ขข้อสอบ
หนนังสสือปฐมกาล
1
2
3
4
5
6
7
8

หนนังสสือปฐมกาล เปป็นหนนังสสือเลลมแรกใน
วนันแรก ทรงเนรมมิตสรร้าง
วนันทททสอง ทรง
วนันทททสาม ทรงเนรมมิตสรร้าง
วนันทททสท ทรงเนรมมิตสรร้าง
วนันทททหร้า ทรงเนรมมิตสรร้าง
วนันทททหก ทรงเนรมมิตสรร้าง
วนันทททเจป็ด

เลลมททท

เขทยน

จจึงเรทยกวลา

9
เมสือท ซาตานพพูดกนับ
มนันพพูดโดยผลาน
10
กมินพลไมร้ทพท ระเจร้าทรงหร้าม เขาเปป็นมนนุษยย์คนแรกทททกระททา
11 1 ยอหย์น 2:16 “เพราะวลาสารพนัดซจึงท มทอยพูใล นโลก คสือ
และ
และ
ไมลไดร้เกมิดจาก
แตลเกมิดจาก
12 เอวาเหป็นวลา ตร้นไมร้นน นนั เหมาะสทาหรนับเปป็นอาหาร ซจึทงกป็คสือ
13

เอวาเหป็นวลา ตร้นไมร้นน นันงามนลาดพู ซจึทงกป็คสือ

14

เอวาเหป็นวลา ตร้นไมร้นน นันตร้นนนันนเปป็นทททนลาปรารถนาเพสือท ใหร้เกมิดปนัญญา ซจึงท กป็คสือ

15 ในอนาคตพระผพูร้ชลวยใหร้รอดจะทรงททาลายซาตาน
ปฐมกาล 3:15 เราจะใหร้เจร้า (
) กนับหญมิงนทน (
ทนันงเชสืนอสายของเจร้า (
) กนับเชสืนอสายของนาง (
เชสืนอสายของนาง (
) จะกระททาใหร้หนัวของเจร้า (
และเจร้า (
) จะกระททาใหร้สร้นเทร้าของทลาน (

”

) เปป็นปฏมิปนักษย์กนนั
)
) ฟกชทนา
) ฟกชทนา”

16 ททาไมพระเจร้าทรงพอพระทนัยตลอเครสืทองบพูชาของอาแบล แตลไมลทรงพอพระทนัยตลอเครสืทองบพูชาของ
คาอมิน?

17
18

ใครเปป็นผพูร้ประกาศคนแรกทททประกาศเรสืทองการพมิพากษาทททจะมาถจึง ?
คนนทนไปสวรรคย์อยลางไร?

19

ในปฐก 6:2 บนุตรชายทนันงหลายของพระเจร้าเปป็นใคร?

20

ในปฐก 6:2 บนุตรสาวทนันงหลายของมนนุษยย์เปป็นใคร?

21

พระเจร้าทรงสนังท ใหร้

สรร้าง

เพราะเขา...

22 พระเจร้าสนังท ใหร้เอาสนัตวย์ททสะอาดทนันงตนัวผพูร้และตนัวเมทยอยลางละ
และตนัวเมทยอยลางละ
ททาไมเอาสนัตวย์ททสะอาดอยลางละ
วนัน

และสนัตวย์ททไมลสะอาดทนันงตนัวผพูร้
?

23

ฝนตกบนแผลนดมินโลก

คสืน และนทนาทลวมบนโลกเปป็นเวลาประมาณ

24

ชลวยบอก 4 สมิทงทททเปลทยท นแปลงหรสือเปป็นสมิทงใหมลหลนังจากนทนาทลวมโลก

25
26
27
28
29

ลพูกของฮามทททถพูกแชลงสาปคสือใคร?
เมสือท โยชพูวาและชนชาตมิอมิสราเอลเขร้าไปในแผลนดมินแหลงพระสนัญญา ใครอาศนัยอยพูทล ทนนนัท ?
เชสืนอสายของเชมไปอาศนัยอยพูทล ทไหน?
เชสืนอสายของฮามไปอาศนัยอยพูทล ทไหน?
และ
เชสืนอสายของยาเฟทไปอาศนัยอยพูทล ทไหน?

30

อะไรเกมิดขจึนนทททหอบาเบล?

31

พระเจร้าทรงบนัญชาอนับรามวลา

32

พระเจร้าทรงสนัญญากนับอนับรามวลา

33

พระเจร้าทรงสนัญญากนับอนับรามอทกวลา

34 เมสือท อนับรามเขร้าแผลนดมินคานาอนัน ทลานมทอายนุ
ปท
35 โลทไปอยพูทล ทเมสือง
ซจึทงเปป็นเมสืองททท
36 อนับรามพบกนับกษนัตรมิยย์
ทททเราเชสืทอวลาเปป็น
ทททรนับสภาพเปป็น
มนนุษยย์ชวนั ท คราว
37 อนับรามถวาย
แกล
และ
ไดร้
อนับราม
38 พระเจร้าทรงสนัญญากนับอนับรามอทกวลา “อนับราม อยลากลนัวเลย เราเปป็น
ของเจร้าและ
เปป็น
ของเจร้า”
39 ขร้อนทนพดพู ถจึงวมิธทททอนับรามไดร้รนับความรอด “ทลาน
ในพระเยโฮวาหย์ และพระองคย์ทรงนนับ
วลาเปป็น
แกลทลาน”
40 นางฮาการย์เปป็นคน
เปป็นสาวใชร้ของนาง
และมทลพูกชายชสืทอ
41
42
(
43
(

อนับรามไดร้รนับ

ตอนททททลานมทอายนุ

แหลง
พระเจร้าทรงเปลททยนชสืทอ อนับราม (

ปท พมิธทนน ทเปป็น
ระหวลางพระเจร้ากนับอนับราม
) เปป็น

)
พระเจร้าทรงเปลททยนชสืทอ ซาราย (

) เปป็น
)

44 อนับราฮนัมอลอนวอนพระเจร้าสทาหรนับเมสือง
ซจึทงจะถพูกททาลายเพราะ
ของเมสืองนนันน
45 ถร้าเมสืองนทนมคท นชอบธรรมสนัก
คน พระเจร้าจะไมลททาลายเมสืองนนันน
46 มทแคล 4 คนททไท มลไดร้ถพูกททาลายในเมสืองนทน มทใครบร้าง?

47
48

49
"

ภรรยาของโลทเหลทยวกลนับไปมองดพูเมสืองนนันน จจึงกลายเปป็น
บนุตรสาวทนันง 2 ของโลทมทบนุตรชาย
บนุตรสาวคนโตตนันงชสืทอบนุตรชายของนางวลา
คสือ บมิดาของ
บนุตรสาวคนเลป็กเรทยกชสืทอบนุตรชายของนางวลา
คสือ บมิดาของ
เมสือท อนับราฮนัมมทอายนุ
ปท ทลานมทบนุตรชายชสืทอ
ซจึทงมทความหมายวลา
"

50
ของอนับราฮนัมกป็เลสืทองลสือไป ททาใหร้กษนัตรมิยย์
เปป็นไมตรทกบนั ทลาน
51 พระเจร้าทรงลองใจอนับราฮนัม จจึงขอใหร้อนับราฮนัมถวาย
52 อนับราฮนัมถวายบนุตรชายไหม? เพราะเหตนุอะไร?

53

อนับราฮนัมตนันงชสืทอสถานทททนน ทวาล

54 เมสือท นางซาราหย์เสทยชทวมิต อนับราฮนัมซสืนอถทนาททท
ศพนางไวร้ททนนันท

ประสงคย์ทจท ะ
เปป็น

ซจึทงมทความหมายวลา
ดร้วยเงมิน

แผลน และฝนัง

อนับราฮนัมสล ง
ไปเลสือกภรรยาใหร้กบนั
ในเรสือท งนทน อนับราฮนัมเปป็นแบบอยลางททดท ทเลมิศของ
เปป็นแบบอยลางททดท ทเลมิศของ
เปป็นแบบอยลางททดท ทเลมิศของ
เปป็นแบบอยลางททดท ทเลมิศของ
56 อนับราฮนัมรนับภรรยาใหมลซสืทอ
57 อนับราฮนัมไปสวรรคย์เมสืทออายนุ
ปท และ
ทลานฝนังทลานไวร้
55

58 เมสือท อมิสอนัคแตลงงานกนับ
59 ภรรยาของอมิสอนัคเปป็น
และพระเยโฮวาหย์ประทานตาม
60 บนุตรชายของอมิสอนัคชสืทอ
61 อมิสอนัครนัก
62 ยาโคบซสืนอ
63 อมิสอนัคอวยพร
64
65
66
67

ภรรยาของเขาชสืทอ

กนับ

บนุตรชายของ

เขามทอายนุ
ปท
ฉะนนันนอมิสอนัคอธมิษฐานตลอพระเยโฮวาหย์เพสืทอภรรยาของทลาน
ของทลาน
และ
เพราะทลานรนับประทานเนสืนอทททเขาลลามา แตลนางเรเบคาหย์รนัก
จากเอซาว
แทน
โดยถพูกยาโคบ

จากนนันนยาโคบไปหา
พทชท ายของแมลททเมสือง
ขณะทททยาโคบหลนับไป เขากป็ฝนันเหป็น
ตนันงอยพูทล ทแผลนดมินมทปลายสพูงขจึนนไปเททยม
กนับเหป็น
กทาลนังขจึนนลงทททบนันไดนนันน
ยาโคบมทภรรยา
คน บนุตรชาย
คนและบนุตรสาว
คน
ภรรยาของยาโคบชสืทออะไร?

68 ใครขโมยพระของลาบนัน?
69 ยาโคบปลทนาสพูร้กบนั
ยาโคบใหร้เปป็น

ในเวลากลางคสืนและชนะ จากนนันนพระเจร้าทรงเปลททยนชสืทอของ

70

เอล-เบธเอล หมายความวลา "

"

71 ใครเปป็นบนุตรชายทททยาโคบชอบมากทททสนุด?
72 ยาโคบไดร้แสดงความรนักเปป็นพมิเศษโดยการใหร้
แกลเขา
73 ความหมายของความฝนันเหลลานทนคสืออะไร?
“ดพูเถมิด พวกเรากทาลนังมนัดฟลอนขร้าวอยพูใล นนา ทนันใดนนันน ฟลอนขร้าวของขร้าพเจร้า (
) ตนันงขจึนนยสืนตรง
และดพูเถมิด ฟลอนขร้าวของพวกพททๆ (
) มาแวดลร้อมกราบไหวร้ฟลอน
ขร้าวของขร้าพเจร้า”
“ดพูเถมิด ขร้าพเจร้าฝนันอทกครนันงหนจึงท เหป็นดวงอาทมิตยย์ (
) ดวงจนันทรย์ (
) และ
ดาวสมิบเอป็ดดวง (
) กทาลนังกราบไหวร้ขร้าพเจร้า”
74 โยเซฟถพูกขายเปป็นเงมิน
แผลน (ราคาของ
เวลานนันน) และถพูกพาไปยนัง

75 ทททอยท มิปตย์
ผพูร้บนัญชาการทหารรนักษาของฟาโรหย์ ซสืนอ
ไวร้
76 พระเยโฮวาหย์ทรงโปรดใหร้การงานทนุกอยลางทททกระททา
ในมสือของโยเซฟ นาย
จจึงตนันงใหร้โยเซฟดพูแล
77 เมสือท โยเซฟอยพูใล นคนุก ผพูร้คมนุ ไดร้
ในโยเซฟ แลร้วไดร้ตนนังใหร้โยเซฟดพูแล
ในคนุก
78

ความฝนันของหนัวหนร้าพนนักงานนทนาองนุลนมทความหมายอะไร?

79

ความฝนันของหนัวหนร้าพนนักงานขนมมทความหมายอะไร?

80
81

ใครลสืมโยเซฟเปป็นเวลา 3 ปท?
ความฝนันของฟาโรหย์มคท วามหมายอะไร?

82 เมสือท โยเซฟเขร้าเฝร้าฟาโรหย์กษนัตรมิยย์แหลงอทยปมิ ตย์นน นัน ทลานอายนุไดร้
83 ภรรยาของโยเซฟกทาเนมิดบนุตรชาย 2 คน คนแรกชสืทอ
บนุตรคนนร้องชสือท
(แปลวลา "
")

ปท
(แปลวลา "

84

เมสือท พวกพทชท ายของโยเซฟมาซสืนออาหาร โยเซฟเปมิดเผยตนเองหรสือไมล? เพราะเหตนุอะไร?

85

เมสือท พวกพทชท ายพาเบนยามมินมาหาโยเซฟ โยเซฟททาอะไรทททททาใหร้พวกเขาประหลาดใจ?

") และ

86 เมสือท พททนอร้ งของโยเซฟถพูกฟร้องวลา ไดร้ขโมยถร้วยของโยเซฟ ใครขอใหร้เปป็นผพูร้รบนั ใชร้ของโยเซฟแทนเบน
ยามมิน?
87 หลนังจากนนันนยาโคบกนับครอบครนัวยร้ายไปอยพูปล ระเทศอทยมิปตย์ ในแผลนดมิน
88 โยเซฟเปป็นแบบอยลางของ
ชลวยบอกความคลร้ายคลจึงกนัน 6 อยลาง

ขข้อสอบ
หนนังสสือปฐมกาล
1
2
3
4
5
6
7
8

หนนังสสือปฐมกาล เปป็นหนนังสสือเลลมแรกใน 5 เลลมททที่ โมเสส เขทยน
วนันแรก ทรงเนรมมิตสรร้าง ฟร้า แผลนดมินโลก ความสวลาง
วนันททที่สอง ทรง แยกนนนาออกจากนนนา
วนันททที่สาม ทรงเนรมมิตสรร้าง พสืชตลาง ๆ
วนันททที่สทที่ ทรงเนรมมิตสรร้าง ดวงอาทมิตยย์ ดวงจนันทรย์ และดวงดาวตลาง ๆ
วนันททที่หร้า ทรงเนรมมิตสรร้าง ฝฝูงสนัตวย์ปลาและฝฝูงสนัตวย์นก
วนันททที่หก ทรงเนรมมิตสรร้าง ฝฝูงสนัตวย์บกและมนนุษยย์
วนันททที่เจป็ด พระเจร้าทรงหยนุดพนัก จจึงเรทยกวลา วนันสะบาโต

9
เมสือที่ ซาตานพฝูดกนับ เอวา มนันพฝูดโดยผลาน งฝู
10 อาดนัม กมินพลไมร้ทพทที่ ระเจร้าทรงหร้าม เขาเปป็นมนนุษยย์คนแรกททที่กระทนา ความบาป
11 1 ยอหย์น 2:16 “เพราะวลาสารพนัดซจึงที่ มทอยฝูใล นโลก คสือ ตนัณหาของเนสืนอหนนัง และ ตนัณหาของตา และ
ความเยลอหยมิงที่ ในชทวมิต ไมลไดร้เกมิดจาก พระบมิดา แตลเกมิดจาก โลก”
12 เอวาเหป็นวลา ตร้นไมร้นน นนั เหมาะสนาหรนับเปป็นอาหาร ซจึที่งกป็คสือ ตนัณหาของเนสืนอหนนัง
13

เอวาเหป็นวลา ตร้นไมร้นน นันงามนลาดฝู ซจึที่งกป็คสือ ตนัณหาของตา

14 เอวาเหป็นวลา ตร้นไมร้นน นันตร้นนนันนเปป็นททที่นลาปรารถนาเพสือที่ ใหร้เกมิดปนัญญา ซจึงที่ กป็คสือ ความเยลอหยมิงที่ ในชทวมิต
15 ในอนาคตพระผฝูร้ชลวยใหร้รอดจะทรงทนาลายซาตาน
ปฐมกาล 3:15 เราจะใหร้เจร้า (ซาตาน) กนับหญมิงนทน (เอวา) เปป็นปฏมิปนักษย์กนนั ทนันงเชสืนอสายของเจร้า (คนททยที่ นังไมลรอด)
กนับเชสืนอสายของนาง (พระเยซฝู) เชสืนอสายของนาง (พระเยซฝู) จะกระทนาใหร้หนัวของเจร้า (ซาตาน) ฟกชนนา และเจร้า
(ซาตาน) จะกระทนาใหร้สร้นเทร้าของทลาน (พระเยซฝู) ฟกชนนา”

16 ทนาไมพระเจร้าทรงพอพระทนัยตลอเครสืที่องบฝูชาของอาแบล แตลไมลทรงพอพระทนัยตลอเครสืที่องบฝูชาของ
คาอมิน? เครสือที่ งบฝูชาของอาแบลมทเลสือด (ลฝูกแกะ) ซจึที่งเปรทยบเททยบกนับพระโลหมิตของพระเยซฝู แตลเครสืที่องบฝูชา
ของคาอมินเปป็นผลไมร้ซงจึที่ ไมลมเท ลสือด
17 ใครเปป็นผฝูร้ประกาศคนแรกททที่ประกาศเรสืที่องการพมิพากษาททที่จะมาถจึง ? เอโนค
18 คนนทนไปสวรรคย์อยลางไร? เอโนคไดร้ดนาเนมินกนับพระเจร้า และหายไป เพราะพระเจร้าทรงรนับเขาไป
19 ในปฐก 6:2 บนุตรชายทนันงหลายของพระเจร้าเปป็นใคร? ลฝูกหลานของเสท คสือคนททที่เชสืที่อในพระเจร้า
20 ในปฐก 6:2 บนุตรสาวทนันงหลายของมนนุษยย์เปป็นใคร? ลฝูกหลานของคาอมิน คสือคนททที่ไมลเชสืที่อในพระเจร้า
21 พระเจร้าทรงสนังที่ ใหร้ โนอาหย์ สรร้าง นาวา เพราะเขา...
เปป็นคนชอบธรรม
เปป็นคนดทรอบคอบ
เขาดนาเนมินกนับพระเจร้า
22 พระเจร้าสนังที่ ใหร้เอาสนัตวย์ททที่สะอาดทนันงตนัวผฝูร้และตนัวเมทยอยลางละ เจป็ดคฝูล และสนัตวย์ททที่ไมลสะอาดทนันงตนัวผฝูร้และตนัว
เมทยอยลางละ คฝูล ทนาไมเอาสนัตวย์ททที่สะอาดอยลางละ เจป็ดคฝูล ? เพราะสนัตวย์ททที่สะอาดสามารถใชร้เปป็นอาหารและเปป็น
เครสือที่ งบฝูชา
23 ฝนตกบนแผลนดมินโลก 40 วนัน 40 คสืน และนนนาทลวมบนโลกเปป็นเวลาประมาณ 1 ปท
24 ชลวยบอก 4 สมิที่งททที่เปลทยที่ นแปลงหรสือเปป็นสมิที่งใหมลหลนังจากนนนาทลวมโลก
มนนุษยย์กมินสนัตวย์ (เนสืนอ) ไดร้
สนัตวย์หวาดกลนัวตลอมนนุษยย์
ใหร้ประหารชทวมิตของผฝูร้ททที่ฆลาคนอสืที่น
พระเจร้าไดร้ตนนังรนุงร้ ไวร้ททที่เมฆ
25 ลฝูกของฮามททที่ถฝูกแชลงสาปคสือใคร? คานาอนัน
26 เมสือที่ โยชฝูวาและชนชาตมิอมิสราเอลเขร้าไปในแผลนดมินแหลงพระสนัญญา ใครอาศนัยอยฝูทล ทที่นนนัที่ ? คนคานาอนัน
27 เชสืนอสายของเชมไปอาศนัยอยฝูทล ทที่ไหน?
เอเชทย
28 เชสืนอสายของฮามไปอาศนัยอยฝูทล ทที่ไหน?
แอฟรมิกา และ คานาอนัน
29 เชสืนอสายของยาเฟทไปอาศนัยอยฝูทล ทที่ไหน?
ยนุโรป

30
ไดร้

อะไรเกมิดขจึนนททที่หอบาเบล? พระเจร้าทรงทนาใหร้ภาษาของมนนุษยย์วนุนล วาย เพสือที่ ไมลใหร้พวกเขาพฝูดเขร้าใจกนัน

31 พระเจร้าทรงบนัญชาอนับรามวลา “เจร้าจงออกไปจากประเทศของเจร้า จากญาตมิพทที่นร้องของเจร้า ไปยนังแผลน
ดมินททที่เราจะชทนใหร้เจร้าเหป็น”
32 พระเจร้าทรงสนัญญากนับอนับรามวลา “เราจะทนาใหร้เจร้าเปป็นชนชาตมิใหญลชนชาตมิหนจึงที่ เราจะอวยพรเจร้า
ทนาใหร้เจร้ามทชสืที่อเสทยงใหญลโต และเจร้าจะเปป็นแหลลงพระพร”
33 พระเจร้าทรงสนัญญากนับอนับรามอทกวลา “เราจะอวยพรผฝูร้ททที่อวยพรเจร้า และสาปแชลงผฝูร้ททที่สาปแชลงเจร้า
บรรดาครอบครนัวทนัวที่ แผลนดมินโลกจะไดร้รนับพระพรเพราะเจร้า”
34 เมสือที่ อนับรามเขร้าแผลนดมินคานาอนัน ทลานมทอายนุ 75 ปท
35 โลทไปอยฝูทล ทที่เมสือง โสโดม ซจึที่งเปป็นเมสืองททที่ ชนัวที่ รร้าย
36 อนับรามพบกนับกษนัตรมิยย์ เมลคทเซเดค ททที่เราเชสืที่อวลาเปป็น พระเยซฝู ททที่รนับสภาพเปป็นมนนุษยย์ชนัวที่ คราว
37 อนับรามถวาย สมิบลดหนจึงที่ แกล เมลคทเซเดค และ เมลคทเซเดค ไดร้ อวยพระพร อนับราม
38 พระเจร้าทรงสนัญญากนับอนับรามอทกวลา “อนับราม อยลากลนัวเลย เราเปป็น โลล ของเจร้าและเปป็น บนาเหนป็จยมิงที่
ใหญล ของเจร้า”
39 ขร้อนทนพดฝู ถจึงวมิธทททที่อนับรามไดร้รนับความรอด “ทลาน เชสืที่อ ในพระเยโฮวาหย์ และพระองคย์ทรงนนับวลาเปป็น
ความชอบธรรม แกลทลาน”
40 นางฮาการย์เปป็นคน อทยมิปตย์ เปป็นสาวใชร้ของนาง ซาราย และมทลฝูกชายชสืที่อ อมิชมาเอล
41 อนับรามไดร้รนับ พมิธทสนุหนนัต ตอนททที่ทลานมทอายนุ 99 ปท พมิธทนน ทเปป็น หมายสนาคนัญ แหลง พนันธสนัญญา ระหวลาง
พระเจร้ากนับอนับราม
42 พระเจร้าทรงเปลทที่ยนชสืที่อ อนับราม (บมิดาททที่ไดร้รนับการยกชฝูขน จึน) เปป็น อนับราฮนัม (บมิดาของชนหลายประเทศ)
43 พระเจร้าทรงเปลทที่ยนชสืที่อ ซาราย (โตร้เถทยง) เปป็น ซาราหย์ (เจร้าหญมิง)

44
45
46

47
48

49

อนับราฮนัมอลอนวอนพระเจร้าสนาหรนับเมสือง โสโดม ซจึที่งจะถฝูกทนาลายเพราะ ความชนัวที่ ชร้า ของเมสืองนนันน
ถร้าเมสืองนทนมคท นชอบธรรมสนัก 10 คน พระเจร้าจะไมลทนาลายเมสืองนนันน
มทแคล 4 คนททไที่ มลไดร้ถฝูกทนาลายในเมสืองนทน มทใครบร้าง?
โลท
ภรรยาของโลท
บนุตรสาว 2 คนของโลท
ภรรยาของโลทเหลทยวกลนับไปมองดฝูเมสืองนนันน จจึงกลายเปป็น เสาเกลสือ
บนุตรสาวทนันง 2 ของโลทมทบนุตรชาย
บนุตรสาวคนโตตนันงชสืที่อบนุตรชายของนางวลา โมอนับ คสือ บมิดาของ คนโมอนับ
บนุตรสาวคนเลป็กเรทยกชสืที่อบนุตรชายของนางวลา เบน-อนามท คสือ บมิดาของ คนอนัมโมน
เมสือที่ อนับราฮนัมมทอายนุ 100 ปท ทลานมทบนุตรชายชสืที่อ อมิสอนัค ซจึที่งมทความหมายวลา "หนัวเราะ"

50 ชสืที่อเสทยง ของอนับราฮนัมกป็เลสืที่องลสือไป ทนาใหร้กษนัตรมิยย์ อาบทเมเลค ประสงคย์ทจทที่ ะเปป็นไมตรทกบนั ทลาน
51 พระเจร้าทรงลองใจอนับราฮนัม จจึงขอใหร้อนับราฮนัมถวาย อมิสอนัค เปป็น เครสือที่ งบฝูชา
52 อนับราฮนัมถวายบนุตรชายไหม? เพราะเหตนุอะไร? ไมล เพราะทฝูตสวรรคย์ของพระเยโฮวาหย์เรทยกทลานจาก
ฟร้าสวรรคย์ และพระองคย์ตรนัสวลา “อยลาแตะตร้องเดป็กนนันนหรสือกระทนาอะไรแกลเขาเลย เพราะบนัดนทนเรารฝูร้แลร้ววลาเจร้า
ยนาเกรงพระเจร้า ดร้วยเหป็นวลาเจร้ามมิไดร้หวงบนุตรชายของเจร้า คสือบนุตรชายคนเดทยวของเจร้าจากเรา” อนับราฮนัมจจึง
ถวายแกะผฝูร้ตนัวเปป็นเครสืที่องเผาบฝูชาแทนบนุตรชายของทลาน
53 อนับราฮนัมตนันงชสืที่อสถานททที่นน ทวาล เยโฮวาหย์ยทเร ซจึที่งมทความหมายวลา พระเยโฮวาหย์จะทรงจนัดเตรทยมไวร้ใหร้
54 เมสือที่ นางซาราหย์เสทยชทวมิต อนับราฮนัมซสืนอถนนาททที่ มนักเพลา ดร้วยเงมิน 400 แผลน และฝนังศพนางไวร้ททที่นนันที่

55

56
57

อนับราฮนัมสล ง เอลทเยเซอรย์ ไปเลสือกภรรยาใหร้กบนั อมิสอนัค ภรรยาของเขาชสืที่อ เรเบคาหย์
ในเรสือที่ งนทน อนับราฮนัมเปป็นแบบอยลางททดที่ ทเลมิศของ พระบมิดาในสวรรคย์
อมิสอนัค เปป็นแบบอยลางททที่ดทเลมิศของ พระเยซฝูครมิสตย์เจร้า
เอลทเยเซอรย์ เปป็นแบบอยลางททดที่ ทเลมิศของ พระวมิญญาณบรมิสนุทธมิธ
เรเบคาหย์ เปป็นแบบอยลางททดที่ ทเลมิศของ ครมิสตจนักร
อนับราฮนัมรนับภรรยาใหมลซสืที่อ เคทฝูราหย์
อนับราฮนัมไปสวรรคย์เมสืที่ออายนุ 175 ปท และ อมิสอนัค กนับ อมิชมาเอล บนุตรชายของทลานฝนังทลานไวร้

58 เมสือที่ อมิสอนัคแตลงงานกนับ เรเบคาหย์ เขามทอายนุ 40 ปท
59 ภรรยาของอมิสอนัคเปป็น หมนัน ฉะนนันนอมิสอนัคอธมิษฐานตลอพระเยโฮวาหย์เพสือที่ ภรรยาของทลาน และพระเย
โฮวาหย์ประทานตาม คนาอธมิษฐาน ของทลาน
60 บนุตรชายของอมิสอนัคชสืที่อ เอซาว และ ยาโคบ
61 อมิสอนัครนัก เอซาว เพราะทลานรนับประทานเนสืนอททที่เขาลลามา แตลนางเรเบคาหย์รนัก ยาโคบ
62 ยาโคบซสืนอ สมิทธมิธบนุตรหนัวปท จากเอซาว
63 อมิสอนัคอวยพร ยาโคบ แทน เอซาว โดยถฝูกยาโคบ ลลอลวง
64 จากนนันนยาโคบไปหา ลาบนัน พทที่ชายของแมลททที่เมสือง ฮาราน
65 ขณะททที่ยาโคบหลนับไป เขากป็ฝนันเหป็น บนันได ตนันงอยฝูทล ทที่แผลนดมินมทปลายสฝูงขจึนนไปเททยม ฟร้า กนับเหป็น
ทฝูตสวรรคย์ กนาลนังขจึนนลงททที่บนันไดนนันน
66 ยาโคบมทภรรยา 4 คน บนุตรชาย 12 คนและบนุตรสาว 1 คน
67 ภรรยาของยาโคบชสืที่ออะไร?
เลอาหย์
ราเชล
ศมิลปาหย์
บมิลฮาหย์
68 ใครขโมยพระของลาบนัน? ราเชล
69 ยาโคบปลนนาสฝูร้กบนั พระเจร้า ในเวลากลางคสืนและชนะ จากนนันนพระเจร้าทรงเปลทยที่ นชสืที่อของยาโคบใหร้เปป็น
อมิสราเอล

70

เอล-เบธเอล หมายความวลา "พระเจร้าของครอบครนัวของพระเจร้า"

71 ใครเปป็นบนุตรชายททที่ยาโคบชอบมากททที่สนุด? โยเซฟ
72 ยาโคบไดร้แสดงความรนักเปป็นพมิเศษโดยการใหร้ เสสืนอแขนยาวสทสด แกลเขา
73 ความหมายของความฝนันเหลลานทนคสืออะไร?
“ดฝูเถมิด พวกเรากนาลนังมนัดฟลอนขร้าวอยฝูใล นนา ทนันใดนนันน ฟลอนขร้าวของขร้าพเจร้า (โยเซฟ) ตนันงขจึนนยสืนตรง และดฝูเถมิด
ฟลอนขร้าวของพวกพทที่ๆ (พวกพทที่ชายของโยเซฟ) มาแวดลร้อมกราบไหวร้ฟลอนขร้าวของขร้าพเจร้า”
“ดฝูเถมิด ขร้าพเจร้าฝนันอทกครนันงหนจึงที่ เหป็นดวงอาทมิตยย์ (ยาโคบ) ดวงจนันทรย์ (ราเชล) และดาวสมิบเอป็ดดวง (พวกพทที่
นร้องของโยเซฟ) กนาลนังกราบไหวร้ขาร้ พเจร้า”
74 โยเซฟถฝูกขายเปป็นเงมิน 20 แผลน (ราคาของ ทาส เวลานนันน) และถฝูกพาไปยนัง อทยปมิ ตย์
75 ททที่อยท มิปตย์ โปทมิฟารย์ ผฝูร้บนัญชาการทหารรนักษาของฟาโรหย์ ซสืนอ โยเซฟ ไวร้
76 พระเยโฮวาหย์ทรงโปรดใหร้การงานทนุกอยลางททที่กระทนา เจรมิญขจึนนมาก ในมสือของโยเซฟ นายจจึงตนันงใหร้
โยเซฟดฝูแล การงานในบร้านของทลาน
77 เมสือที่ โยเซฟอยฝูใล นคนุก ผฝูร้คมนุ ไดร้ วางใจ ในโยเซฟ แลร้วไดร้ตนนังใหร้โยเซฟดฝูแล การงานทนันงหมด ในคนุก
78 ความฝนันของหนัวหนร้าพนนักงานนนนาองนุนล มทความหมายอะไร? ภายในสามวนันฟาโรหย์จะทรงยกศทรษะ
ของทลานขจึนน และจะทรงตนันงทลานไวร้ในตนาแหนลงเหมสือนแตลกลอน
79 ความฝนันของหนัวหนร้าพนนักงานขนมมทความหมายอะไร? ภายในสามวนันฟาโรหย์จะทรงยกศทรษะของ
ทลานขจึนนใหร้พร้นตนัว และแขวนทลานไวร้ททที่ตร้นไมร้ ฝฝูงนกจะมากมินเนสืนอทลาน
80 ใครลสืมโยเซฟเปป็นเวลา 3 ปท? หนัวหนร้าพนนักงานนนนาองนุลน
81 ความฝนันของฟาโรหย์มคท วามหมายอะไร? จะมทอาหารบรมิบฝูรณย์ทนัวที่ ประเทศอทยมิปตย์ถจึงเจป็ดปท หลนังจาก
นนันนจะบนังเกมิดการกนันดารอาหารอทกเจป็ดปท พระเจร้าจะทรงใหร้บนังเกมิดในเรป็วๆนทน

82 เมสือที่ โยเซฟเขร้าเฝร้าฟาโรหย์กษนัตรมิยย์แหลงอทยปมิ ตย์นน นัน ทลานอายนุไดร้ 30 ปท
83 ภรรยาของโยเซฟกนาเนมิดบนุตรชาย 2 คน คนแรกชสืที่อ มนนัสเสหย์ (แปลวลา "ลสืมเสทย") และบนุตรคนนร้อง
ชสืที่อ เอฟราอมิม (แปลวลา "บรมิบฝูรณย์")
84 เมสือที่ พวกพทชที่ ายของโยเซฟมาซสืนออาหาร โยเซฟเปมิดเผยตนเองหรสือไมล? เพราะเหตนุอะไร? ไมล เพสือที่ มท
โอกาสใหร้พวกเขาระลจึกถจึงความผมิดททที่พวกเขาทนาตลอโยเซฟ และดฝูวาล พวกเขากลนับใจหรสือไมล
85 เมสือที่ พวกพทชที่ ายพาเบนยามมินมาหาโยเซฟ โยเซฟทนาอะไรททที่ทนาใหร้พวกเขาประหลาดใจ? เมสืที่อพวกพทที่
นร้องนนังที่ โตต๊ะอาหาร โยเซฟเรทยงตนันงแตลพใทที่ หญลผฝูร้มทสมิทธมิบนุตรหนัวปท ลงมาจนถจึงนร้องสนุดทร้องตามวนัย
86 เมสือที่ พทที่นอร้ งของโยเซฟถฝูกฟร้องวลา ไดร้ขโมยถร้วยของโยเซฟ ใครขอใหร้เปป็นผฝูร้รบนั ใชร้ของโยเซฟแทนเบน
ยามมิน? ยฝูดาหย์
87 หลนังจากนนันนยาโคบกนับครอบครนัวยร้ายไปอยฝูปล ระเทศอทยมิปตย์ ในแผลนดมินโกเชน
88 โยเซฟเปป็นแบบอยลางของ พระเยซฝู ชลวยบอกความคลร้ายคลจึงกนัน 6 อยลาง

