวของตนทททที่ นุลงนาใกลห้ ๆ เฮโบรนดห้วยความกระวนกระวายใจ ทนันง 2
จทึงไดห้เปป็นสามทภรรยากนัน (24:61-67) บทนทนเปป็นบทหนทึงที่ ททเที่ ปป็นแบบอยลางไดห้ดทในพระคนัมภทรร์
โปรดสนังเกต
ก
อนับราฮนัมเปป็นแบบอยลางททที่ดทเลดิศของพระบดิดาในสวรรคร์ (มธ 22:2)
ข
อดิสอนัคเปป็นแบบอยลางททที่ดทเลดิศของพระเยซทูครดิสตร์เจห้า (เปรทยบเททยบ 24:67 กนับ
อฟ 5:25)
ค
เอลทเยเซอรร์เปป็นแบบอยลางททดที่ ทเลดิศของพระวดิญญาณบรดิสนุทธดิธ (เปรทยบเททยบ 24:4 กนับ
กจ 2:1-4; อฟ 1:10-14)
ง
เรเบคาหร์เปป็นแบบอยลางททดที่ ทเลดิศของครดิสตจนักร (อฟ 5)
ท
อนับราฮนัมรนับภรรยาใหมลซสืที่อเคททูราหร์ (25:1-6)
1
อนับราฮนัมแตลงงานกนับหญดิงชสืที่อเคททูราหร์ ผทูห้ไดห้ใหห้กาส เนดิดบนุตรชายแกลอบนั ราฮนัมถทึง 6 คน (25:2)
2
บนุตรชายททสที่ สาคนัญททที่สนุดคสือ มดิดยาน ซทึงที่ เปป็นบนุตรคนททที่ 4 ภายหลนังเปป็นบดิดาของพวกมดิดยาน
(25:4)
ธ
อนับราฮนัมไปสวรรคร์ (25:7-10, ฮบ 11:8-10) อนับราฮนัมตายเมสือที่ อายนุ 175 ปท และศพถทูกฝนังไวห้
เคทยงขห้างศพนางซาราหร์ในถสนามนักเพลา
อดิสอนัค (25-27)
อดิสอนัคไดห้รนับการกลลาวขานวลาเปป็นบนุตรชายททดที่ ทปานกลางของบดิดาททยที่ ดิงที่ ใหญล (อนับราฮนัม) และเปป็นบดิดาททดที่ ท
ปานกลางของบนุตรชายททที่ยดิงที่ ใหญล (ยาโคบ) สดิที่งททที่เขาไดห้ทสาสล วนใหญลแลห้วเกดิดขทึนนในสถานททที่ 5 แหลงดนังนทน
ก
อดิสอนัคยอมใหห้บดิดาถวายเขาเปป็นเครสือที่ งบทูชาใหห้แกลพระเจห้า (22:1-14)
ข
อดิสอนัคแตลงงานกนับเรเบคาหร์ (24:61-67; 25:9-11, 19-26)
1
เขาพบเรเบคาหร์เปป็นครนันงแรก (24:61-67)
2
อดิชมาเอลตายเมสืที่ออายนุ 137 ปท (25:17)
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อดิสอนัคอธดิษฐานททูลขอใหห้พระเจห้าทรงประทานบนุตรแกลเขาและภรรยา (25:20-21)
4
นางเรเบคาหร์ใหห้กาส เนดิดบนุตรฝาแฝดชสืที่อ เอซาวและยาโคบ (25:24-26)
อดิสอนัคลงไปยนังประเทศอทยปดิ ตร์ (26:1-14)
1
อดิสอนัคกระทสาผดิดบาปอยลางเดทยงกนับททบที่ ดิดาไดห้กระทสาเมสืที่อหลายปทกลอนซสนาอทกเมสืที่อถทึงคราว
กนันดารอาหาร อดิสอนัคกป็เดดินทางออกจากปะเลสไตนร์ ยห้ายเขห้าไปยนังพสืนนททที่ของพวกฟทลดิสเตทย
(26:1) และโกหกกษนัตรดิยร์อาบทเมเลควลา นางเรเบคาหร์เปป็นนห้องสาวของตน (26:7)
2
กษนัตรดิยร์อาบทเมเลคคห้นพบความจรดิงเกทที่ยวกนับเรสือที่ งนทนจทึงตสาหนดิอดิสอนัคผทูห้นลาอนับอายททที่ไดห้โกหก
ไปนนันน (26:8-11)
3
ทนันง ๆ ททที่เขาอยทูฝล ลายเนสืนอหนนัง แตลพระเจห้ากป็ยนังทรงรนักษาสนัญญาไมตรทททที่ใหห้ไวห้กบนั อนับราฮนัม โดย
ทรงสสาแดงใหห้เหป็นในตนัวอดิสอนัคและอวยพระพรเขา (26:12)
พระเจห้าอวยพรงานของอดิสอนัค (26:15-34)
1
ในไมลชห้าพวกฟทลดิสเตทยกป็อจดิ ฉาความสสาเรป็จของเขาและโตห้ตอบโดยการเอาดดินมาถมบลอนสนา
บางแหลงททที่อนับราฮนัมบดิดาของอดิสอนัคเปป็นผทูห้ขนุดขทึนน อดิสอนัคตห้องใชห้เวลานานมากในการขนุดดดิน
ททถที่ มอนุดตนัน ตานสนาออกเสทย (26:13-19)
2
พระเจห้าทรงปรากฏพระองคร์ตลออดิสอนัคอทก (26:24-25)
3
อดิสอนัคและนางเรเบคาหร์เสทยใจตลอการแตลงงานของเอซาว พอเอซาวอายนุไดห้ 40 ปท กป็ไดห้
เลสือกหญดิงนอกศาสนาเปป็นภรรยา (26:34-35)
อดิสอนัคอวยพรยาโคบแทนเอซาวโดยถทูกยาโคบลลอลวง (27:1-46)
1
อดิสอนัคสนังที่ ใหห้เอซาวไปฆลากวางมาทสาอาหารเพสืที่ออดิสอนัคจะไดห้กดินและอวยพรเอซาวกลอนททที่
อดิสอนัคจะตาย (27:1-4)
2
นางเรเบคาหร์บนังเอดิญไดห้ยดินการสนทนานทนจทึงไดห้วางแผนรล วมกนับยาโคบเพสืที่อลลอลวงอดิสอนัค
เพสืที่อวลายาโคบจะไดห้รนับการอวยพรนนันน (27:5-17)
3
อนุบายนนันนกป็สสาเรป็จ ยาโคบไดห้รบนั การอวยพร (27:18-29)
4
พอเอซาวกลนับมาถทึง แผนกป็ถทูกเปดิดเผย เอซาวจทึงใหห้สนัตยร์ปฏดิญาณวลา ภายหลนังงานศพบดิดา
ตนจะฆลายาโคบเสทย (27:30-41)
5
นางเรเบคาหร์ทราบแผนนทน นางเรเบคาหร์ขอใหห้อดิสอนัคสนังที่ ยาโคบไปททที่เมสืองฮาราน เพสืที่อจะ
ไดห้หาภรรยาททนที่ นันที่ อยลางไรกป็ตามเหตนุผลสสาคนัญของนางกป็คสือ เพสืที่อชลวยชทวดิตของยาโคบ
(27:42-46)

3

ยาโคบ (25; 27-36; 38)
ก
ยาโคบซสืนอสดิทธดิธบนุตรหนัวปทจากเอซาว (25:27-34) ยาโคบวางอนุบายเพสือที่ ใหห้พทที่ชายททกที่ าส ลนังหดิวโซยอม
ขายสดิทธดิธบนุตรหนัวปทของเขาแกลตน
ข
ยาโคบไดห้ลลอลวงอดิสอนัค (27:22-23) อดิสอนัคถทูกยาโคบหลอกทสาใหห้ยาโคบไดห้รบนั พรแทนเอซาว
ค
ความฝนันของยาโคบ (28:1-22)
1
ยาโคบออกจากเมสืองเบเออรร์เซบา และมนุลงหนห้าไปยนังเมสืองฮาราน หลนังจากเดดินทางมานาน
ดห้วยความยากลสาบาก เขากป็มาถทึงตสาบลเบธเอล ซทึที่งอยทูหล ลางจากเมสืองเบเออรร์เซบาราว ๆ 64
กดิโลเมตร (28:10)
2
ขณะททยที่ าโคบหลนับไป เขากป็ฝนันเหป็นบนันไดตนันงอยทูทล แทที่ ผลนดดินมทปลายสทูงขทึนนไปเททยมฟห้ากนับเหป็น
ททูตสวรรคร์กาส ลนังขทึนนลงททบที่ นันไดนนันน (28:11-15)
3
ยาโคบตสืที่นขทึนนและไดห้ตนนังสนัตยร์สาบานไวห้ (28:16-22) เขาพดิสทูจนร์วาล มทพระเจห้าจรดิงหรสือเปลลา
ง
ยาโคบไดห้รนักราเชล (29:1-20)
1
ยาโคบมาถทึงเมสืองฮารานและพบกนับลทูกพทลที่ ทูกนห้องของตนททที่ชสืที่อ ราเชล (ซทึที่งในอนาคตจะมา
เปป็นภรรยาของยาโคบ) (29:9-12)
2
แลห้วยาโคบกป็ไดห้พบกนับลาบาน (ลนุงของยาโคบ) ซทึงที่ ในอนาคตกลายเปป็นพลอตาของเขา
ยาโคบยอมตกลงทสางานนาน 7 ปท เพสือที่ จะไดห้แตลงงานกนับราเชล (29:15-20)
จ
ยาโคบแตลงงานกนับเลอาหร์แทนราเชลโดยถทูกลาบานลลอลวง (29:21-30:24)
1
ยาโคบถทูกลาบานจอมเจห้าเลลหร์หลอกในคสืนวนันแตลงงานโดยการลอบเปลทที่ยนใหห้บนุตรสาวคน
โตชสืที่อ เลอาหร์ ไปแทนราเชลบนุตรสาวคนเลป็ก (29:21-25)
2
ยาโคบโกรธมาก แตลยอมตกลงทสางานนานอทก 7 ปท สสาหรนับราเชลโดยไมลไดห้รบนั คลาจห้างเลย
อยลางไรกป็ตาม ขณะนนันนยาโคบไดห้รบนั อนนุญาตใหห้แตลงงานกนับราเชลภายใน 7 วนันนนันที่ เอง
(29:25-30)
3
เดทยดี๋ วนทน ยาโคบมทภรรยา 2 คน และจะไดห้มาอทก 2 คน เพราะทนันงเลอาหร์และราเชลไดห้ยก
สาวใชห้ประจสาตนัวของตนใหห้ยาโคบเพสืที่อจะไดห้คลอดบนุตรมาเปป็นของตนอทก ภรรยาทนันง 4 นทน
จะไดห้กาส เนดิด บนุตรชาย 12 คน และบนุตรสาว 1 คนแกลยาโคบ

บนุตรททที่กาส เนดิดจากนางเลอาหร์
1
รทูเบน บนุตรชายคนแรกของยาโคบ (29:32)
2
สดิเมโอน บนุตนชายคนททที่ 2 ของยาโคบ (29:33)
3
เลวท บนุตรชายททที่ 3 ของยาโคบ (29:34)
4
ยทูดาหร์ บนุตรชายคนททที่ 4 ของยาโคบ (29:35)
5
อดิสสาคารร์ บนุตรชายคนททที่ 9 ของยาโคบ (30:18)
6
เศบทูลนนุ บนุตรชายคนททที่ 10 ของยาโคบ (30:20)
หมายเหตนุ--นางเลอาหร์ยนังไดห้กาส เนดิดดทนาหร์บนุตรสาวคนเดทยวของยาโคบดห้วย (30:21)
ข
บนุตรททที่กาส เนดิดจากนางบดิลฮาหร์ (สาวใชห้ของนางราเชล)
1
ดาน บนุตรชายคนททที่ 5 ของยาโคบ (30:5-6)
2
นนัฟทาลท บนุตรชายคนททที่ 6 ของยาโคบ (30:7-8)
ค
บนุตรททที่กาส เนดิดจากนางศดิลปาหร์ (สาวใชห้ของนางเลอาหร์)
1
กาด บนุตรชายคนททที่ 7 ของยาโคบ (30:10-11)
2
อาเชอรร์ บนุตรชายคนททที่ 8 ชองยาโคบ (30:12-13)
ง
บนุตรททที่กาส เนดิดจากนางราเชล
1
โยเซฟ บนุตรชายคนททที่ 11 ชองยาโคบ (30:22-24)
2
เบนยามดิน บนุตรชายคนททที่ 12 ของยาโคบ (35:16-18)
ยาโคบหนทจากลาบานกลนับบห้าน (30:25-31:55)
1
หลนังจากบนุตรทนุกคนคลอดแลห้ว ยาโคบกป็อยากจะกลนับไปยนังบห้านเมสืองของตน แตลลาบาน
ชนักชวนใหห้อยทูตล ลออทกสนักพนักหนทึงที่ (30:25-28)
2
อทก 6 ปทผาล นไป ยาโคบกป็กลายเปป็นคนรสที่ารวยมาก และพระเจห้าทรงบนัญชายาโคบใหห้กลนับ
ไปยนังปาเลสไตนร์ (30:43; 31:3)
3
ยาโคบหนทออกจากคลายไปอยลางรวดเรป็ว และมนุลงตรงไปยนังบห้านเมสืองของตนโดยไมลไดห้บอก
ลาบานไวห้ลวล งหนห้า (31:17-21)
4
สามวนันตลอมา ลาบานทราบขลาวการหนทของยาโคบและพวกลาบานจทึงไดห้ออกตดิดตามอยลาง
เรล งดลวน หลนังจากเดดินทางตนัดผลานมาไดห้ 1 อาทดิตยร์จทึงตามทนันพวกเขาททภที่ ทูเขากดิเลอาด
(31:22-25)
ก
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ลาบานตสาหนดิยาโคบททที่แอบหนทมา และกลลาวหายาโคบวลาไดห้ขโมยพวกรทูปเคารพประจสา
บห้านมาดห้วย (31:26-30)
6
ยาโคบปฏดิเสธดห้วยความโกรธวลา ไมลไดห้ขโมยรทูปเคารพเหลลานนันนมา (เขาไมลทราบถทึง
การกระทสาของนางราเชล) (31:36-42)
7
ทนันงสองคนไดห้ทสาตามคสาแนะนสาของลาบาน คสือไดห้ทสาสนัญญากนันโดยการกลอกองหดินไวห้
กองหนทึงที่ และไดห้ตนนังชสืที่อกองหดินนนันนวลา "มดิสปาหร์" หรสือ "หอคอย" แลห้วลาบานกป็กลลาวเพดิที่ม
เตดิมอทก (31:44-49)
ยาโคบปลสนาสทูห้กบนั พระเจห้าในเวลากลางคสืน (31:1-33:20)
1
ททูตสวรรคร์ไดห้พบยาโคบระหวลางทางททที่เขากลนับบห้าน (32:1-2)
2
คราวนทนยาโคบทราบขลาวอนันนลากลนัววลา เอซาวกสาลนังยกพวก 400 คนมาพบตน (32:6)
3
ยาโคบแบลงคนทนันงหลายและทนุกสดิที่งของตนออกเปป็นสองพวก และไดห้สลงของกสานนัลเปป็น
สนัตวร์ 550 ตนัวไปใหห้แกลเอซาว สล วนยาโคบผทูห้จนตรอกนนันนไดห้อยทูทล ทที่ลสานสนา ยาโคบใชห้เวลาทนันงคสืน
ปลสนาสทูห้กบนั พระเจห้าและททูลขอพรจากพระองคร์ (32:7-32)
ก
เขาอธดิษฐาน (32:7-12)
ข
เขาแบลงคนกนับฝทูงสนัตวร์ออกเปป็นสองพวก (32:13-23)
ค
เขาปลสนาสทูห้กบนั พระเจห้า (32:24-32)
4
ยาโคบพบกนับเอซาว และเขากป็ตห้องประหลาดใจและโลลงใจอยลางมากเมสืที่อเอซาวไดห้เขห้ามา
กอดเขา (33:1-4)
5
ยาโคบเขห้ามาในปาเลศไตยร์ ตนันงทนับอาศนัยอยทูทล เทที่ มสืองเชเคมและไดห้สรห้างแทลนบทูชาททที่นนันที่
(33:18-20) ชสืที่อแทลนบทูชา คสือ พระเจห้าผทูห้ทรงฤทธดิธแหลงอดิสราเอล
ยาโคบโกรธเกทที่ยวกนับความบาปของบนุตรชาย (34; 38:1-30)
1
เวลทและสดิเมโอนไดห้ฆลาคน (34:1-31)
ก
ยาโคบปลลอยใหห้ดนท าหร์บนุตรสาวของตนไปเททยที่ วเลลน ผลกป็คสือถทูกหลอกจนเสทยตนัว
กนับเชเคม บนุตรเจห้าเมสืองฮาโมรร์ของชาตดิฮทไวตร์ (34:1-2)
ข
เชเคมมนุลงมนันที่ จะแตลงงานกนับดทนาหร์และไดห้ไปขอคสายดินยอมจากยาโคบ (34:3-12)
ค
พทชที่ ายของดทนาหร์กเป็ ดสือดดาลอยทูใล นใจจทึงลลอลวงเชเคมโดยจะยอมตลอขห้อเสนอของ
เขา แตลมทขห้อแมห้วาล ผทูห้ชายชาตดิฮทไวตร์ทนุกคนจะตห้องรนับพดิธทสนุหนนัตดห้วย (34:13-24)

ในวนันททที่ 3 พวกเขายนังเจป็บแผลอยทูแล ละเคลสืที่อนไหวลสาบาก เลวทและสดิเมโอนกป็เดดิน
เขห้าไปในคลายดห้วยใจกลห้าและฆลาผทูห้ชายทนุกคนททที่อยทูทล นทที่ น นัน (34:25-29)
จ
ยาโคบโกรธจนัดและตสาหนดิบนุตรชายฆาตกรรมทนันง 2 อยลางรนุนแรง (34:30)
2
ยทูดาหร์ไดห้เลลนชทูห้ (38:1-30) ถทึงแมห้ชสืที่อยาโคบจะไมลไดห้ปรากฏอยทูใล นบทนทนเลยกป็ตาม แตลเรากป็
พอจะคาดกนันไดห้วาล ยาโคบทราบความจรดิงนทนเปป็นอยลางดท และไมลเหป็นดห้วยกนับสดิที่งเหลลานทน
ก
ยทูดาหร์บนุตรชายคนททที่ 4 ของยาโคบแตลงงานกนับหญดิงชาวคานาอนัน ซทึงที่ ไดห้ใหห้กาส เนดิด
บนุตรชาย 3 คนแกลยดทู าหร์ คสือ เอรร์ โอนนัน และ เซ-ลาหร์ (38:1-5)
ข
บนุตรชายคนโตของยทูดาหร์ คสือเอรร์ แตลงานกนับหญดิงชสืที่อ ทามารร์ แตลไมลชห้าพระเจห้ากป็ทรง
ประหารเอรร์เสทยดห้วยความชนัวที่ ใดนนันนไมลไดห้มทบอกไวห้ ยทูดาหร์จงทึ สนังที่ ใหห้บนุตรชายคนททที่
สอง คสือ โอนนัน แตลงงานกนับนางทามารร์ ไมลชห้าโอนนันกป็ถกทู ประหารดห้วยความชนัวที่ ดห้วย
(38:6-10)
ค
ยทูดาหร์สนัญญาแกลนางทามารร์วาล จะใหห้เซ-ลาหร์บนุตรชายคนสนุดทห้องแกลนางเมสือที่ ถทึงเวลา
อนันเหมาะ แตลในใจแลห้วยทูดาหร์ไมลมทเจตนาททที่จะทสาเชลนนนันนเลย (38:11-12)
ง
เวลาผลานไประยะหนทึที่ง นางทามารร์กลป็ วล งรทูถห้ งทึ เรสือที่ งนทน นางกป็ปลอมตนัวเปป็น
หญดิงโสเภณทและไดห้ลลอลวงใหห้ยทูดาหร์เขห้าไปในเตป็นทร์ของนางเพสือที่ สมสทูลกนนั นางขอ
คลาตนัวเปป็นแหวนตรากนับ เชสือกททที่ผทูกแหวนนนันนและไมห้เทห้า และไดห้รนับตามนนันน
(38:13-19) ในไมลชห้านางทามารร์กตป็ นงนั ครรภร์เพราะความสสาพนันธร์นน นัน
จ
อทกประมาณ 3 เดสือนตลอมา ยทูดาหร์กกป็ รดินวโกรธกป็สงนัที่ ใหห้เผานางทามารร์ใหห้ตายเสทย
นางจทึงใหห้ยทูดาหร์ดทูแหวนตรา เชสือก และไมห้เทห้าของเขาเอง ยทูดาหร์ไดห้สสานทึกผดิดและ
ไมลสงสนัยอทกเลย จทึงไดห้ปลลอยตนัวนางไป (38:24-26)
ฉ
นางทามารร์มทลทูกฝาแฝดและตนันงชสืที่อวลา เปเรศ และ เศราหร์ ภายหลนังทนันงหญดิงโสเภณท
ชาวคานาอนันผทูห้นน ทและบนุตรชายคนโตนอกสมรสของนาง โดยพระคนุณของพระเจห้า
กป็ไดห้รนับการจนัดไวห้ใหห้อยทูใล นลสาดนับวงศร์อนันบรดิสทนุ ธดิธของพระเยซทูครดิสตร์เจห้าดห้วย
(ดทู มธ 1:3)
ยาโคบไดห้นมนัสการพระเจห้า (35:1-7)
1
พระเจห้าทรงเตสือนถทึงพระบนัญชาของพระองคร์อทกครนันงหนทึงที่ ใหห้ยาโคบกลนับไปยนังเบธเอล
(35:1) (ดทู 31:11-13 ดห้วย)
ง
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ยาโคบสนังที่ ทนุกคนในครนัวเรสือนใหห้ทสาลายรทูปเคารพของพวกตนเสทย แลห้วชสาระตนัวและสวม
เสสืนอผห้าตนัวใหมล เพสืที่อเตรทยมตนัวสสาหรนับการเดดินทางไปยนังเบธเอล รทูปเคารพและตนุห้มหทูเหลลานนันน
กป็ถทูกรวบรวมและฝนังไวห้ใตห้ตห้นโออ๊กใกลห้เมสืองเชเคม (35:2-4)
3
ยาโคบมาถทึงเมสืองเบธเอลและกลอแทลนบนุชาททที่นนันที่ โดยตนันงชสืที่อใหห้วาล เอล-เบธเอล หมายความ
วลา "พระเจห้าของครอบครนัวพระเจห้า" (35:7)
ญ ผทูห้ทยทที่ าโคบรนักมากไดห้เสทยชทวดิต (35:8-29)
1
ยาโคบสทูญเสทยผทูห้ททที่เขารนักถทึง 3 คนตดิดตลอกนัน
ก
พทเที่ ลทนยงชราททชที่ สืที่อ ดะโบรา (35:8) หญดิงททที่ไดห้กลลาวถทึงเปป็นครนันงแรกนทนไดห้มาอาศนัยอยทูล
กนับยาโคบหลนังจากนายผทูห้หญดิงของนางคสือ เรเบคาหร์ (มารดายาโคบ) ไดห้ตายลง
ข
ภรรยาททรที่ นักคสือ นางราเชล ตาย เนสืที่องจากคลอดบนุตรขายคนททที่ 2 ของนาง (คนททที่ 12
ของยาโคบ) ผทูห้มทชสืที่อวลา เบนยามดิน "บนุตรชายมสือขวาของขห้าพเจห้า" (35:16-20)
ค
บดิดาของเขาคสือ อดิสอนัค ตายเมสือที่ อายนุ 180 ปท และยาโคบกนับเอซาวไดห้ฝนังศพอดิสอนัคไวห้
เคทยงขห้างอนับราฮนัมในถสนามนักเพลาททเที่ ฮโบรน (35:27-29)
โยเซฟ (37, 39-50)
ก
บนุตรชายททยที่ าโคบชอบมากททสที่ นุด (37)
1
ความฝนันของโยเซฟ
ก
บทตลอไปในหนนังสสือปฐมกาลจะอธดิบายถทึงชทวดิตของโยเซฟ ซทึงที่ เปป็นบนุตรชายคนรอง
สนุดทห้องของยาโคบ เกดิดจากนางราเชลผทูห้เปป็นททรที่ นักของยาโคบ (30:24)
ข
กดิจการ 3 ประการของโยเซฟไดห้ทสาใหห้พชทที่ าย 10 คนโกรธเขา
1
โยเซฟไดห้แจห้งใหห้บดิดาทราบถทึงเรสือที่ งชนัวที่ บางเรสือที่ งททพที่ ทที่ชายทนันง 10 คนกสาลนัง
กระทสา (37:2)
2
โยเซฟกลายเปป็นบนุตรชายททยที่ าโคบชอบมากททที่สนุด และยาโคบไดห้แสดง
ความรนักเปป็นพดิเศษโดยการใหห้เสสืนอแขนยาวสทสดแกลโยเซฟ (37:3)
3
โยเซฟมทความฝนันประหลาดดทหลายครนันง
ก
ความฝนันครนันงแรก เกทที่ยวกนับฟลอนขห้าว (37:5-8)
ข
ความฝนันครนันงททที่ 2 เกทที่ยวกนับดวงอาทดิตยร์ ดวงจนันทรร์ และดวงดาว 11
ดวง (37:9-11)

ยาโคบไดห้สลงโยเซฟจากบห้านในเฮโบรน ใหห้ไปยนังเมสืองเชเคม เพสืที่อจะตรวจดทูพวก
พทชที่ ายกนับฝทูงสนัตยร์เลทนยง (37:12-14)
2
พวกพทชที่ ายไดห้ขายโยเซฟ
ก
พวกพทชที่ ายไดห้เหป็นโยเซฟแตลไกล แลห้วตนันงใจวลาจะฆลาเขาเสทย (37:18-20)
ข
แตลรทูเบน บนุตรคนแรกของยาโคบนนันน จทึงเสนอวลาใหห้พวกเขาแคลทนดิงโยเซฟลงใน
บลอลทึก และปลลอยใหห้เขาตาย (37:21-22)
ค
พวกพทชที่ ายกป็ถอดเสสืนอแขนยาวออกจากโยเซฟ แลห้วทดินงเขาลงในบลอลทึก (37:23-24)
ง
ตลอมามทขบวนทาสของพวกอดิชมาเอลและพวกมดิดยานผลานมาเพสืที่อจะไปยนังอทยปดิ ตร์
พทชที่ ายทนันง 9 คนไดห้รทบตนัดสดินใจททจที่ ะขายโยเซฟไปเปป็นทาส (37:25-30)
จ
โยเซฟถทูกขายดห้วยเงดิน 20 แผลน (ราคาของทาสเวลานนันน) และถทูกพาไปยนังอทยปดิ ตร์
(37:28)
3
ยาโคบสดินนหวนังในเรสือที่ งโยเซฟ เพสือที่ ปดิดบนังความผดิดของพวกเขา เขากป็เอาเสสืนอแขนยาวของ
โยเซฟไปละเลงดห้วยเลสือดแพะ และหลอกลวงยาโคบใหห้เชสืที่อวลาโยเซฟไดห้ถทูกสนัตวร์รห้าย
ฆลาตายเสทยแลห้ว (37:31-35)
โยเซฟเปป็นผทูห้ดทูแลททที่สนัตยร์ซสืที่อ (39)
1
การรนับใชห้ของโยเซฟ
ก
โยเซฟถทูกขายเปป็นทาสใหห้แกลโปทดิฟารร์ ผทูห้เปป็นผทูห้บนัญชาการทหารรนักษาพระราชวนัง
อทยปดิ ตร์ ของกษนัตรดิยร์ฟาโรหร์ (39:1)
ข
เพราะพระเจห้าทรงอวยพระพร โยเซฟจทึงไดห้รนับความไวห้วางใจอยลางรวดเรป็วใหห้ดทูแล
การงานในเรสือนของโปทดิฟารร์ทนนังหมด (39:2-6)
2
การควบคนุมตนเองของโยเซฟ
ก
ภรรยาของโปทดิฟารร์ไดห้ยนัวที่ ยนุใหห้โยเซฟกระทสาผดิดกนับนาง แตลโยเซฟปฏดิเสธนาง
(39:7-10)
ข
เพสืที่อเปป็นการแกห้แคห้น นางกป็กลลาวหาโยเซฟวลาขลมขสืนนาง (39:11-18)
3
ความทนุกขร์ของโยเซฟ โยเซฟถทูกทดินงใหห้อยทูใล นคนุก (39:19-20)
เจห้าพนนักงานนสนาองนุลนไดห้ลสืมโยเซฟ (40)
1
เหมสือนอยลางโปทดิฟารร์ ในไมลชห้าผทูห้คนุมไดห้วางใจในโยเซฟ แลห้วไดห้ตนนังใหห้โยเซฟดทูแลการงาน
ทนันงหมดในคนุก (39:21-23)
ค

ข

ค

กษนัตรดิยร์ฟาโรหร์ทรงโมโหทนันงเจห้าพนนักงานนสนาองนุลนและเจห้าพนนักงานเครสืที่องเสวย จทึงทรงสนังที่
คนทนันง 2 ไปคนุมขนังไวห้ในคนุกเดทยวกนับโยเซฟ (40:1-4)
3
ขณะททอที่ ยทูใล นคนุก ทนันง 2 คนนทนไดห้ฝนันประหลาด พระเจห้าทรงประทานใหห้โยเซฟมท
ความสามารถในการตทความหมายของความฝนันไดห้อยลางถทูกตห้อง เขาทสานายวลาภายใน 3 วนัน
กษนัตรดิยร์จะปลลอยเจห้าพนนักงานนสนาองนุลนและประหารเจห้าพนนักงานเครสืที่องเสวยเสทย
(40:5-15, 16-19)
4
สามวนันตลอมา ในวนันเฉลดิมพระชนมพรรษาของกษนัตรดิยร์นนนัน ฟาโรหร์ไดห้ทรงกระทสากนับ
เจห้าพนนักงานนสนาองนุลนและเจห้าพนนักงานเครสือที่ งเสวยทนุกประการตามททโที่ ยเซฟไดห้ทสานายไวห้นนนั น
แตลเจห้าพนนักงานนสนาองนุลนลสืมททที่จะกลลาวถทึงโยเซฟ (40:20-23)
โยเซฟไดห้รบนั ตสาแหนลงในพระราชวนังของฟาโรหร์ (41-44)
1
โยเซฟไดห้ตทความหมายความฝนันของฟาโรหร์
ก
อทกสองปทตลอมาในคสืนวนันหนทึที่งกษนัตรดิยร์ฟาโรหร์ไดห้มทความฝนันประหลาด 2 ครนันง
1
ความฝนันครนันงแรก โคผอมไดห้กดินโคอห้วนพท (41:1-4)
2
ความฝนันครนันงททที่ 2 รวงขห้างลทบไดห้กดินรวงขห้าวงามดท (41:5-7)
ข
รนุลงเชห้าฟาโรหร์ทรงปรทึกษากนับพวกเวทมนตร์เกทที่ยวกนับความฝนันเหลลานทน แตลพวกเขาไมล
สามารถตทความหมายของความฝนันไดห้ (41:8)
ค
เวลานนันนเจห้าพนนักงานนสนาองนุลนกป็ระลทึกถทึงสตดิปญ
นั ญาของโยเซฟ จทึงททูลฟาโรหร์ถทึง
เหตนุการณร์ทไทที่ ดห้เกดิดขทึนนในคนุกเมสืที่อ 2 ปทกลอน (41:9-13)
ง
โยเซฟกป็ชสาระกาย โกนหนวด แลห้วเขห้าเฝห้าฟาโรหร์ หลนังจากโยเซฟไดห้ฟนังเรสือที่ งราว
ของความฝนันแลห้ว เขากป็ตทความหมายทนันททโดยไดห้ถวายพระเกทยรตดิแดลพระเจห้า
(41:14-25)
ความหมายของความฝนันเปป็นอยลางเดทยวกนัน (41:26-32)
1
โคอห้วนพท 7 ตนัว กนับรวงขห้าวดททนงนั 7 รวงนนันนหมายถทึงวลา ภายหนห้าจะมท
ความอนุดมสมบทูรณร์นาน 7 ปท (41:26)
2
โคผอม 7 ตนัว กนับรวงขห้าวลทบทนันง 7 รวงนนันนหมายถทึงวลา จะมทการกนันดาร
อาหาร 7 ปท ตดิดตามปทแหลงความอนุดมสมบทูรณร์นน นันมา (41:27-32)
2

ง

จ

2

3

แลห้วโยเซฟจทึงททูลแนะนสาฟาโรหร์ใหห้ทรงแตลงตนันงผทูห้บรดิหารททมที่ ทความสามารถใหห้มา
ดทูแลกดิจการไรล นาของทนันงประเทศ และเกป็บผลไวห้สลวนหนทึที่งใน 5 สล วนทนัวที่ แผนดดิน
ตลอด 7 ปททบทที่ รดิบทูรณร์ใสล ไวห้ในคลนังหลวง (41:33-36)
โยเซฟไดห้รบนั ตสาแหนลงในพระราชวนังของฟาโรหร์
ก
ฟาโรหร์ทรงแตลงตนันงโยเซฟใหห้ไดห้รนับตสาแหนลงอนันสทูงนทนโดยทนันทท และทรงประทาน
ภรรยา 1 คนใหห้แกลเขา (41:37-45)
ข
บนัดนทนโยเซฟมทอายนุ 30 ปท (41:46)
ค
ภรรยาของโยเซฟกสาเนดิดบนุตรชาย 2 คน คนแรกชสืที่อ มะนาเซ (แปลวลา "ลสืมเสทย")
และบนุตรคนนห้องชสืที่อ เอฟราอดิม (แปลวลา "บรดิบรทู ณร์") (41:50-52)
ง
ตรงตามททโที่ ยเซฟไดห้พยากรณร์ไวห้ 7 ปททบทที่ รดิบรทู ณร์กตป็ ามมาดห้วย 7 ปททกทที่ นนั ดารอาหาร
ทสาใหห้ประชาชนหลายประเทศเขห้ามาในอทยปดิ ตร์เพสืที่อซสืนออาหารสสาหรนับตนเอง
(41:53-57)
พทชที่ ายโยเซฟกป็ประหลาดใจ (42-44)
ก
ยาโคบสล งบนุตรชายคนโตทนันง 10 คนจากเฮโบรนใหห้ไปยนังอทยปดิ ตร์เพสืที่อซสืนออาหาร
(42:1-5)
ข
พวกเขาเขห้ามาในอทยดิปตร์และกราบลงเบสืนองหนห้าโยเซฟ แตลพวกเขาจสาโยเซฟไมลไดห้
ดนังนนันน ความฝนันของโยเซฟเมสือที่ ประมาณ 20 ปทกลอนกป็สสาเรป็จ (42:6)
ค
โยเซฟไมลไดห้เปดิดเผยตนเองออกแตลแรก แตลไดห้กลลาวหาพวกเขาวลาเปป็น
พวกสอดแนมตลางชาตดิ (42:7-13)
ง
โยเซฟทดินงพวกเขาไวห้ในททคที่ นุมขนัง 3 วนันแลห้วกป็ปลลอยพวกเขา แตลจสาขนังสดิเมโอนไวห้เปป็น
ตนัวประกนันจนกวลาพวกเขาจะกลนับมาพรห้อมดห้วยเบนยามดิน (42:14-24)
จ
การกนันดารอาหารทวทหนนักขทึนนในเฮโบรน ยาโคบจทึงตห้องยอมใหห้เบนยามดินไปยนัง
เมสืองอทยปดิ ตร์กบนั พวกเขาเพสือที่ ซสืนออาหาร ยทูดาหร์พยายามททจที่ ะรนับประกนันความปลอดภนัย
ใหห้แกลเบนยามดิน (43:1-14)
ฉ
พวกเขาปรากฏตนัวตลอโยเซฟอทก โยเซฟจทึงพาพวกเขาไปกดินเลทนยงททที่ตสาหนนักของตน
เปป็นครนันงแรกใน 20 ปททพทที่ ทที่นห้องทนันง 12 คนมาอยทูพล รห้อมหนห้ากนัน แตลมทผทูห้เดทยวเทลานนันนททที่
ทราบเรสือที่ งนทน (คสือโยเซฟ) (43:15-25)

ช

จ

พทนที่ ห้องกป็ถทูกจนัดใหห้นงนัที่ กดินททละโตอ๊ะกนับโยเซฟ และโยเซฟไดห้ทสาใหห้พวกเขา
ประหลาดใจมาก โดยใหห้เขานนังที่ เปป็นลสาดนับตามอายนุของตน และสนังที่ อาหารใหห้แกล
เบนยามดินมากกวลาพทที่ชายถทึง 5 เทลา (43:26-34)
ซ
เชห้าวนันรนุลงขทึนนกลอนททที่พวกเขาจะกลนับ โยเซฟกป็ใหห้ลบนั ใสล เงดินคลาอาหารไวห้ในกระสอบ
ของแตลละคน พรห้อมทนันงใหห้ใสล จอกเงดินของโยเซฟเองไวห้ในกระสอบของเบนยามดิน
(44:1-2)
ฌ พวกพทนที่ ห้องยนังไปไมลไกลจากเมสืองเทลาไรในตอนททที่ถทูกจนับนนันน (โดยคสาสนังที่ ของโยเซฟ)
และถทูกกลลาวหาวลาขโมยจอกเงดินของโยเซฟไป (44:4-6)
ญ พวกเขารทบปฏดิเสธขห้อกลลาวหานทน และบอกวลา ถห้าพบของททหที่ ายไปอยทูนล น นันกนับ
พวกเขา เขากป็ยอมรนับใชห้เปป็นทาส การตรวจคห้นกป็พบจอกนนันนในกระสอบ
ของเบนยามดิน (44:7-12)
ฎ
พวกพทนที่ ห้องยสืนอยทูเล บสืนองหนห้าโยเซฟเปป็นครนันงททที่ 3 ยทูดาหร์ขอรห้องโยเซฟใหห้ยอมเอา
ชทวดิตของตนแทนชทวดิตของเบนยามดิน ยทูดาหร์ไดห้รห้องเตสือนโยเซฟวลา ถห้ามทอะไรเกดิดขทึนน
แกลเบนยามดิน ยาโคบจะตายเสทยเปป็นแนล (44:13-34)
โยเซฟกป็ยอมยกโทษใหห้พวกพทชที่ าย (45-48)
1
โยเซฟกนับพทที่นห้องของเขา
ก
โยเซฟไมลสามารถททจที่ ะระงนับใจตนเองไดห้อทกตลอไป จทึงเผยตนเองตลอพทนที่ ห้อง
ทนันงหมด (45:1-3)
ข
หลนังจากนนันน โยเซฟกป็บอกพวกเขาวลา การกนันดารอาหารททพที่ วกเขาไดห้
ประสบมา 2 ปทแลห้วนทนยงนั จะกนันดารไปอทก 5 ปท และไดห้เรล งใหห้พวกเขากลนับ
ไปพายาโคบกลนับมาพรห้อมกนันกนับพวกเขาดห้วย เพสือที่ วลาทนุกคนจะอยทูใล น
ประเทศอทยดิปตร์ตลอไป (45:4-15)
ค
โยเซฟยสนาใหห้พทที่นห้องของตนแนลใจวลาตนไมลนทึกเจป็บใจเลย แตลโยเซฟกป็รสทูห้ ทึกวลา
พระเจห้าทรงใชห้แผนชนัวที่ ของพวกเขาเพสืที่อจะรนับประกนันวลา อดิสราเอลจะเปป็น
ประเทศใหญลอยลางแทห้จรดิง (45:5-8)
ง
ฟาโรหร์ทรงยดินดทกบนั โยเซฟดห้วยททที่ไดห้พบพทที่นห้องอทก และทรงเชสืนอเชดิญทนันง
ครอบครนัวใหห้มาอยทูใล นอทยปดิ ตร์ (45:16-20)
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โยเซฟกนับบดิดาของเขา
ก
ตอนแรกยาโคบไมลเขห้าใจขลาวเกทที่ยวกนับโยเซฟ แตลตลอมากป็เชสืที่อคสารายงานนนันน
จทึงวางแผนออกเดดินทางไปยนังอทยปดิ ตร์ (45:26-27)
ข
ระหวลางทางเมสือที่ อยทูทล ตทที่ สาบลเบเออรร์เชบา พระเจห้าทรงยสนาใหห้ยาโคบแนลใจอทก
ครนันงวลาพระองคร์จะอวยพระพรแกลเขา พระเจห้าตรนัสบอกยาโคบวลาเขาจะตาย
ททอที่ ยท ดิปตร์ แตลวนันหนทึที่งพระองคร์จะทรงนสาลทูกหลานของเขาไปยนังปาเลสไตนร์
(46:1-4)
ค
ยาโคบเดดินทางเขห้าอทยปดิ ตร์พรห้อมดห้วยพงศร์พนันธร์ทนนังหมด (46:6-7)
ง
ชาวอดิสราเอลททอที่ ยทูใล นเมสืองโกเชนกป็เพดิที่มขทึนนอยลางรวดเรป็ว ทนันง ๆ ททที่เกดิด
การกนันดารอาหารในททที่แหลงอสืที่นทนัวที่ ไป (47:27)
จ
โยเซฟสนัญญากนับยาโคบวลาศพของยาโคบนนันนจะไมลฝนังไวห้ในอทยดิปตร์
(47:29-31)
ฉ
เมสือที่ อายนุ 147 ปท ยาโคบตระหนนักวลาตนใกลห้จะเสทยชทวดิตแลห้ว จทึงเรทยกหา
โยเซฟพรห้อมทนันงเอฟราอดิมและมะนาเซดห้วย (48:1)
3
โยเซฟกนับลทูก ๆ ของเขา บนุตรชายทนันง 2 ของโยเซฟยสืนอยทูเล บสืนองหนห้ายาโคบเพสืที่อรนับ
พร ยาโคบกป็รบนั เดป็กทนันงสองไวห้เปป็นบนุตรของตนเอง และยสืนยนันแกลพวกเขาวลาจะไดห้
รนับมรดกเทลากนัน (48:3-9)
ยาโคบอวยพรบนุตรทนันง 12 คน (49-50)
1
โยเซฟไดห้รบนั พรจากบดิดาของตน (49) (ฮบ 11:21) ยาโคบเรทยกบนุตรชายทนันง 12 คนมา
ชนุมนนุมกนันรอบ ๆ ขห้างเตทยงกลอนททที่ตนจะตาย ยาโคบกป็ทสานายอนาคตของบนุตรแตลละคนทนันง
12 คน (49:1)
ก
พทนที่ ห้องคนอสืที่น ๆ จะสรรเสรดิญยทูดาหร์และกราบลงเบสืนองหนห้าเขา (49:8)
ข
ยทูดาหร์จะทสาลายพวกศนัตรทูของตน และเปป็นเหมสือนสดิงโตหนนุลมททไที่ มลมทใครรบกวน
(49:8-9)
ค
ไมห้ธารพระกรจะไมลไปเสทยจากยทูดาหร์จนกวลาซทโลหร์ (คสือพระเยซทูครดิสตร์) จะมา
(49:10; กดว 24:17; วว 5:5)
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โยเซฟเอาศพของบดิดากลนับไปยนังปาเลสไตนร์ (50)
ก
ยาโคบตายเมสือที่ อายนุ 147 ปท (47:28; 49:33)
ข
ศพของเขากป็ถทูกอาบยาไวห้ในอทยดิปตร์ตลอดระยะเวลาเตรทยมการ 40 วนัน (50:2-3)
ค
ชาวอทยดิปตร์ทนนังมวลไดห้ไวห้ทนุกขร์ใหห้ยาโคบนาน 70 วนัน (50:3)
ง
บนุตรทนันงหมดของยาโคบกป็เชดิญศพบดิดาไปยนังปาเลสไตนร์และฝนังศพไวห้เคทยงขห้าง
อนับราฮนัมและอดิสอนัคในถสนาเพลา (50:13)
จ
โยเซฟยสนาใหห้พทที่ชายแนลใจวลา เหตนุการณร์จะดทอยลางนทนตลอไป เหมสือนเชลนกลอนงานศพ
(50:15-21)
ฉ
โยเซฟตายเมสืที่ออายนุ 110 ปท (50:26)
โยเซฟเปป็นแบบอยลางของพระเยซทู ในพระคนัมภทรทร์ นนังเลลมนนันนโยเซฟเปป็นแบบอยลางททสที่ มบทูรณร์สนุดของ
พระเยซทูครดิสตร์ ใหห้สงนั เกตความคลห้ายคลทึงกนันอยลางนลาประหลาดของบนุคคลทนันง 2
1
ทนันง 2 เปป็นททรที่ นักของบดิดาของตน (37:3; มธ 3:17)
2
ทนันง 2 นนับวลาตนเองเปป็นผทูห้เลทนยงแกะ (37:2; ยน 10:11-14)
3
ทนันง 2 ไดห้รนับใชห้จากบดิดาใหห้ไปหาพทที่นห้องของตน (37:13-14; ลก 20:13; ยน 3:17; ฮบ 10:7)
4
ทนันง 2 ถทูกเกลทยดชนังจากพทที่นห้องโดยไมลมทเหตนุ (37:4-5, 8; ยน 1:11; 7:5; 15:25)
5
ทนันง 2 ถทูกวางอนุบายโดยพทที่นห้องของตน (37:20; ยน 11:53)
6
ทนันง 2 ถทูกทดลองอยลางหนนัก (39:7; มธ 4:1)
7
ทนันง 2 ถทูกพาไปยนังอทยปดิ ตร์ (37:36; มธ 2:14-15)
8
ทนันง 2 ถทูกถอดเสสืนอออก (37:23; ยน 19:23-24)
9
ทนันง 2 ถทูกขายดห้วยราคาของทาส (37:28; มธ 26:15)
10 ทนันง 2 ถทูกจนับ (39:20; มธ 26:57)
11 ทนันง 2 ยนังคงสงบเงทยบไมลแกห้คดท (39:20; อสย 53:7)
12 ทนันง 2 ถทูกใสล รห้าย (39:16-18; มธ 26:59-60)
13 ทนันง 2 ทราบวลาพระเจห้าสถดิตอยทูกล บนั ตนดห้วยตลอดเวลา (39:2, 21, 23; ยน 16:32)
14 ทนันง 2 ไดห้รนับความนนับถสือจากผทูห้คนุมของตน (39:21; ลก 23:47)
15 ทนันง 2 ถทูกจนัดใหห้อยทูกล บนั นนักโทษ 2 คน ตลอมานนักโทษคนหนทึงที่ กป็พดินาศไป นนักโทษอทกคนหนทึที่ง
ไดห้รนับความรอด (40:2-3, 21-22; ลก 23:32, 39-43)
16 ทนันง 2 อายนุประมาณ 30 ปทตอนททที่เรดิที่มทสากดิจการของตน (41:46; ลก 3:23)

17
18
19
20
21

ทนันง 2 ไดห้รนับการยกชทูขน ทึนสทูงหลนังจากทททที่ นุกขร์ทรมานหลายประการ (41:41; ฟป 2:9-11)
ทนันง 2 มทเจห้าสาวตลางชาตดิ (41:45; อฟ 3:1-12)
ทนันง 2 จะไดห้พรากจากพทนที่ ห้องของตนไปชนัวที่ ขณะหนทึที่ง (42:7-8; รม 10:1-3; 11:7-8)
ทนันง 2 ไดห้ยกโทษและไดห้รนับพทนที่ ห้องททที่สสานทึกผดิดคสืนมาอทก (45:1-15; มคา 7:18-19;
ศคย 12:10-12; วว 1:7)
ทนันง 2 ไดห้รนับการเยทยที่ มเยทยนและไดห้รนับเกทยรตดิจากชนชาวโลกทนุกประเทศ
(41:57; อสย 2:2-3; 49:6)

