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หนนังสสือเลลมแรกของโมเสส
เรรียกวลา ปฐมกาล
บทนนน: หนนังสสือปฐมกาลคสือ รากฐานของพระคนัมภภีรร์ทนัทั้งเลล่ม หลนักคคาสอนสคาคนัญๆสล่วน
ใหญล่มภีทภีที่จดจุ เรรที่มตต้นอยยล่ในหนนังสสือปฐมกาล ในภาษาฮภีบรย หนนังสสือเลล่มนภีทั้มภีชอสืที่ วล่า เบเรสธรธ ซซที่งเปป็นคคา
แรกของขต้อแรก ชสืที่อทภีที่เราคจุต้นเคยมากกวล่า ‘เยเนซรส’ เปป็นคคาภาษากรภีกของคคานนัทั้น (มาจากคคากรภีก
‘เกะเนซรส’ ซซงที่ มภีความหมายตรงตนัววล่า ‘การทรงสรต้าง’ หรสือ ‘แหลล่งกคาเนรด’) แนล่นอนทภีที่หนนังสสือ
ปฐมกาลเปป็นหนนังสสือเกภีที่ยวกนับการทรงสรต้างทภีไที่ ดต้รนับการดลใจจากพระเจต้า หนนังสสือ “Origin of the
Species” เปป็นการหลอกลวงของซาตานเกภีที่ยวกนับแหลล่งกคาเนรดของชภีวรต อยล่างไรกป็ตาม หนนังสสือ
ปฐมกาลคสือ ความจรรงของพระเจต้าเกภีที่ยวกนับแหลล่งกคาเนรดของสรที่งมภีชภีวตร ตล่างๆ
นนักเรภียนพระคนัมภภีรร์ทภีที่ถอสื หลนักขต้อเชสืที่อเดรมทจุกคนตล่างเหป็นพต้องตรงกนันวล่าโมเสสเปป็นผยต้เขภียน
ปฐมกาลเปป็นหนนังสสือเลล่มแรกของหนนังสสือหมวดเบญจบรรณ ดนังนนันทั้ พวกรนับบภียวร จซงเรภียกมนันวล่า
หนนังสสือเลล่มแรกของหต้าเลล่มแรกของพระราชบนัญญนัตร ในหนนังสสือปฐมกาลมภีการเอล่ยถซงความจรรง
ฝล่ายวรญญาณสคาคนัญๆเปป็นครนังทั้ แรก การเนรมรตสรต้างเปป็นความจรรงประการแรกทภีที่ปรากฏชนัดเจน
การเขต้ามาของความบาปถยกแสดงใหต้เหป็นและการทภีที่มนันไดต้สล่งผลตล่อมนจุษยชาตรไดต้อยล่างไร พนันธ
สนัญญาสคาคนัญๆถยกพนัฒนาขซนทั้ ในหนนังสสือปฐมกาลโดยรวมถซงพนันธสนัญญาทภีที่สวนเอเดน พนันธสนัญญา
กนับอาดนัม พนันธสนัญญากนับโนอาหร์ และพนันธสนัญญากนับอนับราฮนัม หนนังสสือปฐมกาลถยกยกขต้อความ
บล่อยครนังทั้ ในพระคนัมภภีรร์ใหมล่ โดยคนประมาณการวล่ามากกวล่าหกสรบครนังทั้ วงศร์วานของพระครรสตร์
ถยกไลล่เรภียงตลอดหนนังสสือปฐมกาลผล่านทางเชสืทั้อสาย ‘ทภีที่ดคาเนรนตามทางของพระเจต้า’ ซซที่งสสืบตล่อมา
ทางอนับราฮนัม อรสอนัค ยาโคบ และลยกหลานของเขา
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 1: บทแรกของหนนังสสือปฐมกาลบรรยายถซงกระบวนการเนรมรต
สรต้าง แมต้วล่าบางคนไดต้สนันนรษฐานวล่ามภี ‘ชล่องวล่าง’ ระหวล่างขต้อสองและขต้อสาม มนันกป็ไมล่มภีหลนักฐาน
แขป็งแรงทภีที่สนนับสนจุนทรรศนะดนังกลล่าว นอกจากนภีทั้ หลนักฐานทางนรรจุกตรศาสตรร์ บรรบทและพระ

คนัมภภีรร์ตล่างชภีไทั้ ปยนังการทรงสรต้างในหกวนันทภีที่วนนั หนซที่งมภียภีที่สรบสภีที่ชนัที่วโมงจรรงๆ คคาฮภีบรยทภีที่แปลวล่า ‘วนัน’ คสือ
‘ยม’ ซซที่งภายใตต้บรรบทของบททภีที่หนซที่งมภีความหมายไดต้เพภียงอยล่างเดภียวเทล่านนัทั้น นนันที่ คสือ วนัฏจนักรหนซงที่ ทภีที่
ประกอบดต้วยวนันและคสืนเดภียว นอกจากนภีทั้ ในอพยพ 20:11 มภีกลล่าวไวต้วล่า “เพราะในหกวนันพระเย
โฮวาหร์ทรงสรต้างฟต้า และแผล่นดรน ทะเล และสรรพสรที่งซซที่งมภีอยยล่ในทภีที่เหลล่านนัทั้น แตล่ในวนันทภีที่เจป็ดทรง
พนัก” ไมล่มภีตวนั บล่งชภีทั้วนนั ทภีที่ถยกระบจุไวต้วาล่ การทรงสรต้างไดต้เกรดขซนทั้ เมสืที่อไร อยล่างไรกป็ตาม โดยการตามรอย
พงศร์พนันธจุร์ในพระคนัมภภีรร์แบบยต้อนกลนับจากตนัวบล่งชภีทั้ทางประวนัตรศาสตรร์ซซที่งเปป็นทภีรที่ ยต้จนักใน
ประวนัตรศาสตรร์พระคนัมภภีรร์เดรม การทรงสรต้างจซงอาจเกรดขซนทั้ เมสืที่อไมล่นานมานภีคทั้ สือ ประมาณหกพนันปภี
กล่อน ทนัศนะทภีที่อนจุรนักษร์นรยมทภีที่สจุดและถยกตต้องทภีที่สจุดเกภีที่ยวกนับประวนัตรศาสตรร์พระคนัมภภีรร์จนัดวางการทรง
สรต้างไวต้ทภีที่ประมาณสภีที่พนันปภีกล่อนสมนัยพระครรสตร์
ปฐก 1:1
ในเรรริ่มแรกนนนนั้ พระเจจ้าทรงเนรมรตสรจ้างฟจ้าและแผผ่นดรนโลก เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล เมสืที่อเรธิที่มแรกเรธิที่มมรีขร นข พระเจข้ากกทรงเปกนอยยกล ลอนแลข้ว นรีที่สสืที่อชนัดเจนถขงการทรงสภาพ
อยยชล วนัที่ นธิรนนั ดรรมากลอนแลข้วของพระองคร พระนามแรกของพระเจข้าทรีที่ถยกพบในพระคนัมภรีรรคอสื เอโล
ฮรม มนันเปกนรยปพหยพจนรของคทาวลา ‘เอล’ และมรีความหมายตรงตนัววลา ‘ผยข้ทรงฤทธธิธ’ ทรีที่แฝงอยยใล นความ
เปกนพหยพจนรกคก สือคทาวลา ตรรีเอกานรุภาพ แนลนอนวลาเทวสภาพของพระเจข้านนัรนเปกนหนขที่งเดรียว แตลกก
ประกอบดข้วยสามพระภาคทรีแที่ ตกตลางกนัน เมสืที่อเราอข้างอธิงไขวข้ปฐมกาล 1:1 กนับยอหรน 1:3 หรสือโคโล
สรี 1:16-17 เรากกเหกนไดข้ชนัดวลาพระภาคทรีที่อยยภล ายในเทวสภาพผยข้ทรงมรีหนข้าทรีที่ในการเนรมธิตสรข้าง
สรรพสธิที่งจรธิงๆกกคอสื พระบรุตร หรสือพระเยซยครธิสตร คทาทรีที่แปลวลา เนรมรตสรจ้าง คสือ บารอว ในรากคทา
‘คนัล’ ตามทรีที่มนันถยกใชข้ตรงนรีร มนันสสืที่อถขงการสรข้างอะไรบางอยลางขขรนมาจากความวลางเปลลา เมสือที่ เราไลล
ตามลทาดนับเหตรุการณรของปฐมกาล 5 และ 11 อยลางระมนัดระวนังและรวบรวมขข้อมยลเหลลานรีรเขข้ากนับตนัว
บลงชรีรวนนั ทรีที่ซขที่งไมลอาจถกเถรียงไดข้ ปรีแหลงการเนรมธิตสรข้างกกคสือ 4004 กลอน ค.ศ. บธิชอปอนัชเชอรรในสมนัย
กษนัตรธิยรเจมสรไดข้ขข้อสรรุปเปกนเวลาดนังกลลาว เมสือที่ ไมลนานมานรีรโดยอาศนัยการลทาดนับเวลาโดยใชข้
โปรแกรมคอมพธิวเตอรรจากมหาวธิทยาลนัยฮารรวารรด ฟลอยดร โจนสร ปรธิญญาดรุษฎรีบนัณฑธิต และ
ปรธิญญาเอกดข้านศาสนศาสตรร กกรนับรองความถยกตข้องของเวลาทรีมที่ รีการเนรมธิตสรข้างวลาเปกน 4004
กลอน ค.ศ. เชลนกนัน
ปฐก 1:2
แผผ่นดรนโลกนนนั้นกก็ปราศจากรร ปรผ่างและวผ่างเปลผ่าอยรผ่ ความมมืดอยรผ่
เหนมือผรวนนนั้า และพระวรญญาณของพระเจจ้าปกอยรผ่เหนมือผรวนนนั้านนนั้น วลรี แผผ่นดรนโลกนนนั้นกก็ปราศจาก
รร ปรผ่างและวผ่างเปลผ่าอยรผ่ อาจแปลไดข้วาล “และแผลนดธินโลกกกเปกนทรีที่รกรข้างและวลางเปลลา” คทาทรีที่แปลวลา

ปราศจากรร ปรผ่าง (โทวฮย) มรีความหมายวลา ‘ถธิที่นทรุรกนันดาร’ หรสือ ‘แผลนดธินรข้าง’ นอกจากนรีร แผลนดธิน
โลกทรีที่เพธิงที่ ถยกกลอรยปขขรนมานนัรนกกมสืดดข้วย ตอนนนัรนยนังไมลมรีแสงทรีที่สลองสวลาง ตลอมามรีระบรุไวข้วาล “พระ
วธิญญาณของพระเจข้าปกอยยเล หนสือผธิวนทรานนัรน” มรีการกลลาวถขงพระวธิญญาณของพระเจข้าเปกนครนัรงแรก
คทาฮรีบรยทรีที่แปลเชลนนนัรนคสือ ‘รยอาคหร์’ ในความหมายแบบทนัวที่ ไปมากกวลาของมนัน คทานรีรมรีความหมาย
ตรงตนัววลา ‘ลมหายใจ’ หรสือ ‘สายลม’ การบอกลลวงหนข้าถขงพระราชกธิจในสมนัยตลอมาของพระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธจงข ถยกสสืที่อถขง (ดย กธิจการ 2) คทาทรีที่แปลวลา ปกอยรผ่ (รอวร์คนัพหร์) มรีความหมายวลา ‘ลอย
อยยเล หนสือ’ หรสือ ‘กระพสือปรีก’ อรีกครนัรงทรีที่มรีการกลลาวลลวงหนข้าถขงพระราชกธิจในสมนัยหลนังๆของพระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในระยะแรกของการเนรมธิตสรข้างแผลนดธินโลก พสืรนผธิวทนัรงหมดของมนันถยกปกคลรุม
ไปดข้วยนทรา จนถขงทรุกวนันนรีร สามในสรีที่ของพสืรนผธิวโลกกกยนังเปกนนทราอยยเล หมสือนเดธิม
ปฐก 1:3-5
พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้มมีความสวผ่าง" แลจ้วความสวผ่างกก็เกรดขขนั้น ไมลมรี
เหตรุผลทางขข้อความหรสือทางบรธิบททรีชที่ วนใหข้สนันนธิษฐานวลามรี ‘ชลองวลาง’ ระหวลางขข้อสองและขข้อ
สามเลย (‘ทฤษฎรีชลองวลาง’ เปกนเครสืที่องมสือของผยข้มรีแนวคธิดมนรุษยนธิยมทรีพที่ ยายามทรีที่จะใหข้พระคนัมภรีรร
สนนับสนรุนแนวคธิดวธิวฒ
นั นาการ ทฤษฎรีนร รีไมลเคยถยกนทามาพธิจารณาเลยกลอนทรีที่จะมรีการททาใหข้ทฤษฎรี
วธิวฒ
นั นาการเปกนทรีที่นยธิ มในกลางศตวรรษทรีที่สธิบเกข้า) วลรี “พระเจข้าตรนัสวลา” ถยกพบเกข้าครนัรงในบนันทขก
เรสืที่องการเนรมธิตสรข้าง ขณะทรีที่วนนั แรกแหลงการเนรมธิตสรข้างดทาเนธินตลอไป พระเจข้ากกทรงสรข้างความ
สวลาง สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่อกกคสือวลา ความสวลางเปกนปรากฏการณรทางกายภาพอยลางหนขที่ง ไมลมกรี ารเอลยถขง
แหลลงทรีมที่ าของความสวลางนนัรนจนกระทนังที่ วนันทรีที่สรีที่ อาจเปกนไดข้วาล ในชลวงวนันแรกๆของการเนรมธิต
สรข้าง ความสวลางไมลไดข้ถยกเนข้นยทราวลามาจากแหลลงทรีที่มาเฉพาะเจาะจงเดรียว เชลน ดวงอาทธิตยร แตลมา
จากผยข้ทรีที่เปลลงความสวลางนนัรนออกมามากกวลา ซขงที่ นลาจะเปกนความสวลางของพระเจข้าเอง
4 พระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าความสวผ่างนนนั้นดมี และพระเจจ้าทรงแยกความสวผ่างนนนั้นออกจากความ
มมืด เมสืที่อเหกนแสงสวลางนนัรนแลข้ว พระเจข้ากกตรนัสวลามนัน “ดรี” คทาทรีที่แปลวลา ดมี (ทอวบร์) มรีความหมายวลา
นลาอภธิรมยรหรสือนลายธินดรี ดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ ความสวลางโดยตนัวมนันเองแลข้วกกแยกความมสืดออกจากกนัน
จนถขงทรุกวนันนรีร นนันที่ กกยนังเปกนจรธิงไมลเพรียงในทางกายภาพเทลานนัรน แตลในฝลายวธิญญาณดข้วย ในฟธิสธิกสร
ความมสืดคสือ การไมลมรีอยยขล องความสวลางและไมลใชลในทางกลนับกนัน ความสวลางเปกนสธิที่งทรีที่ถยกสรข้างขขรน
แตลความมสืดไมลใชล ความมสืดนนัรนมรีอยยกล ลอนแลข้ว มนันเทรียบไดข้กบนั ความวลางเปลลา
5 พระเจจ้าทรงเรมียกความสวผ่างนนนั้นวผ่าวนน และพระองคค์ทรงเรมียกความมมืดนนนั้นวผ่าคมืน มมีเวลา
เยก็นและเวลาเชจ้าเปก็นวนนทมีริ่หนขริ่ง การทรงสรข้างความสวลางนนัรนเรรียกวลา วนัน ความมสืดทรีที่ปกคลรุมอยยนล ร นนั

เรรียกวลา คสืน คทาฮรีบรยทรีที่แปลวลา วนน ในทนัรงสองกรณรีตรงนรีรคสือ ยม แมข้วาล ในบางกรณรีมนันอาจหมายถขง
ชลวงเวลาทรีที่ขยายออกแบบไมลมรีกาท หนดเชลน วนันขององครพระผยข้เปกนเจข้า หรสือ ‘ในวนันนนัรน’ บรธิบทตรง
นรีรกนก ธิยามมนันชนัดเจนวลาเปกน “มรีเวลาเยกนและเวลาเชข้าเปกนวนันทรีที่หนขงที่ ” นนันที่ จทากนัดกรอบเวลาใหข้อยยทล รีที่
วนัฏจนักรทรีที่มวรี นันหนขงที่ กนับคสืนหนขงที่ คสือสธิที่งทรีที่ปนัจจรุบนนั เราเรรียกวลา ชลวงเวลาหนขงที่ ทรีที่มรียสรีที่ ธิบสรีที่ชนัวที่ โมง (ไมลวาล
ในกรณรีใด คทาวลา ‘ยม’ กกถยกแปลเปกน ‘วนัน’ อยลางมากมายเหลสือเกธิน จากสองพนันสองรข้อยแปดสธิบ
เจกดครนัรงทรีที่คทานรีรปรากฏในพระคนัมภรีรรเดธิม มรีสองพนันแปดครนัรงทรีมที่ นันถยกแปลงลายๆวลา ‘วนัน’ สนัปดาหรทรีที่มรี
การเนรมธิตสรข้างนนัรนจขงเปกนไดข้แคลวฏนั จนักรทรีมที่ รีเจกดวนันและเจกดคสืน (นนันที่ คสือ วนันทรีมที่ รียรีที่สธิบสรีที่ชนัวที่ โมง)
ลทาดนับเวลา “เวลาเยกนและเวลาเชข้า” เปกนสธิที่งทรีคที่ วรหมายเหตรุไวข้ วนันของชาวฮรีบรยจนถขงปนัจจรุบนันเรธิที่ม
ตข้นตอนดวงอาทธิตยรตก มนันจขงถยกพยดถขงเปกนลทาดนับแรก แมข้กระทนังที่ ในบนันทขกเรสือที่ งการเนรมธิตสรข้าง
ดข้วยซทรา
ปฐก 1:6-8
พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้มมีพมืนั้นอากาศในระหวผ่างนนนั้า และจงใหจ้พมืนั้น
อากาศนนนั้นแยกนนนั้าออกจากนนนั้า" ในวนันทรีที่สองแหลงการเนรมธิตสรข้าง พระเจข้าทรงบนัญชาวลา “จงใหข้มรี
พสืรนอากาศในระหวลางนทรา และจงใหข้พรสืนอากาศนนัรนแยกนทราออกจากนทรา” คทาทรีแที่ ปลวลา พมืนั้นอากาศ
(ราครยา) มรีความหมายวลา ‘สธิที่งทรีขที่ ยายออก’ ในขข้อ 8 มรีระบรุไวข้วาล พระเจข้าทรงเรรียกพสืรนอากาศนรีรวาล ฟจ้า
เทลาทรีที่เปกนไปไดข้มนนั นลาจะหมายถขงฟข้าสวรรครทรีที่เปกนชนัรนบรรยากาศ
7 พระเจจ้าทรงสรจ้างพมืนั้นอากาศ และทรงแยกนนนั้าซขงริ่ อยรผ่ใตจ้พนมืนั้ อากาศจากนนนั้าซขริ่งอยรผ่เหนมือพมืนนั้
อากาศ กก็เปก็นดนงนนนั้น เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พสืรนอากาศนรีร (สธิที่งทรีที่ขยายออกหรสือชนัรนบรรยากาศ) “แยก
นทราซขที่งอยยใล ตข้พรสืนอากาศจากนทราซขที่งอยยเล หนสือพสืรนอากาศ” เหกนไดข้ชนัดวลา ในการเนรมธิตสรข้างดนัรงเดธิมนนัรน
เคยมรีปรธิมณฑลหรสือพสืรนนทราอยยเล หนสือทข้องฟข้าชนัรนบรรยากาศ ตลอมาเมสืที่อเกธิดนทราทลวมโลกในสมนัยของ
โนอาหร “ชลองฟข้ากกเปธิดออก” หากนทราทนัรงหมดในชนัรนบรรยากาศปนัจจรุบนันตกลงมาเปกนฝนไดข้ ระดนับ
ของนทราในมหาสมรุทรตลางๆกกจะเพธิมที่ ขขรนเพรียงเลกกนข้อยเทลานนัรน นนันที่ คสือ ไมลกรีที่นรธิว เหกนไดข้ชนัดวลาตข้องมรี
แหลลงนทรามหาศาลอยยเล หนสือทข้องฟข้าในสมนัยนนัรนซขงที่ ไมลมอรี ยยทล รีที่นนนัที่ แลข้วเดรียดี๋ วนรีร เหกนไดข้ชนัดวลาพระเจข้าไดข้
ทรงสรข้างพสืรนนทราดนังกลลาวไวข้ซงขที่ กลอใหข้เกธิดผลกระทบแบบ ‘เรสือนกระจก’ ตลอแผลนดธินโลกในตอน
นนัรน สภาพภยมธิอากาศแบบเดธิมบนแผลนดธินโลกมรีลนักษณะเปกนแบบกขที่งเขตรข้อนอยยทล นัวที่ ทนัรงแผลนดธินโลก
การคข้นพบทางโบราณคดรีทรนังในขนัรวโลกเหนสือและขนัรวโลกใตข้เปธิดเผยวลา ครนัรงหนขที่งแมข้แตลขรวนั โลกทนัรง
สองกกเคยมรีสภาพภยมธิอากาศแบบกขที่งเขตรข้อน นนันที่ คงเปกนผลกระทบของพสืรนนทราดนังกลลาวทรีที่อยยเล หนสือ

ทข้องฟข้า (นนันที่ คสือ ทข้องฟข้าชนัรนบรรยากาศ) การเนรมธิตสรข้างทรีถที่ ยกบรรยายเชลนนนัรนจขงนธิยามวนันทรีที่สอง
แหลงการเนรมธิตสรข้าง
8 พระเจจ้าทรงเรมียกพมืนั้นอากาศวผ่าฟจ้า มมีเวลาเยก็นและเวลาเชจ้าเปก็นวนนทมีริ่สอง พระเจข้าจขงทรง
ประกาศวลาพสืรนอากาศนนัรนเปกนฟข้า เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ในพระคนัมภรีรรตลอดทนัรงเลลมมรีสวรรครอยยล
สามระดนับ ระดนับแรกคสือ สวรรครชรนันบรรยากาศซขที่งตรงนรีรถยกเรรียกวลา พสืรนอากาศ จากนนัรนกกมสรี วรรคร
ชนัรนดวงดาวตลางๆซขงที่ อาจเรรียกไดข้วาล เปกน สวรรครชร นันทรีที่สอง จากนนัรนกกมสรี วรรครชร นันทรีสที่ ามซขที่งเปกนทรีที่
สถธิตของพระเจข้า อนัครสาวกเปาโลเอลยถขงเรสืที่องนรีรใน 2 โครธินธร 12:2 การเนรมธิตสรข้างวนันทรีที่สองสธิรน
สรุดลงพรข้อมกนับการเนรมธิตสรข้างพสืรนอากาศและฟข้า อรีกครนัรงทรีที่วาล วนัฏจนักรวนันหนขที่งซขงที่ มรียสรีที่ ธิบสรีที่ชนัวที่ โมง
ถยกระบรุไวข้วาล เรธิที่มตข้นในเวลาเยกนและดทาเนธินตลอไปตลอดเวลาเชข้า และสธิรนสรุดลงในบลายวนันถนัดไป
ปฐก 1:9-13
พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้นนนั้าทมีริ่อยรใผ่ ตจ้ฟจ้ารวบรวมเขจ้าอยรผ่แหผ่งเดมียวกนน
และจงใหจ้ทมีริ่แหจ้งปรากฏขขนั้น" กก็เปก็นดนงนนนั้น ในวนันทรีที่สามแหลงการเนรมธิตสรข้าง พระเจข้าทรงยกทวรีป
ตลางๆออกมาจากมหาสมรุทรตลางๆโดยททาใหข้เกธิดแผลนดธินแหข้ง
10 พระเจจ้าทรงเรมียกทมีริ่แหจ้งวผ่าแผผ่นดรน และทมีริ่นนนั้ารวบรวมเขจ้าอยรผ่แหผ่งเดมียวกนนวผ่าทะเล
พระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าดมี ทรีที่แหข้งนรีรถยกเรรียกวลา แผลนดธิน คทาฮรีบรยทรีที่แปลเชลนนนัรน (เอเรทสร์) กกถยกแปลบลอยๆ
วลา ‘แผลนดธิน’ เชลนกนัน การรวมเขข้าดข้วยกนันของนทราตลางๆบนแผลนดธินโลกถยกเรรียกวลา ทะเล อรีกครนัรงทรีที่มรี
ระบรุไวข้วาล พระเจข้าทรงเหกนวลามนัน “ดรี” (ดข้วยเหตรุผลบางประการซขที่งไมลอาจอธธิบายไดข้ ไมลมรีการเอลยวลา
พระเจข้าตรนัสแบบเดรียวกนันนรีรในวนันทรีที่สองแหลงการเนรมธิตสรข้าง)
11 พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้แผผ่นดรนเกรดตจ้นหญจ้า ตจ้นผนกทมีริ่มมีเมลก็ด และตจ้นไมจ้ทมีริ่ออกผลทมีริ่มมี
เมลก็ดในผลตามชนรดของมนนบนแผผ่นดรน" กก็เปก็นดนงนนนั้น ในวนันทรีที่สามซขที่งเปกนวนันเดรียวกนันนนัรน
พระเจข้าทรงสรข้าง ‘พสืชพรรณ’ ของแผลนดธินโลก นนันที่ คสือ อาณาจนักรพสืช มรีการเอลยถขง “ตข้นหญข้า ตข้น
ผนักทรีที่มรีเมลกด และตข้นไมข้ทรีที่ออกผลทรีที่มรีเมลกดในผลตามชนธิดของมนัน” มรีการเอลยถขงเปกนครนัรงแรกเกรีที่ยว
กนับสธิที่งมรีชวรี ธิตตลางๆทรีที่ถยกสรข้างขขรน นอกจากนรีรมรีสามครนัรงดข้วยกนัน (ในขข้อนรีรและขข้อถนัดไป) ทรีมที่ รีกลลาวไวข้
วลาผลของสธิที่งมรีชรีวตธิ ทรีที่เปกนพสืชพรรณหลากหลายรยปแบบนนัรนจะออกผล “ตามชนธิดของมนัน” คทาทรีที่
แปลวลา ชนรด แปลมาจากคทาฮรีบรย ‘มรยนร์’ ซขที่งมรีความหมายวลา ‘สายพนันธรุร’ แมข้วาล พนันธรุศาสตรรไมลไดข้
ถยกกลลาวถขงอยลางแจลมแจข้ง แตลมนนั กกถยกสสืที่ออยลางชนัดเจน สายพนันธรุรหนขที่งจะไมลและไมลสามารถถยกผสม

พนันธรุรขาข้ มสายพนันธรุรไดข้ ยกตนัวอยลางเชลน ตข้นแอปเปธิรลไมลสามารถถยกผสมพนันธรุรขข้ามสายพนันธรุรกบนั
ฟนักทองไดข้
12 แผผ่นดรนกก็เกรดตจ้นหญจ้า ตจ้นผนกทมีริ่มมีเมลก็ดตามชนรดของมนน และตจ้นไมจ้ทมีริ่ออกผลทมีริ่มมีเมลก็ด
ในผลตามชนรดของมนน พระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าดมี อรีกครนัรงทรีที่พระเจข้าทรงเหกนวลาพระราชกธิจแหลงการทรง
สรข้างของพระองครนร นันวผ่าดมี ใหข้เราสนังเกตอรีกครนัรงถขงการเนข้นยทราเรสืที่องทรีวที่ าล พสืชทรุกชนธิดนนัรนออกเมลกด
หรสือผลตามชนธิดของมนัน กฎพสืรนฐานดข้านพนันธรุกรรมตนัดทธิรงความเปกนไปไดข้เรสือที่ งวธิวนัฒนาการ มนัน
เปกนไปไมลไดข้ สธิที่งมรีชรีวธิตสายพนันธรุรหนขที่งไมลสามารถกลายพนันธรุรหรสือวธิวนัฒนาการกลายเปกนอรีกสายพนันธรุร
ไดข้
13 มมีเวลาเยก็นและเวลาเชจ้าเปก็นวนนทมีริ่สาม วนันทรีสที่ ามแหลงการเนรมธิตสรข้างจขงถยกระบรุชนัดเจน
โดยหมายเหตรุอรีกครนัรงวลาจรุดเรธิที่มตข้นของวนันคสือเวลาเยกน
ปฐก 1:14-19
พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้มมีดวงสวผ่างบนพมืนนั้ ฟจ้าอากาศเพมืริ่อแยกวนน
ออกจากคมืน และเพมืริ่อใชจ้เปก็นหมายสนาคนญ และทมีริ่กนาหนดฤดร วนนและปมีตผ่างๆ ในวนันทรีที่สรีที่แหลงการ
เนรมธิตสรข้าง แมข้วาล ความสวลางในฐานะเปกนสธิที่งๆหนขที่งไดข้ถยกสรข้างขขรนแลข้วกกตาม บนัดนรีรพระเจข้ากกทรง
สรข้างแหลลงทรีมที่ าของแสงสวลางตามธรรมชาตธิขร ขนบข้าง ดวงสวลางเหลลานนัรนจะปรากฏใหข้เหกนไดข้ “บน
พสืรนฟข้าอากาศเพสืที่อแยกวนันออกจากคสืน”
15 และจงใหจ้เปก็นดวงสวผ่างบนพมืนนั้ ฟจ้าอากาศเพมืริ่อสผ่องสวผ่างบนแผผ่นดรนโลก" กก็เปก็นดนงนนนั้น
ดวงสวลางตลางๆในทข้องฟข้ายนังกลายเปกนตนัวกทาหนดเรสืที่องเวลาดข้วย ดวงสวลางเหลลานนัรนในฟข้าสวรรครจะ
กทาหนดขอบเขตเวลาตลางๆ เชลน วนัน เดสือน ปรี และตลอมากกฤดยกาล แนลนอนทรีที่วนันหนขงที่ ถยกบรรยาย
โดยการหมรุนของโลก นนันที่ คสือ มนันถยกนธิยามโดยเชสืที่อมโยงกนับดวงอาทธิตยรพรข้อมกนับการขขรนและตก
ของมนัน ในแบบเดรียวกนัน เดสือนตลางๆกกถยกนธิยามสล วนใหญลแลข้วโดยวนัฏจนักรของดวงจนันทรร ปรีตลางๆ
ถยกบรรยายโดยวนัฏจนักรของโลกทรีที่โคจรรอบดวงอาทธิตยรตามทรีถที่ ยกนธิยามโดยดวงดาวอสืที่นๆทรีที่เหลสือใน
จนักรวาล
16 พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างดวงสวผ่างใหญผ่สองดวง ใหจ้ดวงสวผ่างทมีริ่ใหญผ่กวผ่านนนั้นครองกลางวนน
และใหจ้ดวงทมีริ่เลก็กกวผ่าครองกลางคมืน พระองคค์ทรงสรจ้างดวงดาวตผ่างๆดจ้วยเชผ่นกนน กลลาวโดยเฉพาะ
เจาะจงกกคสือ พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างดวงสวผ่างทมีริ่ใหญผ่กวผ่านนนั้นครองกลางวนน และใหจ้ดวงทมีริ่เลก็กกวผ่าครอง
กลางคมืน ซขที่งรวมถขงดวงดาวตลางๆดข้วย แนวคธิดทรีที่วาล พวกมนันครองกลางวนันและกลางคสืนนนัรนอาจมรี

ความหมายวลาวนัฏจนักรของดวงอาทธิตยรและดวงจนันทรรในสล วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกนับโลกนนัรนกกเปกนตนัวกทากนับ
การวนัดเวลาจรธิงๆ
17 พระเจจ้าทรงตนนั้งดวงสวผ่างเหลผ่านมีนั้ไวจ้บนพมืนั้นฟจ้าอากาศเพมืริ่อสผ่องสวผ่างบนแผผ่นดรนโลก จรุด
ประสงครทรีที่ชดนั เจนยธิงที่ กวลาของดวงสวลางตลางๆในฟข้าสวรรครกคก สือ เพสือที่ ใหข้แสงสวลางแกลแผลนดธินโลก
18 เพมืริ่อครองกลางวนนและครองกลางคมืน และเพมืริ่อแยกความสวผ่างออกจากความมมืด
พระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าดมี อรีกครนัรงทรีที่เมสือที่ วนันทรีที่สรีที่แหลงการเนรมธิตสรข้างถยกกลลาวถขง พระเจข้าทรงเหก็นวผ่าดมี
19 มมีเวลาเยก็นและเวลาเชจ้าเปก็นวนนทมีริ่สมีริ่ วนันทรีที่สรีที่แหลงการเนรมธิตสรข้างจขงถยกกลลาวปธิดทข้าย โดย
หมายเหตรุอรีกครนัรงวลาจรุดเรธิที่มตข้นของมนันคสือเวลาเยกนและเรสืที่อยไปจนถขงเวลาเชข้า
ปฐก 1:20-23
พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้นนนั้าออดมบรรบรรณค์ไปดจ้วยสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตแหวก
วผ่ายไปมา และใหจ้มมีนกบรนไปมาบนพมืนนั้ ฟจ้าอากาศเหนมือแผผ่นดรนโลก" ในวนันทรีที่หข้าแหลงการเนรมธิต
สรข้าง พระเจข้าทรงสรข้างอาณาจนักรสนัตวรสลวนแรก นนันที่ คสือ สนัตวรทรีที่ไมลไดข้เลรีรยงลยกดข้วยนม พระองครทรง
เรธิที่มกลอนดข้วยสนัตวรนร ทาตลางๆ นนันที่ คสือ ปลา และสนัตวรตลางๆทรีที่อยยใล นนทรา พระองครยนังทรงสรข้างพวกนกใน
ทข้องฟข้าในวนันทรีที่หข้าดข้วย
21 พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างปลาวาฬใหญผ่ บรรดาสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตแหวกวผ่ายไปมาตามชนรดของ
มนนเกรดขขนั้นบรรบรรณค์ในนนนั้านนนั้น และบรรดาสนตวค์ทมีริ่มมีปมีกตามชนรดของมนน พระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าดมี การ
เอลยถขง “ปลาวาฬใหญล” เปกนสธิที่งทรีที่นลาสนใจ คทาทรีที่แปลวลา ปลาวาฬ (ทนันนรยร์น) ถยกแปลในทรีที่อสืที่นของ
พระคนัมภรีรรเดธิมวลามนังกร งย หรสือ สนัตวรประหลาดในทะเล หนขที่งในความหมายตามพจนานรุกรมกกคอสื
พวกไดโนเสารร แนลนอนวลานรีที่เปกนตอนทรีพที่ วกมนันถยกสรข้างขขรนมา อรีกครนัรงทรีที่ในวนันนรีรพวกนกใน
ทข้องฟข้ากกถยกสรข้างขขรนดข้วย นรีที่กอก รีกครนัรงทรีที่การสสืบพนันธรุรของพวกมนันถยกจทากนัดเฉพาะใหข้อยยแล ตลในชนธิด
ของพวกมนันเทลานนัรน
22 พระเจข้าไมลเพรียงทรงเหกนวลาดรีเทลานนัรน พระเจจ้าไดจ้ทรงอวยพรสนตวค์เหลผ่านนนั้นวผ่า "จงมมีลรก
ดกและทวมีมากขขนั้น ใหจ้นนนั้าในทะเลบรรบรรณค์ไปดจ้วยสนตวค์ และจงใหจ้นกทวมีมากขขนั้นบนแผผ่นดรน" สนัตวรทรีที่
ไมลไดข้เลรีรยงลยกดข้วยนมเหลลานรีรจขงถยกพระเจข้าบนัญชาใหข้ออกลยกหลานอยลางมากมายในทะเลและใหข้
นกทวรีมากขขรนทนัวที่ แผลนดธินโลก

23 มมีเวลาเยก็นและเวลาเชจ้าเปก็นวนนทมีริ่หจ้า วนันทรีหที่ ข้าแหลงการเนรมธิตสรข้างจขงจบลงดข้วยประการ
ฉะนรีร โดยหมายเหตรุอรีกครนัรงถขงลทาดนับกลอนหลนังของเวลาเยกนและเวลาเชข้า
ปฐก 1:24-25
พระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้แผผ่นดรนโลกเกรดสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตตามชนรดของ
มนน สนตวค์ใชจ้งาน สนตวค์เลมืนั้อยคลาน และสนตวค์ปผ่าบนแผผ่นดรนโลกตามชนรดของมนน " กก็เปก็นดนงนนนั้น วนันทรีที่
หกแหลงการเนรมธิตสรข้างถยกแบลงออกเปกนการเนรมธิตสรข้างสองสล วนใหญลๆ ประการแรก พระเจข้า
ทรงสรข้างสธิที่งทรีที่เหกนไดข้ชดนั วลาเปกนสนัตวรเลรีรยงลยกดข้วยนมของแผลนดธินโลก (ถขงแมข้วาล พวกแมลงกกอาจถยก
สรข้างขขรนตรงนรีรดข้วยกกตาม) สนัตวรบกทรุกรยปแบบไดข้ถยกสรข้างขขรน
25 พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างสนตวค์ปผ่าบนแผผ่นดรนโลกตามชนรดของมนน สนตวค์ใชจ้งานตามชนรดของ
มนน และบรรดาสนตวค์ทมีริ่เลมืนั้อยคลานบนแผผ่นดรนโลกตามชนรดของมนน แลจ้วพระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าดมี อรีก
ครนัรงทรีที่แตลละสายพนันธรุร (ชนธิด) ของสนัตวรบกถยกนธิยามอยลางเจาะจง กฎดข้านพนันธรุศาสตรรขนัดขวางมธิใหข้
สายพนันธรุรหนขที่งวธิวฒ
นั นาการหรสือกลายพนันธรุรเปกนอรีกสายพนันธรุรหนขงที่ เมสืที่อพระเจข้าทรงเสรกจสธิร นพระราช
กธิจในการเนรมธิตสรข้างของพระองครในสล วนนรีร พระองครกทก รงเหกนวลาดรี
ปฐก 1:26-27
และพระเจจ้าตรนสวผ่า "จงใหจ้พวกเราสรจ้างมนอษยค์ตามแบบฉายาของ
พวกเรา ตามอยผ่างพวกเรา และใหจ้พวกเขาครอบครองฝรงปลาในทะเล ฝรงนกในอากาศ และสนตวค์ใชจ้
งาน ใหจ้ครอบครองทนริ่วทนนั้งแผผ่นดรนโลก และบรรดาสนตวค์เลมืนั้อยคลานทมีริ่คลานไปมาบนแผผ่นดรนโลก"
พระราชกธิจแหลงการเนรมธิตสรข้างสล วนทรีสที่ องในวนันทรีที่หกนรีรคสือ การทรงสรข้างมนรุษยร ใหข้เราสนังเกตวลา
พระเจข้าตรนัสวลา “จงใหข้พวกเราสรข้างมนรุษยรตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอยลางพวกเรา” การใชข้คทา
พหยพจนรอรีกครนัรงกกสสืที่อถขงความเปกนพหยพจนรภายในเทวสภาพ (นนันที่ คสือ ตรรีเอกานรุภาพ) ตามแบบ
ฉายาของพระเจข้าและตามอยลางพระองครนร นันกกสสืที่อความหมายทรีที่ลขกซขรงหลายประการ แนลนอนวลามนัน
หมายถขงการทรีมที่ นรุษยรนร นันไดข้ถยกสรข้างฝลายวธิญญาณตามแบบของพระเจข้า เรามรีเชาวนรปนัญญา
เจตจทานง อารมณรตลางๆ และสทานขกผธิดชอบทรีที่ถยกประทนับตราดข้วยพระลนักษณะอนันชอบธรรมและ
บรธิสรุทธธิธของพระเจข้า ตลางจากสนัตวรทรงนั หลาย พระเจข้ายนังทรงสรข้างมนรุษยรใหข้มจรี ธิตวธิญญาณดข้วย
นอกจากนรีร พระเจข้าในการทรงสนัพพนัญญยของพระองคร ดข้วยทรงทราบวลาพระบรุตรของพระองครจะ
ทรงสวมพระกายทรีที่สมบยรณรแบบสนักวนันหนขที่ง ยนังทรงออกแบบรล างกายมนรุษยรตามอยลางและฉายา
นนัรนดข้วย เราควรหมายเหตรุเพธิมที่ เตธิมอรีกวลาพระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนรุษยรใหข้มรีอทานาจครอบครอง
อาณาจนักรสนัตวร ตรงขข้ามกนับแนวคธิดในปนัจจรุบนัน มนรุษยรไมลไดข้เปกนเพรียงอรีกสายพนันธรุรหนขงที่ ของสนัตวร

และมนรุษยรกไก มลไดข้มรีศรีลธรรมเทรียบเทลากนับสนัตวรตลางๆดข้วย พระเจข้าทรงสรข้างมนรุษยรใหข้มรีอทานาจ
ครอบครองเหนสืออาณาจนักรสนัตวร พวกมนันถยกสรข้างขขรนสล วนหนขงที่ กกเพสืที่อประโยชนรของมนรุษยร
27 ดนงนนนั้นพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างมนอษยค์ตามแบบพระฉายาของพระองคค์ พระองคค์ไดจ้ทรง
สรจ้างมนอษยค์ขนขนั้ ตามแบบพระฉายาของพระเจจ้า พระองคค์ไดจ้ทรงสรจ้างพวกเขาใหจ้เปก็นชายและหญรง
ขข้อ 27 สรรุปใหข้เหกนภาพลลวงหนข้าถขงการทรีที่พระเจข้าทรงสรข้างทนัรงผยข้ชายและผยข้หญธิง นลาสนใจตรงทรีที่วาล
ไมลมรีการเอลยถขงเพศผยข้และเพศเมรียซขงที่ ชนัดเจนในอาณาจนักรสนัตวรและพสืชแตลอยลางใด อยลางไรกกตาม
พระเจข้าทรงสงวนกระบวนการพธิเศษไวข้ในการทรงสรข้างมนรุษยรเพศหญธิง นอกจากนรีร พระเจข้าไดข้
ทรงสรข้างอาดนัมและเอวา ไมลใชลอาดนัมและสตรีฟ นรีสที่ สืที่อชนัดเจนถขงสองเพศทรีที่แตกตลางกนันและบทบาท
ตามธรรมชาตธิของพวกเขา สามครนัรงในสองขข้อนรีรมรีการกลลาวถขงการทรีมที่ นรุษยชาตธิไดข้ถยกสรข้างขขรน
ตามพระฉายาของพระเจข้า นลาสนใจตรงทรีวที่ าล ในสล วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกนับการทรงสรข้างมนรุษยชาตธินร นัน
พระเจข้ามธิไดข้ตรนัสวลาพวกเขาดรี อยลางไรกกตาม มนรุษยชาตธิกถก ยกรวมอยยดล ข้วยในคทาอวยพรทรีที่ทรงมรีใหข้แกล
สธิที่งทรงสรข้างทนัรงปวงซขที่งถยกพบในขข้อ 31
ปฐก 1:28-31
พระเจจ้าไดจ้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจจ้าตรนสแกผ่พวกเขาวผ่า "จง
มมีลรกดกและทวมีมากขขนั้น จนเตก็มแผผ่นดรน จงมมีอนานาจเหนมือแผผ่นดรนนนนั้น และครอบครองฝรงปลาใน
ทะเล ฝรงนกในอากาศ และบรรดาสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตทมีริ่เคลมืริ่อนไหวบนแผผ่นดรนโลก" ในรยปแบบทรีคที่ ลข้าย
กนับคทาอวยพรของพระองครทรีที่ทรงมรีตลออาณาจนักรสนัตวร พระเจข้าทรงอวยพรมนรุษยชาตธิทรีที่เพธิงที่ ถยกสรข้าง
เสรกจใหมลๆ รายละเอรียดของการทรงสรข้างเอวาจะถยกกลลาวถขงในบทถนัดไป ภาพรวมของการเสรกจ
สธิรนของการทรงสรข้างของพระเจข้าถยกกลลาวถขงตรงนรีร พระเจข้าทรงกทาชนับอาดนัมและเอวาเพธิที่มเตธิมวลา
“จงมรีลยกดกและทวรีมากขขรน จนเตกมแผลนดธิน จงมรีอทานาจเหนสือแผลนดธินนนัรน และครอบครอง”
อาณาจนักรสนัตวร คทาทรีแที่ ปลวลา เตก็ม (มอวเลยร์) ปกตธิแลข้วกกหมายความวลา ‘เตธิมใหข้เตกม’ นรีไที่ มลไดข้
หมายความวลาเตธิมแผลนดธินโลกเดธิมใหข้เตกมซขที่งพระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาไปกลอนหนข้านนัรนและบนัดนรีรกก
ทรงใหข้มรีเผลาพนันธรุรใหมลเกธิดขขรนบนแผลนดธินโลกนนัรน พระองครแคลทรงกทาชนับอาดนัมและเอวาใหข้มรีลยก
หลาน อาดนัมยนังถยกกทาชนับอรีกใหข้มมีอนานาจเหนมือแผลนดธินโลก คทาทรีแที่ ปลวลา มมีอนานาจเหนมือ (คาบนัช) มรี
ความหมายวลา ‘ครอบครอง’ หรสือ ‘ททาใหข้ตกอยยใล ตข้บนังคนับ’ แผลนดธินโลกไมลไดข้เปกนมารดาของเรา
(พระแมลธรณรี) และเราไมลตข้องกราบไหวข้บยชามนันดข้วย มนันไดข้ถยกสรข้างขขรนเพสืที่อประโยชนรสขรุ ของ
มนรุษยรและใหข้มนรุษยรพธิชธิต ในรยปแบบทรีคที่ ลข้ายคลขงกนัน พระเจข้าไดข้ทรงประทานอาณาจนักรสนัตวรและ
พสืชเพสือที่ ประโยชนรของมนรุษยร

29 พระเจจ้าตรนสวผ่า "ดรเถรด เราใหจ้บรรดาตจ้นผนกทมีริ่มมีเมลก็ดซขริ่งอยรผ่ทนริ่วพมืนั้นแผผ่นดรนโลก และ
บรรดาตจ้นไมจ้ซขริ่งมมีเมลก็ดในผลแกผ่เจจ้า ใหจ้เปก็นอาหารแกผ่เจจ้า อาณาจนักรพสืชไดข้ถยกพระเจข้าออกแบบเพสืที่อ
เปกนอาหารของมนรุษยร คทาทรีที่แปลวลา อาหาร คสือ โอคลาหร์
30 สนาหรนบบรรดาสนตวค์ปผ่าบนแผผ่นดรนโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสนตวค์ทมีริ่เลมืนั้อย
คลานทมีริ่มมีชมีวรตบนแผผ่นดรนโลก เราใหจ้บรรดาพมืชผนกเขมียวสดเปก็นอาหาร" กก็เปก็นดนงนนนนั้ นลาสนใจตรง
ทรีที่วาล อาหารดนัรงเดธิมของมนรุษยชาตธินร นันถยกตนัรงใจใหข้เปกนแบบมนังสวธิรนัตธิ เหกนไดข้ชนัดวลา หลนังจากการลข้ม
ลงในความบาปสธิที่งนนัรนกกเปลรีที่ยนไปทนัรงหมด แมข้แตลอาณาจนักรสนัตวรเองกกถยกเปลรีที่ยนแปลงไปเพราะ
ความบาปของมนรุษยร
31 พระเจจ้าทอดพระเนตรบรรดาสรริ่งทมีริ่พระองคค์ไดจ้ทรงสรจ้าง และดรเถรด เปก็นสรงริ่ ทมีริ่ดมียรริ่งนนก มมี
เวลาเยก็นและเวลาเชจ้าเปก็นวนนทมีริ่หก เมสือที่ พระเจข้าทรงถอยหลนังมากข้าวหนขที่งและทอดพระเนตรบรรดา
พระราชกธิจแหลงการทรงสรข้างของพระองคร พระองครกทก รงเหกนวลา “เปกนสธิที่งทรีที่ดรียงธิที่ นนัก” ตลางจาก
แตลละวนันแหลงการทรงสรข้างทรีพที่ ระเจข้าทรงเหกนวลาดรี พระราชกธิจอนันเสรกจสมบยรณรของพระองครนร นัน
รวมๆแลข้วกก “ดรียงธิที่ นนัก” มนันเสรกจสมบยรณรในวนันทรีที่หก
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 2: บททภีที่สองของหนนังสสือปฐมกาลเปป็นสรจุปยล่อของสนัปดาหร์แหล่ง
การทรงสรต้าง โดยเพรมที่ รายละเอภียดตล่างๆเกภีที่ยวกนับการทรงสรต้างมนจุษยร์ผยต้ชายและผยต้หญรงเขต้าไปดต้วย
มภีการเอล่ยถซงสวนเอเดนเปป็นครนังทั้ แรก และมภีการเอล่ยถซงตต้นไมต้แหล่งความรยดต้ ภีและชนัที่วเปป็นครนังทั้ แรกเชล่น
กนัน รายละเอภียดของการทรงสรต้างผยต้หญรงและความสนัมพนันธร์แบบชภีวรตสมรสครนังทั้ แรกกป็ถยกบรรยาย
ถซงดต้วย 'การแบล่งยจุค' อนันแรกของประวนัตรศาสตรร์มนจุษยร์ไดต้เรรมที่ ตต้นขซนทั้ แลต้ว นนัที่นคสือ ชล่วงเวลาทภีที่ไมล่มภี
ความบาป แมต้มนันจะเปป็นชล่วงเวลาทภีที่สนัทั้นอยล่างเหป็นไดต้ชนัดกป็ตาม บางคนเรภียกการแบล่งยจุคนภีวทั้ ล่า ยจุคแหล่ง
ความไรต้เดภียงสา (dispensation of innocence)
ปฐก 2:1
ดนงนมีนั้ฟจ้าและแผผ่นดรนโลกและบรรดาบรรวารกก็ถรกสรจ้างขขนั้นใหจ้สนาเรก็จ
สรรุปยลอของบททรีที่หนขงที่ ถยกกลลาวถขงตรงนรีรในการทรีที่การทรงสรข้างฟข้าสวรรครและแผลนดธินโลกนนัรนเสรกจ
สธิรนลง นนันที่ คสือ เสรกจสมบยรณร ไมลมรีววธิ นัฒนาการตลอเนสืที่องทรีที่เปกนไปไดข้เลย พระราชกธิจแหลงการทรง
สรข้างของพระเจข้านนัรนเสรกจสธิรนลงในวนันทรีที่หก พวกทรีที่เชสืที่อเรสืที่องวธิวฒ
นั นาการและเชสืที่อวลามรีพระเจข้าเสนอ
คทากลลาวอข้างอนันวธิปรธิตทรีที่วาล เดธิมทรีพระเจข้าไดข้ทรงสรข้าง และจากนนัรนกกทรงใหข้กระบวนการวธิวนัฒนา

การเรธิที่เดธิมทรีมททางาน โดยมนันททางานตลอเนสือที่ งมาถขงทรุกวนันนรีร อยลางไรกกตาม แนวคธิดวธิวฒ
นั นาการแบบ
เชสืที่อวลามรีพระเจข้านนัรนกกเปกนการสนนับสนรุนทฤษฎรีวธิวฒ
นั นาการทรีที่เปกนแบบโลกและปราศจากพระเจข้า
รวมถขงสธิที่งทรีถที่ ยกเรรียกอยลางผธิดๆวลาเปกนวธิทยาศาสตรรดข้วย ความโงลเขลาดนังกลลาวไมลเคยมรีมากลอนทรีที่
ชารรลสร ดารรวธินททาใหข้สมมตธิฐานเรสือที่ งวธิวนัฒนาการของเขานนัรนเปกนทรีนที่ ธิยม นอกจากนรีร ขข้อถนัดไปยนัง
กลลาวชนัดเจนดข้วยวลาพระเจข้าทรงจบพระราชกธิจแหลงการทรงสรข้างของพระองครในวนันทรีที่เจกด
ปฐก 2:2-3
ในวนนทมีริ่เจก็ดพระเจจ้ากก็เสรก็จงานของพระองคค์ซขริ่งพระองคค์ไดจ้ทรง
สรจ้างมาแลจ้วนนนั้น และในวนนทมีริ่เจก็ดพระองคค์ทรงพนกการงานทนนั้งสรนั้นของพระองคค์ซงขริ่ พระองคค์ไดจ้ทรง
สรจ้างมาแลจ้วนนนั้น มรีหมายเหตรุอยลางชนัดเจนดข้วยวลาในการเสรกจสธิรนพระราชกธิจแหลงการทรงสรข้างของ
พระองครนร นัน พระเจข้าทรงหยอดพนกจากการงานทนนั้งสรนั้นของพระองคค์ซขริ่งพระองคค์ไดจ้ทรงกระทนามา
แลจ้วนนนั้น สธิที่งทรีที่ไมลไดข้ถยกสสืที่อกกคสือวลา พระเจข้าทรงเหนกดเหนสืที่อยจากพระราชกธิจแหลงการทรงสรข้างของ
พระองคร เพราะวลา “พระผยข้สรข้างทรีที่สรุดปลายแผลนดธินโลก พระองครมธิไดข้ทรงอลอนเปลรีรย หรสือ
เหนกดเหนสืที่อย” (อธิสยาหร 40:28) หากแตลพระราชกธิจแหลงการทรงสรข้างของพระองครนร นันเสรกจ
สมบยรณรในทจุกสรที่งแลข้วตลางหาก ดนังนนัรน พระเจข้าจขงทรง 'นนังที่ เอนหลนัง' โดยรยสข้ ขกพขงพอใจกนับผลงาน
ของพระองคร เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวลาหลนักการเรสืที่องวนันสะบาโตนนัรนกธินความยข้อนกลนับไปถขง
สนัปดาหรแหลงการทรงสรข้างนนัรนเลย พระเจข้าทรงกทาหนดวนันหนขที่งจากเจกดวนันไวข้สทาหรนับการหยรุดพนัก
มาตนัรงแตลตนข้ แลข้ว มนันมรีมากลอนสมนัยพระราชบนัญญนัตขธิ องโมเสสเสรียอรีก
3 พระเจจ้าทรงอวยพระพรวนนทมีริ่เจก็ดและทรงตนนั้งวนนนมีนั้ไวจ้เปก็นวนนบรรสอ ทธรธิ์ เพราะในวนนนนนั้น
พระองคค์ไดจ้ทรงหยอดพนกจากการงานทนนั้งสรนั้นของพระองคค์ซขริ่งพระเจจ้าไดจ้ทรงเนรมรตสรจ้างไวจ้แลจ้วนนนั้น
พระเจข้าจขงทรง “อวยพรวนันทรีเที่ จกดและทรงตนัรงวนันนรีรไวข้เปกนวนันบรธิสรุทธธิธ” หลนักการทรีที่วาล วนันหนขที่งในเจกด
วนันซขงที่ ถยกแยกไวข้ตลางหากจขงถยกพนัฒนาขขรน คทาทรีที่แปลวลา ตนนั้งไวจ้ใหจ้บรรสอทธรธิ์ (คาดนัช) มรีความหมายวลา ถยก
'แยกไวข้ตลางหาก' ความหมายสทาคนัญไมลใชลวาล เปกนวนันทรีที่เจกด แตลเปกนการทรีที่วนนั หนขที่งจากเจกดวนันถยกแยก
ไวข้ตลางหากเพสืที่อการพนักผลอนและสธิที่งตลางๆของพระเจข้าตลางหาก ดนังนนัรน หลนังจากการฟสืร นคสืนพระชนมร
ของพระครธิสตร ครธิสตจนักรยรุคตข้นจขงเปลรีที่ยนวนันบรธิสรุทธธิธประจทาสนัปดาหรจากวนันทรีที่เจกดมาเปกนวนันแรก
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล หลนักการเรสืที่องวนันหนขที่งในเจกดวนันซขที่งถยกแยกตนัรงไวข้ตลางหากเพสืที่อการพนักผลอน
และสธิที่งตลางๆของพระเจข้านนัรนสสืบยข้อนไปถขงรรุลงอรรุณแหลงการเนรมธิตสรข้างเลย
ปฐก 2:4-6
เรมืริ่องราวของฟจ้าและแผผ่นดรนโลกเมมืริ่อถรกเนรมรตสรจ้างนนนั้นเปก็นดนงนมีนั้
ในวนนทมีริ่พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างแผผ่นดรนโลกและฟจ้า นนักอธธิบายพระคนัมภรีรรทมรีที่ รีแนวคธิด

เปธิดกวข้างทางศาสนศาสตรรถสือทรรศนะทรีที่วาล หนนังสสือปฐมกาลเปกนการรวบรวมประเพณรีตลางๆทรีที่
ถลายทอดเปกนลายลนักษณรอนักษรหรสือคทาพยดของชนชาตธิฮรีบรยเกรีที่ยวกนับการเนรมธิตสรข้าง ดนังนนัรน พวกเขา
ถสือทรรศนะทรีที่วาล บททรีที่สองเปกน 'ความเหกนทรีที่สอง' หรสือประเพณรีแบบทางเลสือกของบททรีที่หนขที่ง มรุม
มองดนังกลลาวเปกนคทาสอนนอกรรีตทรีที่มรีพรสืนฐานอยยบล นความพยายามทรีจที่ ะททาลายความสนัตยรจรธิงและ
ความเปกนของแทข้ของหนนังสสือเลลมนรีร บททรีที่สองซขงที่ รวมถขงขข้อเหลลานรีรดวข้ ยเปกนเพรียงการกลลาวซทราแบบ
สรรุปยลอของคทาบรรยายทรีมที่ รีรายละเอรียดมากกวลาของบททรีที่หนขที่ง สล วนหนขงที่ ของขข้อกลลาวหานรีรกคก สือวลา
พระนามของพระเจข้า (เอโลฮธิม) ถยกใชข้ในบททรีที่หนขที่งและพระเยโฮวาหรพระเจข้าถยกใชข้ในบททรีที่สอง
แนลนอนทรีที่พระนามพระเยโฮวาหรถยกใชข้เปกนครนัรงแรกในบททรีที่สอง แตลรายละเอรียดใหมลอสืที่นๆกกเปกน
เชลนนนัรนเหมสือนกนัน เอโลฮธิมออกจะเปกนชสืที่อเรรียกมากกวลา ขณะทรีที่พระเยโฮวาหร (LORD) จรธิงๆแลข้ว
เปกนพระนามของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนร รี นรีที่เปกนการเอลยถขงพระนามของพระเยโฮวาหรเปกนครนัรงแรกใน
พระคนัมภรีรร พระนามอนันดรีเลธิศดนังกลลาวนนัรนมรีความหมายตรงตนัววลา 'พระองครผยข้ทรงเปกนอยย'ล หรสืออาจ
เปกน 'พระองครผยข้ทรงสภาพนธิรนันดรร' มนันเปกนคทาทรีที่แตกออกมาจากคทากรธิยา 'เปกนอยย'ล พระเจข้าทรงเปกน
อยยเล สมอมา ทรงเปกนอยยตล อนนรีรและจะทรงเปกนอยยเล สมอไป
5 บรรดาตจ้นไมจ้ตามทอผ่งนายนงไมผ่เกรดขขนั้นบนแผผ่นดรนโลก และบรรดาผนกตามทอผ่งนายนงไมผ่งอก
ขขนั้นเลย เพราะพระเยโฮวาหค์พระเจจ้ายนงไมผ่ใหจ้ฝนตกบนแผผ่นดรนโลก และยนงไมผ่มมีมนอษยค์ทมีริ่จะทนาไรผ่
ไถนา อยลางไรกกตาม รายละเอรียดใหมลๆของการทรงสรข้างกกถยกพยดถขง ในการทรงสรข้างเมสืที่อแรกเรธิที่ม
นนัรน พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างชนัรนบรรยากาศของแผลนดธินโลกใหข้ฝนไมลตก นรีนที่ ลาจะเชสืที่อมโยงกนับการทรีที่
พระเจข้าไดข้ทรงแยก “นทราซขที่งอยยใล ตข้พรสืนฟข้าจากนทราซขที่งอยยเล หนสือพสืรนฟข้า” นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีมที่ รีการสสืที่อถขง
ความเปกนไปไดข้ของการมรีพรสืนนทราอยยสล ยงเหนสือชนัรนบรรยากาศของแผลนดธินโลก
6 แตผ่มมีหมอกขขนั้นมาจากแผผ่นดรนโลก ทนาใหจ้พมืนั้นแผผ่นดรนเปมียกทนริ่วไป แทนทรีที่จะเปกนเชลนนนัรน
ในสภาพแวดลข้อมทรีเที่ หมสือนเรสือนกระจกของแผลนดธินโลกแบบกขที่งเขตรข้อน ความรข้อนของดวง
อาทธิตยรจขงดขงความชสืรนออกมาจากพสืรนดธินในตอนกลางวนัน และความเยกนของเวลากลางคสืนกกททาใหข้
มนันกลนันที่ ตนัวเปกนหมอกหนาทรีที่เหมสือนนทราคข้างทรุกคสืน สมนัยนนัรนมรีการรดนทราทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินโลกอยลางตลอ
เนสืที่องทจุกวนันเพราะวลา “มรีหมอกขขรนมาจากแผลนดธินโลก และททาใหข้พรสืนแผลนดธินเปรียกชรุลมทนัวที่ ไป” นนันที่
จะดทาเนธินตลอไปจนกวลาจะเกธิดความเปลรียที่ นแปลงในดข้านสภาพอากาศครนัรงใหญลอนนั เปกนผลมาจาก
นทราทลวมโลกในเวลาตลอมา

ปฐก 2:7
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงปนนั้นมนอษยค์ดจ้วยผงคลมีดรน ทรงระบาย
ลมปราณแหผ่งชมีวรตเขจ้าทางจมรกของเขา และมนอษยค์จขงเกรดเปก็นจรตวรญญาณมมีชมีวรตอยรผ่ รายละเอรียด
เพธิที่มเตธิมเกรีที่ยวกนับการทรงสรข้างมนรุษยรถยกกลลาวถขงตรงนรีร คทาทรีแที่ ปลวลา ปนนั้น (ยนัตซารร์) มรีความหมายวลา
'กลอรยป' เหมสือนทรีที่ชลางปนัรนหมข้อจะกลอรยปดธินเหนรียวขขรนมา คทาทรีที่แปลวลา ผงคลมีดรน (อาฟารร์) มรีความ
หมายตรงตนัววลาฝรุลนผงหรสือฝรุลนดธินของพสืรนดธิน บางคนคธิดวลาผงคลรีดธินดนังกลลาวจรธิงๆแลข้วคสือ ดธิน
เหนรียว ในการทรงสรข้างรล างกายของมนรุษยรคนแรก พระเจข้าทรง “ระบายลมปราณแหลงชรีวธิตเขข้าทาง
จมยกของเขา และมนรุษยรจขงเกธิดเปกนจธิตวธิญญาณมรีชรีวธิตอยย”ล คทาฮรีบรยทแรีที่ ปลวลา จรตวรญญาณ (เนเฟช)
ปกตธิแลข้วกกแปลเปกน 'ดวงวธิญญาณ' อยลางไรกกตาม ความหมายทรีที่สทาคนัญกวลากกคสือวลามนรุษยรไดข้กลาย
เปกนผยข้มรีชรีวตธิ เปกนบรุคคลหนขที่ง เปกนสธิที่งทรงสรข้างทรีที่ถยกสรข้างขขรนตามแบบอยลางของพระเจข้า แนวคธิด
ตามพระคนัมภรีรรทรีที่สทาคนัญกวลาเกรีที่ยวกนับ 'จธิตวธิญญาณ' กกมาจากแนวคธิดเรสืที่องลมหายใจหรสือสายลม อาจ
เปกนไดข้วาล ความหมายทรีที่สสืที่อตรงนรีรกคก สือวลา มนรุษยรไดข้กลายเปกนวรญญาณทรีที่มรีชวรี ธิตอยยล พวกนกและสนัตวร
ทรีที่ถยกสรข้างขขรนกลอนหนข้านนัรนลข้วนหายใจทนัรงสธิรน แตลกไก มลมสรี นัตวรชนธิดใดมรีจธิตวธิญญาณแบบมนรุษยรเลย
พระเจข้ามธิไดข้ทรงระบายลมปราณแหลงชรีวธิตเขข้าไปในสนัตวรหลากชนธิดเหลลานนัรน แตลพระองครทรงททา
แบบนนัรนกนับมนรุษยร ความแตกตลางทรีที่ชนัดเจนระหวลางมนรุษยรกบนั สนัตวรกคก สือวลา มนรุษยรมจรี ธิตวธิญญาณและ
ประกอบดข้วยสามสล วนซขที่งตลางจากอาณาจนักรสนัตวรทรีที่ประกอบดข้วยสองสล วนคสือ รล างกายและจธิตใจ
อนันมรีขรีดจทากนัดของสธิที่งมรีชวรี ธิตหลายชนธิด นอกจากนรีร นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีที่มกรี ารเอลยถขงจธิตวธิญญาณ
(เนเฟช) ในพระคนัมภรีรร
ปฐก 2:8-9
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงปลรกสวนแหผ่งหนขริ่งไวจ้ในเอเดนทางทรศ
ตะวนนออก และพระองคค์ไดจ้ทรงใหจ้มนอษยค์ซงขริ่ พระองคค์ไดจ้ทรงปนนั้นมานนนั้นอาศนยอยรผ่ทมีริ่นนนริ่ นรีที่เปกนการ
เอลยถขงสวนเอเดนเปกนครนัรงแรก เหกนไดข้ชนัดเจนวลาสวนนรีรถยกสรข้างขขรนในวนันทรีที่สามและสรีที่ของการ
เนรมธิตสรข้าง คทาทรีแที่ ปลวลา ทางทรศตะวนนออก (เคเดม) กกมรีความหมายไดข้ดวข้ ยวลา 'กลอน' หรสือ 'กลอน
หนข้านนัรน' (เมสืที่อเทรียบกนับการทรีที่กาลเวลาดยเหมสือนเรธิที่มตข้นในทธิศตะวนันออก) ความหมายอาจสสืที่อถขง
เวลาทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงปลยกสวนนนัรนและไมลใชลสถานทภีที่ พระเจข้าทรงวางความสมบยรณรแบบแหลงการ
ทรงสรข้างของพระองคร นนันที่ คสือ มนรุษยร ไวข้ในสวนนนัรน
9 แลจ้วพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงใหจ้บรรดาตจ้นไมจ้ทมีริ่งามนผ่าดรและทมีริ่เหมาะสนาหรนบเปก็นอาหาร
งอกขขนั้นบนแผผ่นดรนโลก มมีตจ้นไมจ้แหผ่งชมีวรตอยรผ่ทผ่ามกลางสวนดจ้วย และมมีตจ้นไมจ้แหผ่งความรรจ้ดมีและรรจ้ชนริ่ว
ในสวนแหลงนรีรพระเจข้าทรงวางพสืชพรรณอนันงดงามทรีสที่ รุดไวข้ นนันที่ คสือ บรรดาตจ้นไมจ้ทมีริ่งามนผ่าดรและทมีริ่

เหมาะสนาหรนบเปก็นอาหาร สวนเอเดนจขงเปกนสถานทรีที่ทงรีที่ ดงามจนแทบลสืมหายใจ แถมยนังเปกนสถาน
ทรีที่ๆมรีอาหารอนันโอชะตามธรรมชาตธิดข้วย พระเจข้าทรงประทานทรุกสธิที่งทรีที่ดรีทรีที่สรุดใหข้แกลอาดนัม มนันเปกน
แดนสรุขารมยรอยลางแทข้จรธิง มรีการเอลยถขง “ตข้นไมข้แหลงชรีวธิต” เปกนครนัรงแรก รวมถขง “ตข้นไมข้แหลงความรยข้
ดรีและชนัวที่ ” ดข้วย มรีการอข้างอธิงถขงตข้นไมข้แหลงชรีวตธิ สธิบครนัรงในพระคนัมภรีรรตลอดทนัรงเลลม การอข้างอธิงเหลลา
นรีรจนัดไดข้เปกนสามประเภท (1) การอข้างอธิงถขงตข้นไมข้ตข้นนรีรในสวนเอเดนในปฐมกาล 2 และ 3 (2) การ
อข้างอธิงถขงหลายครนัรงในหนนังสสือสรุภาษธิตซขที่งเหกนไดข้ชนัดวลาเปกนเชธิงอรุปมาอรุปไมย และ (3) การอข้างอธิง
ถขงสองครนัรงในหนนังสสือวธิวรณรซงขที่ เหกนไดข้ชนัดวลาเปกนการประยรุกตรใชข้ในอนาคต การอข้างอธิงถขงใน
หนนังสสือวธิวรณร 2:7 และ 22:2 ดยเหมสือนจะสสืที่อวลา จะมรีตข้นไมข้แหลงชรีวตธิ อรีกครนัรงในสวรรครซงขที่ จะใหข้
สายนทราแหลงวนัยเยาวรแกลคนเหลลานนัรนทรีที่จะมรีโอกาสไดข้มรีสลวนในตข้นไมข้นร นันในนธิรนันดรรกาล มรีการสสืที่อ
เพธิที่มเตธิมอรีกวลาตข้นไมข้แหลงความรยข้ดแรี ละรยข้ชนัวที่ นนัรนมรีพลนังวธิเศษ ในปฐมกาล 3:22 หลนังจากการลข้มลงใน
ความบาป พระเจข้ากกทรงตนัรงพระทนัยทรีที่จะขนัดขวางมธิใหข้อาดนัมและเอวารนับประทานผลจากตข้นไมข้แหลง
ชรีวธิตดข้วยเกรงวลาพวกเขาจะมรีชวรี ธิตอยยตล ลอดไปเปกนนธิตยร อยลางไรกกตาม ตรงนรีรตข้นไมข้แหลงความรยดข้ รี
และรยข้ชนัวที่ เหกนไดข้ชนัดวลาเปกนเสข้นแบลงเขตฝลายวธิญญาณเพสืที่อทดสอบอาดนัมและเอวา พระเจข้าทรงใชข้มนัน
เพสืที่อเปกนบททดสอบงลายๆในเรสือที่ งความเชสืที่อฟนัง นลาเศรข้าทรีที่ในไมลชข้าพวกเขากกพาล ยแพข้ในบททดสอบ
นนัรน
ปฐก 2:10-14
มมีแมผ่นนนั้าสายหนขริ่งไหลออกจากเอเดนรดสวนนนนนั้ จากทมีริ่นนริ่นไดจ้แยก
ออกเปก็นแมผ่นนนั้าสมีสริ่ าย แมลนร ทาสรีที่สายและสภาพทางภยมธิศาสตรรถยกกลลาวถขงในสล วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกนับสวน
เอเดน เหกนไดข้ชดนั วลาพระเจข้าทรงใหข้มรีแมลนร ทาสายหนขที่งในสวนนนัรนเพสือที่ การรดนทรามนัน (ตรงตนัวคสือ ‘การ
ชลประทาน’) ตรงขข้ามกนับแมลนร ทาสายตลางๆของโลกทรีที่เรารยข้วาล ไหลลงไปในแมลนร ทาสายทรีที่ใหญลกวลาซขที่ง
กกไหลลงไปในแมลนร ทาสายทรีที่ใหญลยธิงที่ กวลาอรีก จนสรุดทข้ายกกไหลลงไปในทะเล แมลนร ทาเหลลานนัรนรอบ
สวนเอเดนททาสธิที่งทรีที่ตรงกนันขข้ามเลย แหลลงของแมลนร ทาสายนนัรนเหกนไดข้ชดนั วลาอยยภล ายในสวนเอเดน เมสืที่อ
มนันไหลออกจากสวนนนัรน มนันกกถยกแบลงออกเปกนแมลนร ทาสายเลกกกวลาสรีที่สายซขที่งไหลแยกออกไปในสรีที่
ทธิศทาง
11 ชมืริ่อของแมผ่นนนั้าสายทมีริ่หนขริ่งคมือปรโชน ซขริ่งไหลรอบแผผ่นดรนฮาวรลาหค์ ทมีริ่นนริ่นมมีแรผ่
ทองคนา 12 ทองคนาทมีริ่แผผ่นดรนนนนนั้ เปก็นทองคนาเนมืนั้อดมี มมียางไมจ้หอม และพลอยสมีนนนั้าขจ้าว 13 ชมือริ่ แมผ่นนนั้า
สายทมีสริ่ องคมือกรโฮน แมผ่นนนั้าสายนมีนั้ไดจ้ไหลรอบแผผ่นดรนเอธรโอเปมีย 14 ชมืริ่อแมผ่นนนั้าสายทมีริ่สามคมือไทกรรส
ซขริ่งไดจ้ไหลไปทางทรศตะวนนออกของแผผ่นดรนอนสซมีเรมีย และแมผ่นนนั้าสายทมีริ่สมีริ่คมือยรเฟรตรส

เราตข้องเขข้าใจวลาแมลนร ทาและประเทศเหลลานรีรมรีอยยใล นสมนัยกลอนโนอาหร นนันที่ คสือ พวกมนันเปกน
ตนัวแทนของสภาพภยมศธิ าสตรรและภยมธิประเทศของพสืรนทรีสที่ ล วนนนัรนของแผลนดธินโลกกล่อนนทราทลวมโลก
ในเวลาตลอมา นทราทลวมโลกทรีที่เกธิดขขรนตลอมาในสมนัยของโนอาหรสลงผลอยลางรรุนแรงจนพสืรนผธิวของทนัรง
แผลนดธินโลกถยกเปลรีที่ยนแปลงไปอยลางมหาศาล ทวรีปตลางๆ ภยเขาทนัรงหลาย บรรดามหาสมรุทร และ
หรุบเขาทรีที่มรีแมลนร ทาตลางๆจขงปรากฏขขรนหลนังจากผลทรีที่ตามมาอนันรรุนแรงทรีที่เกธิดขขรนกนับแผลนดธินโลกเพราะ
เหตรุนร ทาทลวมโลกคราวนนัรน พสืรนผธิวของแผลนดธินโลกในสมนัยกลอนนทราทลวมโลกจขงมรีความแตกตลางใน
ดข้านภยมธิศาสตรรและภยมธิประเทศอยล่างสรทั้นเชรง ดนังนนัรน แมข้วาล ชสืที่อบางชสืที่อของแมลนร ทาและประเทศเหลลานรีร
ทรีที่ถยกเอลยถขงตรงนรีรเหมสือนกนับภยมธิศาสตรรสมนัยหลนังนทราทลวมโลก พวกมนันกกไมลนลาจะใชลอนันเดรียวกนัน
ในความเปกนจรธิงแลข้ว เราไมลทราบจรธิงๆวลาสวนเอเดนอยยทล รีที่ไหน มรีผยข้สนันนธิษฐานวลามนันอยยใล น
เขตแดนของเมโสโปเตเมรีย อยลางไรกกตาม เหตรุผลเดรียวทรีที่สนนับสนรุนทรรศนะนนัรนกกคอสื การเอลยถขง
แมลนร ทายยเฟรตธิสพรข้อมกนับฮธิดเดเคลซขที่งเปกนอรีกชสืที่อสทาหรนับแมลนร ทาไทกรธิส
อยลางไรกกตาม เปกนไปไดข้ยธิงที่ ทรีที่วาล แอลงแมลนร ทาสมนัยหลนังนทราทลวมโลกของแมลนร ทาไทกรธิสและยยเฟ
รตธิสไมลเหลสือเคข้าเดธิมหรสือแมข้แตลททาเลทรีที่ตร นังของมนันในสมนัยกลอนนทราทลวมโลกแลข้ว หากสวนเอเดนอยยล
ในเขตแดนเมโสโปเตเมรียจรธิงๆ มนันกกจะเปกนเชลนนนัรนเพรียงเพราะวลาแมลนร ทาสมนัยหลนังนทราทลวมโลกถยก
ตนัรงชสืที่อเชลนนนัรนโดยเหลลาบรุตรของโนอาหรซขที่งทขกทนักวลามนันเปกนอนันเดรียวกนับสมนัยกลอนนทราทลวมโลก คทา
บรรยายทรีที่ใหข้ไวข้ตรงนรีรลข้วนเปกนสมนัยหลนังนทราทลวมโลกทนัรงสธิรน แตลเรสือของโนอาหรกมก ขรี นาดใหญลเสรีย
จนมนันอาจไมลไดข้ลอยนทราไปเปกนระยะทางไกล และอาจไปจอดอยยไล มลไกลจากจรุดทรีที่มนนั ลอยขขรนเหนสือ
นทรา ดนังนนัรนเราจขงสนันนธิษฐานไดข้วาล สวนเอเดนอาจอยยใล นเขตแดนเมโสโปเตเมรียจรธิงๆกกไดข้
ปฐก 2:15-17
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าจขงทรงนนามนอษยค์ไปอยรใผ่ นสวนเอเดนใหจ้ทนา
และรนกษาสวน ดนังนนัรนในวนันทรีที่หกพระเจข้าจขงทรงใหข้อาดนัมไปอยยใล นสวนนนัรนเพสืที่อดรแลและรนกษาสวน
ความหมายกกคสือ เพสืที่อดยแลสวนนนัรน พระเจข้าทรงประทานงานใหข้อาดนัมผยข้ไมลมบรี าปไดข้กระททา นรีที่
เปกนการสสืที่อครนัรงแรกถขงการทรีที่พระเจข้าทรงสนังที่ ใหข้มนรุษยรปรนนธิบนัตรธิ นับใชข้พระองคร พระเจข้าทรงสรข้าง
มนรุษยรโดยทรงมรีพระประสงครอยยใล นพระดทารธิของพระองคร มนันกกคสือ เพสือที่ ทรีที่จะปรนนธิบนัตธิพระองครใน
การทรงสรข้างของพระองคร คทาทรีแที่ ปลวลา ดรแล (อาบนัด) ในความหมายแบบตรงตนัวทรีที่สรุดกกคสือ
‘ปรนนธิบนัตธิ’ พระเจข้าทรงสรข้างอาดนัมเพสืที่อทรีเที่ ขาจะปรนนธิบนัตพธิ ระองคร อยลางไรกกตาม ไมลมรีการสสืที่อถขง
ความเหนสืที่อยลข้าหรสือความยากลทาบากในการททางานตอนแรกนนัรนเลย

16 พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าจขงทรงมมีพระดนารนสสนริ่งมนอษยค์นนนั้นวผ่า "บรรดาตจ้นไมจ้ทอกอยผ่างใน
สวนเจจ้ากรนไดจ้ทนนั้งหมด พระเจข้ายนังทรงประทานพระบนัญชาแรกของพระองครใหข้แกลเขาดข้วย เราอาจ
หมายเหตรุไดข้วาล พระบนัญชาของพระเจข้านนัรนมรีผาล นมาทางอาดนัมจากนนัรนกกไปยนังเอวา อยลางไรกกตาม
เพราะวลาบททรีที่หนขงที่ ไมลไดข้เอลยถขงการทรงสรข้างเอวา มนันจขงเปกนไปไดข้วาล จรธิงๆแลข้วเอวากกอยยดล ข้วยตอน
ทรีที่พระเจข้าทรงประทานพระบนัญชาแรกของพระองคร รายละเอรียดเกรีที่ยวกนับการทรงสรข้างนางในเวลา
ตลอมาถยกนทาเสนอในขข้อถนัดๆไป ไมลวาล ในกรณรีใด พระเจข้าไดข้ทรงประทานพระบนัญชาแรกของ
พระองครใหข้แกลอาดนัมและผลานทางอาดนัม หากเอวายนังไมลไดข้ถยกสรข้างขขรนในตอนนนัรนจรธิงๆ อาดนัมกก
ตข้องมรีหนข้าทรีที่ในการสล งตลอพระบนัญชาของพระเจข้าแกลนาง อยลางไรกกตาม สถานการณรในการทรง
สรข้างแบบอนันกลอนหนข้ากกเปกนไปไดข้มากกวลา
17 แตผ่ตจ้นไมจ้แหผ่งความรรจ้ดมีและรรจ้ชนริ่วเจจ้าอยผ่ากรนผลจากตจ้นนนนนั้ เปก็นอนนขาด เพราะวผ่าเจจ้ากรนใน
วนนใด เจจ้าจะตายแนผ่ในวนนนนนนั้ " ประการแรกพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้อาดนัม (และเอวาดข้วย) รนับ
ประทานผลของตจ้นไมจ้ทอกอยผ่างในสวนไดข้ตามสบาย (อรีกครนัรงทรีที่อาหารแบบดนัรงเดธิมของมนรุษยรคสือ
พสืชผนัก) อยลางไรกกตาม มรีพระบนัญชาขข้อหนขที่งทรีที่เรรียบงลายและเฉพาะเจาะจง “แตลตข้นไมข้แหลงความรยดข้ รี
และรยข้ชนัวที่ เจข้าอยลากธินผลจากตข้นนนัรนเปกนอนันขาด” ดนังทรีที่ไดข้กลลาวไวข้แลข้วกลอนหนข้านนัรน เหกนไดข้ชนัดวลา
ไมลมรีครุณสมบนัตธิฝลายวธิญญาณหรสือทรีที่เหนสือธรรมชาตธิแฝงอยยใล นผลของตข้นไมข้นร รีแตลอยลางใด พระเจข้า
ทรงวางเสข้นแบลงเขตไวข้สทาหรนับมนรุษยรเทลานนัรน อนันทรีจที่ รธิงแลข้วมนันคสือ ตข้นไมข้แหลงความเชสืที่อฟนังนนันที่ เอง
มนันคสือบททดสอบฝลายวธิญญาณงลายๆสทาหรนับอาดนัมและภรรยาของเขา พระเจข้าแคลเพรียงตรนัสวลา ‘อยลา
กธินผลของตข้นไมข้ตข้นนรีรนะ’
ความเชสืที่อฟนังหรสือการขาดซขที่งความเชสืที่อฟนังพระบนัญชาขข้อนรีรกจก ะนธิยามความรยดข้ รีและรยข้ชนัวที่
พระเจข้าตรนัสวลา ‘อยล่า’ ตลอมาพวกเขากกฝล่าฝสืนคทาสนังที่ โดยไมลเชสืที่อฟนังพระบนัญชาของพระเจข้า นอกจากนรีร
พระเจข้าทรงเตสือนดข้วยวลา “เพราะวลาเจข้ากธินในวนันใด เจข้าจะตายแนลในวนันนนัรน” วลรีสรุดทข้ายนรีรแปลแบบ
ตรงตนัวไดข้วาล ‘เจข้าจะตข้องตายแนลๆ’ สทานวนภาษาฮรีบรยทรีที่ถยกใชข้ตรงนรีรสสืที่อถขงความแนลนอนของความ
ตายนนัรนทรีพที่ ระเจข้าทรงเตสือนลลวงหนข้าแลข้ว กลลาวอรีกนนัยหนขที่งกกคอสื พระเจข้าตรนัสวลา หากเจข้ากธินผลไมข้
นนัรน ในวนันนนัรนเจข้าจะตข้องตายเปกนแนล
ปฐก 2:18
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าตรนสวผ่า "ซขริ่งมนอษยค์นนนั้นอยรผ่คนเดมียวกก็ไมผ่เหมาะ
เราจะสรจ้างผรจ้อ อปถนมภค์ใหจ้เขา" กลนับมาทรีที่บทบรรยายตลอ พระเจข้าตรนัสวลา “ซขงที่ มนรุษยรนร นันอยยคล นเดรียวกก
ไมลเหมาะ เราจะสรข้างผยข้อรุปถนัมภรใหข้เขา” เราไดข้เหกนถขงพระปนัญญาและพระกรรุณาอนันไมลรสยข้ ร ธินสรุดของ

พระเจข้า พระองครทรงเขข้าใจถขงความตข้องการของมนรุษยรผยข้ทพรีที่ ระองครไดข้ทรงสรข้างขขร นมาและทรงรยข้
วลาเขาจทาเปกนตข้องมรีเพสืที่อนคยลคธิดทรีที่จะคอยอยยเล ครียงขข้างและชลวยเหลสือเขา วลรีทรีที่วาล “ผยข้อปรุ ถนัมภรใหข้เขา”
จรธิงๆแลข้วแปลมาจากคทาวลา เอเซอรร์ ซขที่งมรีความหมายงลายๆวลา ‘ความชลวยเหลสือ’
ปฐก 2:19-20
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงปนนั้นบรรดาสนตวค์ในทอผ่งนา และบรรดานก
ในอากาศจากดรน แลจ้วจขงพามายนงอาดนมเพมืริ่อดรวผ่าเขาจะเรมียกชมืริ่อพวกมนนวผ่าอะไร อาดนมไดจ้เรมียกชมืริ่อ
บรรดาสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตอยผ่างไร สนตวค์กก็มมีชมืริ่ออยผ่างนนนั้น อรีกครนัรงทรีตที่ รงนรีรมรีการออกนอกเรสืที่องเลกกนข้อย หนขงที่
ในงานแรกๆทรีที่ทรงมอบหมายใหข้แกลอาดนัมกกคสือ การตนัรงชสืที่อสนัตวรปรีกและสนัตวรบกทรีที่พระเจข้าไดข้ทรง
สรข้างขขรนแลข้ว
20 อาดนมไดจ้ตนนั้งชมืริ่อบรรดาสนตวค์ใชจ้งาน บรรดานกในอากาศ และบรรดาสนตวค์ในทอผ่งนา แตผ่วผ่า
สนาหรนบอาดนมยนงไมผ่พบผรจ้อ อปถนมภค์ เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ไมลมกรี ารกลลาวถขงสนัตวรทะเล อาดนัมอาจตนัรง
ชสืที่อสนัตวรทะเลหลนังจากทรีที่เอวาไดข้ถยกสรข้างขขรนแลข้ว แมข้วาล มรีกลลาวไวข้อรีกครนัรงวลา “แตลวาล สทาหรนับอาดนัมยนัง
ไมลพบผยข้อรุปถนัมภร”
ชสืที่อ อาดนัม (ออว ดอวร์ม) ถยกใชข้เปกนครนัรงแรกในขข้อ 19 มนันมรีความหมายตรงตนัววลา ‘มนรุษยร’
มนันเปกนคทาฮรีบรยคทาเดรียวกนับทรีที่ถยกใชข้มาตลอดในบททรีที่ 1 และ 2 เพสือที่ หมายถขง ‘มนรุษยร’ เอวาไมลไดข้ถยก
เรรียกโดยชสืที่อของนางจนกวลาจะถขงปฐมกาล 3:20
ปฐก 2:21-22
แลจ้วพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงกระทนาใหจ้อาดนมหลนบสนรท และเขาไดจ้
หลนบสนรท พระองคค์จขงทรงชนกกระดรกซมีริ่โครงอนนหนขงริ่ ของเขาออกมา และทรงกระทนาใหจ้เนมืนั้อทมีริ่
ซมีริ่โครงตรดกนน แมข้วาล พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างทนัรงเพศชาย (เพศผยข้) และเพศหญธิง (เพศเมรีย) แลข้ว เหกนไดข้
ชนัดวลาพระองครทรงสรข้างผยข้ชายกลอนในสล วนของการทรงสรข้างมนรุษยร ดย 1 ทธิโมธรี 2:13 คราวนรีรตลอมา
ในวนันทรีที่หก พระเจข้ากกทรงสรข้างผยข้หญธิงขขรนโดยเอากระดยกซรีที่โครงอนันหนขที่งออกมาจากสรีขข้างขอ
งอาดนัม มรีผยข้เสนอความหมายของการทรีพที่ ระเจข้าทรงเอาซรีที่โครงออกมานนัรนวลาผยข้หญธิงถยกสรข้างขขรนเพสืที่อ
ทรีที่จะอยยเล ครียงขข้างผยข้ชาย นรีที่จขงสสืที่อถขงการเปกนเพสืที่อนคยลคธิดมธิตรคยลกายและการชลวยเหลสือกนันและกนัน
22 กระดรกซมีโริ่ ครงซขริ่งพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าไดจ้ทรงชนกจากชายนนนนั้ พระองคค์ทรงสรจ้างใหจ้
เปก็นหญรงคนหนขริ่ง และทรงนนาเธอมาใหจ้ชายนนนนั้ บางสธิที่งทรีที่เรรียบงลายอยลางกระดยกซรีที่โครงชธิรนหนขที่ง
บรรจรุรหนัสพนันธรุกรรมทนัรงหมดทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสรข้างขขรนแลข้วในอาดนัม พระองครทรงถลายโอนรหนัส
พนันธรุกรรมเขข้าไปในผยข้หญธิงคนแรกอยลางเหนสือธรรมชาตธิ

ปฐก 2:23-24
อาดนมจขงวผ่า "บนดนมีนั้ นมีเริ่ ปก็นกระดรกจากกระดรกของเรา และเนมืนั้อจาก
เนมืนั้อของเรา จะตจ้องเรมียกเธอวผ่าหญรง เพราะวผ่าหญรงนมีนั้ออกมาจากชาย รากฐานแหลงสถาบนันมนรุษยร
อยลางแรกจขงไดข้ถยกกลอรยปขขรนแลข้ว ทนัรงบข้านและชรีวธิตสมรสตลางเปกนสถาบนันทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนา
ขขรน เราควรหมายเหตรุดข้วยวลานรีที่เปกนสถาบนันแรกทรีที่ถยกกลอรยปขขรนโดยพระเจข้า ความเกลาแกลของมนันนนัรน
สสืที่อถขงความสทาคนัญของมนัน กลอนพระเจข้าทรงสรข้างสถาบนันมนรุษยรอนันอสืนที่ ๆ พระองครไดข้ทรงสรข้าง
ความสนัมพนันธรแบบบข้านและชรีวธิตสมรส มนันเปกนกข้อนอธิฐกลออาคารขนัรนพสืรนฐานทรีสที่ รุดของสนังคม
24 เหตอฉะนนนั้นผรชจ้ ายจะจากบรดามารดาของเขา จะไปผรกพนนอยรผ่กบน ภรรยา และเขาทนนั้งสอง
จะเปก็นเนมืนั้ออนนเดมียวกนน" ดนังทรีพที่ ระเยซยไดข้ทรงยกคทาพยดไปในมนัทธธิว 19:5 รยปแบบของชรีวธิตมนรุษยร
ไดข้ถยกกลอตนัรงขขรนแลข้วกลอนทรีที่สนัปดาหรแหลงการทรงสรข้างเสรกจสธิรนเสรียอรีก มนันเปกนพระประสงครของ
พระเจข้ามาตลอดทรีที่ผยข้ชายจะเตธิบโต ออกจากบข้าน หาภรรยา และไปผยกพนันอยยกล บนั นาง คทากรรีกทรีที่ใชข้
ในพระคนัมภรีรรใหมลทยรีที่ กคทาวลาผรกพนนตรงนรีรมครี วามหมายวลาถยกตธิดกาวหรสือถยกเชสืที่อมเขข้าไวข้ดข้วยกนัน
ความถาวรของสายใยแหลงความสนัมพนันธรแหลงชรีวธิตคยลจขงถยกสถาปนาขขรนมาตนัรงแตลการเรธิที่มตข้นของ
เวลาแลข้ว วลรีทรีที่กลลาวถขง “เนสืรออนันเดรียวกนัน” ไมลเพรียงสสืที่อถขงการมรีความสนัมพนันธรทางเพศภายในชรีวธิต
สมรสเทลานนัรนแตลยนังสสืที่อถขงความเปกนอนันหนขที่งอนันเดรียวกนันโดยรวมระหวลางสามรีกบนั ภรรยาดข้วย
ปฐก 2:25
เขาทนนั้งสองยนงเปลมือยกายอยรผ่ ผรชจ้ ายและภรรยาของเขายนงไมผ่มมีความ
อาย ขข้อเทกจจรธิงทรีที่วาล อาดนัมกนับเอวายนังไมลมครี วามอายเพราะความเปลสือยเปลลาของพวกเขากกสสืที่อถขง
ความไรข้เดรียงสาของมนรุษยชาตธิกลอนความบาปเขข้ามา
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 3: ในปฐมกาล 3 มภีบนันทซกเกภีที่ยวกนับการเขต้ามาของความบาปสยล่
ภายในมนจุษยชาตรและผลทภีที่ตามมาตล่างๆอนันนล่าเศรต้าของมนันไมล่ใชล่สคาหรนับอาดนัมและเอวาเทล่านนัทั้น
แตล่สคาหรนับทจุกคนทภีที่สสืบเชสืทั้อสายมาจากพวกเขาดต้วย แมต้วล่าพญามารไมล่ไดต้ถยกกลล่าวถซงอยล่างเจาะจง
ในบทนภีทั้ มนันกป็ถยกสสืที่อถซงอยล่างชนัดเจนในรยปของงยนนัทั้น สรที่งทภีที่ไมล่ไดต้ถยกเลล่าในหนนังสสือปฐมกาลคสือ ทภีที่มา
ของซาตาน การลต้มลงของมนัน และเหตจุการณร์นนัทั้นเกรดขซทั้นเมสือที่ ไร เหป็นไดต้ชนัดวล่าการทรงสรต้างมนันรวม
ถซงเหลล่าทยตสวรรคร์ทภีที่เหลสือเกรดขซทั้นในชล่วงสนัปดาหร์แหล่งการเนรมรตสรต้างนนัทั้น

เหตจุการณร์ตล่างๆในบททภีที่ 3 เกรดขซทั้นตล่อมาโดยไมล่ระบจุเวลาทภีที่ชนัดเจน เหป็นไดต้ชนัดวล่าการกบฏ
ของซาตานตล่อพระเจต้าไดต้เกรดขซทั้น ณ เวลาใดเวลาหนซที่งในชล่วงระหวล่างสนัปดาหร์แหล่งการเนรมรตสรต้าง
นนัทั้นกนับเหตจุการณร์เหลล่านนัทั้นในปฐมกาล 3 เราไมล่ทราบวล่าเหตจุการณร์ทนัทั้งสองมภีชวล่ งเวลาหล่างกนันเทล่าใด
ปฐก 3:1
งรนนนั้นเปก็นสนตวค์ทมีริ่ฉลาดกวผ่าบรรดาสนตวค์ในทอผ่งนาซขริ่งพระเยโฮวาหค์
พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างไวจ้ มนนกลผ่าวแกผ่หญรงนนนั้นวผ่า "จรรงหรมือทมีริ่พระเจจ้าตรนสวผ่า `เจจ้าอยผ่ากรนผลจาก
ตจ้นไมจ้ทอกชนรดในสวนนมีนั้'" มรีการกลลาวถขงงยนร นนั และความเหลรีที่ยมจนัดของมนัน เราอาจไดข้ขอข้ สรรุปหลาย
ประการ (1) งยนร นนั มรีรปย รล างทรีที่แตกตลางจากทรีที่เราพบเหกนในปนัจจรุบนัน นรีสที่ สืที่อวลาเดธิมทรีมนนั ยสืนตนัวตรง (2)
เหกนไดข้ชนัดวลาเอวาเคยตธิดตลอสนัมพนันธรกบนั งยนร นันมากลอน นางจขงททาตนัวสบายๆกนับมนัน (3) นรีที่สสืที่อดข้วยวลา
ซาตานใชข้วธิธรีใดวธิธรีหนขที่งในการเขข้าสธิงงยนร นันและพยดครุยผลานมนัน (บางคนเกธิดคทาถามวลาสนัตวรอสืที่นๆกลอน
การลข้มลงในความบาปนนัรนพยดไดข้หรสือไมล เพราะวลาเอวาไมลตกใจเลยกนับการทรีที่งยตวนั หนขที่งพยดกนับนาง)
(4) เราอาจอนรุมานไดข้วาล ซาตานซขที่งถยกขนับลงมายนังแผลนดธินโลกหลนังจากการลข้มลงของมนันไดข้รนับรยป
รล างเปกนงย
ในวธิวรณร 12:9 และ 20:2 พญามารถยกสสืที่อวลาเปกนงยตวนั หนขที่งมาตลอด ขข้ออข้างอธิงดนังกลลาวดย
เหมสือนจะเปกนคทาบรรยายมากกวลาทรีที่จะเปกนคทาพยดเปรรียบเทรียบ หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง เราอาจ
สนันนธิษฐานไดข้วาล เอวาจขงทราบวลาเกธิดอะไรขขรนกลอนหนข้านนัรนในสวรรครกบนั ซาตาน และมนันไดข้กลาย
มาเปกนอะไร และรยปรล างของมนันทรีที่เปกนงย อยลางไรกกตามนนันที่ กกเปกนเพรียงการสนันนธิฐาน ไมลวาล ในกรณรี
ใด สธิที่งทรีที่ชดนั เจนกกคสือวลา ซาตานพยดกนับเอวาผลานสนัตวรตนัวหนขที่งทรีที่เรรียกวลางยในสวนนนัรน
มนันมรีความหมายสทาคนัญมากๆทรีที่การตธิดตลอสนัมพนันธรในเบสืรองตข้นของมนันกนับเอวานนัรนคสือ การ
หวลานความสงสนัย ซาตานเปกนผยข้กลอใหข้เกธิดความสงสนัยมาโดยตลอด มนันถามเอวาอาจแบบไมลอยาก
จะเชสืที่อหนลอยๆวลา “จรธิงหรสือทรีที่พระเจข้าตรนัสวลา `เจข้าอยลากธินผลจากตข้นไมข้ทรุกชนธิดในสวนนรีร'” สธิที่งทรีที่ดย
เหมสือนถยกสสืที่อกกคสือวลา ซาตานตนัรงคทาถามความดรีงามของพระเจข้าในการทรีที่ทรงปฏธิเสธมธิใหข้เอวาไดข้เขข้า
ถขงตข้นไมข้ทรีที่ดรีขนาดนนัรน ความคธิดทรีที่ถยกสสืที่อออกมากกคสือวลา ‘เจข้าจะบอกจรธิงๆหรสือวลา พระเจข้าไมลยอม
ใหข้เจข้ากธินผลของทรุกอยลางในสวนนรีรนละ พระองครคงลทาเอรียงกนับเจข้านลาดยเลยนะ’
ซาตานเรธิที่มตข้นคทาเทศนาของมนันกนับเอวาโดยหาโอกาสทรีที่จะททาใหข้เกธิดชลองวลางระหวลางนาง
กนับพระเจข้า มนันยนังหวลานเมลกดพนันธรุรแหลงความสงสนัยเพธิมที่ เขข้าไปอรีกเพสืที่อใหข้บรรลรุผลลนัพธรทรีที่วาล “เจข้า
เชสืที่อสธิที่งทรีพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้วไดข้จรธิงๆหรสือ” กลยรุทธรของมนันไมลไดข้เปลรีที่ยนไปเลยจนถขงปนัจจรุบนัน
เหกนไดข้ชนัดวลาซาตานตนัรงคทาถามเกรีที่ยวกนับพระวจนะและบรรดาถข้อยคทาของพระเจข้าเมสืที่อมนันถามวลา

“จรรงหรมือทมีริ่พระเจจ้าตรนสวผ่า” คทาถามนนัรนมรีตลอเนสืที่องมาจนถขงทรุกวนันนรีรในรยปของการวธิจารณรตข้นฉบนับ
พระคนัมภรีรรแบบทรีที่ละทธิรงความจรธิงไปแลข้ว
ปฐก 3:2-3
หญรงนนนั้นจขงกลผ่าวแกผ่งรวผ่า "ผลของตจ้นไมจ้ชนรดตผ่างๆในสวนนมีนั้เรากรน
ไดจ้ 3 แตผ่ผลของตจ้นไมจ้ตจ้นหนขริ่งซขริ่งอยรผ่ทผ่ามกลางสวน พระเจจ้าตรนสวผ่า `เจจ้าอยผ่ากรนหรมือแตะตจ้องมนน
มรฉะนนนั้นเจจ้าจะตาย'"
การมรีสลวนสมรยรข้ ล วมคธิดของเอวากนับซาตานนนัรนปรากฏชนัดเจนในทนันทรีในการทรีนที่ างจงใจ
บรดเบสือนสธิที่งทรีพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว แมข้วาล พระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้วกลอนหนข้านนัรนวลา “ผลของตข้นไมข้
ตข้นหนขที่งซขงที่ อยยทล ลามกลางสวน พระเจข้าตรนัสวลา `เจข้าอยลากธิน” พระเจข้ากกมธิไดข้ตรนัสวลา “หรสือแตะตข้อง
มนัน” เอวาจงใจบธิดเบสือนพระวจนะของพระเจข้าโดยการเพธิที่มคทาเขข้าไป มนันเหมสือนกนับวลานาง
ผสมโรงรล วมกนับซาตานโดยกลลาววลา ‘ใชล พระเจข้าตรนัสวลาเราแตะตข้องมนันไมลไดข้ดข้วยซทรา’ นรีสที่ สืที่อถขง
ความคธิดทรีวที่ าล พระเจข้าชลางไมลยรุตธิธรรมเอาเสรียเลยและใจรข้ายกนับนางจรธิงๆในการปฏธิเสธมธิใหข้พวกเขา
เขข้าถขงตข้นไมข้แหลงความรยดข้ รีและรยข้ชนัวที่ นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีที่กลยรุทธรของซาตานชลางคลข้ายคลขงอยลางเหลสือเชสืที่อ
กนับวธิธรีทรีที่มนันททางานแมข้ในปนัจจรุบนัน
ปฐก 3:4
งรจขงกลผ่าวแกผ่หญรงนนนั้นวผ่า "เจจ้าจะไมผ่ตายแนผ่ คราวนรีรซาตานจขงใชข้การ
หลอกลวงแบบตรงๆ งรจขงกลผ่าวแกผ่หญรงนนนั้นวผ่า "เจจ้าจะไมผ่ตายแนผ่ นนันที่ เปกนคทาโกหกซขที่งๆหนข้าและ
มนันกกรดยข้ รี กระนนัรน วรธภีการทคางานของพญามารตนัรงแตลวนนั นนัรนมาจนถขงทรุกวนันนรีรกยก นังเหมสือนเดธิม มนนเปก็น
ผรจ้ม อสาและเปก็นพผ่อของการมอสา (ยอหรน 8:44)
ปฐก 3:5
เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงทราบวผ่า เจจ้ากรนผลไมจ้นนนั้นวนนใด ตาของเจจ้าจะ
สวผ่างขขนนั้ วนนนนนั้น และเจจ้าจะเปก็นเหมมือนพระทมีริ่รจ้ดร มีรจ้ชร นริ่ว " ซาตานซขที่งรยข้วาล เอวาหลงกลอรุบายอนันชนัวที่ รข้าย
ของมนันแลข้วจขงพยายามทรีที่จะฉรุดนางใหข้ถลทาลขกยธิงที่ กวลาเดธิม โดยการใชข้วธิธรีผสมกนันระหวลางการหลอก
ลวง การบธิดเบสือน และการจรีรจรุดไปทรีคที่ วามเยลอหยธิงที่ มนันบอกนางวลา เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงทราบวผ่า
เจจ้ากรนผลไมจ้นนนั้นวนนใด ตาของเจจ้าจะสวผ่างขขนั้นวนนนนนั้น และเจจ้าจะเปก็นเหมมือนพระทมีริ่รจ้ดร มีรจ้ชร นริ่ว มนันจรีรจรุด
ไปทรีที่ความเยลอหยธิงที่ ของนางโดยสสืที่อเปกนนนัยอยลางหลอกลวงวลา เหตรุผลทรีที่แทข้จรธิงทรีพที่ ระเจข้าไมลอยากใหข้
เจข้ากธินผลจากตข้นไมข้นร นันกกคสือวลา เมสืที่อนนัรนเจข้าจะกลายเปกนใหข้เหมสือนพระองครนละสธิ ซาตานสสืที่ออยลาง
วธิปรธิตวลา พระเจข้าทรงเหกนแกลตนัวจรธิงๆและไมลอยากใหข้เอวา (หรสืออาดนัม) ฉลาดเหมสือนพระองคร
“นนันที่ แหละเหตรุผลทรีที่แทข้จรธิง เอวาเออ๋ย” อรีกครนัรงทรีที่การสรรุปเอาเองกกคสือวลา พระเจข้าไมลยรุตธิธรรมและ

เหกนแกลตนัวในการทรีพที่ ระองครปฏธิเสธมธิใหข้นางไดข้รบนั ทรุกสธิที่งทรีที่ดรี เหกนไดข้ชดนั วลาเอวาหลงเชสืที่อคทาโกหก
ของมนัน
วลรีทรีที่วาล พวกเขาจะไดข้เปกนเหมสือน “พระทรีที่รยข้ดรีรชยข้ นัวที่ ” นนัรนกกเปกนเรสือที่ งตลกรข้าย จนถขงขณะนรีร ทนัรง
เอวาและอาดนัมไมลรอยข้ ะไรเลยเกรีที่ยวกนับความชนัวที่ พวกเขาไดข้เจอแตลความดรีงามของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตลอ
พวกเขา ในแงลวธิปรธิต พญามารกกพดย ถยกอยยสล ล วนหนขงที่ หลนังจากทรีที่มนนั ไดข้ลลอลวงพวกเขาใหข้ททาบาป
แลข้ว พวกเขากกเรธิที่มรยคข้ วามแตกตลางระหวลางความดรีและความชนัวที่ จรธิงๆ อยลางไรกกตาม นนันที่ กกเปกนการ
มองจากมรุมมองของคนบาปและไมลใชลมรุมมองของพระเจข้าผยข้ทรงบรธิสรุทธธิธอยลางไรข้ทรีที่สร ธินสรุด อยลางไร
กกตาม อาดนัมและเอวาไมลมรีวนนั รยข้ถขงความแตกตลางนนัรนเหมสือนทรีพที่ ระเจข้าทรงเขข้าใจเลย หากตอนนนัรน
พวกเขาผลานบททดสอบนนัรน พวกเขากกอาจไดข้รยข้ถขงความแตกตลางนนัรนในแบบทรีที่ชอบธรรมกกไดข้
อยลางไรกกตาม พวกเขาไมลผาล นบททดสอบนนัรนและเรสืที่องราวทรีที่เหลสือกกเปกนประวนัตธิศาสตรรไป
ปฐก 3:6
เมมืริ่อหญรงนนนั้นเหก็นวผ่า ตจ้นไมจ้นนนั้นเหมาะสนาหรนบเปก็นอาหารและมนนงาม
นผ่าดร และตจ้นไมจ้ตจ้นนนนั้นเปก็นทมีริ่นผ่าปรารถนาเพมืริ่อใหจ้เกรดปนญญา หญรงจขงเกก็บผลไมจ้นนนั้นแลจ้วกรนเขจ้าไป
แลจ้วสผ่งใหจ้สามมีของนางดจ้วย และเขาไดจ้กรน มรีลทาดนับเหตรุการณรทรีที่นลาสนใจตรงนรีร ในรยปแบบทรีที่
คลข้ายคลขงอยลางมากกนับ 1 ยอหรน 2:16 และคทาบรรยายเกรีที่ยวกนับโลก เอวา (1) “ตข้นไมข้นร นนั เหมาะ
สทาหรนับเปกนอาหาร” นางพลายแพข้ตลอตนัณหาของเนสืรอหนนัง จากนนัรน (2) นางกกตระหนนักวลา “มนันงามนลา
ดย” และพลายแพข้ตลอตนัณหาของตา สรุดทข้าย (3) นางเหกนวลา “ตข้นไมข้ตข้นนนัรนเปกนทรีนที่ ลาปรารถนาเพสือที่ ใหข้
เกธิดปนัญญา” ในการททาเชลนนนัรน นางจขงพลายแพข้ตลอความเยลอหยธิงที่ แหลงชรีวตธิ ระบบของโลก คสือ การไมล
ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า ความบาป และความไมลเชสืที่อฟนังซขงที่ มรีพรนสื ฐานอยยบล นการกบฏมรีรากเหงข้า
ของมนันในสวนเอเดนนนัรน ตข้นไมข้นร นันชลางเยข้ายวนใจยธิงที่ นนัก มนันมรีครุณคลาในฐานะอาหารอยลางเหกนไดข้
ชนัด มนันสวยงามนลาดย และดยเหมสือนวลามนันเปกนสธิที่งทรีคที่ วรททาจรธิงๆ แมข้แตลงยนร นันกกคดธิ วลามนันเปกนความคธิด
ทรีที่เขข้าทลา
เอวาจขงถยกทดลองเมสือที่ นางถยกตนัณหาของตนัวเองพาไป และกกพาล ยแพข้ตลอตนัณหานนัรน ตนัณหา
นนัรนปฏธิสนธธิขร ขนและนางกกคลอดความบาปออกมา ความบาปทรีที่ไมลซนับซข้อนในสวนเอเดนเปกนเพรียง
ความไมลเชสืที่อฟนังซขที่งถยกกระตรุข้นใหข้เกธิดโดยการกบฏ และถยกลลอใหข้ตธิดกนับโดยตนัณหาของเนสืรอหนนัง
ตนัณหาของตา และความเยลอหยธิงที่ แหลงชรีวธิต ความบาปนนัรนไมลไดข้เกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับเรสืที่องเพศ
เหมสือนทรีพที่ ระศาสนจนักรโรมนันคาธอลธิกสอน ผลไมข้นรนันกกไมลใชลผลแอปเปธิรลดข้วย “หญธิงจขงเกกบผลไมข้
นนัรนแลข้วกธินเขข้าไป แลข้วสลงใหข้สามรีของนางดข้วย และเขาไดข้กธิน”

อนัครสาวกเปาโลกลลาวคทาอธธิบายทรีที่ไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้าไวข้ใน 1 ทธิโมธรี 2:14 วลา
“และอาดนัมไมลไดข้ถยกหลอกลวง แตลผยข้หญธิงนนัรนไดข้ถยกหลอกลวงจขงไดข้ละเมธิด” ดนังนนัรนเหกนไดข้ชนัดวลา เอ
วาถยกลลอใหข้ตธิดกนับโดยการหลอกลวงของซาตาน อยลางไรกกตาม อาดนัมไมลไดข้ถยกลลอใหข้ตธิดกนับ
กระนนัรน เขากกททาตามนางเอวาและเขข้ารล วมในการกบฏและการไมลเชสืที่อฟนังตลอพระเจข้าดข้วย สธิที่งทรีที่ดย
เหมสือนถยกสสืที่อตรงนรีรกคก สือวลา ความบาปของอาดนัมนนัรนรข้ายแรงยธิงที่ กวลา
จะวลาไปแลข้วเอวากกถยกชนักนทาใหข้หลงไป แตลอาดนัมไมลใชล นางททาบาปในระดนับทรีที่รรุนแรงนข้อย
กวลาเพราะถยกหลอกลวง ความบาปของอาดนัมคสือการไมลเชสืที่อฟนังแบบตรงๆ บางคนคาดเดาวลาอาดนัม
ตระหนนักวลาเอวาไดข้ททาอะไรลงไป เขาจขงรล วมวงกนับนางดข้วยเกรงวลาเขาจะถยกทธิรงใหข้อยยลล ทาพนังอรีก
(หรสือดข้วยเกรงวลานางจะตข้องรนับโทษบาปคนเดรียว เขาจขงเขข้ารล วมวงกนับนางดข้วย) ทรรศนะดนังกลลาว
ไมลมรีขข้อสนนับสนรุนตามพระคนัมภรีรร ถขงแมข้วาล มนันจะนลาสนใจกกตาม การแบลงยรุคอนันใหมลจงข ไดข้เรธิที่มตข้น
ขขรนแลข้ว มนรุษยชาตธิไมลไดข้อยยใล นความไรข้เดรียงสาอนันปราศจากบาปอรีกตลอไปแลข้ว ทรุกอยลางหลนังจาก
นนัรนจะเปลรีที่ยนแปลงไปในทางทรีที่แยลลง
ปฐก 3:7
ตาของเขาทนนั้งสองกก็สวผ่างขขนั้น เขาจขงรรจ้วผ่าเขาเปลมือยกายอยรผ่ และเขา
ทนนั้งสองกก็เอาใบมะเดมืริ่อมาเยก็บเปก็นเครมืริ่องปกปรดอวนยวะสผ่วนลผ่างของเขาไวจ้ ดวงตาของพวกเขาทรีที่ถยก
เปธิดออกนลาจะหมายถขงการทรีที่บนัดนรีรพวกเขาไดข้มปรี ระสบการณรกบนั ความชนัวที่ ดข้วยตนัวเองแลข้ว พวกเขา
ไดข้มรีสลวนรล วมในความบาปแบบฉนับพลนันและบนัดนรีรพวกเขากกรยข้ตวนั ดรี ในทนันใดนนัรนความรยสข้ ขกผธิดกกเขข้า
มา ถขงแมข้วาล กลอนหนข้านนัรนพวกเขาไมลเคยคธิดถขงความเปลสือยเปลลาของตนมากลอนเลย แตลอยยดล รีๆพวก
เขากกรนับรยข้ถงข มนันไดข้ดข้วยตนัวเอง พวกเขาจขงททาเครสือที่ งปกปรดสทาหรนับตนัวเอง คทาทรีที่แปลวลา เครมืริ่องปกปรด
(คากอเร) มรีความหมายตรงตนัววลา ผข้าเตรีที่ยว หรสือเครสือที่ งแตลงกายทรีที่มไรี วข้ปกปธิดอวนัยวะเพศของตนเอง
แมข้วาล เหกนไดข้ชนัดวลาความบาปของพวกเขานนัรนไมลมเรี รสืที่องทางเพศมาเกรีที่ยวดข้วยเลย แตลพรข้อมกนับการ
เขข้ามาของความบาป การเปธิดเผยอวนัยวะสล วนลนับของพวกเขากกกลายเปกนทรีที่มาของความอนับอาย
และความขายหนข้า แมข้วาล พวกเขาเปกนสามรีภรรยากนันและเจอกนับพระเจข้าเปกนประจทากกตาม บนัดนรีร
พวกเขากกรสยข้ ขกอายทรีที่จะพบพระองครในสภาพนนัรน ความรยสข้ ขกผธิดอนันเกธิดจากความบาปของพวกเขา
ไดข้เปลรีที่ยนแปลงชรีวธิตของพวกเขาแลข้ว
ปฐก 3:8
ในเวลาเยก็นวนนนนนั้นเขาทนนั้งสองไดจ้ยรนพระสอ รเสมียงของพระเยโฮวาหค์
พระเจจ้าเสดก็จดนาเนรนอยรผ่ในสวน อาดนมและภรรยาของเขาซผ่อนตนวจากพระพนกตรค์ของพระเยโฮวาหค์
พระเจจ้าทผ่ามกลางตจ้นไมจ้ตผ่างๆในสวนนนนั้น เวลาเยกนวนันนนัรนแปลตรงตนัวไดข้วาล “ความเยกนของชลวง

กลางวนัน” นรีที่สสืที่อวลากลอนหนข้านนัรนเขาทนัรงสองไดข้ดทาเนธินและพยดครุยกนับพระเจข้าอยลางมรีสามนัคครีธรรมอนัน
สนธิทสนม พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนรุษยรขร ขนเพสืที่อทรีที่เขาจะมรีสามนัคครีธรรมกนับพระองครดวข้ ยความเตกมใจ
อยลางไรกกตาม บนัดนรีรสามนัคครีธรรมดนังกลลาวกกถยกททาลายลงเสรียแลข้ว แมข้วาล อาดนัมและเอวาไมลไดข้ตาย
ฝลายรล างกายในทนันทรีกตก าม แตลความสนัมพนันธรฝลายวธิญญาณของพวกเขากนับพระเจข้ากกตายเสรียแลข้ว (มรี
เหตรุผลใหข้เชสืที่อไดข้วาล มนรุษยรในตอนนนัรนกกถยกททาใหข้เสสืที่อมลงในดข้านรล างกายเชลนกนัน พรข้อมกนับ
กระบวนการของความตายทรีที่อยยภล ายในซขที่งสล งผลเสรียอยลางชข้าๆ นอกจากนรีรมนรุษยรยนังเสสืที่อมลงในดข้าน
ความคธิดดข้วย เหกนไดข้ชดนั วลามนรุษยชาตธิจนถขงทรุกวนันนรีรไมลมขรี รีดความสามารถดข้านเชาวนรปญ
นั ญาอยลาง
ทรีที่เคยมรีกลอนการลข้มลงในความบาป) พรข้อมกนับความรยข้สขกผธิดและความอนับอาย อาดนัมกนับเอวาจขง
ซลอนตนัวใหข้พนข้ จากพระพนักตรรของพระเยโฮวาหรพระเจข้า
ปฐก 3:9-10
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงเรมียกอาดนมและตรนสแกผ่เขาวผ่า "เจจ้าอยรผ่
ทมีริ่ไหน" พระเจข้าทรงทราบวลาพวกเขาไดข้ททาอะไรลงไปและพวกเขาอยยทล รีที่ไหน กระนนัรน พระองครกก
ทรงรข้องเรรียกอาดนัมวลา “เจข้าอยยทล รีที่ไหน”
10 เขาทรลวผ่า "ขจ้าพระองคค์ไดจ้ยนร พระสอ รเสมียงของพระองคค์ในสวน และขจ้าพระองคค์กก็กลนว
เพราะวผ่าขจ้าพระองคค์เปลมือยกายอยรผ่ ขจ้าพระองคค์จขงไดจ้ซผ่อนตนวเสมีย " คทาตอบของอาดนัมนนัรนแสดงใหข้
เหกนอะไรหลายอยลาง นรีเที่ ปกนครนัรงแรกในชรีวธิตของเขาทรีที่เขารยจข้ นักความกลนัว ความเปลสือยเปลลา ความ
รยข้สขกผธิด และความอนับอาย นนันที่ คงเปกนภาพทรีแที่ ปลกตาในสายพระเนตรของพระเจข้ามากๆ สธิที่งทรง
สรข้างทรีที่เคยไรข้เดรียงสาของพระองครบนัดนรีรกาท ลนังซลอนตนัวจากพระองครพรข้อมกนับเครสือที่ งแตลงกายทรีที่ททาเอง
แบบลวกๆทรีพที่ วกเขาททาขขรนเพสืที่อปกปธิดอวนัยวะสล วนลนับของตน
ปฐก 3:11-13
พระองคค์ตรนสวผ่า "ใครไดจ้บอกเจจ้าวผ่าเจจ้าเปลมือยกายอยรผ่ เจจ้าไดจ้กรนผล
จากตจ้นไมจ้นนนั้น ซขริ่งเราสนริ่งเจจ้าไวจ้วผ่าเจจ้าอยผ่ากรนแลจ้วหรมือ" พระเจข้าทรงเรธิที่มการไตลสวนหาความจรธิง
พระองครทรงทราบคทาตอบสทาหรนับทรุกคทาถามทรีที่พระองครตรนัสถามอยยแล ลข้ว อยลางไรกกตาม พระองคร
ทรงเปธิดโอกาสใหข้อาดนัมและเอวาทนับถมตนัวเองตลอพระพนักตรรพระองคร คทาตอบของเขาทนัรงสองเปกน
เรสืที่องปกตธิเหลสือเกธินสทาหรนับความบาปแมข้กระทนังที่ ในปนัจจรุบนัน
พระเจข้าตรนัสถามวลาพวกเขาไดข้รนับประทานผลจากตข้นไมข้นร นันทรีพที่ ระองครทรงสนังที่ หข้ามไวข้แลข้ว
หรสือไมล พระองครทรงเขข้าถขงประเดกนของปนัญหา การปกปธิดของอาดนัมกนับเอวานนัรนเปลลาประโยชนร
มนันอยยตล ลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้าผยข้ทรงสนัพพนัญญยเสมอ

12 ชายนนนนั้ ทรลวผ่า "หญรงซขริ่งพระองคค์ทรงประทานใหจ้อยรผ่กบน ขจ้าพระองคค์นนนนั้ นางไดจ้สผ่งผล
จากตจ้นไมจ้ ขจ้าพระองคค์จขงรนบประทาน" อาดนัมรรีบโทษภรรยาของตนเพสือที่ หนรีความผธิดทนันทรี เหมสือน
กนับเดกกๆทรีที่อยยตล ลอหนข้าผยข้ปกครองทรีที่เขข้มงวด เพสืที่อปนัดความผธิดใหข้พนข้ ตนัว อาดนัมรรีบชรีรนรวธิ ไปทางภรรยา
ของตนและกลลาววลา “ นางไดข้สลงผลจากตข้นไมข้ ขข้าพระองครจขงรนับประทาน” อนันทรีที่จรธิงนรีที่อาจสสืที่อไดข้
วลาในตอนแรกเขาโทษพระเจข้ากลอน ใหข้เราสนังเกตวลาเขาพยดวลา “หญธิงซขที่งพระองครทรงประทานใหข้
อยยกล บนั ขข้าพระองครนร นัน” นรีที่สสืที่อในคทาแกข้ตนัวแบบเปลลาประโยชนรของอาดนัมวลาสรุดทข้ายแลข้วมนันกกเปกน
ความผธิดของพระเจข้า
13 พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าตรนสแกผ่หญรงนนนั้นวผ่า "เจจ้าทนาอะไรลงไป" หญรงนนนั้นทรลวผ่า "งรลผ่อลวง
ขจ้าพระองคค์ ขจ้าพระองคค์จขงรนบประทาน" พระเจข้าจขงทรงหนันไปหาเอวาและตรนัสถามวลา เจจ้าทนา
อะไรลงไป แลข้วนางกกหนันไปโทษงยนร นันและการหลอกลวงของมนัน คทาทรีที่แปลวลา ลผ่อลวง (นาชา) มรี
ความหมายพสืรนๆวลา 'หลอกลวง' กลลาวอรีกนนัยหนขงที่ กกคสือ เอวาแกข้ตนัววลา “พญามารบนังคนับขข้าพระองคร
ใหข้ททาแบบนนัรน” พระเจข้าไมลทรงสนพระทนัยคทาแกข้ตนัวของเขาทนัรงสอง
ปฐก 3:14-15
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าตรนสแกผ่งรนนนั้นวผ่า "เพราะเหตอทมีริ่เจจ้าไดจ้กระทนา
เชผ่นนมีนั้ เจจ้าถรกสาปแชผ่งมากกวผ่าบรรดาสนตวค์ใชจ้งาน และบรรดาสนตวค์ในทอผ่งนา เจจ้าจะเลมืนั้อยไปดจ้วยทจ้อง
ของเจจ้า และเจจ้าจะกรนผงคลมีดรนตลอดวนนเวลาในชมีวรตของเจจ้า พระเจข้าทรงตอบสนองโดยการแชลง
สาปงยนร นัน และนรีที่เทลากนับเปกนการแชลงสาปพญามารดข้วย งยนร นันถยกกทาหนดใหข้เลสืรอยไปบนทข้องของมนัน
นนับแตลนร นนั เปกนตข้นมา (นรีที่สสืที่อวลากลอนการลข้มลงในความบาป มนันไมลไดข้เลสืรอยไปบนทข้อง) เราอาจ
อนรุมานไดข้ดข้วยวลาสนัตวรทรุกชนธิดทรีพที่ ระเจข้าทรงสรข้างตลางไดข้รนับผลกระทบจากคทาแชลงสาปนนัรน แตลงย
นนัรนกกถยกแชลงสาปมากกวลาสนัตวรทร นังปวง
15 เราจะใหจ้เจจ้ากนบหญรงนมีนั้เปก็นปฏรปนกษค์กนน ทนนั้งเชมืนั้อสายของเจจ้ากนบเชมืนั้อสายของนาง เชมืนั้อสาย
ของนางจะกระทนาใหจ้หนวของเจจ้าฟกชนนั้า และเจจ้าจะกระทนาใหจ้สจ้นเทจ้าของทผ่านฟกชนนั้า " ความหมาย
สทาคนัญยธิงที่ กวลาอยยใล นการประยรุกตรใชข้ฝลายวธิญญาณและคทาพยากรณรทแรีที่ ฝงอยยใล นขข้อ 15 นรีร จนถขงทรุกวนัน
นรีร ผยข้หญธิงทนัรงหลายกกยนังกลนัวงยอยยล อยลางไรกกตาม การประยรุกตรใชข้ฝลายวธิญญาณของการทรีที่ซาตานมา
ปรากฏในรยปงยนร นันในสวนเอเดนกกเปกนสสืที่อกลางสทาหรนับการเอลยถขงคทาพยากรณรครนัรงแรกเกรีที่ยวกนับ
แผนการทรงไถลของพระเจข้าทรีที่จะเกธิดขขรน แมข้ในยามทรีที่อาดนัมและเอวาไดข้ททาบาปแลข้ว พระเจข้ากกทรง
พรข้อมทรีที่จะมาไถลพวกเขาสนักวนันหนขที่งพรข้อมกนับการกลลาวคทาพยากรณรนร นัน เชสืรอสายของหญธิงนนัรนจะ
ททาใหข้หนัวของงยนร นันฟกชทราสนักวนันหนขที่งถขงแมข้วาล งยนร นันจะททาใหข้สข้นเทข้าของทลานฟกชทรากกตาม คทาภาษา

ฮรีบรยทรีที่แปลวลา ทนาใหจ้ฟกชนนั้า (ชยวพหร์) มรีความหมายไลลตร งนั แตล 'บดขยรีร' ไปจนถขง 'เขข้าฉก' เหมสือนทรีที่งย
กระททา นรีสที่ สืที่อวลาพระเจข้าจะทรงยอมใหข้เอวามรีลยกหลานและเชสืรอสายของนางสรุดทข้ายแลข้วจะบดขยรีร
หนัวของซาตาน ถขงแมข้วาล มนันจะฉกสข้นเทข้าของทลานเหมสือนกนับงยตวนั หนขที่งกลอนทรีที่จะถยกเอาชนะในทข้าย
ทรีที่สรุดกกตาม แนลนอนทรีวที่ าล ซาตานไดข้ททาใหข้สข้นพระบาทขององครพระผยข้เปกนเจข้าของเราฟกชทราจรธิงๆ
โดยการฉกกนัดพระองครดวข้ ยพธิษแหลงความตายเพรียงชนัวที่ คราวบนกางเขนนนัรน อยลางไรกกตาม ในการทรีที่
พระองครทรงฟสืร นคสืนพระชนมร พระองครกทก รงบดขยรีรหวนั ของซาตานและทรงมรีชนัยตลอมนันตลอดกาล
เปาโลเอลยถขงเรสือที่ งนรีรในโรม 16:20 ดย กาลาเทรีย 3:16 เชลนกนัน
ปฐก 3:16
พระองคค์ตรนสแกผ่หญรงนนนั้นวผ่า "เราจะเพรริ่มความทอกขค์ยากใหจ้มากขขนั้น
แกผ่เจจ้าและการตนนั้งครรภค์ของเจจ้า เจจ้าจะคลอดบอตรดจ้วยความเจก็บปวด เจจ้ายนงตจ้องการสามมีของเจจ้า
และเขาจะปกครองเจจ้า" บนัดนรีรพระเจข้าทรงกลลาวคทาแชลงสาปใหข้ตกลงบนเอวา (และผยข้หญธิงทรุกคน
นนับแตลนร นนั เปกนตข้นมา) สทาหรนับการทรีที่นางมรีสลวนในความบาปครนัรงนนัรน พระองครทรงบอกนางวลา “เรา
จะเพธิที่มความระทมทรุกขรใหข้มากขขรนแกลเจข้าและการตนัรงครรภรของเจข้า” คทาทรีแที่ ปลวลา การตนังทั้ ครรภร์ ตรง
นรีรหมายถขงผลลนัพธรของการปฏธิสนธธิ (นนันที่ คสือ การตนัรงครรภร) มากกวลาหมายถขงการปฏธิสนธธิเอง การ
ตนัรงครรภรและระบบสสืบพนันธรุรของผยข้หญธิงนนับแตลนร นนั เปกนตข้นมาจะเปกนประสบการณรทรีที่ไมลนลาอภธิรมยร
สนักเทลาใด นอกจากนรีร “เจข้าจะคลอดบรุตรดข้วยความเจกบปวด”
คทาทรีที่แปลวลา ความเจก็บปวด (เอป็ทเซป็บ) ตรงนรีรหมายถขงความเจกบปวดของการคลอดบรุตร ถขง
แมข้วาล จนถขงตอนนนัรนเอวาไมลเคยมรีลยกมากลอน แตลสที่ งธิ ทรีที่ถยกสสืที่อตรงนรีรกคก สือนางจะมรีความเจกบปวดใน
แบบทรีที่ผยข้หญธิงทรุกคนนนับแตลนร นันเปกนตข้นมาตข้องทนในการคลอดบรุตร สรุดทข้ายพระเจข้าตรนัสเสรธิมวลา
“และเจข้าจะปรารถนาสามรีของเจข้า และเขาจะปกครองเหนสือเจข้า” นรีที่สสืที่อถขงความสนัมพนันธรแบบใหมล
ระหวลางสามรีกบนั ภรรยา เพราะการจงใจหลอกลวงของเอวาในการเรธิที่มตข้นความบาปของมนรุษยร
บนัดนรีรนางจขงตข้องตกอยยภล ายใตข้การนทาของสามรีของนาง เหกนไดข้ชดนั วลา กลอนความบาปเขข้ามา อาดนั
มกนับเอวามรีความสนัมพนันธรแบบเทลาเทรียมกนันมากกวลาทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้หลนังการลข้มลงใน
ความบาป บนัดนรีรพระเจข้าทรงใหข้ผยข้ชายเปกนใหญลในบข้านและทรงบนัญชาภรรยาใหข้นอบนข้อมตลอสามรี
ปฐก 3:17-19
พระองคค์ตรนสแกผ่อาดนมวผ่า "เพราะเหตอเจจ้าไดจ้ฟนงเสมียงของภรรยาเจจ้า
และไดจ้กรนผลจากตจ้นไมจ้ ซขริ่งเราไดจ้สนริ่งเจจ้าวผ่า เจจ้าอยผ่ากรนผลจากตจ้นนนนั้น แผผ่นดรนจขงตจ้องถรกสาปแชผ่ง
เพราะตนวเจจ้า เจจ้าจะตจ้องหากรนบนแผผ่นดรนนนนั้นดจ้วยความทอกขค์ยากตลอดวนนเวลาในชมีวตร ของเจจ้า
สรุดทข้ายพระเจข้าทรงสาปแชลงอาดนัมและการทรีที่เขามรีสลวนในความบาปนนัรน แผลนดธินกกถยกแชลงสาปดข้วย

ขณะทรีที่กลอนหนข้านนัรนแผลนดธินออกพสืชผลอนันดรีโดยทรีที่อาดนัมแทบไมลตข้องลทาบากหรสือออกแรงอะไรเลย
บนัดนรีรแผลนดธินจะไมลใหข้ความรล วมมสือกนับเขาแบบงลายๆแลข้ว
18 แผผ่นดรนจะงอกตจ้นไมจ้ทมีริ่มมีหนามและผนกทมีริ่มมีหนามแกผ่เจจ้า และเจจ้าจะกรนผนกในทอผ่งนา
วนัชพสืชและพวกแมลงทรีที่คอยรนังควานพสืชผลเปกนผลทรีที่ตามมาของคทาแชลงสาปนนัรน (แมข้มธิไดข้มรีบอกไวข้
เชลนนนัรนกกตาม แตลสนัตวรหลายชนธิดกกกลายเปกนสนัตวรนนักลลาและกธินเนสืรอซขที่งเปกนผลทรีที่ตามมาของการลข้ม
ลงในความบาป)
19 เจจ้าจะตจ้องหากรนดจ้วยเหงมืริ่อไหลโซมหนจ้าจนกวผ่าเจจ้ากลนบไปเปก็นดรน เพราะเจจ้ามาจากดรน
เจจ้าเปก็นผงคลมีดรน และเจจ้าจะกลนบไปเปก็นผงคลมีดรน" นนับแตลนร รีเปกนตข้นไปมนรุษยรจะตข้องททางานหนนัก
“เหงสืที่อไหลโซมหนข้า” เพสืที่อทรีที่จะหากธินจากแผลนดธินนนัรน แมข้วาล บรุตรของอาดนัมจะฝลาฝสืนพระบนัญชานรีร
ในภายหลนัง แตลเหกนไดข้ชนัดวลามนันเปกนแผนการของพระเจข้าทรีที่มนรุษยรจะเปกนมนังสวธิรตนั ธิ (กธินแตลผนัก) ตรง
นรีรเขาถยกสนังที่ ใหข้ “กธินผนักแหลงทข้องทรุลง” พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนรุษยรขร ขนจากผงคลรีดธินฉนันใด เขากกจะ
กลนับไปเปกนผงคลรีดธินอรีกฉนันนนัรน นรีที่สสืที่อถขงคทาประกาศของพระเจข้าเรสืที่องความตายทรีที่จะตกกนับพวกเขา
เพราะความบาปของพวกเขา
ปฐก 3:20
อาดนมเรมียกชมืริ่อภรรยาของเขาวผ่าเอวา เพราะวผ่านางเปก็นมารดาของ
บรรดาชนทมีริ่มมีชมีวรต ชสืที่อทรีอที่ าดนัมตนัรงใหข้แกลภรรยาของเขา เอวา มรีความหมายตรงตนัววลา 'ชรีวธิต' หรสือ 'ผยข้
ใหข้ชรีวธิต' บางคนถสือทรรศนะทรีที่วาล เขาตนัรงชสืที่อนางเชลนนนัรนโดยความเชสืที่อ โดยเขาเชสืที่อคทาตรนัสของ
พระเจข้าเพราะวลานางจะใหข้กาท เนธิดเชสืรอสาย (นนันที่ คสือ ลยกหลาน) ตามทรีที่ 3:15 ไดข้กลลาวไวข้ เหกนไดข้ชนัดวลา
ชสืที่อเอวาปรากฏเพรียงสรีคที่ รนัรงในพระคนัมภรีรรทรนังเลลม สองครนัรงในหนนังสสือปฐมกาล (3:20 และ 4:1) และ
สองครนัรงในพระคนัมภรีรใร หมล (2 โครธินธร 11:3 และ 1 ทธิโมธรี 2:13)
ปฐก 3:21-24
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าทรงทนาเสมืนั้อคลอมดจ้วยหนนงสนตวค์แกผ่อาดนมและ
ภรรยาและสวมใสผ่ใหจ้เขาทนนั้งสอง ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงกระททาสามสธิที่งเพราะความบาปของเขาทนัรง
สอง อยลางแรก พระองครทรงใหข้เขาทนัรงสองสวมใสล เสสืรอคลรุมทรีที่ททาจากหนนังสนัตวร นรีที่สสืที่อถขงโลหธิตอนันไรข้
ผธิดทรีที่ถยกททาใหข้หลนังที่ ออกเพสืที่อปกปธิดความเปลสือยเปลลาของพวกเขา ซขที่งกกสสืที่อถขงความบาปของพวกเขา
ดข้วย เสสืรอคลรุมทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้พวกเขานนัรนคงงดงามมากๆจรธิงๆ บางทรีเสสืรอคลรุมทนัรงสองตนัว
นนัรนอาจจะถยกจนัดแสดงในพธิพธธิ ภนัณฑรในสวรรครสนักวนันหนขงที่

22 พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าตรนสวผ่า "ดรเถรด มนอษยค์กลายมาเปก็นเหมมือนผรจ้หนขริ่งในพวกเราทมีริ่รจ้จร นก
ความดมีและความชนวริ่ บนดนมีเนั้ กรงวผ่าเขายมืริ่นมมือไปหยรบผลจากตจ้นไมจ้แหผ่งชมีวรตมากรนดจ้วยกนน และมมี
ชมีวรตนรรนนดรค์ตลอดไป" ประการทรีที่สอง พระเจข้าทรงททาบางอยลางเพสืที่อปข้องกนันมธิใหข้พวกเขาไดข้รนับ
ประทานผลจากตข้นไมข้แหลงชรีวธิต ความหมายกกคสือวลา มนรุษยชาตธิซขที่งอยยใล นอาดนัมและเอวาไดข้กลาย
เปกนเหมสือนพระเจข้าในระดนับทรีที่พวกเขาเขข้าใจความดรีและความชนัวที่ แลข้ว
ความแตกตลางกกคสือวลา พระเจข้าทรงเขข้าใจความบาปจากมรุมมองแหลงความบรธิสรุทธธิธ แตลพวก
เขาเขข้าใจจากมรุมมองแหลงความรยข้สขกผธิด นรีที่สสืที่อวลาหากเขาทนัรงสองไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับประทานผล
จากตข้นไมข้แหลงชรีวธิต พวกเขากกจะมรีชรีวธิตนธิรนันดรรในรล างกายทรีที่เตกมไปดข้วยบาปและเสสืที่อมจากสงลาราศรี
ของพระเจข้า ดข้วยพระเมตตาพระเจข้าจขงทรงขนัดขวางมธิใหข้สที่ธิงนนัรนเกธิดขขรน พระองครทรงมรีวธิธรีทรีที่ดรีกวลา
นนันที่ คสือ การบนังเกธิดใหมลฝลายวธิญญาณซขที่งลงเอยดข้วยรล างกายอนันสมบยรณรแบบและไดข้รนับสงลาราศรีซขที่งจะ
เปกนอยยตล ลอดไปเปกนนธิตยร
23 เหตอฉะนนนั้นพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าจขงทรงใหจ้เขาออกไปจากสวนเอเดน เพมืริ่อทนาไรผ่ไถนา
จากทมีริ่เขากนาเนรดมานนนั้น ประการทรีที่สาม เกรงวลาพวกเขาจะพยายามเขข้าไปรนับประทานผลจากตข้นไมข้
นนัรน พระเจข้าจขงทรงขนับไลลอาดนัมและเอวาออกไปจากอรุทยานสวรรครแหลงเอเดนและตข้นไมข้แหลงชรีวธิต
ความบาปไดข้ททาใหข้พวกเขาสยญเสรียอรุทยานสวรรครทพรีที่ ระเจข้าไดข้ทรงสรข้างไวข้ใหข้พวกเขาไป บนัดนรีร
การเกกบเกรีที่ยวผลของความบาปเรธิที่มปรากฏชนัดเจนอยลางเจกบปวด พวกเขาไมลเพรียงสยญเสรียบข้านของ
ตนไปเทลานนัรน แตลพวกเขายนังตข้องพยายามหาเลรีรยงชรีพดข้วยการปลยกพสืชใหข้งอกจากแผลนดธินทรีที่บนัดนรีรถยก
รนังควานดข้วยวนัชพสืช หนามและแมลงตลางๆดข้วย
24 ดนงนนนั้นพระองคค์ทรงไลผ่มนอษยค์ออกไป ทรงตนนั้งพวกเครร บไวจ้ทางทรศตะวนนออกของสวน
เอเดน และตนนั้งดาบเพลรงซขริ่งหมอนไดจ้รอบทรศทาง เพมืริ่อปจ้องกนนทางเขจ้าไปสรผ่ตจ้นไมจ้แหผ่งชมีวรต นอกจาก
นรีร พระเจข้าทรงตนัรงพวกเครร บซขที่งเปกนทยตสวรรครทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างไวข้ตรงทางเขข้าสวนเอเดนดข้วย
นรีที่เปกนการเอลยถขงพวกทยตสวรรครเปกนครนัรงแรกในพระคนัมภรีรนร อกจากซาตานผยข้เปกนอนัครทยตทรีที่ตก
สวรรครไปแลข้ว เครยบเหลลานรีรมรีหนข้าทรีที่ขนัดขวางมธิใหข้อาดนัมและลยกหลานของเขากลนับมาหรสือเขข้าถขงผล
ของตข้นไมข้แหลงชรีวธิตไดข้ สวนเอเดนถยกททาลายในเวลาตลอมาในเหตรุการณรนร ทาทลวมโลกสมนัยโนอาหร
*****

ภนพรวมของปฐมกนล 4: บททภีที่สภีที่ของหนนังสสือปฐมกาลบนันทซกการเรรที่มตต้นของอารยธรรม
มนจุษยร์ โดยเฉพาะระบบโลกทภีที่ไมล่เอาพระเจต้า 'ศาสนา' แรกทภีที่ละทรทั้งความจรรงปรากฏในบทนภีทั้
พรต้อมกนับการฆาตกรรมครนังทั้ แรกๆ ทต้ายบทนภีทั้มกภี ารกลล่าวถซงจจุดเรรมที่ ตต้นของเชสืทั้อสายทภีที่ดคาเนรนตาม
ทางของพระเจต้าอภีกสายซซที่งจะสสืบทอดตล่อมาจนสจุดทต้ายลงเอยในพระครรสตร์
ปฐก 4:1-2
อาดนมไดจ้สมสรผ่กนบเอวาภรรยาของเขา นางไดจ้ตนนั้งครรภค์ และคลอด
บอตรชมือริ่ คาอรน จขงกลผ่าววผ่า "ขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบชายคนหนขริ่งจากพระเยโฮวาหค์" มรีการบนันทขกเปกนครนัรง
แรกเกรีที่ยวกนับการสมสยลแบบปกตธิของคยลสมรสจนเกธิดเปกนการปฏธิสนธธิและการใหข้กาท เนธิดคาอธิน ชสืที่อนรีร
มรีความหมายตรงตนัววลา 'การครอบครอง' หรสือตามทรีที่บางคนคธิดวลาเปกน 'การไดข้มา' คทาพยดของเอวาทรีที่
วลา ขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบชายคนหนขงริ่ จากพระเยโฮวาหค์ กกมครี วามหมายตามนนัรน
2 นางไดจ้คลอดบอตรอมีกครนนั้งหนขริ่งซขริ่งเปก็นนจ้องชายของเขาชมืริ่ออาแบล อาแบลเปก็นคนเลมียนั้ ง
แกะ แตผ่คาอรนเปก็นคนทนาไรผ่ไถนา บรุตรชายคนทรีที่สองของนางชสือที่ วลา อาแบล ซขที่งมรีความหมายตรงตนัว
วลา 'ลมหายใจ' และบางคนกกอนรุมานวลาเขาเปกนคนทรีที่อยยฝล ลายจธิตวธิญญาณมากกวลาตามความหมาย
ของชสืที่อเขา อาแบลเปกนคนเลรีรยงแกะ ขณะทรีที่คาอธินเปกนคนททาไรล ไถนาหรสือเปกนชาวไรล ชาวสวน
นนันที่ เอง แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ชนัดเจน แตลเหกนไดข้ชนัดวลาเวลาผลานไประหวลางขข้อ 2 และขข้ออสืนที่ ๆทรีตที่ ามมา เดกก
ชายทนัรงสองไดข้เตธิบโตเปกนผยข้ใหญลและประกอบอาชรีพตามทรีที่ตนถนนัด
ปฐก 4:3-5
อยรผ่มาวนนหนขงริ่ ปรากฏวผ่า คาอรนไดจ้นนาผลไมจ้จากไรผ่นามาเปก็นเครมืริ่อง
บรชาถวายพระเยโฮวาหค์ วลรีทรีที่วาล อยรผ่มาวนนหนขริ่ง มรีความหมายตรงตนัววลา 'จรุดจบของหลายวนัน' บาง
คนสนันนธิษฐานวลาอาจหมายถขงตอนสธิรนสนัปดาหร หรสือวนันสะบาโต โดยอาจเปกนวนันสะบาโตพธิเศษ
ไมลวาล ในกรณรีใด ชายทนัรงสองกกรยข้สขกวลาตนจทาเปกนตข้องถวายเครสือที่ งบยชาสนักอยลางแดลองครพระผยข้เปกนเจข้า
มรีผยข้สนันนธิษฐานเพธิมที่ เตธิมอรีกวลาสถานทรีที่แหลงการถวายเครสืที่องบยชาคสือ บรธิเวณหนข้าประตยทางเขข้าสวน
เอเดน ซขที่งเปกนทรีที่ๆพระเจข้ายนังทรงเสดกจมาพบมนรุษยรอยยใล นตอนนนัรน อยลางไรกกตาม ไมลมรีหลนักฐานจาก
พระคนัมภรีรรทรีที่สนนับสนรุนทรรศนะดนังกลลาวอยลางเจาะจงแตลอยลางใด
4 เชผ่นกนนอาแบลไดจ้นนาผลแรกจากฝรงแกะของเขาและไขมนนของแกะ พระเยโฮวาหค์ทรงพอ
พระทนยตผ่ออาแบลและเครมือริ่ งบรชาของเขา เครสือที่ งบยชาของคาอธินคสือ “ผลไมข้จากไรล นา” และอาแบล
“ไดข้นทาผลแรกจากฝยงแกะของเขาและไขมนันของแกะดข้วย”

คทาทรีที่แปลวลา ไขมนน (เคยร์เลบ) มรีความหมายไดข้ดข้วยวลา 'ชนัรนดรีทรีที่สรุด' หรสือ 'ทรีที่อข้วนพรีทรีที่สรุดของ
ฝยง' นรีที่สสืที่อวลาอาแบลนทาสนัตวรตวนั ทรีที่ดรีทรีที่สรุดของฝยงสนัตวรของเขามาถวายเปกนเครสืที่องบยชาแดลพระเจข้า
พระเจข้าทรงพอพระทนัยตลอเครสือที่ งบยชาของอาแบลแตลไมลทรงพอพระทนัยตลอเครสืที่องบยชาของคาอธิน เรา
ไมลทราบชนัดเจนวลาพระองครทรงแสดงออกอยลางไรในตอนนนัรน บางคนสนันนธิษฐานวลาไฟไดข้ตกลง
มาจากสวรรครและเผาผลาญเครสืที่องบยชาทรีที่พระองครทรงพอพระทนัย
5 แตผ่พระองคค์ไมผ่ทรงพอพระทนยตผ่อคาอรนและเครมืริ่องบรชาของเขา และคาอรนไดจ้โกรธแคจ้น
ยรริ่งนนก สมีหนจ้าหมผ่นหมองไป ไมลมรีกลลาวชนัดเจนวลาเพราะเหตรุใดเครสืที่องบยชาของคาอธินถขงไมลเปกนทรีที่พอ
พระทนัยพระเจข้า อาจเปกนไดข้วาล ในชลวงหลายปรีกลอนหนข้านนัรนขณะทรีที่พวกเขาเตธิบโตเปกนผยข้ใหญล
พระเจข้าไดข้ตรนัสชนัดเจนแลข้ววลาพระองครทรงปรารถนาเครสือที่ งบยชาทรีที่ตข้องมรีการหลนังที่ โลหธิตออกเพสืที่อ
เปกนเครสือที่ งลบมลทธินบาป ขข้ออสืนที่ ๆของพระคนัมภรีรรเดธิมกกนทาเสนอทรรศนะนรีรอยลางแนลนอน คาอธินซขงที่
ไมลใชลคนเลรีรยงสนัตวรไดข้นทาพสืชผลทรีที่เกธิดจากความพยายามทรีดที่ รีทรีที่สรุดจากไรล นาของเขามาถวายแดล
พระเจข้า พระเจข้าไมลทรงประทนับใจกนับการททาดรีของเขา การดรีเหลลานนัรนไมลสามารถลบมลทธินบาป
ของเขาไดข้ (คนอสืนที่ ๆกกเสนอวลา เมสืที่ออาแบลไดข้นทาผลแรกและ 'ไขมนัน' หรสือสล วนทรีที่ดรีทสรีที่ รุดของฝยงแกะ
ของเขามาถวายนนัรน มนันกกสสืที่อวลาอาแบลมธิไดข้นทาผลแรกและพสืชผลสล วนทรีดที่ รีทรีที่สรุดจากการเกกบเกรีที่ยว
ของเขามาถวายแดลพระเจข้า) ไมลวาล ในกรณรีใด พระเจข้ากกไมลทรงรนับเครสือที่ งบยชาทรีคที่ าอธินนทามาถวาย
ปฏธิกธิรยธิ าของเขานนัรนมรีสองอยลาง (1) “คาอธินไดข้โกรธแคข้นยธิงที่ นนัก” (2) “สรีหนข้าของเขา
หมลนหมองไป” ธรรมชาตธิอนันตกตทที่าและบาปหนาของคาอธิน (นนันที่ คสือ เนสืรอหนนังของเขา) เรธิที่มสทาแดง
ตนัวของมนันออกมาแลข้ว เขาไมลเพรียงโกรธเทลานนัรน แตลเขายนังรยสข้ ขกผธิดหวนัง หดหยล หรสือถขงกนับงอนทรีที่ถยก
มองขข้ามดข้วย หลนักการงลายๆทรีที่วาล การททาถยกนทามาซขที่งสนันตธิสรุขและการททาผธิดนทามาซขที่งความยรุงล ยากใจ
ปรากฏชนัดเจน
ปฐก 4:6-7
พระเยโฮวาหค์ไดจ้ตรนสแกผ่คาอรนวผ่า "ทนาไมเจจ้าถขงโกรธแคจ้น และทนาไม
สมีหนจ้าเจจ้าหมผ่นหมองไป พระเจข้าจขงตรนัสแกลคาอธินและซนักถามวลาททาไมเขาถขงไมลพอใจ เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าทรงมรีพระเมตตาและประทานโอกาสใหข้คาอธินไดข้แกข้ตนัว พระองครเสดกจมา
หาเขาและพยายามชลวยเหลสือเขาแกข้ไขสธิที่งทรีที่เขาไดข้ททาผธิดพลาดไป จะเหกนไดข้ชดนั วลาคาอธินปฏธิเสธขข้อ
เสนออนันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาครุณของพระเจข้านนันที่ คสือ โอกาสทรีที่เขาจะแกข้ตนัวใหมล

พระเจข้าทรงกลลาวแกลคาอธินตลอไปอรีกวลา 7 ถจ้าเจจ้าทนาดมี เจจ้าจะไมผ่เปก็นทมีริ่ยอมรนบหรอกหรมือ ถจ้า
เจจ้าทนาไมผ่ดมี บาปกก็ซผ่มอ อยรทผ่ มีริ่ประตร มนนปรารถนาในตนวเจจ้า และเจจ้าจะครอบครองมนน" นรีที่เทลากนับ
พระเจข้าตรนัสแกลคาอธินวลา 'ถข้าเจข้าททาสธิที่งทรีที่ถยกตข้อง เจข้ากกจะไดข้รนับการยอมรนับ' วลรีทรีที่วาล “ความบาปกก
หมอบอยยทล รีที่ประตย” อาจแปลแบบตรงตนัวไดข้วาล 'เครสือที่ งบยชาลบบาปกทาลนังนอนอยยขล าข้ งนอกประตยนนันที่ '
นรีที่สสืที่อวลาพระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรรียมลยกแกะตนัวหนขที่งซขงที่ กทาลนังนอนอยยขล ข้างนอกไวข้แลข้วขณะทรีที่บท
สนทนานรีรกาท ลนังเกธิดขขรน หากเปกนเชลนนรีรจรธิง มนันกกเปกนภาพทรีที่ชนัดเจนถขงการทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรรียม
ลยกแกะทรีที่ไรข้ผธิดไวข้เปกนผยข้รนับโทษบาปแทนคาอธินแลข้ว หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง (ซขที่งกกนลาจะเปกน) สล วนทรีที่
เหลสือของขข้อนรีรกมก รีเหตรุผลมากขขรน หากคาอธินจะใชข้ประโยชนรจากลยกแกะทรีที่รนับโทษแทนของ
พระเจข้า มนันกกรอการตนัดสธินใจของคาอธินอยยล ตอนนนัรนคาอธินสามารถเลสือกทรีที่จะถวายสนัตวรตนัวนนัรนและ
ยอมรนับขข้อเสนออนันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้าไดข้ สธิที่งทรีที่ปรากฏชนัดเจนกกคสือวลา คาอธินปฏธิเสธ
ขข้อเสนออนันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้าซขที่งเปกนเครสืที่องบยชาทรีที่รนับโทษบาปแทน ในการททาเชลน
นนัรน เขากกกลายเปกนตข้นแบบของชาวโลกทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตร พระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรรียมเครสือที่ งบยชา
อนันสมบยรณรแบบไวข้แลข้วอยลางทรงเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา คาอธินกลนับปฏธิเสธมนันเสรีย
ปฐก 4:8
คาอรนพรดกนบอาแบลนจ้องชายของเขา ตผ่อมาเมมืริ่อเขาทนนั้งสองอยรผ่ในทมีริ่
นาดจ้วยกนน คาอรนไดจ้ลอกขขนั้นตผ่อสรอจ้ าแบลนจ้องชายของเขาและฆผ่าเขา เหกนไดข้ชดนั วลาหลนังจากนนัรนไมล
นาน คาอธินกกทะเลาะกนับนข้องชายของเขาอยลางรรุนแรง เราอาจสรรุปไดข้วาล เกธิดความอธิจฉาและความ
ขมขสืที่นในใจอนันบาปหนาของเขาซขที่งเหกนไดข้ชนัดวลาเรธิที่มกระดข้างไปแลข้วเรรียบรข้อย เขาไมลเพรียงเมธินเฉย
ตลอวธิธรีของพระเจข้าเทลานนัรน แตลเขายนังปฏธิเสธเครสืที่องบยชาลบบาปแทนของพระเจข้าอรีกดข้วย บนัดนรีรเขา
ระบายความโกรธของตนเพสืที่อแกข้เผกดอาแบล ใจทรีแที่ ขกงกระดข้างของคาอธินเรธิที่มโกรธแคข้นมากเสรียจน
เขาลงมสือฆลานข้องชายของตน ถขงแมข้วาล ในการอลานตอนแรก มนันอาจดยเหมสือนวลาเปกนการฆาตกรรม
ทรีที่มธิไดข้เตรรียมการไวข้กลอน แตลขข้อพระคนัมภรีรรกสก สืที่อถขงสธิที่งทรีที่เลวรข้ายยธิงที่ กวลา วลรีทวรีที่ าล “และตลอมาเมสืที่อเขา
ทนัรงสองอยยใล นทรีนที่ าดข้วยกนัน” สสืที่อวลาคาอธินไดข้วางแผนทรีที่จะฆาตกรรมนข้องชายของเขาไวข้กลอนแลข้ว
อยลางเลสือดเยกน ในการหลอกลลอใหข้อาแบลออกไปทรีที่ทรุลงนาจนพข้นสายตาพลอแมลของเขา ทรีที่นนนัที่ เขากก
“ไดข้ลรุกขขรนตลอสยข้อาแบลนข้องชายของเขาและฆลาเขา” การฆาตกรรมครนัรงแรกในประวนัตธิศาสตรรไดข้
เกธิดขขรนแลข้วและคนแรกทรีที่ไดข้เขข้าสยลสวรรครกปก รากฏตรงนรีรเชลนกนัน ฮรีบรย 11:4 สสืที่อชนัดเจนวลา โดยความ
เชสืที่ออาแบลเปกนทรีที่พอพระทนัยพระเจข้าและเขาจขงถยกททาใหข้เปกนคนชอบธรรมแลข้ว

ปฐก 4:9-10
พระเยโฮวาหค์ตรนสแกผ่คาอรนวผ่า "อาแบลนจ้องชายของเจจ้าอยรผ่ทมีริ่ไหน"
เขาทรลวผ่า "ขจ้าพระองคค์ไมผ่ทราบ ขจ้าพระองคค์เปก็นผรจ้ดรแลนจ้องชายหรมือ" ในรยปแบบทรีที่คลข้ายคลขงกนับ
ตอนทรีพที่ ระเจข้าทรงเผชธิญหนข้าอาดนัมกนับเอวาหลนังจากทรีที่พวกเขาไดข้ททาบาปแลข้ว บนัดนรีรพระองครทรง
เผชธิญหนข้าคาอธินบข้าง พระเจข้าทรงรยอข้ ยยแล ลข้ววลาเกธิดอะไรขขรน กระนนัรนพระองครกตก รนัสถามคาอธินวลา
“อาแบลนข้องชายของเจข้าอยยทล รีที่ไหน” อรุปนธิสนัยอนันบาปหนาของคาอธินถยกเปธิดเผยตลอไป เขาโกหก
พระเจข้าอยลางซขงที่ ๆหนข้าและกลลาววลา “ขข้าพระองครไมลทราบ” จากนนัรนเขากกตอบพระองครกลนับไป
อยลางอวดดรีและยะโสวลา “ขข้าพระองครเปกนผยข้ดยแลนข้องชายหรสือ” คาอธินรยวข้ าล ตนไมลไดข้เปกนคนรนับผธิด
ชอบตลออาแบลและเขากกรยข้วาล พระเจข้าทรงทราบเรสือที่ งนนัรนดรี กระนนัรน เขากกอดไมลไดข้ทรีที่จะแสดงการ
ลบหลยลและไมลใหข้เกรียรตธิพระเจข้า
10 พระองคค์ตรนสวผ่า "เจจ้าทนาอะไรไป เสมียงรจ้องของโลหรตนจ้องชายของเจจ้ารจ้องจากดรนถขงเรา
เราเกสือบไดข้ยธินพระพธิโรธอนันชอบธรรมของพระเจข้าเลยขณะทรีที่พระองครตรนัสตอบคาอธินวลา “เจข้าททา
อะไรลงไป เสรียงรข้องของโลหธิตนข้องชายของเจข้ารข้องจากดธินถขงเรา” วลรีสรุดทข้ายนรีรนลาจะเปกนเชธิง
อรุปไมยเพสืที่อแสดงถขงการทรีที่พระเจข้าทรงทราบเรสืที่องโลหธิตทรีที่ไหลออกของอาแบล
ปฐก 4:11-12
บนดนมีเนั้ จจ้าถรกสาปแชผ่งจากแผผ่นดรนแลจ้ว ซขงริ่ ไดจ้อจ้าปากรนบโลหรตนจ้อง
ชายของเจจ้าจากมมือเจจ้า การลงโทษของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตลออาชญากรรมของคาอธินนนัรนกกคสือ การ
แชลงสาปสองเทลาทรีที่มรีตลอเขา (1) แผลนดธินจะไมล “เกธิดผลแกลเจข้าอยลางเตกมขนาด” คาอธินจะประสบกนับ
ความยากลทาบากในการปลยกพสืชตลอดชรีวธิตทรีที่เหลสือของเขา นรีสที่ สืที่อถขงความยากลทาบากและความ
ยากจนทรีที่อาจเกธิดขขรนไดข้
12 เมมืริ่อเจจ้าทนาไรผ่ไถนา มนนจะไมผ่เกรดผลแกผ่เจจ้าเหมมือนเดรม เจจ้าจะตจ้องพเนจรรผ่อนเรผ่ไปมาใน
โลก" (2) “เจข้าจะตข้องพเนจรรล อนเรล ไปมาในโลก” คาอธินจะประสบกนับความยรุงล ยากและไมลไดข้หยรุด
พนักเลยในชรีวธิตของตน วลรีนร รีสสืที่อถขงความไมลมนนั ที่ คงและความยากลทาบาก แนลนอนทรีที่ “แตลหนทางของ
คนละเมธิดกกยากนนัก” (สรุภาษธิต 13:15) เหมสือนพลอแมลของเขา คาอธินไดข้เรรียนรยคข้ วามจรธิงอยลางยาก
ลทาบาก พวกเขาตลางละเมธิดบนัญญนัตธิของพระเจข้า พวกเขาตลางทนทรุกขรจากการละเมธิดนนัรนๆตลอดชรีวธิต
ของตน ความบาปยลอมนทามาซขที่งความยรุงล ยาก ความโศกเศรข้า และความเสสืที่อมโทรมเสมอ มนันเปกน
กฎธรรมชาตธิทรีที่เราไมลอาจฝลาฝสืนไดข้

ปฐก 4:13-14
คาอรนทรลแกผ่พระเยโฮวาหค์วผ่า "โทษของขจ้าพระองคค์หนนกเหลมือทมีริ่ขจ้า
พระองคค์จะแบกรนบไดจ้ 14 ดรเถรด วนนนมีนั้พระองคค์ไดจ้ทรงขนบไลผ่ขจ้าพระองคค์จากพมืนั้นแผผ่นดรนโลก ขจ้า
พระองคค์จะถรกซผ่อนไวจ้จากพระพนกตรค์ของพระองคค์ และขจ้าพระองคค์จะพเนจรรผ่อนเรผ่ไปมาในโลก
จากนนนั้นทอกคนทมีริ่พบขจ้าพระองคค์จะฆผ่าขจ้าพระองคค์เสมีย"
ความอลอนแอของอรุปนธิสนัยทรีที่ตกตทที่าลงของคาอธินยธิงที่ ปรากฏชนัดเจนเพธิมที่ มากขขรน พอไดข้ยธิน 'คทา
ตนัดสธินโทษ' ของเขา เขากกเรธิที่มบลนดข้วยความสมเพชตนัวเอง นอกจากนรีร เขากกโอดครวญวลา “ทรุกคนทรีที่
พบขข้าพระองครจะฆลาขข้าพระองครเสรีย” เขากลนัวการถยกแกข้แคข้น นรีที่สสืที่อดข้วยวลาตอนนนัรนมรีคนอสืที่นๆอรีก
นอกจากอาดนัม เอวา และคาอธิน อาดนัมกนับเอวามรีลยกคนอสืที่นๆอรีกซขที่งไดข้เตธิบโตเปกนผยข้ใหญลแลข้ว ขข้อเทกจ
จรธิงทรีที่วาล คาอธินและอาแบลถยกกลลาวถขงไมลไดข้หมายความวลาอาดนัมกนับเอวาไมลมรีบรุตรคนอสืนที่ ๆอรีก ใน
ทางตรงกนันขข้าม มนันปรากฏชนัดเจนในขข้อตลอๆมา เมสืที่อเวลาผลานไป บรุตรคนอสืนที่ ๆเหลลานรีรของอาดนัมกก
แตลงงานและมรีครอบครนัว
ปฐก 4:15
พระเยโฮวาหค์ตรนสแกผ่เขาวผ่า "เหตอฉะนนนั้นใครกก็ตามทมีริ่ฆผ่าคาอรน จะรนบ
โทษถขงเจก็ดเทผ่า" แลจ้วเกรงวผ่าใครทมีริ่พบเขาจะฆผ่าเขา พระเยโฮวาหค์จขงทรงประทนบตราทมีริ่ตนวคาอรน
พระเจข้าจขงทรงออกคทาเตสือนหนขงที่ ทรีที่วาล หากผยข้ใดฆลาคาอธินเปกนการแกข้เผกด ผยข้นร นนั กกจะตข้องรนับโทษแกข้
แคข้นคสืนถขงเจกดเทลา ตราทรีที่พระเจข้าทรงประทนับบนตนัวคาอธินนนัรนไดข้จรุดชนวนใหข้เกธิดการถกเถรียง
มากมาย ความคธิดตลางๆนนัรนไลลตร งนั แตลเครสืที่องหมายสนักอยลางทรีที่ถยกประทนับบนหนข้าผากของเขาไป
จนถขงสรุนขนั ดรุตนัวหนขงที่ ทรีที่ทรงประทานไวข้ใหข้ปกปข้องเขา อยลางไรกกตาม คทาทรีที่แปลวลา ตรา (โอวธร์) ใน
ความหมายแบบพสืรนๆทรีสที่ รุดกกคสือ 'เครสือที่ งหมาย' อาจเปกนไดข้วาล พระเจข้าทรงใหข้คทาเตสือนทรีที่เปกนลาย
ลนักษณรอนักษร หรสือถขงกนับเปกนเครสือที่ งหมายหนขงที่ ทรีที่คาอธินตข้องสวมไวข้เพสืที่อเตสือนวลาพระเจข้าจะทรง
จนัดการกนับฆาตกรคนอสืนที่ ใดกกตาม
ปฐก 4:16-17
คาอรนไดจ้ออกไปจากพระพนกตรค์ของพระเยโฮวาหค์ และอาศนยอยรผ่
เมมืองโนดทางดจ้านทรศตะวนนออกของเอเดน วลรีทรีที่พยดถขงการทรีคที่ าอธินออกไปจากพระพนักตรรขององคร
พระผยข้เปกนเจข้านนัรนนลาจะเปกนการทรีที่เขาออกไปจากบรธิเวณทางเขข้าสวนเอเดนและบรธิเวณทรีพที่ อล แมลของ
เขาอยยล การเอลยถขงเมสืองโนดซขงที่ อยยทล างทธิศตะวนันออกของสวนเอเดนกกเปกนคทาบรรยายถขงสภาพ
ภยมศธิ าสตรรสมนัยกลอนนทราทลวมโลก สภาพภยมธิศาสตรรและภยมธิประเทศของโลกประสบกนับความ
เปลรีที่ยนแปลงอยลางรรุนแรงเพราะเหตรุนร ทาทลวมจนเปกนไปไมลไดข้เลยทรีจที่ ะหาตทาแหนลงของสถานทรีที่ตลางๆ
ในสมนัยกลอนนทราทลวมโลก

17 คาอรนไดจ้สมสรกผ่ นบภรรยาของเขา นางไดจ้ตนนั้งครรภค์ และคลอดบอตรชมือริ่ เอโนค เขาสรจ้าง
เมมืองขขนั้นมาเมมืองหนขริ่งและเรมียกชมืริ่อเมมืองนนนั้นตามชมืริ่อบอตรชายของเขาวผ่าเอโนค คทาถามทรีมที่ รีมานาน
เกรีที่ยวกนับวลาคาอธินไดข้ภรรยาของตนมาจากไหนกกไดข้คทาตอบดนังทรีที่ระบรุไวข้ขาข้ งบนวลาอาดนัมและเอวามรี
ลยกคนอสืนที่ ๆอรีกอยยกล ลอนแลข้ว นรีที่ถยกสสืที่อชนัดเจนในปฐมกาล 5:4 ทรีที่มรรี ะบรุไวข้วาล ในชลวงชรีวตธิ ทรีที่ยสืนยาวของ
เขา อาดนัม “ใหข้กาท เนธิดบรุตรชายและบรุตรสาวหลายคน” (เหกนไดข้ชดนั วลา กทาลนังทางพนันธรุกรรมของ
มนรุษยชาตธิในสมนัยนนัรนยนังเขข้มแขกงพอทรีที่จะทนทานตลอการสมรสของพรีที่นข้องรล วมสายโลหธิตไดข้) จรุด
เรธิที่มตข้นของสนังคมสมนัยกลอนนทราทลวมโลกทรีที่ปราศจากพระเจข้าถยกกลลาวถขงในการทรีที่คาอธินสรข้างเมสือง
หนขที่งขขรนมา เมลกดพนันธรุรแหลงระบบโลกของผยข้คนทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้าจขงถยกปลยกแลข้ว ทรีที่นนันที่ คาอธินมรี
บรุตรชายคนหนขที่งซขงที่ เขาตนัรงชสืที่อวลาเอโนค เราตข้องไมลสนับสนคนนรีรกบนั เอโนคทรีที่ดทาเนธินตามทางของ
พระเจข้าดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ในบททรีที่ 5
ปฐก 4:18-22
เอโนคใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่ออรราด อรราดใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเมหอยาเอล
เมหอยาเอลใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เมธรซาเอล เมธรซาเอลใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ ลาเมค 19 ลาเมคไดจ้ภรรยาสอง
คน คนหนขริ่งมมีชมืริ่อวผ่าอาดาหค์ อมีกคนหนขริ่งมมีชมืริ่อวผ่าศรลลาหค์
ลยกหลานทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้าของคาอธินกนับภรรยาของเขาถยกกลลาวถขง เราไมลมรีบนันทขกเพธิมที่
เตธิมเกรีที่ยวกนับลยกหลานสล วนใหญลของพวกเขา มรีการเอลยถขงการละเมธิดมาตรฐานดข้านศรีลธรรมของ
พระเจข้าในเรสือที่ งการสมรสเปกนครนัรงแรกดข้วย ลาเมคเปกนคนแรกทรีที่มภรี รรยาหลายคน ถขงแมข้ว าล พระเจข้า
อาจไมลไดข้ทรงประทานบนัญญนัตธิทรีที่เปกนลายลนักษณรอนักษรเกรีที่ยวกนับเรสืที่องนรีรไวข้ในตอนนนัรน แตลแบบอยลาง
ของอาดนัมและเอวากกเปกนตนัวอยลางของนทราพระทนัยอนันสมบยรณรแบบของพระเจข้า นนันที่ คสือ การมรีสามรี
หรสือภรรยาคนเดรียว
20 นางอาดาหค์คลอดบอตรชมือริ่ วผ่ายาบาล เขาเปก็นตจ้นตระกรลของคนทมีริ่อาศนยอยรใผ่ นเตก็นทค์และ
คนทมีริ่เลมีนั้ยงสนตวค์ เราไมลมรีบนนั ทขกเพธิที่มเตธิมเกรีที่ยวกนับคนเหลลานรีรอรีก นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีวที่ าล พวกเขาเปกนผยข้ใหข้
กทาเนธิดสนังคมสมนัยกลอนนทราทลวมโลกทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้า
21 นจ้องชายของเขามมีชมืริ่อวผ่ายรบาล เขาเปก็นตจ้นตระกรลของบรรดาคนทมีริ่ดมีดพรณเขาครผ่และเปผ่า
ขลอยผ่ มรีการเอลยถขงคนหลายคนทรีที่ประดธิษฐรคธิดคข้นศธิลปะและเครสืที่องมสือหลายชนธิดในสนังคมมนรุษยรยครุ
ตข้นนนัรน แนลนอนวลาพวกเขาคธิดคข้นดนตรรีของโลกในแบบแรกๆ ทรีที่นลาสนใจดข้วยกกคสือ การปรากฏใน
สมนัยแรกๆของดนตรรี มนันเปกนปรากฏการณรหนขงที่ ทรีที่สะทข้อนแตลภาพลนักษณรขององครพระผยข้สรข้าง ถขง

แมข้วาล ความบาปไดข้จทากนัดขรีดความสามารถของพวกเขาแลข้ว แตลลนักษณะทางพนันธรุกรรมกกยนังเขข้มแขกง
อยยล
22 นางศรลลาหค์คลอดบอตรดจ้วยชมือริ่ วผ่าทรบนลคาอรน ซขริ่งเปก็นผรสจ้ อนบรรดาชผ่างฝมีมมือทนาเครมืริ่อง
ทองสนมฤทธรธิ์และเหลก็ก ทรบนลคาอรนมมีนจ้องสาวชมือริ่ วผ่านาอามาหค์ มนรุษยรทมรีที่ รีความชทานาญในดข้านการ
ททาโลหะและการหลลอโลหะกกพนัฒนาขขรนอยลางรวดเรกว นรีที่สสืที่อใหข้เหกนถขงการมรีอยยขล องโลหะหลาย
ชนธิดในตอนนนัรนและทนักษะตลางๆในการใชข้ประโยชนรจากโลหะเหลลานนัรน ทนักษะพสืรนฐานตลางๆเชลน
การททาเตกนทร การเลรีรยงปศรุสนัตวร การเปกนนนักดนตรรี การททาเครสืที่องมสือ และการททาเครสือที่ งใชข้จากโลหะ
ถยกกลลาวถขง สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่อกกคสือวลา ทนักษะสมนัยแรกๆเหลลานรีรมรีพฒ
นั นาการแลข้วและมธิใชลดขกดทาบรรพร เรา
มรีเหตรุผลทรีที่จะเชสืที่อไดข้วาล เทคโนโลยรีของอารยธรรมนนัรนในสมนัยกลอนนทราทลวมโลกมรีความกข้าวหนข้า
อยลางสยง ชาวโลกเสนอวลามนรุษยชาตธิในสมนัยแรกๆนนัรนเปกนมนรุษยรถรทา อยลางไรกกตาม พระคนัมภรีรสร สืที่อ
อยลางชนัดเจนถขงศธิลปวธิทยาการและเทคโนโลยรีขรนันสยง แมข้ในอารยธรรมสมนัยกลอนนทราทลวมโลกกกตาม
ปฐก 4:23-24
ลาเมคพรดกนบภรรยาทนนั้งสองของเขาวผ่า "อาดาหค์และศรลลาหค์ จงฟนง
เสมียงของเรา ภรรยาทนนั้งสองของลาเมค จงเชมืริ่อฟนงถจ้อยคนาของเรา เพราะเราไดจ้ฆผ่าคนๆหนขริ่งทมีริ่ทนาใหจ้
เราบาดเจก็บ ชายหนอผ่มทมีริ่ทนาอนนตรายแกผ่เรา เราควรหมายเหตรุเพธิมที่ เตธิมเกรีที่ยวกนับลาเมคผยข้เปกนทายาทรรุลน
ทรีที่หข้าของคาอธิน ในขข้อ 23 มรีบอกไวข้วาล เขาฆลาชายสองคน เราไมลทราบชนัดเจนถขงเหตรุการณรแวดลข้อม
สล วนทรีที่กลลาวถขงการทรีที่เขาบาดเจกบนนัรนอาจหมายความวลา ขณะทรีที่สยข้กนนั นนัรนตนัวเขากกไดข้รนับบาดเจกบเอง
ดข้วย หรสือมนันอาจหมายความวลาเขามองผลลนัพธรทรีที่ตามมาอนันเกธิดจากการกระททาของเขาวลานทาความ
เดสือดรข้อนและวธิบนัตธิมาสยลตนัวเขากกไดข้ นรีที่สสืที่อดข้วยวลาเหยสืที่อของเขาคนหนขที่งเปกนชายทรีที่อายรุมากกวลา สล วน
อรีกคนเปกนคนหนรุลม ประเพณรีของยธิวเชสืที่อวลา ขณะทรีที่ออกลลาสนัตวรอยยนล ร นนั เขาไดข้ฆลาคาอธินผยข้เปกนตข้น
ตระกยลของเขา พรข้อมกนับชายหนรุลมอรีกคนทรีที่มาดข้วยกนัน อยลางไรกกตาม ไมลมรีหลนักฐานจากพระคนัมภรีรร
ทรีที่สนนับสนรุนแนวคธิดดนังกลลาวแตลอยลางใด เราททาไดข้แตลสรรุปเอาจากนทราเสรียงทรีที่แฝงอยยใล นความเหกน
ของลาเมคเพสืที่อแยกแยะทนัศนคตธิของเขาเทลานนัรน
เขาอาจครุยอวดใหข้เหลลาภรรยาของเขาฟนังวลา 24 ถจ้าผรจ้ทมีริ่ฆผ่าคาอรนจะไดจ้รนบโทษเปก็นเจก็ดเทผ่า
แลจ้วผรทจ้ มีริ่ฆผ่าลาเมคจะไดจ้รนบโทษเจก็ดสรบเจก็ดเทผ่าเปก็นแนผ่ " อยลางไรกกตาม เปกนทรีเที่ ขข้าใจไดข้วาล เขาอาจจะ
พยดประโยคนรีรออกมาดข้วยความกลนัวมากกวลา โดยหวาดกลนัวสธิที่งทรีที่จะเกธิดขขรนกนับเขาเพราะ
อาชญากรรมทรีที่เขาไดข้กลอ อยลางไรกกตาม หากเรามองบทตลอๆไปของหนนังสสือปฐมกาลวลาเปกนการ
แยกแยะความแตกตลางระหวลางบรรดาคนทรีดที่ ทาเนธินตามทางของพระเจข้าและคนทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้า

ลาเมคกกยอล มเปกนตนัวแทนของเชสืรอสายของมนรุษยชาตธิทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้า หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง
ทนัศนคตธิของเขากกอาจเปกนในเชธิงอวดดรีมากกวลาทรีที่จะโศกเศรข้าเสรียใจ ดนังนนัรนจขงนลาจะเปกนแบบ
ทรรศนะแรกมากกวลา หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง ความเยลอหยธิงที่ จองหองของเชสืรอสายทรีที่ไมลนบนั ถสือพระเจข้า
ในยรุคสมนัยกลอนนทราทลวมโลกกกปรากฏชนัดเจน เราไมลสงสนัยเลยวลาททาไมในเวลาตลอมาพระเจข้าถขงทรง
เหกนวลา “ความชนัวที่ รข้ายของมนรุษยรมรีมากบนแผลนดธินโลก และเคข้าความคธิดทรุกอยลางแหลงความคธิดทนัรง
หลายในใจของเขาลข้วนแตลชวนัที่ รข้ายอยลางเดรียวเสมอไป” (ปฐมกาล 6:5) แนลนอนทรีที่คาอธินและลยก
หลานของเขาเปกนผยข้ใหข้กาท เนธิดระบบโลกซขที่งดทาเนธินตลอมาจนถขงทรุกวนันนรีร
ปฐก 4:25
อาดนมไดจ้สมสรผ่กนบภรรยาของเขาอมีกครนนั้งหนขริ่ง นางไดจ้คลอดบอตรชาย
คนหนขริ่ง และเรมียกชมืริ่อของเขาวผ่าเสท นางพรดวผ่า "เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้ามมีเชมืนั้อสาย
อมีกคนหนขงริ่ แทนอาแบล ผรจ้ซงขริ่ ถรกคาอรนฆผ่าตาย" วลรีทรีที่วาล อาดนมไดจ้สมสรผ่กนบภรรยาของเขาอมีกครนนั้ง
หนขริ่ง อาจแปลไดข้วาล 'และอาดนัมยนังไดข้สมสยลกบนั ภรรยาของเขาเหมสือนเดธิม' ความหมายกกคอสื วลา เขาทนัรง
สองยนังมรีความสนัมพนันธรทางเพศแบบคยลสมรสมาตลอด สธิที่งทรีที่ไมล่ไดต้ถยกสสืที่อกกคสือวลา หลนังจากเวลาผลาน
ไป อาดนัมกกตนัดสธินใจมรีเพศสนัมพนันธรกบนั ภรรยาของเขาอรีกครนัรงในทรีที่สรุด กลอนหนข้านนัรนเขาทนัรงสองกกยนังมรี
เพศสนัมพนันธรมาตลอดเหมสือนเดธิม โดยใหข้กาท เนธิดลยกหลานคนอสืที่นๆมาตลอด อยลางไรกกตาม ผยข้เขรียน
พระคนัมภรีรรคนนรีรหมายเหตรุวาล พอเวลาผลานไป นางกกใหข้กาท เนธิดบรุตรชายคนหนขงที่ ซขที่งนางตนัรงชสืที่อวลา
เสท (คทาฮรีบรย เสท มรีความหมายตรงตนัววลา 'การชดเชย' ถขงแมข้วาล บางคนคธิดวลามนันหมายความวลา
'แตลงตนัรง' กกตาม ในพระคนัมภรีรรคงธิ เจมสรภาษาอนังกฤษคทานรีรยนังถยกแปลเปกน 'เชท' ดข้วย ดย 1 พงศาวดาร
1:1)
ทรรศนะทรีที่คนชอบมากกวลากกคสือวลา เหตรุการณรตลางๆในขข้อ 25 ไมลไดข้เกธิดขขรนตามลทาดนับเวลา
ตลอจากเหตรุการณรเหลลานนัรนทรีที่อยยทล ข้ายขข้อ 24 แตลนลาจะเกธิดขขรนตลอจากขข้อ 8 มากกวลา (ปฐมกาล 5:3
หมายเหตรุวาล อาดนัมมรีอายรุ 130 ปรีตอนทรีที่เสทเกธิด) ไมลวาล ในกรณรีใด เอวากกเหกนวลาพระเจข้าไดข้ทรง
ประทาน “เชสืรอสายอรีกคนหนขที่งแทนอาแบล” สล วนทรีที่เหลสือของหนนังสสือปฐมกาลจะตามรอยเชสืรอสาย
ของอาดนัมทรีที่สสืบทอดตลอมาผลานทางเสทผยข้ซขที่งกลายเปกนบรรพบรุรรุษของเชสืรอสายทรีที่นนับถสือพระเจข้าซขที่ง
แตกตลางจากเชสืรอสายของคาอธิน
ปฐก 4:26
ฝผ่ายเสทกนาเนรดบอตรชายคนหนขริ่งดจ้วย เขาเรมียกชมืริ่อของเขาวผ่าเอโนช
ตนนั้งแตผ่นนนั้นมามนอษยค์เรรริ่มตจ้นทมีริ่จะรจ้องเรมียกพระนามของพระเยโฮวาหค์ เสทมรีบรุตรชายคนหนขที่งชสือที่ วลา
เอโนช ชสืที่อนรีรมครี วามหมายวลา 'มนรุษยร' หรสือ 'ผยข้ทรีที่ตายไดข้' ประโยคทรีวที่ าล “ตนัรงแตลนร นนั มามนรุษยรเรธิที่มตข้นทรีที่

จะรข้องเรรียกพระนามของพระเยโฮวาหร” มรีความหมายสทาคนัญในประวนัตธิศาสตรรสองประการ (1)
ฝลายหนขที่งเชสืที่อวลามนรุษยรในสมนัยนนัรนเรธิที่มอธธิษฐานในพระนามของพระเยโฮวาหรตามทรีพที่ ระคนัมภรีรรฉบนับ
คธิงเจมสรดยเหมสือนสสืที่อ (2) อยลางไรกกตาม พวกยธิวกกเชสืที่อวลา พวกคนทรีไที่ มลนนับถสือพระเจข้าในหมยลชาวโลก
สมนัยนนัรนเรธิที่มทรีที่จะใชข้พระนามของพระเยโฮวาหรในเชธิงหมธิที่นประมาทแลข้วโดยบข้างกกเรรียกชสืที่อตนัวเอง
โดยพระนามนนัรน หรสือถขงขนาดใชข้เปกนชสือที่ เรรียกบรรดารยปเคารพของตนเลย เมสือที่ ความชนั วที่ ชข้าของเชสืรอ
สายของคาอธินเรธิที่มเผยใหข้เหกนในบททรีที่ 6 ดยเหมสือนวลาจะมรีหลนักฐานเชธิงบรธิบททรีที่สนนับสนรุนทรรศนะ
ทรีที่สองซขที่งแตกตลางจากทรรศนะแรก
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 5: ลคาดนับพงศร์พนนั ธจุร์แรกในพระคนัมภภีรร์ถยกพบในบทนภีทั้ มนันตามรอย
เชสืทั้อสายทภีที่ดคาเนรนตามทางของพระเจต้าโดยไลล่มาตนัทั้งแตล่เสทหลนังจากการเสภียชภีวรตของคาอรน เชสืทั้อสาย
นภีทั้จรรงๆแลต้วกป็เปป็นวงศร์ตระกยลของพระครรสตร์ดนังทภีรที่ ะบจุไวต้ในลยกา 3 ชาวโลกทภีที่ไมล่นบนั ถสือพระเจต้า
และพนัฒนาการของมนันถยกพยดถซงเพรมที่ เตรมในปฐมกาล 6 ในฐานะเปป็นบจุตรชายทนัทั้งหลายของมนจุษยร์
ซซที่งแตกตล่างจากบจุตรชายทนัทั้งหลายของพระเจต้า นนัที่นคสือ เชสืทั้อสายทภีที่ดคาเนรนตามทางของพระเจต้า ดนังนนันทั้
นภีที่จงซ เปป็นจจุดเรรมที่ ตต้นของเชสืทั้อสายของผยคต้ นของพระเจต้าทภีที่สสืบตล่อมาผล่านทางพระครรสตร์จนถซงทจุกวนันนภีทั้
ทภีที่วงรที่ ขนานกนันไปกป็คอสื พนัฒนาการอนันเสสืที่อมทรามของโลกและชาวโลก
ปฐก 5:1-2
นมีนั้เปก็นหนนงสมือลนาดนบพงศค์พนนธอขค์ องอาดนม ในวนนทมีริ่พระเจจ้าไดจ้ทรง
สรจ้างมนอษยค์นนนนั้ พระองคค์ทรงสรจ้างตามแบบพระฉายาของพระเจจ้า สรรุปยลอสนัรนๆเกรีที่ยวกนับการทรง
สรข้างอาดนัมถยกกลลาวซทราตรงนรีร มนันถยกเกรธิที่นนทาดข้วยวลรีทวรีที่ าล มนันเปกน “หนนังสสือลทาดนับพงศรพนนั ธรุรขอ
งอาดนัม” ตรงนรีรเชสืรอสายของอาดนัมจะขข้ามคาอธินไปเลยและมาตลอทรีที่เสทโดยตรง เนสืที่องจากเชสืรอสาย
ตลอไปนรีรเหกนไดข้ชนัดวลาดทาเนธินตามทางของพระเจข้าในระดนับหนขที่ง มนันจขงสรรุปไดข้วาล อาดนัม (และเอวา)
ไดข้ถยกรวมอยยใล นเชสืรอสายนรีรดข้วย นรีรที่ วมถขงการทรีที่เขาลข้มลงในสวนนนัรน การทรงไถลเขา และการทรีที่เขา
กลายเปกนสลวนหนขที่งของเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า อรีกครนัรงทรีที่มกรี ลลาวไวข้วาล อาดนัมถยกสรข้าง
ขขรนตามอยลางพระเจข้า
2 พระองคค์ทรงสรจ้างใหจ้เปก็นผรชจ้ ายและผรหจ้ ญรง และทรงอวยพระพรแกผ่เขา และทรงเรมียกชมือริ่
เขาทนนั้งสองวผ่าอาดนม ในวนนทมีริ่เขาถรกสรจ้างขขนั้นนนนนั้ ดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ในปฐมกาล 1:28 พระเจข้าทรงอวยพระ
พรอาดนัมและเอวาในการทรงสรข้างพวกเขาขขรนมา เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ทนังทั้ อาดนัมและเอวาถยกรวม

อยยใล นชสือที่ อาดนัม เอวาถยกสรข้างขขรนจากผยข้ชายซขที่งถยกสรข้างขขรนกลอน แมข้ผยข้ทรีที่สนนับสนรุนสธิทธธิสตรรีจะเสนอ
แนวคธิดอยลางไรกกตาม ผยข้หญธิงกกเกรดจากผยข้ชาย นนับตนัรงแตลการลข้มลงครนัรงนนัรนเปกนตข้นมา ผยข้ชายกกอยยล
เหนสือผยข้หญธิงในดข้านตทาแหนลงและสธิทธธิอทานาจมาตลอด
ปฐก 5:3-5
และอาดนมอยรผ่มาไดจ้หนขริ่งรจ้อยสามสรบปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายคน
หนขริ่งมมีรรปรผ่างหนจ้าตาคลจ้ายคลขงกนนกนบเขา และเรมียกชมืริ่อของเขาวผ่าเสท แมข้วาล มรีระบรุไวข้วาล “อาดนัมอยยล
มาไดข้หนขงที่ รข้อยสามสธิบปรี และใหข้กาท เนธิดบรุตรชายคนหนขที่ง” แตลนนนัที่ กกไมลไดข้หมายความวลาเขาไมลมรี
บรุตรคนอสืที่นๆอรีกกลอนคาอธิน ในทางตรงกนันขข้ามและดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 4 เขาใหข้กาท เนธิดบรุตรชายและ
บรุตรสาวคนอสืที่นๆอรีกจรธิงๆ ดยเหมสือนวลาเปกนไปไดข้เชลนกนันทรีที่บรุตรเหลลานรีรบางคนไดข้เกธิดมากลอนคาอธิน
ดข้วยซทรา ทรีคที่ วรหมายเหตรุไวข้กคก สือมรีบนันทขกไวข้วาล เสทเหมสือนกนันกนับและมรีรยปรล างหนข้าตาเหมสือนอยลา
งอาดนัมบธิดาของเขา นนันที่ คลข้ายคลขงอยลางมากกนับคทาตรนัสของพระเจข้ากลอนทรีที่พระองครไดข้ทรงสรข้างอาดนั
มขขรนมา (ปฐมกาล 1:28) บรุตรแตลละคนของอาดนัมมรีจธิตวธิญญาณของมนรุษยรและรหนัสพนันธรุกรรมของ
พลอแมลของตน ดนังนนัรนพวกเขาจขงมรีความเหมสือนกนันและรยปรล างหนข้าตาเหมสือนอยลางเขา
อยลางไรกกตาม สธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อดข้วยกกคสือวลา เสทไดข้ถยกพลอแมลของเขาฝขกอบรมใหข้เปกนคนทรีที่
ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า พวกเขาไดข้รซยข้ ร ขงแลข้วถขงความโงลเขลาแหลงความบาปของตนและ
อธิทธธิพลอนันเสสืที่อมทรามของมนันทรีที่มรีตลอคาอธินบรุตรชายของตน ดนังนนัรน พวกเขาจขงมรุลงมนันที่ ทรีที่จะฝขก
อบรมเสทใหข้เปกนตามพระฉายของพระเจข้าซขที่งเปกนพระฉายทรีที่พวกเขาถยกสรข้างขขรนมาตนัรงแตลแรก สธิที่ง
ทรีที่อาจถยกสสืที่อกกคสือวลาอาดนัมและเอวารยแข้ ลข้ววลาความบาปไดข้ททาลายคาอธินและพรีที่นอข้ งและลยกหลานคน
อสืที่นๆของเขาทรีที่ไมลไดข้ถยกเอลยชสืที่อไวข้ พวกเขาจขงมรุลงมนันที่ ทรีที่จะฝขกอบรมเสทตามพระฉายและแบบอยลาง
ของพระเจข้าซขที่งพวกเขาไดข้เรรียนรยแข้ ลข้วจากบทเรรียนอนันยากลทาบากของความบาป
4 ตนนั้งแตผ่อาดนมใหจ้กนาเนรดเสทแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกแปดรจ้อยปมี และเขาใหจ้กนาเนรดบอตรชายและ
บอตรสาวหลายคน ไมลมรีตนัวเลขระบรุจทานวนลยกหลานทนัรงหมดทรีอที่ าดนัมและเอวาใหข้กาท เนธิด ตลอด
ระยะกวลา 930 ปรี แนลนอนวลามนันตข้องเปกนจทานวนเยอะมากๆ มนันอาจสสืที่อดข้วยวลาอาดนัมมรีภรรยาคน
เดรียวเทลานนัรน คสือ เอวา
5 รวมอายอทมีริ่อาดนมมมีชมีวรตอยรผ่ไดจ้เกจ้ารจ้อยสามสรบปมีและเขาไดจ้สรนั้นชมีวตร ถขงแมข้วาล ไมลมรีการเอลยถขง
อายรุเมสืที่อสธิรนชรีพของเอวา เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล เขาทนัรงสองมรีชรีวตธิ อยยดล ข้วยกนันตลอดเวลาสล วนใหญล
ของ 930 ปรีนร นัน เราอาจกลลาวไดข้ดข้วยถขงความถาวรของชรีวธิตสมรสทรีที่พระเจข้าทรงตข้องการใหข้มนนั เปกน

ดนังทรีที่จะกลลาวไวข้ในสลวนทรีที่เหลสือของบทนรีร อายรุขนัยของมนรุษยรในสมนัยกลอนนทราทลวมโลกนนัรน
ยสืนยาวกวลามนรุษยรในปนัจจรุบนันมากนนัก มนันยสืนยาวกวลาถขงสธิบเทลาเลย มรีผยข้เสนอวลาเหตรุผลหลนักทรีที่ททาใหข้
มนันเปกนเชลนนรีรกคก สือพสืรนนทราทรีพที่ ระเจข้าทรงใหข้มอรี ยยล “เหนสือทข้องฟข้า” (ดยความเหกนเกรีที่ยวกนับ ปฐมกาล
1:6-8)
มรีผยข้เสนอวลาพสืรนนทราทรีที่อยยสล ยงเหนสือแผลนดธินโลกนรีรกรองรนังสรีจากอวกาศและดวงอาทธิตยรซขที่งเปกน
อนันตรายและอาจเปกนตนัวเรล งกระบวนการททาใหข้เกธิดความแกลชรา หลนังจากนทราทลวมโลก พสืรนนทรานนัรนกก
ถยกททาลายและเปธิดโอกาสใหข้รนังสรีปรธิมาณมหาศาลยธิงที่ กวลาเดธิมมาถขงพสืรนผธิวโลกไดข้ อนันเปกนการเรล ง
กระบวนการททาใหข้เกธิดความแกลชราในสธิที่งมรีชวรี ธิตทนัรงปวง ไมลวาล ในกรณรีใด หลนังจากนทราทลวมใหญล
ครนัรงนนัรน อายรุขยนั ของมนรุษยชาตธิกลก ดลงอยลางมากจนมาถขงระดนับในปนัจจรุบนันในไมลกรีที่ชนัวที่ อายรุคนนนับแตล
นนัรนเปกนตข้นมา
ทรีที่มรีกลลาวไวข้ชนัดเจนดข้วยกกคสือ “และเขาไดข้สรธินชรีวธิต” ผลทรีที่ตามมาของความบาปดนังทรีที่ทรง
สนัญญาไวข้กสก ทาเรกจในตนัวอาดนัม ถขงแมข้วาล กระบวนการแหลงความตายในตนัวอาดนัมและเอวาไดข้เรธิที่มตข้น
ขขรนเมสืที่อพวกเขาไดข้ททาบาปกกตาม แตลสรุดทข้ายแลข้วมนันกกสทาเรกจในเวลาตลอมา สธิที่งทรีพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้
ปรากฏวลาเปกนความจรธิงและคทาโกหกของซาตานทรีที่วาล “พวกเจข้าจะไมลตายแนล” (ปฐมกาล 3:4) กกถยก
แสดงใหข้เหกนวลาวลางเปลลาพอๆกนับทรีที่ไมลเปกนความจรธิง เมสืที่อเชสืรอสายของเสทพนัฒนาขขรนตลอไป ลยก
หลานเกสือบทรุกคนจนถขงทรุกวนันนรีรกเก จอกนับคทากลลาวนรีรแบบเดรียวกนัน นนันที่ คสือ “และเขาไดข้สรธินชรีวธิต” คลา
จข้างของความบาปคสือความตาย
ปฐก 5:6-8
เสทอยรผ่มาไดจ้รจ้อยหจ้าปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เอโนช 7 ตนนั้งแตผ่เสทใหจ้
กนาเนรดเอโนชแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกแปดรจ้อยเจก็ดปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาวหลายคน
8 รวมอายอของเสทไดจ้เกจ้ารจ้อยสรบสองปมีและเขาไดจ้สรนั้นชมีวรต
เชสืรอสายของเสทถยกกลลาวถขงตรงนรีร อรีกครนัรงทรีที่เราอาจสรรุปไดข้วาล เสทมรีลยกคนอสืนที่ ๆอรีกกลอนทรีที่เอ
โนชเกธิดตอนทรีเที่ ขาอายรุ 105 ปรี อยลางไรกกตาม บรุตรทรีที่ถยกเอลยชสืที่อ (ซขที่งกกอาจเปกนบรุตรหนัวปรีของเขากกไดข้)
คสือ เอโนช เชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าและวงศรตระกยลของพระครธิสตรกสก สืบทอดมาผลาน
ทางเขานนันที่ เอง เขาซขที่งเหมสือนกนับบรรพบรุรรุษของเขา “ใหข้กาท เนธิดบรุตรชายและบรุตรสาวหลายคน”
กลอนทรีที่เขาสธิรนชรีวธิตตอนอายรุ 912 ปรี

ปฐก 5:9-11
เอโนชอยรมผ่ าไดจ้เกจ้าสรบปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เคนนน 10 ตนนั้งแตผ่เอ
โนชใหจ้กนาเนรดเคนนนแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกแปดรจ้อยสรบหจ้าปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาว
หลายคน 11 รวมอายอของเอโนชไดจ้เกจ้ารจ้อยหจ้าปมีและเขาไดจ้สรนั้นชมีวรต
ในรยปแบบทรีที่คลข้ายๆกนัน เชสืรอสายของเอโนชกกถยกพยดถขงและเขากกมรีอายรุถขง 905 ปรี บรุตรชาย
ของเขาทรีที่ถยกเอลยถขงซขที่งเปกนเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าคสือ เคนนัน (เราตข้องไมลสนับสนกนับ
บรุตรชายในเวลาตลอมาของฮามทรีที่ชสืที่อวลา คานาอนัน) เชลนเดรียวกนับบรรพบรุรรุษของเขา เขากก “ใหข้กาท เนธิด
บรุตรชายและบรุตรสาวหลายคน”
ปฐก 5:12-14
เคนนนอยรมผ่ าไดจ้เจก็ดสรบปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อมาหะลาเลล 13 ตนนั้ง
แตผ่เคนนนใหจ้กนาเนรดมาหะลาเลลแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกแปดรจ้อยสมีสริ่ บร ปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและ
บอตรสาวหลายคน 14 รวมอายอของเคนนนไดจ้เกจ้ารจ้อยสรบปมีและเขาไดจ้สนรนั้ ชมีวรต
เชสืรอสายของเคนนันกกถยกกลลาวถขงเชลนกนันและเขากกมรีชรีวธิตอยยจล นถขงอายรุ 910 ปรี เขาใหข้กาท เนธิด
มาหะลาเลลเขข้าสยลเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า เขากกเหมสือนกนับบรรพบรุรรุษของเขาทรีที่ “ใหข้
กทาเนธิดบรุตรชายและบรุตรสาวหลายคน”
ปฐก 5:15-17
มาหะลาเลลอยรผ่มาไดจ้หกสรบหจ้าปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ ยาเรด
16 ตนนั้งแตผ่มาหะลาเลลใหจ้กนาเนรดยาเรดแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกแปดรจ้อยสามสรบปมี และใหจ้กนาเนรดบอตร
ชายและบอตรสาวหลายคน 17 รวมอายอของมาหะลาเลลไดจ้แปดรจ้อยเกจ้าสรบหจ้าปมีและเขาไดจ้สรนั้นชมีวรต
มาหะลาเลลใหข้กาท เนธิด ยาเรด ซขที่งเปกนผยข้สสืบทอดเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า มาหะ
ลาเลลกกสร นธิ ชรีวธิตเชลนกนันโดยมรีอายรุถขง 895 ปรี เขากกเหมสือนบรรพบรุรษรุ ของเขาทรีที่ “ใหข้กาท เนธิดบรุตรชาย
และบรุตรสาวหลายคน”
ปฐก 5:18-20
ยาเรดอยรมผ่ าไดจ้รจ้อยหกสรบสองปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เอโนค
19 ตนนั้งแตผ่ยาเรดใหจ้กนาเนรดเอโนคแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกแปดรจ้อยปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตร
สาวหลายคน 20 รวมอายอของยาเรดไดจ้เกจ้ารจ้อยหกสรบสองปมีและเขาไดจ้สรนั้นชมีวตร
ยาเรดมรีอายรุถขง 962 ปรี เขาไดข้ใหข้กาท เนธิด เอโนค สยลเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า เชลน
เดรียวกนับเหลลาบรรพบรุรรุษของเขาๆ “ใหข้กาท เนธิดบรุตรชายและบรุตรสาวหลายคน”

ปฐก 5:21-24
เอโนคอยรผ่มาไดจ้หกสรบหจ้าปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เมธรเสลาหค์
22 ตนนั้งแตผ่เอโนคใหจ้กนาเนรดเมธรเสลาหค์แลจ้ว กก็ดนาเนรนกนบพระเจจ้าสามรจ้อยปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชาย
และบอตรสาวหลายคน 23 รวมอายอของเอโนคไดจ้สามรจ้อยหกสรบหจ้าปมี
อายรุขนัยของเอโนคคสือ 365 ปรี ในชลวงเวลาดนังกลลาวเขาใหข้กาท เนธิดเมธยเสลาหร์ผยข้สานตลอเชสืรอสาย
ทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า เชลนเดรียวกนับบรรพบรุรรุษของเขาๆ “ใหข้กาท เนธิดบรุตรชายและบรุตรสาว
หลายคน”
24 เอโนคไดจ้ดนาเนรนกนบพระเจจ้า และหายไป เพราะพระเจจ้าทรงรนบเขาไป อยลางไรกกตาม
ไมลมรีขข้อบลงชรีรวาล เอโนคสธิรนชรีวตธิ เหมสือนอยลางเหลลาบรรพบรุรษรุ ของเขา แตลมรีระบรุไวข้วาล “เอโนคไดข้
ดทาเนธินกนับพระเจข้า และหายไป เพราะพระเจข้าทรงรนับเขาไป” ฮรีบรย 11:5 ซขที่งเปกนความเหกนทรีที่ไดข้รนับ
การดลใจจากพระเจข้ากกหมายเหตรุไวข้วาล เขา “ถยกรนับขขรนไป เพสืที่อไมลใหข้ทลานประสบกนับความตาย” มรี
คนคาดเดาไปตลางๆนานาวลาเพราะเหตรุใดพระเจข้าถขงทรงรนับเอโนคขขรนไปและมธิใหข้เขาตข้องประสบ
กนับความตาย ขข้อเสนอหนขงที่ กกคสือวลา เขามรีสามนัคครีธรรมสนธิทสนมกนับพระเจข้ามากเหลสือเกธินจน
พระเจข้าทรงรนับเขาขขรนไปสวรรครเลย อยลางไรกกตาม มรีคนอสืนที่ ๆอรีกทรีที่มสรี ามนัคครีธรรมอยลางสนธิทสนม
กนับพระเจข้า เชลน ดาวธิด ดาเนรียล และเปาโล แมข้วาล เอโนคมรีสามนัคครีธรรมกนับพระเจข้า แตลเขากกยนังเปกน
คนบาปอยยเล หมสือนเดธิม ทรีที่ตข้องรนับคลาจข้างของความบาป อรีกขข้อเสนอแนะกกคสือวลา พระเจข้ากทาลนังจนัด
เตรรียมแบบอนันหนขงที่ ของครธิสตจนักรทรีถที่ ยกรนับขขรน
เอโนคไมลตข้องประสบกนับการพธิพากษาแหลงนทราทลวมโลกเหมสือนกนับทรีที่ครธิสตจนักรจะไมลตข้อง
ประสบกนับความทรุกขรลทาบากใหญลยธิงที่ อยลางไรกกตาม บางทรีขข้อเสนอแนะทรีที่สมเหตรุสมผลทรีที่สรุดกกคสือ
วลา พระเจข้าทรงมรีแผนการพธิเศษสทาหรนับเอโนค มรีผยข้เสนอแนะวลาเขาจะเปกนพยานหนขที่งในสองคน
นนัรนในวธิวรณร 11 ผยข้ซขที่งจะถยกฆลาตายในทรีที่สรุดโดยปฏธิปนักษรตลอพระครธิสตร เขาพรข้อมกนับเอลรียาหรเปกน
เพรียงชายสองคนในประวนัตธิศาสตรรทรีที่ไมลไดข้ประสบกนับความตาย ไมลวาล ในกรณรีใด การมรี
สามนัคครีธรรมทรีที่สนธิทสนมกนับพระเจข้าของเขากกททาใหข้เขาไมลตข้องประสบกนับความตายอยลางทรีที่เรารยข้จนัก
มนัน
ปฐก 5:25-27
เมธรเสลาหค์อยรผ่มาไดจ้รจ้อยแปดสรบเจก็ดปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อลาเมค
26 ตนนั้งแตผ่เมธรเสลาหค์ใหจ้กนาเนรดลาเมคแลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกเจก็ดรจ้อยแปดสรบสองปมี และใหจ้กนาเนรด

บอตรชายและบอตรสาวหลายคน 27 รวมอายอของเมธรเสลาหค์ไดจ้เกจ้ารจ้อยหกสรบเกจ้าปมีและเขาไดจ้สรนั้น
ชมีวรต
เชลนเดรียวกนับเหลลาบรรพบรุรรุษของเขา เมธยเสลาหรใหข้กาท เนธิดทายาทคนหนขที่งทรีที่จะสสืบตลอเชสืรอ
สายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า นนันที่ คสือ ลาเมค (ซขที่งตข้องไมลถยกสนับสนกนับลาเมคผยข้เปกนทายาทของ
คาอธินในปฐมกาล 4) เชลนเดรียวกนับเหลลาบรรพบรุรรุษของเขาๆกก “ใหข้กาท เนธิดบรุตรชายและบรุตรสาว
หลายคน” เขาถยกหมายเหตรุไวข้เพราะวลาเขาเปกนชายทรีที่อายรุยสืนทรีที่สรุดเทลาทรีที่เคยมรีมา นนันที่ คสือ มรีอายรุถงข
969 ปรี
ปฐก 5:28-31
ลาเมคอยรผ่มาไดจ้รจ้อยแปดสรบสองปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายคน
หนขริ่ง 29 เขาเรมียกชมือริ่ บอตรชายวผ่า โนอาหค์ กลผ่าววผ่า "คนนมีนั้จะเปก็นทมีริ่ปลอบประโลมใจเราเกมีริ่ยวกนบการ
งานของเรา และความเหนมืริ่อยยากของมมือเรา เพราะเหตอแผผ่นดรนทมีริ่พระเยโฮวาหค์ไดจ้ทรงสาปแชผ่ง
นนนั้น"
บรุตรชายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าของลาเมค ผยข้สานตลอวงศรวานของพระครธิสตร คสือ โน
อาหค์ กลอนทรีที่จะเสรียชรีวธิตเมสือที่ อายรุไดข้ 777 ปรี ลาเมคไดข้กลลาวคทาพยากรณรหนขที่งเกรีที่ยวกนับโนอาหร "คนนรีร
จะเปกนทรีที่ปลอบประโลมใจเราเกรีที่ยวกนับการงานของเรา และความเหนสืที่อยยากของมสือเรา เพราะเหตรุ
แผลนดธินทรีพที่ ระเยโฮวาหรไดข้ทรงสาปแชลงนนัรน" คทาพยากรณรนร รีนลาจะหมายความวลาโนอาหรจะสสืบตลอ
เผลาพนันธรุรของมนรุษยชาตธิ โดยสานตลอเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามแบบของพระเจข้าทรีที่สรุดทข้ายแลข้วกกมาถขง
พระครธิสตร พระเจข้าโดยพระวธิญญาณของพระองครทรงเปธิดเผยแกลลาเมควลาบรุตรชายของเขาจะเปกน
พระพรพธิเศษ โนอาหรกลายเปกนผยข้ประกาศความชอบธรรมจรธิงๆในโลกทรีที่ปราศจากพระเจข้า และ
โดยความเชสืที่อเขา “ไดข้เปกนผยข้รบนั มรดกแหลงความชอบธรรม ซขที่งบนังเกธิดมาจากความเชสืที่อ” (ฮรีบรย 11:7)
30 ตนนั้งแตผ่ลาเมคใหจ้กนาเนรดโนอาหค์แลจ้ว กก็มมีอายอตผ่อไปอมีกหจ้ารจ้อยเกจ้าสรบหจ้าปมี และใหจ้กนาเนรด
บอตรชายและบอตรสาวหลายคน เหมสือนกนับเหลลาบรรพบรุรษรุ ของเขาๆ ใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตร
สาวหลายคน
31 รวมอายอของลาเมคไดจ้เจก็ดรจ้อยเจก็ดสรบเจก็ดปมีและเขาไดจ้สรนั้นชมีวรต เชลนเดรียวกนับมนรุษยรทรุก
คนนนับตนัรงแตลอาดนัมเปกนตข้นมา ลาเมคไดข้สรธินชรีวตธิ คลาจข้างของความบาปคสือความตายเหมสือนเดธิม

เมสืที่อนนับตามลทาดนับเวลาทนัรงหมดของเชสืรอสายนรีรมาจนถขงจรุดนรีร ลาเมคกกเกธิดหลนังการทรงสรข้าง
อาดนัม 874 ปรี โนอาหรเกธิดมา 1,056 ปรีหลนังจากการทรงสรข้าง ดนังนนัรน อาดนัมจขงสธิรนชรีวธิตเพรียง 126 ปรี
กลอนโนอาหรเกธิด เสทเกธิดในปรี 130 นนับตนัรงแตลการทรงสรข้างและมรีชวรี ธิตอยยล 912 ปรี เสทสธิรนชรีวธิตเพรียง
สธิบสรีที่ปรีกลอนโนอาหรสรธินชรีวธิต เอโนชยนังมรีชรีวธิตอยยตล อนทรีโที่ นอาหรเกธิด
ปฐก 5:32
โนอาหค์มมีอายอไดจ้หจ้ารจ้อยปมี และโนอาหค์ใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเชม ฮาม
และยาเฟท กลอนนทราทลวมโลก โนอาหรไดข้ใหข้กาท เนธิดบรุตรชายสามคน “เชม ฮาม และยาเฟท” ถขง
แมข้วาล ดยเหมสือนวลาเปกนไปไมลไดข้เลยในสายตามนรุษยรวาล โนอาหรไมลมรีบรุตรเลยกลอนทรีที่เขามรีอายรุไดข้ 500
ปรี แตลมนนั อาจเปกนไปไดข้จรธิงๆกกไดข้ บางทรีพระเจข้าอาจประสงครใหข้เขาฝขกหนัดพวกเขาเพสืที่อสานตลอเผลา
พนันธรุมร นรุษยรตามทางของพระเจข้าหลนังจากนทราทลวมโลกกกไดข้ อาจเปกนไดข้ดวข้ ยวลาพระเจข้าทรงขนัดขวางมธิ
ใหข้ภรรยาของโนอาหรใหข้กาท เนธิดบรุตรจนกวลาจะถขงเวลานนัรนกกไดข้ เมสืที่อคทานวณอายรุขยนั ของเชสืรอสายทรีที่
ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าเรสืที่อยมาจนถขงโนอาหร มรีแตลเขาและครอบครนัวของเขาเทลานนัรนทรีที่รอดชรีวธิต
มาจากเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า และดนังทรีบที่ ทตลอไปจะเปธิดเผยใหข้เหกน มรีแตลแปดคนนรีร
เทลานนัรนทรีที่พระเจข้าทรงถสือวลาเปกนผยข้ชอบธรรม นทราทลวมใหญลมาในปรี 1,656 หลนังจากการทรงสรข้าง เช
มอายรุ 98 ปรีในปรีนร นนั เอง (ดย ปฐมกาล 11:10)
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 6: บททภีที่หกของหนนังสสือปฐมกาลแบล่งออกเปป็นสภีที่สล่วน: (1) ความ
ชนัที่วชต้าของชาวโลกซซที่งยนัวที่ ยจุใหต้พระเจต้าทรงพระพรโรธในขต้อ 1-7 (2) โนอาหร์เปป็นทภีโที่ ปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระเจต้าในขต้อ 8-11 (3) โนอาหร์ไดต้รนับคคาเตสือนเรสืที่องนคทั้าทล่วมใหญล่และไดต้รนับคคาสนัที่ง
เกภีที่ยวกนับการตล่อนาวาในขต้อ 12-21 และ (4) ความเชสืที่อและความเชสืที่อฟนังของโนอาหร์ในขต้อ 22
ปฐก 6:1
ตผ่อมาเมมืริ่อมนอษยค์เรรริ่มทวมีมากขขนั้นบนพมืนนั้ แผผ่นดรนโลก และพวกเขาใหจ้
กนาเนรดบอตรสาวหลายคน ดยเหมสือนวลาตอนนรีรจรุดสนใจเปลรีที่ยนมาทรีพที่ วกคนทรีที่เหลสือของเผลาพนันธรุร
มนรุษยรแลข้ว นนันที่ คสือ ลยกหลานของคาอธินทรีไที่ มลนนับถสือพระเจข้า คนเหลลานรีรเปกนผยข้ใหข้กาท เนธิดระบบโลกทรีที่
พระเจข้าจะทรงพธิพากษาในไมลชข้าโดยทางนทราทลวมใหญล เมสืที่อเราดยตามลทาดนับวงศรวานของปฐมกาล 5
อยลางใกลข้ชธิด มรีชลวงเวลา 1,656 ปรีพอดรีระหวลางการทรงสรข้างและสมนัยของโนอาหร หากเปกนเชลนนนัรน
จรธิง สมมตธิวาล อนัตราการเกธิดเปกนปกตธิ และนทาอายรุขนัยของเผลาพนันธรุรมนรุษยรสมนัยกลอนนทราทลวมโลกมา
คทานวณดข้วย เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล ประชากรโลกไดข้ทวรีจทานวนขขรนอยลางมหาศาล นนัก

คณธิตศาสตรรบางคนไดข้เสนอวลาจทานวนประชากรโลกสมนัยโนอาหรอาจสยงถขงสองพนันลข้านคนเลย
เหกนไดข้ชนัดดข้วยวลามรีเพรียงคนสล วนนข้อยมากๆ นนันที่ คสือ ครอบครนัวของโนอาหร ถยกถสือวลาเปกนผยข้ชอบ
ธรรมจทาเพาะพระเจข้า ไมลวาล ในกรณรีใด “มนรุษยรเรธิที่มทวรีมากขขรนบนพสืรนแผลนดธินโลก และพวกเขาใหข้
กทาเนธิดบรุตรสาวหลายคน” มรีการคข้นพบทางโบราณคดรีหลายชธิรน โดยเฉพาะในชนัรนถลานหธินทรีที่เหกน
ไดข้ชนัดวลาเกกบรนักษาขข้าวของเครสือที่ งใชข้สมนัยกลอนนทราทลวมโลกเอาไวข้ ขข้าวของบางชธิรนบลงบอกถขง
อารยธรรมทรีที่ลรทาหนข้าซขที่งมรีแมข้แตลเทคโนโลยรีทรีที่ใชข้ไฟฟข้าดข้วย โลกสมนัยกลอนนทราทลวมใหญลมรีประชากร
จทานวนมหาศาลและเหกนไดข้ชนัดวลามรีอารยธรรมทรีที่ลรทายรุค
ปฐก 6:2
บอตรชายทนนั้งหลายของพระเจจ้าเหก็นวผ่าบอตรสาวทนนั้งหลายของมนอษยค์
สวยงาม และพวกเขารนบเธอทนนั้งหลายไวจ้เปก็นภรรยาตามชอบใจของพวกเขา มรีขข้อถกเถรียงเปกนอนัน
มากตลอดระยะเวลาหลายปรีเกรีที่ยวกนับวลาบอตรชายทนนั้งหลายของพระเจจ้าและบอตรสาวทนนั้งหลายของ
มนอษยค์เปกนใครกนัน บางคนเสนอวลาบรุตรชายทนัรงหลายของพระเจข้าเปกนพวกทยตสวรรครทรีที่ถยกขนับออก
ซขที่งไดข้ลงมายนังแผลนดธินโลกและแตลงงานกนับพวกผยข้หญธิง (บรุตรสาวทนัรงหลายของมนรุษยร) อยลางไร
กกตาม ไมลมรีขข้อพระคนัมภรีรทร รีที่สนนับสนรุนทรรศนะดนังกลลาว อนันทรีที่จรธิงแลข้ว มนันเปกนไปไมลไดข้เลยในทาง
ชรีววธิทยา นอกจากนรีร พระเยซยตรนัสไวข้วาล พวกทยตสวรรครเปกนสธิที่งทรงสรข้างทรีที่ไมลมรีเพศ และไมลมครี วาม
สามารถในการสสืบพนันธรุร
แทนทรีที่จะเปกนเชลนนนัรน “บรุตรชายทนัรงหลายของพระเจข้า” นลาจะหมายถขงเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตาม
ทางของพระเจข้ามากกวลา ดยเหมสือนมรีความพยายามโดยฝลายเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าทรีที่
จะรนักษาตนัวใหข้แยกออกจากชาวโลกทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้าซขที่งอยยรล อบตนัวพวกเขา อยลางไรกกตาม ตลอด
ระยะเวลาหลายรข้อยปรี บรุตรชายทนัรงหลายของเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้ากกเรธิที่มสนังเกตเหกน
พวกสาวๆทรีที่เปกนบรุตรสาวทนัรงหลายของมนรุษยร เราอาจไดข้ขข้อสรรุปหลายประการ (1) หากพวกหญธิง
ชนัวที่ ในสมนัยนนัรนเปกนเหมสือนกนับหญธิงชนัวที่ ในปนัจจรุบนัน พวกนางกกคงแตลงกายในลนักษณะทรีที่ยนัวที่ ยรุใหข้เกธิด
อารมณรทางเพศและไมลมยรี างอาย บรรดาสาวสวยทรีที่เปกนชาวโลกสมนัยนนัรนดขงดยดความสนใจของ
เหลลาบรุตรชายทรีที่เปกนเชสืรอสายซขที่งดทาเนธินตามทางของพระเจข้า (2) เหกนไดข้ชดนั วลา มรีการททาลายหลนักการ
เรสืที่องการแยกออกในสล วนของเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า
ลยกหลานของพวกเขาเรธิที่มทรีจที่ ะปะปนกนับบรรดาคนทรีที่ไมลนนับถสือพระเจข้าในหมยลชาวโลก ดนัง
นนัรน ลยกหลานทรีที่เกธิดมาของเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าจขงเรธิที่มทรีที่จะแตลงงานกนับชาวโลกใน
สมนัยนนัรน ความบรธิสรุทธธิธและความสรุจรธิตฝลายวธิญญาณของเชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าจขง

ถยกออมชอมจนถขงจรุดทรีที่มนันเกสือบหยรุดทรีจที่ ะมรีอยยอล รีกตลอไป สนังคมอนันปราศจากพระเจข้าทรีที่พฒ
นั นาขขรน
เปกนสธิที่งทรีพที่ ระเจข้าทรงหมายพระทนัยทรีจที่ ะททาลายเสรีย มรีแตลโนอาหรทรีที่รกนั ษาครอบครนัวของตนใหข้แยก
ออกและชอบธรรมอยยเล ทลานนัรน เราอาจสรรุปไดข้วาล บรรดาลยกสะใภข้ของโนอาหรกมก าจากเชสืรอสายทรีที่
ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า
ปฐก 6:3
พระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า "วรญญาณของเราจะไมผ่วรงวอนกนบมนอษยค์
ตลอดไป เพราะเขาเปก็นแตผ่เนมืนั้อหนนง อายอของเขาจะเพมียงแคผ่รจ้อยยมีสริ่ รบปมี" เมสือที่ ทรงเหกนวลาถข้วยแหลง
ความชนัวที่ ชข้าของมนรุษยชาตธิเรธิที่มลข้นปรรีแที่ ลข้ว พระเจข้ากกทรงปฏธิญาณวลา “วธิญญาณของเราจะไมลวงธิ วอน
กนับมนรุษยรตลอดไป เพราะเขายนังเปกนแตลเนสืรอหนนัง” คทาทรีที่แปลวลา วรงวอน (ดยรน) มรีความหมายวลา
'ชธิงชนัย' หรสือ 'อข้อนวอน' พระเจข้าทรงหมายพระทนัยแลข้ววลาจะไมลตลอสยข้ วธิงวอน หรสือชธิงชนัยกนับเผลาพนันธรุร
มนรุษยรทพรีที่ ระองครไดข้ทรงสรข้างอรีกตลอไปแลข้ว พระองครตรนัสดข้วยวลาพวกเขาเปกนเนสืรอหนนัง โดยอาจสสืที่อ
วลาพวกเขาไดข้ปลลอยตนัวไปกนับการมนัวเมาทางเพศและการททาผธิดศรีลธรรมเสรียแลข้ว ดนังนนัรนดข้วยเหตรุผล
อนันเปกนสธิทธธิขาดของพระองครแตลเพรียงผยข้เดรียว พระเจข้าจขงทรงหมายพระทนัยวลา “ถขงอยลางนนัรนอายรุของ
เขาจะเปกนเพรียงหนขงที่ รข้อยยรีที่สธิบปรี” กลลาวอรีกนนัยหนขที่งกกคอสื พระเจข้าทรงหมายพระทนัยแลข้ววลาหลนังจาก
ผลานไป 120 ปรี พระองครจะทรงททาลายเผลาพนันธรุรมนรุษยรเสรีย ททาไมตข้องเปกน 120 ปรี อาจเปกนไดข้วาล นนันที่
เปกนระยะเวลาทรีที่โนอาหรและบรุตรชายทนัรงสามของเขาตข้องใชข้ในการจนัดเตรรียมนาวา
ปฐก 6:4
ในคราวนนนั้นมมีพวกมนอษยค์ยกน ษค์บนแผผ่นดรนโลก แลจ้วภายหลนงเมมืริ่อ
บอตรชายทนนั้งหลายของพระเจจ้าสมสรผ่กบน บอตรสาวทนนั้งหลายของมนอษยค์ และเธอทนนั้งหลายคลอดบอตร
ใหจ้แกผ่พวกเขา บอตรเหลผ่านนนั้นเปก็นคนมมีอนานาจมาก ตนนั้งแตผ่สมนยโบราณเปก็นคนมมีชมืริ่อเสมียง วลรีทรีที่พยดถขง
“ในคราวนนัรนมรีพวกมนรุษยรยกนั ษรบนแผลนดธินโลก” มรีความหมายกทากวม คทาทรีที่แปลวลา พวกมนอษยค์
ยนกษค์ (เนฟรลมร ) ถยกใชข้ในอรีกทรีที่เดรียว และนนันที่ คสือ กนันดารวธิถรี 13:33 ทรีที่บรรดาบรุตรของอานาคถยก
บรรยายวลาเปกนพวกมนรุษยรยนักษร ไมลวาล ในกรณรีใด คทานรีรกหก มายถขงประชาชนทรีที่ตนัวสยง แขกงแรง และมรี
กทาลนังมาก ในททานองเดรียวกนันกนับขข้อ 2 บรุตรทนัรงหลายไดข้ถสือกทาเนธิดขขรนมาจากการแตลงงานกนัน
ระหวลางบรุตรชายทนัรงหลายของพระเจข้าและบรุตรสาวทนัรงหลายของมนรุษยร ลยกหลานเหลลานรีรทรีที่เกธิดจาก
การออมชอมจขงกลายเปกนองครประกอบเพธิมที่ เตธิมของชาวโลกทรีที่ปราศจากพระเจข้าในเรสือที่ งพละกทาลนัง
และชสืที่อเสรียง นรีที่สสืที่อดข้วยวลาการรล วมหอลงโรงกนันของบางคยลนร นนั ไมลมรีการแตลงงานกนันซขที่งสสืที่อถขงการททา
ผธิดศรีลธรรมอยลางเปธิดเผยและนลาเกลรียด หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง สภาพจธิตใจและศรีลธรรมของสนังคม
สมนัยกลอนนทราทลวมโลกกกเสสืที่อมทรามลงอยลางรวดเรกว

บางคนไดข้สอนวลาพวกมนรุษยรยนักษรทรีที่วาล นรีรเปกนลยกหลานของพวกทยตสวรรครทรีที่ถยกขนับออกจาก
สวรรครกบนั การรล วมหอลงโรงกนันของพวกเขากนับพวกผยข้หญธิงตามทรีที่ถยกเอลยถขงในขข้อ 2 อยลางไรกกตาม
ไมลมรีขข้อสนนับสนรุนทางพระคนัมภรีรรสทาหรนับทรรศนะดนังกลลาวเลย ดยความเหกนไดข้ในขข้อ 2
ปฐก 6:5
และพระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าความชนริ่วของมนอษยค์มมีมากบนแผผ่นดรนโลก
และเจตนาทอกอยผ่างแหผ่งความครดทนนั้งหลายในใจของเขาลจ้วนแตผ่ชนริ่วรจ้ายอยผ่างเดมียวเสมอไป ใน
บรธิบทนนัรน พระเจจ้าทรงเหก็นวผ่าความชนริ่วของมนอษยค์มมีมากบนแผผ่นดรนโลก และเจตนาทอกอยผ่างแหผ่ง
ความครดทนนั้งหลายในใจของเขาลจ้วนแตผ่ชนริ่วรจ้ายอยผ่างเดมียวเสมอไป คทาทรีที่แปลวลา ความชนริ่ว (ราหร์) เปกน
หนขที่งในคทาพสืรนๆทรีที่หมายถขงความบาปในพระคนัมภรีรรเดธิมโดยมรีความหมายพสืรนฐานทรีที่สรุดวลา 'ความชนัวที่ '
คทาทรีที่แปลวลา ความครด (เยทเซอรร์) มรีความหมายวลากรอบความคธิดหรสือหลนักปรนัชญา กลลาวอรีกนนัย
หนขที่งกกคสือ โครงสรข้างความคธิดของเผลาพนันธรุรมนรุษยรไดข้เสสืที่อมทรามลงจนถขงจรุดทรีที่มนนั “ลข้วนแตลชนัวที่ รข้าย
อยลางเดรียวเสมอไป” หากมรีการสสืที่อถขงการททาผธิดศรีลธรรมทางเพศในขข้อ 4 (ซขที่งกกนลาจะสสืที่อ) ความ
หมายกกคสือวลา อารยธรรมมนรุษยรไดข้เรธิที่มหมกมรุลนอยยกล บนั ความวธิปรธิตทางเพศและการลรุลมหลงใน
กามตนัณหาทรุกรยปแบบไปเสรียแลข้ว เมสือที่ เรามองดยสภาพศรีลธรรมของคนในปนัจจรุบนัน เรากกควร
หมายเหตรุคทาตรนัสของพระเยซยทรีที่วาล “ในสมนัยของโนอาหรเหตรุการณรไดข้เปกนมาแลข้วอยลางไร ในสมนัย
ของบรุตรมนรุษยรกจก ะเปกนไปอยลางนนัรนดข้วย” (ลยกา 17:26)
ปฐก 6:6
พระเยโฮวาหค์ทรงโทมนนสทมีริ่พระองคค์ไดจ้ทรงสรจ้างมนอษยค์บนแผผ่น
ดรนโลก และกระทนาใหจ้พระองคค์ทรงเศรจ้าโศกภายในพระทนยของพระองคค์ วลรีทรีที่วาล “พระเยโฮวาหร
ทรงโทมนนัส” มรีความหมายวลา 'และพระเยโฮวาหรทรงเสรียพระทนัยทรีที่พระองครไดข้ทรงสรข้างมนรุษยร
บนแผลนดธินโลก และกระททาใหข้พระองครทรงเศรข้าโศกภายในพระทนัยของพระองคร' คทาทรีแที่ ปลวลา
ทนาใหจ้...เศรจ้าโศก (อนัทซนับ) นอกจากมรีความหมายวลาเศรข้าโศกแลข้ว ยนังมรีความหมายวลา 'ถยกรบกวน'
ดข้วย ตรงนรีรนลาจะสสืที่อถขงทนัรงสองความหมาย พระเจข้าไมลเพรียงโศกเศรข้าพระทนัยทรีมที่ นรุษยชาตธิผยข้
บาปหนาไดข้ททาใหข้ตนัวเองเสสืที่อมทรามเหลสือเกธินเทลานนัรน แตลพระองครยนังทรงถยกรบกวนจธิตใจเพราะ
เรสืที่องนรีรดข้วย
ปฐก 6:7
พระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า "เราจะทนาลายมนอษยค์ทมีริ่เราไดจ้สรจ้างมาจากพมืนั้น
แผผ่นดรนโลก ทนนั้งมนอษยค์และสนตวค์และสนตวค์เลมืนั้อยคลานและนกในอากาศ เพราะวผ่าเราเสมียใจทมีริ่เราไดจ้
สรจ้างพวกเขามา" ดนังนนัรน พระเจข้าจขงทรงหมายพระทนัยทรีที่จะททาลายเผลาพนันธรุรมนรุษยรทพรีที่ ระองครไดข้ทรง
สรข้างขขรนไปเสรียจากพสืรนแผลนดธินโลกพรข้อมกนับโลกธรรมชาตธิสลวนใหญลดวข้ ย อรีกครนัรงทรีคที่ ทาทรีที่แปลวลา

เสมียใจ (นาชนัม) มรีความหมายวลา เสรียใจทรีที่ไดข้ททาอะไรบางอยลางลงไป คทาทรีที่แปลวลา ทนาลาย (มาคาหร์)
มรีความหมายวลา 'กวาดลข้างใหข้สรธินซาก', 'ลบออก' หรสือ 'กทาจนัดออกไป' พระเจข้าทรงหมายพระทนัยทรีที่
จะลบกระดานชนวนออกใหข้สะอาดและเรธิที่มตข้นใหมลหมด
ปฐก 6:8-10
แตผ่โนอาหค์เปก็นทมีริ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์ คทา
ทรีที่แปลวลา โปรดปราน (คาเน) มรีความหมายวลา 'ความโปรดปราน' โนอาหรไดข้รนับความโปรดปราน
ในสายพระเนตรของพระเจข้า
9 ตผ่อไปนมีนั้คอมื พงศค์พนนธอค์ของโนอาหค์ โนอาหค์เปก็นคนชอบธรรมและดมีรอบคอบในสมนยของ
ทผ่าน และโนอาหค์ดนาเนรนกนบพระเจจ้า เหตรุผลทรีที่พระเจข้าทรงโปรดปรานโนอาหรถยกระบรุไวข้ “โนอาหร
เปกนคนชอบธรรมและดรีรอบคอบในสมนัยของทลาน และโนอาหรดทาเนธินกนับพระเจข้า” ถขงแมข้วาล เปกน
คนบาปเหมสือนคนทนัรงปวง แตลการดทาเนธินชรีวตธิ ของโนอาหรกทก ทาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทนัย เขาถยก
กลลาวถขงวลาเปกน (1) คนชอบธรรม นรีไที่ มลนลาจะใชลความชอบธรรมทรีพที่ ระเจข้าทรงโปรดใหข้เขาถขง
แมข้วาล นนันที่ อาจถยกสสืที่อกกตาม (ฮรีบรย 11:7 กลลาววลาในไมลชข้าโนอาหรกกก ลายเปกน “ผยข้รบนั มรดกแหลงความ
ชอบธรรม” จรธิงๆ (2) โนอาหรยนังถยกกลลาวถขงวลาเปกนคนดภีรอบคอบดข้วย คทาทรีที่แปลเชลนนนัรน (ทอวร์มมภี )
มรีความหมายวลา 'สมบยรณรพรข้อม' หรสือ 'ครบถข้วน' ความหมายกกคสือวลาโนอาหรทลรุมสรุดใจแดลพระเจข้า
ปนัจจรุบนันเรากกคงกลลาววลา เขาทรุลมเทหมดทนัรงตนัวและหนัวใจ (3) “โนอาหรดทาเนธินกนับพระเจข้า” เชลนเดรียว
กนับทวดของเขาเอโนค โนอาหรมรีสามนัคครีธรรมแนลนแฟข้นกนับพระผยข้สรข้างของเขา
10 โนอาหค์ใหจ้กนาเนรดบอตรชายสามคน ชมือริ่ เชม ฮาม และยาเฟท คทาทรีแที่ ปลวลา สมนย (โทเลด
อวร์) มรีความหมายวลา 'ผยข้สสืบสกรุล' บรุตรของโนอาหรคสือ “เชม ฮาม และยาเฟท” ในเวลาตลอมาเชมจะ
กลายเปกนตข้นตระกยลของชนเซมธิตธิคในดธินแดนตะวนันออก ฮาม (ผยข้ซขที่งชสืที่อของตนหมายความวลา
รข้อน หรสือถยกเผาไหมข้) ตลอมาจะกลายเปกนตข้นตระกยลของชนชาตธิตลางๆทรีที่อยยตล อนใตข้ (นนันที่ คสือ
แอฟรธิกา) ผยข้สสืบสกรุลของยาเฟทตลอมาจะกลายเปกนชนชาตธิตลางๆทรีที่อยยตล อนเหนสือ นนันที่ คสือ ประเทศ
ยยโร คอเคเชรียนทนัรงหลาย
เชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าจะสสืบทอดตลอมาทางเชมผยข้มรีอายรุ 98 ปรีตอนทรีที่เกธิดนทรา
ทลวมใหญล ดย ปฐมกาล 11:10 นรีที่สสืที่อชนัดเจนวลาอยลางนข้อยเชมกกถสือกทาเนธิดขขรนหลนังจากทรีที่พระเจข้าทรง
บนัญชาโนอาหรใหข้ตลอนาวา เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล ฮามและยาเฟทเปกนนข้องชายของเชมเพราะวลา
เขาทนัรงสองถยกเอลยชสืที่อตามลทาดนับกลอนหลนังนรีรเสมอ เราจขงสนันนธิษฐานไดข้วาล เชมเปกนบรุตรหนัวปรี

ปฐก 6:11-12
ดนงนนนั้นมนอษยค์โลกจขงชนริ่วชจ้าตผ่อพระพนกตรค์พระเจจ้า และแผผ่นดรนโลกกก็
เตก็มไปดจ้วยความอนามหรต คทาทรีแที่ ปลวลา เสมืริ่อมทราม (ชอวร์คนัธ) มรีความหมายอยลางหนขที่งวลาเนลาเสรีย นรีที่
อาจหมายถขงการททาผธิดศรีลธรรมทางเพศอนันดกดสืที่นไปทนัวที่ แผลนดธินโลกดนังทรีที่ระบรุไวข้ใน 6:2-5
นอกจากนรีร แผลนดธินโลกยนังเตกมไปดข้วยความรรุนแรงอรีกดข้วย พระเยซยตรนัสไวข้ในมนัทธธิว 24:37 วลา
สภาพการณรของสธิที่งตลางๆกลอนพระองครเสดกจกลนับมาจะเหมสือนกนับในสมนัยของโนอาหร
12 พระเจจ้าทอดพระเนตรบนแผผ่นดรนโลก และดรเถรด แผผ่นดรนโลกกก็ชนริ่วชจ้า เพราะวผ่าบรรดา
เนมืนั้อหนนงไดจ้กระทนาการชนริ่วชจ้าบนแผผ่นดรนโลก ความหมายโดยรวมถยกเอลยซทราอรีกครนัรงในขข้อ 12 ตอน
นนัรนไมลเพรียงมรีการวธิปรธิตทางเพศอนันแพรล หลายเทลานนัรน แตลสมนัยนนัรนยนังมรีการกลออาชญากรรมรรุนแรง
อรีกดข้วย
ปฐก 6:13
พระเจจ้าตรนสแกผ่โนอาหค์วผ่า "ตผ่อหนจ้าเราบรรดาเนมืนั้อหนนงกก็มาถขงวาระ
สอ ดทจ้ายแลจ้ว เพราะวผ่าแผผ่นดรนโลกเตก็มไปดจ้วยความอนามหรตเพราะพวกเขา และดรเถรด เราจะทนาลาย
พวกเขาพรจ้อมกนบแผผ่นดรนโลก พระเจข้าจขงทรงตนัดสธินพระทนัย ตผ่อหนจ้าเราบรรดาเนมืนั้อหนนงกก็มาถขง
วาระสอ ดทจ้ายแลจ้ว พระเจข้าทรงเหกนบทสรรุปอนันชนัดเจนของความบาป ถข้วยแหลงความชนัวที่ ชข้าของ
มนรุษยรกเก ตกมปรรีแที่ ลข้ว ใหข้เราสนังเกตอรีกครนัรงถขงขข้อกลลาวหาทรีที่พระเจข้าตรนัสวลาแผลนดธินโลกเตกมไปดข้วย
ความอทามหธิต (เราอาศนัยอยยใล นโลกปนัจจรุบนันทรีที่ชาวโลกสล งเสรธิมความรรุนแรงในอรุตสาหกรรมบนันเทธิง
ฮอลลรีวยดและโทรทนัศนรตลางยกยลองการใชข้ความรรุนแรง นรีที่ยนังไมลเอลยถขงการปราศจากศรีลธรรมใน
เรสืที่องทางเพศอรีกตลางหาก)
ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงกลลาวแกลโนอาหรวาล “เราจะททาลายพวกเขาพรข้อมกนับแผลนดธินโลก”
แผนการของพระเจข้านนัรนงลายนธิดเดรียว พระองครจะทรงกวาดลข้างพสืรนพธิภพใหข้สะอาดและเรธิที่มตข้นใหมล
หมด เจตนาของพระเจข้าคสือ ไมลเพรียงททาลายพสืรนแผลนดธินโลกเทลานนัรนแตลททาลายคนเหลลานนัรนทรีที่อาศนัย
อยยบล นแผลนดธินโลกดข้วย
ปฐก 6:14-16
เจจ้าจงตผ่อนาวาดจ้วยไมจ้สนโกเฟอรค์ เจจ้าจงทนาเปก็นหจ้องๆในนาวา และ
ยาทนนั้งขจ้างในขจ้างนอกดจ้วยชนน แมข้มนรุษยรจะชนัวที่ ชข้า แตลดข้วยพระเมตตาพระเจข้ากกทรงมรีแผนการหนขที่ง
อยยแล ลข้วทรีที่จะไวข้ชรีวตธิ โนอาหรและครอบครนัวของเขา แผนการนนัรนกกคอสื นาวาลทาหนขที่ง ตรงขข้ามกนับทรีที่
บางคนมอง 1 เปโตร 3:20 นาวาตลางหากทรีที่ชลวยโนอาหรใหข้รอด มธิใชลนร ทา เหกนไดข้ชดนั วลาพระเจข้าทรง
ใหข้รายละเอรียดมากกวลาทรีที่เหกนในขข้อนรีรแกลโนอาหร อาจเปกนไดข้วาล คทาบรรยายทรีที่ใหข้ไวข้ตรงนรีรเปกนสรรุป

ยลอของแผนการเพสืที่อชลวยลยกหลานในอนาคต วลรีทรีที่กลลาวถขง “ไมข้สนโกเฟอรร” นรีรมครี วามหมายไมล
ชนัดเจน คทานรีรถยกใชข้เพรียงครนัรงเดรียวตรงนรีรในพระคนัมภรีรร บางคนเดาวลามนันเปกนไมข้สนไซเปรสชนธิด
หนขที่ง โนอาหรไดข้รนับบนัญชาใหข้ยานาวานนัรนทนัรงขข้างในขข้างนอกดข้วยชนันซขที่งเปกนยางมะตอยแบบหนขงที่ คทา
วลา นาวา (เทยร์บาหร์) มรีความหมายวลา 'เรสือ' ลทาหนขที่ง
15 เจจ้าจงตผ่อนาวาตามนมีนั้ นาวายาวสามรจ้อยศอก กวจ้างหจ้าสรบศอก และสร งสามสรบศอก มธิตธิ
ของนาวาลทานรีรจะตข้อง ยาวสามรจ้อยศอก กวจ้างหจ้าสรบศอก และสร งสามสรบศอก (แมข้วาล มรีขนาด
“ศอก” หลายชนธิดในพระคนัมภรีรร แตลคนทนัวที่ ไปกกเชสืที่อวลามนันมรีขนาดเทลากนับความยาวแขนของคนๆ
หนขที่งตนัรงแตลปลายขข้อศอกของเขาไปจนถขงปลายนธิรวของเขา หรสือประมาณ 18 นธิรว) ดนังนนัรนเรสือลทานรีรกก
คงยาวประมาณ 450 ฟรุต โดยมรีความกวข้าง 75 ฟรุต และความสยงทนัรงหมดคสือ 45 ฟรุต
มรีผยข้สนันนธิษฐานวลาแรงลมของเรสือทรีที่บรรทรุกของเตกมลทานลาจะนข้อยกวลาครขงที่ หนขที่งของความสยง
ของมนันเลกกนข้อย หรสือ นข้อยกวลา 15 ศอก เหลลานนักวธิศวกรทางทะเลกลลาววลาสนัดสล วนของมธิตธิเหลลานรีร
เปกนไปเพสืที่อความเสถรียรสยงสรุดของเรสือในคลสืนที่ ลมแรง นอกจากนรีร 7:20 กกกลลาววลานทราทลวมสยงกวลา
ภยเขาทนัรงหลายถขง 15 ศอก พระเจข้าทรงททาใหข้แนลใจวลาความลขกของนทราทลวมตข้องไดข้ขนาดทรีที่วาล นาวา
ลทานนัรนลอยขข้ามไดข้แมข้แตลสที่ งธิ กรีดขวางทรีที่สยงทรีที่สรุดทรีที่อยยใล ตข้มนัน แมข้วาล คนทนัวที่ ไปมนักนขกภาพวลานาวาลทานนัรน
มรีหนัวทยลและมรีหนัวเรสือและทข้ายเรสือสยง แตลนาวาลทานนัรนกกนลาจะเปกนเหมสือนเรสือทข้องแบนทรีที่มรรี ยปทรง
สรีที่เหลรีที่ยมผสืนผข้าทรีที่มขรี นาดยาวและตทที่ามากกวลา
16 เจจ้าจงทนาชผ่องในนาวา และใหจ้อยรผ่ขาจ้ งบนขนาดศอกหนขริ่ง และเจจ้าจงตนนั้งประตรทมีริ่ดจ้านขจ้าง
นาวา เจจ้าจงทนาเปก็นชนนั้นลผ่าง ชนนนั้ ทมีริ่สองและชนนั้นทมีริ่สาม พระเจข้าทรงบนัญชาโนอาหรใหข้สรข้างชล่องๆหนขงที่
อยยตล ทที่ากวลาแนวหลนังคาของนาวาหนขที่งศอก ชลองทรีที่วาล นรีรเหกนไดข้ชนัดวลาทอดยาวตลอดความยาวของแนว
หลนังคา เหกนไดข้ชนัดวลามนันมรีไวข้เพสืที่อปลลอยใหข้แสงเขข้าและมรีไวข้เพสือที่ ระบายอากาศ นาวาลทานรีรยงนั ตข้องมรี
ประตยบานหนขที่งไวข้ตรงดข้านขข้างและใหข้มรีสามชนัรนบนเรสือดข้วย
ปฐก 6:17
ดรเถรด เราเองเปก็นผรจ้กระทนาใหจ้นนนั้าทผ่วมบนแผผ่นดรนโลก เพมืริ่อทนาลาย
บรรดาเนมืนั้อหนนงใตจ้ฟจ้าทมีริ่มมีลมปราณแหผ่งชมีวรต และทอกสรริ่งบนแผผ่นดรนโลกจะตายสรนั้น จรุดประสงครของ
นาวาลทานรีรถยกระบรุชนัดเจน พระเจข้าทรงหมายพระทนัยทรีที่จะ “กระททาใหข้นร ทาทลวมบนแผลนดธินโลก เพสืที่อ
ททาลายบรรดาเนสืรอหนนัง” เพราะคทาทรีที่แปลวลา แผผ่นดรนโลก (เอเรทซร์) แปลไดข้ดข้วยวลาแผลนดธินโลกหรสือ
แผลนดธิน บางคนจขงเดาวลานทราทลวมครนัรงนนัรนทลวมในพสืรนทรีที่จทากนัด คสือ ททาลายแคลพรนสื ทรีที่บางสลวนเทลานนัรน

อยลางไรกกตาม บรธิบทโดยรวมของพระคนัมภรีรรกพก ธิสยจนรวาล ทรรศนะดนังกลลาวเปกนเรสืที่องเหลว
ไหล (1) จรุดประสงครของนทราทลวมครนัรงนนัรนกกคสือ เพสืที่อททาลายเผลาพนันธรุรมนรุษยรทรนังหมด นทราทลวมเฉพาะ
บางพสืรนทรีที่คงททาอยลางนนัรนไมลไดข้ (2) หากเปกนเชลนนนัรนโนอาหรกคก งไมลตข้องใชข้นาวาแตลอยลางใด เขากกคง
แคลตข้องเดธินทางระยะทางไกลเพสืที่อขขรนทรีที่สยง (3) คงไมลจทาเปกนทรีที่สที่ ธิงมรีชวรี ธิตทรุกชนธิดตข้องถยกนทาขขรนนาวา
นนัรน ทรรศนะดนังกลลาวถยกเผยแพรล โดยพวกนนักศาสนศาสตรรทรีที่มรีความคธิดเปธิดกวข้างทรีที่อยากททาใหข้พระ
คนัมภรีรรสอดคลข้องกนับแนวคธิดวธิวนัฒนาการ การเกธิดนทราทลวมโลกกกนทามาซขที่งสธิที่งตลางๆทรีที่ททาลายรากฐาน
ของทฤษฎรีวธิวฒ
นั นาการพรข้อมกนับการทรีที่มนนั เนข้นยทราชนัรนฟอสซธิลตลางๆในทางธรณรีวธิทยา
ปฐก 6:18-21
แตผ่เราจะตนนั้งพนนธสนญญาของเราไวจ้กนบเจจ้า และเจจ้าจงเขจ้าอยรผ่ในนาวา
ทนนั้งเจจ้า บอตรชาย ภรรยาและบอตรสะใภจ้ของเจจ้าพรจ้อมกนบเจจ้า พระเจข้าตรนัสวลาพระองครจะทรงตนัรงพนันธ
สนัญญาหนขที่งไวข้กบนั โนอาหร มนันไมลไดข้ถยกระบรุตรงนรีร แตลพระเจข้ากกทรงสนัญญาพนันธสนัญญาใหมลอยลาง
หนขที่งไวข้อยยดล รี เขาจขงตข้องพาครอบครนัวของตนเขข้าไปอยยใล นนาวานนัรน (รวมทนัรงหมดแปดชรีวธิต)
19 เจจ้าจงนนาสนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้งตนวผรจ้และตนวเมมียทอกชนรดอยผ่างละครผ่เขจ้าไปในนาวาเพมืริ่อ
รนกษาชมีวรต มรีกลลาวไวข้วาล โนอาหรจะตข้องเอาสนัตวรทรุกชนธิดอยลางละสองตนัว คสือตนัวผยข้และตนัวเมรียพรข้อม
กนับอาหารทรีที่จทาเปกนเพสืที่อรนักษาชรีวธิตสนัตวรทรนังหมดไวข้เขข้าไปในนาวา พวกนนักวธิจารณรกลลาวหาวลามนันคง
เปกนไปไมลไดข้ทรีที่จะเอาสนัตวรทรุกชนธิดอยลางละคยลขร นข เรสือแบบนนัรนไดข้ แถมตข้องเอาอาหารเพสืที่อเลรีรยงพวก
มนันขขรนไปดข้วยอรีกตลางหาก มรีคทาตอบหลายประการสทาหรนับขข้อกลลาวหาดนังกลลาว (1) ไมลใชลสายพนันธรุร
ยลอยทรุกสายพนันธรุรตข้องถยกนทาขขรนเรสือดข้วย แคลอยลางละคยลของสนัตวรแตลละชนธิดกกพอแลข้ว ยกตนัวอยลางเชลน
ไมลใชลทรุกสายพนันธรุรของสรุนขนั ถยกพาขขรนเรสือ แคลสายพนันธรุรสรุนขนั พสืรนฐานกกพอ (2) ไมลมรีเหตรุผลใหข้ตข้อง
เชสืที่อวลาคยลของสนัตวรเหลลานนัรนจะตข้องเปกนสนัตวรทรีที่โตเตกมวนัยแลข้ว พวกมนันอาจยนังเลกกอยยกล ไก ดข้ ดนังนนัรน สนัตวร
ขนาดใหญลตลางๆเชลน ชข้าง หรสือไดโนเสารรหลายชนธิดกกอาจถยกพาขขรนเรสือดข้วยกกไดข้ขณะทรีที่พวกมนันยนัง
เลกกอยยล นอกจากนรีร สนัตวรตลางๆเชลน สนัตวรเลสืรอยคลานขนาดใหญลกตก นัวเลกกมากๆตอนทรีที่ยงนั เลกกอยยล
(3) อาจเปกนไดข้ยธิงที่ ทรีที่พระเจข้าทรงททาใหข้สนัตวรหลายชนธิดอยยใล นสภาพจทาศรีล ซขที่งททาใหข้พวกมนัน
อยยใล นสภาพครขงที่ หลนับครขงที่ ตสืนที่ ตลอดระยะเวลาดนังกลลาว (4) ขนาดของนาวากกใหญลโตมหขมา จาก
ขนาดภายนอก มนันกกมรีพรนสื ทรีที่มากกวลาหนขที่งลข้านหข้าแสนลยกบาศกรฟรุต นรีที่กคก งเพรียงพอสทาหรนับสายพนันธรุร
พสืรนฐานของสนัตวรทรุกชนธิดและอาหารของพวกมนันโดยเฉพาะถข้าพวกมนันยนังเลกกอยย แล ละอยยใล นสภาพ
ครขงที่ หลนับครขงที่ ตสืนที่

20 นกตามชนรดของมนน และสนตวค์ใชจ้งานตามชนรดของมนน สนตวค์เลมืนั้อยคลานตามชนรดของ
มนน อยผ่างละครผ่จะมาหาเจจ้าเพมืริ่อรนกษาชมีวรตไวจ้ 21 เจจ้าจงหาอาหารทอกอยผ่างทมีริ่กรนไดจ้ และสะสมไวจ้
สนาหรนบเจจ้า และมนนจะเปก็นอาหารสนาหรนบเจจ้าและสนตวค์ทนนั้งปวง" นอกจากตข้องพาสนัตวรจทานวน
มหาศาลขขรนเรสือแลข้ว โนอาหรยนังตข้องกนักตรุนอาหารทรีที่จทาเปกนไวข้บนเรสือเพสือที่ รนักษาชรีวธิตสวนสนัตวรลอย
นทราของเขาอรีกดข้วย พระเจข้าคงประทานสตธิปนัญญาแบบพธิเศษใหข้แกลเขาเพสืที่อทรีที่จะทราบวลาเขาตข้อง
กนักตรุนอาหารชนธิดไหนและกนักตรุนมากเทลาไร นนันที่ อาจถยกรวมไวข้แลข้วในแผนการอนันเฉพาะเจาะจง
ตลางๆสทาหรนับนาวาลทานนัรน
ปฐก 6:22
โนอาหค์ไดจ้กระทนาตามทอกสรริ่งทมีริ่พระเจจ้าทรงบนญชาแกผ่ทผ่าน ดนงนนนั้น
ทผ่านจขงกระทนา ครุณลนักษณะฝลายวธิญญาณอรีกประการของโนอาหรปรากฏชนัดเจน เขาเชสืที่อฟนังพระเจข้า
อยลางสรุดจธิตสรุดใจ ดย 7:5 และ 16 ดข้วย เขายนังเปกนชายทรีที่มครี วามเชสืที่อยธิงที่ ใหญลคนหนขงที่ ดข้วย ฮรีบรย 11:7
กลลาววลา “โดยความเชสืที่อ เมสืที่อพระเจข้าทรงเตสือนโนอาหรถขงเหตรุการณรทรีที่ยนังไมลปรากฏ ทลานมรีใจเกรง
กลนัวจนัดแจงตลอนาวา เพสือที่ ชลวยครอบครนัวของทลานใหข้รอด และดข้วยเหตรุนร รีเอง ทลานจขงไดข้ปรนับโทษ
แกลโลก และไดข้เปกนผยข้รนับมรดกแหลงความชอบธรรม ซขที่งบนังเกธิดมาจากความเชสืที่อ”
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 7:บททภีที่เจป็ดใหต้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับการเรรที่มตต้นของนคทั้าทล่วมนนันทั้ โน
อาหร์และครอบครนัวของเขาเขต้าไปตามทภีพที่ ระเจต้าสนัที่งและนคทั้าทล่วมกป็เรรมที่ ขซนทั้ บทนภีทั้ประกอบดต้วยเนสืทั้อหา
สภีที่สล่วน: (1) การเรรมที่ ตต้นของนคทั้าทล่วมในขต้อ 1-12 (2) โนอาหร์ปรดประตยเรสืออยล่างเหนสือธรรมชาตรใน
ขต้อ 13-16 (3) ความรจุนแรงของนคทั้าทล่วมคราวนนัทั้นเปป็นเวลาสภีที่สรบวนันในขต้อ 17-20 และ (4) การ
ทคาลายเนสืทั้อหนนังทนังทั้ ปวงโดยนคทั้าทล่วมนนัทั้นในขต้อ 21-24
ปฐก 7:1
และพระเยโฮวาหค์ตรนสแกผ่โนอาหค์วผ่า "เจจ้าและครอบครนวทนนั้งหมดจง
เขจ้าไปในนาวา เพราะวผ่าเราเหก็นวผ่า เจจ้าชอบธรรมตผ่อหนจ้าเราในชนวริ่ อายอนมีนั้ แมข้วาล ความชอบธรรม
แบบทรีที่ถยกยกใหข้อาจยนังไมลถยกสสืที่อถขงใน 6:9 แตลดยเหมสือนตรงนรีรมนนั ถยกยกใหข้แลข้ว โนอาหรโดยความ
เชสืที่ออนันเรรียบงลายกกเชสืที่อวลาพระเจข้าจะทรงกระททาตามทรีที่ตรนัสและเขากกททาสธิที่งทรีที่พระเจข้าตรนัสสนังที่ ใหข้เขาททา
นนันที่ คสือความเชสืที่อและนนันที่ เปกนพสืรนฐานของการนนับวลาเปกนคนชอบธรรม นลาเศรข้าตรงทรีที่วาล จากมนรุษยร
ทนัรงหมดบนแผลนดธินโลกซขที่งอาจมรีจทานวนมากกวลาหนขที่งพนันลข้านคนในขณะนนัรน มรีแตลโนอาหรเทลานนัรน
ทรีที่ถยกพบวลาชอบธรรมจทาเพาะพระพนักตรรพระเจข้า

ปฐก 7:2-3
เจจ้าจงเอาสนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่สะอาดทนนั้งตนวผรจ้และตนวเมมียอยผ่างละเจก็ดครผ่
และสนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่ไมผ่สะอาดทนนั้งตนวผรจ้และตนวเมมียอยผ่างละครผ่ 3 นกในอากาศทนนั้งตนวผรจ้และตนวเมมียอยผ่าง
ละเจก็ดครผ่ดจ้วย เพมืริ่อรนกษาชมีวรตไวจ้ใหจ้สมืบเชมือนั้ สายบนพมืนนั้ แผผ่นดรนโลก พระเจข้าทรงประทานคทาสนังที่ เฉพาะ
เจาะจงเพธิมที่ เตธิมแกลโนอาหร เขาตข้องเอาสนัตวรสะอาดอยลางละเจกดตนัวและนกสะอาดอยลางละเจกดตนัวขขรน
ไปบนนาวาดข้วย แมข้วาล จนถขงจรุดนรีรยงนั ไมลมรีบนันทขกเปกนลายลนักษณรอนักษรเกรีที่ยวกนับสนัตวรทรีที่สะอาดและไมล
สะอาด แตลเหกนไดข้ชนัดวลาโนอาหรรยข้ความแตกตลางดรี จรุดประสงครกคก สือ เพสืที่อทรีที่จะรนับประกนันวลาจะมรีสนัตวร
เหลลานนัรนเพรียงพอสทาหรนับเปกนเครสือที่ งบยชาและอาจเปกนอาหารหลนังนทราทลวมดข้วย
ปฐก 7:4-6
เพราะวผ่าอมีกเจก็ดวนนเราจะบนนดาลใหจ้ฝนตกบนแผผ่นดรนโลกสมีริ่สบร วนน
สมีสริ่ รบคมืน และสรงริ่ ทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้งปวงทมีริ่เราสรจ้างมานนนั้นเราจะทนาลายเสมียจากพมืนั้นแผผ่นดรนโลก" พระเจข้าจขง
ทรงแจข้งใหข้โนอาหรทราบวลาในเจกดวนันนทราทลวมจะเรธิที่มขขรน ฝนจะตกสรีที่สธิบวนันสรีที่สธิบคสืนจรธิงๆ กลอนทรีที่นร ทา
ทลวมจะสธิรนสรุดลง สธิที่งมรีชรีวธิตทนัรงปวงทรีอที่ ยยบล นพสืรนแผลนดธินโลกกกจะถยกททาลายไปจนหมดสธิรน
อรีกครนัรงทรีที่มกรี ลลาวไวข้วาล 5 โนอาหค์ไดจ้กระทนาตามทอกสรริ่งทมีริ่พระเยโฮวาหค์ทรงบนญชาแกผ่
ทผ่าน 6 เมมืริ่อนนนั้าทผ่วมบนแผผ่นดรนโลกโนอาหค์มมีอายอไดจ้หกรจ้อยปมี นอกจากนรีร มรีระบรุไวข้วาล โนอาหรมอรี ายรุ
600 ปรีตอนนรีรนร ทาเรธิที่มทลวม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล โนอาหรเรธิที่มตข้นตลอนาวาตอนทรีที่เขาอายรุไดข้ 480 ปรี
บรุตรทนัรงสามของเขาเรธิที่มเกธิดตอนเขาอายรุ 500 ปรี (5:32)
ปฐก 7:7-10
โนอาหค์ทนนั้งบอตรชาย ภรรยาและบอตรสะใภจ้ทนนั้งหลายจขงเขจ้าไปใน
นาวาเพราะเหตอนนนั้าทผ่วม 8 สนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่สะอาดและสนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่ไมผ่สะอาดและฝรงนกและบรรดา
สนตวค์ทมีริ่เลมืนั้อยคลานบนแผผ่นดรนโลก 9 ไดจ้เขจ้าไปหาโนอาหค์ในนาวาเปก็นครผ่ๆทนนั้งตนวผรจ้และตนวเมมีย ตามทมีริ่
พระเจจ้าไดจ้ทรงบนญชาไวจ้แกผ่โนอาหค์ ดนังนนัรนโนอาหรจขงกระททาตามทรีที่เขาไดข้รนับบนัญชา เขาไมลเพรียงพา
ภรรยา บรุตรชายทนัรงสามและภรรยาของพวกเขาขขรนนาวาเทลานนัรน แตลยงนั พาสนัตวรตลางๆขขรนนาวาตามทรีที่
ไดข้รนับบนัญชาดข้วย เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล พระเจข้าทรงนทาสนัตวรตลางๆมาหาโนอาหรและเขาแคลตข้อง
ตข้อนพวกมนันขขรนนาวาเทลานนัรน พวกมนันเขข้ามาทรีละคยล ตนัวผยข้และตนัวเมรียจากสนัตวรแตลละสายพนันธรุร จาก
สนัตวรตลางๆทรีที่สะอาด เจกดตนัวของแตลละชนธิดกกเขข้ามาในนาวาดข้วยเชลนกนัน
10 ตผ่อมาอมีกเจก็ดวนนนนนั้ากก็ทผ่วมบนแผผ่นดรนโลก หลนังจากผลานไปเจกดวนันตามทรีพที่ ระเจข้าทรง
กทาหนดไวข้ ฝนกกเรธิที่มตกและนทราเรธิที่มทลวมแผลนดธินโลกตามทรีที่บรรยายไวข้ดข้านลลาง

ปฐก 7:11-12
เมมืริ่อโนอาหค์มมีชมีวรตอยรผ่ไดจ้หกรจ้อยปมี ในเดมือนทมีริ่สอง วนนทมีริ่สบร เจก็ดของ
เดมือนนนนั้น ในวนนเดมียวกนนนนนนั้ เอง นนนั้าพอทนนั้งหลายทมีริ่อยรผ่ทมีริ่ลขกใตจ้บาดาลกก็พลอผ่งขขนนั้ มา และชผ่องฟจ้ากก็เปรด
ออก การเรธิที่มตข้นของนทราทลวมไดข้ถยกบนันทขกไวข้ในปรีทรีที่หกรข้อยแหลงชรีวธิตของโนอาหร ในเดสือนทรีที่สอง
และวนันทรีที่เจกด แหลลงทรีที่มาสองแหลงของนทราทลวมไดข้ถยกพยดถขงไวข้เชลนกนัน (1) “นทราพรุทร นังหลายทรีที่อยยทล รีที่ลขก
ใตข้บาดาลกกพลรุลงขขรนมา” เราไมลทราบชนัดเจนวลานทราพรุทรงนั หลายนรีรคสืออะไรกนันแนล เหกนไดข้ชนัดวลาตอน
นนัรนมรีอลางเกกบนทราขนาดใหญลอยยใล ตข้พรนสื แผลนดธินโลกกลอนเกธิดนทราทลวมโลก
อาจเปกนไดข้วาล เมสือที่ ฟข้าสวรรครถยกเปธิดออกและนทราฝนปรธิมาณมหาศาลตกลงมา นทราหนนักของ
นทรานนัรนบนพสืรนแผลนดธินโลกกกททาใหข้มนันพนังทลายและจมลงซขที่งททาใหข้นร ทาทรีที่อยยใล ตข้พรสืนโลกพลรุลงขขรนสยลดข้าน
บน (2) “บรรดาชลองฟข้าสวรรคร”ทรีที่ถยกเปธิดออกนนัรนกกเปกนคทาอรุปไมยถขงฝนตกครนัรงใหญล อาจเปกนไดข้วาล
“นทราซขที่งอยยเล หนสือพสืรนฟข้า” (1:7) นนันที่ คสือ พสืรนนทราขนาดใหญลทรีที่ลอยอยยเล หนสือแผลนดธินโลกไดข้ถลลมลงมา
บนแผลนดธินโลก (ดนังทรีที่ระบรุไวข้กลอนหนข้านนัรน หากความชสืรนทนัรงหมดในทข้องฟข้าชนัรนบรรยากาศสมนัย
ปนัจจรุบนันสามารถเทลงมาไดข้ทรนังหมดในคราวเดรียว ระดนับนทราทะเลในมหาสมรุทรตลางๆกกจะเพธิที่มขขรน
เพรียงเลกกนข้อยเทลานนัรน)
อรีกครนัรงทรีที่ 'ระบบนธิเวศนร' ทนัรงหมดของแผลนดธินโลกในสมนัยกลอนนทราทลวมโลกนนัรนมรีลนักษณะทรีที่
แตกตลางไปอยลางสธิรนเชธิง บรรดามหาสมรุทร ทวรีป แนวภยเขา ลรุมล แมลนร ทา สภาพภยมธิอากาศ และฤดยกาล
ตลางๆ (หากมนันมรีอยยใล นสมนัยนนัรน) ลข้วนแตกตลางไปจากทรีที่เรารยจข้ นักในปนัจจรุบนันอยลางสธิรนเชธิง ฝนใน
เหตรุการณรนร ทาทลวมคราวนนัรนคงมรีปรธิมาณมหาศาลจรธิงๆ มนันเปกนครนัรงแรกทรีที่ฝนตกลงบนแผลนดธินโลก
เมสืที่อพสืรนนทราทรีที่ลอยอยยเล หนสือแผลนดธินโลกถลลมลงมา มนันกกคงททาใหข้เกธิดนทราทลวมปรธิมาณ
มหาศาลจนเรานขกภาพไมลออกจรธิงๆ สภาพภยมธิอากาศอนันเลวรข้ายทรีที่เกธิดขขรนตามมากกคงปนัที่นปลวนอยลาง
มากเชลนกนัน โลกทรีที่อารยธรรมสมนัยนนัรนรยจข้ นักไดข้มาถขงจรุดจบแลข้วจรธิงๆ
12 ฝนตกบนแผผ่นดรนโลกสมีสริ่ บร วนนสมีสริ่ บร คมืน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นทราทลวมเองไมลไดข้กธิน
เวลาสรีที่สธิบวนัน อนันทรีที่จรธิงแลข้วมนันทลวมตลอเนสืที่องเปกนเวลามากกวลาหนขที่งปรีดข้วยซทรา อยลางไรกกตาม ฝนทรีที่
กระหนทที่าลงมาจากเบสืรองบนกกตกตลอเนสืที่องเปกนเวลาสรีที่สธิบวนันสรีที่สธิบคสืน
ปฐก 7:13-16
ในวนนเดมียวกนนนนนนั้ เองโนอาหค์และบอตรชายของโนอาหค์ คมือเชม ฮาม
และยาเฟท ภรรยาของโนอาหค์ และบอตรสะใภจ้ทนนั้งสามไดจ้เขจ้าไปในนาวา ใจความสทาคนัญของขข้อ 7-9
ถยกกลลาวซทราตรงนรีร บางทรีอาจเพสืที่อเนข้นความสทาคนัญ อรีกครนัรงทรีมที่ รีระบรุไวข้วาล โนอาหรกระททา “ตามทรีที่

พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาแกลทลาน” ทรีที่สทาคนัญกกคอสื บนันทขกทรีที่วาล “พระเยโฮวาหรทรงปธิดทลานไวข้ขาข้ งใน”
พระเจข้าทรงปธิดประตยไลลหลนังเขา โนอาหรและครอบครนัวถยกสนังที่ ใหข้เขข้าไปในนาวาและพระเจข้ากกทรง
ปธิดประตยนร นันอยลางเหนสือธรรมชาตธิในเวลาอนันเหมาะสม
14 เขาเหลผ่านนนั้นและสนตวค์ปผ่าทนนั้งปวงตามชนรดของมนน และสนตวค์ใชจ้งานทนนั้งปวงตามชนรดของ
มนน และบรรดาสนตวค์เลมืนั้อยคลานทมีริ่คลานไปมาบนแผผ่นดรนโลกตามชนรดของมนน และนกทนนั้งปวงตาม
ชนรดของมนน คมือบรรดานกทอกชนรดทมีริ่มมีลนกษณะแตกตผ่างกนน นรีที่สสืที่อวลาโนอาหรและครอบครนัวไดข้อยยล
ในนาวาเรรียบรข้อยแลข้วเมสืที่อขบวนสนัตวรตลางๆพากนันเขข้ามาในนาวาทรีละสายพนันธรุร
15 สนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่มมีลมปราณแหผ่งชมีวรตไดจ้เขจ้าไปหาโนอาหค์ในนาวาเปก็นครผ่ๆ สธิที่งทรีที่ปรากฏ
ชนัดเจนกกคสือวลาพระเจข้าทรงเปกนผยข้จนัดระเบรียบตนัวแทนเหลลานนัรนของอาณาจนักรสนัตวรใหข้เขข้ามาทรีละคยล แคล
เรสืที่องนรีรกเก ปกนการอนัศจรรยรอยลางเหลสือจะกลลาวแลข้ว ไมลมมรี นรุษยรคนใดสามารถจนัดระเบรียบสนัตวรปลาทรีที่
ไมลเคยถยกนทามาเลรีรยงใหข้มครี วามเปกนระเบรียบขนาดนนัรนไดข้
16 สนตวค์ทนนั้งปวงทมีริ่เขจ้าไปนนนั้นไดจ้เขจ้าไปทนนั้งตนวผรจ้และตนวเมมียตามทมีริ่พระเจจ้าไดจ้ทรงบนญชาแกผ่
ทผ่าน และพระเยโฮวาหค์ทรงปรดประตรใหจ้ทผ่าน การทรีที่สนัตวรตนัวผยข้และตนัวเมรียของแตลละสายพนันธรุรบน
แผลนดธินโลกพากนันเดธินขบวนมายนังสถานทรีๆที่ นาวาอยยล จนัดระเบรียบพวกมนันเองใหข้เปกนคยลๆ จากนนัรนกก
เดธินกนันเปกนแถวเขข้าไปในนาวาลทาหนขที่งทรีที่รยปทรงแปลกๆกกเปกนคทาพยานถขงการแทรกแซงอยลาง
เหนสือธรรมชาตธิของพระเจข้าแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวลาพระองครทรงกทากนับ 'การจราจร' ใหข้เปกนเชลนนนัรนและ
พาพวกมนันขขรนเรสือ นอกจากนรีร เราอาจสรรุปไดข้วาล พระเจข้าทรงคนัดสรรสายพนันธรุรทรีที่ดรีทรีที่สรุดจากสนัตวร
แตลละชนธิดเพสืที่อทรีวที่ าล พวกมนันจะไดข้เตธิบโตแขกงแรงตลอไปหลนังนทราทลวมสธิรนสรุดลง
นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีพที่ ระคนัมภรีรซร ขที่งไดข้รนับการดลใจกลลาวชนัดเจนวลาพระเจข้าทรงเปกนผยข้ทรีที่ปธิดทนัรงคน
และสนัตวรเหลลานนัรนไวข้ขข้างในนาวา โนอาหรและบรุตรทนัรงสามของเขานลาจะอยยขล าข้ งในนาวานนัรนแลข้ว
และสนังที่ ใหข้สนัตวรแตลละชนธิดเขข้าไปในกรงของพวกมนันและปธิดประตยกรงและคอกของสนัตวรแตลละคยล
หลนังจากทรีที่พวกมนันเขข้าไปแลข้ว
ปฐก 7:17-20
นนนั้าไดจ้ทผ่วมแผผ่นดรนโลกสมีสริ่ บร วนน และนนนั้ากก็ทวมีมากขขนั้นและหนอนนาวา
ใหจ้สรงเหนมือแผผ่นดรนโลก อรีกครนัรงทรีฝที่ นตกกระหนทที่าตลอเนสืที่องเปกนเวลาสรีที่สธิบวนัน (รวมถขงนทราใตข้พรนสื โลก
ดข้วยทรีทที่ ลวมขขรนมา) นทราทลวมกธินเวลาเกธินหนขที่งปรี

18 นนนั้าไหลเชมีริ่ยวและทวมีมากยรริ่งขขนนั้ บนแผผ่นดรนโลก และนาวาลอยบนผรวนนนั้า เมสือที่ บรรดานทราพรุ
ขนาดใหญลทรงนั หลายพลรุลงขขรนมาและชลองฟข้าถยกเปธิดออก 19 นนนั้าไหลเชมีริ่ยวทวมีมากยรริ่งขขนนั้ บนแผผ่นดรน
โลก และนนนั้ากก็ทผ่วมภรเขาสร งทอกแหผ่งทนริ่วใตจ้ฟจ้า นทราเหลลานนัรน “หนรุนนาวาใหข้สยงเหนสือแผลนดธินโลก...
และนาวาลอยบนผธิวนทรา ” คทาทรีที่แปลวลา เนรนเขา และ ภรเขาสร ง (ฮารรม) เปกนคทาเดรียวกนัน มรีหลายความ
เหกนตามมา อาจเปกนไดข้วาล ภยเขาเหลลานนัรนแหลงแผลนดธินโลกในสมนัยกลอนนทราทลวมโลกมรีลนักษณะเตรีรย
กวลาหลนังนทราทลวมโลก
เหกนไดข้ชนัดวลา เมสืที่อนทราปรธิมาณมหาศาลเรธิที่มพนักตนัวบนแผลนดธินโลก จรุดตลางๆทรีที่เปราะบางใน
เปลสือกโลก (ซขที่งอาจเปกนทรีที่ๆบรรดานทราพรุของทรีที่ลขกเคยอยยมล ากลอน) กกถยกโถมทนับโดยนทราหนนักของนทรา
นนัรน แนลนอนทรีที่วาล นรีคที่ งททาใหข้สถานทรีที่อสืที่นๆบนพสืรนพธิภพถยกดนันขขรนขข้างบนซขงที่ ไมลเพรียงกลอใหข้เกธิดทวรีป
ใหมลๆเทลานนัรน แตลกลอใหข้เกธิดเทสือกเขาใหมลๆเชลนกนัน อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชนัดวลาเทสือกเขาเดธิมกกไมลไดข้
สยงเทลาทรีที่มนันเปกนหลนังนทราทลวมโลก
20 นนนั้าไหลเชมีริ่ยวทผ่วมเหนมือภรเขาสรบหจ้าศอก ไมลวาล ภยเขาเหลลานนัรนจะสยงสนักเทลาใด นทราทรีที่ไหล
เชรีที่ยวกกทลวมสยงเหนสือภยเขาทรีที่สยงทรีที่สรุดในสมนัยนนัรนถขงสธิบหข้าศอก นนันที่ อรีกทรีที่ชลวยใหข้นาวาสามารถลอย
พข้นภยเขาเหลลานนัรนไดข้ หากเราสนันนธิษฐานวลาระดนับความลขกของนาวานนัรนนข้อยกวลาความสยงโดยรวม
ของมนันเลกกนข้อย คสือ สามสธิบศอก (6:15) นอกจากนรีร สธิที่งทรีที่ปรากฏชนัดเจนกกคสือวลา ทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินโลก
ถยกนทราทลวมหมด อยลางนข้อยกกในชลวงแรกของเหตรุนร ทาทลวมนนัรน พสืรนผธิวของแผลนดธินโลกทนัรงหมดถยก
ปกคลรุมไปดข้วยนทราจนกระทนังที่ พสืรนมหาสมรุทรตลางๆในสมนัยนนัรนถยกกดทนับและทวรีปและเทสือกเขา
ใหมลๆถยกดนันตนัวขขรนสยลดข้านบน อนันเปธิดโอกาสใหข้นร ทาปรธิมาณมหาศาลไหลลงสยลขข้างในพสืรนมหาสมรุทร
ใหมลๆ แรงเคลสืที่อนของนทราทรีรที่ ะบายออกจากทวรีปและทรีที่สยงตลางๆคงเปกนแรงเคลสืที่อนทรีที่ทรงพลนังทรีที่สรุด
ในประวนัตธิศาสตรรแผลนดธินโลกเลยหากไมลนนับเรสืที่องการทรงสรข้าง แรงเคลสืที่อนอนันมหาศาลของนทราบน
ทวรีปตลางๆทรีที่ระบายลงสยลมหาสมรุทรเหลลานนัรนมรีสลวนสทาคนัญในการกทาหนดรยปทรงของภยมปธิ ระเทศ
และภยมธิศาสตรรของพธิภพโลกอยลางทรีที่เรารยจข้ นักในปนัจจรุบนัน
ปฐก 7:21-23
บรรดาเนมืนั้อหนนงทมีริ่เคลมืริ่อนไหวบนแผผ่นดรนโลก ทนนั้งนก สนตวค์ใชจ้งาน
สนตวค์ปผ่า และสนตวค์เลมืนั้อยคลานทมีริ่คลานไปมาบนแผผ่นดรนโลก และมนอษยค์ทนนั้งปวงกก็ตายสรนั้น 22 มนอษยค์
ทนนั้งปวงผรจ้ซขริ่งมมีลมปราณแหผ่งชมีวรตเขจ้าออกทางจมรก สรงริ่ สารพนดทมีริ่อยรบผ่ นบกตายสรนนั้ 23 สรริ่งทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้ง
ปวงทมีริ่อยรผ่บนพมืนั้นแผผ่นดรนโลกถรกทนาลาย ทนนั้งมนอษยค์ สนตวค์ใชจ้งาน สนตวค์เลมืนั้อยคลาน และนกในอากาศ
และทอกสรริ่งถรกทนาลายจากแผผ่นดรนโลก ดข้วยเหตรุนร รี เหลมืออยรผ่แตผ่โนอาหค์และทอกสรริ่งทมีริ่อยรผ่กบน ทผ่านในนาวา

การททาลายลข้างนนัรนกธินบรธิเวณกวข้างและเกธิดขขรนกนับสธิที่งมรีชวรี ธิตทนัรงปวง อรีกครนัรงทรีแที่ นวคธิดทรีที่วาล เกธิดนทรา
ทลวมเฉพาะบางแหลงเปกนเรสืที่องเหลวไหลเมสืที่อพธิจารณาจากสธิที่งทรีที่พระคนัมภรีรกร ลลาวแลข้ว แมข้แตลนกทนัรง
หลายในทข้องฟข้ากกถยกททาลายดข้วย จากสธิที่งมรีชรีวธิตทนัรงปวง นทราทลวมในพสืรนทรีที่จทากนัดคงไมลมรีผลอะไรเลย
ตลอชรีวธิตนก ไมลเพรียงพสืรนผธิวแผลนดธินโลกอยลางทรีที่อารยธรรมนนัรนรยจข้ นักถยกททาลายอยลางราบคาบและไมล
หลงเหลสือเคข้าโครงเดธิมเลยเทลานนัรน แตลสที่ งธิ มรีชรีวธิตทนัรงปวงบนพสืรนพธิภพโลกยนังพธินาศสธิรนดข้วยเชลนกนัน ผยข้
ทรีที่ไดข้รนับการยกเวข้นคสือ โนอาหร บรรดาครอบครนัวของเขา และสนัตวรตลางๆทรีที่อยยบล นนาวานนัรน
อารยธรรมและโลกสมนัยนนัรนชนัวที่ ชข้าเสรียจนพระเจข้าทรงททาลายมนันจนสธิรนซาก รล องรอยทรีที่หลงเหลสือ
อยยมล แรี ตลขข้าวของเครสือที่ งใชข้ไมลกรีที่ชรธินซขงที่ ในปนัจจรุบนันถยกพบฝนังอยยใล นชนัรนถลานหธินตลางๆลขกลงไปในแผลน
ดธินโลก
23 สรริ่งทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้งปวงทมีริ่อยรผ่บนพมืนนั้ แผผ่นดรนโลกถรกทนาลาย ทนนั้งมนอษยค์ สนตวค์ใชจ้งาน สนตวค์เลมืนั้อย
คลาน และนกในอากาศ และทอกสรริ่งถรกทนาลายจากแผผ่นดรนโลก เหลมืออยรแผ่ ตผ่โนอาหค์และทอกสรริ่งทมีริ่อยรผ่
กนบทผ่านในนาวา พระเจข้าทรงไวข้ชรีวธิต นนันที่ คสือ ทรงชลวยบรรดาผยข้ทรีที่อยยบล นนาวานนัรนใหข้รอด ถขงแมข้วาล
บางคนทรีที่สนนับสนรุนเรสือที่ งการใหข้บนัพตธิศมาเดกกทารก หรสือการบนังเกธิดใหมลโดยการรนับบนัพตธิศมาอาจ
ยก 2 เปโตร 2:5 โดยยกมาแบบนอกบรธิบทหรสือบนันทขกทางประวนัตธิศาสตรรอยลางสธิรนเชธิง แตลนาวา
นนัรนตลางหากทรีที่ชลวยโนอาหรและสธิที่งมรีชวรี ธิตอสืที่นๆใหข้รอด หาใชลนร ทาแตลอยลางใด สามนัญสทานขกกกบอกอยยล
ทนโทลแลข้ว
ปฐก 7:24
นนนั้าไหลเชมีริ่ยวบนแผผ่นดรนโลกเปก็นเวลาหนขริ่งรจ้อยหจ้าสรบวนน วลรีทรีที่พดย ถขง
นทราซขที่งไหลเชรีที่ยวบนแผลนดธินโลกเปกนเวลา 150 วนันบลงบอกวลานทราไหลแรงเตกมทรีที่ในชลวงระยะเวลาดนัง
กลลาว คทาทรีที่แปลวลา ไหลเชมีริ่ยว (กอวร์บารร์) มรีความหมายวลามรีกาท ลนัง แรงอนันเกธิดจากนทราทลวมคราวนนัรน
มหาศาลจรธิงๆ เมสือที่ แอลงมหาสมรุทรจมลงภายใตข้นร ทาหนนักของนทรา ซขงที่ ททาใหข้เกธิดการยกตนัวขขรนของทวรีป
เกาะ และเทสือกเขาตลางๆ มนันกกคงเกธิดแผลนดธินไหวและการเคลสืที่อนตนัวของเปลสือกโลกอยลางรรุนแรง
จรธิงๆ
ดข้วยปรธิมาณทรีที่มหาศาลของนทราบนพสืรนพธิภพ นนันที่ คงกลอใหข้เกธิดการขขรนลงของกระแสนทราอยลาง
เหลสือเชสืที่อทนัวที่ พสืรนพธิภพ บรรดาพสืชพรรณตลางๆของแผลนดธินโลกคงถยกนทรากวาดไปฝนังอยยเล ปกนชนัรนๆใน
สถานทรีที่หลายแหลง เมสือที่ ตะกอนอสืที่นๆถยกนทราพนัดมาชะลข้างซากพสืชเหลลานรีร แรงดนันอนันเกธิดจากนทราหนนัก
ของซากทรีที่ทนับถมกกททาใหข้พสืชผนักตลางๆกลายเปกนถลานหธินหรสือไมลกนก ร ทามนันตามลทาดนับ ในการททาเชลน
นนัรน พระเจข้ากกทรงจนัดเตรรียมแหลลงพลนังงานตลางๆไวข้สทาหรนับหลายชนัวที่ อายรุคนทรีที่จะเกธิดขขรนในเวลาตลอ

มา เมสือที่ ทวรีปและเทสือกเขาตลางๆถยกดนันตนัวขขรนจากแรงเคลสืที่อนของเปลสือกโลก นทราทรีที่อยยบล นทวรีปตลางๆ
กกถยกแรงโนข้มถลวงททาใหข้เรธิที่มไหลระบายออกลงสยลแอลงมหาสมรุทรตลางๆ ดนังนนัรน แมข้แตลแรงเคลสืที่อน
ของนทราอนันทรงพลนังยธิงที่ กวลากกถยกปลดปลลอยออกมา
นลาจะเปกนในเวลานรีรเองทรีที่ลมรุล แมลนร ทาขนาดใหญลและหรุบเขาตลางๆของแผลนดธินโลกถยกกลอตนัว
ขขรน เมสืที่อแผลนดธินโลกอลอนนรุลมเพราะนทราทรีที่อยยบล นมนัน และเมสืที่อนทราเรธิที่มระบายออกไปอยลางรวดเรกว
หรุบเขาของแมลนร ทาและลทาธารตลางๆอยลางทรีที่เรารยข้จนักในปนัจจรุบนันกกถยกสกนัดลงบนพสืรนผธิวของแผลนดธิน
โลก พสืรนผธิวของแผลนดธินโลกอยลางทรีที่เรารยจข้ นักในปนัจจรุบนันในภยมศธิ าสตรรและภยมธิประเทศของมนันจขงถยก
กลอตนัวขขรน
เมสืที่อพสืรนนทราเบสืรองบนถลลมลงมา ระบบสภาพอากาศทนัรงหมดของแผลนดธินโลกกกถยก
เปลรีที่ยนแปลงไปอยลางสธิรนเชธิง ขณะทรีที่กลอนหนข้านนัรนทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินโลกมรีสภาพอากาศแบบใกลข้เขต
รข้อน บนัดนรีรบรธิเวณขนัรวโลกทนัรงสองกกหนาวจนัดและบรธิเวณเสข้นศยนยรสยตรกกรข้อนอยลางตลอเนสือที่ ง อาจเปกน
ไดข้วาล เมสือที่ พสืรนนทราเบสืรองบนถลลมลงมา ความเยกนของอากาศนอกโลกกกลงมาบนขนัรวโลกทนัรงสองและ
ททาใหข้มนันจนับตนัวเปกนนทราแขกงทนันทรี พวกนนักสทารวจไดข้คข้นพบซากสนัตวรเขตรข้อน เชลน มาสโตดอน
(Mastodons) ถยกเกกบรนักษาไวข้ในสภาพสมบยรณรในนทราแขกงของขนัรวโลกเหนสือ ซขงที่ บลงบอกวลาพวกมนัน
แขกงตนัวในทนันทรี ดนังทรีที่ปฐมกาล 8:22 จะสสืที่อใหข้เหกนชนัดเจน ฤดยกาลตลางๆของปรีไดข้ถยกเรธิที่มใหข้มขรี ร ขนโดย
นทราทลวมคราวนนัรน เหกนไดข้ชดนั วลากลอนนทราทลวมไมลมรีฤดยกาลตลางๆเลย
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 8: นคทั้าทล่วมโลกและการทภีที่นคทั้าคล่อยๆลดถยกบรรยายถซงในบทนภีทั้ บทนภีทั้
แบล่งออกเปป็นสภีที่สล่วน: (1) พระเจต้าทรงระลซกถซงโนอาหร์และทรงทคาใหต้นคทั้าแหต้งในขต้อ 1-3 (2) นาวา
ไปคต้างอยยบล่ นเทสือกเขาอารารนัต โดยโนอาหร์สล่งนกกาและนกเขาตนัวเมภียตนัวหนซงที่ ออกไปในขต้อ 4-12
(3) โนอาหร์ออกมาจากนาวาในขต้อ 13-19 และ (4) โนอาหร์ถวายเครสืที่องบยชาและพระเจต้าทรงสนัญญา
วล่าจะไมล่แชล่งสาปแผล่นดรนโลกอภีกตล่อไปในขต้อ 20-22
ปฐก 8:1-4
พระเจจ้าทรงระลขกถขงโนอาหค์ บรรดาสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตและสนตวค์ใชจ้งานทนนั้ง
ปวงทมีริ่อยรผ่กบน ทผ่านในนาวา และพระเจจ้าทรงทนาใหจ้ลมพนดมาเหนมือแผผ่นดรนโลก และนนนั้าทนนั้งปวงกก็ลดลง
วลรีทรีที่วาล พระเจจ้าทรงระลขกถขงโนอาหค์ อาจแปลไดข้วาล “และพระเจข้าทรงใสลพระทนัยโนอาหร” นรีที่ไมลไดข้
หมายความวลาพระเจข้าทรงลสืมโนอาหรและจากนนัรนอยยดล ๆรี วนันหนขงที่ กกทรงจทาไดข้วาล เขาลอยเทข้งเตข้งอยยล

แตลพระเจข้าทรงใสล พระทนัยโนอาหรอยยตล ลอดเวลา มรีการเอลยถขงลมเปกนครนัรงแรก เหกนไดข้ชนัดวลากลอนนทรา
ทลวมโลกไมลเคยมรีลมพนัดมากลอน อยลางไรกกตาม สภาพชนัรนบรรยากาศทรีที่แตกตลางไปอยลางสธิรนเชธิง
พรข้อมกนับพสืรนนทราอยยบล นฟข้ากกถลลมลงมา ซขงที่ ททาใหข้เกธิดกระแสลมและลมพนัดอยลางทรีที่เรารยจข้ นักกนันใน
ปนัจจรุบนัน เราไมลทราบวลาลมในสมนัยนนัรนพนัดแรงขนาดไหน มนันคงแรงพอๆกนับพายรุเฮอรธิเคนเลยทรี
เดรียว นอกจากนรีรมรีกลลาวไวข้ดวข้ ยวลา “นทราทนัรงปวงกกลดลง” ซขที่งหมายความวลา 'นทราเรธิที่มลด'
2 นนนั้าพอทนนั้งหลายทมีริ่อยรผ่ใตจ้บาดาลและชผ่องฟจ้าทนนั้งปวงกก็ปรด และฝนทมีริ่ตกจากฟจ้ากก็หยอด โมเสส
กลลาวซทราถขงสธิที่งทรีที่ไดข้เกธิดขขรนในบททรีที่แลข้ว โดยเสรธิมวลาแหลลงทรีมที่ าสองแหลงของนทราทลวมไดข้ถยกปธิดแลข้ว
นนันที่ คสือ นทราพรุทร นังหลายทรีที่อยยใล ตข้บาดาลและฝนจากทข้องฟข้า
3 นนนั้ากก็คผ่อยๆลดลงจากแผผ่นดรนโลก และลผ่วงไปรจ้อยหจ้าสรบวนนแลจ้วนนนั้ากก็ลดลง วลรีทรีที่วาล นนนั้ากก็
คผ่อยๆลดลงจากแผผ่นดรนโลก มรีความหมายวลา 'นทราเรธิที่มลดทรีละหนลอย' คทาทรีที่แปลวลา ลดลง (คอวร์เซอรร์)
มรีความหมายวลา 'ลดลง' หรสือ 'ลดตทที่าลง' กลลาวอรีกนนัยหนขงที่ กกคสือ หลนังจากผลานพข้นไป 150 วนัน นทรากกลด
ความหมายทรีที่สสืที่อตรงนรีรคอสื วลา ในชลวง 150 วนัน นทรากกทลวมอยยเล ตกมพสืรนแผลนดธินโลก นนันที่ สล งผลอยลางมาก
ตลอลนักษณะทางกายภาพของแผลนดธินโลก นทราหนนักของนทรา แรงเคลสืที่อนตนัวของนทราทรีที่ไหลกลธิรงไปทนัวที่
พสืรนแผลนดธินโลกเพราะเหตรุแผลนดธินไหวครนัรงใหญลตลางๆ จากนนัรนกกลมทรีที่พดนั กรรโชกแรงเปกนพายรุ กก
ททาใหข้เกธิดการระบายออกของนทราเมสืที่อนทราเรธิที่มระบายออกจากทวรีปตลางๆลงสยลแอลงมหาสมรุทรทนัรงหลาย
พสืรนผธิวของแผลนดธินโลกไมลเพรียงถยกชะลข้างจนสะอาดเทลานนัรน แตลมนนั ยนังถยกจนัดโครงสรข้างใหมลดข้วย
โลกใหมลเอรีที่ยมจะคอยพบโนอาหรเมสืที่อเขาออกมาจากนาวา
4 ณ เดมือนทมีริ่เจก็ดวนนทมีริ่สรบเจก็ดนาวากก็คจ้างอยรบผ่ นเทมือกเขาอารารนต เมสืที่อเราระลขกวลานทราเรธิที่มทลวม
ในเดสือนทรีที่สองของปรีนร นัน เดสือนทรีที่เจกดจขงเปกนหข้าเดสือนตลอมาหรสือประมาณ 150 วนัน นาวาลอยนทรามา
คข้างอยยบล นเทสือกเขาอารารนัตหลนังผลานไปหข้าเดสือนนนับตนัรงแตลนร ทาเรธิที่มทลวม เทสือกเขาเหลลานนัรนในปนัจจรุบนัน
คสือประเทศตรุรกรีทางฝนัที่งตะวนันออกเฉรียงเหนสือ
ปฐก 8:5-7
นนนั้ากก็คผ่อยๆลดลงจนถขงเดมือนทมีริ่สบร ในเดมือนทมีริ่สรบ ณ วนนทมีริ่หนขริ่งของ
เดมือนนนนั้น ยอดภรเขาตผ่างๆโผลผ่ขนขนั้ มา นาวาคข้างอยยบล นเทสือกเขาอารารนัตตลอไปอรีก 4 เดสือนครขงที่ ในวนัน
แรกของเดสือนทรีที่สธิบ “ยอดภยเขาตลางๆโผลลขร ขนมา” ในทรีที่สรุดโนอาหรกมก องเหกนยอดเขาตลางๆโผลลขร ขน
รอบขข้างทรีที่ๆพวกเขาอยยล

6 ตผ่อจากนนนั้นอมีกสมีสริ่ บร วนน โนอาหค์กก็เปรดชผ่องในนาวาทมีริ่ทผ่านไดจ้ทนาไวจ้นนนั้น 7 ทผ่านปลผ่อยกาตนว
หนขริ่ง ซขริ่งมนนบรนไปมาจนกระทนนั้งนนนั้าลดแหจ้งจากแผผ่นดรนโลก สรีที่สธิบวนันตลอมา โนอาหรกปก ลลอยนกกา
ตนัวหนขที่ง “ซขที่งมนันบธินไปมาจนกระทนังที่ นทราลดแหข้งจากแผลนดธินโลก” เหกนไดข้ชดนั วลากาตนัวนรีรขร นข นาวามา
ดข้วยและบธินออกมาจากนาวา แตลมนันไมลยอมใหข้โนอาหรจนับ มนันบธินวนไปมาจนกระทนังที่ นทราทลวมลด
แหข้งจากแผลนดธินโลกในระดนับทรีที่เพรียงพอแลข้ว
ปฐก 8:8-11
ทผ่านจขงปลผ่อยนกเขาตนวหนขริ่งดจ้วยเพมืริ่อจะรรจ้วผ่านนนั้าไดจ้ลดลงจากพมืนั้น
แผผ่นดรนโลกหรมือยนง 9 แตผ่นกเขาไมผ่พบทมีริ่ทมีริ่จะจนบอาศนยอยรไผ่ ดจ้เพราะนนนั้ายนงทผ่วมทนริ่วพมืนั้นแผผ่นดรนโลก
อยรผ่ มนนจขงไดจ้กลนบมาหาทผ่านในนาวา ดนงนนนั้นทผ่านจขงยมืริ่นมมือออกไปจนบนกเขาเขจ้ามาไวจ้ดจ้วยกนนใน
นาวา 10 ทผ่านคอยอยรอผ่ มีกเจก็ดวนน ทผ่านจขงปลผ่อยนกเขาไปจากนาวาอมีกครนนั้งหนขริ่ง 11 ในเวลาเยก็น
นกเขากก็กลนบมายนงทผ่าน ดรเถรด มนนคาบใบมะกอกเทศเขมียวสดมา ดนงนนนั้นโนอาหค์จขงรรจ้วผ่า นนนั้าไดจ้ลดลง
จากแผผ่นดรนโลกแลจ้ว
จากนนัรนโนอาหรกปก ลลอยนกเขาตนัวเมรียตนัวหนขงที่ ออกไป นกเขาตนัวนนัรนบธินกลนับมาหาเขาและ
“ทลานจขงยสืที่นมสือออกไปและจนับนกเขา และเอามนันเขข้ามาไวข้ดข้วยกนันกนับทลานในนาวา” เขารออรีกเจกด
วนันและปลลอยนกเขาตนัวนนัรนออกไปอรีกทรี คราวนรีรมนันบธินกลนับมาพรข้อมกนับใบมะกอกเทศในจะงอย
ปากของมนัน “ดนังนนัรนโนอาหรจขงรยวข้ าล นทราไดข้ลดลงจากแผลนดธินโลกแลข้ว” คทาทรีที่แปลวลา ลดลง ตรงนรีร
(ตลางจากขข้อ 3) คสือ คาลนัล และมรีความหมายวลา 'เลกกนข้อย' หรสือ 'มรีไมลมาก' กลลาวอรีกนนัยหนขที่งคสือ พวก
เขาอยยตล รงทรีๆที่ แผลนดธินโลกยนังเปรียกนทราอยยล แตลมนันมรีนร ทาเลกกนข้อยและไมลทลวมแลข้ว
ปฐก 8:12
ทผ่านคอยอยรอผ่ มีกเจก็ดวนน และปลผ่อยนกเขาออกไป แลจ้วมนนไมผ่กลนบมา
หาทผ่านอมีกเลย โนอาหรจงข รออรีกเจกดวนัน เขาปลลอยนกเขาตนัวนนัรนไปเปกนครนัรงทรีที่สามและคราวนรีร มนนไมผ่
กลนบมาหาทผ่านอมีกเลย
ปฐก 8:13-14
ตผ่อมาปมีทมีริ่หกรจ้อยเอก็ดเดมือนทมีริ่หนขริ่งวนนทมีริ่หนขริ่งของเดมือนนนนั้นนนนั้ากก็แหจ้ง
จากแผผ่นดรนโลก โนอาหค์กก็เปรดหลนงคาของนาวาและมองดร ดรเถรด พมืนนั้ แผผ่นดรนแหจ้งแลจ้ว มนันไมล
ชนัดเจนวลาปรีทรีที่หกรข้อยเอกดเดสือนทรีที่หนขงที่ วนันทรีที่หนขที่งนรีรหมายถขงวนันเกธิดของโนอาหร (ดย 7:11) หรสือหมาย
ถขงเดสือนทรีที่หนขงที่ ของปรีปฏธิทนธิ ของปรีทหรีที่ กรข้อยเอกดของโนอาหร ไมลวาล ในกรณรีใด ณ เวลานนัรน เทลาทรีที่โน
อาหรสามารถบอกไดข้ “นทรากกแหข้งจากแผลนดธินโลก” เขาจขง “เปธิดหลนังคาของนาวา (นนันที่ คสือ ประตย)
และมองดย และดยเถธิด พสืรนแผลนดธินแหข้งแลข้ว”

14 ในเดมือนทมีริ่สองวนนทมีริ่ยมีริ่สบร เจก็ดของเดมือนนนนั้นแผผ่นดรนโลกกก็แหจ้งสนรท ผลานไปอรีกสองเดสือน
จนถขงตอนนรีรแผลนดธินโลกกกแหข้งสนธิทแลข้ว เมสืที่ออข้างอธิงวนันเวลาตรงนรีรไปยนังจรุดเรธิที่มตข้นของนทราทลวมใน
7:11 โนอาหรและฝยงสนัตวรกอก ยยใล นนาวาเปกนเวลาทนัรงสธิรน 370 วนัน (หากตรีความตามปฏธิทธินจนันทรคตธิ
แบบฮรีบรย ซขที่งปรีหนขงที่ มรี 360 วนัน)
ปฐก 8:15-19
พระเจจ้าตรนสแกผ่โนอาหค์วผ่า 16 "จงออกไปจากนาวา ทนนั้งเจจ้า ภรรยา
บอตรชาย และบอตรสะใภจ้ทนนั้งหลายของเจจ้า ในวนันนนัรน พระเจข้าทรงสนังที่ พวกเขาใหข้ออกไปจากนาวา
พรข้อมกนับสธิที่งมรีชรีวธิตทนัรงปวงทรีที่อยยบล นนาวาดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล โนอาหรไมลไดข้ออกไปจากนาวา
จนกวลาพระเจข้าตรนัสสนังที่ ชนัดเจนใหข้เขาออกไป เขารอคอยองครพระผยข้เปกนเจข้า พวกเขาตข้องปลลอยสนัตวร
ทรีที่อยยบล นเรสือออกไปอยลางเปกนระบบ รวมถขงตข้องเกกบขข้าวของสลวนตนัวออกไปดข้วย มนันคงเปกนชลวง
เวลาทรีที่นลาตสืที่นเตข้นอยลางมากจรธิงๆ พวกเขารอดตายจากภนัยนทราทลวมใหญลเพราะพระเจข้าทรงปกปข้อง
ครุมข้ ครอง โลกใหมลเอรีที่ยมอยยเล บสืรองหนข้าพวกเขาแลข้ว สภาพภยมธิประเทศและภยมธิศาสตรรของมนันแตก
ตลางไปจากเดธิมอยลางสธิรนเชธิง เทลาทรีที่เปกนไปไดข้ไมลเพรียงสภาพอากาศเปลรีที่ยนแปลงไปอยลางหนข้ามสือเปกน
หลนังมสือเทลานนัรน แตลโนอาหรและบรุตรทนัรงสามของเขายนังเหกนรยปแบบสภาพภยมธิอากาศตลางๆในทข้องฟข้า
ในแบบทรีพที่ วกเขาไมลเคยเหกนมากลอนดข้วย ถขงแมข้เหกนไดข้ชนัดวลาแผลนดธินโลกในตอนนนัรนไดข้ถยกฟสืร นฟย
ขขรนมาใหมลใหข้มครี วามเขรียวสดแลข้ว แตลกยก นังไมลมรีตข้นไมข้ ขณะทรีที่พวกเขาไดข้พนข้ จากแผลนดธินโลกทรีมที่ รี
ลนักษณะเขตรข้อนมาแลข้ว บนัดนรีรพวกเขากกมรีชวรี ธิตอยยใล นสภาพอากาศแบบฤดยหนาวของเทสือกเขาอารา
รนัตเพสืที่อตามหาสถานทรีที่ๆพออยยอล าศนัยไดข้มากกวลา พวกเขาเปกนมนรุษยรพวกเดรียวบนแผลนดธินโลกแลข้ว
จะวลาไปแลข้วพวกเขาจขงเปกนผยข้บรุกเบธิกในแผลนดธินโลกอยลางแทข้จรธิง ระบบโลกทรีที่ปราศจากพระเจข้า
และชนัวที่ ชข้าแบบทรีที่พวกเขาเคยรยจข้ นักไดข้ผาล นพข้นไปแลข้ว มรีแตลพวกเขา สนัตวรจทานวนเลกกนข้อยและพระเจข้า
เทลานนัรน
17 จงพาสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้งปวงทมีริ่อยรผ่ดจ้วยกนนกนบเจจ้า คมือบรรดาเนมืนั้อหนนง ทนนั้งนก สนตวค์ใชจ้งาน
และสนตวค์เลมืนั้อยคลานทนนั้งปวงทมีริ่คลานไปมาบนแผผ่นดรนโลกใหจ้ออกมา เพมืริ่อพวกมนนจะทวมีมากขขนั้นบน
แผผ่นดรนโลก และมมีลรกดกทวมีมากขขนั้นบนแผผ่นดรนโลก" พระเจข้าจขงทรงออกคทาสนังที่ แกลเหลลาสนัตวรทรีที่ถยก
พาออกมาจากนาวาใหข้ทวมีมากขขนั้นบนแผผ่นดรนโลก และมมีลรกดกทวมีมากขขนั้นบนแผผ่นดรนโลก
18 โนอาหค์จขงออกไป พรจ้อมทนนั้งบอตรชาย ภรรยา และบอตรสะใภจ้ทนนั้งหลายทมีริ่อยรผ่กบน
ทผ่าน 19 สนตวค์ปผ่าทนนั้งปวง บรรดาสนตวค์เลมืนั้อยคลาน นกทนนั้งปวง และทอกสรริ่งทมีริ่คลานไปมาบนแผผ่นดรน
โลกตามชนรดของพวกมนนออกไปจากนาวา แบบเดรียวกนับทรีโที่ นอาหรไดข้เขข้าไปในนาวาตามพระ

บนัญชาของพระเจข้า บนัดนรีรเขากนับครอบครนัวกกออกมาจากนาวาตามพระบนัญชาของพระเจข้าเชลนกนัน ดนัง
ทรีที่ระบรุไวข้ในฮรีบรย 11:7 โนอาหรเชสืที่อฟนังพระเจข้าโดยความเชสืที่อ
ปฐก 8:20
ดข้วยความกตนัญญยรยข้คณ
รุ โนอาหค์กสก็ รจ้างแทผ่นบรชาแดผ่พระเยโฮวาหค์ และ
เอาบรรดาสนตวค์ทมีริ่สะอาดและบรรดานกทมีริ่สะอาดถวายเปก็นเครมืริ่องเผาบรชาทมีริ่แทผ่นนนนั้น นรีที่เปกนบนันทขก
ครนัรงแรกในพระคนัมภรีรรเกรีที่ยวกนับเครสือที่ งเผาบยชา แตลโนอาหรกคก นรุข้ เคยกนับมนันเปกนอยลางดรี เหกนไดข้ชนัดวลา
เชสืรอสายทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าทรีที่สสืบตลอมาถขงโนอาหรไดข้ถวายเครสืที่องบยชาแดลพระเยโฮวาหร
พระเจข้ากลอนเกธิดนทราทลวมโลก (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เหลลานนักสทารวจทรีที่อข้างวลาไดข้พบนาวานนัรนกกอข้าง
ดข้วยวลาพวกเขาไดข้เหกนสธิที่งทรีที่ดยเหมสือนวลาเปกนแทลนบยชาอนันหนขงที่ ตนัรงอยยไล มลหลางนนักซขที่งดยเหมสือนวลามรีหธินทรีที่
ถยกไฟเผาอยยขล ข้างบนดข้วย)
ปฐก 8:21-22
พระเยโฮวาหค์ไดจ้ดมกลรริ่นหอมหวาน และพระเยโฮวาหค์ทรงดนารรใน
พระทนยวผ่า "เราจะไมผ่สาปแชผ่งแผผ่นดรนอมีกเพราะเหตอมนอษยค์ ดจ้วยวผ่าเจตนาในใจของเขาลจ้วนแตผ่ชนริ่ว
รจ้ายตนนั้งแตผ่เดก็กมา เราจะไมผ่ประหารสรริ่งทนนั้งปวงทมีริ่มมีชมีวรตอมีกเหมมือนอยผ่างทมีริ่เราไดจ้กระทนาแลจ้วนนนั้น
พระเจข้าทรงรนับเครสือที่ งบยชานนัรนและทรงประกาศสธิที่งทรีที่ไดข้กลายมาเปกนพนันธสนัญญากนับโนอาหร
(วลรีทรีที่พยดถขงการทรีพที่ ระเยโฮวาหรทรงดมกลธิที่นหอมหวานอาจเปกนภาพเปรรียบแบบมนรุษยร
เกรีที่ยวกนับพระเจข้าในพระคนัมภรีรร พระองครผยข้ทรงเปกนพระวธิญญาณไมลทรงมรีรลางกายแบบมนรุษยรและ
ไมลมรีประสาทสนัมผนัสตลางๆอยลางทรีที่เราคธิดเกรีที่ยวกนับมนัน กระนนัรน พระองครกทก รงแสดงตนัวเองเหมสือน
ทรงดมกลธิที่นหอมของเครสืที่องบยชานนัรนเพสืที่อประกาศวลาพระองครทรงพอพระทนัยกนับมนัน)
22 ในขณะทมีริ่โลกยนงดนารงอยรผ่นนนนั้ จะมมีฤดรหวผ่านฤดรเกก็บเกมีริ่ยว เวลาเยก็นเวลารจ้อน ฤดรรจ้อนฤดร
หนาว กลางวนนกลางคมืนตผ่อไป" พนันธสนัญญากนับโนอาหรยงนั มรีผลบนังคนับใชข้อยยมล าจนถขงทรุกวนันนรีร
พระเจข้าทรงสนัญญากนับโนอาหร (และรวมถขงเราดข้วย) วลาพระองครจะไมลทรง (1) “สาปแชลงแผลนดธิน
อรีกเพราะเหตรุมนรุษยร” พระองครตรนัสอรีกครนัรงวลา “เจตนาในใจของเขาลข้วนแตลชนัวที่ รข้ายตนัรงแตลเดกกมา”
จากนนัรน (2) พระเจข้าทรงสนัญญาวลาพระองครจะไมลทรง “ประหารสธิที่งทนัรงปวงทรีที่มรีชวรี ธิตอรีกเหมสือนอยลาง
ทรีที่เราไดข้กระททาแลข้วนนัรน” พระเจข้าจะไมลทรงททาลายแผลนดธินโลกโดยเหตรุนร ทาทลวมอรีก (3) “ในขณะทรีที่
โลกยนังดทารงอยยนล ร นนั จะมรีฤดยหวลานฤดยเกกบเกรีที่ยว เวลาเยกนเวลารข้อน ฤดยรอข้ นฤดยหนาว กลางวนันกลาง
คสืนตลอไป” มรีความหมายสสืที่อออกมาหลายประการในสธิที่งทรีพที่ ระเจข้าตรนัสตรงนรีร

ประการแรก พระองครทรงสสืที่อวลาแผลนดธินโลกจะไมลดทารงอยยตล ลอดไป สนักวนันหนขงที่ มนันจะถยก
แทนทรีที่ นรีที่เปกนการสสืที่อเปกนครนัรงแรกถขงแผลนดธินโลกใหมลทรีที่จะมาในสนักวนันหนขงที่ อยลางไรกกตาม ใน
ระหวลางนรีร จะมรีความไวข้วางใจไดข้ของฤดยกาลตลางๆรวมถขงกลางวนันและกลางคสืนดข้วย สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่อกก
คสือวลากลอนเกธิดนทราทลวมไมลเคยมรีฤดยกาลตลางๆอยลางทรีที่เรารยจข้ นักในปนัจจรุบนัน เรารยวข้ าล ฤดยกาลตลางๆเกธิดจาก
การเอรียงของแกนโลกตามความสนัมพนันธรของมนันกนับดวงอาทธิตยรและวธิธรีทรีที่มนนั ผลานวนัฏจนักรประจทาปรี
เมสืที่อโลกโคจรรอบดวงอาทธิตยร กลอนเกธิดนทราทลวมโลก เหกนไดข้ชดนั วลาแผลนดธินโลกไมลมวรี นัฏจนักรประจทา
ปรีแหลงฤดยกาลตลางๆ บางคนคาดเดาวลาพระเจข้าอาจทรงททาใหข้โลกเอรียงไดข้โดยแรงกระทบของ
อรุกกาบาต ดาวตกหรสือดาวหางขนาดใหญลซขที่งโดยแรงกระทบของมนันททาใหข้เกธิดการเปลรีที่ยนแปลง
ของแกนโลก นรีที่อาจเปกนวธิธรีทรีที่ททาใหข้พรสืนนทราบนทข้องฟข้าถลลมลงมากกไดข้ แตลนนันที่ กกเปกนเพรียงแคลการคาด
เดาเทลานนัรน แนลนอนทรีที่พระเจข้าทรงสามารถททาใหข้เกธิดการเปลรีที่ยนแปลงดนังกลลาวไดข้โดยตรงโดยไมล
ตข้องพขงที่ อรุกกาบาตแตลอยลางใด สธิที่งหนขที่งปรากฏชนัดเจน พระเจข้าทรงสนัญญาวลาฤดยกาลตลางๆอยลางทรีที่เรา
รยข้จกนั กนันในทรุกวนันนรีรจะมรีอยลางสมทที่าเสมอไปตราบเทลาทรีที่แผลนดธินโลกดทารงอยยล นอกจากนรีร วนัฏจนักรของ
กลางวนันและกลางคสืนกกจะไมลสร นธิ สรุดเชลนกนัน ความสนัตยรซสืที่อของพระองครนร นันยธิงที่ ใหญลจรธิงๆ
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 9: ผลทภีที่เกรดขซทั้นตามมาของนคทั้าทล่วมโลกถยกบรรยายถซงเพรมที่ เตรม โดย
รวมถซง (1) การทภีที่พระเจต้าทรงอวยพรโนอาหร์และทรงอนจุญาตใหต้รนับประทานเนสืทั้อเปป็นอาหารไดต้
แลต้วในขต้อ 1-3 (2) การรนับประทานเลสือดและการฆาตกรรมเปป็นเรสือที่ งตต้องหต้ามในขต้อ 4-7 (3) การทภีที่
พระเจต้าทรงสถาปนาพนันธสนัญญาของพระองคร์กนับรจุต้งและหมายสคาคนัญของมนันในขต้อ 8-17 (4) โน
อาหร์ปลยกสวนองจุล่นหนซงที่ เมาเหลต้าองจุล่นและถยกฮามเยาะเยต้ยในขต้อ 18-23 สจุดทต้าย (5) โนอาหร์แชล่ง
สาปคานาอนัน อวยพรเชม อธรษฐานเผสืที่อยาเฟทในขต้อ 24-29
ปฐก 9:1
พระเจจ้าทรงอวยพระพรแกผ่โนอาหค์และบอตรชายทนนั้งหลายของทผ่าน
และตรนสแกผ่พวกเขาวผ่า "จงมมีลรกดก และทวมีมากขขนนั้ จนเตก็มแผผ่นดรน เมสืที่อโนอาหร ภรรยาของเขา
บรุตรชายทนัรงสามคนของพวกเขา และภรรยาของบรุตรทนัรงสามนนัรนออกมาจากนาวา พระเจข้ากกทรง
อวยพรพวกเขา (ดย 6:9) นอกจากนรีร พระองครยนังทรงกทาชนับพวกเขาใหข้ “มรีลยกดก และทวรีมากขขรนจน
เตกมแผลนดธิน” เหกนไดข้ชนัดวลาพวกเขาไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้สสืบพนันธรุรตลอไป สธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อกกคสือวลา โนอาหร
บรุตรทนัรงสามของเขาและภรรยาของบรุตรทนัรงสามนนัรนละเวข้นเสรียจากการมรีเพศสนัมพนันธรกนนั ในชลวงทรีที่

เกธิดนทราทลวมเพราะเกรงวลาพวกเขาอาจเจอกนับแรงกดดนันเพธิมที่ เตธิมในเรสือที่ งการคลอดบรุตรในระหวลาง
ทรีที่พวกเขาอยยใล นนาวานนัรน
ปฐก 9:2-4
สนตวค์ปผ่าทนนั้งปวงบนแผผ่นดรนโลก บรรดานกในอากาศ สรริ่งทนนั้งปวงทมีริ่
คลานไปมาบนแผผ่นดรนโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลนวพวกเจจ้าและหวาดกลนวตผ่อพวก
เจจ้า พวกมนนจะถรกมอบอยรใผ่ นมมือพวกเจจ้า ขณะทรีที่พนนั ธสนัญญากนับโนอาหรถยกประกาศเพธิที่มเตธิมตลอไป
มรีความหมายหลายประการทรีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ สธิที่งทรีที่ดยเหมสือนถยกสสืที่อกกคสือวลาลนักษณะเฉพาะตนัว
ของอาณาจนักรสนัตวรทรีที่เกรีที่ยวขข้องกนับมนรุษยรถยกเปลรีที่ยนแปลงไป บนัดนรีรพวกสนัตวรมครี วามกลนัวมนรุษยรฝนัง
อยยใล นตนัวพวกมนันแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวลามนันมธิไดข้เปกนเชลนนนัรนสมนัยกลอนนทราทลวมโลก
3 สรงริ่ ทนนั้งปวงทมีริ่มมีชมีวรตเคลมืริ่อนไหวไปมาจะเปก็นอาหารของพวกเจจ้า เชผ่นเดมียวกนบพมืชผนกเขมียว
สด เรายกทอกสรริ่งใหจ้แกผ่พวกเจจ้า นอกจากนรีร นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีพที่ ระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้มนรุษยรรนับ
ประทานเนสืรอสนัตวรไดข้ เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล พวกคนไมลเชสืที่อพระเจข้าสมนัยกลอนนทราทลวมโลกรนับ
ประทานเนสืรอสนัตวร แตลบนัดนรีรพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้กระททาเชลนนนัรนไดข้แลข้ว เมสืที่อบรรดาสนัตวรจะถยกลลา
เปกนอาหารแลข้ว พระเจข้าจขงทรงใหข้พวกมนันมรีความกลนัวมนรุษยร
4 แตผ่เนมืนั้อกนบชมีวรตของมนน คมือเลมือดของมนน พวกเจจ้าอยผ่ากรนเลย นอกจากนรีรแลข้ว นรีเที่ ปกนครนัรง
แรกในพระคนัมภรีรรทมรีที่ รีระบรุไวข้ถขงคทาสนังที่ หข้ามมธิใหข้รนับประทานเลสือดเปกนอาหาร แนลนอนวลาจนถขงตอน
นนัรนการรนับประทานเนสืรอสนัตวรกยก นังไมลไดข้รนับอนรุญาตเชลนกนัน ดนังนนัรนการรนับประทานเลสือดจขงไมลใชล
เรสืที่องใหญลสมนัยนนัรน
ปฐก 9:5-6
โลหรตเจจ้าทมีริ่เปก็นชมีวรตของเจจ้าเราจะเรมียกเอาแนผ่นอน เราจะเรมียกเอา
จากชมีวรตของสนตวค์ปผ่าทนนั้งปวงและจากมมือมนอษยค์ เราจะเรมียกเอาชมีวรตมนอษยค์จากมมือพมีริ่นจ้องของตนทอก
คน 6 ผรใจ้ ดทนาใหจ้โลหรตของมนอษยค์ไหล ผรอจ้ มืริ่นจะทนาใหจ้ผจ้นร นนนั้ โลหรตไหล เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงสรจ้าง
มนอษยค์ตามแบบพระฉายาของพระองคค์ ในฐานะเปกนสล วนหนขงที่ ของพนันธสนัญญากนับโนอาหร
พระเจข้าทรงรธิเรธิที่มโทษการประหารชรีวตธิ แลข้ว นนับแตลนร นันเปกนตข้นมาพระเจข้าจขงทรงกทาหนดวลาเมสือที่ เกธิด
เหตรุฆาตกรรมขขรน ฆาตกรกกจะถยกประหารชรีวธิต ความบรธิสรุทธธิธแหลงพระฉายของพระเจข้าในตนัว
มนรุษยรจะตข้องไมลถยกททาใหข้เปกนมลทธินไปโดยเหตรุฆาตกรรม พระเจข้าทรงใสล การประหารชรีวธิตเขข้ามา
เพสืที่อเปกนตนัวขนัดขวางมธิใหข้คนกลอเหตรุฆาตกรรม นลาเศรข้าทรีที่เรสืที่องนรีรไดข้ถยกเพธิกเฉยในปนัจจรุบนันเสรียจน
ททาใหข้สนังคมเสสืที่อมทราม

ปฐก 9:7
เจจ้าจงมมีลรกดกทวมีมากขขนั้นออดมบรรบรรณค์ในแผผ่นดรนโลกและทวมีมาก
ขขนั้นในนนนั้น" อรีกครนัรงทรีที่พระบนัญชาทรีที่ใหข้มมีลรกดกทวมีมากขขนั้นออดมบรรบรรณค์ในแผผ่นดรนโลกและทวมีมาก
ขขนั้นในนนนั้นถยกกลลาวซทรา เหกนไดข้ชนัดวลาพระเจข้าทรงประสงครใหข้แผลนดธินโลกอรุดมไปดข้วยอาณาจนักร
สนัตวรอรีกครนัรง
ปฐก 9:8-11
พระเจจ้าจขงตรนสแกผ่โนอาหค์และบอตรชายทนนั้งหลายทมีริ่อยรผ่กนบทผ่านวผ่า 9
"ดรเถรด เราตนนั้งพนนธสนญญาของเรากนบพวกเจจ้าและกนบเชมืนั้อสายของเจจ้าสมืบไป 10 และกนบสนตวค์ทมีริ่มมี
ชมีวรตทนนั้งปวงทมีริ่อยรผ่กนบเจจ้า ทนนั้งนก สนตวค์ใชจ้งาน และบรรดาสนตวค์ปผ่าบนแผผ่นดรนโลกทมีริ่อยรผ่กบน เจจ้า สนตวค์ทนนั้ง
ปวงทมีริ่ออกจากนาวา รวมทนนั้งบรรดาสนตวค์ปผ่าบนแผผ่นดรนโลก 11 เราจะตนนั้งพนนธสนญญาของเราไวจ้กนบ
พวกเจจ้าวผ่า จะไมผ่มมีการทนาลายบรรดาเนมืนั้อหนนงโดยนนนั้าทผ่วมอมีก จะไมผ่มมีนนนั้ามาทผ่วมทนาลายโลกอมีกตผ่อ
ไป"
รายละเอรียดเพธิมที่ เตธิมเกรีที่ยวกนับพนันธสนัญญากนับโนอาหรถยกกลลาวถขงตรงนรีร สล วนหนขที่งของพนันธ
สนัญญาทรีที่พระเจข้าทรงกระททากนับมนรุษยร (และแมข้แตลอาณาจนักรสนัตวรดข้วย) กกคสือวลาพระองครจะไมลทรง
ททาลายแผลนดธินโลกดข้วยนทราทลวมอรีกตลอไป พระสนัญญานนัรนยนังมรีผลอยยมล าจนถขงทรุกวนันนรีร นรียที่ นังหนักลข้าง
ทฤษฎรีเรสืที่องนทราทลวมในพสืรนทรีจที่ ทากนัดทรีที่บรรดานนักศาสนศาสตรรหนัวเสรรีไดข้นทาเสนอมาตลอดระยะเวลา
หลายปรีอรีกดข้วย
แนลนอนทรีที่มรีนร ทาทลวมในพสืรนทรีที่จทากนัดทนัวที่ โลกในแตลละปรีพรข้อมกนับฝนตก อยลางไรกกตาม เหกนไดข้
ชนัดวลาพระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแลข้ววลาจะไมลทรงททาลายแผลนดธินโลกทนังทั้ หมดดข้วยนทราทลวมอรีกแลข้ว!
ปฐก 9:12-13
พระเจจ้าตรนสวผ่า "นมีริ่เปก็นหมายสนาคนญแหผ่งพนนธสนญญาซขริ่งเราตนนั้งไวจ้
ระหวผ่างเรากนบพวกเจจ้า และสนตวค์ทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้งปวงทมีริ่อยรผ่กนบเจจ้า ในทอกชนริ่วอายอตลอดไปเปก็นนรตยค์ 13 เรา
ไดจ้ตนนั้งรอจ้งของเราไวจ้ทมีริ่เมฆและมนนจะเปก็นหมายสนาคนญแหผ่งพนนธสนญญาระหวผ่างเรากนบแผผ่นดรนโลก
หมายสคาคนัญแหลงพระสนัญญานนัรนกกคอสื รรุงข้ “มนันจะเปกนหมายสทาคนัญแหลงพนันธสนัญญาระหวลางเรากนับ
แผลนดธินโลก” ปรากฏการณรทรีที่ธรรมดาและสวยงามของรรุงข้ ยนังมรีอยย จล นถขงทรุกวนันนรีร ซขที่งเปกนเครสือที่ ง
เตสือนใจวลาพระเจข้า (1) เคยทรงททาลายแผลนดธินโลกดข้วยนทราทลวม และ (2) พระองครจะไมลทรงททาเชลน
นนัรนอรีก
ปฐก 9:14-17
และตผ่อมาเมมืริ่อเราใหจ้มมีเมฆเหนมือแผผ่นดรนโลก จะเหก็นรอจ้งทมีริ่เมฆนนนั้น 15
และเราจะระลขกถขงพนนธสนญญาของเราซขริ่งมมีระหวผ่างเรากนบพวกเจจ้าและสรริ่งทมีริ่มมีชมีวรตทนนั้งปวงแหผ่ง

บรรดาเนมืนั้อหนนง และนนนั้าจะไมผ่มาทผ่วมทนาลายบรรดาเนมืนั้อหนนงอมีกตผ่อไป 16 จะมมีรจ้งอ ทมีริ่เมฆและเราจะ
มองดรมนนเพมืริ่อเราจะระลขกถขงพนนธสนญญานรรนน ดรค์ ระหวผ่างพระเจจ้ากนบสรงริ่ ทนนั้งปวงทมีริ่มมีชมีวรตแหผ่ง
บรรดาเนมืนั้อหนนงทมีริ่อยรผ่บนแผผ่นดรนโลก"
หมายสทาคนัญของพนันธสนัญญาของพระเจข้ากนับโนอาหร (และเราดข้วย) มรีลนักษณะสองประการ
มนันไมลเพรียงเปกนเครสือที่ งเตสือนใจเราถขงพระสนัญญาของพระเจข้าเทลานนัรน แตลมนันยนังเปกนเครสือที่ งเตสือนใจ
พระเจข้าถขงเรสือที่ งนรีรดวข้ ย รรุงข้ 17 เปก็นหมายสนาคนญแหผ่งพนนธสนญญาซขริ่งเราไดจ้ตนนั้งไวจ้ระหวผ่างเรากนบ
บรรดาเนมืนั้อหนนงบนแผผ่นดรนโลก" รรุงข้ จขงไมลเพรียงเปกนเครสือที่ งเตสือนใจ (หมายสทาคนัญ) หนขงที่ ถขงนทราทลวม
เมสืที่อนานมาแลข้วเทลานนัรน แตลมนันยนังเปกนหมายสทาคนัญทรีมที่ องเหกนไดข้ดข้วยวลาพระเจข้าจะไมลทรงททาลาย
แผลนดธินโลกดข้วยเหตรุนร ทาทลวมอรีกเลย
ปฐก 9:18-19
บอตรชายของโนอาหค์ทมีริ่ไดจ้ออกจากนาวา คมือเชม ฮาม และยาเฟท
และฮามเปก็นบรดาของคานาอนน บรุตรทนัรงสามคนของโนอาหรถยกเอลยถขงอรีกครนัรง (เชลนเดรียวกนับใน 5:32)
นนันที่ คสือ เชม ฮาม และยาเฟท ทรีที่เปกนลางบอกเหตรุกคก สือมรีระบรุไวข้วาล “ฮามเปกนบธิดาของคานาอนัน”
19 นมีริ่เปก็นบอตรชายสามคนของโนอาหค์ และมนอษยค์ทมีริ่กระจนดกระจายออกไปทนริ่วโลกมาจาก
คนเหลผ่านมีนั้ มรีระบรุไวข้ถขงสธิที่งทรีที่ปรากฏชนัดเจน “มนรุษยรทรีที่กระจนัดกระจายออกไปทนัวที่ โลก” ออกมาจาก
สามครอบครนัวนรีร ทรุกชาตธิพนนั ธรุรและเชสืรอชาตธิจนถขงทรุกวนันนรีรมรรี ากเหงข้ามาจากบรุตรทนัรงสามคนนรีรของ
โนอาหร อรีกครนัรงทรีที่เชมเปกนตข้นตระกยลของชนชาตธิทางทธิศตะวนันออกซขที่งรวมถขงตะวนันออกกลางดข้วย
ฮามเปกนบรรพบรุรรุษของพวกคนทรีที่อยยตล อนใตข้โดยเฉพาะแอฟรธิกา ยาเฟทเปกนตข้นตระกยลของพวก
ชนตอนเหนสือแหลงยรุโรปและเอเชรียตะวนันตกเฉรียงเหนสือ ปฐมกาล 10:21 ระบรุวาล เชมเปกนบรุตรหนัวปรี
ของโนอาหร
ปฐก 9:20-23
โนอาหค์เรรริ่มเปก็นชาวสวนและเขาทนาสวนองอผ่น หลายปรีตลอมาหลนังจาก
เหตรุนร ทาทลวม โนอาหรไดข้กลายเปกนชาวสวนทรีที่ปลยกองรุลน พอเวลาผลานไป “เขาททาสวนองรุลน” 21 ทผ่าน
ไดจ้ดมืริ่มเหลจ้าองอผ่นจนเมา และทผ่านกก็เปลมือยกายอยรใผ่ นเตก็นทค์ของทผ่าน นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีมที่ รีการเอลยถขง
เหลข้าองรุลนในพระคนัมภรีรรและเหกนไดข้ชนัดวลาเปกนเหลข้าองรุลนทรีที่ถยกหมนักแลข้ว
อาจเปกนไดข้วาล กลอนนทราทลวมโลก สภาพแวดลข้อมตลางๆเปกนไปในแบบทรีที่วาล แอลกอฮอลรอยลาง
ทรีที่เรารยจข้ นักในปนัจจรุบนันนนัรนไมลมรีอยยหล รสืออยลางนข้อยกกไมลมอรี ยยจล นถขงระดนับทรีที่มใรี นปนัจจรุบนัน ดยเหมสือนไมลนลา
เปกนไปไดข้ทรีที่ชายผยข้ชอบธรรมและดทาเนธินตามทางของพระเจข้าพรข้อมกนับมรีความเชสืที่ออยลางโนอาหรจะ

จงใจดสืมที่ เหลข้าองรุลนจนเมามาย อาจเปกนไดข้วาล โนอาหรไมลรยข้เกรีที่ยวกนับครุณสมบนัตธิของแอลกอฮอลรและ
เหลข้าองรุลนหมนัก ไมลวาล ในกรณรีใด เขากกดสืที่มจนเมา ดข้วยความเมาเขาจขงนอนเปลสือยกายอยยใล นเตกนทร
ของตน นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีที่มบรี นันทขกเกรีที่ยวกนับความชนัวที่ รข้ายของสรุรา การปลลอยเนสืรอปลลอยตนัว ความนลา
ละอาย และการสทามะเลเทเมาถยกสสืที่ออยยใล นสรุรา เหมสือนอยลางทรีพที่ บเหกนบลอยๆ ความบาปโดยทนัวที่ ไป
และความบาปในเรสือที่ งเพศมนักเกรีที่ยวขข้องกนับการบรธิโภคเครสือที่ งดสืมที่ ทรีที่เปกนของมขนเมา
22 ฮาม บรดาของคานาอนน เหก็นบรดาของตนเปลมือยกายอยรผ่ จขงบอกพมีนริ่ จ้องทนนั้งสองคนของ
เขาทมีริ่อยรผ่ภายนอก บนันทขกเกรีที่ยวกนับฮาม บธิดาของคานาอนัน เปกนสธิที่งทรีเที่ ราควรหมายเหตรุไวข้ นรีที่เปกนครนัรงทรีที่
สองทรีที่มบรี นันทขกไวข้วาล เขาเปกนบธิดาของคานาอนัน สธิที่งทรีที่นลาถยกสสืที่อกกคสือวลา มรีการเชสืที่อมโยงอนันชนัดเจนกนับ
ความชนัวที่ รข้ายทรีที่จะเกธิดขขรนของคานาอนัน สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่อกกคสือวลา ความบาปอนันปรากฏชนัดเจนของฮามผยข้
เปกนบธิดาไดข้ถยกสล งตลอไปยนังบรุตรของเขา คทาทรีที่แปลวลา เหก็น (รา อาหร์) แปลไดข้ดข้วยวลา ‘มอง’ สธิที่งทรีที่ถยก
สสืที่อกกคสือวลาฮามไมลเพรียงเหกนอวนัยวะอนันเปลสือยเปลลาของบธิดาของเขาเทลานนัรน แตลเขายนังมองมนันอรีกดข้วย
นรีที่อาจบอกเปกนนนัยถขงตนัณหาของคนรนักรล วมเพศ ไมลวาล ในกรณรีใด เขากกฉวยโอกาสตอนทรีที่บธิดาของ
เขาเมามายไมลไดข้สตธิในการตอบสนองตนัณหาอนันวธิปรธิตแหลงตาของตน
เมสืที่อไปบอกพรีนที่ ข้องของเขาถขงเหตรุการณรดนังกลลาว พวกเขากก 23 เอาผจ้าผมืนหนขริ่งพาดบผ่าของ
เขาทนนั้งสองคนเดรนหนนหลนงเขจ้าไปปกปรดกายบรดาของพวกเขาทมีริ่เปลมือยอยรผ่ และมรไดจ้หนนหนจ้าดรกาย
บรดาของพวกเขาทมีริ่เปลมือยอยรผ่นนนนั้ เชมกนับยาเฟทมรีความขายหนข้าและความเคารพตลอบธิดาของตนจน
ไมลแมข้แตลชทาเลสืองดยความเปลสือยเปลลาของบธิดา
ปฐก 9:24-27
โนอาหค์สรผ่างเมาแลจ้วจขงรรจ้วผ่าบอตรชายสอ ดทจ้องของเขาไดจ้ทนาอะไรแกผ่
ทผ่าน พอโนอาหรตสืที่นขขรนจากอาการเมากกมรีบนันทขกไวข้วาล เขารรจ้วผ่าบอตรชายสอ ดทจ้องของเขาไดจ้ทนาอะไรแกผ่
ทผ่าน คทาวลาทนา (อาซาหร์) มรีความหมายไดข้ดวข้ ยวลา ‘กลอ’ อยลางนข้อยฮามกกมครี วามผธิดโทษฐานทรีที่จอข้ ง
มองบธิดาผยข้ไมลรยข้เนสืรอรยตข้ นัว อยลางแยลทรีที่สรุด นรีที่อาจสสืที่อถขงการกระททาแบบพวกรนักรล วมเพศดข้วย ดยเหมสือน
โนอาหรเหกนวลาการกระททาเชลนนรีรเปกนเรสืที่องรข้ายแรงมากๆ (จากทรีที่ผยข้อธธิบายพระคนัมภรีรรคนนรีรไดข้อลานมา
การกระททาของพวกรนักรล วมเพศสล วนใหญลมกนั เกธิดขขรนเพราะการไปเกรีที่ยวขข้องกนับเหลข้า)
25 ทผ่านพรดวผ่า "คานาอนนจงถรกสาปแชผ่ง และเขาจะเปก็นทาสแหผ่งทาสทนนั้งหลายของพมีริ่นจ้อง
ของเขา" เขาจขงกลลาวคทาสาปแชลงแกลบรุตรของฮาม คสือ คานาอนัน “คานาอนันจงถยกสาปแชลง และเขา
จะเปกนทาสแหลงทาสทนัรงหลายของพรีนที่ ข้องของเขา” เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาสาปแชลงนรีรตกแกลคานา

อนัน เปกนไปไดข้ทรีที่วาล คานาอนันไดข้ถสือกทาเนธิดขขรนแลข้วและอาจมรีสลวนในสธิที่งใดกกตามทรีที่เกธิดขขรนดข้วย อาจ
เปกนไดข้วาล คานาอนันเปกนผยข้ทรีที่กระททาผธิดจรธิงๆและเขาถยกเรรียกเชลนนนัรนเพราะเปกนบรุตรของฮาม เราควร
หมายเหตรุไวข้ดวข้ ยวลาคทาสาปแชลงนรีรตกแกลคานาอนันและลยกหลานของเขา คสือ คนคานาอนัน บางคน
สนันนธิษฐานอยลางผธิดๆวลาคทาสาปแชลงนรีรตกแกลฮามและลยกหลานของเขา นนันที่ คสือ พวกคนผธิวดทา
อยลางไรกกตาม คทาสาปแชลงนรีรกตก กแกลคานาอนันและลยกหลานของเขาโดยเฉพาะ ตลอมาพวกคนคานา
อนันจะกลายเปกนชนชาตธิทรีที่ไรข้ศรีลธรรมและชนัวที่ ชข้า
26 ทผ่านพรดวผ่า "สรรเสรรญพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าของเชม และคานาอนนจะเปก็นทาสของเขา
โนอาหรอวยพรเชมตลอไปอรีกและกลลาววลาคานาอนันจะเปกนทาสของเขา แนลนอนวลาคทาพยดนรีรกลายเปกน
จรธิงเมสืที่อชนชาตธิคานาอนันถยกปราบโดยชนชาตธิอธิสราเอล ผยข้เปกนลยกหลานของเชม
27 พระเจจ้าจะทรงเพรริ่มพรนยาเฟทและเขาจะอาศนยอยรใผ่ นเตก็นทค์ของเชม และคานาอนนจะ
เปก็นทาสของเขา" สรุดทข้ายโนอาหรกพก ยากรณรวาล พระพรจะมรีแกลยาเฟทถขงการทรีพที่ ระเจข้าจะทรง
ททาใหข้เขาใหญลโตขขรน ชนชาตธิยรุโรปตลางๆเมสือที่ เทรียบกนับชนกลรุลมนข้อยทนัรงหลายตลอดหลายศตวรรษกก
เปกนประชากรทรีที่ไดข้รบนั พระพร คทาพยากรณรเพธิมที่ เตธิมเกรีที่ยวกนับยาเฟททรีที่อาศนัยอยยใล นเตกนทรของเชมกกอาจ
บลงบอกถขงการทรีที่เมสือที่ เวลาผลานไปชนชาตธิยรุโรปทนัรงหลายจะครอบครองเหนสือชาตธิตะวนันออกกลาง
ตลางๆ แนลนอนวลาเหตรุการณรนร รีเกธิดขขรนจรธิงๆไมลเพรียงกนับอาณาจนักรกรรีกและโรมเทลานนัรน แตลกบนั
ประเทศมหาอทานาจตลางๆในปนัจจรุบนนั ดข้วย
อรีกครนัรงทรีที่วาล คานาอนันและลยกหลานของเขาจะเปกนทาสของคนทนัรงปวง บทเรรียนอนันลขกซขรงทรีที่
วลาความบาปของพลอแมลสามารถถยกสล งตลอไปยนังลยกหลานของพวกเขาไดข้นร นันกกปรากฏชนัดเจน โน
อาหรไมลนลาจะรยวข้ าล คทาพยากรณรของเขาเกรีที่ยวกนับบรุตรชายทนัรงสามและเชสืรอสายของพวกเขานนัรนถยกตข้อง
จรธิงๆ
ปฐก 9:28-29
หลนงจากนนนั้าทผ่วมโนอาหค์มมีชมีวรตตผ่อไปอมีกสามรจ้อยหจ้าสรบปมี ชรีวธิต
บนัรนปลายของโนอาหรถยกระบรุไวข้วาล เขามรีชวรี ธิตอยยสล ามรข้อยหข้าสธิบปรีหลนังเหตรุนร ทาทลวมโดยมรีอายรุรวมทนัรง
สธิรนเกข้ารข้อยหข้าสธิบปรี นทราทลวมเกธิดขขรนในปรี 1656 หลนังการทรงสรข้างและกธินเวลาเกธินหนขที่งปรีเลกกนข้อย
(1657) เพราะเขามรีชรีวธิตตลอจากนนัรนอรีก 350 ปรี โนอาหรจงข นลาจะสธิรนชรีวธิตประมาณ 2006 ปรีหลนังนทรา
ทลวมโลก (การเรธิที่มตข้นของนทราทลวมเปกนตนัวระบรุเวลาจรธิงๆและไมลใชลการสธิรนสรุดของนทราทลวม) สธิที่งทรีที่นลา
สนใจกกคสือวลา อนับราฮนัมเกธิดในอรีกสองปรีตลอมา (2008 ปรีหลนังการทรงสรข้าง)

29 รวมอายอของโนอาหค์ไดจ้เกจ้ารจ้อยหจ้าสรบปมีและทผ่านไดจ้สรนั้นชมีวตร โนอาหรเกธิดในปรี 1056 หลนัง
การทรงสรข้าง เขาสธิรนชรีวธิต 950 ปรีตลอมาในปรี 2006 หลนังการทรงสรข้าง โนอาหรจขงมรีชรีวธิตอยยเล กสือบครขงที่
หนขที่งของเวลาทรีที่ถยกบนันทขกไวข้นบนั ตนัรงแตลการทรงสรข้างจนถขงวนันทรีเที่ ขาสธิรนชรีวธิต
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 10: ปฐมกาล 10 นคาเสนอลยกหลานของโนอาหร์และบจุตรชายทนัทั้ง
สามของเขา คนทนัทั้งแผล่นดรนโลกไดต้กระจายออกไปจากคนเหลล่านภีทั้ บทนภีทั้ถยกจนัดระเบภียบอยยล่รอบๆลยก
หลานของบจุตรชายทนัทั้งสามของโนอาหร์: (1) บจุตรชายทนังทั้ หลายของยาเฟทในขต้อ 1-5; (2) บจุตรชาย
ทนัทั้งหลายของฮามในขต้อ 6-14 และรวมถซงบนันทซกเกภีที่ยวกนับนรมโรดและลยกหลานของคานาอนันในขต้อ
15-20 ดต้วย (3) สจุดทต้ายคสือ ลยกหลานของเชมในขต้อ 21-32
ปฐก 10:1
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์พนนธอค์ของบอตรชายทนนั้งหลายของโนอาหค์ คมือเชม
ฮาม และยาเฟท และพวกเขากนาเนรดบอตรชายหลายคนหลนงนนนั้าทผ่วม คทาทรีแที่ ปลวลา พงศค์พนนธอค์ (โท
เลดอวร์) มรีความหมายหลนักวลา ‘ลยกหลาน’ ดนังนนัรนบทนรีรจงข นทาเสนอลยกหลานของบรุตรชายทนัรงสาม
ของโนอาหร นนันที่ คสือ คนเหลลานนัรนทรีที่ถสือกทาเนธิดขขรนหลนงนนนั้าทผ่วม
ปฐก 10:2-5
บอตรชายทนนั้งหลายของยาเฟทชมืริ่อโกเมอรค์ มาโกก มมีเดมีย ยาวาน ทรบนล
เมเชค และทรราส แมข้วาล ปกตธิแลข้วถยกพยดถขงในฐานะเปกนบรุตรคนสรุดทข้องของโนอาหร แตลลยกหลาน
ของยาเฟทกกถยกพยดถขงกลอนเพสือที่ น โกเมอรร์ถยกเชสืที่อวลาเปกนตข้นตระกยลของชนเผลาเคลตธิกและตลอมาคสือ
ชนชาตธิเยอรมนัน มาโกกกลายเปกนตข้นตระกยลของชนชาตธิทารรทารรส (ชาวสธิเธรีย) และจะเปกนญาตธิ
ของคนเชสืรอชาตธิรนัสเซรียในปนัจจรุบนัน มภีเดภีย เปกนตข้นตระกยลของชนมรีเดรียซขที่งปนัจจรุบนนั เปกนสาธารณรนัฐ
ตอนใตข้ทร นังหลายของสหภาพโซเวรียตเดธิม ยาวานเปกนตข้นตระกยลของคนเหลลานนัรนทรีที่ไปอยยใล นแหลม
กรรีก
ทยบนัลกลายเปกนตข้นตระกยลของชนชาตธิตลางๆทรีที่ตร นังรกรากอยยรล อบๆทะเลดทาซขที่งตลอมายข้าย
ถธิที่นฐานขขรนเหนสือโดยเมสืองหลนักของพวกเขากลายเปกนทรีที่รยข้จนักในชสืที่อ โทบอลสรค บางสล วนของชน
เชสืรอสายนรีรกยก ข้ายถธิที่นฐานไปยนังสเปนดข้วย เมเชค จะกลายเปกนตข้นตระกยลของชนชาตธิสลาฟและ
รนัสเซรีย ทรราสกลายเปกนตข้นตระกยลของพวกรนัสเซรีย ซขที่งเปกนผยข้คนทรีอที่ าศนัยอยยใล นแถบทะเล
เมดธิเตอรรเรเนรียน

3 บอตรชายทนนั้งหลายของโกเมอรค์ชมืริ่ออนชเคนนส รมีฟาท และโทการมาหค์ ดนังทรีที่ปรากฏชนัดเจน ลยก
หลานของยาเฟทกลายเปกนชนชาตธิอธินโดยยโรเปรียน หรสือเผลาพนันธรุรคอเคเซรียน กลลาวอยลางเฉพาะ
เจาะจงกกคสือ บรุตรชายทนัรงหลายของโกเมอรร์คสือ อนัชเคนนัส ซขที่งจนถขงทรุกวนันนรีรเปกนคทายธิดดธิช (ภาษา
ยธิดดธิชคสือ เยอรมนันผสมฮรีบรย) ทรีที่ใชข้เรรียกพวกคนเยอรมนันและคนยรุโรปโดยทนัวที่ ไป เราทราบนข้อยมาก
เกรีที่ยวกนับรภีฟาท อยลางไรกกตาม โทการมาหร์กถก ยกคธิดกนันวลาเปกนชนชาตธิทรีที่ตลอมาเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อชาว
เตธิรรก
4 บอตรชายทนนั้งหลายของยาวานชมืริ่อเอลมีชาหค์ ทารชรช ครทธรม และโดดานรม นอกจากนรีรลยก
หลานของยาวานกกคสือคนเหลลานนัรนทรีที่ตร นังรกรากอยยใล นบรธิเวณทรีตที่ ลอมาเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อกรรีซ โดดานร
มนลาจะหมายถขงประชากรบนเกาะโรดสร
5 จากเชมืนั้อสายเหลผ่านมีนั้ อาณาเขตของชนชาตรทนนั้งหลายไดจ้แบผ่งแยกตามดรนแดนตผ่างๆของ
พวกเขา แตผ่ละคนตามภาษาของเขา ตามครอบครนวของพวกเขา ตามชาตรของพวกเขา เราควร
หมายเหตรุเพธิมที่ เตธิมอรีกวลามรีการใชข้คทาทรีแที่ ปลวลา ชนชาตรทนนั้งหลาย (โกยรม) ครนัรงแรกในพระคนัมภรีรรตรงนรีร
ทรีที่นลาสนใจกกคสือวลาพวกลยกหลานของยาเฟทถยกเรรียกวลาเปกนชนชาตรทนัทั้งหลาย (นนันที่ คสือ คนตลางชาตธิ)
ซขที่งแตกตลางจากพวกลยกหลานของฮามหรสือเชม เหกนไดข้ชนัดวลามรุมมองของขข้อ 5 มอ
ขข้างหนข้าไปยนังเหตรุการณรตลางๆเกรีที่ยวกนับหอบาเบลในบททรีที่ 11
ปฐก 10:6-7
บอตรชายทนนั้งหลายของฮามชมืริ่อครช มรสรายรม พรต และคานาอนน บรุตร
ชายทนัรงหลายของฮาม คสือ ครช มรสรายรม พรต และคานาอนน แตลละคนเหลลานรีรเปกนตข้นตระกยลของชน
ตลางๆทรีที่อาศนัยอยยทล างตอนใตข้ของดธินแดนอารยธรรมและสล วนใหญลแลข้วกกเปกนผยข้คนทรีที่ตรนังรกรากอยยใล น
ทวรีปแอฟรธิกา คยช จะวลาไปแลข้วกกคสือเอธธิโอเปรีย ถขงแมข้วาล คนเอธธิโอเปรียพวกแรกอาศนัยอยยใล นแหลม
อาระเบรียกลอนยข้ายถธิที่นฐานไปยนังแอฟรธิกาตะวนันตกเฉรียงเหนสือกกตาม มรสรายรม มนักถยกแปลอรีกอยลางวลา
อรียธิปตร พยตอาศนัยอยยใล นพสืรนทรีที่สลวนอสืที่นๆของแอฟรธิกาเหนสือและถยกคธิดกนันวลาเปกนลธิเบรีย คานาอนัน ผยข้เปกน
บรุตรคนทรีที่สรีที่ของฮามยนังอยยใล นพสืรนทรีที่เขตแดนปาเลสไตนรเหมสือนเดธิม โดยอาศนัยอยยใล นพสืรนทรีๆที่ ตลอมา
เปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อดธินแดนแหลงพระสนัญญาหรสืออธิสราเอลตามพระคนัมภรีรร
7 บอตรชายทนนั้งหลายของครชชมือริ่ เส-บา ฮาวรลาหค์ สนบทาหค์ ราอามาหค์ และสนบเทคา และบอตร
ชายทนนั้งหลายของราอามาหค์ชมืริ่อเชบา และเดดาน เสบา ถยกคธิดกนันวลาเปกนสล วนยลอยของเอธธิโอเปรีย ฮา
วรลาหร์ ถยกคธิดกนันวลาเปกนสล วนหนขที่งของแหลมอาระเบรีย โดยอาจเปกนเยเมนในปนัจจรุบนัน เราทราบนข้อย

มากเกรีที่ยวกนับสนับทาหร์หรสือราอามาหร์ เชบา เปกนตข้นตระกยลของชนชาตธิตลางๆทรีอที่ าศนัยอยยใล นอาระเบรีย
ตอนใตข้ เดดานกกเปกนเขตแดนหนขที่งของอาระเบรียตอนใตข้เชลนกนัน
ปฐก 10:8-12
ครชใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ นรมโรด เขาเรรริ่มเปก็นคนมมีอนานาจมากบน
แผผ่นดรนโลก 9 เขาเปก็นพรานทมีริ่มมีกนาลนงมากตผ่อพระพนกตรค์พระเยโฮวาหค์ ดนงนนนั้นจขงวผ่า "เหมมือนกนบ
นรมโรดพรานทมีริ่มมีกนาลนงมากตผ่อพระพนกตรค์พระเยโฮวาหค์" บางทรีบรุตรคนทรีที่โดดเดลนมากทรีที่สรุดของคย
ชกกคสือ นธิมโรด ซขงที่ ถยกระบรุวาล เปกนนายพรานทรีที่มรีกาท ลนังมากในแผลนดธินโลกและตลอพระพนักตรรองคร
พระผยข้เปกนเจข้า
10 การเรรริ่มตจ้นของอาณาจนกรเขาคมือเมมืองบาเบล เมมืองเอเรก เมมืองอนคคนด และเมมืองคาลเนหค์
ในแผผ่นดรนของชรนารค์ เขาตนัรงรกรากและกลอตนัรงพสืรนทรีนที่ ร นันซขที่งกลายเปกนบาเบล โดยตลอมาถยกเรรียกวลา
บาบธิโลน เมสืองเอเรก เมสืองอนัคคนัด และเมสืองคาลเนหรเปกนเมสืองทรีที่อยยใล นเขตแดนของบาบธิโลน
(ประเทศอธิรนักในปนัจจรุบนัน) และเปกนสล วนหนขงที่ ของแผลนดธินชรนารร์ซขที่งตรงกนับบาบธิโลนหรสือเคลเดรียใน
สมนัยตลอมา ในภยมธิศาสตรรปนัจจรุบนัน มนันคสือเขตแดนตามแนวแมลนร ทายยเฟรตธิสและแมลนร ทาไทกรธิสตนัรงแตล
คยเวตไปจนถขงอธิรนัก
11 ฝผ่ายอนสซรรจขงออกไปจากแผผ่นดรนของชรนารค์นนนั้น และสรจ้างเมมืองนมีนะเวหค์ เมมืองเรโหโบท
และเมมืองคาลาหค์ วลรีทรีที่กลลาวถขงอนสชร รตรงนรีรอาจไมลไดข้หมายถขงคนๆหนขที่ง แตลหมายถขงสถานทรีที่หนขงที่
มากกวลา เหกนไดข้ชนัดวลา ประชากรตลางๆทรีที่เปกนลยกหลานของนธิมโรดไดข้เขข้าไปในดธินแดนทรีที่ตลอมาถยก
เรรียกวลาอนัสซรีเรรียและสรข้างเมสืองนภีนะเวหร์ รวมถขงเมสืองเรโหโบท และเมสืองคาลาหร์
12 และเมมืองเรเสนซขริ่งอยรผ่ระหวผ่างเมมืองนมีนะเวหค์กนบเมมืองคาลาหค์ เมมืองนมีนั้เปก็นเมมืองใหญผ่ เรา
ไมลทราบอะไรอรีกเกรีที่ยวกนับเมสืองเรเสนนอกจากวลามนันมรีพธิกดนั ทางภยมธิศาสตรรอยยตล รงนนัรน เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล ศาสนาเทรียมเทกจทนัรงหมดในโลกจนถขงทรุกวนันนรีรลข้วนมรีทรีที่มาผลานทางบาเบลและนรีนะ
เวหร ศาสนาลขกลนับของบาบธิโลนซขงที่ มรีชสืที่อกระฉลอนไดข้เรธิที่มตข้นขขรนในสมนัยของนธิมโรดและดทาเนธินสสืบ
ตลอมาจนถขงทรุกวนันนรีรผาล นทางการปกปข้องของพระศาสนจนักรโรมนันคาธอลธิก
ปฐก 10:13-14
มรสรายรมใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ ลรดรม อานามรม เลหะบรม นนฟทรฮรม 14
ปนทรอสรม คนสลรฮรม (ผรซจ้ ขริ่งออกมาจากเขาคมือคนฟมีลรสเตมีย ) และคนฟโทรรม บรุตรคนทรีที่สองของฮามคสือ
มธิสรายธิมผยข้ใหข้กาท เนธิดประชาชาตธิตลางๆดนังทรีที่ระบรุไวข้ตรงนรีร อานามธิมถยกคธิดกนันวลาเปกนอรีกเผลาพนันธรุรหนขที่ง

ของชาวอรียธิปตรพรข้อมกนับเลหะบธิมและนนัฟทยฮมธิ ทรีโที่ ดดเดลนกกคสือ คนฟภีลรสเตภีย สสืบเชสืรอสายมาจากฮาม
ผลานทางมธิสรายธิม คนัฟโทรธิมเปกนพวกแรกๆทรีที่อาศนัยอยยบล นเกาะครรีต
ปฐก 10:15-19
คานาอนนใหจ้กนาเนรดบอตรหนวปมีชมืริ่อไซดอนและเฮท 16 และคนเยบอส
คนอาโมไรตค์ คนเกอรค์กาชมี 17 คนฮมีไวตค์ คนอารคมี คนสรนมี 18 คนอารวนด คนเศเมอรค์ และคนฮามนท
และภายหลนงนนนั้นครอบครนวตผ่างๆของคนคานาอนนกก็กระจนดกระจายออกไป ลยกหลานของคานาอนัน
(บรุตรคนทรีที่สขรีที่ องฮาม) เปกนชสืที่อตลางๆทรีที่เราครุข้นเคยมากกวลาในภยมธิศาสตรรและประวนัตธิศาสตรรพระ
คนัมภรีรรสมนัยหลนังๆ ชาวไซดอนแหลงเลบานอนสสืบเชสืรอสายมาจากคานาอนันพรข้อมกนับคนเยบรุส คนอา
โมไรตร คนเกอรรกาชรี คนฮรีไวตร และชนชาตธิตลางๆทรีที่เปกนทรีที่รจยข้ นักนข้อยกวลา เชลน คนอารครี คนสธินรี
คนอารวนัด คนเศเมอรร และคนฮามนัท
19 เขตแดนของคนคานาอนนจากเมมืองไซดอน ไปทางเมมืองเกรารค์ จนถขงเมมืองกาซา ไปทาง
เมมืองโสโดม เมมืองโกโมราหค์ เมมืองอนดมาหค์ และเมมืองเศโบยรมจนถขงเมมืองลาชา เราตข้องไมลลสืมวลาคทา
สาปแชลงทรีโที่ นอาหรกลลาวนนัรนตกอยยกล บนั คนคานาอนัน คนเหลลานรีรเปกนประชาชาตธิทรีที่ปฏธิเสธพระเจข้าซขที่ง
อาศนัยอยยใล นแผลนดธินนนัรนตอนทรีที่ชนชาตธิอธิสราเอลพธิชธิตมนันไดข้ในเวลาตลอมา เขตแดนของพวกเขาเปกน
แผลนดธินทรีที่ตามประวนัตธิศาสตรรแลข้วเปกนทรีที่รจยข้ นักทนัวที่ ไปในชสืที่อ ดธินแดนปาเลสไตนร โดยไลลตร งนั แตล
เลบานอนทางตอนเหนสือ (ไซดอน) ไปจนถขงกาซลาทางตอนใตข้ จนถขงโสโดมและโกโมราหรทาง
ทธิศตะวนันออก (ทะเลตาย) และจากนนัรนกกขร ขนเหนสือ
ปฐก 10:20
นมีริ่เปก็นบอตรชายทนนั้งหลายของฮาม ตามครอบครนวของพวกเขา ตาม
ภาษาของพวกเขา ตามแผผ่นดรนของพวกเขาและตามชาตรของพวกเขา สรรุปยลอของประชาชาตธิ
ตลางๆและแผลนดธินตลางๆของฮามคสือ ขข้อมยลทรีที่ระบรุไวข้ดข้านบนแลข้ว พวกเขารวมกนันเปกนประชาชนทรีที่
อยยทล างตอนใตข้ของตะวนันออกกลางลงไปทางใตข้ตลอไปและรวมถขงแอฟรธิกาดข้วย
ปฐก 10:21
เชผ่นเดมียวกนนเชมผรจ้เปก็นบรรพบอรอษของบรรดาชนเอเบอรค์ ผรจ้เปก็นพมีริ่
ชายคนโตของยาเฟท เขากก็ใหจ้กนาเนรดบอตรหลายคนดจ้วย ลยกหลานของเชมถยกระบรุไวข้ตรงนรีร มรีการ
พยดถขงเขาวลาเปกนพรีที่ชายของยาเฟท โดยอาจระบรุถขงความคลข้ายคลขงกนันฝลายวธิญญาณระหวลางสองคน
นรีร ซขงที่ แตกตลางจากฮามและพฤตธิกรรมของเขาทรีมที่ รีตลอบธิดาของตน วลรีทพรีที่ ยดถขงเขาวลาเปกนพรีที่ชายคนโต
กกสสืที่อถขงเชมผยข้เปกนบรุตรหนัวปรีของโนอาหร เชสืรอสายของเชมอพยพยข้ายถธิที่นฐานไปทางทธิศตะวนันออก
หลนังจากเหตรุการณรทรีที่หอบาเบลและจะเปกนตข้นตระกยลของชนทธิศตะวนันออกและชาวเอเชรียของโลก

เราควรหมายเหตรุไวข้ดวข้ ยวลาคทาวลา ‘เซมธิตคธิ ’ (Semitic) มาจากชสืที่อเชม ในทางเทคนธิคแลข้ว ชาวตะวนัน
ออกทนัรงสธิรนกกเปกนเซมธิตคธิ และไมลใชลแคลพวกยธิวอยลางทรีคที่ นคธิดกนันในปนัจจรุบนัน
ปฐก 10:22-30
บอตรของเชมชมืริ่อเอลาม อนสชรร อารฟนคชาด ลรด และอารนม ลยกหลาน
ของเชมคสือ เอลาม ผยข้เปกนตข้นตระกยลของชาวเปอรรเซรียและเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่ออธิหรล านในปนัจจรุบนัน
อนัสชยร หมายถขงชนอนัสซรีเรรีย ประเทศซรีเรรียปนัจจรุบนัน และคอเคซนัสตอนใตข้ เราทราบนข้อยมากเกรีที่ยวกนับ
อารฟนัคชาด หรสือ ลยด
23 บอตรอารนมชมืริ่ออรส ฮอล เกเธอรค์ และมนช 24 อารฟนคชาดใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เชลาหค์ และเช
ลาหค์ใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเอเบอรค์ 25 เอเบอรค์ใหจ้กนาเนรดบอตรชายสองคน คนหนขริ่งชมืริ่อเพเลก เพราะใน
สมนยของเขาแผผ่นดรนถรกแบผ่งแยก และนจ้องชายของเขาชมืริ่อโยกทาน 26 โยกทานใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่
อนลโมดนด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราหค์ 27 ฮาโดรนม ออซาล ดรคลาหค์ 28 โอบาล อาบมีมาเอล เชบา
29 โอฟมีรค์ ฮาวรลาหค์ และโยบนบ คนเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายทนนั้งหลายของโยกทาน อาราม เปกนตข้นตระกยล
ของชนซรีเรรียและเปกนทรีมที่ าของภาษาอาราเมคในเวลาตลอมา ชสืที่ออสืนที่ ๆทรีที่เราควรหมายเหตรุไวข้กคก สือ อรส
ทรีที่พบในหนนังสสือโยบ อยสนลาจะเปกนชนชาตธิทรีที่อาศนัยอยยใล นเขตแดนทางใตข้และตะวนันออกของดธิน
แดนปาเลสไตนร ทรีที่นลาหมายเหตรุไวข้คสือ เพเลก ซขที่งเหกนไดข้ชดนั วลาเปกนตอนทรีมที่ รีการแบลงออกเปกนภาษา
ตลางๆทรีที่หอบาเบล โยกทานกลายเปกนตข้นตระกยลของชนอาหรนับบางพวก โอฟภีรร์ ซขที่งถยกพยดถขงตลอมา
ในพระคนัมภรีรร พรข้อมกนับฮาวรลาหร์ เปกนเขตแดนในแหลมอาหรนับและเปกนตข้นตระกยลของชนอาหรนับ
สายอสืที่นๆ พวกเขากระจายไปทางทธิศตะวนันออกดนังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 30
30 ทมีริ่อยรผ่อาศนยของพวกเขาเรรริ่มจากเมมืองเมชาไปทางเสฟารค์เทมือกเขาทางทรศตะวนนออก แมข้
คทาวลา เสฟารค์ หมายถขงสถานทรีที่แหลงหนขงที่ ในอาระเบรีย แตลพวกยธิวกระทนังที่ ในปนัจจรุบนนั กกใชข้มนันเพสือที่
หมายถขงชาวตะวนันออก โดยเรรียกพวกยธิว ‘ชาวเสฟารร’ (Sephardic) วลาเปกนชาวตะวนันออกซขที่งแตก
ตลางจากอนัชเคนาซธิ (Ashkenazi) หรสือยธิวชาวตะวนันตก (คนยรุโรป)
ปฐก 10:31
นมีริ่เปก็นบอตรชายทนนั้งหลายของเชม ตามครอบครนวของพวกเขา ตาม
ภาษาของพวกเขา ตามแผผ่นดรนของพวกเขาและตามชาตรของพวกเขา มรีสรรุปยลอกลลาวถขงลยกหลาน
ของ เชมอรีกครนัรง ซขที่งจนถขงทรุกวนันนรีรกรก วมเปกนชาวเอเชรียทรีที่อยยทล างซรีกโลกตะวนันออก คน
อธินเดรียนแดงในอเมรธิกากกเชสืที่อกนันวลาสสืบเชสืรอสายมาจากเชม

ปฐก 10:32
นมีริ่เปก็นครอบครนวตผ่างๆของบอตรชายทนนั้งหลายของโนอาหค์ ตามพงศค์
พนนธอขค์ องพวกเขา ตามชาตรของพวกเขา และจากคนเหลผ่านมีนั้ประชาชาตรทนนั้งหลายถรกแบผ่งแยกใน
แผผ่นดรนโลกภายหลนงนนนั้าทผ่วม ดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ตรงนรีร ทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินโลกถยกคนเขข้าไปอาศนัยอยยแล ละถยก
แบลงแยกหลนังนทราทลวมโลกโดยบรุตรทนัรงสามของโนอาหรและลยกหลานของพวกเขา เสข้นเวลาตนัรงแตล
บททรีที่ 10 มาจนถขงตอนตข้นของบททรีที่ 11 ยาวนานประมาณ 100 ปรี ตามลทาดนับพงศรพนันธรุรใน 11:10-16
คธิดเปกนสามชนัวที่ อายรุคน โดยรวมเวลาทนัรงหมด 101 ปรีตร นังแตลสมนัยของเชมหลนังนทราทลวมโลกจนถขงสมนัย
ของเพเลกตอนทรีที่เกธิดการแบลงแยกแผลนดธิน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 11: บททภีที่สรบเอป็ดของปฐมกาลนคาเสนอสรจุปยล่อประวนัตรศาสตรร์
มนจุษยชาตรตงนัทั้ แตล่การสรทั้นสจุดของนคทั้าทล่วมมาจนถซงสมนัยของอนับราฮนัม มภีประเดป็นสคาคนัญๆหลายเรสือที่ ง
ถยกพยดถซง (1) ความพยายามครนังทั้ แรกทภีที่จะสถาปนาระบบโลกเดภียวไดต้เกรดขซนทั้ โดยนคทั้ามสือมนจุษยร์และ
ถยกยนับยนังทั้ โดยพระเจต้าทภีที่หอบาเบล นอกจากนภีทั้สาเหตจุจรรงๆของการกระจนัดกระจายออกเปป็นเชสืทั้อชาตร
ตล่างๆกป็ถยกพยดถซงดต้วย (2) เชสืทั้อสายทภีที่สสืบทอดตล่อมาของเผล่าพนันธจุร์ทภีที่ดคาเนรนตามทางของพระเจต้าถยกพยด
ถซงโดยสสืบยต้อนวงศร์วานของพระครรสตร์ไปยนังอนับราฮนัม (3) รายละเอภียดบางอยล่างเกภีที่ยวกนับชภีวรตและ
วงศาคณาญาตรของอนับราฮนัมไดต้ถยกใหต้ไวต้
ปฐก 11:1
ทนริ่วแผผ่นดรนโลกมมีภาษาเดมียวและมมีสนาเนมียงเดมียวกนน เหกนไดข้ชนัดวลา
พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างเพรียงภาษาเดรียวในอาดนัม แมข้วาล จะถยกมองขข้ามบลอยๆ แตลการสสืที่อสารดข้วยคทาพยด
กกเปกนอรีกสล วนหนขที่งของมนรุษยรซขที่งถยกสรข้างขขรนตามพระฉายของพระเจข้า ไมลมรีสที่ ธิงมรีชรีวธิตอสืนที่ ใดบน
แผลนดธินโลกนรีรอรีกแลข้วทรีที่มครี วามสามารถเชลนนนัรน มนันคงเปกนเรสือที่ งทรีที่นลาสนใจมากๆทรีที่จะรยวข้ าล พระเจข้า
ทรงสรข้างอาดนัมใหข้ใชข้ภาษาเดธิมภาษาไหน บางคนเสนอวลาภาษาฮรีบรยเปกนภาษาเดธิม โดยอธิงตามขข้อ
สนันนธิษฐานทรีที่วาล มนันเปกนภาษาของบรรพบรุรรุษคนแรกๆของพระคนัมภรีรร อยลางไรกกตามนนันที่ กกเปกนเพรียง
ขข้อสนันนธิษฐาน ไมลมรีขข้อยสืนยนันจากพระคนัมภรีรรเกรีที่ยวกนับเรสือที่ งดนังกลลาว
ปฐก 11:2
และตผ่อมาเมมืริ่อพวกเขาเดรนทางจากทรศตะวนนออกกก็พบทมีริ่ราบใน
แผผ่นดรนชรนารค์และพวกเขาอาศนยอยรทผ่ มีริ่นนริ่น วลรีทรีที่พยดถขงการเดธินทาง “จากทธิศตะวนันออก” อาจแปลไดข้
ดข้วยวลา 'ไปยนังทธิศตะวนันออก' คทาบรุพบท 'จาก' และ 'ไปยนัง' ไมลมรีอยยใล นขข้อความภาษาฮรีบรย นาวาไป
คข้างอยยบล นเทสือกเขาอารารนัตซขที่งอยยใล นประเทศตรุรกรีทางทธิศตะวนันออกเฉรียงเหนสือ ชธินารรเปกนอรีกชสืที่อ

หนขที่งของเคลเดรียหรสือชสืที่อสมนัยตลอมาของมนัน คสือ บาบธิโลน ชธินารรอยยทล างทธิศตะวนันออกเฉรียงใตข้จาก
เทสือกเขาอารารนัต พวกเขาทรีที่วาล นรีรยอล มหมายถขงทนัรงครอบครนัวของโนอาหรและลยกหลานของเขา
ปฐก 11:3-4
แลจ้วพวกเขาตผ่างคนตผ่างกก็พรดกนนวผ่า "มาเถรด ใหจ้พวกเราทนาอรฐและ
เผามนนใหจ้แขก็ง" พวกเขาจขงมมีอรฐใชจ้ตผ่างหรนและมมียางมะตอยใชจ้ตผ่างปรนสอ อยยมล าเมสืที่อถขงสมนัยของเพ
เลก (ดย 10:25) อยล่างนต้อย 100 ปรีหลนังนทราทลวม 'ชรุมชน' มนรุษยรกตก นัดสธินใจทรีจที่ ะสรข้างอนรุสาวรรียรเพสืที่อ
ระลขกถขงแผนการตามอทาเภอใจของพวกเขา 4 "มาเถรด ใหจ้พวกเราสรจ้างเมมืองขขนั้นเมมืองหนขริ่งและกผ่อ
หอใหจ้ยอดของมนนไปถขงฟจ้าสวรรคค์ และใหจ้พวกเราสรจ้างชมืริ่อเสมียงของพวกเราไวจ้ เพมืริ่อวผ่าพวกเราจะ
ไมผ่กระจนดกระจายไปทนริ่วพมืนั้นแผผ่นดรนโลก" คทาวลา “มาเถธิด” ทรีที่ถยกใชข้สองครนัรงตรงนรีร แปลมาจากคทา
ฮรีบรย ยาหนับ และมรีความหมายแบบสทานวนวลา 'มาเลย' หรสือ 'เอานลา' กลลาวคสือ 'ชรุมชนโลก' เรรียก
พวกเขาเองใหข้มารล วมกนัน มาเลย ใหข้เราสรข้างเมสืองหนขงที่ ขขรนกนันเถอะ
มรีหลายความเหกนทรีคที่ วรกลลาวตรงนรีร (1) เหกนไดข้ชดนั วลาคนเหลลานรีรไมลไดข้แสวงหานทราพระทนัย
ของพระเจข้าในการนรีรเลย ในทางตรงกนันขข้าม แผนการของพวกเขานนัรนเปกนการกบฏตลอนทราพระทนัย
ของพระเจข้าโดยตรง ดย 9:1 (2) ดยเหมสือนวลาพวกเขาตนัรงใจทรีที่จะไปถขงสวรรครโดยพขงที่ วธิธรีการและความ
สามารถของตนัวเอง เมสือที่ มองยข้อนกลนับไป โครงการของพวกเขากกเหลวไหลสธิรนดรี โดยคธิดวลาพวก
เขาสามารถสรข้างหอคอยทรีที่สยงพอทรีที่จะไปถขงสวรรครและพระเจข้าไดข้ กระนนัรน แผนการทรีที่เปกนศาสนา
ตลางๆของมนรุษยรตลอดหลายยรุคสมนัยกกเหลวไหลพอๆกนัน (3) ความเยลอหยธิงที่ แหลงชรีวธิตปรากฏชนัดเจน
พวกเขาพยายามทรีที่จะสรข้างชสืที่อใหข้ตวนั เอง (4) ความพยายามครนัรงแรกทรีที่จะสถาปนาระบบโลกเดรียว
นนัรนไดข้มรีขร ขน เหมสือนอยลางทรีที่เปกนมาตลอดหลายยรุคสมนัย พวกเขาไมลใหข้พระเจข้ามรีสลวนดข้วยเลย แกลน
แทข้ของแนวคธิดมนรุษยรนธิยมปรากฏชนัดเจน นนันที่ คสือ การพยายามททาใหข้แผนการของมนรุษยรสทาเรกจโดย
ไมลสนใจพระเจข้าเลย ไมลวาล ในกรณรีใด พระเจข้ากกไมลทรงพรข้อมทรีที่จะปลลอยใหข้พวกเขาพยายามททาเชลน
นนัรน การครบกทาหนดเวลานนัรนยนังมาไมลถขง รนัฐบาลโลกเดรียวจะมรีขร ขนในทข้ายทรีที่สรุดเมสือที่ พระเยซยเสดกจ
กลนับมาและสถาปนาอาณาจนักรของพระองครบนแผลนดธินโลกนรีร
ประเดกนอสืที่นๆทรีที่นลาสนใจไดข้แกล (5) วลรีทรีที่วาล “มาเถธิด” ดนังทรีที่ไดข้กลลาวไปแลข้วดข้านบน คทานรีร
แปลไดข้ดข้วยวลา 'มาเลย' ใหข้เราททาอธิฐ ฯลฯ (6) วนัสดรุกลอสรข้างสมนัยแรกๆคสือ อธิฐชนธิดหนขที่งซขที่งเหกนไดข้
ชนัดวลาถยกเผาในเตาเผา ยางมะตอยทรีที่วาล นรีรคสือ ยางแอสฟนัลตร หรสือ นทรามนันดธิน (7) หอคอย ซธิกยรนัต และ
พรีระมธิด ไมลใชลสที่ งธิ กลอสรข้างอนันแปลกประหลาดในอารยธรรมหลนังนทราทลวม (ปกตธิแลข้วพวกมนันถยก
สรข้างไวข้เปกนปยชนรียสถานสยงสทาหรนับแทลนบยชารยปเคารพตลางๆ) อยลางไรกกตาม โครงการนรีรกดก ย

เหมสือนจะเปกนการทข้าทายพระเจข้าโดยตรงและเปกนความพยายามรล วมกนันของมนรุษยรอยลางเปกน
ระบบระเบรียบดข้วย
ปฐก 11:5-6
และพระเยโฮวาหค์เสดก็จลงมาทอดพระเนตรเมมืองและหอนนนั้นซขริ่ง
บอตรทนนั้งหลายของมนอษยค์ไดจ้กผ่อสรจ้างขขนั้น มรีการใชข้คทาเพสือที่ แสดงถขงพระเจข้าในลนักษณะของมนรุษยรตรง
นรีร พระองครไมลจทาเปกนตข้องเสดกจลงมาดยวาล เกธิดอะไรขขรนในตอนนนัรนแตลอยลางใด พระองครทรงทราบ
อยยแล ลข้ว อยลางไรกกตาม พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธกทก รงเลสือกทรีที่จะนทาเสนอพระองครใหข้ททาเชลนนนัรน บางทรี
อาจเพสืที่อสสืที่อใหข้เหกนความคลข้ายกนันระหวลางพระองครกบนั มนรุษยรชาตธิและเหมสือนคนๆหนขงที่ ทรีที่จะ
สสืบสวนเรสือที่ งราวบางอยลาง พระเจข้าตรนัสถขงความพยายามอนันเปกนนทราหนขงที่ ใจเดรียวกนันและการพยด
ภาษาเดรียวกนันของพวกเขา
6 แลจ้วพระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า "ดรเถรด คนเหลผ่านมีนั้เปก็นอนนหนขงริ่ อนนเดมียวกนน และพวกเขาทนนั้งปวง
มมีภาษาเดมียว พวกเขาเรรริ่มทนาเชผ่นนมีนั้แลจ้ว ประเดมีดี๋ยวจะไมผ่มมีอะไรหยอดยนนั้งพวกเขาไดจ้ในสรริ่งทมีริ่พวกเขา
ครดจะทนา สธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อกกคสือวลา สมนัยนนัรนยนังมรีคนเหลลานนัรนทรีที่ยงนั สนัตยรซสืที่อและจรธิงใจตลอพระเจข้าอยยล
โดยเฉพาะในวงศรวานของเชม ดนังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ หอบาเบลไดข้ถยกเรธิที่มโครงการในชนัวที่ ชรีวธิตของเพเลก
(10:25) ซขที่งตามทรีที่ 11:10-16 ไดข้กลลาวไวข้เขาเกธิดมาหนขที่งศตวรรษหลนังจากเหตรุการณรนร ทาทลวม
(อยลางไรกกตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เพเลกมรีชวรี ธิตอยยถล งข อายรุประมาณ 239 ปรี (ดย 11:16-19) โน
อาหรมรีชรีวตธิ อยยตล ลอไปอรีก 350 ปรีหลนังนทราทลวม (ดย 10:28)
ดนังนนัรน โนอาหรจขงนลายนังมรีชวรี ธิตอยยตล อนทรีคที่ นเรธิที่มคธิดสรข้างหอบาเบล ดยเหมสือนเปกนไปไดข้ทรีที่วาล
เขาและคนอสืนที่ ๆอรีกอาจประทข้วงความพยายามดนังกลลาว ความเหกนทรีที่วาล “จะไมลมรีอะไรหยรุดยนัรงพวก
เขาไดข้ในสธิที่งทรีพที่ วกเขาคธิดจะททา” นลาจะอยยใล นบรธิบทนนัรน ไมลใชลวาล พระเจข้าไมลทรงสามารถยนับยนัรงพวก
เขาจากสธิที่งใดกกตามทรีที่พวกเขาคธิดทรีที่จะททาไดข้ แตลทรีที่เปกนไปไดข้มากกวลากกคสือวลา ชนสล่วนนต้อยทภีที่ดคาเนรน
ตามทางของพระเจต้าไมลสามารถยนับยนัรงคนเหลลานนัรนจากการททาเรสืที่องโงลๆเชลนนนัรนไดข้อรีกตลอไป ดนังนนัรน
พระเจข้าจขงทรงออกโรงเพสือที่ ลข้มแผนการอนันเยลอหยธิงที่ และโงลเขลาของมนรุษยร แผนการของพระเจข้าคสือ
ทรีที่มนรุษยรจะมรีลยกดก และทวรีมากขขรนจนเตกมแผลนดธินโลก (9:1) นรีที่สสืที่อวลาแผนการของพระเจข้าคสือ ทรีที่
มนรุษยรชาตธิจะกระจายตนัวออกไปอยยทล นัวที่ พสืรนแผลนดธินโลก แผนการสรข้างหอบาเบลจขงเปกนการฝลาฝสืน
นทราพระทนัยอนันเปธิดเผยแลข้วของพระองครโดยตรง

ปฐก 11:7
มาเถรด ใหจ้พวกเราลงไปและทนาใหจ้ภาษาของเขาวอผ่นวายทมีริ่นนริ่น เพมืริ่อไมผ่
ใหจ้พวกเขาพรดเขจ้าใจกนนไดจ้" ดนังทรีที่ไดข้กลลาวไปแลข้วดข้านบน วลรีทรีที่วาล “มาเถธิด” แปลไดข้ดข้วยวลา 'ใหข้
เรา...กนันเถธิด' แผนการของพระเจข้านนัรนงลายนธิดเดรียว พระองครจะทรง “ททาใหข้ภาษาของเขาวรุนล วายทรีที่
นนันที่ เพสืที่อไมลใหข้พวกเขาพยดเขข้าใจกนันไดข้” พระเจข้าสามารถททาลายแผนการของมนรุษยรไดข้โดยการ
ปรนับเปลรีที่ยนเพรียงนธิดเดรียว แผนการตามอทาเภอใจของมนรุษยรชาตธิผยข้ทรีที่หนัวรนัรนและดสืรอดข้านตนัรงอยยบล นขข้อ
สมมตธิฐานทรีวที่ าล พวกเขาสามารถสสืที่อสารกนันไดข้อยลางงลายดาย พระเจข้าแคลเพรียงเปลรียที่ นภาษาของชน
เผลา ตระกยลและกลรุลมครอบครนัวตลางๆ พวกเขาไมลสามารถททางานรล วมกนันไดข้อรีกตลอไป แผนการอนัน
ดสืรอรนัรนและมนักกบฏของพวกเขาไมลอาจไดข้ผลอรีกตลอไป พวกเขาตข้องจทาใจผละจากงานนนัรน
เราคงไดข้แตลจธินตนาการวลามนันจะเปกนยนังไงหากตสืที่นขขรนมาเชข้าวนันหนขที่งเพสือที่ ออกไปททางาน
ใหญล และไมลสามารถสสืที่อสารกนับคนอสืที่นๆไดข้ในการททางานนนัรนๆไดข้ คงมรีการโตข้เถรียงกนันและความ
ไมลไวข้เนสืรอเชสืที่อใจกนันยกใหญลเมสืที่อกลรุมล คนททางานกลรุมล ตลางๆไมลสามารถสสืที่อสารกนันไดข้รเยข้ รสืที่อง พวกคน
จนัดหาวนัสดรุไมลอาจเขข้าใจพวกคนงานทรีที่กลออธิฐไดข้ คนเหลลานนัรนทรีคที่ อยจดบนันทขกการเขข้าออกของวนัสดรุกก
ไมลสามารถสสืที่อสารกนับคนเหลลานนัรนทรีที่จนัดหาวนัสดรุไดข้ โครงการสรข้างหอคอยทนัรงโครงการตข้องหยรุด
ชะงนักโดยฉนับพลนัน และคนเหลลานนัรนตข้องเกธิดความเกรรีรยวกราด ความขนัดเคสืองใจและความไมลไวข้
วางใจกนันอยลางแนลนอน
ปฐก 11:8
ดนงนนนั้นพระเยโฮวาหค์จขงทรงทนาใหจ้เขากระจนดกระจายจากทมีริ่นนริ่นไปทนริ่ว
พมืนั้นแผผ่นดรน พวกเขากก็เลรกสรจ้างเมมืองนนนั้น เหกนไดข้ชนัดวลาคนแตลละกลรุลมครอบครนัว ตระกยล หรสือเผลา
สามารถเขข้าใจกนันไดข้อยยล ดนังนนัรน พวกเขาจขงแยกกนันอยยเล พสืที่อทรีจที่ ะดทาเนธินชรีวธิตตลอไปไดข้และตอบสนอง
ความตข้องการขนัรนพสืรนฐานของตน ความขนัดเคสืองใจและความไมลไวข้วางใจกนันซขที่งเกธิดขขรนเพราะการ
พยดกนันคนละภาษานลาจะททาใหข้พวกเขากระจนัดกระจายไปยนังทนัรงสรีที่ทธิศของแผลนดธินโลก โดยไปหาทรีที่
อยยใล หมลเพสืที่อตนัรงรกรากและเรธิที่มตข้นใหมล
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นนักภาษาศาสตรรทรนังหลายไดข้กลลาวไวข้วาล จากภาษาทนัรงหมดของโลก
ในปนัจจรุบนนั มรีเพรียงสามตระกยลของรากภาษาเทลานนัรน นนักภาษาศาสตรรทรนังหลายยนังเสนออรีกวลาจาก
ภาษารากทนัรงสามนนัรน พวกมนันอาจเคยมรีรากเดรียวกนัน มนันจขงไมลใชลเรสืที่องนลาประหลาดใจแตลอยลางใดทรีที่
การคข้นพบตลางๆของเหลลานนักภาษาศาสตรรทรีที่ไมลเชสืที่อพระเจข้าจนถขงทรุกวนันนรีรรนับรองความถยกตข้องของ
พระวจนะของพระเจข้า เราจทาไดข้วาล โนอาหรมรีบรุตรชายสามคนและมรีกลรุมล ชาตธิพนันธรุรหลนักๆเพรียงสาม
กลรุลมในโลก

นอกจากนรีร นลาสนใจตรงทรีที่วาล เชสืรอชาตธิตลางๆทรีที่กระจายไปทนัวที่ แผลนดธินโลกททาเชลนนนัรนตาม
เกณฑรของภาษาตลางๆ แตลละเชสืรอชาตธิจนถขงทรุกวนันนรีรตลางมรีภาษาทรีที่แตกตลางเปกนของตนัวเอง
ปฐก 11:9
เหตอฉะนนนั้นจขงเรมียกชมืริ่อเมมืองนนนั้นวผ่า บาเบล เพราะวผ่าทมีริ่นนริ่นพระเยโฮ
วาหค์ทรงทนาใหจ้ภาษาของทนริ่วโลกวอผ่นวาย และ ณ จากทมีริ่นนริ่นพระเยโฮวาหค์ไดจ้ทรงทนาใหจ้พวกเขา
กระจนดกระจายออกไปทนริ่วพมืนั้นแผผ่นดรนโลก
คทาวลา บาเบล เปกนคทาทรีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ คทาฮรีบรยนร รีปรากฏ 262 ครนัรงในพระคนัมภรีรรเดธิม
จากทนัรงหมดนรีร มนันถยกแปลเปกน ‘บาบธิโลน’ 257 ครนัรง, ‘ชาวบาบธิโลน’ 3 ครนัรง และ ‘บาเบล’ สองครนัรง
มนันมรีความหมายงลายๆวลา ‘ความสนับสน’ เราควรหมายเหตรุไวข้วาล แมข้วาล หอบาเบลถยกยนับยนัรงงาน
กลอสรข้างแลข้วกกตาม แตลหลนังจากนนัรนนธิมโรดกกไปตนัรงรกรากอยยทล นรีที่ นันที่ เขาสรข้างเมสืองนนัรนตลอไปดนังทรีที่
ระบรุไวข้ใน 10:10 ตามประวนัตธิศาสตรรแลข้ว บาบธิโลนเปกนถธิที่นกทาเนธิดของศาสนาเทรียมเทกจทนัรงหมดมา
ตนัรงแตลสมนัยนทราทลวมโลกและเปกนแหลลงแหลงของเลรียนแบบของซาตาน
ศาสนาแหลงความลขกลนับของบาบธิโลนไดข้สสืบทอดตลอมาภายในศาสนาเทรียมเทกจทรีที่กราบ
ไหวข้รปย เคารพสลวนใหญลมาจนถขงในปนัจจรุบนัน โดยทรีที่โดดเดลนทรีที่สรุดคสือ พระศาสนจนักรโรมนันคาธอลธิก
จธิตวธิญญาณทรีที่ชนัวที่ รข้ายและมนักกบฏซขงที่ ขนับเคลสืที่อนใหข้เกธิดโครงการกลอสรข้างหอบาเบลไดข้สสืบตลอมาผลาน
ทางนธิมโรดและเมสืองทรีที่เขาสรข้าง
ซาตานเหกนดรีดข้วยกนับระบบโลกเดรียวมาตลอด มนันชอบการรวมเขข้าสยลศยนยรกลางเพราะวลามนัน
เปธิดโอกาสใหข้มนันเขข้าควบครุมไดข้อยลางมรีประสธิทธธิภาพ มนันจขงไดข้ททางานผลานทางรนัฐบาลและองครกร
ศาสนาตลางๆมาตลอดหลายยรุคสมนัย โดยแสวงหาอทานาจเสมอมา ความพยายามของมนันถยกขนัด
ขวางทรีที่หอบาเบล มนันจะพยายามอรีกครนัรงในชลวงยรุคเจกดปรีเมสืที่อครธิสตจนักรและอธิทธธิพลในการเหนรีที่ยว
รนัรงของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธถยกพาออกไป อยลางไรกกตาม แผนการอนันสมบยรณรแบบของพระเจข้ากก
คสือ ทรีที่จะใหข้รนัฐบาลโลกเดรียวเกธิดขขรนจรธิงภายใตข้สธิทธธิอทานาจของพระมหากษนัตรธิยร นนันที่ คสือ พระเยซย
ครธิสตร ผยข้ทรงเปกนจอมกษนัตรธิยรเหนสือกษนัตรธิยรทรนังหลาย
ปฐก 11:10-26
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์พนนธอค์ของเชม เชมมมีอายอไดจ้รจ้อยปมีและใหจ้กนาเนรด
บอตรชมือริ่ อารฟนคชาด หลนงนนนั้าทผ่วมสองปมี 11 หลนงจากเชมใหจ้กนาเนรดอารฟนคชาดแลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีก
หจ้ารจ้อยปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาวหลายคน 12 อารฟนคชาดมมีอายอไดจ้สามสรบหจ้าปมีและ
ใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเชลาหค์ 13 หลนงจากอารฟนคชาดใหจ้กนาเนรดเชลาหค์แลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกสมีรริ่ จ้อยสามปมี

และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาวหลายคน 14 เชลาหค์มมีอายอไดจ้สามสรบปมีและใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เอ
เบอรค์ 15 หลนงจากเชลาหค์ใหจ้กนาเนรดเอเบอรค์แลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกสมีริ่รจ้อยสามปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชาย
และบอตรสาวหลายคน 16 เอเบอรค์มมีอายอไดจ้สามสรบสมีปริ่ มีและใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเปเลก 17 หลนงจากเอ
เบอรค์ใหจ้กนาเนรดเปเลกแลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกสมีริ่รจ้อยสามสรบปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาว
หลายคน 18 เปเลกมมีอายอไดจ้สามสรบปมีและใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เรอร 19 หลนงจากเปเลกใหจ้กนาเนรดเรอร
แลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกสองรจ้อยเกจ้าปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาวหลายคน 20 เรอรมมีอายอไดจ้
สามสรบสองปมีและใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ เสรอก 21 หลนงจากเรอรใหจ้กนาเนรดเสรอกแลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกสอง
รจ้อยเจก็ดปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาวหลายคน 22 เสรอกมมีอายอไดจ้สามสรบปมีและใหจ้กนาเนรด
บอตรชมือริ่ นาโฮรค์ 23 หลนงจากเสรอกใหจ้กนาเนรดนาโฮรค์แลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกสองรจ้อยปมี และใหจ้กนาเนรด
บอตรชายและบอตรสาวหลายคน 24 นาโฮรค์มมีอายอไดจ้ยมีริ่สบร เกจ้าปมีและใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเทราหค์ 25 หลนง
จากนาโฮรค์ใหจ้กนาเนรดเทราหค์แลจ้วกก็มมีอายอตผ่อไปอมีกรจ้อยสรบเกจ้าปมี และใหจ้กนาเนรดบอตรชายและบอตรสาว
หลายคน 26 เทราหค์มมีอายอไดจ้เจก็ดสรบปมีและใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ อนบราม นาโฮรค์ และฮาราน
อรีกเชสืรอสายทรีที่สทาคนัญถยกนทาเสนอตรงนรีร ทรีที่ควรหมายเหตรุไวข้กคก อสื วลา เชสืรอสายนรีรเปกนลยกหลาน
ของเชมและเปกนพงศรพนันธรุรของพระครธิสตร มนันถยกยกขข้อความในวงศรวานของพระครธิสตรในลยกา
3:34-38 (ทรีที่ควรหมายเหตรุไวข้กคก สือวลาในลยกา 3:36 ‘เคนนัน’ ถยกแทรกเขข้ามาระหวลางอารฟาซนัดและเซ
ลาหร ไมลมกรี ารกลลาวถขงเขาในปฐมกาล 11 หรสือวงศรตระกยลอสืที่นใดอรีกในพระคนัมภรีรร) มธิฉะนนัรน ลทาดนับ
พงศรพนันธรุรในหนนังสสือลยกากกเปกนอนันเดรียวกนับตรงนรีร
หลายคนเชสืที่อวลาเคนนันในลยกา 3:36 จรธิงๆแลข้วคสือ บรุตรชายของอารฟาซนัดและเขาแคลไมลไดข้
ถยกเอลยถขงในปฐมกาล 11:12 เทลานนัรน อยลางไรกกตาม คลาตนัวเลขทรีที่ใหข้แกลตข้นตระกยลแตลละคนกกเทรีที่ยง
ตรงและไมลเปธิดชลองสทาหรนับชสืที่อตลางๆทรีที่ถยกละไวข้ เคนนันทรีที่ถยกเอลยถขงในหนนังสสือลยกา (แตลไมลไดข้ถยกระบรุ
ไวข้ในปฐมกาล 11) นลาจะเปกนพรีที่ชายของเซลาหร แตลดวข้ ยเหตรุผลทรีที่ไมลไดข้ถยกระบรุไวข้เขากกไมลไดข้รนับ
พระพรของการเปกนบรุตรหนัวปรี ในบนันทขกของลยกาวลรีซร ทาๆทรีที่วาล ซซที่งเปป็นบจุตรไมลไดข้มอรี ยยใล นตข้นฉบนับ
แตลถยกแทรกเขข้ามาโดยเหลลานนักแปล ซขที่งเปธิดชลองสทาหรนับความสนัมพนันธรอสืที่นไดข้อรีกนอกจากบธิดากนับ
บรุตร ดย Chronology of the Old Testament ของ Floyd Jones สทาหรนับคทาอธธิบายแบบละเอรียด
ลทาดนับวงศรตระกยลในปฐมกาล 11 ไลลเรรียงลยกหลานของเชมมาจนถขงอนับรามใน 12:1 เฉพาะ
คนเหลลานนัรนทรีอที่ ยยใล นวงศรตระกยลของพระเยซยครธิสตรถยกเอลยถขง พระคนัมภรีรรจขงจทากนัดจรุดสนใจแหลง

ประวนัตธิศาสตรรมนรุษยรใหข้อยยแล คลเหลลาบรรพบรุรรุษขององครพระผยข้เปกนเจข้าของเรา มนันซยมเขข้าไป จาก
นนัรนกกตธิดตามดยชวรี ธิตและลยกหลานของอนับราฮนัมในบททรีที่ 12 และบทตลอๆไป
สรรุปยลอของเชสืรอสายนรีรมดรี นังตลอไปนรีร:
เชมมรีชวรี ธิตอยยสล องปรีหลนังนทราทลวมและใหข้กาท เนธิดอารฟนัคชาด (2 ปรีตลอมา) เขามรีชรีวธิตอยยตล ลอไป
อรีก 500 ปรีนนับจากนนัรน
อารฟนคชาดใหข้กาท เนธิดเชลาหรตอนเขาอายรุ 35 ปรี (35 ปรีตลอมา) เขามรีชวรี ธิตตลอไปอรีก 403 ปรี
เชลาหค์ใหข้กาท เนธิดเอเบอรรตอนเขาอายรุ 30 ปรี (30 ปรีตลอมา) เขามรีชวรี ธิตอยยตล ลอไปอรีก 403 ปรี
เอเบอรค์ใหข้กาท เนธิดเปเลกตอนเขาอายรุ 34 ปรี (34 ปรีตลอมา) เขามรีชวรี ธิตอยยตล ลอไปอรีก 430 ปรี
เปเลกใหข้กาท เนธิดเรอยตอนเขาอายรุ 30 ปรี (30 ปรีตลอมา) เขามรีชรีวธิตอยยตล ลอไปอรีก 209 ปรี
เรอร ใหข้กาท เนธิดเสรรุกตอนเขาอายรุ 32 ปรี (32 ปรีตลอมา) เขามรีชรีวธิตอยยตล ลอไปอรีก 207 ปรี
เสรอกใหข้กาท เนธิดนาโฮรรตอนเขาอายรุ 30 ปรี (30 ปรีตลอมา) เขามรีชวรี ธิตอยยตล ลอไปอรีก 200 ปรี
นาโฮรค์ใหข้กาท เนธิดเทราหรตอนเขาอายรุ 29 ปรี (29 ปรีตลอมา) เขามรีชรีวธิตอยยตล ลอไปอรีก 119 ปรี
เทราหค์ใหข้กาท เนธิดอนับราม นาโฮรร และฮารานตอนเขาอายรุ 70 ปรี (70 ปรีตลอมา) เทราหรสร ธินชรีวธิต
ตอนเขามรีอายรุทรนังสธิรน 205 ปรี (11:32)
เมสืที่อนทาลทาดนับเวลาทนัรงหมดมารวมกนัน มรี 292 ปรีตร นังแตลสร นธิ สรุดนทราทลวมจนถขงการเกธิดของบรุตร
คนแรกของเทราหร (เราปฏธิเสธแนวคธิดทรีวที่ าล มรีชลองวลางในลทาดนับวงศรตระกยลทรีที่ไมลไดข้ถยกพยดถขง ดยความ
เหกนขข้างบนเกรีที่ยวกนับอารฟนัคชาด เคนนัน และเชลาหร) สธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อโดยนนัยกกคสือวลาอนับราม นาโฮรร
และฮารานเปกนแฝดสาม อยลางไรกกตาม อนับรามอายรุ 75 ปรีตอนทรีที่เขาออกเดธินทางจากฮาราน (12:4)
เทราหรสร ธินชรีวธิตตอนเขาอายรุ 205 ปรี (11:32) ดนังนนัรน ฮารานจขงนลาจะเกธิดตอนทรีที่บธิดาของเขาอายรุ 70 ปรี
และอนับรามเกธิดตอนเขาอายรุ 130 ปรี
ปฐก 11:27-30
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์พนนธอค์ของเทราหค์ เทราหค์ใหจ้กนาเนรดอนบราม นาโฮรค์
และฮาราน และฮารานใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ โลท 28 ฮารานไดจ้สรนั้นชมีวรตกผ่อนเทราหค์ผจ้เร ปก็นบรดาของเขา
ในแผผ่นดรนทมีริ่เขาบนงเกรด ในเมมืองเออรค์ของชาวเคลเดมีย 29 อนบรามและนาโฮรค์ตผ่างกก็ไดจ้ภรรยา ภรรยา

ของอนบรามมมีชมืริ่อวผ่าซาราย และภรรยาของนาโฮรค์มมีชมืริ่อวผ่ามรลคาหค์ผเจ้ร ปก็นบอตรมีของฮาราน ผรจ้เปก็นบรดา
ของมรลคาหค์และบรดาของอรสคาหค์ จรุดสนใจเกรีที่ยวกนับประวนัตธิศาสตรรของคนของพระเจข้าจทากนัดแคบ
ลงสยลครอบครนัวของอนับราฮนัม “ฮารานไดข้สรธินชรีวธิตกลอนเทราหรผยข้เปกนบธิดาของเขาในแผลนดธินทรีที่เขา
บนังเกธิด ในเมสืองเออรรของชาวเคลเดรีย” อยลางไรกกตาม เขากกมรีบรุตรชายชสืที่อวลาโลทกลอนสธิรนชรีวตธิ อนับ
รามและนาโฮรร (อยลาสนับสนกนับนาโฮรรในขข้อ 22-25) กกแตลงงานเชลนกนัน ภรรยาของอนับรามชสืที่อวลาซา
ราย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นาโฮรรแตลงงานกนับลยกพรีที่ลยกนข้องคนแรกของเขา วธิธรีปฏธิบนัตธิไดข้กลลาวไมล
ไดข้เปกนเรสืที่องตข้องหข้ามจนถขงสมนัยทรีที่มรีการมอบพระราชบนัญญนัตธิในหนนังสสือเลวรีนตธิ ธิ (อนับรามกกแตลงงาน
กนับนข้องสาวรล วมบธิดาของเขาอยลางเหกนไดข้ชนัด ดย ปฐมกาล 20:12)
30 แตผ่นางซารายไดจ้เปก็นหมนน นางหามมีบอตรไมผ่ ดนังทรีมที่ รีบนันทขกไวข้ในบทตลอๆไป ซาราหรไมลมรี
บรุตรจนกระทนังที่ นางอายรุ 90 ปรี
ปฐก 11:31-32
เทราหค์กก็พาอนบรามบอตรชายของเขากนบโลทบอตรชายของฮารานผรจ้
เปก็นหลานชายของเขาและนางซาราย บอตรสะใภจ้ของเขาผรจ้เปก็นภรรยาของอนบรามบอตรชายของเขา
เขาทนนั้งหลายออกจากเมมืองเออรค์ของชาวเคลเดมีย จะเขจ้าไปยนงแผผ่นดรนคานาอนน พวกเขามาถขงเมมือง
ฮารานแลจ้วกก็อาศนยอยรผ่ทมีริ่นนริ่น แผลนดธินบข้านเกธิดของอนับรามคสือ เออรรของชาวเคลเดรีย ซขที่งเปกนเขตแดน
ทรีที่อยยใล กลข้กบนั ปากแมลนร ทายยเฟรตธิสซขที่งเปกนทรีๆที่ มนันบรรจบกนับอลาวเปอรรเซรีย มนันเปกนพสืรนทรีที่ๆคนกราบ
ไหวข้รปย เคารพ มรีหลนักฐานแสดงใหข้เหกนวลาผยข้คนทรีที่อาศนัยอยยทล รีที่นนนัที่ กราบไหวข้ดวงจนันทรร จากโยชยวา
24:2 ดยเหมสือนเหกนไดข้ชนัดวลาเทราหรและอนับรามกนับนาโฮรรดข้วยเคยเปกนคนไหวข้รยปเคารพมากลอนใน
สมนัยหนรุลมๆ
บนันทขกในหนนังสสือปฐมกาลแคลบอกวลาเทราหรนทาพาครอบครนัวเลกกๆของเขาซขที่งรวมถขงอนับ
ราม ซาราหร และโลท โดยเดธินทางออกจากเมสืองเออรรของชาวเคลเดรีย และเรธิที่มเดธินทางไปยนังแผลน
ดธินคานาอนัน อยลางไรกกตาม ฮรีบรย 11:8 ดยเหมสือนบลงบอกวลาการทรงเรรียกของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตลออนับ
รามตลางหากทรีที่กระตรุข้นใหข้ครอบครนัวนรีรเรธิที่มการเดธินทางครนัรงนรีร ดข้วยเหตรุผลซขที่งไมลถยกเปธิดเผย พวกเขา
ไปไกลถขงเมสืองฮารานซขที่งกกเทลากนับประเทศซรีเรรียในปนัจจรุบนัน มนันอาจเปกนสถานทรีๆที่ ถยกตนัรงชสืที่อโดยเท
ราหรเพสืที่อเปกนเกรียรตธิแกลฮารานบรุตรชายทรีที่สรธินชรีวธิตไปแลข้วของเขากกไดข้ อรีกครนัรงทรีที่ดข้วยเหตรุผลอนันไมล
เปกนทรีที่ปรากฏแกลเรา พวกเขาอาศนยอยรทผ่ มีริ่นนริ่น เราไมลทราบวลาพวกเขาอยยทล รีที่นนนัที่ นานเทลาใด

32 รวมอายอเทราหค์ไดจ้สองรจ้อยหจ้าปมี และเทราหค์กก็ไดจ้สรนั้นชมีวรตในเมมืองฮาราน ในเมสืองฮาราน
เทราหรผยข้เปกนบธิดาของอนับรามสธิรนชรีวตธิ ตอนเขาอายรุ 205 ปรี เราอาจสรรุปไดข้วาล เหตรุผลทรีที่อนับรามและ
ครอบครนัวของเขายนังอยยตล ลอไปทรีที่เมสืองฮารานกกคสือ สรุขภาพทรีที่ยทที่าแยลของเทราหร แมข้วาล นนันที่ ไมลไดข้ถยกระบรุ
ไวข้ในขข้อความตรงนรีรกตก าม
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 12: บททภีที่สรบสองของหนนังสสือปฐมกาลพยดถซงการทรงเรภียกของ
พระเจต้าทภีที่มตภี ล่ออนับราฮนัมและการออกพนันธสนัญญากนับอนับราฮนัมครนัทั้งแรกของพระองคร์ มนันตามมาดต้วย
เรสืที่องราวของการเดรนทางของอนับราฮนัมเขต้าไปในแผล่นดรนคานาอนันและกต้าวกระโดดแหล่งความเชสืที่อ
ในเวลาตล่อมาของเขา บทนภีมทั้ ภีเนสืทั้อหาสรจุปไดต้ดนังตล่อไปนภีทั้: (1) การทรงเรภียกอนับรามพรต้อมกนับพระ
สนัญญาเรสืที่องพระพรในขต้อ 1-3 (2) อนับรามเดรนทางออกจากเมสืองฮารานในขต้อ 4-5 (3) อนับรามเดรน
ทางเขต้าไปในแผล่นดรนคานาอนันและนมนัสการพระเจต้าในแผล่นดรนนนันทั้ ในขต้อ 6-9 และ (4) อนับรามจคา
ตต้องเขต้าไปในอภียรปตร์เพราะเหตจุกนันดารอาหารซซที่งทภีที่นนัที่นเขาหลอกคนอสืที่นวล่าภรรยาของเขาเปป็นนต้อง
สาวของเขาในขต้อ 10-20
ปฐก 12:1
พระเยโฮวาหค์ไดจ้ตรนสแกผ่อบน รามแลจ้ววผ่า "เจจ้าจงออกไปจากประเทศ
ของเจจ้า จากญาตรพมีริ่นจ้องของเจจ้า และจากบจ้านบรดาของเจจ้า ไปยนงแผผ่นดรนทมีริ่เราจะชมีนั้ใหจ้เจจ้าเหก็น ชสืที่อ
อนบราม ในภาษาฮรีบรยมรีความหมายตรงตนัววลา 'บธิดาผยข้ไดข้รนับการยกชย' มนันเปกนชสืที่อทรีที่มากลอนชสืที่อทรีมที่ า
ภายหลนังของเขา คสือ อนับราฮนัม ('บธิดาของคนเปกนอนันมาก') เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ขข้อความตรงนรีร
อลานวลา “พระเยโฮวาหรไดข้ตรนัสแกลอนับรามแลข้ว” สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่อตรงนรีรกคก สือวลา คทาสนังที่ ทรีที่ใหข้เขาเกกบขข้าวของ
และออกเดธินทางไดข้ถยกใหข้ขณะทรีที่เขายนังอาศนัยอยยใล นเมสืองเออรรของชาวเคลเดรีย ความเหกนซขงที่ ไดข้รนับ
การดลใจในกธิจการ 7:2 กลลาวชนัดเจนวลา “พระเจข้าแหลงสงลาราศรีไดข้ปรากฏแกลอนับราฮนัมบธิดาของเรา
เมสืที่อทลานยนังอยยใล นประเทศเมโสโปเตเมรียกลอนทรีที่ไปอาศนัยอยยใล นเมสืองฮาราน” ไมลมรีคทาอธธิบายชนัดเจน
วลาเพราะเหตรุใดอนับรามกนับครอบครนัวของเขาจขงหยรุดและอาศนัยอยยล่ในเมสืองฮาราน
มนันอยยเล ลรียบเสข้นทางหลนักระหวลางหรุบเขาของแมลนร ทายยเฟรตธิสและปาเลสไตนร มนันอาจเปกน
สถานทรีที่ๆสวยงามและพวกเขาตนัดสธินใจทรีที่จะหยรุดและอาศนัยอยยทล รีที่นนันที่ กกไดข้ หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง มนัน
อาจบลงบอกวลาอนับราฮนัมถยกเบรีที่ยงเบนความสนใจเหมสือนกนับครธิสเตรียนทนัรงหลายในสมนัยนรีรเปกน เปกน
ไปไดข้ทรีที่สรุขภาพของบธิดาของเขาเรธิที่มยทที่าแยลและพวกเขาพบสถานทรีที่อนนั สะดวกสบายใหข้บธิดาของเขา

ไดข้ใชข้เวลาชลวงสรุดทข้ายของชรีวธิตในเมสืองฮาราน (กธิจการ 7:4 ดยเหมสือนจะสสืที่อไปในทรรศนะนรีร) เรา
ควรหมายเหตรุไวข้ดวข้ ยวลาใน 11:31 ทรีที่บอกวลา “เทราหรกพก าอนับรามบรุตรชายของเขา...และพวกเขามา
ถขงเมสืองฮารานและอาศนัยอยยทล รีที่นนนัที่ ” ไมลวาล ในกรณรีใด การทรงเรรียกครนัรงแรกของอนับราฮนัมกกเกธิดขขรนใน
แผลนดธินเมโสโปเตเมรีย ในเมสืองเออรรของชาวเคลเดรีย
ทรีที่นนันที่ พระเจข้าไดข้ทรงบอกเขาแลข้ววลา เจจ้าจงออกไปจากประเทศของเจจ้า และจากญาตรพมีริ่นจ้อง
ของเจจ้า และจากบจ้านบรดาของเจจ้า ไปยนงแผผ่นดรนทมีริ่เราจะชมีนั้ใหจ้เจจ้าเหก็น ฮรีบรย 11:8 เสรธิมความเหกนทรีที่
ไดข้รนับการดลใจเขข้าไปดข้วย ในขข้อนนัรนเราอลานไดข้วาล “โดยความเชสืที่อ เมสืที่อทรงเรรียกใหข้อนับราฮนัมออก
เดธินทางไปยนังทรีที่ซขที่งทลานจะรนับเปกนมรดก ทลานไดข้เชสืที่อฟนังและไดข้เดธินทางออกไปโดยหารยข้ไมลวาล จะไป
ทางไหน” สธิที่งทรีที่ดยเหมสือนถยกสสืที่อตรงนรีรกคก อสื วลา อนับราฮนัมไมลรวยข้ าล พระเจข้ากทาลนังนทาพาเขาไปทภีที่ไหน เขา
แคลเชสืที่อฟนังและเดธินทางไปเทลานนัรน ดนังนนัรนสธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อโดยนนัยกกคสือวลา พระเจข้าทรงกระตรุข้นใหข้เขา
เดธินทางตลอไปหลนังจากเขาอาศนัยอยยใล นเมสืองฮารานมาระยะเวลาหนขที่ง ดยเหมสือนนรีที่ถยกระบรุในขข้อ 4
ปฐก 12:2
เราจะทนาใหจ้เจจ้าเปก็นชนชาตรใหญผ่ชนชาตรหนขริ่ง เราจะอวยพรเจจ้า
ทนาใหจ้เจจ้ามมีชมืริ่อเสมียงใหญผ่โต และเจจ้าจะเปก็นแหลผ่งพระพร พระเจข้าไมลเพรียงทรงเรรียกอนับราฮนัมเทลานนัรน
แตลพระองครทรงททาพนันธสนัญญากนับเขาดข้วย ไมลชนัดเจนวลาพนันธสนัญญานรีรถยกกระททากนับอนับราฮนัมใน
เมสืองเออรรของคนเคลเดรียหรสือทรีที่เมสืองฮาราน ถขงแมข้วาล บรธิบทของขข้อ 4 ดยเหมสือนจะบลงชรีรวาล พนันธ
สนัญญานรีรถยกกระททาในเมสืองฮาราน กธิจการ 7:4-5 เอนเอรียงไปทางความเปกนไปไดข้ทวรีที่ าล พนันธสนัญญา
นรีรถยกกระททาทรีที่หรสือหลนังจากเมสืองฮาราน
สาระสทาคนัญของพนันธสนัญญา (พระสนัญญา) นนัรนกกคสือวลา พระเจข้าจะทรงททาใหข้เขาเปกนชนชาตธิ
ใหญลชนชาตธิหนขที่ง “เราจะอวยพรเจข้า ททาใหข้เจข้ามรีชสืที่อเสรียงใหญลโต และเจข้าจะเปกนแหลลงพระพร”
พนันธสนัญญาของพระเจข้าทรีที่ทรงกระททากนับอนับราฮนัมเปกนสธิที่งทรีที่ควรหมายเหตรุไวข้ แนลนอนวลามนันเปกน
ตนัวอยลางหนขงที่ ของพระครุณของพระเจข้าทรีที่วาล พระองครทรงเปกนฝลายเลสือกอนับราฮนัมและทรงสนัญญาวลา
จะอวยพรเขา อยลางไรกกตาม บางคนมองเรสืที่องพระครุณของพระเจข้าจนถขงระดนับทรีที่พระคนัมภรีรรไมลไดข้
สสืที่อไวข้ หากการทรงกระททาพนันธสนัญญาไมลไดข้มขรี ร ขนจนกระทนังที่ เมสืองฮารานดนังทรีที่ขข้อ 4 ดยเหมสือนบอก
ไวข้ อนับราฮนัมกกไดข้แสดงความเชสืที่อฟนังและความเชสืที่อใหข้พระเจข้าเหกนแลข้วโดยการมาไกลถขงเมสืองฮา
ราน พระเจข้าจขงทรงมรีหลนักเกณฑรในประวนัตธิฝลายวธิญญาณของอนับราฮนัมอยย บล ข้างแลข้วในการกระททา
พนันธสนัญญาของพระองครกบนั เขา สธิที่งทรีฮที่ รีบรย 11:8 เนข้นยทราคสือ ความเชสืที่อและการเชสืที่อฟนังของอนับราฮนัม
ซขที่งปรากฏชนัดเจนกลอนทรีที่เขาเดธินทางออกจากเมสืองฮาราน

การทรงเอลยพนันธสนัญญาทรีที่ทรงกระททากนับอนับราฮนัมนนัรนมรีลนักษณะสรีที่ประการ (1) “เราจะ
ททาใหข้เจข้าเปกนชนชาตธิใหญลชนชาตธิหนขที่ง” พอเวลาผลานไปพระเจข้ากกทรงททาใหข้ลยกหลานของอนับราฮนัม
กลายเปกนชนชาตธิใหญลชาตธิหนขที่งจรธิงๆในอธิสราเอล (โดยไมลนนับชาตธิอาหรนับอสืที่นๆทรีที่มรีเชสืรอสายสสืบ
ยข้อนไปถขงเขา) ครนัรงหนขที่งอธิสราเอลภายใตข้ดาวธิดและซาโลมอนเคยเปกนชนชาตธิทรีที่ปกครองโลก
ตะวนันออกกลางอนันศธิวธิไลซร สนักวนันหนขที่งเมสือที่ พระบรุตรหนัวปรีแหลงอธิสราเอลเสดกจกลนับมา อธิสราเอลจะ
กลายเปกนชาตธิเมสืองหลวงของโลก (2) “เราจะอวยพรเจข้า” พระเจข้าทรงอวยพรอนับราฮนัมจรธิงๆตลอด
ชรีวธิตของเขา ถขงแมข้วาล ชรีวธิตในเวลาตลอมาของเขาจะแสดงถขงความเชสืที่ออนันยธิงที่ ใหญลและการเชสืที่อฟนังตลอ
ไปกกตาม แตลดนังทรีที่ผยข้รนับใชข้ของอนับราฮนัมจะกลลาวในเวลาตลอมาใน 24:35 “พระเยโฮวาหรทรงอวย
พระพรแกลนายขข้าพเจข้าอยลางมากมาย” (3) “เราจะททาใหข้เจข้ามรีชสืที่อเสรียงใหญลโต” ชสืที่อเสรียงของอนับรา
ฮนัมนนัรนกกยธิงที่ ใหญลจรธิงๆ จนถขงในปนัจจรุบนนั เขาถยกถสือวลาเปกนตข้นตระกยลไมลเพรียงของชนชาตธิยธิวเทลานนัรน
แตลกระทนังที่ ของชนชาตธิอาหรนับบางพวกดข้วย นอกจากนรีร ผยข้คนจนถขงทรุกวนันนรีรยนังตนัรงชสืที่อลยกของตนวลา
อนับราฮนัมดข้วย (4) “และเจข้าจะเปกนแหลลงพระพร” แนลทรีเดรียวทรีวที่ งศรตระกยลของพระครธิสตรสสืบทอด
มาผลานทางอนับราฮนัม ศาสดาพยากรณรและผยข้เขรียนพระคนัมภรีรรหลายคนจะสสืบเชสืร อสายมาจากเขา พวก
เราจนถขงทรุกวนันนรีรกสก สืบเชสืรอสายฝลายวธิญญาณมาจากอนับราฮนัมผลานทางพระครธิสตร แนลนอนทรีที่พระพร
ของอนับราฮนัมกกตกมาถขงพวกเราในทรุกวนันนรีรดข้วย ดย กาลาเทรีย 3:16 พระพรเหลลานนัรนรวมถขงพระพรทรีที่
เปาโลกลลาวถขงในเอเฟซนัส 1:3 ดข้วย
ปฐก 12:3
เราจะอวยพรผรทจ้ มีริ่อวยพรเจจ้า และสาปแชผ่งผรจ้ทมีริ่สาปแชผ่งเจจ้า บรรดา
ครอบครนวทนริ่วแผผ่นดรนโลกจะไดจ้รนบพระพรเพราะเจจ้า" นอกจากนรีร พระเจข้าตรนัสเสรธิมอรีกวลาพระองคร
จะทรง “อวยพรผยข้ทรีที่อวยพรเจข้า และสาปแชลงผยข้ทรีที่สาปแชลงเจข้า” พระเจข้าทรงททาใหข้พระสนัญญานรีรเปกน
จรธิงในสมนัยของอนับราฮนัมและพระสนัญญานนัรนกกคงอยยมล าถขงทรุกวนันนรีร ประชาชาตธิตลางๆใน
ประวนัตธิศาสตรรสมนัยใหมลซขที่งไดข้ชลวยเหลสือพวกยธิวและประเทศอธิสราเอลกกไดข้รนับพระพรจากพระเจข้า
สหรนัฐอเมรธิกายอมรนับรนัฐอธิสราเอลอยลางเปกนทางการภายในยรีที่สธิบสรีที่ชนัวที่ โมงหลนังจากทรีที่ประกาศ
เอกราชในปรี 1948 นนับแตลนร นนั เปกนตข้นมา อเมรธิกากกไดข้ใหข้ความชลวยเหลสือแกลอธิสราเอลอยลางมากมาย
ในเวลาทรีที่เกธิดสงคราม เหตรุผลหนขที่งทรีที่แผลนดธินนรีรไดข้รนับพระพรกกคสือ การทรีพที่ ระเจข้าทรงททาใหข้พระ
สนัญญาทรีที่ทรงกระททาไวข้กบนั อนับราฮนัมเปกนจรธิง พระสนัญญานรีรมรีผลอยยจล นถขงทรุกวนันนรีร
ในแบบเดรียวกนัน คทาสาปแชลงแหลงพนันธสนัญญานรีรกมก รีผลบนังคนับใชข้อยยจล นถขงทรุกวนันนรีรเชลนกนัน
ประชาชาตธิตลางๆตลอดสมนัยประวนัตธิศาสตรรทรีที่ไดข้กดขรีคที่ นยธิวหรสือชนชาตธิอธิสราเอลลข้วนถยกพระเจข้า

สาปแชลง อรียธิปตรสมนัยโบราณกดขรีที่อธิสราเอลอยลางรรุนแรง ตนัรงแตลนร นันมาจนถขงตอนนรีรพวกเขาเปกน
ประเทศทรีที่ยากจนตธิดอนันดนับทรีที่สามและสรีที่มาตลอด บาบธิโลนกดขรีพที่ วกยธิวและตอนนรีรพวกเขาอยยล
ทรีที่ไหนกนันแลข้ว กรรีซกกขลมเหงอธิสราเอลอยลางหนนักและตนัรงแตลนร นนั มาพวกเขากกเปกนประเทศลข้าหลนัง
และยากจนมาตลอด โรมขลมเหงทนัรงพวกยธิวและรนัฐยธิวอยลางรรุนแรง ดยสธิวาล เกธิดอะไรขขรนกนับโรม ใน
ประวนัตธิศาสตรรสมนัยใหมล ใหข้เราระลขกวลาเกธิดอะไรขขรนกนับนาซรีเยอรมนันหรสือซนัดดนัม ฮรุสเซน พระเจข้า
ทรงรนักษาคทาตรนัสของพระองคร พระสนัญญาของพระองครทรีที่ทรงกระททาไวข้กบนั อนับราฮนัมไมลเคย
เปลรีที่ยนแปลงและจะไมลมรีวนนั เปลรีที่ยนแปลงเลย
นอกจากนรีร “บรรดาครอบครนัวทนัวที่ แผลนดธินโลกจะไดข้รนับพระพรเพราะเจข้า” พระคนัมภรีรไร มล
เพรียงสสืบทอดมาผลานทางเชสืรอสายของอนับราฮนัมเทลานนัรน แตลพระผยข้ชลวยใหข้รอดเองกกดวข้ ย ความรอด
ของเราและพระพรทนัรงสธิรนของความรอดสามารถสสืบยข้อนผลานทางพระครธิสตรกลนับไปถขงอนับราฮนัม
ไดข้อยลางงลายดาย เขาจะไมลเพรียงเปกนเพสือที่ นของพระเจข้าเทลานนัรน แตลจะเปกนบธิดาแหลงความเชสืที่อดข้วย แนล
ทรีเดรียว พวกเราในฐานะคนตลางชาตธิจากทรุกเชสืรอชาตธิจนถขงทรุกวนันนรีรไดข้รนับพระพรผลานทางความเชสืที่อ
การเชสืที่อฟนังและเชสืรอสายของอนับราฮนัม ดย กาลาเทรีย 3:7-9 ดย 22:18 ดข้วย
ปฐก 12:4
ดนงนนนั้นอนบรามจขงออกไปตามทมีริ่พระเยโฮวาหค์ไดจ้ตรนสแกผ่ทผ่านและโล
ทกก็ไปกนบทผ่าน อนบรามมมีอายอไดจ้เจก็ดสรบหจ้าปมีขณะเมมืริ่อทผ่านออกจากเมมืองฮาราน ความหมายทรีที่สสืที่อ
ออกมาตรงนรีรกคก สือ (1) รายละเอรียดของพนันธสนัญญานนัรนอยลางนข้อยกกถยกกลลาวซทราหากมธิไดข้ถยกกลลาว
เปกนครนัรงแรกโดยพระเจข้าแกลอนับราฮนัมทรีเที่ มสืองฮาราน (2) อนับราฮนัมแสดงการเชสืที่อฟนังโดยตรงและออก
เดธินทาง “ตามทรีที่พระเยโฮวาหรไดข้ตรนัสแกลทลาน” (3) แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ชนัดเจน แตลความเชสืที่อกกถยก
แสดงออกมาในการทรีที่อบนั ราฮนัมออกเดธินทางโดยทรีเที่ ขาเชสืที่อคทาตรนัสของพระเจข้า (4) พระเจข้าอาจตรนัส
เปกนครนัรงทรีที่สองแกลอนับราฮนัมทรีที่เมสืองฮารานเหมสือนกนับตอนทรีเที่ ขาอยยใล นเมโสโปเตเมรียกกไดข้
เขาพาโลทหลานชายของเขาไปดข้วย เขาอายรุเจกดสธิบหข้าปรีตอนทรีที่เขาเดธินทางออกจากเมสือง
ฮาราน เหกนไดข้ชนัดวลานนันที่ กกเปกนตอนทรีที่พระสนัญญาเรสืที่องการเปกนชนชาตธิใหญลในพนันธสนัญญานนัรนถยก
กระททา
ปฐก 12:5
อนบรามพานางซารายภรรยาของทผ่าน โลทบอตรชายของนจ้องชาย
ทผ่าน บรรดาทรนพยค์สรริ่งของของพวกเขาทมีริ่ไดจ้สะสมไวจ้ และผรจ้คนทนนั้งหลายทมีริ่ไดจ้ไวจ้ทมีริ่เมมืองฮาราน พวก
เขาออกไปเพมืริ่อเขจ้าไปยนงแผผ่นดรนคานาอนน และพวกเขาไปถขงแผผ่นดรนคานาอนน เมสือที่ เดธินทางออก

จากเมสืองฮาราน คนทรีเที่ ดธินทางรล วมไปกนับอนับราฮนัมไมลใชลแคลซารายภรรยาของเขาเทลานนัรน แตลรวมถขง
โลท “บรรดาทรนัพยรสที่ธิงของของพวกเขาทรีที่ไดข้สะสมไวข้ และผยข้คนทนัรงหลายทรีที่ไดข้ไวข้ทรีที่เมสืองฮาราน”
แนลนอนทรีที่วาล อนับราฮนัมและซาราหรยนังไมลมรีลยกในขณะนนัรน “ผยข้คนทนัรงหลายทรีที่ไดข้ไวข้ทรีที่เมสืองฮา
ราน” อาจหมายถขงบรุตรคนใดกกตามทรีโที่ ลทอาจมรีเชลนกนันรวมถขงคนรนับใชข้ทรนังหลายทรีที่พวกเขาไดข้มา
ดข้วย ปฐมกาล 14:14 ระบรุวาล ตอนนนัรนอนับราฮนัมมรีคนรนับใชข้ทรีที่เปกนผยข้ชาย 318 คนแลข้ว นนันที่ กกบลงบอก
แลข้ววลาพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรเขาอยลางมากมายจรธิงๆ (แมข้กระทนังที่ หลนังจากทรีที่พระองครทรงกระททา
พนันธสนัญญากนับเขาไมลนานดข้วยซทรา)
“พวกเขาออกไปเพสืที่อเขข้าไปยนังแผลนดธินคานาอนัน” ฮรีบรย 11:8 ระบรุวาล อนับราฮนัมไมลรวยข้ าล เขา
กทาลนังเดธินทางไปไหนถขงแมข้วาล ปฐมกาล 11:31 (และตรงนรีรดข้วย) กลลาวชนัดเจนวลาเขาไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้
เดธินทางไปยนังแผลนดธินคานาอนันกกตาม เราอาจสรรุปไดข้วาล แมข้วาล อนับราฮนัมรยวข้ าล เขากทาลนังมรุลงหนข้าไปยนัง
แผลนดธินคานาอนัน เขากกไมลรวยข้ าล ตข้องไปตรงไหนกนันแนล ขข้อความทรีที่ดยเหมสือนเปกนการกลลาวซทราระบรุวาล
(1) “พวกเขาออกไปเพสือที่ เขข้าไปยนังแผลนดธินคานาอนัน” และ (2) “พวกเขาไปถขงแผลนดธินคานาอนัน”
เขาเรธิที่มออกเดธินทางอนันแสนยากลทาบากและเขากกมาถขง คราวนรีรเขาไมลวอกแวกแลข้วไมลวาล ดข้วย
เหตรุผลใดกกตาม
ปฐก 12:6
อนบรามเดรนผผ่านแผผ่นดรนนนนั้นจนถขงสถานทมีริ่เมมืองเชเคม คมือทมีริ่ราบ
โมเรหค์ คราวนนนั้นชาวคานาอนนยนงอยรใผ่ นแผผ่นดรนนนนนั้ พอเขข้าไปในปาเลสไตนรจากทธิศเหนสือ อนับราฮนัม
กกเดธินทางลงใตข้ไปยนัง “เมสืองเชเคม คสือทรีรที่ าบโมเรหร” เมสืองเชเคมในพระคนัมภรีรรใหมลนลาจะมรีชสืที่อวลา ‘สธิ
คารร’ มนันอยยใล นพสืรนทรีที่เดรียวกนับทรีที่เมสืองสะมาเรรียจะอยยใล นเวลาตลอมาโดยเทลากนับความยาวครขงที่ หนขที่งของ
ปาเลสไตนร “คราวนนัรนชาวคานาอนันยนังอยยใล นแผลนดธินนนัรน” กลอนถขงตอนนนัรนลยกหลานของคานาอนันกก
ตนัรงรกรากอยยใล นพสืรนทรีที่นร นันแลข้วและจะอยยทล รีที่นนันที่ ตลอไปอรีกหข้ารข้อยปรี เมสืที่ออธิสราเอลภายใตข้การนทาของโย
ชยวาจะขนับไลลพวกเขาออกไป
ปฐก 12:7
พระเยโฮวาหค์ทรงปรากฏแกผ่อนบรามและตรนสวผ่า "เราจะใหจ้แผผ่นดรน
นมีนั้แกผ่เชมืนั้อสายของเจจ้า" อนบรามจขงสรจ้างแทผ่นบรชาทมีริ่นนนริ่ ถวายแดผ่พระเยโฮวาหค์ ผรจ้ทรงปรากฏแกผ่ทผ่าน
นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีที่มรรี ะบรุไวข้ชนัดเจนวลา “พระเยโฮวาหรทรงปรากฏแกลอนับราม” ไมลมรีระบรุไวข้ชดนั เจนวลา
พระองครทรงปรากฏแกลอนับราฮนัมทรีที่เมสืองเออรรหรสือเมสืองฮารานอยลางไร ถขงแมข้มไธิ ดข้ถยกบรรยายไวข้
เปกนอสืที่น แตลเหกนไดข้ชนัดวลาการปรากฏพระองครของพระเยโฮวาหรพระเจข้าแกลอนับราฮนัมทรีที่เมสืองเชเค

มนนัรนเปกนในรยปของ ‘theophany’ นนันที่ คสือ พระเจข้าผยข้ทรงปรากฏในรยปกายมนรุษยร พระเจข้าทรงมรี
พระสนัญญากนับอนับราฮนัมเพธิที่มเตธิมเกรีที่ยวกนับแผลนดธินปาเลสไตนร “เราจะใหข้แผลนดธินนรีรแกลเชสืรอสายของ
เจข้า” พระสนัญญานนัรนไมลเคยถยกยกเลธิกเลย! พระเจข้าไดข้ทรงประทานแผลนดธินนนัรนแกลเชสืรอสายของอนับ
ราฮนัมและพระสนัญญานนัรนยนังมรีผลอยยจล นถขงทรุกวนันนรีร
ขข้อพธิพาททรีที่เกธิดขขรนเกรีที่ยวกนับรนัฐอธิสราเอลสล วนใหญลแลข้วกกเปกนเรสืที่องทรีที่วาล ใครมรีสธิทธธิธในแผลนดธิน
นนัรน นนันที่ คสือ พวกยธิวหรสือพวกปาเลสไตนร การเอลยเปกนครนัรงแรกถขงการทรีที่อนับราฮนัมสรข้าง “แทลนบยชาทรีที่
นนันที่ ถวายแดลพระเยโฮวาหร” ถยกกลลาวไวข้ เขาอาจททาเชลนนนัรนกลอนหนข้านนัรนแลข้ว เพรียงแตลไมลมบรี นันทขก
เกรีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนเทลานนัรนเอง นรีที่สสืที่อเปกนนนัยวลาในการททาเชลนนนัรนอนับราฮนัมนมนัสการพระเยโฮวาหรทรีที่
แทลนบยชานรีร อาจเปกนไดข้วาล เพราะวลาพระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาเรสือที่ งแผลนดธินทรีที่อยยตล รงหนข้าเขาแลข้ว เขาจขง
สรข้างแทลนบยชาหนขที่งขขรนมาดข้วยใจขอบพระครุณเพสืที่อนมนัสการพระเยโฮวาหรเปกนการตอบแทน
ปฐก 12:8
ทผ่านยจ้ายไปจากทมีริ่นนริ่นมาถขงภรเขาลรกหนขริ่งทางทรศตะวนนออกของ
เมมืองเบธเอลแลจ้วตนนั้งเตก็นทค์ของทผ่าน โดยเมมืองเบธเอลอยรผ่ทางทรศตะวนนตกและเมมืองอนยอยรผ่ทางทรศ
ตะวนนออก ณ ทมีริ่นนริ่นทผ่านสรจ้างแทผ่นบรชาแดผ่พระเยโฮวาหค์ และรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหค์
หลนังจากนนัรน อนับราฮนัมไดข้เดธินทางลงใตข้โดยไมลปรากฏเหตรุผลวลาเพราะเหตรุใดและตนัรงเตกนทรของตน
บนภยเขาลยกหนขที่งทรีที่อยยรล ะหวลางเบธเอล (ซขที่งอยยทล างทธิศตะวนันตก) กนับเมสืองอนัย (ซขที่งอยยทล างทธิศตะวนัน
ออก) ทรีที่นนนัที่ “ทลานสรข้างแทลนบยชาแดลพระเยโฮวาหร และรข้องออกพระนามของพระเยโฮวาหร” อรีก
ครนัรงทรีที่อนับราฮนัมนมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้าอยลางเปกนทางการ บางทรีอาจเพสืที่อทยลขอพระเมตตา
และเพสืที่อแสดงความกตนัญญยสทาหรนับพระพรตลางๆทรีที่เขาไดข้รนับแลข้วกกเปกนไดข้ เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นรีที่
เปกนครนัรงแรกในชรีวธิตของเขาทรีที่เขา “รข้องออกพระนามของพระเยโฮวาหร” เขานลาจะเคยททาเชลนนนัรน
มากลอนแลข้ว แตลชรีวธิตในการอธธิษฐานของอนับราฮนัมกกถยกกลลาวถขงครนัรงแรกตรงนรีร
ปฐก 12:9
และอนบรามกก็ยนงคงเดรนทางเรมืริ่อยไป ไปทางทรศใตจ้ เขาเดธินทางลงใตข้
ตลอไป อาจเพสือที่ สทารวจแผลนดธินนนัรนทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแกลเขา คราวนรีรเขาอาจไปไกลถขงเฮโบรน
เลย
ปฐก 12:10-13
เกรดการกนนดารอาหารทมีริ่แผผ่นดรน อนบรามไดจ้ลงไปยนงอมียรปตค์เพมืริ่ออาศนย
อยรผ่ทมีริ่นนนริ่ เพราะวผ่าการกนนดารอาหารในแผผ่นดรนนนนั้นมากยรงริ่ นนก สล วนทรีที่เหลสือของบทนรีร ถขงแมข้วาล มรี
ความถยกตข้องตามประวนัตธิศาสตรรกตก าม แตลกเก ปกนอรุปไมยถขงชรีวตธิ ครธิสเตรียนดข้วย ชรีวธิตครธิสเตรียนไมล

เคยเปกนเรสือที่ งงลาย และมนันเปกนเชลนนนัรนแมข้ในตอนนนัรนดข้วย แมข้หลนังจากทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงททาพนันธ
สนัญญาและพระสนัญญาตลางๆกนับอนับราฮนัมและอวยพรเขาแลข้วกกตาม พระองครกยก นังทรงอนรุญาตใหข้
เขาประสบกนับความยากลทาบาก การกนันดารอาหารอยลางรรุนแรงไดข้เกธิดขขรนในแผลนดธินนนัรน ในฐานะ
เปกนคนเลรีรยงปศรุสนัตวร มนันเปกนชลวงเวลาทรีที่ยากลทาบาก อนับราฮนัมเผชธิญกนับโอกาสทรีที่จะสยญเสรียความ
มนังที่ คนังที่ ทรีที่เขาไดข้สะสมมา แมข้พระเจข้าทรงสนัญญาไวข้แลข้วกกตาม แตลเขากกเผชธิญ (จากมรุมมองของเขา)
กนับวธิกฤตธิอยลางแทข้จรธิง เขาจขงเลสือกทรีที่จะหนรีปนัญหานนัรน มนันมรีแตลททาใหข้เขาเดสือดรข้อนยธิงที่ กวลาเดธิม
เหมสือนทรีที่การหนรีมนักกระททา
11 ตผ่อมาเมมืริ่อทผ่านใกลจ้จะเขจ้าอมียรปตค์ ทผ่านจขงพรดกนบนางซารายภรรยาของทผ่านวผ่า "ดรเถรด
บนดนมีขนั้ จ้าพเจจ้ารรจ้วผ่าเจจ้าเปก็นหญรงรร ปงามนผ่าดร 12 เพราะฉะนนนนั้ ตผ่อมาเมมืริ่อคนอมียรปตค์จะเหก็นเจจ้า พวกเขา
จะพรดวผ่า `นมีริ่เปก็นภรรยาของเขา' และพวกเขาจะฆผ่าขจ้าพเจจ้าเสมีย แตผ่พวกเขาจะไวจ้ชมีวรต
เจจ้า 13 กรอณาพรดวผ่าเจจ้าเปก็นนจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า เพมืริ่อขจ้าพเจจ้าจะอยรผ่อยผ่างสอ ขสบายเพราะเหก็นแกผ่เจจ้า
และขจ้าพเจจ้าจะมมีชมีวรตเพราะเหตอเจจ้า" แมข้วาล ซาราหรภรรยาของเขามรีอายรุมากกวลาหกสธิบหข้าปรีแลข้ว แตล
นางกกยนังเปกนผยข้หญธิงทรีที่สวยอยยล เมสืที่อพวกเขาเขข้าไปในอรียปธิ ตร เขากกสงนัที่ ภรรยาของเขาใหข้บอกคนเหลลา
นนัรนวลานางเปกนนข้องสาวของเขา เขากลนัววลาคนอรียธิปตรทรีที่มรีอธิทธธิพลบางคนจะฆลาเขาเพสืที่อชธิงตนัวนางไป
อนันทรีที่จรธิงแลข้วซาราหรเปกนนข้องสาวรล วมบธิดาของอนับราฮนัมตามทรีที่ปฐมกาล 20:12 ไดข้กลลาวไวข้ การ
แตลงงานเชลนนนัรนถสือวลาเปกนเรสืที่องทรียที่ อมรนับไดข้ในสนังคมสมนัยนนัรน กระนนัรน แมข้วาล ในทางเทคนธิคแลข้วสธิที่ง
ทรีที่เขาทนัรงสองตกลงทรีที่จะกระททานนัรนถสือวลาเปกนความจรธิง แตลมนนั กกเบรีที่ยงเบน อนับราฮนัมกทาลนังททาตนัวเปกน
เตลาหนัวหด
ปฐก 12:14-16
ตผ่อมาเมมืริ่ออนบรามเขจ้าไปในอมียรปตค์แลจ้ว คนอมียปร ตค์เหก็นวผ่าหญรงคนนมีนั้
รร ปงามยรริ่งนนก 15 พวกเจจ้านายของฟาโรหค์เหก็นนางดจ้วยเชผ่นกนน และทรลยกยผ่องนางตผ่อพระพนกตรค์
ฟาโรหค์ และหญรงนนนั้นจขงถรกนนาเขจ้าไปอยรใผ่ นวนงของฟาโรหค์ 16 ฟาโรหค์ไดจ้โปรดปรานอนบรามมาก
เพราะเหก็นแกผ่นาง ทผ่านไดจ้แกะ วนว ลาตนวผรจ้ ทาส ทาสมี ลาตนวเมมีย และอรฐจนานวนมาก ความคาด
หมายของอนับราฮนัมนนัรนไดข้เกธิดขขรนดนังทรีที่เขากลนัวจรธิงๆ ซาราหรถยกพาตนัวไปจากอนับราฮนัม เขจ้าไปอยรผ่ใน
วนงของฟาโรหค์ ฟาโรหรจขงปฏธิบนัตธิตลออนับราฮนัมเปกนอยลางดรีเพราะเขาเหกนวลาอนับราฮนัมเปกนพรีที่ชายของ
นาง ตรงนรีรมรีบรรยายเพธิมที่ เตธิมถขงความมนังที่ คนังที่ ของอนับราฮนัมและขนาดของครนัวเรสือนของเขา
ปฐก 12:17
และพระเยโฮวาหค์ทรงทนาใหจ้เกรดภนยพรบนตรแกผ่ฟาโรหค์และราชวงศค์ของ
ทผ่านดจ้วยภนยพรบนตรรจ้ายแรงตผ่างๆ เพราะเหตอนางซารายภรรยาของอนบราม คทาทรีที่แปลวลา ทนาใหจ้เกรดภนย

พรบนตร (นากา) มรีความหมายขนัรนพสืรนฐานทรีที่สรุดวลา 'แตะตข้อง' คทาทรีที่แปลวลา ภนยพรบนตรราจ้ ยแรงตผ่างๆ (เน
กา) มรีความหมายไดข้ดข้วยวลา 'ฝรีพพรุ อง' อาจเปกนไดข้วาล พระเจข้าทรงททาใหข้ราชวงศรของฟาโรหรเกธิดฝรี
พรุพองตามตนัวอนันเจกบปวด
ปฐก 12:18-20
ฟาโรหค์จขงเรมียกอนบรามมาและตรนสวผ่า "ทนาไมเจจ้าจขงทนาเชผ่นนมีนั้แกผ่เรา
ทนาไมเจจ้าไมผ่บอกเราวผ่านางเปก็นภรรยาของเจจ้า 19 ทนาไมเจจ้าวผ่า `เธอเปก็นนจ้องสาวของขจ้าพระองคค์'
ดนงนนนั้นเราเกมือบจะรนบนางมาเปก็นภรรยาของเรา ฉะนนนนั้ บนดนมีจนั้ งดรภรรยาของเจจ้า จงรนบนางไปและ
ออกไปตามทางของเจจ้า" 20 ฟาโรหค์จขงรนบสนงริ่ พวกคนใชจ้เรมืริ่องทผ่าน และพวกเขาจขงนนาทผ่าน ภรรยา
และสรริ่งสารพนดทมีริ่ทผ่านมมีอยรผ่ออกไปเสมีย ดข้วยวธิธรีทรีที่ไมลถยกเปธิดเผย ฟาโรหรดยออกวลาอนับราฮนัมไดข้ททาใหข้เขา
เขข้าใจผธิด อาจเปกนไดข้วาล ฟาโรหรเรรียกซาราหรเขข้ามาและนางกกรนับสารภาพเรสือที่ งราวทนัรงหมด ไมลวาล ใน
กรณรีใด ฟาโรหรผยข้ซขที่งไมลอายกนับการเพธิที่มผยข้หญธิงทรีที่เขารนับเปกนภรรยาเขข้าไปอรีกคนกกเกธิดหนข้าบางขขรนมา
ทนันทรีและตลอวลาอนับราฮนัมทรีที่ททาใหข้เขาเขข้าใจผธิด ภนัยพธิบนัตธิจากพระเจข้านลาจะททาใหข้เขาใชข้ความ
ระมนัดระวนังขขรนมาทนันทรี ฟาโรหรจขงใหข้เขาทนัรงสองและทรุกสธิที่งทรีที่เปกนของพวกเขาเดธินทางจากไป
พระเจข้าไมลเพรียงพธิทนักษรรนักษาอนับราฮนัมและชรีวธิตคยลของเขาเทลานนัรน แตลพระองครยนังทรงปกปข้องนางซา
ราหรมธิใหข้ถยกลลวงเกธินดข้วย อนันเปกนการรนักษาตข้นตระกยลของพระครธิสตรใหข้บรธิสรุทธธิธอยยเล หมสือนเดธิม
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 13: มภีการกลล่าวถซง 'การรนับใชต้' ในชล่วงแรกๆของอนับราม โดย
เฉพาะอยล่างยรที่ง (1) การเดรนทางของเขากลนับไปยนังแผล่นดรนนนัทั้นในขต้อ 1-4 (2) การแยกจากกนันของ
เขากนับโลทในขต้อ 5-13 และ (3) การทภีพที่ ระเจต้าทรงรนับรองพนันธสนัญญาของพระองคร์กนับอนับรามใน
ขต้อ 14-18
ปฐก 13:1-4
อนบรามจขงขขนั้นไปจากอมียรปตค์ ทผ่านและภรรยาของทผ่านและสรริ่ง
สารพนดทมีริ่ทผ่านมมีอยรผ่พรจ้อมกนบโลท เขจ้าไปทางทรศใตจ้ พอถยกเนรเทศออกมาจากอรียธิปตร อนับรามกกกลนับ
ไปยนังปาเลสไตนรเขจ้าไปทางทรศใตจ้ ความหมายกกคอสื พสืรนทรีที่สลวนทธิศใตข้ของแผลนดธินนนัรน แงลมมรุ เบสืรอง
ตข้นของพระพรของพระเจข้าทรีที่มรีตลออนับรามปรากฏชนัดเจนแลข้ว
เพราะวลา 2 อนบรามกก็มนริ่งคนริ่งสมบรรณค์ดจ้วยฝรงสนตวค์ เงรนและทองเปก็นอนนมาก แมข้วาล พระเจข้า
มธิไดข้ทรงสนัญญาวลาจะททาใหข้คนเหลลานนัรนทรีที่เชสืที่อฟนังพระองครโดยความเชสืที่อมรีฐานะรทที่ารวย แตลพระองคร
กกทรงสนัญญาวลาจะอวยพรพวกเขา ในกรณรีของอนับราม พระเจข้าทรงททาทนัรงสองอยลาง

3 ทผ่านเดรนทางตผ่อไปจากทรศใตจ้จนถขงเมมืองเบธเอล ถขงสถานทมีริ่ทมีริ่เตก็นทค์ของทผ่านเคยตนนั้งอยรผ่
คราวกผ่อน ระหวผ่างเมมืองเบธเอลกนบเมมืองอนย อนับรามเดธินทางขขรนเหนสือตลอไป “จนถขงเมสืองเบธเอล
ถขงสถานทรีที่ทรีที่เตกนทรของทลานเคยตนัรงอยยคล ราวกลอน ระหวลางเมสืองเบธเอลกนับเมสืองอนัย” ชสืที่อ เบธเอล ใน
ภาษาฮรีบรยมครี วามหมายตรงตนัววลา 'บข้านของพระเจข้า' แมข้วาล อนับรามหวนันที่ ไหวในความเชสืที่ออยยบล ข้าง
โดยการกลนับไปหาโลก (อรียธิปตรอยลางทรีมที่ นันเปกนในขณะนนัรน) บนัดนรีรเขากกกลนับมายนังบข้านของพระเจข้า
แลข้ว ภาพฝลายวธิญญาณของการทรีที่เขากลนับมามรีสามนัคครีธรรมกกปรากฏชนัดเจนเหลสือเกธิน คทาวลา “คราว
กลอน” กกหมายถขงสถานทรีที่เดธิมทรีที่อนับรามไดข้นมนัสการพระเจข้าตอนทรีที่เขามาถขงแผลนดธินคานาอนันครนัรง
แรก
อนันทรีที่จรธิงเขากลนับมา 4 จนถขงสถานทมีริ่ตนนั้งแทผ่นบรชาซขริ่งเมมืริ่อกผ่อนทผ่านเคยสรจ้างไวจ้ทมีริ่นนริ่น และ
อนบรามรจ้องออกพระนามของพระเยโฮวาหค์ทมีริ่นนริ่น เราไมลควรคธิดวลาตนัรงแตลตอนทรีที่อนับรามออกมาจาก
เบธเอลจนถขงตอนทรีที่เขากลนับมาเขาไมลไดข้อธธิษฐานเลย แตลความหมายทรีที่สสืที่อตรงนรีรกคก สือวลา พอเขา
กลนับมายนังสถานทรีๆที่ เขาเคยปรนนธิบนัตธิพระเจข้า เขากกอธธิษฐานอยลางเปธิดเผยตลอหนข้าผยข้คน โดย
ขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรนับพระพรและการชลวยใหข้พข้นของพระองคร
ปฐก 13:5-7
โลทซขริ่งไปกนบอนบรามมมีฝรงแพะแกะ ฝรงวนวและเตก็นทค์เชผ่นกนน ขณะ
เดรียวกนัน ไมลเพรียงอนับรามเทลานนัรนทรีที่เจรธิญมนังที่ คนังที่ แตลโลทกกเจรธิญมนังที่ คนังที่ เชลนกนัน จนถขงตอนนรีรเขากกมรีฝรง
แพะแกะ ฝรงวนวและเตก็นทค์เชผ่นกนน โลทไดข้เตธิบโตเปกนเจข้าของฝยงสนัตวรทรีที่หนรุลมและมนังที่ คนังที่ แลข้ว
6 แผผ่นดรนไมผ่กวจ้างขวางพอทมีริ่พวกเขาจะอาศนยอยรผ่ดวจ้ ยกนนไดจ้ เพราะทรนพยค์สงรริ่ ของของพวก
เขามมีอยรผ่มาก ดนงนนนั้นพวกเขาจขงไมผ่สามารถอยรผ่ดจ้วยกนนไดจ้ ทรุลงหญข้าในพสืรนทรีขที่ องเมสืองเบธเอลไมลพอทรีที่
จะเปกนอาหารสทาหรนับฝยงสนัตวรของทนัรงอนับรามและโลท มนันนทาไปสยลการทะเลาะเบาะแวข้งและความ
ขนัดเคสืองระหวลางพวกคนเลรีรยงแกะทรีที่ถยกจข้างโดยโลทและอนับราม
7 เกรดมมีการวรวาทกนนระหวผ่างคนเลมีนั้ยงสนตวค์ของอนบรามกนบคนเลมีนั้ยงสนตวค์ของโลท ขณะนนนนั้
คนคานาอนนและคนเปรมีสซมียงน อาศนยอยรผ่ทมีริ่แผผ่นดรนนนนริ่ การเอลยถขงคนคานาอนันและคนเปรธิสซรีซขที่ง
อาศนัยอยยทล แรีที่ ผลนดธินนนัรนกกเกรีที่ยวขข้องกนับความขนัดเคสืองกนันระหวลางคนของอนับรามและคนของโลท
ประเดกนกกคสือวลา แผลนดธินนนัรนไมลไดข้กวข้างใหญลไพศาล คนคานาอนันและคนเปรธิสซรี (เหกนไดข้ชนัดวลา
พวกเขาแตกยลอยมาจากคนคานาอนันอรีกทรี) มรีฝยงสนัตวรในพสืรนทรีที่นร นันเชลนกนัน ดนังนนัรน ทนัรงโลทและอนับราม
ไมลสามารถกระจายออกไปไกลกวลานรีรไดข้ตามใจชอบ

ปฐก 13:8-9
อนบรามจขงพรดกนบโลทวผ่า "กรอณาอยผ่าใหจ้มมีการวรวาทกนนเลยระหวผ่าง
เรากนบเจจ้า และระหวผ่างคนเลมีนั้ยงสนตวค์ของเรากนบคนเลมีนั้ยงสนตวค์ของเจจ้า เพราะเราทนนั้งสองเปก็นญาตรกนน
เราเหกนไดข้ชนัดถขงลนักษณะนธิสนัยอนันใจกวข้าง ไมลเหกนแกลตนัว และเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผลของอนับราม แทนทรีที่จะ
เตธิมเชสืรอไฟโดยการเรรียกรข้อง 'สธิทธธิ' ของตน อนับรามกลนับเสนอตนัวทรีที่จะยข้ายออกไปดข้วยใจกรรุณา
การทรีที่เขาพยดถขงเขาทนัรงสองวลาเปกนญาตธิกนนั กกคสือ โลทเปกนบรุตรของนข้องชายของอนับราม ในความ
หมายดนังกลลาว พวกเขากกเปกนพรีที่นอข้ งกนันจรธิงๆ อนับรามเหกนบรุตรชายของนข้องชายเขาในตทาแหนลงของ
ตน อนับราม เสนอใหข้โลทไดข้เลสือกกลอนวลาจะอยยทล รีที่ไหน
9 แผผ่นดรนทนนั้งหมดอยรผ่ตรงหนจ้าเจจ้ามรใชผ่หรมือ กรอณาจงแยกไปจากเราเถรด ถจ้าเจจ้าไปทางซจ้าย
มมือเราจะไปทางขวามมือ หรมือถจ้าเจจ้าไปทางขวามมือเราจะไปทางซจ้ายมมือ" เราไมลเพรียงเหกนไดข้ชดนั ถขง
ความกรรุณาของอนับรามเทลานนัรน แตลความเปกนผยข้ใหญลซขที่งไมลเหกนแกลตนัวของเขากกเปลลงประกายออกมา
อยลางชนัดเจนเชลนกนัน ไมลวาล เขาจะไดข้ผลตอบแทนเปกนเงธินมากเทลาใดกกตามจากการใหข้ตนัวเองมากลอน
มนันกกไมลคมรุข้ กนับความขนัดแยข้งและความยรุงล ยากทรีที่จะเกธิดขขรนในความสนัมพนันธรแบบครอบครนัวของเขา
นรีที่เปกนบทเรรียนสอนใจเรามาจนถขงทรุกวนันนรีรในเรสืที่องดนังกลลาว
ปฐก 13:10
โลทเงยหนจ้าขขนั้นแลดรและเหก็นวผ่าบรรดาทมีริ่ราบลอผ่มของแมผ่นนนั้าจอรค์แดน
มมีนนนั้าบรรบรรณค์อยรผ่ท อกแหผ่ง เหมมือนพระออทยานของพระเยโฮวาหค์ เหมมือนกนบแผผ่นดรนอมียรปตค์ไปทาง
เมมืองโศอารค์ กผ่อนทมีริ่พระเยโฮวาหค์ทรงทนาลายเมมืองโสโดมและเมมืองโกโมราหค์ ขณะทรีที่โลทและอนับ
รามยสืนอยยใล นพสืรนทรีๆที่ ตลอมาถยกเรรียกวลาทรีรที่ าบสยงยยเดรียใกลข้กบนั เบธเอล พวกเขากกนลาจะอยยบล นยอดเขา
หนขที่งซขที่งจากทรีที่นนันที่ พวกเขาสามารถมองเหกนเขตแดนนนัรนไดข้ทร นังหมด จากทรีที่นนันที่ โลทเหกนหรุบเขา
จอรรแดนไดข้อยลางชนัดเจนซขที่งทอดยาวไปไกลจนถขงชายฝนัที่งตอนใตข้ของทะเลตาย หรุบเขาจอรรแดนไมล
เพรียงเขรียวขจรีเทลานนัรน แตลเหกนไดข้ชนัดวลากลอนทรีที่เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหรถยกททาลาย พสืรนทรีที่
ชายฝนัที่งตอนใตข้ของทะเลตายกกเขรียวชอรุลมเชลนกนัน สธิที่งทรีที่ดยเหมสือนถยกสสืที่อตรงนรีรกคก สือวลา หลนังจากการ
พธิพากษาตกลงบนเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร พระเจข้ากกทรงททาใหข้พรสืนทรีที่นร นันแหข้งแลข้งอยลางทรีที่
มนันเปกนจนทรุกวนันนรีร โศอารร์เปกนหนขงที่ ในหข้าเมสืองในพสืรนทรีรที่ อบชายฝนัที่งตอนใตข้ของทะเลตายและเปกน
ชรุมชนตธิดกนับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร บางทรีโลทเคยไปเยสือนทรีที่นนันที่ มากลอนแลข้วเพสืที่อขาย
ผลธิตผลตลางๆจากฝยงสนัตวรของตน เขาตระหนนักถขงโอกาสทางธรุรกธิจไมลเพรียงในทรีรที่ าบอนันอรุดมไป
ดข้วยนทราเทลานนัรน แตลในการไดข้อยยใล กลข้กบนั ตลาดทรีที่เงธินสะพนัดดข้วย

ปฐก 13:11
ดนงนนนั้นโลทจขงเลมือกบรรดาทมีริ่ราบลอผ่มของแมผ่นนนั้าจอรค์แดน โลทเดรน
ทางไปทรศตะวนนออกและเขาทนนั้งสองจขงแยกจากกนนไป โลทตนัดสธินใจผธิดมหนันตรเหมสือนทรีที่ผคยข้ นททา
กนันจนถขงทรุกวนันนรีร เขามรีการตนัดสธินใจทรีที่เปลรีที่ยนชรีวธิตโดยมรีพสืรนฐานอยยบล นประโยชนรทางเศรษฐกธิจ
และเพธิกเฉยตลอสธิที่งทรีที่ตามมาในดข้านจธิตวธิญญาณ เขาตนัดสธินใจครนัรงสทาคนัญทรีที่จะททาเงธินไดข้เยอะขขรน แตล
แทบจะไมลคทานขงเลยวลามนันจะสล งผลตลอเขาอยลางไรในฝลายวธิญญาณ ยธิงที่ ครอบครนัวของเขายธิงที่ ไมลตข้อง
พยดถขง ถขงแมข้วาล เขาจะเจรธิญรรุลงเรสืองทรีที่นนันที่ อยลางเหกนไดข้ชนัดกกตาม แตลสรุดทข้ายแลข้วเขากกจะสยญเสรีย
ครอบครนัวของตนใหข้แกลโลก นอกจากนรีรเขาจงใจทรีที่จะไปเสรียจากอนับรามผยข้เปกนพรีที่เลรีรยงฝลายวธิญญาณ
ของเขา โลทรยวข้ าล อนับรามผยข้เปกนลรุงแกลๆของตนเครล งครนัดในการตธิดตามพระเยโฮวาหรพระเจข้า บนัดนรีร
เขาจะมรีเสรรีภาพในการตนัดสธินใจมากขขรนในสถานทรีที่แหลงใหมลของตน
ปฐก 13:12-13
อนบรามอาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนคานาอนน โลทอาศนยอยรใผ่ นเมมืองตผ่างๆ
ทมีริ่ราบลอผ่มและตนนั้งเตก็นทค์ใกลจ้เมมืองโสโดม อนับรามผยข้แกลชราและยทาเกรงพระเจข้าอาศนัยอยยตล ลอไปในแผลน
ดธินคานาอนัน ซขที่งเปกนสถานทรีๆที่ พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแลข้ววลาจะอวยพรเขา อยลางไรกกตาม โลท
“อาศนัยอยยใล นเมสืองตลาง ๆ แหลงทรีรที่ าบลรุลมและตนัรงเตกนทรของเขาใกลข้เมสืองโสโดม” อรีกกข้าวหนขที่งในการ
กข้าวพลาดของโลทถยกพยดถขง ตอนแรกเขาเหกนทรีที่ราบลรุลมอรุดมไปดข้วยนทราของแมลนร ทาจอรรแดน ตลอมา
ไมลนานเขากกจะยข้ายเขข้าไปอยยใล นเมสืองตลางๆแหลงทรีที่ราบลรุมล แนลนอนโลททราบดรีถขงกธิตตธิศนัพทรอนัน
บาปหนาของเมสืองเหลลานนัรน เขายลอมทราบดรีถขงความชนัวที่ ชข้าและความวธิปรธิตทรีที่ททาใหข้คนเหลลานนัรนชสืที่อ
กระฉลอน
อาจเปกนเพราะวลาธรุรกธิจนนัรนไปไดข้สวยกวลาในเมสืองโสโดม แตลไมลวาล จะดข้วยเหตรุผลใดกกตาม
โลท “ตนัรงเตกนทรของเขาใกลข้เมสืองโสโดม” ครนัรงตลอไปทรีที่เราไดข้อลานเกรีที่ยวกนับโลท (14:12) เขากกยข้าย
เขข้าไปอยยใล นเมสืองโสโดมเรรียบรข้อยแลข้ว
มนันไมลใชลเรสือที่ งลนับๆเลยทรีวที่ าล 13 ชาวเมมืองโสโดมเปก็นคนชนริ่วชจ้าและเปก็นคนบาปตผ่อพระ
พนกตรค์พระเยโฮวาหค์เปก็นอนนมาก แนลนอนทรีโที่ ลทยลอมทราบเรสืที่องนรีรดรี
ปฐก 13:14-15
ภายหลนงทมีริ่โลทแยกจากทผ่านไปแลจ้วพระเยโฮวาหค์ตรนสแกผ่อนบรามวผ่า
"จงเงยหนจ้าขขนั้นแลดรและมองดรจากสถานทมีริ่ทมีริ่เจจ้าอยรผ่นมีนั้ไปทางทรศเหนมือ ทรศใตจ้ ทรศตะวนนออกและทรศ
ตะวนนตก แนลนอนทรีที่อบนั รามเศรข้าใจกนับการตนัดสธินใจอนันตสืรนเขธินของโลทผยข้เปกนหลานชายของตน
อยลางนข้อยอนับรามกกเลรีรยงดยเขาใหข้เตธิบโตขขรนมาเหมสือนกนับเปกนบรุตรชายของตนเอง แนลนอนทรียที่ อล มมรี

สายสนัมพนันธรซขที่งเปกนมากกวลาความสนัมพนันธรของลรุงกนับหลานชายแบบปกตธิ ในยามทรีที่เขาถยกปฏธิเสธ
พระเยโฮวาหรเสดกจมาและนทาขลาวอนันนลาชสืที่นใจมาใหข้ พระเจข้าทรงบนัญชาใหข้อนับรามมองไปยนังทธิศ
เหนสือ ทธิศใตข้ ทธิศตะวนันออกและทธิศตะวนันตก เขานลาจะยนังอยยบล นภยเขาลยกหนขที่ง โดยอาจเปกนทรีที่ๆเขา
ไดข้สรข้างแทลนบยชาของตนถวายแดลพระเจข้าใกลข้เบธเอลกกไดข้ จากจรุดนนัรน อนับรามมองเหกนทรุกทธิศไดข้
ไกลหลายไมลรเลย
15 เพราะวผ่าแผผ่นดรนทนนั้งหมดซขริ่งเจจ้าเหก็นนมีนั้เราจะยกใหจ้เจจ้าและเชมืนั้อสายของเจจ้าตลอดไปเปก็น
นรตยค์ ในการทรงททาเชลนนนัรน พระเจข้าทรงใหข้รายละเอรียดเพธิที่มเตธิมเกรีที่ยวกนับพนันธสนัญญาทรีที่พระองคร
ทรงททาไวข้กบนั อนับราม พระองครทรงสนัญญาสองเรสือที่ ง (1) “แผลนดธินทนัรงหมดซขที่งเจข้าเหกนนรีรเราจะยกใหข้
เจข้าและเชสืรอสายของเจข้าตลอดไปเปกนนธิตยร” พระเจข้าทรงสนัญญา 'แผลนดธินนนัรน' กนับอนับราฮนัมและลยก
หลานของเขา วลรีนร รีในภาษาฮรีบรยทรีที่แปลวลา แผผ่นดรน (ฮาเอเรทซร์) จนทรุกวนันนรีรถยกใชข้โดยพวกยธิวเพสือที่
หมายถขงแผลนดธินของพวกเขา การสยรข้ บและความยลุรุงยากทรีที่เกธิดขขรนมาตลอดในอธิสราเอลตลอด
หลายทศวรรษเปกนเรสืที่องทรีที่เขข้าใจไดข้งลาย พวกยธิวพยายามทรีจที่ ะทวงสธิทธธิธแผลนดธินทรีที่พระเจข้าทรง
ประทานใหข้แกลอนับรามเกสือบสรีที่พนันปรีกลอน พวกอาหรนับไมลเตกมใจทรีจที่ ะยอมรนับคทากลลาวอข้างนนัรน เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าทรงสนัญญาแผลนดธินนนัรนกนับเชสืรอสายของอนับราม “ตลอดไปเปกนนธิตยร”
พระสนัญญานนัรนไมลเคยถยกยกเลธิกเลย
ปฐก 13:16
นอกจากนรีรพระเจข้าทรงสนัญญาวลา เราจะกระทนาใหจ้เชมืนั้อสายของเจจ้า
เหมมือนอยผ่างผงคลมีดรน ดนงนนนั้นถจ้าผรใจ้ ดสามารถนนบผงคลมีดรนไดจ้กก็จะนนบเชมือนั้ สายของเจจ้าไดจ้เชผ่นกนน
พระเจข้าไมลเพรียงทรงสนัญญาวลาจะยกแผลนดธินหนขงที่ ใหข้แกลอนับรามเทลานนัรน แตลทรงสนัญญาวลาเขาจะมรีลยก
หลานในแผลนดธินนนัรนดข้วย พระสนัญญานนัรนเปกนจรธิงไมลเพรียงในการมาของเชสืรอสายแหลงอธิสราเอลทรีที่จะ
มาเทลานนัรน แตลในคนทนัรงปวงทรีสที่ นักวนันหนขที่งจะเปกนเชสืรอสายของเขาโดยความเชสืที่อในพระครธิสตรดข้วย
ปฐก 13:17
พระเจข้าจขงทรงบนัญชาอนับรามวลา จงลอกขขนั้นเดรนไปทนริ่วแผผ่นดรนทาง
ดจ้านยาวดจ้านกวจ้าง เพราะเราจะยกใหจ้เจจ้า" พระสนัญญาเรสืที่องแผลนดธินนนัรนถยกกลลาวยทราอรีกครนัรง นรีที่เทลากนับ
พระเจข้าตรนัสวลา “ไปดยแผลนดธินซขที่งเรายกใหข้เจข้าแลข้วสธิ” มนันเปกนเรสือที่ งปกตธิทรีที่เจข้าของทรีที่ดธินจะออกไป
ตรวจดยทรีที่ดธินทรีที่เขาจะไดข้รนับเปกนกรรมสธิทธธิธ
ปฐก 13:18
ดนงนนนั้นอนบรามจขงยกเตก็นทค์มาและอาศนยอยรผ่ทมีริ่ราบของมนมเร ซขงริ่ อยรผ่ใน
เฮโบรนและสรจ้างแทผ่นบรชาตผ่อพระเยโฮวาหค์ทมีริ่นนริ่น ไมลวาล จะเปกนสล วนหนขที่งของการไปตรวจดยแผลน

ดธินของเขาหรสือหลนังจากนนัรน ไมลวาล ในกรณรีใดอนับรามกกเดธินทางลงใตข้จากเบธเอลและยข้ายไปอยยใล
น “ทรีที่ราบของมนัมเร ซขงที่ อยยใล นเฮโบรน” นรีที่อยยทล างตอนใตข้ของสถานทรีที่ๆตลอมาถยกเรรียกวลา เยรยซาเลกม
เขาไมลเพรียงไปอาศนัยอยยทล รีที่นนันที่ เทลานนัรน แตลเขายนัง “สรข้างแทลนบยชาตลอพระเยโฮวาหรทรีที่นนันที่ ” อรีกครนัรงดข้วย
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 14: บททภีที่ 14 นคาเสนอ (1) การสยต้รบของเหลล่ากษนัตรรยร์กนับอนับราม
พรต้อมกนับโลทถยกจนับตนัวไปเปป็นนนักโทษในขต้อ 1-12 (2) อนับรามตามไปชล่วย (3) โลทในขต้อ 13-16
(4) เมลคภีเซเดคอวยพรอนับรามในขต้อ 17-20 (5) และอนับรามคสืนของทภีที่รบร มาไดต้ในขต้อ 21-24
ปฐก 14:1-12
และตผ่อมาในสมนยของอนมราเฟลกษนตรรยเค์ มมืองชรนารค์ อารมีโอคกษนตรรยค์
เมมืองเอลลาสารค์ เคโดรค์ลาโอเมอรค์กษนตรรยเค์ มมืองเอลาม และทรดาลกษนตรรยค์แหผ่งประชาชาตร 2 กษนตรรยค์
เหลผ่านมีนั้ไดจ้ทนาสงครามรบสรจ้กบน เบรากษนตรรยค์เมมืองโสโดม บรรชากษนตรรยเค์ มมืองโกโมราหค์ ชรนาบกษนตรรยค์
เมมืองอนดมาหค์ เชเมเบอรค์กษนตรรยค์เมมืองเศโบยรม และกษนตรรยค์เมมืองเบ-ลาคมือเมมืองโศอารค์ 3 บรรดา
กษนตรรยเค์ หลผ่านมีนั้รวมทนพกนน ณ ทมีริ่หอบเขาสรดดรมซขงริ่ คมือทะเลเกลมือ 4 กษนตรรยเค์ หลผ่านมีนั้ยอมขขนนั้ แกผ่กษนตรรยค์
เคโดรค์ลาโอเมอรค์สรบสองปมี และในปมีทมีริ่สบร สามกษนตรรยเค์ หลผ่านมีนั้กก็กบฏ 5 และในปมีทมีริ่สบร สมีริ่กษนตรรยเค์ ค
โดรค์ลาโอเมอรค์และบรรดากษนตรรยทค์ มีริ่อยรผ่กนบทผ่านยกมาตมีคนเรฟาอรมทมีริ่เมมืองอนชทาโรท คารนาอรม
คนศรซมร ทมีริ่เมมืองฮาม และคนเอมรมทมีริ่เมมืองชาเวหค์ คมีรยร าธาอรม 6 ชาวโฮรมีทมีริ่ภรเขาเสอมีรค์ซขริ่งเปก็นของ
พวกเขา จนถขงเมมืองเอลปารานซขริ่งอยรผ่ใกลจ้ถนรริ่ ทอรกนนดาร 7 กษนตรรยเค์ หลผ่านมีนั้กลนบมาถขงเมมืองเอ
นมรสปนทซขริ่งคมือเมมืองคาเดช และยกมาตมีแผผ่นดรนทนนั้งสรนั้นของคนอามาเลข และคนอาโมไรตค์ทมีริ่อาศนย
อยรผ่ ณ เมมืองฮาซาโซนทามารค์ดจ้วย 8 และกษนตรรยเค์ มมืองโสโดม กษนตรรยค์เมมืองโกโมราหค์ กษนตรรยค์เมมือง
อนดมาหค์ กษนตรรยค์เมมืองเศโบยรม และกษนตรรยค์เมมืองเบ-ลา (คมือเมมืองโศอารค์) กก็ออกไปทนาสงครามรบสรจ้
กนบกษนตรรยเค์ หลผ่านนนั้น ณ ทมีริ่หอบเขาสรดดรม 9 กนบเคโดรค์ลาโอเมอรค์กษนตรรยค์เมมืองเอลาม ทรดาลกษนตรรยค์
แหผ่งประชาชาตร อนมราเฟลกษนตรรยค์เมมืองชรนารค์ และอารมีโอคกษนตรรยเค์ มมืองเอลลาสารค์ กษนตรรยสค์ มีริ่องคค์
ตผ่อหจ้าองคค์ 10 ทมีริ่หอบเขาสรดดรมมมีบผ่อยางมะตอยเตก็มไปหมด เหลผ่ากษนตรรยค์เมมืองโสโดมและเมมืองโก
โมราหค์ไดจ้หนมีมาและตกลงไปทมีริ่นนริ่น และสผ่วนผรทจ้ มีริ่เหลมืออยรผ่กก็หนมีไปยนงภรเขา 11 กษนตรรยเค์ หลผ่านนนั้นจขง
เกก็บบรรดาทรนพยค์สงรริ่ ของและเสบมียงอาหารทนนั้งสรนั้นของเมมืองโสโดมและเมมืองโกโมราหค์แลจ้วกก็
ไป 12 และไดจ้จนบโลทบอตรชายของนจ้องชายอนบรามผรจ้ซขริ่งอาศนยอยรใผ่ นเมมืองโสโดมและทรนพยค์สงรริ่ ของ
ของเขาแลจ้วจากไป

ในอรีกหลายปรีตลอมา โลทยข้ายไปอยยใล นเมสืองโสโดม โดยเขาอาจไมลรเยข้ ลยถขงสถานการณร
ทางการเมสืองทรีที่กาท ลนังกลอตนัวขขรน เมสืองตลางๆทรีที่ตร นังอยยทล างชายฝนัที่งตอนใตข้ของทะเลตาย (โสโดม โกโม
ราหร อนัดมาหร เศโบยธิม และโศอารร) ไดข้ตกอยยใล ตข้อาณนัตธิของสมาพนันธรกษนัตรธิยรทรีที่อยยทล างทธิศตะวนันออก
ซขที่งนทาโดยเคโดรรลาโอเมอรร แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ แตลเหกนไดข้ชนัดวลาพวกเขาถยกบนังคนับใหข้ตข้องจลายภาษรีแกลเค
โดรรลาโอเมอรร หลนังจากสธิบสองปรีแหลงการตกอยยใล ตข้อาณนัตธิของอาณาจนักรตลางๆทรีที่ตลอมาถยกเรรียกวลา
บาบธิโลน เมสืองเหลลานนัรนของคนคานาอนันทรีที่ตรนังอยยตล อนปลายดข้านใตข้ของทะเลตายกกกบฏ
ดนังนนัรน เหลลากษนัตรธิยรทรีที่จนับมสือกนัน (อนัมราเฟลกษนัตรธิยรเมสืองชธินารร (บาบธิโลน) อารภีโอคกษนัตรธิยร
เมสืองเอลลาสารร เคโดรร์ลาโอเมอรร์กษนัตรธิยรเมสืองเอลาม (ตลอมาถยกเรรียกวลา เปอรรเซรีย) และทรดาล
กษนัตรธิยรแหลงประชาชาตธิ) ไดจ้ทนาสงครามสยรข้ บกนับเมสืองเหลลานนัรนทรีที่กบฏ การสยข้รบไดข้เกธิดขขรน “ ณ ทรีที่หรุบ
เขาสธิดดธิมซขที่งคสือทะเลเกลสือ” วลรี “หรุบเขาสธิดดธิม” มรีความหมายวลา ‘หรุบเขาแหลงทะเลตาย’ หข้าเมสืองทรีที่
ถยกกลลาวถขงดข้านบนไมลเพรียงถยกโจมตรีเทลานนัรน แตลเมสืองอสืนที่ ๆในเขตแดนนนัรนกกโดนโจมตรีดข้วยดนังทรีที่
ระบรุไวข้ในขข้อ 5-7
ดนังนนัรน เหลลากษนัตรธิยรของหข้าเมสืองดนังกลลาวบนชายฝนัที่งตอนใตข้ของทะเลตายจขงออกไปสยข้รบ
กนับพวกเจข้านายทรีพที่ วกเขากบฏ มรีการกลลาววลา “ทรีที่หรุบเขาสธิดดธิมมรีบลอยางมะตอยเตกมไปหมด” ความ
หมายของประโยคนรีรกคก สือวลา หข้าเมสืองดนังกลลาวของพสืรนทรีที่นร นนั หวนังวลาจะลลอพวกศนัตรยใหข้มาสยข้รบโดยทรีที่
คนเหลลานนัรนไมลรยข้เลยวลาจะมาตธิดกนับในบลอยางมะตอย วลรีทรีที่กลลาวถขงยางมะตอยคสือ ยางแอสฟอลรท
และนทรามนันดธิบบนพสืรนผธิวดธินในพสืรนทรีที่นร นัน
แผนการของพวกเขาใชข้ไมลไดข้ผล กองทนัพทรีมที่ ารรุกรานของเคโดรรลาโอเมอรเอาชนะ
กองทนัพของเมสืองโสโดมและพนันธมธิตรไดข้อยลางราบคาบ พวกเขาเกกบบรรดาสธิที่งของของพวกศนัตรย
แลข้วกกจากไป “และไดข้จนับโลทบรุตรชายของนข้องชายอนับรามผยข้ซขที่งอาศนัยอยย ใล นเมสืองโสโดมและ
ทรนัพยรสที่ ธิงของของเขาแลข้วจากไป” ความทะเยอทะยานของโลทกลนับมาเลลนงานตนัวเขาเอง สธิที่งทรีที่เคย
ดยเหมสือนทองคทาบนัดนรีรกลนับไมลสลองแสงแลข้ว
ปฐก 14:13
แลจ้วมมีคนหนขริ่งทมีริ่หนมีมานนนั้นไดจ้บอกใหจ้อนบรามชาวฮมีบรร เพราะวผ่าทผ่าน
อาศนยอยรทผ่ มีริ่ราบของมนมเรคนอาโมไรตค์ พมีริ่นจ้องของเอชโคลค์และพมีริ่นอจ้ งของอาเนอรค์ คนเหลผ่านมีนั้เปก็น
พนนธมรตรกนบอนบราม คนหนขที่งไดข้หลบหนรีมาไดข้และมาแจข้งขลาวใหข้อนับรามทราบวลาเกธิดอะไรขขรน มรี
การใชข้คทาวลา ฮภีบรย เปกนครนัรงแรกในพระคนัมภรีรร คทานรีรจรธิงๆแลข้วมรีความหมายวลา ‘คนหนขงที่ ผยข้มาจากทรีที่

ไกลโพข้น’ ความหมายทรีที่สสืที่อกกคสือวลา อนับรามเปกนคนแปลกถธิที่นและเปกนคนตลางดข้าวผยข้อยยทล ลามกลางคน
คานาอนัน แนลนอนวลามรีการสสืที่อถขงความหมายนรีรในฮรีบรย 11:9, 13 ทรีที่นนันที่ อนับราฮนัมพทานนักอยยใล น “ดธิน
แดนแปลกถธิที่น” ความหมายกกคอสื แผลนดธินของคนตลางประเทศ เขาพรข้อมกนับคนอสืที่นๆทรีที่มครี วามเชสืที่อ
“ไดข้ยอมรนับวลาเขาทนัรงหลายเปกนคนตลางดข้าวและเปกนผยข้สนัญจรอยยใล นแผลนดธินโลก” แนลนอนทรีที่โลกนรีร
ไมลใชลบข้านของเรา เราแคลเดธินทางผลานมาแลข้วกกผาล นไปเทลานนัรน
ถขงแมข้วาล พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวลาจะประทานแผลนดธินนนัรนใหข้แกลอนับราฮนัม แตลเขากกยนังเปกนคน
แปลกถธิที่นหรสือเปกนคนตลางดข้าวในนนัรนอยยล คนคานาอนันทรีที่นนันที่ มองเขาวลาเปกนเชลนนนัรน และตนัวเขาเองกก
คงไมลรสยข้ ขกสบายใจนนักในโลกทรีที่เปกนอยยสล มนัยนนัรน จรธิงแทข้ทรีเดรียวทรีที่เขาคอยเมสืองหนขที่งซขงที่ มรีรากโดยผยข้
กลอและผยข้สรข้างมนันคสือพระเจข้า วลรีทกรีที่ ลลาวถขงคนคานาอนันหลายคนทรีที่ “เปกนพนันธมธิตรกนับอนับราม” กกมรี
ความหมายตรงตนัววลาพวกเขาเปกน ‘พวก’ ของอนับราม ความหมายทรีที่สทาคนัญกวลากกคสือวลา เขาถยก
หข้อมลข้อมโดยบรรดาชาวคานาอนันและบางคนอาจมาเปกนพวกเดรียวกนับเขา
ปฐก 14:14-16
เมมืริ่ออนบรามไดจ้ยรนวผ่าหลานชายของทผ่านถรกจนบไปเปก็นเชลย ทผ่านจขง
นนาคนชนานาญศขกทมีริ่เกรดในบจ้านทผ่าน จนานวนสามรจ้อยสรบแปดคน และตามไปทนนทมีริ่เมมืองดาน
อนับรามจขงรวบรวมเหลลาผยข้รนับใชข้ในบข้านของเขาซขที่งตอนนนัรนมรีจทานวน 318 คนและไลลตธิดตาม
กษนัตรธิยรเหลลานนัรนทรีที่ปลข้นสะดมไปจนถขงเมสืองดาน เราเหกนไดข้ชนัดถขงความกลข้าหาญยธิ งที่ นนัก เทลาทรีที่เหกน
อนับรามนนัรนมรีคนนข้อยกวลาเยอะ ทรีที่เหกนไดข้ชนัดอรีกกกคสือวลาพระเจข้าทรงอวยพรเขาตลอไปในแผลนดธินนนัรน
การมรีคนรนับใชข้ 318 คนทรีที่เหมาะทรีที่จะไปททาสงครามกกบลงบอกถขงความเจรธิญรรุลงเรสืองอยลางมาก พวก
เขาไลลตามกษนัตรธิยรเหลลานนัรนไปจนถขงเมสืองดานซขงที่ อยยทล างเขตตะวนันออกเฉรียงเหนสือสรุดของดธินแดน
คานาอนัน (ปาเลสไตนร)
15 ทผ่านจขงแยกคนของทผ่าน ทนนั้งทผ่านและคนใชจ้ของทผ่านออกเปก็นกองๆในกลางคมืน กก็เขจ้าตมี
และไลผ่ตามจนถขงเมมืองโฮบาหค์ซขริ่งอยรผ่ทางดจ้านซจ้ายเมมืองดามนสกนส เพราะรยวข้ าล เขาไมลนลาจะมรีกาท ลนัง
พอทรีจที่ ะเอาชนะพวกศนัตรยซขที่งๆหนข้าไดข้ อนับรามจขงแบลงกทาลนังคนของเขาออกเปกนกองๆและโจมตรีใน
เวลากลางคสืน เหกนไดข้ชดนั วลาเขาบรุกโจมตรีพวกศนัตรยจากหลายทธิศทาง และในความมสืดเขากกหลอกใหข้
พวกศนัตรยคธิดวลาตนกทาลนังเจอกนับศนัตรยจทานวนเยอะกวลา พวกเขาจขงหนรีไป อนับราม “เขข้าตรีและไลลตาม
จนถขงเมสืองโฮบาหรซขที่งอยยทล างดข้านซข้ายเมสืองดามนัสกนัส”

16 และทผ่านนนาบรรดาทรนพยค์สรริ่งของกลนบคมืนมาหมด ทนนั้งนนาโลทหลานชายของทผ่าน ทรนพยค์
สรริ่งของของเขา ผรหจ้ ญรง และประชาชนกลนบมาดจ้วย เขาไดข้ทรนัพยรสที่ ธิงของของบรรดาเมสืองทรีที่ถยกปลข้น
สะดมซขที่งอยยทล างทธิศใตข้กลนับคสืนมาหมด ยธิงที่ ไปกวลานนัรนเขากกนทาโลทพรข้อมกนับคนอสืนที่ ๆทรีที่ถยกจนับตนัวไป
กลนับคสืนมาดข้วย
ปฐก 14:17
หลนงจากทผ่านกลนบจากการฆผ่ากษนตรรยเค์ คโดรค์ลาโอเมอรค์และกษนตรรยค์
ทนนั้งหลายทมีริ่รผ่วมกนาลนงกนนนนนั้นแลจ้ว กษนตรรยเค์ มมืองโสโดมกก็ออกมารนบทผ่าน ณ ทมีริ่หอบเขาชาเวหค์ ซขริ่งคมือ
หอบเขาของกษนตรรยค์ อนับรามจขงเดธินทนัพกลนับไปยนังเมสืองโสโดมและเมสืองโดยรอบพรข้อมกนับทรนัพยร
สธิที่งของทรีที่เขาไดข้กลนับคสืนมา กษนัตรธิยรเมสืองโสโดมพอไดข้ขลาววลาเกธิดอะไรขขรนกกมาเจอเขาทรีที่ “หรุบเขาชา
เวหร ซขที่งคสือหรุบเขาของกษนัตรธิยร”
ปฐก 14:18-20
เมลคมีเซเดคกษนตรรยเค์ มมืองซาเลก็มไดจ้นนาขนมปนงและนนนั้าองอผ่นมาใหจ้
และทผ่านกก็เปก็นปอโรหรตของพระเจจ้าผรจ้สร งสอ ด ขณะเดรียวกนัน กษนัตรธิยรอรีกองครกปก รากฏตนัว นนันที่ คสือ “เมล
ครีเซเดคกษนัตรธิยรเมสืองซาเลกม” ซนเลล็มถยกเชสืที่อกนันวลาเปกนกรรุงเยรยซาเลกมในเวลาตลอมา ในภาษาฮรีบรย คทา
นรีรแปลวลา ‘สนันตธิสรุข’ ชสืที่อเมลคภีเซเดค เกธิดจากคทาหลายคทาผสมกนันและมรีความหมายตรงตนัววลา
‘กษนัตรธิยขร องขข้าพเจข้าทรงชอบธรรม’ หรสือดนังทรีที่ฮบรี รย 7:2 ไดข้กลลาวไวข้ “กษนัตรธิยแร หลงความชอบธรรม”
เขาถยกบรรยายวลาเปกน “ปรุโรหธิตของพระเจข้าผยข้สยงสรุด” ดนังนนัรน ผยข้ทรีที่ปรากฏตนัวตรงนรีรถยกบรรยายวลาเปกน
(1) กษนัตรธิยรแหลงสนันตธิสขรุ (2) กษนัตรธิยรแหลงความชอบธรรม และ (3) ปรุโรหธิตของพระเจข้าผยข้สยงสรุด
นอกจากนรีร ฮรีบรย 7:3 ระบรุวาล “บธิดามารดาและตระกยลของทลานกกไมลมรี วนันเรธิที่มตข้นและวนันสธิรนสรุดของ
ชรีวธิตกกไมลมรีเชลนกนัน แตลเปกนเหมสือนพระบรุตรของพระเจข้า ซขที่งดทารงตทาแหนลงปรุโรหธิตอยยตล ลอดเวลา”
เหกนไดข้ชนัดวลาเมลครีเซเดคไมลใชลแคลมนรุษยรธรรมดาๆ นอกจากนรีร ลนักษณะเฉพาะตนัวฝลายวธิญญาณของ
ชสืที่อของเขากกบอกเปกนนนัยอยลางชนัดเจนวลา จรธิงๆแลข้วเขาหาใชลใครอสืที่นนอกจากเปกนการปรากฏตนัว
กลอนมารนับสภาพเนสืรอหนนังของพระเยซยครธิสตร (Christophany) ในรยปกายหนขงที่
19 ทผ่านกก็อวยพรแกผ่อบน รามวผ่า "ขอใหจ้พระเจจ้าผรจ้สร งสอ ดผรจ้ทรงเปก็นเจจ้าของฟจ้าสวรรคค์และ
แผผ่นดรนโลกโปรดใหจ้อบน รามไดจ้รนบพรเถรด เมลครีเซเดคอวยพรอนับรามและรนับสธิบชนักหนขที่งจากเขา ใน
การอวยพรเขา พระองครกตก รนัสวลาอนับรามไดข้รนับพรจาก “พระเจข้าผยข้สยงสรุดผยข้ทรงเปกนเจข้าของฟข้า
สวรรครและแผลนดธินโลก” คทาวลา เจจ้าของ คสือ คานาหร์ แนลทรีเดรียว พระเจข้าทรงเปกนเจข้าของฟข้าสวรรคร
และแผลนดธินโลก ดาวธิดซขที่งเขรียนไวข้ในอรีกหลายศตวรรษตลอมาสามารถกลลาวพรข้อมกนับสธิทธธิอทานาจ
ไดข้วาล “แผลนดธินโลกเปกนของพระเยโฮวาหรและสธิที่งทนัรงปวงซขงที่ อยยใล นนนัรน”

20 และจงสรรเสรรญแดผ่พระเจจ้าผรจ้สร งสอ ดผรจ้ไดจ้ทรงมอบศนตรร ทนนั้งหลายของเจจ้าไวจ้ในมมือของ
เจจ้า" และอนบรามกก็ยกหนขริ่งในสรบจากขจ้าวของทนนั้งหมดถวายแกผ่ทผ่าน มรีการกลลาวเปกนครนัรงแรกใน
พระคนัมภรีรรถขงสธิบชนักหนขที่ง สธิที่งทรีที่ดยเหมสือนถยกสสืที่อกกคสือวลา อนับรามคธิดวลาเหมาะสมแลข้วทรีที่ตนจะถวาย
หนขที่งในสธิบของสธิที่งของทรีที่เพธิมที่ พยนแกลเขาแดลพระเจข้า เราควรหมายเหตรุไวข้วาล การเอลยถขงสธิบชนักหนขที่ง
เปกนครนัรงแรกนรีรมรีขร นข หลายรข้อยปรีกลอนบนัญญนัตธิของโมเสสจะรวมมนันเขข้าไวข้ดวข้ ย จขงมรีนานแลข้วกลอน
พระราชบนัญญนัตธิ
ปฐก 14:21-24
กษนตรรยเค์ มมืองโสโดมตรนสแกผ่อนบรามวผ่า "ขอคมืนคนใหจ้แกผ่เราและ
ทรนพยค์สงรริ่ ของนนนั้นเจจ้าจงเอาไปเถรด" กษนัตรธิยรเมสืองโสโดมซขที่งดรีใจทรีที่ไดข้คนของตนกลนับคสืนมา จขง
เสนอบรรดาทรนัพยรสที่ธิงของทรีที่อนับรามรธิบคสืนมาไดข้ใหข้แกลเขา
22 อนบรามกลผ่าวแกผ่กษนตรรยเค์ มมืองโสโดมวผ่า "ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยกมมือของขจ้าพเจจ้าตผ่อพระเยโฮวาหค์
พระเจจ้าผรจ้สร งสอ ด ผรจ้ทรงเปก็นเจจ้าของฟจ้าสวรรคค์และแผผ่นดรนโลก ใหข้เราสนังเกตวลาอนับรามไดจ้ยกมมือของ
ขจ้าพเจจ้าตผ่อพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าผรจ้สร งสอ ด ผรทจ้ รงเปก็นเจจ้าของฟจ้าสวรรคค์และแผผ่นดรนโลก เหกนไดข้ชนัด
วลาเขาไดข้ใหข้สนัตยรปฏธิญาณตลอพระเจข้าผยข้สถธิตอยยเล บสืรองบน พระนามของพระเจข้าในพระคนัมภรีรรเดธิมสาม
พระนามถยกกลลาวถขงในขข้อนรีรขอข้ เดรียว พระเยโฮวาหร์ (เยโฮวาหร), “ผยข้สยงสรุด” (เอลรีโอน) และ
พระเจต้า (เอล) ตรรีเอกานรุภาพถยกสสืที่อเปกนนนัยตรงนรีร อรีกครนัรงทรีที่พระเจข้าถยกกลลาวถขงวลาเปกนเจข้าของฟข้า
สวรรครและแผลนดธินโลก ในบรธิบทนรีร สธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อกกคสือวลา อนับรามตนัรงใจทรีที่จะรอคอยองครพระผยข้
เปกนเจข้าผยข้ทรงเปกนเจข้าของฟข้าสวรรครและแผลนดธินโลกเพสืที่อจนัดหาตามความจทาเปกนตลางๆของเขาและ
ไมลใชลกษนัตรธิยรเมสืองโสโดมผยข้ไมลเอาพระเจข้า
23 วผ่าขจ้าพเจจ้าจะไมผ่รนบเอาเสจ้นดจ้ายหรมือสายรนดรจ้องเทจ้าและขจ้าพเจจ้าจะไมผ่รนบเอาสรริ่งใดๆทมีริ่
เปก็นของทผ่าน เกรงวผ่าทผ่านจะกลผ่าววผ่า `เราไดจ้กระทนาใหจ้อนบรามมนริ่งมมี' 24 เวจ้นแตผ่สรริ่งทมีริ่คนหนอผ่มไดจ้กรน
และสผ่วนของคนทนนั้งหลายซขริ่งไปกนบขจ้าพเจจ้าคมืออาเนอรค์ เอชโคลค์ และมนมเร ใหจ้พวกเขารนบสผ่วนของ
พวกเขาเถรด" อนับรามจขงสาบานวลาเขาจะไมลรนับแมข้แตลเสข้นดข้ายหรสือสายรนัดรองเทข้าสนักเสข้นเกรงวลา
เขาจะถยกกลลาวหาวลาเปกนคนรวยขขรนมาไดข้เพราะกษนัตรธิยรเมสืองโสโดม เขากลนับขอแคลใหข้คนเหลลานนัรน
ทรีที่ไดข้ชลวยเหลสือเขาไดข้รนับสล วนของตนจากบรรดาสธิที่งของทรีที่รบธิ มาไดข้รวมถขงสธิที่งทรีที่พวกเขาไดข้รนับ
ประทานเทลานนัรน (นรีที่สสืที่อดข้วยวลาสธิบชนักหนขที่งตอนนนัรนถวายแดลองครพระผยข้เปกนเจข้า)
*****

ภนพรวมของปฐมกนล 15: บททภีที่สรบหต้าของหนนังสสือปฐมกาลเกรดขซทั้นหลนังจากเหตจุการณร์ไป
ชล่วยโลทและเมลคภีเซเดค พระเจต้าทรงยสืนยนันพนันธสนัญญาของพระองคร์กนับอนับรามอภีกครนังทั้ โดยกลล่าว
ซคทั้าพระสนัญญาเรสืที่องเชสืทั้อสายอนันมากมายนนับไมล่ถต้วนและพระสนัญญาเรสืที่องแผล่นดรนนนัทั้น มภีสรที่งหนซงที่ ทภีที่
แนล่นอน ขณะทภีพที่ นันธสนัญญากนับอนับราฮนัมถยกกลล่าวซคทั้าในบทตรงกลางของหนนังสสือปฐมกาล พระเจต้า
กป็ตรนัสชนัดเจนแกล่อนับรามและผยต้ใดกป็ตามวล่าพระสนัญญาของพระองคร์ทภีที่มภีตล่อเขานนันทั้ ไมล่ใชล่ความสคาเรป็จ
แบบบนังเอรญ
บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้ดนังตล่อไปนภีทั้ (1) คคาใหต้กคาลนังใจของพระเจต้าแกล่อนับรามในขต้อ 1 (2) การเปป็น
คนชอบธรรมโดยความเชสืที่อของอนับราฮนัมในขต้อ 2-6 (3) พระสนัญญาเรสืที่องแผล่นดรนนนัทั้นทภีจที่ ะทรงยก
ใหต้แกล่อนับราฮนัมเปป็นมรดกในขต้อ 7-11 (4) พนันธสนัญญานนัทั้นไดต้รนับการยสืนยนันในนรมรตหนซที่งในขต้อ 1216 และ (5) พนันธสนัญญานนัทั้นไดต้รบนั การยสืนยนันโดยหมายสคาคนัญหนซที่งในขต้อ 17-21
ปฐก 15:1
ภายหลนงเหตอการณค์เหลผ่านมีนั้พระดนารนสของพระเยโฮวาหค์มาถขงอนบ
รามดจ้วยนรมรตวผ่า "อนบราม อยผ่ากลนวเลย เราเปก็นโลผ่ของเจจ้าและเปก็นบนาเหนก็จยรริ่งใหญผ่ของเจจ้า " วลรี
ลรี “ภายหลนังเหตรุการณรเหลลานรีร” เหกนไดข้ชนัดวลาหมายถขงเหตรุการณรเหลลานนัรนในตอนทข้ายบททรีที่ 14 นนันที่
คสือ เรสืที่องเกรีที่ยวกนับโลทและเมลครีเซเดค ในคราวนนัรน “พระดทารนัสของพระเยโฮวาหรมาถขงอนับรามดข้วย
นธิมตธิ ” ไมลมรรี ะบรุไวข้อยลางชนัดเจนวลาพระเจข้าตรนัสกนับอนับรามอยลางไรกนันแนลนอกจากผลานทางนธิมธิต
หนขที่ง บางคนคาดเดาวลาพระเยซยครธิสตรทรงปรากฏพระองครในรยป Christophany (การปรากฏตนัว
ของพระครธิสตรในสภาพกลอนเสดกจมารนับกายมนรุษยร) หรสือไมล ไมลวาล ในกรณรีใด องครพระผยข้เปกนเจข้ากก
ตรนัสชนัดเจนแกลอนับราม
เชลนเดรียวกนับในขลาวสารทรีที่มาจากพระเจข้ามากมาย พระองครทรงเกรธิที่นนทาสธิที่งทรีที่พระองครกาท ลนัง
จะกลลาวดข้วยถข้อยคทาหนรุนใจ “อนับราม อยลากลนัวเลย” จากนนัรนพระเจข้ากกตรนัสพระสนัญญาอนันลขกซขรงกนับ
อนับรามอยลางเฉพาะเจาะจง อยลางไรกกตาม หากมองกวข้างๆ พระสนัญญานรีรกมก อรี ยยสล ทาหรนับคนของ
พระเจข้าจนทรุกวนันนรีรเชลนกนัน “เราเปกนโลลของเจข้าและเปกนบทาเหนกจยธิงที่ ใหญลของเจข้า” พระเจข้าทรง
สนัญญากนับอนับรามวลาพระองครจะทรงเปกนโลลทครีที่ อยปกปข้องเขา พระสนัญญานนัรนถยกกลลาวซทราแกลคน
ของพระเจข้าโดยทนัวที่ ไปในทรีที่อนสืที่ ๆ ดย สดรุดรี 3:3, 5:12, 28:7 ฯลฯ นอกจากนรีรพระเจข้าไมลเพรียงประทาน
บทาเหนกจใหข้แกลประชากรของพระองครเทลานนัรน (สดรุดรี 58:12) แตลพระองครเองยนังทรงเปกนบทาเหนกจ
ของเราดข้วย นอกจากนรีร พระองครทรงเปกน “บทาเหนกจยธิงที่ ใหญล” อรีกตลางหาก

ปฐก 15:2
อนบรามทรลวผ่า "ขจ้าแตผ่องคค์พระผรจ้เปก็นเจจ้าพระเจจ้า พระองคค์จะทรง
โปรดประทานอะไรแกผ่ขจ้าพระองคค์ ดจ้วยวผ่าขจ้าพระองคค์ยนงไมผ่มมีบอตร และคนตจ้นเรมือนแหผ่งครนวเรมือน
ของขจ้าพระองคค์คนนมีนั้แหละคมือเอลมีเยเซอรค์ชาวเมมืองดามนสกนส" เวลาผลานไปหลายปรีนนับตนัรงแตล
พระเจข้าไดข้ทรงมรีพระสนัญญาเดธิมกนับอนับรามเกรีที่ยวกนับการททาใหข้เขาเปกนประชาชาตธิใหญลในปฐมกาล
12 โลทหลานชายของเขาไดข้เดธินทางจากไปแลข้วและบนัดนรีรอนับรามกกมรีอายรุแปดสธิบกวลาและไมลมรี
บรุตร เหมสือนทรีที่เกธิดขขรนเปกนบางครนัรงบางคราว อนับรามเรธิที่มอดทนไมลไหวและคธิดทรีที่จะจนัดการสธิที่งตลางๆ
ดข้วยตนัวเอง อยลางนข้อยกกเหกนไดข้ชนัดวลาอนับรามเปกนกนังวลเกรีที่ยวกนับสถานการณรในขณะนนัรน ขณะทรีที่พระ
เยโฮวาหรพระเจข้าตรนัสกนับเขาในนธิมตธิ ซขที่งเรธิที่มตข้นในขข้อ 1 อนับรามถามวลา “ขข้าแตลองครพระผยข้เปกนเจข้า
พระเจข้า พระองครจะทรงโปรดประทานอะไรแกลขข้าพระองคร ดข้วยวลาขข้าพระองครยงนั ไมลมบรี รุตร และ
คนตข้นเรสือนแหลงครนัวเรสือนของขข้าพระองครคนนรีรแหละคสือเอลรีเยเซอรรชาวเมสืองดามนัสกนัส”
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล อนับรามเรรียกพระเจข้าวลา “องครพระผยข้เปกนเจข้าพระเจข้า” คทาฮรีบรยตรงนรีร
คสือ อาโดไน เยโฮวาหร์ นรีที่เปกนครนัรงแรกในพระคนัมภรีรรทรีที่คทาวลา ‘อาโดไน’ ถยกใชข้เพสืที่อเรรียกพระเจข้า (อนัน
ทรีที่จรธิงนรีที่กเก ปกนครนัรงแรกดข้วยทรีที่คทาวลา อาโดไน ถยกใชข้ในพระคนัมภรีรร) คทานรีรมครี วามหมายวลา องครพระผยข้
เปกนเจข้าในความหมายของพระคนัมภรีรรใหมล (แนลนอนทรีพที่ ระคนัมภรีรฉร บนับคธิงเจมสรมนักแปลคทาวลา เยโฮ
วาหรวาล LORD ดนังทรีที่ไดข้พบแลข้วในหนนังสสือปฐมกาล)
เนสืที่องจากอนับรามไมลมบรี รุตรและไมลมแรี นวโนข้มวลาจะมรีบรุตร เขาจขงเกธิดความคธิดทรีจที่ ะใหข้คน
หนขที่งในครนัวเรสือนของเขาเปกนทายาท คทาพยดตรงนรีรสสืที่อชนัดเจนวลาอนับรามเสนอตลอพระเจข้าวลาบางทรีเอลรี
เยเซอรร คนตข้นเรสือนของเขา หรสือ (ทรีที่นลาใชลมากกวลา) บรุตรของเขาควรเปกนทายาท ทรีที่นลาสนใจกกคสือ
วลา คทาทรีแที่ ปลวลาคนตจ้นเรมือน (เบน) เปกนคทาฮรีบรยทรีที่ปกตธิแลข้วแปลวลา ‘บรุตรชาย’ และมนักถยกแปลเปกน
‘บรุตรชาย’ อยลางไรกกตาม คทานรีรกถก ยกขยายดข้วยคทาฮรีบรย เมเชค ซขที่งมรีความหมายตรงตนัววลา ‘ทรีที่ไดข้มา’ เอ
ลรีเยเซอรรเปกน ‘บรุตรชายทรีที่ไดข้มา’ ของอนับราม ความหมายตรงนรีรอาจสสืที่อวลา เขาเปกนคนรนับใชข้คนหนขที่ง
ทรีที่เปกนเหมสือนบรุตร
ปฐก 15:3
อนบรามทรลวผ่า "ดรเถรด พระองคค์มรไดจ้ทรงประทานเชมืนั้อสายใหจ้แกผ่ขจ้า
พระองคค์ และดรเถรด คนหนขงริ่ ทมีริ่เกรดในบจ้านขจ้าพระองคค์เปก็นผรจ้รบน มรดกของขจ้าพระองคค์ " สธิที่งทรีที่อาจถยก
สสืที่อกกคสือวลา เอลรีเยเซอรรมรีบรุตรชายคนหนขงที่ ซขที่งไดข้ถสือกทาเนธิดขณะทรีที่เขารนับใชข้อนับรามอยยล และเขาจขง
เสนอแนะคนๆนรีร หรสือทรีที่นลาเปกนไปไดข้มากกวลากกคสือวลา เอลรีเยเซอรรไดข้เกธิดมาในครอบครนัวของคน

รนับใชข้คนหนขที่งของอนับรามและไดข้เตธิบโตขขรนมาในบข้านของอนับราม อนับรามจขงเสนอแนะตลอพระเจข้า
สธิที่งทรีที่เขาเหกนดข้วยตา มธิใชลเหกนโดยความเชสืที่อ
ปฐก 15:4
ดรเถรด พระดนารนสของพระเยโฮวาหค์มาถขงทผ่านวผ่า "คนนมีนั้จะไมผ่ไดจ้เปก็น
ผรจ้รบน มรดกของเจจ้า แตผ่ผจ้ทร มีริ่จะออกมาจากบนนั้นเอวของเจจ้าจะเปก็นผรจ้รนบมรดกของเจจ้า " คทาตอบของ
พระเจข้านนัรนชนัดเจน (ไมลแนลชนัดวลานรีที่เปกนสล วนหนขงที่ ของบทสนทนาเดธิมหรสือไมล บางคนเสนอวลานรีที่อาจ
เปกนการปรากฏตนัวอรีกครนัรงของพระเจข้าแกลอนับรามในเวลาตลอมาซขที่งแตกตลางจากขข้อ 1-3) “คนนรีรจะ
ไมลไดข้เปกนผยข้รนับมรดกของเจข้า แตลผยข้ทรีที่จะออกมาจากบนัรนเอวของเจข้าจะเปกนผยข้รนับมรดกของเจข้า”
พระเจข้าตรนัสชนัดเจนแกลอนับรามวลาพระสนัญญาของพระองครจะมรีมาผลานทางและมาถขงคนๆหนขงที่ ซขที่ง
เกรดจากอนับราม คทาทรีที่แปลวลา บนนนั้ เอว (เมอาหร์) ในบรธิบทนรีรหมายถขงอวนัยวะสสืบพนันธรุขร องเขา
ปฐก 15:5
พระองคค์จขงนนาทผ่านออกมากลางแจจ้งและตรนสวผ่า "จงมองดรฟจ้าและ
นนบดวงดาวทนนั้งหลาย ถจ้าเจจ้าสามารถนนบมนนไดจ้" และพระองคค์ตรนสแกผ่ทผ่านวผ่า "เชมืนั้อสายของเจจ้าจะ
เปก็นเชผ่นนนนนั้ " ขข้อความนรีรดยเหมสือนจะสสืที่อ (อยลางนข้อยกกในสล วนนรีร) วลาพระเจข้าตรนัสแกลอนับรามตอน
กลางคสืน วลรีทรีที่วาล “พระองครจงข นทาทลานออกมากลางแจข้ง” มรีความหมายวลา พาอนับรามออกมาขข้าง
นอก โดยอาจหมายถขงนอกเตกนทรของเขา พระเจข้าตรนัสกนับเขาวลา “จงมองดยฟาข้ และนนับดวงดาวทนัรง
หลาย ถข้าเจข้าสามารถนนับมนันไดข้" และพระองครตรนัสแกลทลานวลา "เชสืรอสายของเจข้าจะเปกนเชลนนนัรน” นรีที่
สสืที่อวลาเหตรุการณรตอนนรีรเกธิดขขรนในคสืนทรีฟที่ ข้ากระจลางไรข้แสงจนันทรร
เมสืที่ออนับรามมองขขรนไปบนทข้องฟข้าทรีที่ระยธิบระยนับไปดข้วยดวงดาว โดยเหกนทางชข้างเผสือก
ความเปกนไปไดข้ของพระสนัญญาของพระเจข้ากกคงถยกแสดงใหข้เหกนชนัดเจนแนลแลข้ว ในยรุคสมนัยกลอนทรีที่
จะมรีมลพธิษทางอากาศหรสือแสง ทข้องฟข้ากกเตกมไปดข้วยหมยลดาว ความหมายทรียที่ ธิงที่ ใหญลกวลากกคสือวลา เชสืรอ
สายของอนับราม (ลยกหลานของเขา) จะมรีจทานวนนนับไมลถข้วน พระสนัญญานนัรนกลายเปกนจรธิงไมล
เฉพาะในชนชาตธิอธิสราเอลทรีที่จะเกธิดมาและลยกหลานของชนชาตธินร รีไปชนัวที่ นธิรนันดรรเทลานนัรน แตลยงธิที่ ไป
กวลานนัรนกกคสือในชนตลางชาตธิทรีที่โดยความเชสืที่อในพระครธิสตรไดข้กลายมาเปกนผยข้รนับมรดกแหลงพระ
สนัญญานนัรนทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททากนับอนับราฮนัมดข้วย
ปฐก 15:6
ทผ่านเชมืริ่อในพระเยโฮวาหค์ และพระองคค์ทรงนนบวผ่าเปก็นความชอบ
ธรรมแกผ่ทผ่าน การเอลยถขงความเชสืที่อเปกนครนัรงแรกในพระคนัมภรีรรไดข้ถยกพบตรงนรีร มนันเปกนชลวงเวลาทรีที่ยงธิที่
ใหญลจรธิงๆ วลรีนร รีอาจแปลตรงตนัวไดข้วาล “และเขาเชสืที่อองครพระผยข้เปกนเจข้า” หรสือ “เขาวางใจองครพระผยข้

เปกนเจข้า” ความหมายกกคอสื วลา อนับรามเชสืที่อวลาพระเจข้าตรนัสคทาไหนคทานนัรน นรีที่แหละคสือนธิยามอนันเรรียบ
งลายแตลลขกซขรงของคทาวลาความเชสืที่อ เราอาจนธิยามไดข้วาล คสือการเชสืที่อพระวจนะของพระเจข้า คทาทรีที่แปลวลา
นนบ (คอวร์ ชนับ) มรีความหมายอยลางหนขที่งวลา ‘ถสือวลา’ หรสือ ‘นนับวลา’
อนัครสาวกเปาโลอข้างอธิงถขงเหตรุการณรตอนนรีรอยลางชนัดเจนและมรีพลนังในการสถาปนาหลนัก
การของพระคนัมภรีรใร หมลเรสืที่องการเปกนผยข้ชอบธรรมโดยความเชสืที่อในโรม 4 สธิที่งทรีที่ปรากฏชนัดเจนกกคสือ
วลา อนับราฮนัมเปกนผยข้ชอบธรรมโดยความเชสืที่อ เขาเชสืที่อคทาตรนัสของพระเจข้า เขาวางใจพระองคร เขาเชสืที่อ
พระองคร ถขงแมข้วาล ความเชสืที่อในฐานะเปกนหลนักการฝลายวธิญญาณอนันหนขที่งจะถยกอธธิบายอยลางละเอรียด
มากกวลานรีรตลอไป แตลแกลนแทข้ของมนันกกอยยตล รงนรีร อนับรามเชสืที่อวลาพระเจข้าตรนัสคทาไหนตข้องเปกนไปตาม
นนัรน เขาวางใจพระองคร เขาเชสืที่อถสือพระสนัญญาของพระองคร หลนักการนนัรนยนังคงใชข้ไดข้จนทรุกวนันนรีร
และเปกนแกลนแทข้ของไมลเฉพาะความเชสืที่อทรีที่ชลวยใหข้รอดเทลานนัรน แตลของการดทาเนธินชรีวธิตโดยความเชสืที่อ
ดข้วย
ปฐก 15:7
พระองคค์ตรนสแกผ่ทผ่านวผ่า "เราคมือเยโฮวาหค์ทมีริ่ไดจ้พาเจจ้าออกจากเมมือง
เออรค์ของชาวเคลเดมีย เพมืริ่อยกดรนแดนนมีนั้ใหจ้เปก็นมรดกแกผ่เจจ้า" ดยเหมสือนวลาพระเจข้าทรงททาใหข้อนับราม
มนันที่ ใจยธิงที่ ขขรนเกรีที่ยวกนับพนันธสนัญญาทรีที่พระองครทรงททาไวข้กบนั เขาโดยการเตสือนความจทาเขาวลาพระองคร
ทรงเปกนพระเยโฮวาหรองครเดรียวกนับทรีที่ “ไดข้พาเจข้าออกจากเมสืองเออรรของชาวเคลเดรีย เพสือที่ ยกดธินแดน
นรีรใหข้เปกนมรดกแกลเจข้า” เกรงวลาจะมรีความคธิดสงสนัยในใจของอนับราม พระเจข้าจขงตรนัสชนัดเจนวลา
พระองครทรงเปกนพระเจข้าองครเดรียวกนับพระองครนร นนั ทรีที่ไดข้ทรงเรรียกเขา พระองครเองทรงเปกนผยข้ทรีที่ไดข้
เรรียกเขา บนัดนรีรพระองครไดข้ทรงททาใหข้เขาเปกนผยข้ชอบธรรมแลข้ว และในเวลาอนันเหมาะสมพระองครก ก
จะทรงใหข้เขาไดข้รบนั สงลาราศรี ขข้อความตรงนรีรสอดคลข้องกนันอยลางนลาทขที่งกนับโรม 8:29-30
ปฐก 15:8
ทผ่านทรลวผ่า "ขจ้าแตผ่องคค์พระผรจ้เปก็นเจจ้าพระเจจ้า ขจ้าพระองคค์จะรรจ้ไดจ้
อยผ่างไรวผ่าขจ้าพระองคค์จะไดจ้ดรนแดนนมีนั้เปก็นมรดก" ถขงแมข้วาล ดยเผธินๆแลข้ว อนับรามดยเหมสือนมรีความคธิด
สงสนัยอยยล แตลอนันทรีจที่ รธิงแลข้วเขากทาลนังขอใหข้พระเจข้าทรงแสดงหมายสทาคนัญเพธิที่มเตธิมเพสืที่อรนับรองเรสือที่ ง
ลยกหลานของเขาในอนาคตเพสืที่อใหข้เขาไดข้เชสืที่อ บรุคคลทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าคนอสืนที่ ๆกกขอ
หมายสทาคนัญทรีที่ยนสื ยนันพระสนัญญาของพระเจข้า เชลน กธิเดโอน ในผยข้วนธิ ธิจฉนัย 6:36-40 หรสือเฮเซครียาหร
ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 20:8-11 อาจเปกนไดข้วาล อนับรามแคลสงสนัยในตนัวเอง เขาอาจสงสนัยวลานรีที่เปกนพระเจข้า
ทรีที่ตรนัสกนับเขาจรธิงๆหรสือเขาแคลกาท ลนังฝนันไปเทลานนัรน ดนังนนัรน เพสืที่อททาใหข้แนลใจ เขาจขงขอพระเจข้าใหข้ทรง
รนับรอง ขข้อตลอไปนรีรจงข เปกนสธิที่งทรีพที่ ระเจข้าสนังที่ ใหข้เขากระททาเพสืที่อเปกนการรนับรองวลาเปกนเรสืที่องจรธิง

ปฐก 15:9-11
พระองคค์ตรนสแกผ่ทผ่านวผ่า "จงเอาวนวตนวเมมียอายอสามปมี แพะตนวเมมีย
อายอสามปมี แกะตนวผรอจ้ ายอสามปมี นกเขาตนวหนขริ่งและนกพรราบหนอผ่มตนวหนขริ่งมาใหจ้เรา" เหกนไดข้ชดนั วลา
อยลางนข้อยกกผาล นไปอรีกวนันแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวลากลอนหนข้านนัรนเปกนตอนกลางคสืน และตอนนรีรอนับรามกก
ไปจนัดแจงสธิที่งเหลลานรีรซขที่งกวลาจะเสรกจกกตกเยกนแลข้ว พระเจข้าทรงสนังที่ เขาวลา “จงเอาวนัวตนัวเมรียอายรุสามปรี
แพะตนัวเมรียอายรุสามปรี แกะตนัวผยข้อายรุสามปรี นกเขาตนัวหนขงที่ และนกพธิราบหนรุลมตนัวหนขที่งมาใหข้เรา” บาง
คนคาดเดาวลาสนัตวรตลางๆเหลลานรีรมครี วามหมายวลาอะไรบข้าง แมข้วาล มรีการคาดเดาไปตลางๆนานา แตล
ขข้อความตรงนรีรกไก มลไดข้สสืที่อความหมายอะไรเฉพาะเจาะจง
10 ทผ่านจขงนนาบรรดาสนตวค์เหลผ่านมีนั้มาและผผ่ากลางตนวมนนวางขจ้างละซมีกตรงกนน แตผ่นกทนนั้ง
หลายนนนนั้ ทผ่านหาไดจ้ผผ่าไมผ่ เหกนไดข้ชนัดวลาวนันนนัรนอนับรามผลาสนัตวรแตลละตนัวออกเปกนสองซรีก (ยกเวข้น
นก) อาจเปกนไดข้วาล สนัตวรแตลละตนัว (วนัวตนัวเมรีย แพะตนัวเมรีย และแกะตนัวผยข้) ถยกผลาออกเปกนสองซรีก และ
แตลละซรีกกกถยกวางอยยบล นพสืรนโดยอยยหล ลางจากอรีกซรีกของมนัน มรีผยข้เสนอวลานรีที่อาจเปกนธรรมเนรียมใน
สมนัยนนัรนของการททาพนันธสนัญญากนัน ความหมายกกคสือวลา ในการใหข้มรีชลองตรงกลางระหวลางซรีกสนัตวร
ทรีที่ถยกผลาออกเหลลานนัรน ผยข้ทรีที่กระททาพนันธสนัญญาทนัรงสองฝลายกกจะเดธินไปตรงกลางชลองเหลลานนัรน หาก
ฝลายใดฝลายหนขที่งผธิดสนัญญา ผยข้นร นันกกจะถยกผลาออกเปกนสองซรีกเหมสือนสนัตวรเหลลานนัรน
11 เมมืริ่อฝรงเหยมีริ่ยวลงมาทมีริ่ซากสนตวค์เหลผ่านนนั้น อนบรามกก็ไลผ่มนนไปเสมีย บนันทขกเกรีที่ยวกนับการทรีที่
พวกเหยรียที่ วบธินลงมาบนซากสนัตวรเหลลานนัรนและอนับรามไลลพวกมนันไปกกสสืที่อความหมายบางอยลาง
บางคนเสนอความคธิดทรีที่วาล ในเชธิงอรุปไมย พวกเหยรียที่ วทรีที่บนธิ ลงมาเปรรียบไดข้กบนั ประชาชาตธิตลางๆทรีที่จะ
ลงมาเหมสือนนกลลาเหยสืที่อบนอธิสราเอลในอนาคต กระนนัรนในเวลาอนันเหมาะสมพระเจข้าจะทรงขนับ
ไลลชนชาตธิเหลลานนัรนออกไป หรสือมนันอาจเปกนเพรียงสล วนหนขที่งของคทาบรรยายเทลานนัรน เมสืที่อพวกนกกธิน
ซากสนัตวรโฉบลงมาเพสือที่ หาอาหาร อนับรามกกไลลพวกมนันไปเสรีย
ปฐก 15:12
เมมืริ่อดวงอาทรตยค์ใกลจ้จะตก อนบรามกก็นอนหลนบสนรท และดรเถรด ความ
หวาดกลนวความหดหรผ่ใจอยผ่างยรริ่งกก็ทนบถมทผ่าน เมสือที่ เรธิที่มคทที่ามสืด “อนับรามกกนอนหลนับสนธิท และดยเถธิด
ความหวาดกลนัวความหดหยลใจอยลางยธิงที่ กกทนับถมทลาน” อรีกครนัรงทรีที่เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล บนันทขกเรสืที่อง
“ความนลาสะพรขงกลนัวของความมสืดสนธิท” ทรีที่เกธิดแกลอนับรามนนัรนมรีความหมาย มนันไมลไดข้ถยกระบรุไวข้
อยลางไรกกตาม บางคนกกเสนอวลานรีที่อาจบลงบอกถขงชลวงเวลาอนันยากลทาบากและความมสืดทรีที่จะเกธิดแกล
เชสืรอสายของอนับรามในอรีกหลายพนันปรีตลอมา คทาทรีแที่ ปลวลา ความหวาดกลนว (อาอภีมอวร์) มรีความหมาย

วลา ‘ความกลนัว’ หรสือ ‘ความหวาดหวนันที่ ’ ไมลวาล ในกรณรีใด ขณะทรีที่อนับรามตกอยยใล นนธิมธิตแบบครขงที่
หลนับครขงที่ ตสืที่น มนันกกเปกนความหวาดกลนัวทรีที่บงนั เกธิดขขรนในความมสืด
ปฐก 15:13-16
พระองคค์ตรนสแกผ่อนบรามวผ่า "จงรรจ้แนผ่เถรดวผ่าเชมืนั้อสายของเจจ้าจะเปก็น
คนตผ่างดจ้าวในแผผ่นดรนทมีริ่ไมผ่ใชผ่ของพวกเขาและจะรนบใชจ้พวกนนนนั้ พวกนนนนั้ จะกดขมีริ่ขผ่มเหงพวกเขาสมีริ่
รจ้อยปมี พระเจข้าทรงใหข้ความเขข้าใจเพธิที่มเตธิมแกลอนับรามเกรีที่ยวกนับสธิที่งทรีจที่ ะเกธิดขขรนกนับลยกหลานทรีที่พระองคร
ทรงสนัญญาไวข้แกลเขา คนเหลลานนัรนจะ “เปกนคนตลางดข้าวในแผลนดธินทรีที่ไมลใชลของพวกเขาและจะรนับใชข้
พวกนนัรน พวกนนัรนจะกดขรีที่ขลมเหงพวกเขาสรีที่รข้อยปรี” เมสืที่อเราไดข้มองยข้อนกลนับไป เหกนไดข้ชดนั วลาพระเจข้า
ทรงเปธิดเผยแกลอนับรามถขงคทาพยากรณรทรีที่วาล เชสืรอสายของเขา (นนันที่ คสือ ชนชาตธิอธิสราเอลซขที่งจะบนังเกธิด
มา) จะตกเปกนทาสถขงสรีที่รข้อยปรี เหตรุการณรนร รีถยกบรรยายอยลางละเอรียดในหนนังสสืออพยพ
พระเจข้าตรนัสลลวงหนข้าแกลอนับรามตลอไปวลา 14 เชผ่นกนนเราจะพรพากษาประเทศนนนั้นซขริ่งพวก
เขาจะรนบใชจ้ และตผ่อมาพวกเขาจะออกมาพรจ้อมกนบทรนพยค์สรริ่งของเปก็นอนนมาก อรีกครนัรงทรีที่พระเจข้า
ตรนัสลลวงหนข้าอยลางละเอรียดวลาพระองครจะทรงพธิพากษาอรียธิปตรและนทาพลไพรล ของพระองครออกมา
จากทรีที่นนันที่ พรข้อมกนับทรนัพยรสที่ ธิงของเปกนอนันมาก เหตรุการณรนร รีกลายเปกนจรธิงอยลางแมลนยทาดนังทรีรที่ ะบรุไวข้
ในอพยพ 11:2-3, 12:35-36 รวมถขงสดรุดรี 105:37
15 เจจ้าจะไปตามบรรพบอรอษของเจจ้าโดยผาสอ ก ในเวลาชรามากเจจ้าจะถรกฝนงไวจ้ พระเจข้าทรง
สนัญญาตลออนับรามวลาเขาจะสธิรนชรีวธิตโดยผาสรุกและถยกฝนังไวข้ “ในเวลาชรามาก” ดนังทรีที่ระบรุไวข้ในสดรุดรี
37:37 ผยข้ชอบธรรมสามารถตนัรงตาคอยความตายอนันผาสรุกไดข้ ถขงแมข้วาล เรสืที่องนนัรนอาจถยกมองขข้ามไป
แตลคนมากมายตลอดหลายยรุคสมนัยกกสร นธิ ชรีวธิตในแบบทรีที่ตรงกนันขข้าม แนลทรีเดรียว อนับรามสธิรนชรีวธิตเชลน
นนัรนในวนัยทรีที่แกลหงลอมคสือ 175 ปรี ดย ปฐมกาล 25:7
สรุดทข้ายพระเจข้าทรงสนัญญากนับอนับรามวลา 16 แตผ่ในชนวริ่ อายอทมีริ่สพมีริ่ วกเขาจะกลนบมาทมีริ่นมีริ่อมีกครนนั้ง
เพราะวผ่าความชนริ่วชจ้าของคนอาโมไรตค์ยนงไมผ่ครบถจ้วน" ชนัวที่ อายรุคนในพระคนัมภรีรรนร นันไมลไดข้เหมสือน
กนันทนัรงหมด ในสมนัยของอนับราม ผยข้คนอายรุยนสื กวลา พระคนัมภรีรรบนันทขกวลา มรีสรีที่ชนัวที่ อายรุคนระหวลางเลวรี
กนับโมเสส ณ เวลานนัรน พวกเขาจะออกมาจาก “ประเทศนนัรน” (นนันที่ คสือ อรียธิปตร)
เหตรุผลหนขที่งทรีที่มรีการลลาชข้ากกคสือวลา “ความอยรุตธิธรรมของคนอาโมไรตรยนังไมลครบถข้วน”
พระเจข้าทรงกระททากธิจในแบบทรีที่บางครนัรงเรากกไมลเขข้าใจ พระองครไมลเพรียงจะใหข้มรีประชากรเพธิมที่ พยน
ขขรนในอรียธิปตรเทลานนัรน แตลในความทรงสนัพพนัญญยอนันสมบยรณรแบบของพระองคร “ความอยรุตธิธรรมของ

คนอาโมไรตรยนังไมลครบถข้วน” ดข้วย มรีเวลาอนันถยกตข้องและเหมาะสมทรีที่ชนชาตธิอธิสราเอลจะเขข้าไปอยย ล
แทนคนอาโมไรตร คนอาโมไรตรเปกนพวกทรีที่แตกยลอยออกมาจากคนคานาอนันและอาจเปกนชนชาตธิทรีที่
ชนัวที่ ชข้าทรีที่สรุดดข้วย เมสือที่ ถข้วยแหลงความชนัวที่ ชข้าของพวกเขาเตกมเปรียที่ ม พระเจข้ากกจะทรงขนับไลลพวกเขาออก
ไปดข้วยความยรุตธิธรรมอนันเตกมเปรีที่ยมและยกแผลนดธินนนัรนใหข้แกลเชสืรอสายของอนับราฮนัม บางครนัรงเรากกไมล
เขข้าใจวลาเพราะเหตรุใดพระเจข้าถขงทรงชนักชข้าในการกระททากธิจ แตลในพระประสงครอนันสมบยรณรแบบ
ของพระองคร พระองครกทก รงทราบจนังหวะเวลาอนันถยกตข้องและเหมาะสมทรีที่จะกระททากธิจ
ปฐก 15:17
ตผ่อมาเมมืริ่อดวงอาทรตยค์ตกและคนริ่ามมืด ดรเถรด เตาทมีริ่ควนนพลอผ่งอยรผ่และคบ
เพลรงไดจ้เลมืริ่อนลอยมาทมีริ่ระหวผ่างกลางซมีกสนตวค์เหลผ่านนนั้น เราจทาไดข้วาล อนับรามขอใหข้พระเจข้าทรงยสืนยนัน
พระสนัญญาของพระองครในขข้อ 5-7 พระเจข้าไดข้ทรงสนังที่ ใหข้เขาผลาสนัตวรเหลลานนัรนออกเปกนสองซรีกและ
วางซากพวกมนันบนพสืรนดธินดนังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 9-11 เวลายนังคงเปกนคสืนเดรียวกนันนนัรนอยยเล หมสือนเดธิม
พระเจข้าไดข้ทรงเปธิดเผยแกลอนับรามเพธิมที่ เตธิมในขข้อ 13-16 บนัดนรีรบรธิบทกลนับมาตอนทรีที่พระองครทรง
ประทานหมายสทาคนัญตามทรีที่อนับรามไดข้ขอแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวลาในคสืนเดรียวกนันนนัรน “ดยเถธิด มรีเตาทรีคที่ วนัน
พลรุงล อยยแล ละคบเพลธิงไดข้เลสืที่อนลอยมาทรีที่ระหวลางกลางซรีกสนัตวรเหลลานนัรน” เพสือที่ แสดงใหข้เหกนวลา
พระองครทรงเปกนอรีกฝลายทรีที่ททาพนันธสนัญญากนับอนับราม พระเจข้าจขงเสดกจผลานซรีกสนัตวรเหลลานนัรนทรีที่วางอยยล
บนพสืรนดธิน ในการททาเชลนนนัรน พระองครกทก รงแสดงใหข้เหกนวลาพระองครไดข้ทรงยสืนยนันพนันธสนัญญานนัรน
ทรีที่ทรงกระททากนับอนับรามดนังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 10
“เตาทรีที่ควนันพลรุงล อยย”ล หรสืออยลางนข้อยกกเปกนอะไรทรีที่เหมสือนอยลางนนัรนอาจเปกนสนัญลนักษณรทรีที่
แสดงถขงความทรุกขรยากลทาบากทรีที่อธิสราเอลจะตข้องเผชธิญในอรียธิปตร พระราชบนัญญนัตธิ 4:20 เปรรียบ
ความทรุกขรยากของพวกเขาในอรียธิปตรวาล เปกนเหมสือนกนับเตาเหลกก นอกจากนรีร ทรีนที่ นันที่ พวกเขากกถยก
บนังคนับใหข้ททากข้อนอธิฐซขที่งถยกเผาในเตาดข้วย ดย อพยพ 9:8
วลรี “คบเพลธิง” อาจหมายถขงเสาไฟในเวลาตลอมา สงลาราศรีเชครีนาหร การทรีที่พระเจข้าทรงเปกน
เพลธิงทรีที่เผาผลาญ หรสืออาจหมายถขงพระองครผยข้ทรงเปกนความสวลางกกไดข้ พระคนัมภรีรรไมลระบรุชนัดเจนใน
การประยรุกตรใชข้วลรีนร รี แนลนอนวลาความหมายบางอนันหรสือทรุกอนันขข้างบนอาจใชข้ไดข้หมด ทนัรงนรีรทรงนั นนัรน
การผลานไปของ (หรสือสธิที่งทรีที่ดยเหมสือนเปกน) เตาทรีที่ควนันพลรุลงอยยแล ละคบเพลธิงกกเปกนหมายสทาคนัญของ
พระเจข้าทรีที่ยนสื ยนันแกลอนับรามถขงพนันธสนัญญาของพระองครและพระสนัญญาตลางๆทรีที่มรีอยยใล นพนันธสนัญญา
นนัรน

ปฐก 15:18
ในวนนเดมียวกนนนนนนั้ พระเยโฮวาหค์ทรงกระทนาพนนธสนญญากนบอนบราม
วผ่า "เราไดจ้ยกแผผ่นดรนนมีนั้แกผ่เชมือนั้ สายของเจจ้าแลจ้ว ตนนั้งแตผ่แมผ่นนนั้าอมียรปตค์ไปจนถขงแมผ่นนนั้าใหญผ่ คมือแมผ่นนนั้ายร
เฟรตรส พระเจข้าตรนัสอยลางเฉพาะเจาะจงและละเอรียดมากขขรนเกรีที่ยวกนับเขตแดนของแผลนดธินทรีที่
พระองครทรงสนัญญาวลาจะประทานใหข้แกลเชสืรอสายของอนับราม แมลนร ทาอรียธิปตรนลาจะเปกนแมลนร ทาไนลร ถขง
แมข้วาล บางคนคธิดวลามนันเปกนแมลนร ทาสายหนขที่งทรีที่ไหลผลานระหวลางแผลนดธินทรีที่คนในปนัจจรุบนันคธิดวลาเปกน
อธิสราเอลและอรียธิปตร ทนัรงนรีรทร นังนนัรน สนักวนันหนขงที่ แผลนดธินนนัรนจะยสืดขยายออกไปตนัรงแตลอรียธิปตรไปจนถขง
แมลนร ทายยเฟรตธิส แคลในสมนัยของดาวธิดและซาโลมอนทรีที่อสธิ ราเอลเกสือบมรีอาณาเขตแผลนดธินครอบคลรุม
จนถขงขนาดทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัม ดย 2 ซามยเอล 8:3 และ 1 พงศรกษนัตรธิยร 4:21
แนลนอนวลาความยธิงที่ ใหญลนร นันจะกลายเปกนจรธิงอยลางสมบยรณรสนักวนันหนขที่งเมสือที่ พระเยซยครธิสตรทรง
ประทนับนนังที่ บนบนัลลนังกรของพระองครในยรุคพนันปรี
ปฐก 15:19-21
ทนนั้งแผผ่นดรนของคนเคไนตค์ คนเคนนส คนขนดโมไนตค์ 20 คนฮรตไทตค์
คนเปรรสซมี คนเรฟาอรม 21 คนอาโมไรตค์ คนคานาอนน คนเกอรค์กาชมี และคนเยบอส"
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกกคสือ สนักวนันหนขที่งเชสืรอสายของอนับรามจะครอบครองแผลนดธินนนัรนทรีที่
ขณะนนัรนถยกครอบครองโดยประชาชาตธิเหลลานนัรนทรีที่ระบรุไวข้ พระเจข้าทรงสนัญญาวลาจะประทานแผลน
ดธินนนัรนทนัรงหมดใหข้แกลเชสืรอสายของอนับราฮนัมจนเตกมขนาดอาณาจนักรนนัรน จากขข้อพระคนัมภรีรรอนสืที่ ๆ เรา
ทราบวลานนันที่ จะเกธิดขขรนในชลวงยรุคพนันปรี ถขงแมข้วาล มนันกลายเปกนจรธิงเพรียงชนัวที่ คราวในรนัชกาลของดาวธิด
และซาโลมอนกกตาม
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 16: บททภีที่ 16 มภีเนสืทั้อหาเกภีที่ยวกนับการทภีที่อนับรามและนางซารายไมล่มภี
บจุตรและการทภีที่พวกเขาจนัดการปนัญหาดต้วยตนัวเอง บทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดงนั ตล่อไปนภีทั้ (1) นางซารายมอบ
นางฮาการร์ใหต้แกล่อนับรามในขต้อ 1-3 (2) การไมล่ไวต้หนต้าของนางฮาการร์ทภีที่มภีตล่อนางซารายในขต้อ 4-6
(3) ทยตสวรรคร์ขององคร์พระผยต้เปป็นเจต้าบนัญชาและใหต้คคาสนัญญาแกล่นางฮาการร์ในขต้อ 7-16
ปฐก 16:1
นางซารายภรรยาของอนบรามไมผ่มมีบอตรใหจ้ทผ่าน และนางมมีหญรงสาว
ใชจ้ชาวอมียปร ตค์คนหนขริ่งซขริ่งมมีชมืริ่อวผ่าฮาการค์ สธิบปรีผาล นไปนนับตนัรงแตลพระเจข้าทรงปรากฏแกลอนับรามทรีที่เมสือง
ฮารานและพระสนัญญาเดธิมของพระองครเรสืที่องลยกหลาน กระนนัรนอนับรามและนางซารายกกยนังไมลมรี

บรุตร เราควรหมายเหตรุไวข้วาล หญธิงสาวใชข้ของนางซาราย คสือ ฮาการร เปกนชาวอรียปธิ ตร ทนัวที่ พระคนัมภรีรร
ตลอดทนัรงเลลม อรียธิปตรเปกนสนัญลนักษณรทรีที่แสดงถขงโลก
ในชลวงเวลาแหลงการทดสอบ ความคธิดสงสนัย และความหวนันที่ ใจ อนับรามและนางซารายไดข้
เขข้าไปในอรียธิปตร แมข้มไธิ ดข้ระบรุไวข้อยลางชนัดเจน เราอาจสรรุปไดข้วาล พวกเขาไดข้นางฮาการรมาจากทรีที่นนันที่
หากเปกนเชลนนนัรน ขณะอยยใล นโลก พวกเขากกไดข้รนับอธิทธธิพลซขที่งสรข้างความยรุงล ยากใหข้แกลพวกเขานนับ
แตลนร นันเปกนตข้นมาเปกนระยะเวลานาน
ปฐก 16:2-3
นางซารายจขงพรดกนบอนบรามวผ่า "ดรเถรด บนดนมีพนั้ ระเยโฮวาหค์ไมผ่ใหจ้
ขจ้าพเจจ้ามมีบอตร ขอทผ่านกรอณาเขจ้าไปหาสาวใชจ้ของขจ้าพเจจ้า บางทมีขจ้าพเจจ้าอาจจะไดจ้บอตรโดยนาง"
และอนบรามกก็ฟนงเสมียงนางซาราย
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นางซารายเสนอแนะแกลอนับรามใหข้เขจ้าไปหาสาวใชจ้ของขจ้าพเจจ้า นาง
ซารายไมลเคยเปกนผยข้หญธิงทรีที่มครี วามเชสืที่อจนถขงระดนับทรีที่อนับรามเปกน เหกนไดข้ชนัดวลา นางเรธิที่มอดรนทนไมล
ไหวกนับการรอคอยใหข้พระเจข้าทรงททาตามพระสนัญญาของพระองคร ใหข้เราสนังเกตเพธิมที่ เตธิมวลานางซา
รายกลลาววลา บางทมีขจ้าพเจจ้าอาจจะไดจ้บอตรโดยนาง ทนัรงนรีรทร นังนนัรน นางซารายกกคธิดวลาถขงเวลาแลข้วทรีที่พวก
เขาจะจนัดการปนัญหาดข้วยตนัวเอง การทรีที่นางไมลยธินยอมพรข้อมใจรอคอยองครพระผยข้เปกนเจข้ากกบลงบอกถขง
การขาดความเชสืที่อของนาง การขาดความเชสืที่อนนัรนจะนทามาซขที่งความยรุงล ยากมากมายในภายหลนัง
3 ภายหลนงอนบรามอาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนคานาอนนไดจ้สบร ปมีแลจ้ว นางซารายภรรยาของอนบราม
กก็ยกฮาการค์คนอมียรปตค์สาวใชจ้ของตนใหจ้เปก็นภรรยาของอนบรามสามมีของนาง เหกนไดข้ชดนั วลามนันเปกน
ธรรมเนรียมปฏธิบนัตธิทรีที่ยอมรนับไดข้ทางสนังคมในสมนัยนนัรนทรีที่สามรีภรรยาคยลหนขงที่ จะไดข้ลยกผลานทางสาวใชข้
ของภรรยา อยลางไรกกตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล แมข้วาล มนันเปกนทรีที่ยอมรนับไดข้ทางสนังคม แตลมนนั กก
ไมลใชลวธิธรีของพระเจข้า เราอาจสรรุปไดข้เพธิมที่ เตธิมอรีกวลาอนับรามและนางซารายไดข้ความคธิดนรีรมาขณะอยยล
ในอรียธิปตร หรสือไมลกพก วกเขาอาจไดข้ความคธิดนรีรมาจากเพสืที่อนบข้านชาวคานาอนันของพวกเขา ไมลวาล ใน
กรณรีใด ความคธิดนรีรกมก าจากโลก และไมลไดข้มาจากพระเจข้า
แมข้วาล การมรีภรรยาหลายคนเปกนเรสืที่องทรีที่ยอมรนับไดข้ทางสนังคมในสมนัยพระคนัมภรีรร แตลมนันกกไมล
เคยเปกนพระประสงครอนนั สมบยรณรแบบของพระเจข้าเลย แมข้กระนนัรน นางซารายกกยกนางฮาการร “ใหข้
เปกนภรรยาของอนับรามสามรีของนาง” นรีที่ไมลไดข้หมายความวลานางฮาการรมรีฐานะเทรียบเทลากนับนางซา

ราย แตลนางไดข้รนับอนรุญาตใหข้หลนับนอนกนับอนับรามไดข้เพสือที่ จรุดประสงครอนันแสดงออกชนัดเจนทรีที่จะมรี
บรุตรโดยเขา
ปฐก 16:4
ทผ่านเขจ้าไปหานางฮาการค์ นางกก็ตนนั้งครรภค์ เมมืริ่อนางรรจ้วผ่านางตนนั้งครรภค์
แลจ้ว นางกก็ดรหมรริ่นนายผรจ้หญรงของนางในใจ แผนการของนางซารายไดข้ผล สาวใชข้ของนางมรีบรุตร
โดยอนับราม อยลางไรกกตาม เมสืที่อนางฮาการรรยข้วาล นางตนัรงครรภรโดยอนับรามแลข้ว “นางกกดยหมธิที่นนายผยข้
หญธิงของนางในใจ” นางซารายไมลไดข้คาดหมายเรสืที่องนรีรไวข้มากลอน บนัดนรีรนางฮาการรมองนายผยข้หญธิง
ทรีที่เปกนหมนันของนางดข้วยสายตาดยถยกเหยรียดหยาม นางผยข้เปกนสาวใชข้ผยข้ตทที่าตข้อยสามารถททาสธิที่ งทรีที่นางซา
รายไมลสามารถททาไดข้มาตลอดหลายปรีแหลงชรีวธิตสมรส บนัดนรีรนางซารายเปกนผยข้ทรีที่ถยกเหยรียดหยามโดย
นางฮาการรแลข้ว นางฮาการรแสดงออกถขงความเยลอหยธิงที่ ฝลายเนสืรอหนนัง โดยคธิดวลานางเปกนผยข้หญธิงทรีที่แทข้
จรธิงยธิงที่ กวลานางซาราย
ปฐก 16:5
นางซารายจขงพรดกนบอนบรามวผ่า "ใหจ้ความผรดของขจ้าพเจจ้าตกอยรผ่กนบ
ทผ่านเถรด ขจ้าพเจจ้าใหจ้สาวใชจ้ของขจ้าพเจจ้าไวจ้ในอจ้อมอกของทผ่าน เมมืริ่อนางรรจ้วผ่านางตนนั้งครรภค์แลจ้วนางกก็ด ร
หมรริ่นขจ้าพเจจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาหค์ทรงพรพากษาระหวผ่างขจ้าพเจจ้ากนบทผ่าน" อาจเปกนไดข้วาล
นางซารายแอบคธิดอยยใล นใจวลาปนัญหาทรีที่นางไมลมรีบรุตรนนัรนเปกนเพราะอนับรามเปกนตข้นเหตรุ บนัดนรีรเหกน
ชนัดเจนแลข้ววลาจรธิงๆแลข้วมนันตรงขข้ามกนับทรีที่นางคธิดเลย ไมลวาล ในกรณรีใด นางกกรบนั รยข้ไดข้อยลางถยกตข้องถขง
การชธิงดรีชงธิ เดลนของนางฮาการร
ดนังนนัรน นางซารายจขงไปหาอนับรามและพยดวลา “ใหข้ความผธิดของขข้าพเจข้าตกอยยกล บนั ทลานเถธิด”
ความหมายกกคสือวลา นางมาหาสามรีของนางและพยดวลา “บนัดนรีรปนัญหาของขข้าพเจข้าเปกนปนัญหาของ
ทล่านแลข้ว” แนลนอนวลานรีที่เปกนเหตรุการณรทรีที่สะเทสือนอารมณรจรธิงๆ นรีที่เทลากนับนางซารายพยดวลา “ดยนาง
วางทลาสธิ! ขข้าพเจข้าเปกนทรีที่ดยหมธิที่นในสายตาของนางแลข้ว!” ดข้วยถข้อยคทามากมาย นางซารายกลลาวแกล
อนับรามวลา “คราวนรีรทลานจะททายนังไง” นอกจากนรีร นางยนังโพลลงออกมา (ดข้วยอารมณรอนันขรุลนเคสืองอยลาง
ชนัดเจน) วลา “ขอพระเยโฮวาหรทรงพธิพากษาระหวลางขข้าพเจข้ากนับทลาน” เพราะการขาดความเชสืที่อของ
เขาทนัรงสอง พวกเขาไดข้ททาผธิดพลาดครนัรงสทาคนัญจรธิงๆ พวกเขาไมลสามารถแกข้ไขอะไรไดข้แลข้ว นางซา
รายดข้วยความขนัดเคสืองใจจขงบอกเปกนนนัยวลาถข้าอนับรามไมลยอมททาอะไรสนักอยลางเกรีที่ยวกนับปนัญหานรีร นาง
กกจะขอใหข้พระเจข้าชลวย ชรีวธิตสมรสของพวกเขาตกอยยใล นภาวะวธิกฤตธิจรธิงๆ

ปฐก 16:6
แตผ่อนบรามพรดกนบนางซารายวผ่า "ดรเถรด สาวใชจ้ของเจจ้าอยรผ่ในมมือของ
เจจ้า จงกระทนาแกผ่เขาตามทมีริ่เจจ้าเหก็นควร" เมมืริ่อนางซารายเคมียริ่ วเขก็ญหญรงนนนั้น หญรงนนนั้นจขงหนมีไปใหจ้
พจ้นหนจ้าของนาง อนับรามจขงบอกภรรยาของเขาวลา สาวใชจ้ของเจจ้าอยรผ่ในมมือของเจจ้า จงกระทนาแกผ่เขา
ตามทมีริ่เจจ้าเหก็นควร แมข้นางจะไมลพอใจ แตลนางซารายกกยงนั ตข้องขออนรุญาตอนับรามทรีจที่ ะไลลนางฮาการร
ไปจากบข้านของพวกเขา อนับรามบอกนางซารายใหข้ททาอะไรกกไดข้ทรีที่นางประสงครเกรีที่ยวกนับเรสืที่องนรีร มนัน
คงเปกนชลวงเวลาแหลงอารมณรขมขสืนที่ จรธิงๆ
ในทรีที่สรุดอนับรามจะเปกนพลอคนจรธิงๆแลข้ว แตลบนัดนรีรภรรยาของเขากกไมลพอใจอยลางรรุนแรง
นอกจากนรีร สาวใชข้ผยข้นลาสงสารทรีที่เขข้ามาเกรีที่ยวขข้องกกจะถยกไลลตะเพธิดออกไปพรข้อมกนับบรุตรทรีที่ยงนั ไมลไดข้
เกธิดมาของเขาดข้วย คทาทรีที่แปลวลา เคมียริ่ วเขก็ญ (ออวร์นอวร์) มรีความหมายวลา ‘อยลางรรุนแรง’ ดนังนนัรน นาง
ฮาการรจขงหนรีไป
ปฐก 16:7-9
ทรตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์พบหญรงนนนั้นทมีริ่นนนั้าพอในถรนริ่ ทอรกนนดาร
คมือทมีริ่นนนั้าพอในทางทมีริ่จะไปเมมืองชร รค์ เราคงไดข้แตลจนธิ ตนาการถขงอารมณรทรีที่ขมขสืที่นของนางฮาการร ดข้วย
ความเชสืที่อฟนัง ความจงรนักภนักดรี และการไมลรเยข้ ดรียงสาเลยสนักกะนธิดนางไดข้มรีสลวนรล วมในแผนการของ
นายหญธิงของตน บนัดนรีรเรสืที่องยรุงล ๆทนัรงหมดไดข้กลนับมาเลลนงานนางในทรีที่สรุด นางอยยอล ยลางโดดเดรีที่ยว ตนัรง
ทข้อง และถยกปฏธิเสธ
8 ทรตนนนั้นจขงพรดวผ่า "ฮาการค์สาวใชจ้ของนางซาราย เจจ้ามาจากไหนและเจจ้าจะไปไหน" นาง
จขงทรลวผ่า "ขจ้าพระองคค์หนมีมาใหจ้พจ้นหนจ้าจากนางซารายนายผรจ้หญรงของขจ้าพระองคค์ " สธิที่งทรีที่ปรากฏ
ชนัดเจนกกคสือพระเมตตาของพระเจข้าทรีที่มรีตลอนาง พระองครทรงใชข้ทยตสวรรครองครหนขงที่ มาชลวยเหลสือ
นาง (นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีที่มรีการเอลยถขงพวกทยตสวรรครอยลางตรงๆในพระคนัมภรีรร) ทยตสวรรครองครนร รีมา
พบนางอยยขล ข้างๆนทราพรุระหวลางทางไปเมสืองชยรร์ เมสืองชยรรอยยตล รงพรมแดนของอรียธิปตร เหกนไดข้ชนัดวลานาง
กทาลนังมรุลงหนข้ากลนับบข้าน
9 ทรตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์กลผ่าวแกผ่นางวผ่า "จงกลนบไปหานายผรจ้หญรงของเจจ้า และยอม
อยรใผ่ ตจ้อนานาจของเขา" ทยตสวรรครองครนร รีมขรี ลาวสารอนันลขกซขรงสทาหรนับครุณแมลยงนั สาวผยข้ทรีที่ไมลไดข้แตลงงาน
คนนรีร “จงกลนับไปหานายผยข้หญธิงของเจข้า และยอมอยยใล ตข้อทานาจของเขา” คทาทรีที่แปลวลา ยอมอยรผ่ใตจ้
อนานาจ (ออวร์นอวร์) ในการผนันรยปนรีรมรีความหมายวลา ‘ถลอมตนัว’ ความเยลอหยธิงที่ ของนางฮาการรเปกนสธิที่ง
ทรีที่ททาใหข้เกธิดความยรุงล ยากเขข้าไปใหญล นางถยกสนังที่ ใหข้กลนับไปและถลอมเนสืรอถลอมตนัว

ปฐก 16:10-11
แลจ้วทรตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์กลผ่าวแกผ่หญรงนนนั้นวผ่า "เราจะใหจ้
เชมืนั้อสายของเจจ้าทวมีมากขขนั้น เพราะวผ่าจะมมีคนจนานวนมากมายจนนนบไมผ่ถจ้วน" พระเจข้าทรงสนัญญา
กนับนางฮาการรวาล พระองครจะทรงทวรีคยณเชสืรอสายของนางอยลางมากมายจนถขงขนาดทรีวที่ าล มนันจะนนับ
ไมลถวข้ นเลยเพราะคนจทานวนมหาศาล
11 ทรตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์กลผ่าวแกผ่นางวผ่า "ดรเถรด เจจ้ามมีครรภค์แลจ้วและจะคลอดบอตร
ชายคนหนขริ่ง จะเรมียกชมือริ่ ของเขาวผ่า อรชมาเอล เพราะวผ่าพระเยโฮวาหค์ทรงรนบฟนงความทอกขค์ของเจจ้า
นอกจากนรีร บรุตรของนางจะเปกนบรุตรชายดข้วย นางตข้องตนัรงชสืที่อเขาวลา “อธิชมาเอล เพราะวลาพระเยโฮ
วาหรทรงรนับฟนังความทรุกขรของเจข้า” ชสืที่ออรชมาเอล มรีความหมายตรงตนัววลา ‘พระเจข้าจะทรงสดนับฟนัง’
พระเจข้าทรงไดข้ยธินและเขข้ามาชลวยเหลสือนางฮาการรจรธิงๆ
ประมาณอรีกสธิบสรีที่ปรีตลอมาเมสืที่อนางซาราหรขอใหข้ขนับไลลนางฮาการรและบรุตรชายของนางไป
เสรียอรีกครนัรง พระเจข้ากกทรงสดนับฟนังเสรียงรข้องทยลของสาวใชข้ผยข้นร รีอรีกครนัรงและทรงพธิทนักษรรนักษาชรีวธิตของ
นางและบรุตรไวข้ ดย ปฐมกาล 21:9-10 อธิชมาเอลจะกลายเปกนชนชาตธิทรีที่ยธิงที่ ใหญลจรธิงๆ ชนชาตธิอาหรนับ
ตลางๆจนทรุกวนันนรีรลวข้ นเปกนลยกหลานของอธิชมาเอล
ปฐก 16:12
เขาจะเปก็นคนปผ่า มมือของเขาจะตผ่อสรจ้คนทนนั้งปวงและมมือคนทนนั้งปวง
จะตผ่อสรจ้เขา และเขาจะอาศนยอยรตผ่ รงหนจ้าบรรดาพมีริ่นจ้องของเขา" ทยตสวรรครผยข้นร รีพยากรณรตลอไปอรี
กวลาอธิชมาเอลจะเปกน “คนปลา มสือของเขาจะตลอสยข้คนทนัรงปวงและมสือของคนทนัรงปวงจะตลอสยข้เขา และ
เขาจะอาศนัยอยยตล รงหนข้าบรรดาพรีที่นข้องของเขา” คทาทรีที่แปลวลา คนปผ่า (เปเรหร์) มรีความหมายตรงตนัววลา
'ลาปลา' เหกนไดข้ชนัดวลาอธิชมาเอลจะเตธิบโตเปกนคนทรีที่ดรสือรนัรนและไมลอยยใล ตข้บนังคนับใคร
นลาเศรข้าทรีที่วาล เหตรุการณรนร นันมนักเกธิดขขรนกนับเดกกๆทรีที่ไมลมรีพอล ซขที่งอธิชมาเอลกกจะเปกนเชลนนนัรนใน
ชลวงทรีที่เขาเตธิบโตเปกนวนัยรรุลน วลรีทรีที่พดย ถขงการทรีที่มอสื ของเขาจะตลอสยข้คนทนัรงปวงและมสือของคนทนัรงปวง
จะตลอสยข้เขาอาจสทาเรกจจรธิงในระยะยาว ชนชาตธิอาหรนับทนัรงหลายตลอดหลายศตวรรษทรีที่ผาล นมาเปกนผยข้
ทรีที่ตลอสยข้เพสืที่อปลข้นสะดมและถยกปลข้นสะดมโดยเพสือที่ นบข้านของตน วลรีทรีที่กลลาววลาเขาจะอาศนัยอยยตล รง
หนข้าบรรดาพรีที่นข้องของเขาอาจเปกนคทาพยากรณรทวรีที่ าล ชนอาหรนับเปกนพวกเรล รลอนเหมสือนพวกเบดยอธิน
ทรีที่อาศนัยอยยทล ลามกลางชนชาตธิตลางๆทรีที่อยยใล กลข้เครียง (คนมรีเดรียน คนเอโดม และคนอธิสราเอล) คนเหลลา
นรีรทร นังหมดตลางกกเปกนญาตธิพรีที่นข้องกนันในทางใดทางหนขงที่

ปฐก 16:13-14
นางจขงเรมียกพระนามของพระเยโฮวาหค์ผจ้ตร รนสแกผ่นางวผ่า "พระองคค์
พระเจจ้าผรจ้ทรงทอดพระเนตรขจ้าพระองคค์ " เพราะนางพรดวผ่า "ขจ้าพระองคค์ไดจ้เหก็นพระองคค์ทมีริ่นมีริ่
ผรจ้ทรงทอดพระเนตรขจ้าพระองคค์ดจ้วยหรมือ " นางฮาการรคธิดคข้นชสืที่อทรีที่ใชข้เรรียกพระเยโฮวาหรพระเจข้า
ขขรนเอง นนันที่ คสือ “พระเจข้า พระองครผยข้ทรงทอดพระเนตรขข้าพระองคร” (ลาไฮรอย) วลรีสรุดทข้ายในขข้อ
13 อาจแปลไดข้วาล 'เพราะนางพยดวลา ทรีที่นรีที่ขข้าพระองครไดข้เหกนพระองครผยข้ทรงทอดพระเนตรขข้า
พระองครแลข้วเชลนกนัน' ความหมายทรีที่สสืที่อกกคสือวลานางฮาการรคธิด (ในใจ) วลาทยตสวรรครขององครพระผยข้
เปกนเจข้าทรงเปกนองครพระผยข้เปกนเจข้าเอง บางคนคธิดวลาทยตสวรรครผยข้นร รีจรธิงๆแลข้วคสือ Theophany นนันที่ คสือ
พระเจข้าผยข้ทรงปรากฏในรยปกายทรีมที่ องเหกนไดข้ ความจรธิงทรีที่สทาคนัญกวลากกคสือวลาพระเจข้าทรงเหกนเรา
จรธิงๆ พระองครทรงเหกนสาวใชข้ผยข้นลาสงสารคนนรีรในความทรุกขรใจของนาง
14 เหตอฉะนนนั้นจขงเรมียกชมืริ่อบผ่อนนนั้าวผ่า เบเออลาไฮรอย ดรเถรด อยรรผ่ ะหวผ่างเมมืองคาเดชกนบเมมือง
เบเรด ไมลปรากฏชนัดเจนวลานางหรสือใครสนักคนตนัรงชสืที่อบลอนทราพรุนร รี แตลถขงอยลางไรแลข้ว มนันกกเปกนทรีที่รจยข้ นัก
ในชสืที่อ เบเออลาไฮรอย วลรีนร มรี รีความหมายตรงตนัววลา 'บลอนทราของพระผยข้เปกนผยข้ทรงเหกนขข้าพเจข้า' มนันอยยล
ในปาเลสไตนรตอนใตข้ในพสืรนทรีที่ๆปนัจจรุบนันเรรียกวลาเนเกฟ (Negev)
ปฐก 16:15-16
นางฮาการค์คลอดบอตรชายคนหนขริ่งใหจ้แกผ่อบน ราม อนบรามจขงเรมียกชมืริ่อ
บอตรชายของทผ่านซขริ่งนางฮาการค์คลอดออกมาวผ่า อรชมาเอล 16 เมมืริ่อนางฮาการค์คลอดอรชมาเอลใหจ้แกผ่
อนบรามนนนนั้ อนบรามอายอไดจ้แปดสรบหกปมี นางฮาการรจงข กลนับไปยนังสถานทรีที่ของอนับราม ใหข้กาท เนธิด
บรุตรชายของตน และอนับรามตนัรงชสืที่อเขาวลาอธิชมาเอล อนับรามอายรุ 86 ปรีตอนทรีที่อธิชมาเอลเกธิด เราจทาไดข้
วลาอนับรามอายรุ 75 ปรีตอนทรีที่พระเจข้าทรงสนัญญาครนัรงแรกวลาจะประทานบรุตรชายคนหนขงที่ ใหข้แกลเขาใน
ปฐมกาล 12:1 ดนังนนัรน สธิบเอกดปรีไดข้ผาล นไปแลข้ว หรสือกลลาวอรีกนนัยหนขงที่ กกคสือ หลนังจากรอคอยมา
ประมาณสธิบปรี นางซารายและอนับรามกกจนัดการกนับปนัญหาดข้วยตนัวเองในเรสืที่องของนางฮาการร การ
ตนัดสธินใจครนัรงนนัรนซขที่งเปกนมาจากความประสงครของเนสืรอหนนังจะหลอกหลอนพวกเขาและลยกหลาน
ของพวกเขาตนัรงแตลวนันนนัรนมาจนถขงทรุกวนันนรีร
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 17: ในบทนภีพทั้ ระเจต้าทรงรสืทั้อฟสืนทั้ และรนับรองพนันธสนัญญาของ
พระองคร์ทภีที่ทรงกระทคากนับอนับราม บทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดนังตล่อไปนภีทั้ (1) พระเจต้าทรงรสืทั้อฟสืทั้นพนันธสนัญญา
ของพระองคร์กนับอนับรามในขต้อ 1-6 (2) การเขต้าสจุหนนัตเรรมที่ มภีขนซทั้ ในขต้อ 7-14 (3) ชสืที่อของนางซาราย

ถยกเปลภีที่ยนเชล่นกนัน และอรสอนัคถยกสนัญญาไวต้ในขต้อ 15-22 สจุดทต้าย (4) อนับราฮนัมและชายในครนัวเรสือน
ของเขาเขต้าสจุหนนัตในขต้อ 23-27
ปฐก 17:1
เมมืริ่ออายออนบรามไดจ้เกจ้าสรบเกจ้าปมี พระเยโฮวาหค์ทรงปรากฏแกผ่อนบราม
และตรนสแกผ่ทผ่านวผ่า "เราเปก็นพระเจจ้า ผรจ้ทรงมหรทธรฤทธรธิ์ จงดนาเนรนอยรตผ่ ผ่อหนจ้าเราและเจจ้าจงเปก็นคน
ดมีรอบคอบ สธิบสามปรีไดข้ผาล นไปแลข้ว ไมลมขรี ข้อมยลบอกวลาเกธิดอะไรขขรนในชลวงเวลาดนังกลลาว อนับราม
อาจคธิดเอาเองวลาอธิชมาเอลจะเปกนพระสนัญญาของพระเจข้าทรีที่เปกนจรธิง พระเจข้าทรงเรรียกพระองครเอง
ใหข้อนับรามฟนังดข้วยพระนามหนขที่งซขที่งจนถขงบนัดนรีรยงนั ไมลถยกเอลยถขงในพระคนัมภรีรร
พระนาม พระเจต้าผยต้ทรงมหรทธรฤทธรธ ในภาษาฮรีบรย คสือ เอล ชนัดได มนันมรีความหมายตรงตนัว
วลา 'พระเจข้าผยข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ' นรีที่เปกนครนัรงแรกจากสรีที่สธิบแปดครนัรงทรีที่พระเจข้าทรงเรรียกพระองครเองเชลน
นนัรนในพระคนัมภรีรเร ดธิม พระองครทรงกลลาวคทาบนัญชาหนขที่งแกลอนับรามซขที่งกกใชข้ไดข้กบนั ผยข้เชสืที่อคนใดกกตาม
จนทรุกวนันนรีรดข้วย “จงดทาเนธินอยยตล ลอหนข้าเราและเจข้าจงเปกนคนดรีรอบคอบ” คทาทรีที่แปลวลา คนดมี
รอบคอบ (ทามรยร์ม) มรีความหมายหลายประการไลลตร นังแตล 'ปราศจากตทาหนธิ' ไปจนถขง 'ชอบธรรม'
และ 'สมบยรณรครบถข้วน' วลรีนร อรี าจแปลใหมลไดข้วาล 'จงดทาเนธินตลอหนข้าเราอยลางชอบธรรม' หรสือ 'จง
ดทาเนธินตลอหนข้าเราอยลางปราศจากตทาหนธิ' หรสือ 'จงดทาเนธินตลอหนข้าเราอยลางสมบยรณรพรข้อม' ความ
หมายรวมๆกกคสือวลา พระเจข้าทรงบนัญชา (คทากรธิยา 'จงดทาเนธิน' อยยใล นรยปคทาสนังที่ ) อนับรามใหข้ดทาเนธินตลอ
หนข้าพระองครในความชอบธรรม ความบรธิสรุทธธิธ และการอรุทธิศตนัวทนัรงกายและใจ
คทาวลา perfect ดนังทรีที่แปลในพระคนัมภรีรรฉบนับคธิงเจมสรกแก สดงถขงความหมายนรีรไดข้อยลางถยกตข้อง
เมสืที่อดยจากความหวนันที่ ไหวของอนับรามซขที่งจะถยกกลลาวถขงตลอไปในบทนรีร พระเจข้าอาจกทาลนังทรงเตสือน
สตธิเขาใหข้กลนับมาสยลความเชสืที่ออนันสมบยรณร
ปฐก 17:2
เราจะทนาพนนธสนญญาของเราระหวผ่างเรากนบเจจ้า และจะใหจ้เจจ้าทวมี
มากขขนั้น" พระสนัญญาของพระเจข้าทรีที่จะทนาพนนธสนญญาของเราระหวผ่างเรากนบเจจ้าไมลไดข้มรีเงสืที่อนไขอยยล
บนพระบนัญชาของพระองครในขข้อ 1 พระเจข้าไดข้ทรงททาพนันธสนัญญากนับอนับรามไปกลอนแลข้ว อยลางไร
กกตาม ตรงนรีรพระเจข้ากทาลนังกลลาวซทราหรสือยสืนยนันมนันอรีกครนัรงกนับอนับราม นรีที่เทลากนับวลาพระเจข้าทรงเตสือน
ความจทาอนับรามใหข้ดทาเนธินอยลางคยลควรกนับพระสนัญญาของพระองครทรีที่กระททากนับเขา คทาทรีแที่ ปลวลา ทนา
(นาธาน) มรีความหมายกวข้างๆซขที่งอาจสรรุปไดข้ในคทาวลา 'ใหข้' ความหมายตรงนรีรอาจเปกนไดข้วาล พระเจข้า
กทาลนังจะสถาปนาหรสือเรธิที่มทรีที่จะททาใหข้พนันธสนัญญาของพระองครทรีที่ททากนับอนับรามสทาเรกจ บรธิบททรีที่ตาม

มากลลาวชนัดเจนวลาอนับรามกทาลนังจะไดข้รนับบรุตรแหลงพระสนัญญาของตนแลข้ว นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีพที่ ระเจข้า
ทรงประกาศวลาพระองครจะใหข้อนับรามทวรีมากขขรน พระสนัญญานรีรมรีแกลชายชราอายรุเกข้าสธิบเกข้าปรีคน
หนขที่งผยข้ซขที่งยนังไมลเคยมรีบรุตรกนับภรรยาของตนเลย
ปฐก 17:3-5
อนบรามกก็ซบหนจ้าลงถขงดรนและพระเจจ้าทรงมมีพระราชปฏรสนนถาร
กนบทผ่านวผ่า 4 "สนาหรนบเรา ดรเถรด นมีริ่เปก็นพนนธสนญญาของเรากนบเจจ้า และเจจ้าจะเปก็นบรดาของ
ประชาชาตรมากมาย ขณะทรีที่พระเจข้าทรงยสืนยนันพนันธสนัญญาของพระองครตลอไป อนับรามกกซบหนข้าลง
ถขงดธิน แนลนอนทรีที่อนับรามจะเปกนบธิดาไมลเพรียงของชนชาตธิอธิสราเอลทรีที่จะมาเทลานนัรน แตลของชนชาตธิ
อาหรนับทนัรงหลาย คสือ ชาวเตธิรกร ผลานทางอธิชมาเอล และชนชาตธิอสืที่นๆผลานทางบรุตรทนัรงหลายของนาง
เคทยราหรดข้วย ในฝลายวธิญญาณเขาจะกลายเปกนบธิดาของคนทนัรงปวงทรีจที่ ะเชสืที่อในภายหลนังดข้วย
5 ชมือริ่ ของเจจ้าจะไมผ่เรมียกวผ่า อนบราม อมีกตผ่อไป แตผ่เจจ้าจะมมีชมืริ่อวผ่า อนบราฮนม เพราะเราจะ
กระทนาใหจ้เจจ้าเปก็นบรดาของประชาชาตรมากมาย พระเจข้าทรงเปลรีที่ยนชสืที่อของอนับราม อนับรามมรีความ
หมายวลา 'บธิดาผยข้ถยกยกชย' อยลางไรกกตาม ชสืที่อใหมลของเขา อนับราฮนัม มรีความหมายตรงตนัววลา 'บธิดาของ
ชนเปกนอนันมาก' แนลนอนทรีที่อบนั ราฮนัมจะกลายเปกนบธิดาของหลายประชาชาตธิจรธิงๆ
ปฐก 17:6-8
เราจะกระทนาใหจ้เจจ้ามมีลรกดกทวมีมากขขนั้น เราจะกระทนาใหจ้เจจ้าเปก็นชน
หลายชาตร กษนตรรยหค์ ลายองคค์จะเกรดมาจากเจจ้า นรีที่เปกนครนัรงทรีที่สรีที่แลข้วทรีพที่ ระเจข้าทรงกลลาวซทราพนันธ
สนัญญาของพระองครกบนั อนับราฮนัม แตลละครนัรงมรีรายละเอรียดใหมลๆถยกเพธิมที่ เขข้าไป อรีกครนัรงทรีที่ดงนั ทรีที่ไดข้สสืที่อ
ไวข้กลอนหนข้านรีร พระเจข้าทรงสนัญญาวลาพระองครจะททาใหข้เขา “มรีลยกดกทวรีมากขขรน และเราจะกระททา
ใหข้เจข้าเปกนชนหลายชาตธิ และกษนัตรธิยรหลายองครจะเกธิดมาจากเจข้า” อนับราฮนัมจทาเปกนตข้องมรีความเชสืที่อ
เพสืที่อทรีที่จะเชสืที่อพระสนัญญาดนังกลลาว ในฐานะเปกนชายชราอายรุเกข้าสธิบเกข้าปรี เขายนังไมลมบรี รุตรสนักคนจาก
ภรรยาของตน บนัดนรีรพระเจข้าตรนัสวลาเขาจะ “มรีลยกดกทวรีมากขขรน”? คทากลลาวนรีรกลายเปกนจรธิงในชนัวที่ ลยก
หลานของเขา แนลนอนทรีที่กษนัตรธิยรหลายองครไดข้กาท เนธิดมาจากเชสืรอสายของอนับราฮนัม ตนัรงแตลซาอยลไป
จนถขงเศเดครียาหร แนลนอนทรีที่กษนัตรธิยรผยข้ยธิงที่ ใหญลทสรีที่ รุดคสือ พระครธิสตร อยลางไรกกตาม ดนังทรีจที่ ะระบรุในไมล
ชข้า อนับราฮนัมอาจรยสข้ ขกสนับสนเกรีที่ยวกนับวลาพระเจข้าจะทรงททาใหข้พระสนัญญาของพระองครเปกนจรธิงผลาน
ทางผยข้ใด
7 เราจะตนนั้งพนนธสนญญาของเราระหวผ่างเรากนบเจจ้าและเชมืนั้อสายของเจจ้าทมีริ่มาภายหลนงเจจ้า
ตลอดชนริ่วอายอของเขาใหจ้เปก็นพนนธสนญญานรรนน ดรค์ เปก็นพระเจจ้าองคค์เดมียวแกผ่เจจ้าและเชมืนั้อสายของเจจ้า

ทมีริ่มาภายหลนงเจจ้า นอกจากนรีร พนันธสนัญญาซขที่งพระเจข้าทรงกระททานนัรนจะตนัรงมนันที่ คงระหวลางพระองคร
กนับเชสืรอสายของเขาตลอดไปเปกนนธิตยร พระเยโฮวาหรทรงสนัญญาวลาจะเปกนพระเจข้าของเขาและเชสืรอ
สายของเขาตลอดไปเปกนนธิตยร
8 เราจะใหจ้แผผ่นดรนทมีริ่เจจ้าอาศนยอยรผ่เปก็นคนตผ่างดจ้าวนมีนั้ คมือบรรดาแผผ่นดรนคานาอนนแกผ่เจจ้าและ
เชมืนั้อสายของเจจ้าทมีริ่มาภายหลนงเจจ้าใหจ้เปก็นกรรมสรทธรธิ์นรรนนดรค์ และเราจะเปก็นพระเจจ้าของพวกเขา"
นอกจากนรีร พระเจข้าทรงสนัญญาอรีกครนัรงวลาจะยกแผลนดธินนนัรนทรีที่อนับราฮนัมเปกนคนตผ่างดจ้าวใหข้แกลอนับรา
ฮนัมและเชสืรอสายของเขา คทาทรีแที่ ปลวลา คนตผ่างดจ้าว (มากยวรร์) มรีความหมายวลา 'ผยข้สนัญจร' แนลนอนทรีมที่ นัน
ชวนใหข้ระลขกถขงฮรีบรย 11:13 ทรีที่มรีบอกไวข้วาล อนับราฮนัมและนางซาราหร “ไดข้ยอมรนับวลาเขาทนัรงหลายเปกน
คนตลางดข้าวและเปกนผยข้สนัญจรอยยใล นแผลนดธินโลก” แมข้กระนนัรน พระเจข้ากกทรงสนัญญาวลาจะยกแผผ่นดรน
(ฮาเอเรทซร์) นนัรนใหข้แกลอนับราฮนัมและเชสืรอสายของเขา
เกรงวลาจะมรีขข้อสงสนัย แผลนดธินนนัรนคสือ คานาอนันและตลอมาเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อปาเลสไตนร มนัน
ถยกยกใหข้แกลเชสืรอสายของอนับราฮนัมแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวลานนันที่ ไมลใชลอธิชมาเอลหรสือลยกหลานของเขา เชสืรอ
สายทรีที่ทรงสนัญญาไวข้นร นันยนังไมลถสือกทาเนธิดขขรนมา นอกจากนรีร พระสนัญญาเรสือที่ งแผลนดธินนนัรนทรีที่จะถยกยก
ใหข้แกลเชสืรอสายของอนับราฮนัมกก “เปกนกรรมสธิทธธิธนธิรนันดรร” ดข้วย อรีกครนัรงทรีที่พระเจข้าทรงสนัญญาวลาจะเปกน
พระเจข้าของพวกเขาตลอดไปเปกนนธิตยร พระเจข้าทรงยกแผลนดธินนนัรนใหข้แกลพวกยธิว พระสนัญญานนัรนไมล
เคยถยกยกเลธิกเลย!
ปฐก 17:9-14
พระเจจ้าตรนสแกผ่อนบราฮนมวผ่า "เหตอฉะนนนั้นเจจ้าและเชมืนั้อสายของเจจ้า
ทมีริ่มาภายหลนงเจจ้าตลอดชนริ่วอายอของพวกเขาจะรนกษาพนนธสนญญาของเรา 10 นมีริ่เปก็นพนนธสนญญาของ
เราซขริ่งเจจ้าจะรนกษาระหวผ่างเรากนบเจจ้าและเชมืนั้อสายของเจจ้าทมีริ่มาภายหลนงเจจ้า คมือเดก็กผรชจ้ ายทอกคนใน
ทผ่ามกลางพวกเจจ้าจะเขจ้าสอ หนนต 11 เจจ้าจะเขจ้าสอ หนนตตนดหนนงหอจ้มปลายองคชาตของเจจ้า และมนนจะ
เปก็นหมายสนาคนญแหผ่งพนนธสนญญาระหวผ่างเรากนบเจจ้า 12 ผรชจ้ ายทมีริ่มมีอายอแปดวนนจะเขจ้าสอ หนนตใน
ทผ่ามกลางพวกเจจ้า เดก็กผรจ้ชายทอกคนตลอดชนริ่วอายอของพวกเจจ้า ผรชจ้ ายทมีริ่เกรดในบจ้านหรมือเอาเงรนซมืนั้อมา
จากคนตผ่างดจ้าวใดๆซขริ่งมรใชผ่เชมืนั้อสายของเจจ้า หมายสทาคนัญหรสือสนัญลนักษณรแหลงพนันธสนัญญานนัรนทรีที่
พระเจข้าทรงกระททากนับอนับราฮนัมกกคสือ การเขข้าสรุหนนัตของอนับราฮนัมและผยข้ชายทรุกคน (ทรีที่อายรุแปดปรี
และมากกวลานนัรน) ในครนัวเรสือนของเขา ธรรมเนรียมปฏธิบนัตธินร รีจะตข้องถยกถสือรนักษาไวข้โดย “เชสืรอสาย
ของเจข้าทรีที่มาภายหลนังเจข้า”

13 ผรชจ้ ายทมีริ่เกรดในบจ้านของเจจ้าและผรจ้ชายทมีริ่เอาเงรนซมืนั้อมาจนาเปก็นตจ้องเขจ้าสอ หนนต และพนนธ
สนญญาของเราจะอยรผ่ทมีริ่เนมืนั้อของเจจ้า เปก็นพนนธสนญญานรรนนดรค์ 14 เดก็กผรจ้ชายทมีริ่มรไดจ้เขจ้าสอ หนนต คมือผรทจ้ มีริ่
มรไดจ้เขจ้าสอ หนนตตนดหนนงหอจ้มปลายองคชาตของเขา ชมีวรตนนนั้นจะถรกตนดขาดจากชนชาตรของเขา เขาไดจ้
ละเมรดพนนธสนญญาของเรา"
มรีหลายความเหกนตามมา (1) เรสือที่ งการเขข้าสรุหนนัตนรีรมรีขร นข ประมาณสธิบหข้าปรีหลนังจากทรีที่อนับรา
ฮนัมเชสืที่อพระเจข้าและมนันถยกนนับวลาเปกนความชอบธรรมแกลเขา (ปฐมกาล 15:6) โรม 4 กลลาวชนัดเจนวลา
อนับราฮนัมถยกนนับวลาเปกนคนชอบธรรม (นนันที่ คสือ ถยกชลวยใหข้รอด) เมสืที่อเขาเชสืที่อพระเจข้าในปฐมกาล 15:6
การเขข้าสรุหนนัตของเขาไมลเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับความรอด (2) การเขข้าสรุหนนัตของเขาเปกน “หมาย
สทาคนัญแหลงพนันธสนัญญาระหวลางเรากนับพวกเจข้า” คทาทรีที่แปลวลา หมายสนาคนญ (โอวธร์) มรีความหมายวลา
'หมายสทาคนัญ' การเขข้าสรุหนนัตเปกนหมายสคาคนัญ หรสือ 'ตราประทนับ' อยลางหนขงที่ (โรม 4:11) ของความ
ชอบธรรมทรีที่เขามรีอยยแล ลข้ว มนันกลายเปกนสนัญลนักษณรอยลางหนขที่งของพนันธสนัญญาทรีที่พระเจข้าทรงกระททา
กนับอนับราฮนัมและลยกหลานของเขาทรีที่เกธิดมาภายหลนังเขา ดย ความเหกนเกรีที่ยวกนับโรม 4:11
ปฐก 17:15-16
และพระเจจ้าตรนสแกผ่อนบราฮนมวผ่า "สนาหรนบซารายภรรยาของเจจ้า เจจ้า
จะไมผ่เรมียกชมืริ่อนางวผ่า ซาราย แตผ่จะเรมียกชมือริ่ นางวผ่า ซาราหค์ นอกจากนรีร พระเจข้าทรงประกาศวลาชสืที่อ
ของนางซารายจะตข้องถยกเปลรีที่ยนดข้วย นางจะไมลถยกเรรียกวลาซารายอรีกตลอไปซขที่งหมายความวลา 'เจข้า
หญธิง' แตลบนัดนรีรนางจะมรีชสืที่อวลา ซาราหร์ ความแตกตลางกกคสือวลา บนัดนรีรนางไดข้ถยกเลสืที่อนขนัรนแลข้ว ซาราหร์มรี
ยศศนักดธิธสยงกวลาซาราย มนันอาจเปรรียบไดข้กบนั ดนัชเชส พระราชธินรี หรสือทลานสรุภาพสตรรีในความหมายทรีที่
สยงทรีที่สรุดซขที่งแตกตลางจากแคลเจข้าหญธิงองครหนขงที่
16 เราจะอวยพรแกผ่นางและใหจ้บอตรชายคนหนขริ่งแกผ่เจจ้ากนบนางดจ้วย ใชผ่ เราจะอวยพรนาง
นางจะเปก็นมารดาของชนหลายชาตร กษนตรรยขค์ องชนหลายชาตรจะมาจากนาง" พระเจข้าตรนัสอยลาง
เฉพาะเจาะจงวลาพระองครจะทรงอวยพรนาง และประทานบรุตรชายคนหนขที่งใหข้แกลอนับราฮนัมซขที่งจะ
เกธิดมาจากนางดข้วย เชลนเดรียวกนับอนับราฮนัม นางจะกลายเปกนมารดาของหลายประชาชาตธิและ
กษนัตรธิยรหลายองครจะเกธิดมาจากนาง
ปฐก 17:17-18
ดนงนนนั้นอนบราฮนมจขงซบหนจ้าลงหนวเราะครดในใจของทผ่านวผ่า "ชายผรจ้
มมีอายอหนขริ่งรจ้อยปมีจะใหจ้กนาเนรดบอตรไดจ้หรมือ ซาราหค์ผจ้มร มีอายอไดจ้เกจ้าสรบปมีแลจ้วจะคลอดบอตรหรมือ" บาง
คนเสนอทนัศนะทรีที่วาล อนับราฮนัมหนัวเราะดข้วยความชสืที่นชมยธินดรี อยลางไรกกตาม บรธิบทกกดยเหมสือนบลงบอก

วลาการหนัวเราะของเขานนัรนแสดงถขงความไมลเชสืที่อ จะเปกนไปไดข้อยลางไรทรีที่ชายอายรุเกสือบรข้อยปรีและ
ภรรยาอายรุเกข้าสธิบปรีของเขาจะมรีบรุตรไดข้? แมข้วาล อนับราฮนัมเปกนชายทรีมที่ รีความเชสืที่อยธิงที่ ใหญล แตลดยเหมสือน
วลาดข้วยความอลอนแอของความเปกนมนรุษยร เขาจขงเลธิกหวนังในพระสนัญญาเดธิมของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตลอ
เขาไปแลข้ว
18 อนบราฮนมทรลพระเจจ้าวผ่า "โอ ขอใหจ้อชร มาเอลมมีชมีวรตอยรผ่ตผ่อพระพนกตรค์ของพระองคค์ " อนับ
ราฮนัมกลนับเสนอตลอพระเจข้าวลา โอ ขอใหจ้อรชมาเอลมมีชมีวรตอยรตผ่ ผ่อพระพนกตรค์ของพระองคค์ ขณะนนัรนอธิ
ชมาเอลกกอายรุสธิบสามปรีแลข้ว แมข้วาล มธิไดข้เปกนบรุตรแหลงพระสนัญญา แตลเขากกยนังเปกนบรุตรของอนับราฮนัม
แนลนอนวลาเขาเปกนดนังที่ แกข้วตาดวงใจของบธิดาของเขา ดนังนนัรน อนับราฮนัมจขงขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรง
ประทานพระพรทรีที่ทรงสนัญญาไวข้นร นันแกลอธิชมาเอล
ปฐก 17:19
พระเจจ้าตรนสวผ่า "ซาราหค์ภรรยาของเจจ้าจะคลอดบอตรชายคนหนขริ่ง
แกผ่เจจ้าเปก็นแนผ่ เจจ้าจะเรมียกชมืริ่อของเขาวผ่า อรสอนค และเราจะตนนั้งพนนธสนญญาของเรากนบเขาและกนบเชมืนั้อ
สายของเขาทมีริ่มาภายหลนงเขาใหจ้เปก็นพนนธสนญญานรรนน ดรค์ กระนนัรน พระเจข้ากกตรนัสชนัดเจนวลานางซา
ราหรจะใหข้กาท เนธิดบรุตรชายคนหนขงที่ แกลอนับราฮนัมและเขาตข้องตนัรงชสืที่อบรุตรนนัรนวลา อรสอนัค ชสืที่อนนัรนมรีความ
หมายตรงตนัววลา 'เสรียงหนัวเราะ' แมข้วาล อนับราฮนัมมรีความเชสืที่อทรีที่อลอนแอลงจนถขงจรุดทรีที่หนัวเราะ แตล
พระเจข้ากกทรงแจข้งใหข้เขาทราบวลา นนันที่ แหละเปกนชสืที่อทรีที่เขาจะตข้องตนัรงใหข้บรุตรของตน บางทรีมนันอาจ
เปกนเครสือที่ งเตสือนใจอนับราฮนัมถขงความอลอนแอในความเชสืที่อของเขากกไดข้
ปฐก 17:20-22
สนาหรนบอรชมาเอลนนนั้นเราไดจ้ฟนงเจจ้าแลจ้ว ดรเถรด เราไดจ้อวยพรเขาและ
จะกระทนาใหจ้เขามมีลรกดกทวมีมากขขนั้นออดมบรรบรรณค์อยผ่างยรริ่ง เขาจะใหจ้กนาเนรดเจจ้านายสรบสององคค์และ
เราจะกระทนาใหจ้เขาเปก็นชนชาตรใหญผ่ชนชาตรหนขริ่ง อยลางไรกกตาม พระเจข้ากกทรงสนัญญากนับอนับราฮนัม
วลาพระองครจะทรงอวยพรอธิชมาเอล โดยททาใหข้เขาทวรีมากขขรนและมรีลยกดกเชลนกนัน เจข้านายสธิบสอง
องครของอธิชมาเอลถยกกลลาวถขงในปฐมกาล 25:12-16
21 แตผ่พนนธสนญญาของเรา เราจะตนนั้งไวจ้กนบอรสอนคซขริ่งซาราหค์จะคลอดใหจ้แกผ่เจจ้าปมีหนจ้าในเวลา
นมีนั้" พนันธสนัญญาทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัมเมสืที่อนานมาแลข้วนนัรนจะตนัรงไวข้กบนั และผลาน
ทางบรุตรทรีที่จะเกธิดมาของเขา นนันที่ คสือ อธิสอนัค นอกจากนรีร นางซาราหรจะใหข้กาท เนธิดเขาแกลอนับราฮนัม “ปรี
หนข้าในเวลานรีร” ดข้วย “เวลานรีร” มรีความหมายวลา 'เวลาทรีที่ถยกกทาหนดไวข้แลข้ว' ในปรีหนข้า พระสนัญญา
ของพระเจข้าจะไมลอยยไล กลลธิบตรงเสข้นขอบฟข้าอรีกตลอไป มนันจะเกธิดขขรนจรธิงในปรีหนข้าแนลๆ

22 พระองคค์มมีพระราชปฏรสนน ถารกนบทผ่านเสรก็จแลจ้ว พระเจจ้ากก็เสดก็จขขนั้นไปจากอนบราฮนม
หลนังจากตรนัสเชลนนนัรนเสรกจ พระเจข้ากกเสดกจจากไป คทาทรีที่แปลวลา “เสดกจขขรนไป” (อาลาหร์) มรีความ
หมาย 'ลอยขขรนไป' พระเจข้าจขงเสดกจกลนับขขรนไปยนังสวรรครตลอหนข้าตลอตาอนับราฮนัม
ปฐก 17:23-27
อนบราฮนมจขงเอาอรชมาเอลบอตรชายของทผ่าน บรรดาคนทนนั้งปวงทมีริ่เกรด
ในบจ้านของทผ่านและบรรดาคนทนนั้งปวงทมีริ่ไดจ้ซมืนั้อมาดจ้วยเงรนของทผ่าน คมือผรชจ้ ายทอกคนทผ่ามกลางคนทมีริ่
อยรใผ่ นบจ้านของอนบราฮนม ใหจ้เขจ้าสอ หนนตตนดหนนงหอจ้มปลายองคชาตของพวกเขาในวนนนนนั้นตามทมีริ่
พระเจจ้าตรนสไวจ้แกผ่ทผ่าน 24 เมมืริ่อทผ่านเขจ้าสอ หนนตตนดหนนงหอจ้มปลายองคชาตของทผ่าน อนบราฮนมมมีอายอ
เกจ้าสรบเกจ้าปมี 25 และอรชมาเอลบอตรชายของทผ่านมมีอายอสบร สามปมีเมมืริ่อเขาเขจ้าสอ หนนตตนดหนนงหอจ้มปลาย
องคชาตของเขา 26 อนบราฮนมและอรชมาเอลบอตรชายของทผ่านเขจ้าสอ หนนตในวนนเดมียวกนน
นนนั้น 27 บรรดาผรชจ้ ายในบจ้านของทผ่าน ทนนั้งทมีริ่เกรดในบจ้านของทผ่านและซมืนั้อมาดจ้วยเงรนจากคนตผ่างดจ้าว
กก็เขจ้าสอ หนนตพรจ้อมกนบทผ่าน
ความเชสืที่อฟนังของอนับราฮนัมกกบลงบอกถขงความเชสืที่อทรีถที่ ยกฟสืร นฟยขร ขนใหมลของเขาในพระสนัญญา
ของพระเจข้า เขาเรธิที่มใหข้ชายทรุกคนในบข้านของเขาเขข้าสรุหนนัตทนันทรีซขที่งรวมถขงตนัวเขาเองและอธิชมาเอ
ลบรุตรชายของเขาดข้วย อนับราฮนัมถยกระบรุอยลางเฉพาะเจาะจงวลามรีอายรุเกข้าสธิบเกข้าปรีและอธิชมาเอลมรีอายรุ
สธิบสามปรี
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 18: บททภีที่สรบแปดของหนนังสสือปฐมกาลบรรยายถซงเหตจุการณร์
สคาคนัญสองเหตจุการณร์ในชภีวรตของอนับราฮนัม: (1) การปรากฏตนัวอภีกครนังทั้ ของพระเจต้าแกล่อนับราฮนัมและ
ซาราหร์เพสืที่อยสืนยนันการตนัทั้งครรภร์อรสอนัคของซาราหร์ในขต้อ 1-15 จากนนัทั้น (2) ในขณะเดภียวกนัน พระเจต้า
กป็ทรงประกาศถซงการพรพากษาลงโทษเมสืองโสโดม ตามมาดต้วยการวรงวอนของอนับราฮนัมเพสือที่ เหป็น
แกล่โลทในขต้อ 16-33
ปฐก 18:1-2
พระเยโฮวาหค์ทรงปรากฏแกผ่เขาทมีริ่ราบของมนมเร และเขานนริ่งอยรผ่ทมีริ่
ประตรเตก็นทค์ในเวลาแดดรจ้อน ไมลมรีการระบรุโดยตรงถขงชลวงเวลาทรีที่จทาเพาะเจาะจงของเหตรุการณร
ตลางๆในบทนรีร อยลางไรกกตาม มนันคงไมลนานนนักนนับตนัรงแตลการปรากฏตนัวของพระเจข้าแกลอนับราฮนัมใน
บททรีที่แลข้ว ในบทนนัรน เหกนไดข้ชนัดวลาอนับราฮนัมอายรุเกข้าสธิบเกข้าปรีโดยจะเขข้าสยลอายรุหนขที่งรข้อยปรีแลข้ว ใน
21:5 เมสืที่ออธิสอนัคเกธิดมาแลข้ว อนับราฮนัมกกอายรุหนขงที่ รข้อยปรีจรธิงๆ ดนังนนัรน เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล

เหตรุการณรนร รีเกธิดขขรนไมลนานเกธินสามเดสือนหลนังจากเหตรุการณรเหลลานนัรนในบททรีที่ 17 สถานทรีที่กคก สือ
“ทรีรที่ าบของมนัมเร” ซขที่งคสือเฮโบรนและเหกนไดข้ชนัดวลามรีหมยลตข้นโอบ๊กอยยทล รีที่นนนัที่ เขานลาจะตนัรงเตกนทรของตน
อยยใล ตข้รลมเงาหมยลตข้นโอบ๊กนนัรน มรีบนันทขกอรีกครนัรงเกรีที่ยวกนับ Theophany นนันที่ คสือ การปรากฏในรยปกาย
มนรุษยรของพระเจข้าหรสืออาจเปกน Christophany (การปรากฏตนัวของพระครธิสตรในรยปกายมนรุษยร
กลอนเสดกจมารนับสภาพมนรุษยรจรธิงๆ) ดข้วยซทรา
2 เขาจขงเงยหนจ้าขขนั้นมองดร และดรเถรด มมีชายสามคนยมืนอยรขผ่ จ้างเขา เมมืริ่อเขาเหก็นทผ่านเหลผ่านนนั้น
จขงวรริ่งจากประตรเตก็นทค์ไปตจ้อนรนบทผ่านเหลผ่านนนั้นและกจ้มหนจ้าของเขาลงถขงดรน ตอนเทรีที่ยงวนัน “มรีชาย
สามคนยสืนอยยขล ข้างเขา” บรธิบททรีมที่ ากลอนหนข้าจะแสดงใหข้เหกนชนัดเจนถขงลนักษณะเฉพาะทรีที่เหนสือ
ธรรมชาตธิและมาจากสวรรครของชายสามคนนรีร อนันทรีที่จรธิง ขข้อความทรีที่ตามมาจะแสดงใหข้เหกนชนัดเจน
วลาหนขที่งในสามคนนรีรคสือพระเยโฮวาหร (ขข้อ 13) หากเราถสือทนัศนะทรีที่วาล พระเยโฮวาหรแหลงพระคนัมภรีรร
เดธิมคสือพระเยซยในพระคนัมภรีรรใหมล สธิที่งทรีที่ถยกบรรยายถขงตรงนรีรกคก อสื Christophany
ดนังนนัรน จขงเหลสือคทาถามทรีที่วาล ‘ชาย’ อรีกสองคนทรีที่เหลสือนรีรคสือใคร ดยเหมสือนวลานรีที่จะเปกนเหตรุผล
ทรีที่รองรนับความเหกนทรีที่มกรี ลลาวไวข้ในฮรีบรย 13:2 เรสืที่องการตข้อนรนับแขกแปลกหนข้า “เพราะวลาโดยการก
ระททาเชลนนนัรน บางคนกกไดข้ตข้อนรนับทยตสวรรครโดยไมลรตยข้ นัว” ความเหกนซขที่งไดข้รนับการดลใจจาก
พระเจข้าในขข้อนนัรนเรรียกชายอรีกสองคนนรีรวาล ‘ทยตสวรรคร’ ขณะเดรียวกนันบางคนกกถสือทนัศนะทรีที่วาล อรีก
สองคนนรีรคสือ อรีกสองพระภาคของตรรีเอกานรุภาพ นนันที่ คสือ พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธและพระบธิดา
อยลางไรกกตาม นนันที่ ดยเหมสือนจะไมลสอดคลข้องกนับฮรีบรย 13:2 นอกจากนรีร หากพระเยซยทรงเปกน
พระเยโฮวาหร พระองครกทก รงเปกนผยข้นทาในเหตรุการณรตลอไปนรีรและไมลใชลพระบธิดาซขที่งดยเหมสือนวลาไมล
เหมาะสม เทลาทรีที่เปกนไปไดข้มากทรีที่สรุด ทนัรงสามคนนรีรคสือ การปรากฏตนัวกลอนเสดกจมารนับสภาพมนรุษยร
ของพระเยซยครธิสตรโดยสมทบดข้วยทยตสวรรครทรีที่ทรงเลสือกไวข้สององคร
วลรีในหนนังสสือฮรีบรยทรีที่กลลาวถขงพวกเขาวลาเปกนทยตสวรรครกไก ดข้รนับการสนนับสนรุนโดยขข้อเทกจ
จรธิงทรีที่วาล องครพระผยข้เปกนเจข้า (พระเยโฮวาหร) ไดข้ปรากฏตนัวแกลอนับราฮนัมกลอนหนข้านนัรนไมลนาน เราจขง
สนันนธิษฐานไดข้วาล อนับราฮนัมจทาพระองครไดข้ นนันที่ จขงอธธิบายไดข้วาล เพราะเหตรุใดอนับราฮนัมถขงใหข้การ
ตข้อนรนับขนับสยข้พระองครถขงขนาดนนัรน อนับราฮนัมตระหนนักถขงสถานะของแขกเหลลานรีรของเขา เขาไมลนลา
จะตอบสนองกนับคนแปลกหนข้าทรีที่เขาไมลรจยข้ นักเลยสนักนธิดซขที่งมาหาเขาทรีที่บข้าน ดนังนนัรนเขา “จขงวธิงที่ จาก
ประตยเตกนทรไปตข้อนรนับทลานเหลลานนัรนและกข้มหนข้าของเขาลงถขงดธิน” เหกนไดข้ชนัดวลาอนับราฮนัมจทาไดข้วาล

อยลางนข้อยแขกคนหนขที่งในสามคนนรีรคสือองครพระผยข้เปกนเจข้า นอกจากนรีร เขายลอมดยออกดข้วยวลาทนัรงสาม
คนนรีรเปกนผยข้ทรีที่มาจากสวรรคร
ปฐก 18:3-5
และพรดวผ่า "เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า ถจ้าบนดนมีนั้ขาจ้ พเจจ้าเปก็นทมีริ่โปรดปราน
ในสายตาของทผ่าน ขอทผ่านโปรดอยผ่าผผ่านไปจากผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านเลย 4 ขจ้าพเจจ้าขอความกรอณาจาก
ทผ่านยอมใหจ้เอานนนั้านรดหนผ่อยมาลจ้างเทจ้าของทผ่าน และใหจ้ทผ่านทนนั้งหลายพนกใตจ้ตจ้นไมจ้เถรด 5 ขจ้าพเจจ้า
จะไปเอาอาหารหนผ่อยหนขริ่งมาใหจ้และขอใหจ้ทผ่านชมืนริ่ ใจเถรด หลนงจากนนนั้นจขงคผ่อยออกเดรนทาง เพราะ
วผ่าทผ่านมายนงผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านแลจ้ว " ทผ่านเหลผ่านนนั้นจขงวผ่า "จงทนาตามทมีริ่เจจ้ากลผ่าวเถรด"
อนับราฮนัมจขงขอรข้องแขกผยข้โดดเดลนทนัรงสามของเขาใหข้อยยตล ลอ เขาเสนอการตข้อนรนับแบบชาว
ตะวนันออกกลางใหข้แกลคนทนัรงสามทนันทรี ความหมายในฮรีบรย 13:2 เรสือที่ งการตข้อนรนับแขกแปลกหนข้า
จรธิงๆแลข้วกกมรีความหมายในเชธิงการมรีอนัชฌาสนัยรนับแขกมากกวลา นนันที่ แหละเปกนสธิที่งทรีที่อนับราฮนัมกระททา
ปฐก 18:6-8
อนบราฮนมรมีบเขจ้าไปในเตก็นทค์หานางซาราหค์และพรดวผ่า "จงรมีบเอาแปจ้ง
ละเอมียดสามถนงมานวดแลจ้วทนาขนมบนเตา" 7 อนบราฮนมจขงวรริ่งไปทมีริ่ฝรงสนตวค์เอาลรกวนวอผ่อนและดมีตนว
หนขริ่งมอบใหจ้ชายหนอผ่มคนหนขงริ่ และเขากก็รมีบปรองเปก็นอาหาร 8 เขาเอาเนย นนนั้านมและลรกวนวซขงริ่ เขาไดจ้
ปรองแลจ้วนนนั้นมาวางไวจ้ตผ่อหนจ้าทผ่านเหลผ่านนนั้น และเขายมืนอยรผ่ขาจ้ งทผ่านเหลผ่านนนั้นใตจ้ตจ้นไมจ้แลจ้วทผ่านเหลผ่า
นนนั้นไดจ้รบน ประทาน
อนับราฮนัมจขงขอใหข้ภรรยาอบขนมปนังสดใหมล เขาเลสือกลยกวนัวอลอนอยลางดรีตนัวหนขงที่ ดข้วยตนัวเอง
และใหข้คนแลลเอาเนสืรอสล วนทรีดที่ รีทรีที่สรุดมาปรรุงเปกนอาหาร ขณะทรีที่แขกทนัรงสามของเขานนังที่ พนักอยยใล ตข้รลมเงา
หมยลตข้นโอบ๊กแหลงมนัมเร อนับราฮนัมกกนทาขนมปนังอบใหมลๆ เนสืรอลยกวนัวอยลางดรี เนย และนมมาวางตลอหนข้า
พวกเขา วลรีทรีที่เอลยถขงการทรีที่อบนั ราฮนัมยสืนอยยขล ข้างพวกเขาใตข้ตข้นไมข้นร นันกกสสืที่อเปกนนนัยวลาเขาเองททาหนข้าทรีที่
เปกนบรธิกรคอยเสธิรฟร พวกเขา นอกจากนรีร นลาสนใจตรงทรีที่วาล แมข้แตลในสภาพ Christophany ทนัรงองคร
พระผยข้เปกนเจข้าเองและทยตสวรรครอรีกสององครทมรีที่ าดข้วยกนันกกรนับประทานอาหารไดข้จรธิงๆ เหกนไดข้ชนัด
วลาเขาทนัรงสามรนับสภาพกายมนรุษยรชนัวที่ คราวสทาหรนับภารกธิจทรีที่คอยอยยเล บสืรองหนข้า
ปฐก 18:9-10
ทผ่านเหลผ่านนนั้นจขงกลผ่าวแกผ่เขาวผ่า "ซาราหค์ภรรยาของเจจ้าอยรผ่ทมีริ่ไหน"
และเขาพรดวผ่า "ดรเถรด อยรใผ่ นเตก็นทค์ " นลาสนใจตรงทรีวที่ าล ทล่านเหลล่านนัทั้น ถามวลา ซาราหค์ภรรยาของเจจ้า
อยรผ่ทมีริ่ไหน เพราะความเทลาเทรียมกนันของทนัรงสามคนนรีร บางคนจขงถสือทนัศนะทรีที่วาล ทนัรงสามคนนรีรเปกน

ตนัวแทนของตรรีเอกานรุภาพ ไมลวาล ในกรณรีใด ผยข้พยดจขงกลายเปกนเอกพจนรและเหกนไดข้ชนัดวลาเปกนพระเย
โฮวาหรดนังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 13
10 ทผ่านจขงกลผ่าววผ่า "เราจะกลนบมาหาเจจ้าแนผ่นอนตามเวลาแหผ่งชมีวรต และดรเถรด ซาราหค์
ภรรยาของเจจ้าจะมมีบอตรชายคนหนขริ่ง" ซาราหค์ไดจ้ฟนงอยรผ่ทมีริ่ประตรเตก็นทค์ซขริ่งอยรผ่ขจ้างหลนงทผ่าน พระเจข้า
ทรงประกาศวลาพระองครจะเสดกจกลนับมาหาอนับราฮนัมอยลางแนลนอนตามเวลาแหลงชรีวธิต และดยเถธิด ซา
ราหรภรรยาของเขาจะมรีบรุตรชายคนหนขงที่ วลรีแรกอาจแปลไดข้ดข้วยวลา ‘เราจะคสืนเวลาแหลงชรีวธิตใหข้แกล
เจข้าเปกนแนล’ เวลาแหผ่งชมีวรต นรีรอาจเปกนสทานวนทรีที่หมายถขงระยะเวลาตนัรงครรภรปกตธิของมนรุษยรคสือ เกข้า
เดสือน การทรีพที่ ระองครเสดกจกลนับมาหาพวกเขาอาจหมายถขงการชรุบชรีวธิตอวนัยวะสสืบพนันธรุรของพวกเขา
หรสือการฟสืร นฟยพละกทาลนังใหข้กบนั ซาราหรสทาหรนับการใหข้กาท เนธิดบรุตรทรีที่แขกงแรงสมบยรณรเมสือที่ ครบ
กทาหนดคลอด ไมลวาล กรณรีใด พระสนัญญาของพระเจข้ากกไมลไดข้อยยหล ลางไกลลธิบอรีกตลอไปแลข้ว จรุดโฟกนัส
ของมนันแคบลงมาอยยทล รีที่ปนัจจรุบนนั แลข้ว
ถขงแมข้วาล กลอนหนข้านนัรนพวกเขาไดข้รอคอย (บางครนัรงกกพรข้อมกนับความเชสืที่อทรีที่หวนันที่ ไหว) เปกน
เวลาถขงยรีที่สธิบสรีที่ปรี แตลเหกนไดข้ชนัดวลาพระเจข้าตรนัสวลาซาราหรจะตนัรงครรภรบรุตรของอนับราฮนัมในไมล่ชต้า เมสือที่
สามเดสือนกลอนหนข้านนัรนใน 17:21 พระเจข้าไดข้บอกพวกเขาแลข้ววลา “เวลานรีรปรีหนข้า” ซาราหรจะคลอด
บรุตรชายคนหนขที่ง เหกนไดข้ชนัดวลาผลานไปสามเดสือนแลข้ว การตนัรงครรภรตข้องใชข้เวลาเกข้าเดสือน พระ
สนัญญานนัรนกทาลนังจะใกลข้เปกนจรธิงแลข้ว ซาราหรซขที่งยสืนอยยหล ลนังประตยเตกนทรไดข้ยธินบทสนทนาทรีที่เกธิดขขรน
ขข้างนอก
ปฐก 18:11-12
อนบราฮนมและซาราหค์กก็มมีอายอแกผ่ชรามากแลจ้ว และนางซาราหค์ตาม
ปกตรของผรจ้หญรงกก็หมดแลจ้ว แมข้ขข้อเทกจจรธิงมรีอยยวล าล ผยข้คนมรีชวรี ธิตอยยหล ลายรข้อยปรีหลนังนทราทลวมกกตาม แตล
อนับราฮนัมและซาราหรกก “มรีอายรุแกลชรามากแลข้ว” วลรีทรีที่กลลาววลา “นางซาราหรตามปกตธิของผยข้หญธิงกก
หมดแลข้ว” กกสสืที่อวลานางไดข้เขข้าสยลวนัยหมดประจทาเดสือนแลข้ว การตนัรงครรภรจขงเปกนไปไมลไดข้ในสายตา
มนรุษยร
12 ฉะนนนนั้ นางซาราหค์จขงหนวเราะในใจพรดวผ่า "ขจ้าพเจจ้าแกผ่แลจ้ว นายของขจ้าพเจจ้ากก็แกผ่ดจ้วย
ขจ้าพเจจ้าจะมมีความยรนดมีอมีกหรมือ" ขณะทรีที่ซาราหรยสืนอยยหล ลนังประตยเตกนทรและไดข้ยธินคทาพยากรณรของ
องครพระผยข้เปกนเจข้า นางกกหนัวเราะและคธิดกนับตนัวเองวลา “ขข้าพเจข้าแกลแลข้ว นายของขข้าพเจข้ากกแกลดข้วย

ขข้าพเจข้าจะมรีความยธินดรีอรีกหรสือ” นางรยวข้ าล ในแบบมนรุษยรแลข้วนางกกแกลเกธินกวลาทรีที่จะมรีความรยสข้ ขกยธินดรี
ในการตนัรงครรภรบรุตร ประคบประหงมเขา และเลรีรยงดยเขาจนเตธิบโตแลข้ว
ปฐก 18:13-14
พระเยโฮวาหค์ตรนสกนบอนบราฮนมวผ่า "ทนาไมนางซาราหค์หนวเราะพรดวผ่า
`ขจ้าพเจจ้าจะคลอดบอตรคนหนขริ่งซขริ่งขจ้าพเจจ้าแกผ่แลจ้วจรรงๆหรมือ' เหกนไดข้ชนัดวลาอนับราฮนัมไมลไดข้ยนธิ ซา
ราหรเพราะวลานาง “หนัวเราะในใจ” แตลพระเจข้าทรงไดข้ยธิน พระองครจงข ทรงเผชธิญหนข้าพวกเขาพรข้อม
กนับคทาถามทรีที่วาล “ททาไมนางซาราหรหนัวเราะพยดวลา `ขข้าพเจข้าจะคลอดบรุตรคนหนขที่งซขงที่ ขข้าพเจข้าแกลแลข้ว
จรธิงๆหรสือ'”
14 มมีสรริ่งใดทมีริ่ยากเกรนไปสนาหรนบพระเยโฮวาหค์หรมือ เมมืริ่อถขงเวลากนาหนดเราจะกลนบมาหาเจจ้า
ตามเวลาแหผ่งชมีวรต และซาราหค์จะมมีบอตรชายคนหนขริ่ง" จากนนัรนพระเจข้ากกทรงขจนัดขข้อสงสนัยใดๆ
เกรีที่ยวกนับสธิที่งทรีที่จะเกธิดขขรนแนลๆโดยตรนัสถามวลา “มรีสที่ ธิงใดทรีที่ยากเกธินไปสทาหรนับพระเยโฮวาหรหรสือ”
แมข้วาล เปกนไปไมลไดข้ในความคธิดมนรุษยรทรีที่นางซาราหรจะตนัรงครรภร แตลมนนั กกไมลยากเกธินไปสทาหรนับ
พระเจข้า แนลทรีเดรียว ไมลมสรี ที่ ธิงใดทรีที่เปกนไปไมลไดข้สทาหรนับพระเจข้า “เวลากทาหนด” ทรีที่วาล นรีรนลาจะเปกนเวลา
ทรีที่พระเจข้าไดข้ประกาศไวข้ใน 17:21 “เวลากทาหนด” พระเจข้าจขงทรงกลลาวซทรากนับอนับราฮนัมอรีกครนัรง
บางทรีเพสืที่อประโยชนรของนางซาราหร วลาพระองครจะ “กลนับมาหาเจข้าตามเวลาแหลงชรีวตธิ และซาราหร
จะมรีบรุตรชายคนหนขงที่ ”
ปฐก 18:15
ดนงนนนั้นนางซาราหค์ปฏรเสธวผ่า "ขจ้าพระองคค์มรไดจ้หนวเราะ" เพราะนาง
กลนว และพระองคค์ตรนสวผ่า "ไมผ่ใชผ่ แตผ่เจจ้าหนวเราะ" นางซาราหรจขงขายหนข้าและตอนนรีรกกก ลนัวแลข้ว
นางจขงถอยและปฏธิเสธวลา “ขข้าพระองครมธิไดข้หวนั เราะ” เพราะนางกลนัว” กระนนัรนพระเจข้ากกยนังทรง
ประจนันหนข้านางดข้วยการหนัวเราะแบบสงสนัยของนางอยยดล รี
ปฐก 18:16-18
บอรอษเหลผ่านนนั้นกก็ลอกขขนั้นจากทมีริ่นนริ่นและมองไปทางเมมืองโสโดม อนบรา
ฮนมไปกนบทผ่านเหลผ่านนนั้นเพมืริ่อตามไปสผ่ง การประชรุมเสรกจสธิรนลงแลข้ว อรีกครนัรงทรีที่แขกของอนับราฮนัมถยก
เรรียกวลา ‘บรุรรุษ’ ถขงแมข้ไมลมรีขข้อสงสนัยเลยวลาสามคนนรีรมาจากสวรรครและอยลางนข้อยคนหนขงที่ เปกน
พระเจข้า แตลเหกนไดข้ชนัดวลาพวกเขาอยยใล นรยปกายมนรุษยร นรีเที่ ปกนหนขที่งในตนัวอยลางทรีที่ชนัดเจนทรีที่สรุดของ
Theophany หรสือ Christophany ในพระคนัมภรีรร ในฐานะเจข้าภาพทรีที่ดรี อนับราฮนัมจขงเดธินไปสล งพวกเขา
กระนนัรน พวกเขากกมองไปทางเมสืองโสโดม

กลรุลมคนจากสวรรครหยรุดปรขกษากนันสนักครยล17 พระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า "เราจะซผ่อนสรงริ่ ซขริ่งเรา
กระทนาจากอนบราฮนมหรมือ นลาสนใจตรงทรีที่วาล (1) พระเยโฮวาหรทรงเปกนหนขที่งในสามคนนรีรอยลางเหกน
ไดข้ชนัด (2) เหกนไดข้ชดนั วลาพระองครทรงทราบแลข้ววลาพระองครจะทรงททาอะไรกนับเมสืองโสโดม (3) แมข้
กระนนัรน พระองครทรงขอคทาแนะนทาจากเพสืที่อนรล วมทางอรีกสองคนของพระองคร บางทรีเขาทนัรงสอง
อาจเปกนมากกวลาพวกทยตสวรรครกไก ดข้ นรีที่จงข เปกนหลนักฐานเพธิมที่ เตธิมทรีวที่ าล จรธิงๆแลข้วทนัรงสามคนนรีรอาจ
เปกนตรรีเอกานรุภาพกกไดข้
18 ดจ้วยวผ่าอนบราฮนมจะเปก็นประชาชาตรใหญผ่โตและมมีกนาลนงมากอยผ่างแนผ่นอน และบรรดา
ประชาชาตรทนนั้งหลายในแผผ่นดรนโลกจะไดจ้รนบพระพรเพราะเขา นลาสนใจตรงทรีวที่ าล พระเยโฮวาหรทรง
ปรขกษากนับเพสืที่อนรล วมทางอรีกสองคนของพระองครและบอกพวกเขาวลาอนับราฮนัมจะกลายเปกน
ประชาชาตธิใหญลโตและชนชาตธิอสืที่นๆทนัรงปวงจะไดข้รนับพระพรในเขา
ปฐก 18:19
เพราะวผ่าเรารรจ้จนกเขา เขาจะสนริ่งลรกหลานและครอบครนวของเขาทมีริ่สมืบ
มา พวกเขาจะรนกษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหค์ เพมืริ่อทนาความเทมีริ่ยงธรรมและความยอตรธรรม
เพมืริ่อพระเยโฮวาหค์จะประทานแกผ่อนบราฮนมตามสรริ่งซขริ่งพระองคค์ไดจ้ตรนสไวจ้เกมีริ่ยวกนบเขา" คทาพยดตลอไป
นรีรชลางลขกซขรงจรธิงๆ พระเจข้าทรงรยจต้ นักอนับราฮนัม พระองครทรงทราบวลาเขาจะบนัญชาลยกหลานและ
ครอบครนัวของเขาใหข้ (1) รนักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหร (2) และกระททาความยรุตธิธรรมและ
การตนัดสธิน พระเจข้าทรงทราบวลาอนับราฮนัมจะททาอะไรไมลเพรียงจากการทรงสนัพพนัญญยของพระองคร
เทลานนัรน แตลจากการเฝข้าดยอนับราฮนัมตลอดหลายปรีดข้วย คทาทรีที่แปลวลา ความยอตรธรรม (เซเดค) เปกนราก
คทาของคทาทรีที่แปลวลา 'ความชอบธรรม' คทาทรีที่แปลวลา การตนดสรน (มรชพนัท) มรีความหมายดข้วยวลา การททา
อยลางยรุตธิธรรม
พระเจข้าทรงทราบวลาอนับราฮนัมจะฝขกสอนลยกหลานของเขาใหข้กระททาสธิที่งทรีที่ถยกตข้องและเปกน
คนยรุตธิธรรม ดข้วยเหตรุนร รีเอง องครพระผยข้เปกนเจข้าจะทรงททาใหข้สที่ธิงทรีที่พระองครไดข้ตรนัสแกลอนับราฮนัมแลข้ว
เกธิดขขรนแกลเขา มรีการวธิเคราะหรอนันทธิที่มแทงของพระเจข้าทรีที่วาล อนับราฮนัมจะฝขกสอนครอบครนัวของเขาทรีที่
จะเกธิดมา นรีที่สสืที่อถขงเหตรุผลทรีที่วาล เพราะเหตรุใดพระเจข้าถขงทรงเลสือกอนับราฮนัมตนัรงแตลแรก พระองครทรง
ทราบวลาเขาจะเปกนพลอแบบไหนในการฝขกอบรมลยกๆของเขาใหข้ประพฤตธิตามอยลางเขา
ปฐก 18:20-22
พระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า "เพราะเสมียงรจ้องของเมมืองโสโดมและเมมืองโก
โมราหค์ดนงมากและเพราะบาปของพวกเขากก็หนนกเหลมือเกรน บทสนทนาของพระเยโฮวาหรกบนั เพสืที่อน

รล วมทางทนัรงสองของพระองครบนัดนรีรยข้อนกลนับมาทรีที่เรสืที่องของเมสืองโสโดมกนับเมสืองโกโมราหรแลข้ว คทา
ทรีที่แปลวลา หนนก (คาบอวร์ด) มรีความหมายวลา 'มรีนร ทาหนนักมาก' กลลาวอรีกนนัยหนขงที่ กกคสือ ความบาปของ
เมสืองโสโดมนนัรนหนนักหนาเหลสือเกธิน พระเจข้าทรงทราบดรีถขงความบาปของพวกเขาและพระองคร
ทรงรยวข้ าล พระองครจะทรงกระททาอะไรเกรีที่ยวกนับมนัน อยลางไรกกตาม เพสืที่อเหกนแกลอนับราฮนัมในการสทาแดง
พระองครเองอยลางยรุตธิธรรมในการตนัดสธิน พระองครจขงทรงททาเปกนเหมสือนวลาจะไตลสวนความบาป
ของเมสืองโสโดม
พระเจข้าจขงทรงประกาศวลาพระองครจะ 21 ลงไปเดมีดี๋ยวนมีนั้ดรวผ่าพวกเขากระทนาตามเสมียงรจ้อง
ทนนั้งสรนั้นซขริ่งมาถขงเราหรมือไมผ่ ถจ้าไมผ่ เราจะรรจ้ " 22 บอรอษเหลผ่านนนั้นหนนหนจ้าจากทมีริ่นนริ่นไปทางเมมืองโสโดม
แตผ่อนบราฮนมยนงยมืนอยรผ่ตผ่อพระพนกตรค์พระเยโฮวาหค์
สธิที่งทรีที่ดยเหมสือนถยกสสืที่อกกคสือวลา เพสือที่ นรล วมทางอรีกสองคนขององครพระผยข้เปกนเจข้าจขงเดธินทางมรุลง
หนข้าไปยนังเมสืองโสโดม อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชนัดวลาองครพระผยข้เปกนเจข้าทรงอยยกล บนั อนับราฮนัมตลอไป คทา
ทรีที่แปลวลา ตผ่อพระพนกตรค์ (พานรยร์ม) มรีความหมายไดข้ดข้วยวลา 'อยยตล ลอหนข้า' ดนังนนัรน เหกนไดข้ชนัดวลาขณะทรีที่
เพสืที่อนรล วมทางสองคนขององครพระผยข้เปกนเจข้ามรุลงหนข้าไปยนังเมสืองโสโดม อนับราฮนัมกกอยยตล ลอพระพนักตรร
พระองครตลอไป จรุดประสงครของอนับราฮนัมจขงเรธิที่มปรากฏชนัดเจน เขาตนัรงใจทรีจที่ ะทยลขอเผสืที่อโลทหลาน
ชายของตน ไมลมรีคทาถามในใจของอนับราฮนัมเลยวลาพระเจข้าจะทรงพบอะไรในเมสืองโสโดมและเมสือง
โกโมราหร นอกจากนรีร ไมลมครี ทาถามในใจเขาเลยวลาพระเจข้าจะทรงกระททาอะไร ดนังนนัรน เขาจขงเรธิที่ม
วธิงวอนตลอพระเจข้า
ปฐก 18:23-25
อนบราฮนมเขจ้ามาใกลจ้ทรลวผ่า "พระองคค์จะทรงทนาลายคนชอบธรรม
พรจ้อมกนบคนชนวริ่ ดจ้วยหรมือ แมข้วาล อนับราฮนัมรยข้วาล โลทหลานชายของตนไดข้ออมชอมในการยข้ายไปอยย ล
ในเมสืองโสโดม แตลเขากกนนับวลาโลทเปกนคนทรีที่ชอบธรรมโดยพสืรนฐาน เขาอาจคธิดวลาโลทเปกนคนชอบ
ธรรมโดยสลวนตนัวและเปกนคนทรีที่มรีฐานะชอบธรรมโดยอาจเชสืที่อพระเจข้าแลข้วเหมสือนกนันกนับเขาใน
15:6 ดนังนนัรนเขาจขงถามพระเจข้าวลา “พระองครจะทรงททาลายคนชอบธรรมพรข้อมกนับคนชนัวที่ ดข้วยหรสือ”
จากนนัรนอนับราฮนัมกกเรธิที่มตลอรองกนับพระเจข้าขณะทรีที่เขาวธิงวอนไปดข้วย
24 บางทมีมมีคนชอบธรรมหจ้าสรบคนในเมมืองนนนั้น พระองคค์จะทรงทนาลายและไมผ่ละเวจ้นเมมือง
นนนั้นเพราะคนชอบธรรมหจ้าสรบคนทมีริ่อยรใผ่ นนนนนั้ ดจ้วยหรมือ อนับราฮนัมอาจมองวลาเมสืองทนัรงหข้าบนทรีรที่ าบ

นนัรนเปกนเมสืองเดรียวภายใตข้ชสืที่อโสโดม หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง หากมรีหข้าสธิบคน (สธิบคนในแตลละหข้า
เมสืองยลอยๆนนัรน) พระเจข้าจะทรงไวข้ชวรี ธิตพวกเขาไหม
อนับราฮนัมขยายความตลอไปวลา 25 ขอพระองคค์อยผ่ากระทนาเชผ่นนมีนั้เลย ทมีริ่จะฆผ่าคนชอบธรรม
พรจ้อมกนบคนชนวริ่ และใหจ้คนชอบธรรมเหมมือนอยผ่างคนชนวริ่ ใหจ้การนนนั้นอยรหผ่ ผ่างไกลจากพระองคค์ ผรจ้
พรพากษาของทนริ่วแผผ่นดรนโลกจะไมผ่กระทนาการยอตรธรรมหรมือ" นลาสนใจตรงทรีวที่ าล อนับราฮนัมรยจต้ นักองคร
พระผยข้เปกนเจข้าอยลางชนัดเจน เขาเสนอความของตนตลอพระเจข้าบนเกณฑรของมธิตรภาพสล วนตนัว เขา
วธิงวอนวลามนันไมลใชลวธิสนัยของพระเจข้าทรีที่จะพธิพากษาลงโทษคนชอบธรรมพรข้อมกนับคนชนัวที่
เหกนไดข้ชนัดวลามรีความสนธิทสนมยาวนานระหวลางอนับราฮนัมกนับพระเจข้า เขาทนัรงสองรยจข้ นักกนันดรี
นนันที่ อาจไมลใชลเรสืที่องนลาแปลกสทาหรนับพระเจข้า แตลมนนั กกเปกนเรสืที่องนลาแปลกสทาหรนับอนับราฮนัม สธิที่งทรีที่ถยก
สสืที่อกกคสือวลาอนับราฮนัมไดข้ใชข้เวลามากมายกนับพระเจข้าในการสามนัคครีธรรมดข้วยการอธธิษฐาน เขาไดข้รจยข้ นัก
องครพระผยข้เปกนเจข้าและรยข้วาล พระองครทรงมรีนธิสนัยเชลนไร
อนับราฮนัมกลลาวทธิรงทข้ายขข้อสนนับสนรุนเบสืรองตข้นของเขาโดยวธิงวอนวลา “ผยข้พธิพากษาแหลงแผลน
ดธินโลกทนัรงสธิรนจะไมลกระททาการยรุตธิธรรมหรสือ” มรีหลายความเหกนทรีที่สมควรกลลาว (1) อนับราฮนัมมอง
วลาพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเปกนผยข้พพธิ ากษาแหลงแผลนดธินโลกทนัรงสธิรน เขาไมลสงสนัยเลยถขงการทรง
ฤทธธิธทร นังสธิรนและการอยยทล รุกหนทรุกแหลงของพระเจข้า (2) คทาทรีแที่ ปลวลา การยอตรธรรม (มรชพนัท) เปกนคทาทรีที่
ปกตธิแลข้วแปลเปกน 'การพธิพากษา' มนันมรีความหมายวลา การพธิพากษาอนันชอบธรรม ดนังนนัรน อนับราฮนัม
จขงถามพระเจข้าตรงๆวลาพระองครจะไมลทรงพธิพากษาอยลางชอบธรรมหรสือ (3) แมข้วาล ดข้วยความเคารพ
ยทาเกรง แตลอนับราฮนัมกกนทาเสนอความของตนตลอพระเจข้าตรงๆ
ปฐก 18:26
พระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า "ถจ้าเราพบคนชอบธรรมในทผ่ามกลางเมมืองโส
โดมหจ้าสรบคน เราจะละเวจ้นทนนั้งเมมืองเพราะเหก็นแกผ่พวกเขา" พระเจข้าทรงรนับรยข้วาล พระองครจะทรง
ละเวข้นสถานทรีที่นร นันเพสือที่ คนชอบธรรมหข้าสธิบคนทรีที่อยยใล นเมสืองนนัรน
ปฐก 18:27-28
อนบราฮนมทรลตอบวผ่า "ดรเถรด กรอณาเถรด ขจ้าพระองคค์มมีเจตนาทรลตผ่อ
องคค์พระผรเจ้ ปก็นเจจ้า ซขงริ่ ขจ้าพระองคค์เปก็นเพมียงผงคลมีดรนและขมีนั้เถจ้า 28 บางทมีคนชอบธรรมหจ้าสรบคน
จะขาดไปหจ้าคน พระองคค์จะทรงทนาลายเมมืองนนนั้นทนนั้งเมมืองเพราะขาดหจ้าคนหรมือ " พระองคค์ตรนสวผ่า
"ถจ้าเราพบสมีสริ่ บร หจ้าคนทมีริ่นนนริ่ เราจะไมผ่ทนาลายเมมืองนนนั้น " อาจเพราะรยข้ตนัวแลข้ววลาเขาพยดตรงกนับ
พระเจข้าเกธินไป บนัดนรีรอนับราฮนัมจขงถลอมตนัวลงโดยเรรียกตนัวเองวลา “ผลคลรีดนธิ และขรีรเถข้า” ถขงกระนนัรน เขา

ยนังทยลขอพระเจข้าตลอไปใหข้ไวข้ชรีวธิตหข้าเมสืองนนัรนเพสืที่อคนชอบธรรมสรีที่สธิบหข้าคน พระเจข้าทรงรนับรยวข้ าล เพสืที่อ
คนชอบธรรมสรีที่สธิบหข้าคน พระองครจะไมลทรงททาลายเมสืองนนัรน
ปฐก 18:29-32
เขายนงทรลตผ่อพระองคค์อมีกครนนั้งวผ่า "บางทมีจะพบสมีริ่สบร คนทมีริ่นนริ่น" และ
พระองคค์ตรนสวผ่า "เราจะไมผ่กระทนาเพราะเหก็นแกผ่สมีริ่สบร คน" 30 เขาทรลตผ่อพระองคค์วผ่า "โอ ขอทรง
โปรดอยผ่าใหจ้องคค์พระผรเจ้ ปก็นเจจ้าทรงพระพรโรธเลย และขจ้าพระองคค์จะกราบทรล บางทมีจะพบ
สามสรบคนทมีริ่นนริ่น" และพระองคค์ตรนสวผ่า "เราจะไมผ่กระทนาถจ้าเราพบสามสรบคนทมีริ่นนริ่น" 31 เขาทรลวผ่า
"ดรเถรด กรอณาเถรด ขจ้าพระองคค์มมีเจตนาทรลตผ่อองคค์พระผรจ้เปก็นเจจ้า บางทมีจะพบยมีสริ่ รบคนทมีริ่นนริ่น " และ
พระองคค์ตรนสวผ่า "เราจะไมผ่ทนาลายเมมืองนนนั้นเพราะเหก็นแกผ่ยมีริ่สบร คน" 32 เขาทรลวผ่า "โอ ขอทรงโปรด
อยผ่าใหจ้องคค์พระผรจ้เปก็นเจจ้าทรงพระพรโรธเลย และขจ้าพระองคค์จะยนงกราบทรลครนนั้งนมีนั้ครนนั้งเดมียว บางทมี
จะพบสรบคนทมีริ่นนนริ่ " และพระองคค์ตรนสวผ่า "เราจะไมผ่ทนาลายเมมืองนนนั้นเพราะเหก็นแกผ่สรบคน"
อนับราฮนัมยนัง 'ตลอรอง' ตลอไปอยลางไมลยอล ทข้อ จากนนัรนเขาวธิงวอนเพสืที่อสามสธิบคน จากนนัรนเพสือที่
ยรีที่สธิบคนและสรุดทข้ายกกสธิบคน พระเจข้าทรงสนัญญาวลาพระองครจะ “ไมลททาลายเมสืองนนัรนเพราะเหกนแกล
สธิบคน”
เรสืที่องทรีที่นลาตลกกกคสือวลา อนับราฮนัมรยวข้ าล ไมลนลาจะมรีคนชอบธรรมสธิบคนในเมสืองนนัรน กระนนัรน เขา
กกหวนังทนัรงๆทรีที่ไมลมรีหวนัง ดนังทรีที่จะถยกระบรุตลอไปโลทยนังมรีบรุตรสาวอยยทล รีที่บข้านสองคน นนันที่ รวมกนับภรรยา
เขาดข้วยกกเปกนสรีคที่ น เขามรีลยกเขยอรีกสองคนดข้วย นนันที่ สสืที่อถขงลยกสาวอรีกสองคนและสามรีของพวกเธอ
นนันที่ รวมเปกนอรีกสรีที่ และอาจมรีมากกวลานนัรน ลยกสาวทรีที่แตลงงานแลข้วสองคนนนัรนอาจมรีลยกๆแลข้ว
ครอบครนัวใกลข้ชธิดของโลทนลาจะมรีอยลางนข้อยสธิบคน กระนนัรนดนังทรีที่เรสืที่องราวทนัรงหมดจะแสดง
ใหข้เหกน ไมลมรีแมข้แตลคนชอบธรรมสธิบคนในเมสืองนนัรนดข้วยซทรา อนับราฮนัมอาจรยวข้ าล โลทไมลมรีอธิทธธิพลและ
คทาพยานชรีวธิตอรีกตลอไปแลข้วไมลเฉพาะกนับครอบครนัวของตนเทลานนัรน แตลกบนั คนในชรุมชนนนัรนดข้วย
เพราะการแสวงหาเงธินของเขา
ปฐก 18:33
เมมืริ่อพระองคค์ทรงมมีพระราชปฏรสนนถารกนบอนบราฮนมจบลงแลจ้ว พระ
เยโฮวาหค์ไดจ้เสดก็จไปและอนบราฮนมกก็กลนบไปทมีริ่อยรผ่ของตน หลนังจาก การมภีพระราชปฏรสนนั ถาร จบลง
องครพระผยข้เปกนเจข้าจขงเสดกจไปตามทางของพระองครและอนับราฮนัมกลนับไปยนังทรีที่อยยขล องตน เหกนไดข้ชนัด
วลาพระเจข้าเสดกจตลอไปยนังเมสืองโสโดม แมข้วาล คนกลางสองคนนนัรนทรีที่พระองครใชข้พพธิ ากษาลงโทษถยก

เรรียกวลาทยตสวรรคร แตลแนลนอนวลาพระองครทรงมรีสลวนรล วมดข้วย ทรีอที่ ยยขล องอนับราฮนัมนลาจะเปกนบข้านใน
เมสืองเฮโบรน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 19: บททภีที่ 19 นคาเสนอผลลนัพธร์อนันนล่าเศรต้าของการกลนับถอยหลนัง
ของโลท อนันทภีที่จรรงพระเจต้าทรงพรพากษาเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์ โลทสยญเสภียบต้านของตน
ธจุรกรจของตน ภรรยาของตน และทภีที่นล่าเศรต้าทภีที่สจุดกป็คสือ ลยกสาวของเขา นอกจากบทเรภียนเหลล่านนัทั้นทภีที่
มภีในประวนัตรศาสตรร์แลต้ว มนันยนังเปป็นบทเรภียนหนซงที่ ของจจุดจบทภีที่นาล่ เศรต้าของชายคนหนซที่งทภีแที่ สวงหา
กคาไรโดยแลกกนับความสนัมพนันธร์ของตนกนับพระเจต้า
บทนภีแทั้ บล่งออกเปป็นสองสล่วน คสือ (1) การทคาลายลต้างเมสืองโสโดมและการชล่วยโลทใหต้พต้น
ในขต้อ 1-29 และ (2) ความบาปและความอนัปยศของโลทในขต้อ 30-38
ปฐก 19:1-3
ทรตสวรรคค์สององคค์มาถขงเมมืองโสโดมในเวลาเยก็น โลทไดจ้นนริ่งอยรผ่ทมีริ่
ประตรเมมืองโสโดม เมมืริ่อโลทเหก็นแลจ้วกก็ลอกขขนั้นไปพบทรตเหลผ่านนนั้นและไดจ้กจ้มหนจ้าของเขาลงถขงดรน ทยต
สวรรครสององครนร รีเหกนไดข้ชนัดวลาเปกน 'บรุรรุษ' สองคนนนัรนทรีมที่ าจากอนับราฮนัมและองครพระผยข้เปกนเจข้าใน
18:22 มรีหลายความเหกนถยกแสดงออกมาเกรีที่ยวกนับการทรีที่โลทนนังที่ อยยทล รีที่ประตยเมสืองโสโดม บางคน
สนันนธิษฐานวลาเขาไดข้กลายเปกนขข้าราชการคนหนขที่งของเมสืองนนัรนแลข้ว โดยอาจเปกนนายกเทศมนตรรี
คนอสืนที่ ๆกกเสนอวลา เมสืที่อดยจากบรธิบททรีที่ตามมา เขากกดทาเนธินกธิจการทรีที่พนักคข้างแรมสทาหรนับนนักทลองเทรีที่ยว
ทรีที่เดธินทางผลานไปมา ไมลวาล ในกรณรีใด เขากกทราบถขงความเสสืที่อมทรามทางศรีลธรรมของเมสืองนนัรน
และการทรีที่ชาวเมสืองโสโดมจะเลลนงานนนักทลองเทรีที่ยวทรีที่ไมลรอยข้ โธิ หนลอธิเหนล
2 แลจ้วเขากลผ่าววผ่า "ดรเถรด เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าขอวรงวอนทผ่านโปรดกรอณาแวะไป
บจ้านผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่าน คจ้างแรมคมืนนมีนั้ ลจ้างเทจ้าของทผ่าน แลจ้วทผ่านจะไดจ้ตมืริ่นแตผ่เชจ้าเดรนทางตผ่อไป" ทรต
เหลผ่านนนั้นกลผ่าววผ่า "อยผ่าเลย แตผ่พวกเราจะคจ้างแรมทมีริ่ถนนในคมืนนมีนั้"
เพราะไมลรจยข้ นักนนักทลองเทรียที่ วสองคนนรีรทรีที่ปรากฏตนัวทรีที่ประตยเมสืองในตอนเยกน ขข้อเสนอของเขา
ทรีที่จะใหข้ทรีที่พนักคข้างแรมอาจเปกนเรสือที่ งเงธินๆทองๆมากกวลาจะเปกนการตข้อนรนับขนับสยข้อยลางแทข้จรธิง ทยต
สวรรครสององครนร รีปฏธิเสธคทาเชธิญชวนของเขา พวกเขาบอกวลาพวกเขาจะพนักแรมทรีที่ถนนตลอดคสืน
นนัรน คทาทรีที่แปลเชลนนนัรน (เรคโฮป) มรีความหมายไดข้ดวข้ ยวลา 'จตรุรนัส' ไมลวาล ในกรณรีใดเขาทนัรงสองกกตร งนั ใจ
ทรีที่จะคข้างคสืนในทรีที่สาธารณะ

ถขงกระนนัรน โลท 3 ไดจ้รบเรจ้าทรตเหลผ่านนนั้นอยผ่างมาก ทรตเหลผ่านนนั้นจขงแวะเขจ้าไปในบจ้านของ
เขา และเขาจขงจนดการเลมีนั้ยงทรตเหลผ่านนนั้น ทนาขนมปนงไรจ้เชมืนั้อและทรตเหลผ่านนนั้นจขงรนบประทาน เขาจนัด
เตรรียมอาหารใหข้แกลพวกเขาและ “ทยตเหลลานนัรนจขงรนับประทาน” นลาสนใจอรีกครนัรงทรีที่วาล ทยตสวรรคร
สององครนร รีรนับประทานอาหารจรธิงๆในขณะทรีที่พวกเขามาเยสือน
ปฐก 19:4-5
แตผ่กผ่อนทมีริ่ทรตเหลผ่านนนั้นเขจ้านอน พวกผรชจ้ ายเมมืองนนนั้นคมือพวกผรชจ้ าย
ชาวเมมืองโสโดม ทนนั้งแกผ่และหนอผ่ม ทอกคนจากทอกสารทรศ มาลจ้อมเรมือนนนนั้นไวจ้ ขณะเดรียวกนัน พวก
ผยข้ชายของเมสืองนนัรนซขที่งไดข้เฝข้าดยแขกสองคนนรีรของโลทกกมาลข้อมบข้านของเขา นลาสนังเกตตรงทรีวที่ าล ชาย
เหลลานนัรนทรีที่มามรี “ทนัรงแกลและหนรุลม” เหกนไดข้ชนัดวลา ชายเหลลานนัรนทรีแที่ กลเกธินกวลาทรีที่จะมรีสลวนรล วมในสธิที่งทรีที่
พวกเขารยวข้ าล จะเกธิดอะไรขขรนแนลๆกกมาดยและสนองตนัณหาของตนขณะทรีที่พวกคนหนรุลมกกสนองตนัณหา
อนันวธิปรธิตของตนเชลนกนัน
5 พวกเขาเรมียกโลทและพรดกนบเขาวผ่า "ผรชจ้ ายเหลผ่านนนั้นซขริ่งมาหาทผ่านคมืนนมีนั้อยรผ่ทมีริ่ไหน จงนนา
เขาเหลผ่านนนั้นออกมาใหจ้พวกเราเพมืริ่อพวกเราจะไดจ้สมสรผ่กบน เขา" พวกรนักรล วมเพศของเมสืองนรีรจขงเรรียก
ใหข้โลทสล งมอบตนัวชายสองคนนนัรนใหข้แกลพวกเขาซขที่งเปกนคนทรีที่พวกเขาเหกนวลาเขข้าไปในบข้านของเขา
คสืนนนัรน “เพสืที่อพวกเราจะไดข้รลวมรยข้กบนั เขา” บรธิบททรีที่ตามมาบอกชนัดเจนวลาพวกเขาไมลสนใจแคลเรสืที่อง
การแนะนทาใหข้รยข้จนัก คทาทรีที่แปลวลา รผ่วมรรจ้ (ยาดา) เปกนคทาทรีใที่ ชข้แทนคทาวลาการมรีเพศสนัมพนันธรไดข้ดข้วย ชาว
เมสืองโสโดมทรีที่เปกนพวกรนักรล วมเพศวางแผนทรีจที่ ะขลมขสืนหมยลแขกสองคนนนัรนของโลท โลททราบ
เรสืที่องนรีรดรี
ปฐก 19:6-8
โลทกก็ออกทางประตรไปหาพวกนนนั้นและปรดประตรหลนงจากทมีริ่เขาออก
ไปแลจ้ว 7 และกลผ่าววผ่า "พมีริ่นจ้องทนนั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าขอวรงวอนทผ่าน อยผ่ากระทนาชนริ่วชจ้าเชผ่นนมีนั้เลย
8 ดรเถรด ขจ้าพเจจ้ามมีบอตรสาวสองคนซขริ่งไมผ่เคยสมสรผ่กบน ชายเลย ขจ้าพเจจ้าขอวรงวอนทผ่าน ขอใหจ้
ขจ้าพเจจ้านนาพวกเธอออกมาใหจ้ทผ่าน ใหจ้ทผ่านกระทนาแกผ่พวกเธอตามทมีริ่เหก็นชอบในสายตาของทผ่าน
เถรด เพมียงแตผ่อยผ่ากระทนาอะไรแกผ่ชายเหลผ่านมีนั้เลย เพราะเหตอวผ่าพวกเขาเหลผ่านมีนั้เขจ้ามาอยรผ่ใตจ้รผ่มชายคา
ของขจ้าพเจจ้า"
เราไดข้เหกนวลาโลทนนัรนกลนับถอยหลนังมากขนาดไหน ดข้วยความเคารพโลทอยลางสยง เขาอาจรยข้
ดรีวาล (1) พวกวธิปรธิตทรีที่ประตยบข้านเขาอาจททากนับครอบครนัวเขารรุนแรงยธิงที่ กวลาเหมสือนทรีที่พวกเขาขยลไวข้ (2)
เขาอาจดยออกวลาแขกสองคนของเขามาจากสวรรครและเปกนหลวงพวกเขามากเปกนพธิเศษ อยลางไร

กกตาม การเสนอลยกสาวพรหมจารรีสองคนของเขาใหข้แกลพวกผยข้ชายทรีที่เขารยวข้ าล เปกนพวกวธิปรธิตผธิดเพศ
เพสืที่อทรีที่จะถยกกระททาอนาจารโดยพวกเขากกเปกนเรสืที่องนลารนังเกรียจจรธิงๆ กระนนัรนเขากกดยเหมสือนเปกนหลวง
ชสืที่อเสรียงในการปกปข้องแขกของตนมากกวลาความดรีงามของครอบครนัวตนัวเอง ทรีที่แยลยงธิที่ ไปกวลานนัรนกก
คสือ ถข้าบข้านของเขาเปกนธรุรกธิจแบบหข้องพนักคข้างคสืน เขากกอาจกลนัววลาชสืที่อเสรียงทางธรุรกธิจของเขาจะมนัว
หมองเพราะการสล งมอบแขกใหข้แกลพวกหสืที่นกามของเมสืองนนัรนกกเปกนไดข้ หากเปกนเชลนนนัรนจรธิง ความ
บาปของเขากกยธิงที่ แยลไปใหญล ในกรณรีดนังกลลาว เขาเตกมใจทรีที่จะเสรียสละลยกสาวของตนเพราะเหกนแกล
ชสืที่อเสรียงทางธรุรกธิจ
อยลางไรกกตาม เปโตรเรรียกโลทวลาเปกน “คนชอบธรรม” และ “จธิตใจทรีที่ชอบธรรม” ของเขา
ใน 2 เปโตร 2:8 เมสืที่อรวมบนันทขกสองตอนนรีรทรีที่ดยเหมสือนขนัดแยข้งเขข้าดข้วยกนัน เราอาจกลลาวไดข้วาล โลท
จรธิงๆแลข้วเปกนคนชอบธรรมคนหนขงที่ ซขที่งไมลเหกนชอบและไมลไดข้รลวมมสือในความบาปของเมสืองนรีร
อยลางไรกกตาม เมสืที่อแรงกดดนันตกลงบนเขาอยลางทรีที่เปกนในคสืนนนัรน เขากกใชข้วธิจารณญาณไดข้แยลเหลสือ
เกธิน เขาอาจรยดข้ ข้วยวลาชาวเมสืองโสโดมจะมรีปฏธิกธิรยธิ าอยลางไรตลอขข้อเสนอของเขา
ปฐก 19:9-11
พวกเขาพรดวผ่า "ถอยไป" และพวกเขาพรดอมีกวผ่า "คนนมีนั้เขจ้ามาอาศนย
อยรผ่และเขาจะมาตนนั้งตนวเปก็นผรจ้พรพากษา บนดนมีนั้เราจะทนาการชนริ่วรจ้ายกนบทผ่านยรริ่งกวผ่าคนเหลผ่านนนั้น " พวก
เขาจขงผลนกคนนนนนั้ โดยแรงคมือโลทนนริ่นเอง และเขจ้ามาใกลจ้เพมืริ่อพนงประตร พวกรนักรล วมเพศของเมสืองนรีร
ตอบกลนับดข้วยความเกรรีรยวกราดพรข้อมกนับขยลโลทวลาจะโดนแรงกวลานรีรหากเขาไมลใหข้ความรล วมมสือกนับ
พวกเขา เหมสือนฝยงมกอบทรีที่บข้าคลนังที่ พวกเขา “จขงผลนักคนนนัรนโดยแรงคสือโลทนนันที่ เอง และเขข้ามาใกลข้
เพสืที่อพนังประตย” ไมลมขรี ข้อสงสนัยเลยวลาโลทเผชธิญกนับวธิกฤตธิหนนักขนาดไหน ณ จรุดนนัรนพระเจข้ากกทรงยสืนที่
มสือเขข้ามาชลวย
10 แตผ่ทรตเหลผ่านนนั้นจขงยมืริ่นมมือออกไปดขงโลทเขจ้ามาในบจ้านและปรดประตร ชาย (ทยตสวรรคร)
สองคนนนัรนดขงโลทกลนับเขข้าไปในบข้าน และปธิดประตยอยลางแรง
จากนนัรนพวกเขา 11 ทนาใหจ้พวกผรชจ้ ายทมีริ่อยรปผ่ ระตรบจ้านนนนนั้ ตาบอดผรนจ้ จ้อยผรใจ้ หญผ่ ดนงนนนั้นพวก
เขาจขงหาประตรจนเหนมืริ่อย การพธิพากษาของพระเจข้าไดข้ตกลงบนคนเหลลานนัรนแลข้ว กระนนัรนพวกเขา
กกยนังไมลรยข้ตนัวอยยดล รี แมข้กระทนังที่ ในความมสืดบอดของตน ดข้วยราคะตนัณหาพวกเขากกยนังพยามยามควาน
หาประตยเพสืที่อเขข้าบข้านของโลทและหาไมลเจอ

ปฐก 19:12-13
ทรตเหลผ่านนนั้นจขงพรดกนบโลทวผ่า "ทมีริ่นมีริ่มมีใครอมีกไหม จงพาบอตรเขย
บอตรชาย บอตรสาว และสรริ่งใดๆของเจจ้าทมีริ่อยรผ่ในเมมืองนมีนั้ออกจากทมีริ่นมีริ่ ขณะทรีที่เกธิดความวรุนล วายโกลาหล
อยยใล นทข้องถนน ทยตสวรรครทรนังสององครกเก รธิที่มพยดกนับโลทตรงๆ หากกลอนหนข้านนัรนเขาสงสนัยวลาแขก
ทนัรงสองนรีรมาจากสวรรครหรสือไมล บนัดนรีรมนันกกไดข้รนับการยสืนยนันแลข้ว พวกเขาซนักถามโลทวลาเขามรีญาตธิ
คนอสืนที่ อรีกไหมในเมสืองนรีร
13 เพราะพวกเราจะทนาลายสถานทมีริ่แหผ่งนมีนั้เพราะวผ่าเสมียงรจ้องของพวกเขาดนงมากยรริ่งขขนนั้ ตผ่อ
พระพนกตรค์พระเยโฮวาหค์ และพระเยโฮวาหค์ทรงสผ่งพวกเรามาทนาลายมนนเสมีย " พวกเขาสนังที่ ใหข้เขาพา
ครอบครนัวออกไปจากเมสืองนรีรเสรีย จรุดประสงครของพวกเขานนัรนชนัดเจน พวกเขาตนัรงใจทรีจที่ ะททาลาย
สถานทรีที่นร นันเสรีย เหตรุผลนนัรนกกงลายๆ “เสรียงรข้องของพวกเขาดนังมากยธิงที่ ขขรนตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร
และพระเยโฮวาหรทรงสลงพวกเรามาททาลายมนันเสรีย” คทาทรีแที่ ปลวลา เสมียงรจ้อง (ทาซาคาหร์) มรีความ
หมายวลา ‘เสรียงรข้องตลอตข้าน’ หรสือ ‘เสรียงรข้องดข้วยความทรุกขร’ สธิที่งทรีที่อาจถยกสสืที่อกกคสือวลา เสรียงรข้องของ
คนเหลลานนัรนทรีที่ถยกขลมขสืนเปกนกธิจวนัตรไดข้ขร ขนไปถขงพระเจข้าแลข้ว ความบาปของเมสืองโสโดมไดข้ขรขนไป
ถขงเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้าแลข้ว วนันพธิพากษาจขงไดข้มาถขงเมสืองทรีที่ชนัวที่ ชข้านรีรแลข้ว ดย 18:20
ปฐก 19:14
โลทจขงออกไปพรดกนบบอตรเขยของเขาซขริ่งไดจ้แตผ่งงานกนบบอตรสาว
ของเขาวผ่า "ลอกขขนั้น เจจ้าจงออกไปจากสถานทมีริ่นมีนั้ เพราะพระเยโฮวาหค์จะทรงทนาลายเมมืองนมีนั้ " แตผ่เขา
กลนบดรเหมมือนอยผ่างผรจ้ทมีริ่ลจ้อเลผ่นบอตรเขยของเขา เหกนไดข้ชนัดวลา ความสนับสนวรุนล วายหนข้าบข้านโลทไดข้
สงบลงเมสือที่ เรธิที่มดขกมากขขรนเรสือที่ ยๆ เขาจขงออกไปนอกบข้านตอนกลางคสืนไปยนังบข้านของลยกสาวสอง
คนทรีแที่ ตลงงานแลข้วของเขาและพยดวลา “ลรุกขขรน เจข้าจงออกไปจากสถานทรีที่นร รี เพราะพระเยโฮวาหรจะ
ทรงททาลายเมสืองนรีร”
พวกบรุตรเขยของเขาไมลรสยข้ ขกประทนับใจ พวกเขาคธิดวลาพลอตาของตนลข้อเลลนครนัรงใหญล อนันทรีที่
จรธิงแลข้ว ความคธิดเรสืที่องการพธิพากษาของพระเจข้าทรีที่จะตกแกลพวกเขาเปกนอะไรทรีที่นลาหนัวเราะสธิรนดรี มรี
สธิที่งหนขที่งทรีที่แนลนอน โลทมรีคทาพยานชรีวธิตทรีที่ไมลเสมอตข้นเสมอปลายตลอหนข้าครอบครนัวของตนเสรียจน
พวกเขาไดข้แตลหนัวเราะเมสืที่อเขามาเตสือนเรสือที่ งการพธิพากษาของพระเจข้า พวกเขาอาจคธิดวลา ‘ตาแกล’ คน
นรีรเพรีรยนสรุดโตลงไปเสรียแลข้วในเรสือที่ งศาสนา โลทจขงกลนับบข้านไป
ปฐก 19:15-16
เมมืริ่อรอผ่งเชจ้าทรตสวรรคค์เหลผ่านนนั้นจขงเรผ่งเรจ้าโลทวผ่า "จงลอกขขนั้น พาภรรยา
ของเจจ้า และบอตรสาวทนนั้งสองของเจจ้า ซขริ่งอยรทผ่ มีริ่นมีริ่ไปเสมีย เกรงวผ่าพวกเจจ้าจะถรกทนาลายพรจ้อมกนบความ

ชนริ่วชจ้าของเมมืองนมีนั้" เมสืที่อฟข้าสางเรธิที่มสวลาง “ทยตสวรรครเหลลานนัรนจขงเรล งเรข้าโลทวลา "จงลรุกขขรน พาภรรยา
ของเจข้า และบรุตรสาวทนัรงสองของเจข้า ซขงที่ อยยทล รีที่นไรีที่ ปเสรีย เกรงวลาพวกเจข้าจะถยกททาลายพรข้อมกนับความ
ชนัวที่ ชข้าของเมสืองนรีร” กระนนัรนโลทกกยนังรรีรอ อาจเปกนไดข้วาล ภรรยาของเขากทาลนังถลวงเวลาอยยล
16 ขณะทมีริ่เขายนงรมีรออยรผ่ ทรตเหลผ่านนนั้นจขงควจ้าจนบมมือเขา มมือภรรยาของเขาและมมือบอตรสาว
ทนนั้งสองของเขา พระเยโฮวาหค์ทรงมมีความเมตตาตผ่อเขา ทรตเหลผ่านนนั้นจขงนนาเขาออกมาและใหจ้เขาอยรผ่
ทมีริ่นอกเมมือง แมข้โลทจะลนังเล แตลทยตสวรรครทรนังสองกกเรล งรนัดโลทกนับครอบครนัวของเขาออกไปนอก
เมสือง เหตรุผลทรีที่สทาคนัญกวลากกคสือ พระเมตตาของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตลอเขา ทยตสวรรครทรนังสองนรีรจะอข้างวลา
ตนไดข้ททาตามทรีที่สนังที่ แลข้วและไมลมครี วามผธิดแลข้วกกไดข้ กระนนัรนพระเมตตาของพระเจข้ากกถยกประทานใหข้
แกลโลทกนับครอบครนัวของเขาอยลางอรุดม พระเมตตาของพระองครคงอยยตล ลอดไปเปกนนธิตยรจรธิงๆ
ปฐก 19:17
ตผ่อมาเมมืริ่อทรตเหลผ่านนนั้นนนาพวกเขาออกมาภายนอกแลจ้ว ทรตพรดวผ่า
"จงหนมีเอาชมีวรตรอด อยผ่าไดจ้เหลมียวหลนงมาดรหรมือพนกอยรผ่ทมีริ่ราบลอผ่มทนนั้งหลาย จงหนมีไปทมีริ่ภรเขาเกรงวผ่า
เจจ้าจะถรกทนาลาย" ทยตสวรรครทรนังสองจขงคะยนัรนคะยอพวกเขาวลา “จงหนรีเอาชรีวธิตรอด อยลาไดข้เหลรียว
หลนังมาดยหรสือพนักอยยทล รรีที่ าบลรุลมทนัรงหลาย จงหนรีไปทรีที่ภยเขาเกรงวลาเจข้าจะถยกททาลาย” เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วาล โลทกนับครอบครนัวของเขาถยกสนังที่ มธิใหข้เหลรียวหลนังมาดย ภรรยาของเขาไมลสนใจคทาบนัญชานรีรจน
ททาใหข้ตข้องแลกดข้วยชรีวตธิ
ปฐก 19:18-20
โลทจขงกลผ่าวแกผ่ทรตเหลผ่านนนั้นวผ่า "โอ เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า อยผ่าใหจ้เปก็น
อยผ่างนนนั้นเลย 19 ดรเถรด ผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านไดจ้รนบพระกรอณาในสายตาของทผ่านและทผ่านมมีความเมตตา
อยผ่างยรริ่ง ซขงริ่ ทผ่านไดจ้สนาแดงตผ่อขจ้าพเจจ้าในการชผ่วยชมีวรตขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าไมผ่สามารถหนมีไปยนงภรเขาไดจ้
เกรงวผ่าสรริ่งชนริ่วรจ้ายจะมาถขงตนวขจ้าพเจจ้าและขจ้าพเจจ้าจะตายเสมีย อาจเพราะดยไมลออกถขงความรรุนแรง
ของการพธิพากษาทรีที่จะตกลงมาแลข้ว และอาจเพราะเขาไดข้หลงรนักโลกปนัจจรุบนันนรีรเสรียแลข้ว โลทจขง
พยายามตลอรองทรีหที่ มายปลายทางทรีที่สบายกวลานรีร บนภยเขาคสือทรีที่ๆลรุงอนับราฮนัมอยยแล ละเปกนทรีที่ๆเขาไดข้
จากมา เขาไดข้รนักโลกและสธิที่งตลางๆของโลกเสรียแลข้ว บางทรีเขาอาจแคลไมลอยากลทาบากลทาบนในการ
เดธินขขรนไปยนังภยเขาทรีที่อยยใล กลข้เครียงกกไดข้
20 ดรเถรด กรอณาเถรด เมมืองนมีนั้อยรใผ่ กลจ้ทมีริ่จะหนมีไปถขงไดจ้และเปก็นเมมืองเลก็ก โอ โปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้า
หนมีไปทมีริ่นนริ่น (เปก็นเมมืองเลก็กๆมรใชผ่หรมือ) และชมีวรตของขจ้าพเจจ้าจะรอด" โลทจขงขอรข้องทรีที่จะหนรีไปยนัง

เมสืองเลกกๆทรีที่อยยใล กลข้เครียง คทาวธิงวอนของเขาทรีวที่ าล “เปกนเมสืองเลกกๆมธิใชลหรสือ” อาจสสืที่อวลาในเมสืองนนัรนทรีที่
เลกกกวลาไมลมครี วามบาปและความวธิปรธิตเหมสือนในโสโดมซขที่งเปกนเมสืองใหญล
ปฐก 19:21-23
ทรตกลผ่าวแกผ่เขาวผ่า "ดรเถรด เรายอมรนบเจจ้าเกมีริ่ยวกนบเรมืริ่องนมีนั้ดจ้วยวผ่าเรา
จะไมผ่ทนาลายลจ้างเมมืองนมีนั้ซขริ่งเจจ้าไดจ้กลผ่าวถขง 22 เจจ้าจงรมีบหนมีไปทมีริ่นนริ่น เพราะเราไมผ่สามารถกระทนา
อะไรไดจ้จนกวผ่าเจจ้าไปถขงทมีริ่นนริ่น" เหตอฉะนนนั้นจขงเรมียกชมืริ่อเมมืองนนนั้นวผ่าโศอารค์ 23 เมมืริ่อโลทเขจ้าไปยนงเมมือง
โศอารค์ ตะวนนกก็ขขนั้นมาเหนมือแผผ่นดรนโลกแลจ้ว ทยตสวรรครทรีที่เปกนตนัวนทาจขงยอมรนับคทาขอของโลท เขา
สนัญญาวลาจะละเวข้นเมสืองเลกกๆนนัรนทรีที่อยยตล ธิดกนันซขงที่ ตลอมามรีชสืที่อวลา โศอารร์ ชสืที่อนรีรมรีความหมายตรงตนัววลา
‘ไมลสทาคนัญ’ หรสือ ‘มรีขนาดเลกก’ เหกนไดข้ชดนั วลามนันเปกนสถานทรีที่เดรียวกนับเมสืองเบลาดนังทรีที่ระบรุไวข้ใน 14:2
พอถขงตอนนนัรน ดวงอาทธิตยรกกก าท ลนังขขรนแลข้วและโลทเขข้าไปในเมสืองโศอารร
ปฐก 19:24-25
ดนงนนนั้นพระเยโฮวาหค์ทรงใหจ้กนามะถนนและไฟจากพระเยโฮวาหค์ตกมา
จากฟจ้าสวรรคค์ลงมาบนเมมืองโสโดมและเมมืองโกโมราหค์ คทาทรีแที่ ปลวลา กนามะถนน (โกฟรรยร์ธ) มรีความ
หมายไมลชนัดเจนในภาษาฮรีบรย ความหมายภาษาอนังกฤษคสือ ซนัลเฟอรรทรีที่ลรุกไหมข้หรสือหธินทรีที่ลรุกไหมข้
อาจเปกนไดข้วาล พระเจข้าทรงใหข้สที่ ธิงนนัรนตกลงมาเหมสือนฝนบนเมสืองโสโดมและเมสืองเหลลานนัรนแหลง
ทรีที่ราบลรุมล อยลางเหนสือธรรมชาตธิ อาจเปกนไดข้ดวข้ ยวลาพระองครทรงททาใหข้เกธิดภยเขาไฟระเบธิดขขรนใน
พสืรนทรีที่นร นันเพสือที่ ททาใหข้ไฟตกจากฟข้า ถขงแมข้วาล ไมลมภรี ยเขาไฟทรีที่ครุไดข้อยยแล ลข้วในเขตแดนนนัรนในปนัจจรุบนัน แตล
หรุบเขาทะเลตายกกเปกนพสืรนทรีที่ๆเปลสือกโลกสนันที่ ไหวไดข้อยยซล ขที่งสามารถปะทรุไดข้อยลางงลายดาย นอกจากนรีร
ขข้อเทกจจรธิงทรีวที่ าล มรี ‘บลอยางมะตอย’ ในพสืรนทรีที่นร นนั (บลอแอสฟนัลทรและปธิโตรเลรียมซขที่งอยยบล นพสืรนผธิว) กกยงธิที่
เพธิที่มความเปกนไปไดข้เรสืที่องการลรุกเปกนไฟ ดนังทรีที่เหกนเปกนภาพชนัดเจนเหลสือเกธินในสงครามอลาวปรี 1991
ปธิโตรเลรียมทรีที่ถยกจรุดใหข้ลรุกเปกนไฟในตะวนันออกกลางกกโหมไหมข้กระหนทที่าไดข้รนรุ แรงจรธิงๆ
ไมลวาล พระเจข้าทรงใหข้ไฟและกทามะถนันตกลงมาจากสวรรครหรสือทรงใชข้ตวนั กลางทรีที่เปกน
ธรรมชาตธิมากกวลา เชลน ภยเขาไฟระเบธิดเพสืที่อททาใหข้หธินและไฟทรีที่ลรุกไหมข้ตกมาเหมสือนฝนลงบนเมสือง
เหลลานนัรนซขที่งจรุดระเบธิดปธิโตรเลรียมของพสืรนทรีที่นร นนั ผลลนัพธรกอก อกมาเหมสือนกนัน เมสืองเหลลานนัรนถยก
ททาลาย บางคนถสือทรรศนะทรีที่วาล เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหรรวมถขงเมสืองตลางๆทรีที่อยยใล กลข้เครียง
จรธิงๆแลข้วเปกนทรีที่ตรนังของทะเลตายในปนัจจรุบนัน หลนังจากการททาลายลข้างของการพธิพากษาของพระเจข้า
พสืรนทรีที่นร นันกกจมลขกลงไปอรีกและกลายเปกนแอลงของทะเลตายในปนัจจรุบนัน พวกคนอาหรนับจนถขงกลอน
หนข้านรีรไมลนานเรรียกมนันวลาทะเลสาบแอสฟนัลทร

25 พระองคค์ทรงทนาลายลจ้างเมมืองทนนั้งหลายเหลผ่านนนั้น บรรดาทมีริ่ราบลอผ่ม ชาวเมมืองทนนั้งปวงและ
สรริ่งทมีริ่งอกขขนั้นมาบนแผผ่นดรน เมสืองอสืที่นๆของทรีที่ราบลรุมล นนัรนเหกนไดข้ชดนั วลารวมถขงเมสืองโสโดม เมสืองโก
โมราหร เมสืองเศโบยธิม และเมสืองอนัดมาหร ดย พระราชบนัญญนัตธิ 29:23 เมสืองเหลลานนัรนไมลเพรียงถยกททาลาย
ในเพลธิงโหมกระหนทที่าครนัรงนนัรนเทลานนัรน แตลแมข้แตลสที่ งธิ ทรีงที่ อกบนพสืรนดธินกกถยกททาลายดข้วย จะวลาไปแลข้ว
พสืรนทรีที่นร นันกกเปกนทะเลทรายไปแลข้วจนทรุกวนันนรีร
ปฐก 19:26
แตผ่ภรรยาของเขาผรจ้ตามขจ้างหลนงเขาเหลมียวกลนบไปมองดรและนาง
จขงกลายเปก็นเสาเกลมือ เพราะฝลาฝสืนพระบนัญชาของพระเจข้า ภรรยาของโลทจขงกลายเปกนเสาเกลสือ
เหกนไดข้ชนัดวลา ภรรยาโลทรนักโลกและสธิที่งตลางๆทรีที่อยยใล นโลก นรีที่สสืที่อวลานางหนันกลนับไปเพราะอาลนัยสธิที่งทรีที่
อยยทล รีที่นนนัที่ ดข้วยความรนักของคนเปกนแมลนางอาจอาลนัยลยกสาวทนัรงสองทรีที่กาท ลนังพธินาศและอาจมรีหลานๆ
ทรีที่นนันที่ ดข้วย แมข้กระนนัรน เพราะนางฝลาฝสืนคทาสนังที่ ของทยตสวรรครองครนร นันนางจขงททาสธิที่งทรีที่ถยกสนังที่ หข้ามมธิใหข้
ททา การพธิพากษาลงโทษนางนนัรนเกธิดขขรนรวดเรกวจรธิงๆ มนันอาจสสืที่อดข้วยวลานางเปกนอธิทธธิพลแงลลบตลอ
โลทโดยนางดขงเขาลขกเขข้าไปในโลกและสธิที่งตลางๆของโลกมากขขรนเรสืที่อยๆ คยลสมรสทรีที่ททาตามเนสืรอ
หนนังสามารถมรีอธิทธธิพลในแงลไมลดรีอยลางมากตลออรีกฝลายทรีที่อาจอยยฝล ลายวธิญญาณมากกวลา
ปฐก 19:27
อนบราฮนมลอกขขนนั้ ตนนั้งแตผ่เชจ้าตรรผ่ไปยนงสถานทมีริ่ทมีริ่ทผ่านเคยยมืนตผ่อพระ
พนกตรค์พระเยโฮวาหค์ ขณะเดรียวกนัน บนทรีรที่ าบสยงยยเดรีย อนับราฮนัมกกตสืที่นแตลเชข้าและตนัรงตาคอยสธิที่งทรีที่อาจ
เกธิดขขรน บางคนถสือทรรศนะทรีที่วาล สถานทรีที่นร รีเปกนทรีๆที่ เขาไดข้พบกนับองครพระผยข้เปกนเจข้าในวนันกลอนหนข้า
นนัรน อยลางไรกกตาม ทรีที่เปกนไปไดข้มากกวลากกคสือ มนันเปกนสถานทรีที่ประจทาทรีที่เขาพบกนับองครพระผยข้เปกนเจข้า
ในการอธธิษฐานทรุกเชข้า ทรีที่นนันที่ สสืที่อถขงมธิตรภาพของอนับราฮนัมกนับพระเจข้าในการพบกนันทรุกเชข้าในการ
เรธิที่มตข้นของวนัน
ปฐก 19:28
ทผ่านมองไปทางเมมืองโสโดม เมมืองโกโมราหค์และดรนแดนทมีริ่ราบลอผ่ม
ทนนั้งหลาย และดรเถรด กก็เหก็นควนนจากแผผ่นดรนนนนั้นพลอผ่งขขนนั้ เหมมือนควนนจากเตาไฟใหญผ่ เมสืที่อเขามองไป
ยนังทธิศตะวนันออกเฉรียงใตข้ซขที่งเปกนทรีที่ตรนังของเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร อนับราฮนัมกกเหกนควนันไฟ
แหลงการพธิพากษาของพระเจข้าลอยพลรุลงขขรน “เหมสือนควนันจากเตาไฟใหญล” เขาอาจเหกนสธิที่งทรีที่โลก
เหกนในสงครามอลาวในคยเวต นนันที่ คสือ กลรุลมควนันมหขมาลอยขขรนสยลฟข้าสวรรคร อนับราฮนัมไดข้แตลสงสนัยวลา
โลทกนับครอบครนัวทนัรงหมดของเขาไดข้รนับการไวข้ชรีวธิตหรสือไมล เขาคงอธธิษฐานเพสืที่อการนนัรนในเชข้าวนัน
นนัรนเปกนแนล

ปฐก 19:29
ตผ่อมาเมมืริ่อพระเจจ้าทรงทนาลายเมมืองทนนั้งหลายในทมีริ่ราบลอผ่มแลจ้วนนนนั้
พระเจจ้าทรงระลขกถขงอนบราฮนม และสผ่งโลทออกไปจากทผ่ามกลางการทนาลายลจ้าง เมมืริ่อพระองคค์ทรง
ทนาลายลจ้างเมมืองทนนั้งหลายซขริ่งโลทอาศนยอยรผ่ นรีที่สสืที่อชนัดเจนวลาพระเจข้าทรงระลขกถขงพระสนัญญาของ
พระองครกบนั อนับราฮนัมในการไวข้ชวรี ธิตคนใดกกตามทรีชที่ อบธรรมในเมสืองโสโดม นนันที่ อาจเปกนเหตรุทรีที่วาล
ททาไมเปโตรถขงเรรียกโลทวลาเปกนคนชอบธรรม ไมลวาล ในกรณรีใด ความชอบธรรมใดกกตามทรีที่โลทมรี
อยยอล าจมรีอยยนล อข้ ยนธิดจรธิงๆ อาจเปกนไปไดข้วาล เชลนเดรียวกนับลรุงของเขาอนับราฮนัม โลทไดข้เชสืที่อพระเจข้า
แลข้วและดข้วยเหตรุนร รีเขาจขงถยกนนับวลาเปกนคนชอบธรรม แนลนอนวลาเขาไมลไดข้มรีความชอบธรรมสล วน
ตนัวในระดนับสยงเลย
ปฐก 19:30
โลทขขนั้นไปจากเมมืองโศอารค์ไปอาศนยอยรบผ่ นภรเขาพรจ้อมกนบบอตรสาว
สองคนของเขา เพราะเขากลนวทมีริ่อาศนยในเมมืองโศอารค์ เขาจขงไปอาศนยอยรผ่ในถนนั้าทนนั้งเขากนบบอตรสาว
สองคนของเขา โลทผยข้เคยมนังที่ คนังที่ และเยลอหยธิงที่ เดธินทางออกจากเมสืองโศอารรหลนังจากการพธิพากษา
ครนัรงนนัรนและไปอาศนัยอยยใล นภยเขา สรุดทข้ายเขากกททาสธิที่งทรีที่เขาไดข้รนับบนัญชาใหข้กระททาตนัรงแตลแรก ทรีที่นนันที่ เขา
อาศนัยอยยใล นถทราแหลงหนขงที่ คสือ เขากนับบรุตรสาวสองคนของเขา เราไดข้เหกนถขงสภาพของเขาวลากลนับ
ถอยหลนังมากขนาดไหนถขงแมข้วาล นนันที่ ยนังไมลใชลทรีที่สรุด เขาผยข้เคยมรีฝยงสนัตวรขนาดพอๆกนับของอนับราฮนัม
และเคยเปกนชายผยข้มรีอธิทธธิพลคนหนขงที่ ในเมสืองโสโดมบนัดนรีรเปกนคนทรีที่ถนังแตกหมดเนสืรอหมดตนัวคน
หนขที่ง เขาสยญเสรียธรุรกธิจ ภรรยา และครอบครนัวสลวนใหญลของเขาไปแลข้ว ในไมลชข้าเขาจะสยญเสรีย
แมข้แตลความสนัตยรสจรุ รธิตของตนัวเอง การกลนับถอยหลนังของครธิสเตรียนคนหนขที่งสามารถสล งผลเสรียอยลาง
รข้ายแรงจรธิงๆ
ปฐก 19:31-35
บอตรสาวหนวปมีพรดกนบนจ้องสาววผ่า "บรดาของเราแกผ่แลจ้วและไมผ่มมีชาย
ใดในแผผ่นดรนโลกเขจ้ามาหาพวกเราตามธรรมเนมียมของทนริ่วโลก 32 มาเถรด พวกเราจงใหจ้บรดาของ
พวกเราดมืริ่มเหลจ้าองอผ่น และพวกเราจะนอนกนบทผ่าน เพมืริ่อพวกเราจะสงวนเชมืนั้อสายของบรดาพวกเรา"
แมข้วาล บรุตรสาวทนัรงสองของเขาอาจเปกนพรหมจารรีฝลายรล างกาย แตลพวกเธอกกมรีความคธิดเปกนแบบโลก
อยลางแนลนอน มนันอาจเปกนธรรมเนรียมของคนคานาอนัน (นนันที่ คสือ เมสืองโสโดม) ทรีที่ผยข้ชายคนหนขที่งจะ
ใหข้กาท เนธิดบรุตรจากลยกสาวคนหนขที่งหากไมลมรีทางเลสือกอสืที่น อยลางไรกกตาม ธรรมเนรียมปฏธิบนัตธิดงนั กลลาว
กกเปกนสธิที่งชนัวที่ รข้ายในสายพระเนตรของพระเจข้า นอกจากนรีร บรุตรสาวทนัรงสองของโลทคงรยดข้ ข้วยวลา
ความคธิดดนังกลลาวเปกนสธิที่งนลารนังเกรียจในสายตาบธิดาของตนเพราะพวกเธอรยข้วาล เขาคงไมลมวรี นันยอม
เหกนดรีดข้วยกนับการททาเชลนนนัรนแนลๆในยามทรีที่เขามรีสตธิดรีพรข้อม

เมสืที่อมองดยสถานการณรทรีที่เกธิดขขรนชรีวธิตของตน พวกเธอกกไดข้ขข้อสรรุปทรีที่วาล พวกเธอคงไมลมวรี นันมรี
ครอบครนัวเปกนของตนัวเองแนลๆ ดนังนนัรน พวกเธอจขงคธิดแผนชนัวที่ เพสือที่ ทรีที่จะมอมเหลข้าบธิดา จากนนัรนกก
หลอกลลอเขาใหข้หลนับนอนดข้วยขณะทรีที่เขาเมาอยยล เหกนไดข้ชดนั วลาพวกเธอรยข้ดรีวาล ชลวงเวลาไหนของเดสือน
ทรีที่พวกเธอมรีโอกาสทรีที่จะตนัรงครรภรมากทรีที่สรุด เหกนไดข้ชนัดวลาพวกเธอรยข้ดข้วยวลาจะยนัวที่ ยวนผยข้ชายสนักคนใหข้
ไดข้ผลอยลางไร (อนันหลนังนรีรสสืที่อถขงความเสสืที่อมทรามฝลายจธิตวธิญญาณของพวกเธอ เหกนไดข้ชนัดวลาพวก
เธอยนังเปกนเดกกโตอยย)ล
33 ในคมืนวนนนนนนั้ พวกเธอจขงใหจ้บรดาของพวกเธอดมืริ่มเหลจ้าองอผ่น บอตรสาวหนวปมีเขจ้าไปนอนกนบ
บรดาของเธอ และเขาไมผ่สนงเกตวผ่าเธอมานอนดจ้วยเมมืริ่อไรและเธอลอกขขนั้นไปเมมืริ่อไร 34 ตผ่อมาวนนรอผ่ง
ขขนั้นบอตรสาวหนวปมีพรดกนบนจ้องสาววผ่า "ดรเถรด เมมืริ่อคมืนนมีนั้เราไดจ้นอนกนบบรดาของเรา พวกเราจงใหจ้ทผ่าน
ดมืริ่มเหลจ้าองอผ่นในคมืนนมีอนั้ มีก และเจจ้าจงเขจ้าไปนอนกนบทผ่านเพมืริ่อพวกเราจะสงวนเชมืนั้อสายของบรดาพวก
เรา" 35 พวกเธอจขงใหจ้บรดาของพวกเธอดมืริ่มเหลจ้าองอผ่นในคมืนวนนนนนนั้ ดจ้วย นจ้องสาวกก็ล กอ ขขนั้นไปนอน
กนบเขา และเขาไมผ่สนงเกตวผ่าเธอมานอนดจ้วยเมมืริ่อไรและเธอลอกขขนั้นไปเมมืริ่อไร
เหกนไดข้ชนัดวลาโลทไมลขดนั ขข้องอะไรกนับการเมาเหลข้าซขที่งสสืที่อใหข้เหกนชนัดยธิงที่ ขขรนถขงสภาพฝลาย
วธิญญาณของเขา พวกเธอจขงดทาเนธินการตามแผนการอนันชนัวที่ ชข้าของตน พวกเธอแตลละคนหลนังจาก
มอมเหลข้าบธิดาของตนแลข้ว กกททาสธิที่งทรีที่จทาเปกนเพสืที่อปลรุกอารมณรเขาและรล วมหลนับนอนกนับเขา ดข้วย
ความเมาเขาจขงไมลรยข้ตวนั วลากทาลนังหลนับนอนกนับใครอยยล บางทรีดวข้ ยความมขนเพราะฤทธธิธเหลข้า เขาอาจ
คธิดวลาเขายนังมรีภรรยาของตนอยยกล เก ปกนไดข้ เหลข้าไดข้ททาใหข้สทานขกผธิดชอบของเขาดข้านชข้า แตลไมลใชลแรง
ขนับทางเพศของเขา บทเรรียนเกรีที่ยวกนับความชนัวที่ รข้ายของเหลข้านนัรนปรากฏชนัดเจน
ปฐก 19:36-38
ดนงนนนั้น บอตรสาวทนนั้งสองของโลทกก็ตนนั้งครรภค์กนบบรดาของพวกเธอ
37 บอตรสาวหนวปมีคลอดบอตรชายคนหนขงริ่ และเรมียกชมืริ่อของเขาวผ่า โมอนบ เขาเปก็นบรรพบอรอษของคน
โมอนบมาจนถขงทอกวนนนมีนั้ 38 สผ่วนนจ้องสาว เธอคลอดบอตรชายคนหนขริ่งดจ้วยและเรมียกชมืริ่อของเขาวผ่า
เบน-อนมมมี เขาเปก็นบรรพบอรอษของคนอนมโมนมาจนถขงทอกวนนนมีนั้ เดกกสาวทนัรงสองคนเรธิที่มตนัรงครรภรกบนั
บธิดาของตน ทนัรงคยลใหข้กาท เนธิดบรุตรชาย คนแรกถยกตนัรงชสืที่อวลาโมอนับ เขาเปก็นบรรพบอรอษของคนโมอนบมา
จนถขงทอกวนนนมีนั้ อรีกคนถยกตนัรงชสืที่อวลาเบนอนัมมรี เขาเปก็นบรรพบอรอษของคนอนมโมนมาจนถขงทอกวนนนมีนั้
การกลนับถอยหลนังของโลทไดข้บรรลรุถขงขรีดสรุดแลข้ว ชรีวธิตของเขาเปกนแบบของการออมชอมและการ
เหกนแกลกาท ไรมากกวลาการดทาเนธินตามทางของพระเจข้า เขาเกกบเกรีที่ยวผลอนันขมขสืนที่ คนโมอนับและคน
อนัมโมน (ตลอมาเปกนประชาชนแหลงจอรรแดน) ไดข้กลายเปกนศนัตรยของพวกยธิวจนถขงทรุกวนันนรีร

*****
ภนพรวมของปฐมกนล 20: เรสือที่ งราวชภีวรตของอนับราฮนัมดคาเนรนตล่อไป ดต้วยเหตจุผลทภีที่ไมล่
ปรากฏชนัดเจน เขาเดรนทางไปยนังเมสืองเกรารร์และโกหกเรสืที่องสถานะของภรรยาของตนอภีกครนังทั้ นภีที่
เปป็นอภีกครนังทั้ ทภีที่มนนั จจุดชนวนใหต้เกรดวรกฤตรแกล่ทจุกคนทภีที่เกภีที่ยวขต้อง
บทนภีแทั้ บล่งออกไดต้เปป็นสามสล่วนยล่อยๆดนังนภีทั้ (1) นางซาราหร์ถยกอาบภีเมเลคพาตนัวไปในขต้อ 1-8
(2) อาบภีเมเลคตรเตภียนอนับราฮนัมในขต้อ 9-13 และ (3) อาบภีเมเลคคสืนนางซาราหร์ใหต้ในขต้อ 14-18
ปฐก 20:1
อนบราฮนมเดรนทางจากทมีริ่นนริ่นไปยนงดรนแดนทางใตจ้ อาศนยอยรรผ่ ะหวผ่าง
เมมืองคาเดชและเมมืองชร รค์ และอาศนยอยรใผ่ นเมมืองเก-รารค์ ดข้วยเหตรุผลอนันไมลถยกเปธิดเผย อนับราฮนัมยข้าย
จากเมสืองเฮโบรน (ซขที่งเปกนทรีที่ๆเขาอยยมล าสธิบหข้าหรสือยรีที่สธิบปรี) ไปยนังเมสืองเกรารร เหตรุผลหลายประการ
ไดข้ถยกนทาเสนอ เชลน เขาเรธิที่มเบสืที่อตข้นโอบ๊กแหลงมนัมเรแลข้ว หรสือฝยงปศรุสนัตวรของเขาไดข้กธินหญข้าพสืรนทรีที่นร นนั
หมดแลข้ว หรสือเขาอยากอาศนัยอยยใล นพสืรนทรีที่สลวนอสืนที่ ๆของแผลนดธินนนัรนซขที่งพระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแลข้ว
กนับเขากกเปกนไดข้ บางทรีพระเจข้าอาจประสงครใหข้เขาเปกนผยข้สนัญจรในแผลนดธินโลกตลอไป พระองครจขง
กระตรุข้นเขาใหข้ยข้ายทรีที่อยยล
คนอสืนที่ ๆกกคาดเดาวลา เขาอยากไปใหข้พข้นจากความอนัปยศอดสยทรีที่โลทหลานชายของเขา
เขข้าไปยรุงล เกรีที่ยวดข้วย เมสืองเกรารรอยยบล นพสืรนทรีที่ตอนใตข้ของปาเลสไตนรในพสืรนทรีๆที่ ตลอมาถยกเรรียกวลา กาซา
ซขที่งเปกนเขตแดนของคนฟรีลธิสเตรีย
ปฐก 20:2
อนบราฮนมบอกถขงนางซาราหค์ภรรยาของตนวผ่า "นางเปก็นนจ้องสาว
ของขจ้าพเจจ้า" อาบมีเมเลคกษนตรรยแค์ หผ่งเมมืองเก-รารค์จขงใชจ้คนมานนานางซาราหค์ไป อรีกครนัรงทรีที่อนับราฮนัม
ไดข้ตกลงกนับนางซาราหรไวข้กลอนวลาพวกเขาจะบอกคนในทข้องถธิที่นวลานางเปกนนข้องสาวของเขา มนัน
เปกนความจรธิงครขงที่ เดรียว แตลมนนั กกเปกนคทาโกหกครขงที่ เดรียวดข้วย ดนังทรีที่เหตรุการณรตลางๆจะแสดงใหข้เหกน
มนันททาใหข้ทรุกคนเดสือดรข้อน จากนนัรน “อาบรีเมเลคกษนัตรธิยรแหลงเมสืองเก-รารรจงข ใชข้คนมานทานางซาราหร
ไป” แมข้วาล นางเปกนผยข้หญธิงทรีที่อายรุใกลข้เกข้าสธิบปรีแลข้ว แตลนางกกยนังถสือไดข้วาล เปกนคนสวยสะดรุดตาอยยล
เหมสือนเดธิม เหกนไดข้ชนัดวลานางเปกนผยข้หญธิงคนหนขที่งทรีพที่ ระเจข้าทรงใหข้มรรี ยปรล างหนข้าตาทรีที่นลาดขงดยดเปกน
ทรีที่สรุด
ปฐก 20:3-7
แตผ่พระเจจ้าเสดก็จมาหาอาบมีเมเลคทางพระสอ บรนในเวลากลางคมืนและ
ตรนสกนบทผ่านวผ่า "ดรเถรด เจจ้าเปก็นเหมมือนคนตาย เพราะหญรงนนนั้นซขงริ่ เจจ้านนามา ดจ้วยวผ่านางเปก็นภรรยา

ของผรจ้อนมืริ่ แลจ้ว " เราควรระลขกวลาเหตรุการณรเหลลานรีรเกธิดขขรนไมลนานหลนังจากทรีที่พระเจข้าทรงยสืนยนันกนับ
อนับราฮนัมวลาเขาจะมรีบรุตรชายคนหนขงที่ ในปรีนร นันโดยนางซาราหร พระเจข้าจขงทรงปรากฏแกลอาบรีเมเลค
ในความฝนันและเตสือนเขาวลาเขาไดข้นทาตนัวภรรยาของชายอรีกคนมา นอกจากนรีร หากอาบรีเมเลคเกธิด
ไปรล วมหลนับนอนกนับนางแลข้วเขากกจะตข้องตายแนลๆ
4 แตผ่อาบมีเมเลคยนงไมผ่ไดจ้เขจ้าใกลจ้นาง ทผ่านจขงทรลวผ่า "ขจ้าแตผ่องคค์พระผรเจ้ ปก็นเจจ้า พระองคค์จะ
ประหารชนชาตรทมีริ่ชอบธรรมดจ้วยหรมือ 5 เขาบอกแกผ่ขจ้าพระองคค์มใร ชผ่หรมือวผ่า `นางเปก็นนจ้องสาวของ
ขจ้าพเจจ้า' และแมจ้แตผ่นางเองกก็วผ่า `เขาเปก็นพมีชริ่ ายของขจ้าพเจจ้า' ขจ้าพระองคค์กระทนาดนงนมีนั้ดจ้วยจรตใจอนน
ซมืริ่อตรงและดจ้วยมมือทมีริ่บรรสอทธรธิ์" 6 พระเจจ้าตรนสกนบทผ่านในพระสอ บรนวผ่า "แทจ้จรรงเรารรจ้แลจ้ววผ่าเจจ้า
กระทนาดนงนมีนั้ดจ้วยจรตใจอนนซมืริ่อตรง เราจขงยนบยนงนั้ เจจ้าไมผ่ใหจ้ทนาบาปตผ่อเรา เหตอฉะนนนั้นเราไมผ่ยอมใหจ้เจจ้า
ถรกตจ้องนางนนนั้น อาบรีเมเลคอข้างตลอพระเจข้าวลาเขาไมลรยข้เรสือที่ งนรีรเลย พระเจข้าทรงรนับรยเข้ รสืที่องนรีรแลข้วและ
พระองครไดข้เสดกจมาเพสือที่ ขนัดขวางมธิใหข้อาบรีเมเลคแตะตข้องนาง
7 ฉะนนนั้นบนดนมีนั้จงคมืนภรรยาใหจ้แกผ่ชายนนนั้น เพราะเขาเปก็นผรจ้พยากรณค์ เขาจะอธรษฐานเพมืริ่อเจจ้า
แลจ้วเจจ้าจะมมีชมีวรตอยรผ่ ถจ้าเจจ้าไมผ่คมืนนางนนนั้น เจจ้าจงรรจ้วผ่าเจจ้าจะตายเปก็นแนผ่ ทนนั้งเจจ้าและทอกคนทมีริ่เปก็นของ
เจจ้า" พระเจข้าจขงตรนัสสนังที่ อาบรีเมเลคใหข้คสืนนางซาราหรใหข้แกลอนับราฮนัม พระองครทรงเตสือนเขาอรีกวลาถข้า
เขาไมลยอมททาตาม เขากนับบรรดาคนของเขาจะเสรียชรีวธิต
ปฐก 20:8-10
เหตอฉะนนนั้นอาบมีเมเลคตมืริ่นบรรทมตนนั้งแตผ่เชจ้าตรรผ่ ทรงเรมียกบรรดา
ขจ้าราชการของทผ่าน และทรงรนบสนริ่งเรมืริ่องทนนั้งหมดนมีนั้ใหจ้พวกเขาฟนง และคนเหลผ่านนนั้นกก็กลนวยรริ่งนนก
9 ดนงนนนั้นอาบมีเมเลคทรงเรมียกอนบราฮนมมาและตรนสกนบทผ่านวผ่า "เจจ้าไดจ้กระทนาอะไรแกผ่พวกเรา เราไดจ้
กระทนาผรดอะไรตผ่อเจจ้า ทมีริ่เจจ้านนาบาปใหญผ่โตมายนงเราและราชอาณาจนกรของเรา เจจ้าไดจ้กระทนาสรริ่งซขริ่ง
ไมผ่ควรกระทนาแกผ่เรา" 10 อาบมีเมเลคตรนสกนบอนบราฮนมวผ่า "เจจ้าครดอะไรทมีริ่เจจ้าจขงไดจ้กระทนาสรริ่งนมีนั้"
เชข้าวนันตลอมา อาบรีเมเลคแจข้งใหข้คนของเขาทราบซขที่งพวกเขากกตกใจกลนัวเพราะขลาวนรีรเชลนกนัน
ดนังนนัรน เขาจขงเรรียกอนับราฮนัมเขข้ามาและตลอวลาเขาดข้วยเรสือที่ งการหลอกลวงนรีร เขาอยากรยวข้ าล เขาไดข้ททาใหข้
อนับราฮนัมขนัดเคสืองใจอะไรจนททาใหข้อนับราฮนัมตข้องมาหลอกเขาใหข้ตกอยยใล นตทาแหนลงอนันตรายเชลนนรีร
เชลนเดรียวกนับในกรณรีของฟาโรหรและนางซาราหรเมสืที่อหลายปรีกลอนหนข้านนัรน (บททรีที่ 13) อาบรีเมเลคอยยล
ดรีๆกกกลายเปกนคนเกรงกลนัวบาปขขรนมาทนันทรี ตอนแรกเขาลงมสือเพราะตนัณหาของเนสืรอหนนังเพสืที่อทรีที่จะ

ตอบสนองมนัน กระนนัรนบนัดนรีร อยยดล รีๆเขากกเรธิที่มหนข้าบางขขรนมา เขาจขงหาทางโทษอนับราฮนัมสทาหรนับ
เรสืที่องทรุกอยลางทรีที่เกธิดขขรน
ปฐก 20:11-13
อนบราฮนมทรลวผ่า "เพราะขจ้าพระองคค์ครดวผ่าไมผ่มมีความเกรงกลนว
พระเจจ้าในสถานทมีริ่นมีริ่เปก็นแนผ่ พวกเขาจะฆผ่าขจ้าพระองคค์เพราะเหก็นแกผ่ภรรยาของขจ้าพระองคค์ 12 ยรริ่ง
กวผ่านนนั้นนางเปก็นนจ้องสาวของขจ้าพระองคค์จรรงๆ นางเปก็นบอตรสาวของบรดาขจ้าพระองคค์ แตผ่ไมผ่ใชผ่
บอตรสาวของมารดาขจ้าพระองคค์ และนางไดจ้มาเปก็นภรรยาของขจ้าพระองคค์ 13 ตผ่อมาเมมืริ่อพระเจจ้า
ทรงโปรดใหจ้ขจ้าพระองคค์ตจ้องเรผ่รผ่อนจากบจ้านบรดาของขจ้าพระองคค์ ขจ้าพระองคค์จขงพรดกนบนางวผ่า `นมีริ่
เปก็นความกรอณาซขริ่งเจจ้าจะสนาแดงตผ่อขจ้าพเจจ้า ในสถานทมีริ่ทอกๆแหผ่งทมีริ่เราจะไปนนนั้นขอใหจ้กลผ่าวถขง
ขจ้าพเจจ้าวผ่า เขาเปก็นพมีริ่ชายของดรฉนน'"
ดข้วยอาการยธิมร แหยๆและถยกจนับไดข้ในเรสืที่องความไมลซสืที่อตรง อนับราฮนัมจขงยอมรนับสารภาพวลา
เขาสงสนัยวลาอาบรีเมเลคกนับผยข้คนของเขาไมลเกรงกลนัวพระเจข้า จากนนัรนเขากกรนับสารภาพวลาจรธิงๆแลข้ว
นางเปกนนข้องสาวรล วมบธิดาของเขา (เหกนไดข้ชดนั วลาเทราหรบธิดาของเขามรีภรรยามากกวลาหนขที่งคน ทนัรง
เขาและนางซาราหรมรีบธิดาคนเดรียวกนัน แตลไมลใชลมารดาคนเดรียวกนัน การสมรสแบบนรีรในสมนัยนนัรนเปกน
เรสืที่องทรีที่อนรุญาตใหข้กระททาไดข้) เขายนังสารภาพตลอไปอรีกวลาพวกเขาไดข้ตกลงกนันเมสือที่ หลายปรีกลอนวลาจะ
ใชข้แผนการนรีรเมสือที่ ใดกกตามทรีที่ผยข้ครอบครองของคนตลางดข้าวอยากพาตนัวนางซาราหรไปจากอนับราฮนัม
บทเรรียนงลายๆอนันหนขที่งปรากฏชนัดเจน แมข้วาล บอกความจรธิงเพรียงครขงที่ เดรียว แตลพวกเขากกยนังนทาเสนอ
เรสืที่องโกหกครขงที่ หนขที่งอยยดล รี ผลลนัพธรกคก สือ การหลอกลวง
ปฐก 20:14-16
อาบมีเมเลคจขงทรงนนาแกะ วนวและทาสชายหญรง และประทานใหจ้แกผ่
อนบราฮนม แลจ้วทรงคมืนซาราหค์ภรรยาของตนใหจ้ทผ่านไป 15 แลจ้วอาบมีเมเลคตรนสวผ่า "ดรเถรด แผผ่นดรน
ของเรากก็อยรผ่ตผ่อหนจ้าเจจ้า เจจ้าจะอาศนยอยรผ่ทมีริ่ไหนกก็ไดจ้ตามใจชอบ" 16 พระองคค์ตรนสกนบซาราหค์วผ่า
"ดรเถรด เราใหจ้เงรนหนขริ่งพนนแผผ่นแกผ่พมีริ่ชายของเจจ้า ดรเถรด พมีริ่ชายจะคลอมตาเจจ้าตผ่อหนจ้าทอกคนทมีริ่อยรผ่กบน
เจจ้าและคนทนนั้งปวง" ดจ้วยคนาเหลผ่านมีนั้นางกก็ไดจ้รนบการตรเตมียน
อาบรีเมเลคจขงคสืนตนัวนางซาราหร หลนังจากเกธิดความเกรงกลนัวพระเจข้าในตนัวแลข้ว เขาจขงมอบ
ฝยงสนัตวรและคนรนับใชข้หลายคนใหข้แกลอนับราฮนัมเปกนของกทานนัล เขาเสนอสธิทธธิพธิเศษใหข้แกลอนับราฮนัมทรีที่
จะอาศนัยอยยทล รีที่ใดกกไดข้ทรีที่เขาปรารถนาในพสืรนทรีที่นร นัน นอกจากนรีร เขาพยดกนับนางซาราหรตรงๆดข้วย วลรีทรีที่

กลลาวถขง เงรนหนขริ่งพนนแผผ่น อาจเปกนยอดรวมของของกทานนัลทรีที่เปกนฝยงสนัตวรและทาสรนับใชข้ทรีที่อาบรีเม
เลคไดข้มอบใหข้แกลอนับราฮนัมแลข้ว
นอกจากนรีร เหกนไดข้ชนัดวลา เขาตลอวลานางใหข้รวยข้ าล “พรีที่ชายจะคลรุมตาเจข้าตลอหนข้าทรุกคนทรีที่อยยกล บนั
เจข้าและคนทนัรงปวง” นรีที่สสืที่อวลาอนับราฮนัมในฐานะสามรีของนางควรเปกนการปกปข้องและการรนักนวล
สงวนตนัวของนาง นรีที่สสืที่อดข้วยวลานางซาราหรอาจไมลประพฤตธิตนัวเหมาะสมหรสือสรุภาพเรรียบรข้อยในการ
วางตนัวของนางอยลางทรีคที่ วรจะเปกน “นางกกถยกตธิเตรียนดข้วยถข้อยคทาเหลลานรีร” นางซาราหรมครี วามผธิดใน
เรสืที่องราวทนัรงหมดนรีรพอๆกนับอาบรีเมเลคหรสืออนับราฮนัม
ปฐก 20:17-18
เพราะฉะนนนั้น อนบราฮนมกก็อธรษฐานตผ่อพระเจจ้า พระเจจ้าทรงรนกษา
อาบมีเมเลค และมเหสมีของพระองคค์และทาสหญรงใหจ้หาย และเขาเหลผ่านนนั้นกก็มมีบอตร 18 เพราะวผ่า
พระเยโฮวาหค์ไดจ้ทรงปรดครรภค์สตรมีในราชสนานนกของอาบมีเมเลคทอกคน เพราะเรมืริ่องซาราหค์ภรรยา
อนบราฮนม อนับราฮนัมจขงอธธิษฐานทยลขอพระเจข้าใหข้ทรงรนักษาอาบรีเมเลคและคนในราชสทานนักของเขา
ใหข้หายเพสืที่อทรีที่วาล พวกเขาจะสามารถมรีบรุตรไดข้อรีก นรีที่สสืที่อวลาอยลางนข้อยพระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้คนในราช
สทานนักของอาบรีเมเลคเปกนหมนัน
อยลางไรกกตาม ขอบเขตเวลากกถยกจทากนัดเหลสือเกธินจนปนัญหานนัรนคงปรากฏชนัดมากยธิงที่ ขขรน บาง
คนคาดเดาวลาในการปธิดครรภรสตรรีเหลลานนัรนในราชสทานนักของอาบรีเมเลคทรุกคน พระเจข้าอาจทรงใชข้
เนสืรองอกรข้ายแรงใหข้เกธิดกนับอวนัยวะเพศของสตรรีเหลลานนัรนในราชสทานนักของอาบรีเมเลค หากเปกนเชลน
นนัรนจรธิง มนันกกขนัดขวางไมลเฉพาะการคลอดบรุตรในอนาคตเทลานนัรน แตลรวมถขงการรล วมหลนับนอน
ระหวลางสามรีกบนั ภรรยาดข้วย ไมลวาล กรณรีใด ดนังทรีที่อนับราฮนัมอธธิษฐาน พระเจข้าทรงรนักษาคนในราช
สทานนักของอาบรีเมเลคใหข้หายจากภนัยพธิบนัตธินร นัน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 21: ขณะทภีที่ชภีวรตของอนับราฮนัมดคาเนรนตล่อไป บทตล่อไปนภีกทั้ ป็นคาเสนอ
การใหต้กคาเนรดอรสอนัคและความยจุงล่ ยากเพรที่มเตรมทภีที่เกรดขซทั้นเพราะนางฮาการร์ บทนภีทั้แบล่งยล่อยๆไดต้ดนังนภีทั้
(1) การใหต้กคาเนรดอรสอนัคในขต้อ 1-8 ความขนัดแยต้งวล่าดต้วยเรสืที่องอรสอนัคอนันเกรดจากอรชมาเอลและนางฮา
การร์ในขต้อ 9-13 นางฮาการร์และอรชมาเอลถยกขนับไลล่ออกไป กระนนัทั้นพวกเขากป็ไดต้รนับการชล่วยเหลสือ
จากทยตสวรรคร์องคร์หนซที่งในขต้อ 14-21 และ (4) พนันธสนัญญาของอาบภีเมเลคกนับอนับราฮนัมในขต้อ 2234

ปฐก 21:1
พระเยโฮวาหค์ทรงเยมีริ่ยมซาราหค์เหมมือนทมีริ่พระองคค์ตรนสไวจ้ และพระ
เยโฮวาหค์ทรงกระทนาแกผ่ซาราหค์ดนงทมีริ่พระองคค์ทรงตรนสไวจ้ ในประโยคหนขงที่ ทรีที่อมตะตลอดกาลของ
พระคนัมภรีรรตลอดทนัรงเลลม พระเจข้าทรงกระททาสธิที่งทรีที่พระองครไดข้ตรนัสไวข้แลข้ววลาจะกระททา บทเรรียน
งลายๆกกคสือวลา พระเจข้าทรงรนักษาคทาพยดของพระองครเสมอ! พระองครไมลเคยตรนัสแลข้วคสืนคทา ดยวลรี
สรุดทข้ายของดาเนรียล 11:36
ปฐก 21:2-4
เพราะซาราหค์ตนนั้งครรภค์ และคลอดบอตรชายคนหนขริ่งใหจ้อบน ราฮนมเมมืริ่อ
ทผ่านชรา ตามเวลาซขริ่งพระเจจ้าไดจ้ตรนสกนบทผ่าน 3 อนบราฮนมตนนั้งชมืริ่อบอตรชายทมีริ่เกรดแกผ่ทผ่าน ผรซจ้ ขริ่งซาราหค์
คลอดใหจ้ทผ่านนนนนั้ วผ่า อรสอนค 4 แลจ้วอนบราฮนมทนาพรธมีเขจ้าสอ หนนตใหจ้แกผ่อรสอนคบอตรชายของตนเมมืริ่อมมีอายอ
แปดวนน ดนงทมีริ่พระเจจ้าทรงบนญชาแกผ่ทผ่าน
ดนังทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้นานมาแลข้ว นางซาราหรตรนังครรภรและคลอดบรุตรชายคนหนขงที่
ใหข้แกลอนับราฮนัมตอนเขาชราแลข้ว ณ เวลาทรีที่กาท หนดไวข้ตามทรีพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้วแกลเขา เราจทาไดข้
จาก 17:21 วลาพระเจข้าไมลเพรียงทรงสนัญญาอรีกครนัรงวลาอนับราฮนัมจะมรีบรุตรชายคนหนขงที่ โดยนางซาราหร
เทลานนัรน แตลพระองครไดข้ตรนัสแกลเขาดข้วยวลา “เวลากทาหนด” คสือ “ปรีหนข้าเวลานรีร” มนันจะเกธิดขขรนจรธิง
พระเจข้าไมลเพรียงทรงททาสธิที่งทรีพที่ ระองครตรนัสวลาจะททาเทลานนัรน แตลพระองครทรงททาเชลนนนัรน ณ เวลาทรีที่
พระองครตรนัสไวข้แลข้ววลาจะเกธิดขขรนดข้วย ดนังทรีที่ไดข้รบนั บนัญชาใน 17:19 อนับราฮนัมตนัรงชสืที่อบรุตรชายของตน
วลา อธิสอนัค นอกจากนรีร อนับราฮนัมใหข้เขาเขข้าสรุหนนัตตอนเขาอายรุแปดวนันดนังทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาแกล
อนับราฮนัมประมาณหนขที่งปรีกลอนหนข้าดข้วย ดย 17:21
ปฐก 21:5
อนบราฮนมมมีอายอหนขริ่งรจ้อยปมีเมมืริ่ออรสอนคบอตรชายเกรดแกผ่ทผ่าน เวลาผลาน
ไปประมาณยรีที่สธิบหข้าปรีนนับตนัรงแตลพระเจข้าทรงสนัญญาครนัรงแรกกนับอนับราฮนัมและนางซาราหรวาล พวกเขา
จะมรีบรุตรชายคนหนขงที่ บนัดนรีรเขาอายรุ 100 ปรี และนางอายรุ 90 ปรี
ปฐก 21:6-7
แมข้วาล นางซาราหรสงสนัยพระเจข้าในบททรีที่ 18 แตลบนัดนรีรนางใหข้การเปกน
พยานดข้วยความชสืที่นชมยธินดรีวาล "พระเจจ้าทรงกระทนาใหจ้ขจ้าพเจจ้าหนวเราะ ดนงนนนนั้ ทอกคนทมีริ่ไดจ้ฟนงจะ
พลอยหนวเราะกนบขจ้าพเจจ้า" นางกลลาวตลอไปวลา 7 "ใครจะพรดกนบอนบราฮนมไดจ้วผ่าซาราหค์จะใหจ้ลรกอผ่อน
กรนนม เพราะขจ้าพเจจ้ากก็ไดจ้คลอดบอตรชายคนหนขริ่งใหจ้ทผ่านเมมืริ่อทผ่านชราแลจ้ว"

ปฐก 21:8
เดก็กนนนั้นกก็เตรบโตขขนั้นและหยผ่านมและอนบราฮนมจนดการเลมีนั้ยงใหญผ่ในวนน
นนนั้นเมมืริ่ออรสอนคหยผ่านม เมสือที่ อธิสอนัคนข้อยหยลานมแลข้ว อนับราฮนัมกกจนัดงานเลรีรยงใหญลในวนันเดภียวกนันนนัทั้นทรีที่
อธิสอนัคหยลานม
ปฐก 21:9-10
แตผ่ซาราหค์เหก็นบอตรชายของฮาการค์คนอมียรปตค์ซงขริ่ นางคลอดใหจ้อบน รา
ฮนม กนาลนงหนวเราะเลผ่นอยรผ่ 10 นางจขงพรดกนบอนบราฮนมวผ่า "ไลผ่ทาสหญรงคนนมีนั้กบน บอตรชายของนางไป
เสมียเถรด เพราะวผ่าบอตรชายของทาสหญรงคนนมีนั้จะเปก็นผรรจ้ นบมรดกรผ่วมกนบอรสอนคบอตรชายของ
ขจ้าพเจจ้าไมผ่ไดจ้" ณ เวลาเดรียวกนันนนัรน อาจเปกนวนันเดรียวกนับทรีมที่ รีงานเลรีรยงใหญลเนสืที่องในโอกาสทรีที่อธิสอนัค
หยลานม นางซาราหรกสก นังเกตเหกนอธิชมาเอลผยข้เปกนบรุตรของนางฮาการรเยาะเยข้ยอธิสอนัคนข้อย เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล ปลานนรีรอธิชมาเอลมรีอายรุอยลางนข้อยสธิบสรีที่ปรีแลข้ว อาจเปกนไดข้วาล เขาเยาะเยข้ยนข้องชายตนัว
นข้อยของเขาตรงทรีที่วาล ตนัวเขาเองเปกนบรุตรหนัวปรี ดนังนนัรนเขาจะไดข้รนับมรดกของบธิดาในสนัดสล วนทรีที่ใหญล
กวลา เหกนไดข้ชนัดวลาเขามรีความเยลอหยธิงที่ เหมสือนกนับมารดาของตน ดย 16:4
นางซาราหรจขงไปหาสามรีของตนและเรรียกรข้องกนับเขาวลา “ไลลทาสหญธิงคนนรีรกบนั บรุตรชาย
ของนางไปเสรียเถธิด” คทาทรีที่แปลวลา ทาสหญรง (ออวร์มาหร์) อาจแปลไดข้ดข้วยวลา ‘สาวคนใชข้’ นางซา
ราหรกลลาวตลอไปอรีกวลา “เพราะวลาบรุตรชายของทาสหญธิงคนนรีรจะเปกนผยข้รนับมรดกรล วมกนับอธิสอนัคบรุตร
ชายของขข้าพเจข้าไมลไดข้” สนัญชาตญาณความเปกนแมลและความอธิจฉาของนางซาราหรปรากฏขขรนโดย
เรกว อธิชมาเอลจะไมลมทรี างมรีสลวนแบลงในมรดกของบรุตรชายของนางเดกดขาด!
ปฐก 21:11
อนบราฮนมกลอจ้มใจมาก เพราะเรมืริ่องบอตรชายของทผ่าน ผลลนัพธรอนันนลา
ขมขสืที่นของความโงลเขลาของบรุคคลทนัรงคยลในเรสืที่องนางฮาการรยนังมรีมาไมลหยรุด (อรีกบทเรรียนหนขงที่ กกคสือ
การชธิงดรีชงธิ เดลนซขที่งเกธิดขขรนในครอบครนัวทรีที่สามรีมภรี รรยาหลายคน) แมข้วาล มธิใชลบรุตรแหลงพระสนัญญา
กกตาม แตลอธิชมาเอลกกยนังเปกนบรุตรชายของอนับราฮนัมอยยดล รี เขาไดข้เฝข้าดยอธิชมาเอลเตธิบโตขขรนมาตลอดสธิบ
สรีที่ปรี บนัดนรีรภายใตข้แรงกดดนันจากภรรยาของตน เขามรีหนข้าทรีที่จทาตข้องไลลอธิชมาเอลกนับมารดาของเขาไป
จากบข้านของพวกเขา ไมลตข้องสงสนัยเลยวลา สธิที่งนรีรเปกนเรสือที่ งหนนักใจสทาหรนับอนับราฮนัมจรธิงๆเพราะเรสืที่อง
บรุตรของเขา แนลทรีเดรียว สธิที่งใดทรีที่มไธิ ดข้มาจากความเชสืที่อกกเปกนบาปทนัรงสธิรน การขาดความเชสืที่อของอนับรา
ฮนัมโดยการเขข้าไปยรุงล เกรีที่ยวกนับนางฮาการรตรนังแตลแรกจรุดชนวนใหข้เกธิดความยรุงล ยากในหลายปรีนนับจากนรีร
ลยกหลานของอธิชมาเอลจนถขงทรุกวนันนรีรยนังเปกนเสรีรยนหนามตทาสรีขข้างอธิสราเอลมาตลอด

ปฐก 21:12-13
แตผ่พระเจจ้าตรนสกนบอนบราฮนมวผ่า "เจจ้าอยผ่าโศกเศรจ้าในสายตาของเจจ้า
เพราะเรมืริ่องเดก็กนนนั้น และเพราะทาสหญรงของเจจ้าเลย ทอกสรริ่งทมีริ่ซาราหค์กลผ่าวกนบเจจ้า เจจ้ากก็จงฟนงเสมียง
ของนางเถรด เพราะเขาจะเรมียกเชมืนั้อสายของเจจ้าทางสายอรสอนค 13 สผ่วนบอตรชายของทาสหญรงนนนั้น
เราจะกระทนาใหจ้เปก็นชนชาตรหนขริ่งดจ้วย เพราะเขาเปก็นเชมืนั้อสายของเจจ้า" ดข้วยวธิธรีทรีที่มไธิ ดข้ถยกบรรยายถขง
พระเจข้าตรนัสแกลอนับราฮนัมและยสืนยนันวลาเขาควรฟนังเสรียงนางซาราหร “เพราะเขาจะเรรียกเชสืรอสายของ
เจข้าทางสายอธิสอนัค” นอกจากนรีร พระเจข้าทรงสนัญญาวลาจะททาใหข้อธิชมาเอลเปกนชนชาตธิหนขที่ง “เพราะ
เขาเปกนเชสืรอสายของเจข้า”
ปฐก 21:14-16
อนบราฮนมจขงลอกขขนั้นแตผ่เชจ้ามมืด ใหจ้ขนมปนงและนนนั้าหนขริ่งถองหนนงแกผ่ฮา
การค์ ใสผ่บาผ่ ใหจ้นางพรจ้อมกนบเดก็กนนนั้นแลจ้วไลผ่นางออกไป นางกก็จากไปและพเนจรไปในถรริ่นทอรกนนดาร
แหผ่งเบเออรค์เชบา 15 และนนนั้าในถองหนนงนนนั้นกก็หมดไป นางกก็วางเดก็กนนนั้นไวจ้ใตจ้พผ่มอ ไมจ้แหผ่งหนขริ่ง
16 แลจ้วนางกก็ไปนนริ่งลงหผ่างออกไปตรงหนจ้าเดก็กนนนั้น ประมาณเทผ่ากนบระยะลรกธนรตก เพราะนางพรด
วผ่า "อยผ่าใหจ้ขจ้าเหก็นความตายของเดก็กนนนั้นเลย" นางกก็นนริ่งอยรตผ่ รงหนจ้าเดก็กนนนั้นแลจ้วตะเบก็งเสมียงรจ้องไหจ้
เชข้าตรยลวนนั ตลอมา อนับราฮนัมจขงสล งนางฮาการรและอธิชมาเอลออกไปพรข้อมกนับขนมปนังและนทรา
นางจขงพเนจรเปกนระยะเวลาหนขที่งในถธิที่นทรุรกนันดารแหลงเบเออรรเชบา เมสืที่อนทราหมด (และเหกนไดข้ชนัด
ดข้วยวลาเขาทนัรงสองรล างกายอยยใล นสภาวะขาดนทรา) นางกกวางตนัวอธิชมาเอลไวข้ใตข้พรุมล ไมข้แหลงหนขที่ง และ
เดธินไปหลางจากเขา (ระยะลยกธนยตก) นางนนังที่ ลงและกลลาววลา “"อยลาใหข้ขข้าเหกนความตายของเดกกนนัรน
เลย" นางกกนนังที่ อยยตล รงหนข้าเดกกนนัรนแลข้วตะเบกงเสรียงรข้องไหข้”
ความโศกเศรข้าเสรียใจของนางนนัรนทลวมทข้น แมข้วาล นางไมลฉลาดนนักในเรสือที่ งราวทนัรงหมดทรีที่เกธิด
ขขรน แตลจรธิงๆแลข้วนางกกตกเปกนเหยสืที่อของการขาดความเชสืที่อของนางซาราหรและอนับราฮนัม พระเจข้า
ทรงทราบเรสืที่องนนัรนดรี (นอกจากนรีร เรายนังไดข้บทเรรียนอรีกวลา ความบาปยลอมนทามาซขที่งความทรุกขรใจ
อยลางหลรีกเลรีที่ยงไมลไดข้) ไมลมรีบนนั ทขกเลยวลาอนับราฮนัมไดข้เหกนหนข้าอธิชมาเอลบรุตรชายของเขาอรีก ภาพทรีที่
เหกนคงนลาสนังเวชจรธิงๆ
ปฐก 21:17-19
พระเจจ้าทรงสดนบเสมียงรจ้องของเดก็กนนนั้น และทรตสวรรคค์ของพระเจจ้า
จขงเรมียกฮาการค์จากฟจ้าสวรรคค์กลผ่าวกนบนางวผ่า "ฮาการค์ เจจ้าเปก็นอะไรไป อยผ่ากลนวเลย เพราะวผ่า
พระเจจ้าทรงสดนบเสมียงของเดก็ก ณ ทมีริ่ทมีริ่เขาอยรผ่นนนั้นแลจ้ว 18 ลอกขขนนั้ ออจ้มเดก็กนนนั้น เอามมือจนบเขาไวจ้ใหจ้แนผ่น
เพราะเราจะทนาใหจ้เขาเปก็นชาตรใหญผ่ชาตรหนขริ่ง" 19 แลจ้วพระเจจ้าทรงเบรกตาของนาง นางกก็เหก็นบผ่อนนนั้า

แหผ่งหนขริ่ง จขงไปเตรมนนนั้าเตก็มถองหนนงและใหจ้เดก็กนนนั้นดมืริ่ม พระเจข้าทรงไดข้ยธินเสรียงรข้องไหข้ของนางฮาการร
และทรงใชข้ทยตสวรรครองครหนขงที่ มาปลอบโยนนาง พระองครทรงสนัญญากนับนางวลาพระองครจะทรง
ททาใหข้อธิชมาเอลบรุตรชายของนางเปกนชาตธิใหญลชาตธิหนขที่ง ชนชาตธิอาหรนับหลายชาตธิจนถขงทรุกวนันนรีรมรี
ตข้นตระกยลของพวกเขาคสืออธิชมาเอล “พระเจข้าทรงเบธิกตาของนาง นางกกเหกนบลอนทราแหลงหนขที่ง”
พระเจข้าจขงทรงชลวยอธิชมาเอลและมารดาของเขาใหข้พนข้ จากการเสรียชรีวธิต
ปฐก 21:20-21
พระเจจ้าทรงสถรตกนบเดก็กนนนั้น เขาเตรบโตขขนนั้ อาศนยอยรใผ่ นถรริ่น
ทอรกนนดาร และเปก็นนนกธนร 21 เขาอาศนยอยรใผ่ นถรนริ่ ทอรกนนดารแหผ่งปาราน มารดากก็หาภรรยาคนหนขริ่ง
จากประเทศอมียรปตค์ใหจ้เขา เราควรหมายเหตรุไวข้วาล “พระเจข้าทรงสถธิตกนับเดกกนนัรน” คสือ อธิชมาเอล
แมข้วาล เขาจะไมลไดข้รนับพระสนัญญาทรีที่พระเจข้าทรงกระททากนับอธิสอนัคเปกนมรดก แตลพระเจข้ากกทรงอวยพร
อธิชมาเอลและชลวยเหลสือเขา เมสือที่ เขาเตธิบโตขขรนเปกนผยข้ใหญล เขากกกลายเปกนนนักธนยผยข้เชรีที่ยวชาญ โดย
อาศนัยอยยใล นถธิที่นทรุรกนันดารแหลงปารานซขที่งอยยตล ธิดพรมแดนปาเลสไตนรและเขตแดนซรีนาย ในเวลาอนัน
เหมาะสม นางฮาการรกหก าภรรยาคนหนขงที่ จากอรียธิปตรซขที่งเปกนบข้านเกธิดของนางใหข้เขา
ปฐก 21:22-24
และตผ่อมาในคราวนนนนั้ อาบมีเมเลคและฟมีโคลค์ผบจ้ร นญชาการทหารของ
พระองคค์ พรดกนบอนบราฮนมวผ่า "พระเจจ้าทรงสถรตกนบทผ่านในทอกสรริ่งทมีริ่ทผ่านกระทนา 23 เพราะฉะนนนั้น
บนดนมีจนั้ งปฏรญาณในพระนามพระเจจ้าใหจ้แกผ่เราทมีริ่นมีริ่วผ่า ทผ่านจะไมผ่ประพฤตรการคดโกงตผ่อเรา หรมือ
โอรสของเรา หรมือตผ่อหลานของเรา แตผ่ดนงทมีริ่เราภนกดมีตผ่อทผ่าน ทผ่านจงภนกดมีตผ่อเราและตผ่อแผผ่นดรนซขริ่ง
ทผ่านอาศนยอยรผ่นมีนั้" 24 อนบราฮนมกก็ทรลวผ่า "ขจ้าพเจจ้ายอมปฏรญาณ" ขณะเดรียวกนัน อนับราฮนัมและอาบรีเม
เลคกกไดข้กลนับมาคสืนดรีกนนั แลข้ว (เหกนไดข้ชนัดวลา อธิสอนัคไดข้ถสือกทาเนธิดขขรนขณะทรีที่อนับราฮนัมอาศนัยอยยใล นเมสือง
เกรารร) อาบรีเมเลคพรข้อมกนับ “และฟรีโคลรผยข้บนัญชาการทหารของพระองคร” มาหาอนับราฮนัมและ
แสดงออกวลาพวกเขาสนังเกตเหกนวลา “พระเจข้าทรงสถธิตกนับทลานในทรุกสธิที่งทรีที่ทลานกระททา” ความเกรง
กลนัวพระเจข้าไมลเพรียงบนังเกธิดขขรนในใจของพวกเขาในการตธิดตลอสนัมพนันธรของพวกเขากนับอนับราฮนัม
เทลานนัรน แตลพวกเขาไดข้เหกนกนับตาดข้วยวลาพระพรของพระเจข้ามรีแกลอนับราฮนัม พวกเขาจขงเสนอตลออนับรา
ฮนัมใหข้ททาพนันธสนัญญาหนขที่งดข้วยกนัน นรีที่เทลากนับวลาพวกเขาเสนอใหข้ทรนังสองฝลายปฏธิบนัตธิตลอกนันอยลางใหข้
เกรียรตธิ โดยรวมถขงลยกหลานของพวกเขาดข้วย อนับราฮนัมตกลง
ปฐก 21:25-31
อนบราฮนมกก็รจ้องทอกขค์ตผ่ออาบมีเมเลค เรมืริ่องบผ่อนนนั้าทมีริ่ขจ้าราชการอาบมีเม
เลคยขดเอาไป 26 อาบมีเมเลคตรนสวผ่า "เราไมผ่รจ้วร ผ่าใครทนาอยผ่างนมีนั้ ทนนั้งทผ่านกก็มรไดจ้บอกเรา เรากก็ยนงไมผ่
ไดจ้ยรนเรมืริ่องจนวนนนมีนั้" 27 อนบราฮนมจขงนนาแกะและวนวมาถวายแกผ่อาบมีเมเลค ทนนั้งสองฝผ่ายกก็ทนาพนนธ

สนญญากนน 28 อนบราฮนมไดจ้แยกลรกแกะตนวเมมียจากฝรงไวจ้ตผ่างหากเจก็ดตนว 29 อาบมีเมเลคตรนสถามอนบ
ราฮนมวผ่า "ลรกแกะตนวเมมียเจก็ดตนวทมีริ่ทผ่านแยกไวจ้ตผ่างหากนนนั้นหมายความวผ่าอะไร" 30 ทผ่านทรลวผ่า "ขอ
พระองคค์รบน ลรกแกะตนวเมมียเจก็ดตนวนมีนั้จากมมือขจ้าพระองคค์ เพมืริ่อจะไดจ้เปก็นพยานแกผ่ขจ้าพระองคค์วผ่า ขจ้า
พระองคค์ไดจ้ขอดบผ่อนนนั้านมีนั้" 31 เหตอฉะนมีนั้ทผ่านจขงเรมียกทมีริ่นนนั้นวผ่า เบเออรค์เชบา เพราะวผ่าทนนั้งสองไดจ้
ปฏรญาณกนนไวจ้
กลอนทรีที่อนับราฮนัมจะ ‘ลงนามรนับรอง’ บนพนันธสนัญญานรีร เขากกแจข้งใหข้อาบรีเมเลคทราบวลา คน
รนับใชข้บางคนของอาบรีเมเลคไดข้ใชข้กาท ลนังแยลงบลอนทราหนขที่งไปจากคนรนับใชข้ของตน บลอนทราถสือวลาเปกนสธิที่ง
ทรีที่มครี ลามากในพสืรนทรีกที่ ขที่งแหข้งแลข้งดนังกลลาว อาจดข้วยความขายหนข้าอาบรีเมเลคจขงกลลาววลาเขาไมลรเยข้ รสือที่ ง
อะไรเลยเกรีที่ยวกนับเหตรุการณรดนังกลลาว อนับราฮนัมจขงยกแกะและวนัวหลายตนัวใหข้แกลอาบรีเมเลคเพสืที่อ
ประทนับตราพนันธสนัญญานนัรนระหวลางพวกเขา นอกจากนรีร อนับราฮนัมยนัง “แยกลยกแกะตนัวเมรียจากฝยงไวข้
ตลางหากเจกดตนัว” พอถยกถามวลาเขาททาเชลนนนัรนเพราะเหตรุใดโดยอาบรีเมเลค อนับราฮนัมกกตอบวลาพวก
มนันเปกนพยานตลอหนข้าคนทนัรงปวงวลาเขาเปกนฝลายทรีที่ขดรุ บลอนทราทรีที่ตกเปกนขข้อพธิพาทนนัรน เหกนไดข้ชนัดวลาอาบรี
เมเลคยอมรนับลยกแกะเหลลานนัรนและขจนัดขข้อโตข้แยข้งใดๆทรีที่วาล บลอนทรานนัรนเปกนของอนับราฮนัม
ทรีที่นลาสนใจเปกนพธิเศษกกคสือวลา พวกเขาตนัรงชสืที่อสถานทรีที่นร นันวลา เบเออรร์เชบา คทาฮรีบรย ‘เบเออรร’
หมายความวลา ‘บลอนทรา’ คทาวลา เชบา หมายความวลา ‘เจกด’ ดนังนนัรนชสืที่อ เบเออรร์เชบา จขงมรีความหมาย
ตรงตนัววลา ‘บลอนทราแหลงเจกด’ (บางคนเรรียกมนันวลา ‘บลอนทราแหลงลยกแกะตนัวเมรียเจกดตนัว’) จนถขงทรุกวนันนรีร
ยนังมรีสถานทรีที่หนขที่งทรีมที่ รีชสืที่อวลา เบเออรรเชบาในอธิสราเอลตอนใตข้อยยล ทรีนที่ นันที่ เองเปกนทรีที่ๆอนับราฮนัมและอาบรี
เมเลค “ทนัรงสองไดข้ปฏธิญาณกนันไวข้”
ปฐก 21:32-34
ทนนั้งสองกระทนาพนนธสนญญากนนทมีริ่เบเออรค์เชบาดนงนมีนั้แหละ แลจ้วอาบมีเม
เลคและฟมีโคลค์ผบจ้ร นญชาการทหารของพระองคค์ไดจ้ล อกขขนั้นแลจ้วกก็กลนบไปยนงแผผ่นดรนของชาวฟมีลรสเตมีย
33 อนบราฮนมปลรกตจ้นแทมรรสกค์ไวจ้ทมีริ่เบเออรค์เชบา และนมนสการออกพระนามพระเยโฮวาหค์พระเจจ้านร
รนนดรค์ทมีริ่นนนริ่ 34 อนบราฮนมอาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนชาวฟมีลรสเตมียหลายวนน
หลนังจากตกลงตามพนันธสนัญญานนัรนทรีไที่ ดข้กระททาระหวลางพวกเขาแลข้ว อาบรีเมเลคกนับพรรค
พวกของเขากกกลนับไปยนังแผลนดธินของชาวฟรีลธิสเตรีย นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีที่ชาวฟรีลธิสเตรียถยกเอลยถขงในพระ
คนัมภรีรร จรธิงๆแลข้วมนันเปกนคทาเดรียวกนับชสืที่อเรรียกในปนัจจรุบนันคสือ ชาวปาเลสไตนร (Palestinian) จนถขงทรุก
วนันนรีรยนังมรีการตธิดตลอสนัมพนันธรกนนั ระหวลางคนสองพวกนรีรอยยล ถขงแมข้วาล อาจไมลฉนันทรมตธิ รเหมสือนทรีที่อนับรา

ฮนัมอยากใหข้เกธิดขขรนกกตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ในขข้อ 34 อนับราฮนัมอาศนัยอยยใล นแผลนดธินชาวฟรีลธิส
เตรียหลายวนัน ขณะอยยทล รีที่นนนัที่ เขาไดข้ “ปลยกตข้นแทมรธิสกรไวข้ทรีที่เบเออรรเชบา และนมนัสการออกพระนาม
พระเยโฮวาหรพระเจข้านธิรนันดรรทรีที่นนันที่ ”
ตลอมาตข้นแทมรธิสกร (groves) จะถยกพระเจข้าตรนัสหข้ามมธิใหข้ปลยกในพระราชบนัญญนัตธิของ
โมเสสเพราะวลาพวกมนันกลายเปกนสถานทรีที่สทาหรนับการกราบไหวข้รยปเคารพ อยลางไรกกตาม เหกนไดข้
ชนัดวลาอนับราฮนัมมรีแรงจยงใจทรีที่บรธิสรุทธธิธในการททาเชลนนนัรน เขาอาจอยากไดข้รลมเงาหรสือผลไมข้จากตข้นแท
มรธิสกรนร นันกกไดข้ ในการออกพระนามขององครพระผยข้เปกนเจข้า มนันกกสสืที่อวลานรีที่กลายเปกนสถานทรีที่ทรีที่เขา
นมนัสการพระเจข้าอยลางเฉพาะเจาะจง
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 22: ตนัวอยล่างหนซที่งทภียที่ รที่งใหญล่ทภีที่สจุดของความเชสืที่อและการเชสืที่อฟนังถยกนคา
เสนอในเรสืที่องของการถวายอรสอนัค นอกจากนภีทั้ ภาพอนันลซกซซทั้งของพระบรดาและพระครรสตร์กป็ถยกนคา
เสนอเปป็นแบบในเรสือที่ งนภีทั้ดวต้ ย นภีที่เปป็นครนังทั้ ทภีที่หต้าแลต้วทภีพที่ นันธสนัญญากนับอนับราฮนัมไดต้รนับการยสืนยนัน
บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้เปป็นสองสล่วนดนังนภีทั้ (1) การถวายอรสอนัคบนภยเขาโมรรยาหร์ในขต้อ 1-14 และ
(2) การยสืนยนันพนันธสนัญญากนับอนับราฮนัมอภีกครนังทั้ ในขต้อ 15-24
ปฐก 22:1
และตผ่อมาภายหลนงเหตอการณค์เหลผ่านมีนั้ พระเจจ้าทรงลองใจอนบราฮนม
และตรนสกนบทผ่านวผ่า "อนบราฮนม" ทผ่านทรลวผ่า "ดรเถรด ขจ้าพระองคค์อยรผ่ทมีริ่นมีริ่ พระเจจ้าขจ้า " วลรี ภายหลนง
เหตอการณค์เหลผ่านมีนั้ เหกนไดข้ชนัดวลาหมายถขง ภายหลนังเหตรุการณรเหลลานนัรนของบททรีแที่ ลข้ว กลลาวโดย
เฉพาะเจาะจงกกคสือ เวลาหลนังจากนนัรนไมลปรากฏชนัดเจน บางคนคาดเดาวลาอธิสอนัคตอนนนัรนอายรุนข้อยถขง
5 ปรีหรสืออาจอายรุมากถขงสามสธิบหกปรีเลย การประมาณการทรีที่ดรีทรีที่สรุดกกคสือวลา อธิสอนัคอยลางนข้อยกกอยยใล น
ชลวงวนัยรรุลนแลข้วหรสืออายรุยรีที่สธิบปรี คทาทรีที่แปลวลา ลองใจ (นาคาหร์) มรีความหมายวลา ‘ทดสอบ’ ดข้วยพระ
สตธิปนัญญาอนันไมลรจยข้ ทากนัดของพระองครพระเจข้าทรงหมายมนันที่ ทรีที่จะทดสอบอนับราฮนัม การทดสอบครนัรง
นรีรหนนักหนาสาหนัสจรธิงๆ กลอนหนข้านนัรนอนับราฮนัมรอคอยยรีที่สธิบหข้าปรีเพสืที่อทรีจที่ ะไดข้บรุตรชายทรีที่พระเจข้าทรง
สนัญญากนับเขา บนัดนรีรเมสืที่ออธิสอนัคกทาลนังโตเปกนหนรุลมแลข้ว พระเจข้ากกทรงทดสอบอนับราฮนัมโดยสนังที่ ใหข้เขา
ถวายบรุตรเปกนเครสืที่องบยชา
ปฐก 22:2
พระองคค์ตรนสวผ่า "จงพาบอตรชายของเจจ้าคมืออรสอนค บอตรชายคน
เดมียวของเจจ้าผรจ้ทมีริ่เจจ้ารนกไปยนงแผผ่นดรนโมรรยาหค์ และถวายเขาทมีริ่นนริ่นเปก็นเครมืริ่องเผาบรชา บนภรเขาลรก

หนขริ่งซขริ่งเราจะบอกแกผ่เจจ้า" ดยเหมสือนวลาพระเจข้าทรงเตสือนความจทาอนับราฮนัมวลา แมข้เขารนักบรุตรของตน
มากเพรียงใด พระองครกทก รงสนังที่ เขาวลา “จงพาบรุตรชายของเจข้าคสืออธิสอนัค บรุตรชายคนเดรียวของเจข้าผยข้ทรีที่
เจข้ารนักไปยนังแผลนดธินโมรธิยาหร และถวายเขาทรีที่นนันที่ เปกนเครสือที่ งเผาบยชา” พระเจข้าไมลเพรียงขอใหข้อนับรา
ฮนัมถวายบรุตรของตนเทลานนัรน แตลพระองครทรงบอกเขาวลาพระองครทรงตข้องการบรุตรของเขาเปกน
เครสือที่ งเผาบยชาดข้วย คทาวลา โมรรยาหร์ ถยกนทามาใชข้แบบทนับศนัพทรและมรีความหมายตรงตนัววลา ‘ถยกเลสือก
โดยพระเยโฮวาหร’ ผยข้คนคธิดกนันโดยทนัวที่ ไปวลา “แผลนดธินโมรธิยาหร” คสือสถานทรีๆที่ ตลอมาจะเปกนกรรุง
เยรยซาเลกมและเปกนสถานทรีที่จรธิงๆทรีที่จะมรีการถวายสรุดยอดเครสือที่ งบยชาซขที่งเปกนทรีที่ๆแทลนบยชาของพระ
วธิหารในอนาคตจะถยกสรข้างขขรน ดย 2 พงศาวดาร 3:1 กรรุงเยรยซาเลกมเปกนเมสืองทรีที่พระเยโฮวาหรจะทรง
เลสือกจรธิงๆ ดย 1 พงศรกษนัตรธิยร 11:13, 32, 36 ฯลฯ
ปฐก 22:3
อนบราฮนมจขงลอกขขนั้นแตผ่เชจ้ามมืด ผรกอานลาของทผ่านพาคนใชจ้หนอผ่มไป
กนบทผ่านดจ้วยสองคนกนบอรสอนคบอตรชายของทผ่าน ทผ่านตนดฟมืนสนาหรนบเครมืริ่องเผาบรชา แลจ้วลอกขขนั้นเดรน
ทางไปยนงทมีริ่ซขริ่งพระเจจ้าทรงตรนสแกผ่ทผ่าน ในรยปแบบทรีที่แสดงถขงการเชสืที่อฟนังอยลางสรุดจธิตสรุดใจ อนบรา
ฮนมลอกขขนั้นแตผ่เชจ้ามมืดและออกเดธินทางไปพรข้อมกนับสธิที่งทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาแกลเขา ไมลมกรี ารผลนัด
วนันประกนันพรรุลงเลย ไมลมรีการโตข้เถรียงหรสือขอความชนัดเจนแตลอยลางใด เขาลรุกขขรนแตล่เชต้ามสืดวนันตลอมา
“ผยกอานลาของทลาน” พาอธิสอนัคไปดข้วยพรข้อมกนับคนใชข้อรีกสองคน และตนัดฟสืนซขที่งจทาเปกนสทาหรนับ
การถวายเครสือที่ งเผาบยชา “แลข้วลรุกขขรนเดธินทางไปยนังทรีที่ซขที่งพระเจข้าทรงตรนัสแกลทลาน” ไมลมรีการลลาชข้า
เลย เขาลรุกขขรนททาสธิที่งทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาเขาในทนันทรี!
ปฐก 22:4
พอถขงวนนทมีริ่สามอนบราฮนมเงยหนจ้าขขนั้นแลเหก็นทมีริ่นนนั้นแตผ่ไกล ความ
คลข้ายคลขงกนันของเหตรุการณรนร รีกบนั เหตรุการณรตอนทรีที่พระเจข้าพระบธิดาและพระบรุตรของพระเจข้าใน
เวลาตลอมาเรธิที่มปรากฏใหข้เหกน สามวนันแหลงความทรุกขรใจของอนับราฮนัมปรากฏชนัดเจน เราคงไดข้แตล
จธินตนาการถขงความคธิดตลางๆทรีวที่ นเวรียนอยยใล นหนัวของเขาขณะทรีที่พวกเขาเดธินทางจากเบเออรรเชบา
ไปยนังโมรธิยาหร ขณะทรีที่อนับราฮนัมเอาหนัวถขงหมอนแตลละคสืนระหวลางการเดธินทาง เขากกคงนขกถขงพนันธ
สนัญญาทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงยสืนยนันแกลเขาครนัรงแลข้วครนัรงเลลา กระนนัรน ในฐานะมนรุษยรและคนเปกนพลอเขากก
คงกลนัวสธิที่งทรีที่จะเกธิดขขรนอยลางแนลนอน นรีที่เปกนภาพทรีคที่ ลข้ายคลขงอยลางมากกนับความทรุกขรพระทนัยทรีที่
พระเจข้าพระบธิดาตข้องทรงทนขณะทรีที่พระเยซยเสดกจมรุลงหนข้าไปยนังกลโกธาและการถยกฝนังไวข้สามวนัน
สามคสืนของพระองครในอรุโมงคร

ปฐก 22:5
อนบราฮนมจขงพรดกนบคนใชจ้หนอมผ่ ของทผ่านวผ่า "อยรกผ่ นบลาทมีริ่นมีริ่เถรด เรากนบ
เดก็กชายจะเดรนไปนมนสการทมีริ่โนจ้น แลจ้วจะกลนบมาพบเจจ้า" แมข้อนับราฮนัมรยสข้ ขกกลนัวและหวาดหวนันที่
เพรียงใด ความเชสืที่อของเขาในการเขข้ามาชลวยของพระเจข้ากกปรากฏชนัดเจน เขาสนังที่ พวกคนใชข้ของเขา
ใหข้รออยยขล ณะทรีที่เขากนับอธิสอนัคไปนมนัสการทรีที่โนข้น แลต้วจะกลนับมาพบเจต้า อนับราฮนัมไมลรวยข้ าล พระเจข้าจะ
ทรงททาอะไรหรสือพระองครจะทรงททาอยลางไร แตลเขารยข้วาล พระเจข้าจะทรงททาอะไรสนักอยลาง เขาอาจ
คธิดวลาพระเจข้าจะทรงจนัดเตรรียมตนัวแทนหนขที่งใหข้อยลางทรีที่พระองครทรงกระททา หรสือทรีที่เปกนไปไดข้
มากกวลากกคสือ เขาเชสืที่อวลาพระเจข้าจะทรงททาใหข้เขาเปกนขขรนจากตายดนังทรีที่ระบรุไวข้ในฮรีบรย 11:19
ไมลวาล กรณรีใด เหกนไดข้ชนัดวลาเขามรีความเชสืที่อในพระสนัญญาเหลลานนัรนทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททา
ซทราแลข้วซทราอรีกทรีที่วาล อธิสอนัคจะเปกนประชาชาตธิใหญล เขาจขงเชสืที่อคทาตรนัสของพระเจข้าและเชสืที่อฟนัง ฮรีบรย
11:17, 19 กลลาวชนัดเจนวลา “โดยความเชสืที่อ เมสือที่ อนับราฮนัมถยกลองใจกกไดข้ถวายอธิสอนัคเปกนเครสืที่องบยชา
... ทลานเชสืที่อวลาพระเจข้าทรงฤทธธิธสามารถใหข้อธิสอนัคเปกนขขรนมาจากความตายไดข้ และทลานไดข้รนับบรุตร
นนัรนกลนับคสืนมาอรีก ประหนขที่งวลาบรุตรนนัรนเปกนขขรนมาจากตาย” เมสืที่ออธิงตามพระสนัญญาของพระเจข้าทรีที่
ทรงททากนับเขา โดยความเชสืที่ออนับราฮนัมจขงเชสืที่อฟนัง เขาเพรียงแตลเชสืที่อวลาพระเจข้าตรนัสไวข้อยลางไรตข้องเปกน
ไปตามนนัรน
ปฐก 22:6-7
อนบราฮนมเอาฟมืนสนาหรนบเครมืริ่องเผาบรชาใสผ่บผ่าอรสอนคบอตรชายของตน
ถมือไฟและมมีดแลจ้วพผ่อลรกไปดจ้วยกนน 7 อรสอนคพรดกนบอนบราฮนมบรดาวผ่า "บรดาเจจ้าขจ้า" และทผ่านตอบวผ่า
"ลรกเออ๋ย พผ่ออยรผ่ทมีริ่นมีริ่ " ลรกจขงวผ่า "นมีริ่ไฟและฟมืน แตผ่ลรกแกะสนาหรนบเครมืริ่องเผาบรชาอยรทผ่ มีริ่ไหน"
ภาพ (แบบ) ของพระครธิสตรในอธิสอนัคเรธิที่มปรากฏชนัดเจนยธิงที่ ขขรน ตลอดความหฤโหดของการ
ทดสอบอนับราฮนัม อธิสอนัคเตกมใจใหข้ความรล วมมสือกนับบธิดาของตนเปกนอยลางดรี พวกเขาจขงเดธินทางตลอ
ไปในชลวงสรุดทข้ายแหลงการเดธินทางชรีรชะตาของตน อธิสอนัคเตกมใจแบกฟสืนใสล บลาเหมสือนกนับทรีที่พระเยซย
จะทรงแบกภาระบาปของเรา
อนับราฮนัมเอาไฟและมรีดไปและพวกเขากกเดธินไปดข้วยกนัน จากนนัรนอธิสอนัคกกถามคทาถามชรีรชะตา
วลา “บธิดาเจข้าขข้า...นรีไที่ ฟและฟสืน แตลลยกแกะสทาหรนับเครสืที่องเผาบยชาอยยทล รีที่ไหน”
ปฐก 22:8
อนบราฮนมตอบวผ่า "ลรกเออ๋ย พระเจจ้าจะทรงจนดหาลรกแกะสนาหรนบ
พระองคค์เองเปก็นเครมืริ่องเผาบรชา" พผ่อลรกทนนั้งสองกก็เดรนตผ่อไปดจ้วยกนน อนับราฮนัมตอบแบบไมลนลาจะรยวข้ าล
คทาตอบของเขาจะมรีลนักษณะเปกนคทาพยากรณรมากขนาดไหน วลา “ลยกเออ๋ย พระเจข้าจะทรงจนัดเตรรียม

ลยกแกะสทาหรนับพระองครเองไวข้ใหข้เปกนเครสือที่ งเผาบยชา” ภาพของการถวายพระองครเองเปกนเครสือที่ ง
บยชาแทนของพระครธิสตรเรธิที่มปรากฏชนัดเจน พระเยซยเสดกจมาและนทาเสนอพระองครเองเปกน “พระ
เมษโปดกของพระเจข้า ผยข้ทรงรนับความผธิดบาปของโลกไปเสรีย” (ยอหรน 1:29) อธิสยาหร 53:10 กลลาว
ชนัดเจนวลาวธิญญาณของพระครธิสตรจะกลายเปกนเครสืที่องบยชาไถลบาป พระเยซยทรงกลายเปกนพระเมษ
โปดกผยข้มารนับโทษแทนเราซขที่งพระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรรียมไวข้เพสืที่อรนับบาปของเราไปเสรีย
นอกจากนรีร ในวธิวรณร 13:8 ในฐานะเปกนพระเมษโปดกผยข้รนับโทษแทนของพระเจข้า
พระองครทรง “ถยกปลงพระชนมรตรนังแตลแรกทรงสรข้างโลก” ในทนัรงสองกรณรี คสือของอธิสอนัคและของ
พระครธิสตร พระเจข้าทรงจนัดเตรรียมลยกแกะตนัวหนขที่งเพสือที่ รนับโทษแทน ความเชสืที่อของอนับราฮนัมในพระ
สนัญญาของพระเจข้ากกปรากฏชนัดเจนเชลนกนัน
ปฐก 22:9-10
เขาทนนั้งสองมาถขงทมีริ่ซขริ่งพระเจจ้าตรนสบอกทผ่านไวจ้ อนบราฮนมกก็สรจ้างแทผ่น
บรชาทมีริ่นนริ่น เรมียงฟมืนเปก็นระเบมียบ แลจ้วมนดอรสอนคบอตรชายวางไวจ้บนแทผ่นบรชาบนฟมืน 10 แลจ้วอนบบรา
ฮนมกก็ยมืริ่นมมือจนบมมีดจะฆผ่าบอตรชาย อนับราฮนัมและอธิสอนัคมาถขงสถานทรีที่นร นันแลข้ว อนับราฮนัมสรข้างแทลน
บยชาหนขที่งขขรนทรีที่นนนัที่ เรรียงฟสืนเปกนระเบรียบ มนัดอธิสอนัคบรุตรของตน และวางตนัวเขาบนแทลนบยชาบนฟสืน
เหกนไดข้ชนัดวลาอธิสอนัคในฐานะเปกนภาพ (แบบ) อยลางหนขที่งของพระครธิสตรเชสืที่อฟนังจนถขงความตาย เขา
ยอมททาตามความประสงครของบธิดาของตน อนับราฮนัมจขงยสืนที่ มสือจนับมรีดเพสือที่ ทรีที่จะฆลาบรุตรชายของตน
เชลนเดรียวกนับพระบธิดาในสวรรครจะทรงกระททาในภายหลนัง อนับราฮนัม “ไมลหวงบรุตรของตน แตลไดข้
มอบเขาไวข้” (โรม 8:32)
ปฐก 22:11-12
แตผ่ทรตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์เรมียกทผ่านจากฟจ้าสวรรคค์วผ่า "อนบรา
ฮนม อนบราฮนม" และทผ่านตอบวผ่า "ขจ้าพระองคค์อยรทผ่ มีริ่นมีริ่ พระเจจ้าขจ้า " 12 และพระองคค์ตรนสวผ่า "อยผ่า
แตะตจ้องเดก็กนนนั้นหรมือกระทนาอะไรแกผ่เขาเลย เพราะบนดนมีนั้เรารรจ้แลจ้ววผ่าเจจ้ายนาเกรงพระเจจ้า ดจ้วยเหก็นวผ่า
เจจ้ามรไดจ้หวงบอตรชายของเจจ้า คมือบอตรชายคนเดมียวของเจจ้าจากเรา" การทดสอบสธิรนสรุดลงแลข้ว อนับ
ราฮนัมสอบผลานไดข้อยลางสวยงาม ทยตสวรรครองครหนขงที่ ของพระเยโฮวาหรสลงเสรียงเรรียกเขาจากสวรรคร
อนัตลนักษณรของทยตสวรรคร (ผยข้นทาสาร) องครนร รีถยกระบรุชนัดเจนในขข้อ 12 หากนนันที่ ไมลใชลพระสรุรเสรียงของ
พระเจข้าพระบธิดา มนันกกตข้องเปกนพระสรุรเสรียงของพระบรุตร
คทาวลา เรา ในทข้ายขข้อ 12 ซขที่งหมายถขงทยตสวรรครองครนร นัน ถยกเทรียบเทลากนับพระเจข้า เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าตรนัสแกลอนับราฮนัมวลา “เพราะบนัดนรีรเรารยแข้ ลข้ววลาเจข้ายทาเกรงพระเจข้า” เราอาจคธิด

วลาพระเจข้าคงตรนัสวลา ‘บนัดนรีรเรารยข้แลข้ววลาเจข้าเชสืที่อพระเจข้า’ หรสือ ‘เชสืที่อฟนังพระเจข้า’ แตลพระองครทรงเลสือก
ทรีที่จะใชข้คทาวลา ยคาเกรง ความยทาเกรงองครพระผยข้เปกนเจข้าในสล วนของอนับราฮนัมกระตรุข้นใหข้เขาเชสืที่อฟนัง
พระเจข้า และเหมสือนกนับทรีที่อนับราฮนัมไมลหวงบรุตรชายของตน มนันกกททาใหข้ภาพของพระเจข้าพระบธิดา
สมบยรณรในการทรีที่พระองครไมลทรงหวงพระบรุตรของพระองครสนักวนันหนขที่ง
ปฐก 22:13
จากนนัรนพระเจข้ากกทรงเปธิดตาของอนับราฮนัม และอนบราฮนมเงยหนจ้าขขนนั้
มองดร และดรเถรด ขจ้างหลนงทผ่านมมีแกะผรจ้ตนวหนขริ่ง เขาของมนนตรดอยรใผ่ นพอผ่มไมจ้ทขบ อนบราฮนมกก็ไปจนบแกะ
ผรจ้ตนวนนนนั้ มาถวายเปก็นเครมือริ่ งเผาบรชาแทนบอตรชายของทผ่าน
ภาพของพระเมษโปดกทรีที่มารนับโทษแทนซขที่งถยกถวายเปกนเครสืที่องบยชาแทนเรากกเสรกจ
สมบยรณร คทาพยดทรีเที่ ปกนคทาพยากรณรของอนับราฮนัมซขที่งกลลาวแกลอธิสอนัคไมลนานกลอนหนข้านนัรนกกกาท ลนังกลาย
เปกนจรธิง พระเจข้าทรงจนัดเตรรียมลยกแกะตนัวหนขที่งไวข้ตอนนนัรนจรธิงๆเหมสือนกนับทรีที่ในภายหลนังพระองคร
จะทรงจนัดเตรรียมลยกแกะทรีที่ยธิงที่ ใหญลทสรีที่ รุด คสือ พระเมษโปดก การเอลยถขงการทรีที่แกะผยข้ถยกถวาย “แทน
บรุตรชายของทลาน” ยธิงที่ ททาใหข้ภาพการสธิรนพระชนมรเพสืที่อรนับโทษแทนของพระครธิสตรเสรกจสมบยรณร
ปฐก 22:14
อนบราฮนมจขงเรมียกสถานทมีริ่นนนั้นวผ่า เยโฮวาหค์ยเร รหค์ อยผ่างทมีริ่เขาพรดกนนทอก
วนนนมีนั้วาผ่ "ทมีริ่ภรเขาของพระเยโฮวาหค์นนนั้น พระองคค์ทรงทอดพระเนตร" อนับราฮนัมจขงตนัรงชสืที่อสถานทรีที่นร นัน
วลา เยโฮวาหร์ยรเรหร์ ชสืที่อนรีรมครี วามหมายตรงตนัววลา ‘พระเยโฮวาหรทรงทอดพระเนตร’ พระเจข้าทรงเหกน
การรนับโทษแทนของลยกแกะทรีที่นนันที่ เหมสือนกนับทรีที่พระองครทรงเหกนการสธิรนพระชนมรเพสืที่อรนับโทษ
แทนของพระเยซยบนสถานทรีที่เดรียวกนันนนัรนในอรีกหลายปรีตลอมา
ปฐก 22:15
ทรตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์เรมียกอนบราฮนมครนนั้งทมีริ่สองมาจากฟจ้า
สวรรคค์ ทยตสวรรครขององครพระผยข้เปกนเจข้ากลลาวจากสวรรครอรีกครนัรง และเหกนไดข้ชนัดอรีกครนัรงจากสธิที่งทรีที่
พระองครตรนัสวลานรีที่คสือพระเจข้ากทาลนังตรนัสอยยล
ปฐก 22:16-18
และตรนสวผ่า "พระเยโฮวาหค์ตรนสวผ่า เราปฏรญาณโดยตนวเราเองวผ่า
เพราะเจจ้ากระทนาอยผ่างนมีนั้และมรไดจ้หวงบอตรชายของเจจ้า คมือบอตรชายคนเดมียวของเจจ้า หนขที่งในคทา
อวยพรอนันยธิงที่ ใหญลของพระเจข้าถยกกลลาวตรงนรีร นอกจากนรีร พระเจข้าแสดงออกชนัดเจนถขงความจรธิงจนัง
ของโอกาสนรีรโดยการทรีพที่ ระองครตรนัสวลา “เราปฏธิญาณโดยตนัวเราเอง” ดนังทรีผที่ ยข้เขรียนหนนังสสือฮรีบรยเขรียน
ในภายหลนังวลา “ไมลมรีใครเปกนใหญลกวลาพระองครทพรีที่ ระองครจะทรงใหข้คทาปฏธิญาณไดข้นรนัน” (ฮรีบรย
6:13) พระเจข้าตรนัสชนัดเจนถขงเหตรุผลทรีที่พระองครจะทรงอวยพรอนับราฮนัม นนันที่ คสือ “เพราะเจข้ากระททา

อยลางนรีรและมธิไดข้หวงบรุตรชายของเจข้า คสือบรุตรชายคนเดรียวของเจข้า” ทนัรงการเชสืที่อฟนังอยลางสรุดจธิตสรุดใจ
ของอนับราฮนัมและการบอกเปกนนนัยถขงพระครธิสตรตรงทรีที่วาล พระองครทรงเปกนพระบรุตรองครเดรียวของ
พระเจข้าถยกสสืที่อตรงนรีร
17 เราจะอวยพรเจจ้าแนผ่ เราจะทวมีเชมืนั้อสายของเจจ้าใหจ้มากขขนั้น ดนงดวงดาวในทจ้องฟจ้า และดนง
เมก็ดทรายบนฝนริ่งทะเล เชมืนั้อสายของเจจ้าจะไดจ้ประตรเมมืองศนตรร ของเจจ้าเปก็นกรรมสรทธรธิ์ วลรี “เราจะ
อวยพรเจข้าแนล” แปลตรงตนัวคสือ ‘ในพระพรเราจะอวยพรเจข้าแนล’ เปกนวธิธรีแบบฮรีบรยในการเนข้นยทราสธิที่ง
ทรีที่กาท ลนังถยกกลลาว มนันมรีความหมายวลาพระเจข้าจะทรงอวยพรเพธิมที่ เขข้ากนับพระพร ความเชสืที่อของอนับรา
ฮนัมซขงที่ กลอใหข้เกธิดการเชสืที่อฟนังดนังกลลาวกลายเปกนสาเหตรุแหลงพระพรของพระเจข้า นอกจากนรีร พระเจข้า
ตรนัสซทราถขงพนันธสนัญญาของพระองครกบนั อนับราฮนัมวลา “เราจะทวรีเชสืรอสายของเจข้าใหข้มากขขรน ดนัง
ดวงดาวในทข้องฟข้า และดนังเมกดทรายบนฝนัที่งทะเล เชสืรอสายของเจข้าจะไดข้ประตยเมสืองศนัตรยของเจข้าเปกน
กรรมสธิทธธิธ”
นรีที่เปกนครนัรงทรีหที่ ข้าแลข้วทรีที่พระเจข้าตรนัสยทราพนันธสนัญญาของพระองครทรีที่กระททากนับอนับราฮนัม เชลน
เดรียวกนับในแตลละครนัรงกลอนหนข้า พระองครทรงเพธิมที่ รายละเอรียดเขข้าไปอรีก พระเจข้าตรนัสวลาเชสืรอสายของ
อนับราฮนัมจะไดข้ประตยเมสืองศนัตรยของเขาเปกนกรรมสธิทธธิธ กลลาวอรีกนนัยหนขที่งกกคสือ เชสืรอสายของเขาจะไมล
เพรียงมรีจทานวนมากมายนนับไมลถข้วนเทลานนัรน แตลพวกเขาจะมรีชนัยเหนสือพวกศนัตรยของตนดข้วย พระ
สนัญญานรีรจะสทาเรกจอยลางแทข้จรธิงเมสือที่ พระครธิสตรเสดกจกลนับมา
18 ประชาชาตรทนนั้งหลายทนริ่วโลกจะไดจ้พรเพราะเชมืนั้อสายของเจจ้า เพราะวผ่าเจจ้าไดจ้เชมืริ่อฟนงเสมียง
ของเรา" เหมสือนกนับพระสนัญญาตอนแรกของพระองครกบนั อนับราฮนัมในปฐมกาล 12:1 พระเจข้าทรง
เตสือนความจทาอนับราฮนัมอรีกครนัรงวลา สนักวนันหนขที่งทรุกประชาชาตธิจะไดข้พรในเชสืรอสายของเขา นรีเที่ ปกนครนัรง
สรุดทข้ายทรีที่พระเจข้าจะกลลาวยทราพนันธสนัญญาของพระองครแกลอนับราฮนัม
แมข้วาล ฮรีบรย 11 นทาเสนออนับราฮนัมในฐานะเปกนชายผยข้มรีความเชสืที่อยธิงที่ ใหญลซขที่งเขากกเปกนเชลนนนัรน
จรธิงๆ แตลจรุดสนใจสทาคนัญของพระพรของพระเจข้ากกคสือ การเชสืที่อฟนังของอนับราฮนัม (และแนลนอนทรี
เดรียว “โดยความเชสืที่อ...ทลานไดข้เชสืที่อฟนัง” ฮรีบรย 11:8) ชลองทางสทาคนัญทรีที่จะไดข้รนับพระพรของพระเจข้า
คสือ การเชสืที่อฟนังพระองคร สล วนหนขงที่ แลข้วนนันที่ กกมรีขร นข ไดข้เพราะการยทาเกรงองครพระผยข้เปกนเจข้า (ขข้อ 12)
รวมถขงความเชสืที่อดข้วย (ฮรีบรย 11:8) แตลในพระวจนะของพระเจข้าตลอดทนัรงเลลม การเชสืที่อฟนังเปกนชลอง
ทางขนัรนพสืรนฐานทรีสที่ รุดทรีที่พระเจข้าทรงอวยพรผยข้คนของพระองคร

ปฐก 22:19
อนบราฮนมจขงกลนบไปหาคนใชจ้หนอผ่มของทผ่าน เขากก็ล อกขขนนั้ แลจ้วพากนน
กลนบไปยนงเมมืองเบเออรค์เชบา อนบราฮนมกก็อาศนยอยรทผ่ มีริ่เบเออรค์เชบา อนับราฮนัมจขงกลนับไปยนังเบเออรรเชบา
และอาศนัยอยยทล รีที่นนนัที่
ปฐก 22:20-24
และตผ่อมาภายหลนงเหตอการณค์เหลผ่านมีนั้ มมีคนมาบอกอนบราฮนมวผ่า
"ดรเถรด มรลคาหค์บงน เกรดบอตรใหจ้แกผ่นาโฮรค์นอจ้ งชายของทผ่านดจ้วยแลจ้ว มรีบนันทขกกลลาวไวข้วาล อนับราฮนัมไดข้
ขลาวเกรีที่ยวกนับครอบครนัวเดธิมของเขาและนข้องสะใภข้ของเขามธิลคาหรไดข้บงนั เกธิดบรุตรแปดคนใหข้แกลสามรี
ของนางคสือ นาโฮรร นข้องชายของอนับราฮนัม
21 คมือฮรสบอตรหนวปมี บรสนจ้องชายของเขา เคมรเอลบรดาของอารนม ทรีที่นลาสนใจกกคสือวลา ฮรส เปกน
คทาเดรียวกนับ อรส ในโยบ 1
22 เคเสด ฮาโซ ปรลดาช ยรดลาฟ และเบธรเอล" 23 เบธรเอลใหจ้กนาเนรดบอตรสาวชมืริ่อเรเบคาหค์
ทนนั้งแปดนมีนั้มรลคาหค์บนงเกรดใหจ้นาโฮรค์ นจ้องชายของอนบราฮนม 24 และภรรยานจ้อยของเขาทมีริ่ชมืริ่อเรอรมาหค์
กก็ไดจ้บนงเกรดเตบาหค์ กาฮนม ทาหาช และมาอาคาหค์ เราทราบนข้อยมากเกรีที่ยวกนับคนเหลลานรีรทรีที่ถยกระบรุชสืที่อ
มา อยลางไรกกตาม มรีบนันทขกกลลาวไวข้วาล เบธรเอล (หลานชายของอนับราฮนัม) มรีบรุตรสาวคนหนขที่งชสืที่อวลา
เรเบคาหร์ แนลนอนทรีที่ตลอมานางจะกลายเปกนภรรยาของอธิสอนัค
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 23: การสรทั้นชภีวรตและการฝนังศพของนางซาราหร์ถยกใหต้รายละเอภียด
ไวต้ในบทนภีทั้ (1) อนับราฮนัมเจรจาตล่อรองซสืทั้อสถานทภีที่ฝนังศพสคาหรนับนางซาราหร์ในขต้อ 1-13 การไดต้
สถานทภีที่ฝนังศพสคาหรนับนางซาราหร์มาเปป็นกรรมสรทธรธและการฝนังศพนางในขต้อ 14-20
ปฐก 23:1-2
ซาราหค์มมีอายอหนขงริ่ รจ้อยยมีสริ่ บร เจก็ดปมี ซาราหค์มมีชมีวรตถขงอายอนมีนั้ 2 แลจ้วซา
ราหค์กก็สนรนั้ ชมีวรตทมีริ่เมมืองคมีรรยาทอารบา คมือเมมืองเฮโบรน ในแผผ่นดรนคานาอนน อนบราฮนมไวจ้ท อกขค์ใหจ้ซา
ราหค์และรจ้องไหจ้ครดถขงนาง สามสธิบเจกดปรีหลนังจากคลอดอธิสอนัค นางซาราหรกสก ร นธิ ชรีวธิตตอนอายรุ 127
ปรี มรีการกลลาวถขง คมีรยร าทอารบา ซขที่งมรีความหมายตรงตนัววลา ‘เมสืองแหลงอารบา’ หรสือเปกนทรีที่รจยข้ นักใน
ชสืที่อเฮโบรนและในสมนัยปนัจจรุบนันคสือ ครีรธิโยธ อารบา
ปฐก 23:3-16
อนบราฮนมยมืนขขนั้นหนจ้าศพพรดกนบลรกหลานของเฮทวผ่า 4 "ขจ้าพเจจ้าเปก็น
คนตผ่างดจ้าวและเปก็นคนมาอาศนยอยรผ่ทผ่ามกลางทผ่าน ขอทผ่านใหจ้ทมีริ่ดรนทผ่ามกลางทผ่านเปก็นสอ สาน เพมืริ่อ

ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้ฝนงผรจ้ตายของขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นสายตาไป" 5 ลรกหลานของเฮทตอบอนบราฮนมวผ่า 6 "นาย
เจจ้าขจ้า โปรดฟนงพวกเรา ทผ่านเปก็นเจจ้านายจากพระเจจ้าทผ่ามกลางเรา ขอใหจ้ฝงน ผรจ้ตายของทผ่านใน
ออโมงคค์ฝนงศพทมีริ่ดมีทมีริ่สอดของเราเถรด ไมผ่มมีผจ้ใร ดในพวกเราทมีริ่จะหวงสอ สานของเขาไวจ้ไมผ่ใหจ้ทผ่าน หรมือขนด
ขวางทผ่านมรใหจ้ฝนงผรจ้ตายของทผ่าน" 7 อนบราฮนมกก็ลอกขขนั้นกราบลงตผ่อหนจ้าลรกหลานของเฮทชาวแผผ่น
ดรนนนนั้น 8 และพรดกนบพวกเขาวผ่า "ถจ้าทผ่านยรนยอมใหจ้ขจ้าพเจจ้าฝนงผรจ้ตายของขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นสายตาไป
แลจ้ว ขอฟนงขจ้าพเจจ้าเถรด และวรงวอนเอโฟรนบอตรชายโศหารค์เพมืริ่อขจ้าพเจจ้า 9 ขอใหจ้เขาใหจ้ถนนั้ามนคเปลาหค์ ซขงริ่ เขาถมือกรรมสรทธรธิ์นนนั้นแกผ่ขาจ้ พเจจ้า มนนอยรทผ่ มีริ่ปลายนาของเขา ขอใหจ้เขาขายใหจ้ขาจ้ พเจจ้าเตก็ม
ตามราคาใหจ้เปก็นกรรมสรทธรธิ์สนาหรนบใชจ้เปก็นสอ สานในหมรผ่พวกทผ่าน" 10 ฝผ่ายเอโฟรนอาศนยอยรผ่
ทผ่ามกลางลรกหลานของเฮท เอโฟรนคนฮรตไทตค์จขงตอบอนบราฮนมใหจ้บรรดาลรกหลานของเฮทผรจ้ทมีริ่
เขจ้าไปทมีริ่ประตรเมมืองของเขาฟนงวผ่า 11 "อยผ่าเลย นายเจจ้าขจ้า โปรดฟนงขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าใหจ้นานนนนั้ แกผ่
ทผ่านและใหจ้ถนนั้าทมีริ่อยรใผ่ นนานนนนั้ แกผ่ทผ่าน ดจ้วยขจ้าพเจจ้าใหจ้แกผ่ทผ่านตผ่อหนจ้าลรกหลานประชาชนของ
ขจ้าพเจจ้า ขอเชรญฝนงผรจ้ตายของทผ่านเถรด " 12 อนบราฮนมกก็กราบลงตผ่อหนจ้าชาวแผผ่นดรนนนนั้น 13 และ
ทผ่านพรดกนบเอโฟรนใหจ้ชาวแผผ่นดรนนนนนั้ ฟนงวผ่า "แตผ่ถจ้าทผ่านยรนยอมใหจ้แลจ้ว ขอฟนงขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะ
จผ่ายคผ่านานนนนั้ ขอรนบเงรนจากขจ้าพเจจ้าเถรด และขจ้าพเจจ้าจะไดจ้ฝนงผรจ้ตายของขจ้าพเจจ้าทมีริ่นนริ่น " 14
เอโฟรนตอบอนบราฮนมวผ่า 15 "นายเจจ้าขจ้า ขอฟนงขจ้าพเจจ้าเถรด ทมีริ่ดรนแปลงนมีนั้มมีราคาเปก็นเงรนสมีริ่รจ้อยเช
เขล สนาหรนบทผ่านกนบขจ้าพเจจ้ากก็ไมผ่เทผ่าไร ฝนงผรจ้ตายของทผ่านเถรด " 16 อนบราฮนมกก็ฟนงคนาของเอโฟรน
แลจ้วอนบราฮนมกก็ชนริ่งเงรนใหจ้เอโฟรนตามจนานวนทมีริ่เขาบอกใหจ้ลรกหลานของเฮทฟนงแลจ้ว คมือเงรนสมีริ่รจ้อยเช
เขลตามนนนั้าหนนกทมีริ่พวกพผ่อคจ้าใชจ้กนน ในเวลานนนั้น
อนับราฮนัมเจรจาตลอรองกนับพวกคนคานาอนันในพสืรนทรีที่เพสือที่ ซสืรอสถานทรีที่ฝนังศพสทาหรนับนางซา
ราหร เราควรหมายเหตรุไวข้วาล หลนังจากเขาอาศนัยอยยใล นคานาอนันเปกนเวลาหลายปรี (ประมาณ 62 ปรี) เขา
กกยนังมองตนัวเองวลาเปกน “คนตลางดข้าวและเปกนคนมาอาศนัยอยย”ล แมข้วาล เขาอาศนัยอยยทล รีที่นนนัที่ แตลเขากกรยข้วาล
โลกนรีรไมลใชลบข้านของเขา เขาแคลเดธินทางผลานมาแลข้วกกผาล นไปเทลานนัรน
ชาวคานาอนันเสนออรุโมงครฝนังศพทรีดที่ รีทรีที่สรุดใหข้แกลอนับราฮนัม มนันบลงบอกถขงคทาพยานชรีวธิตอนันดรีทรีที่
อนับราฮนัมไดข้รนักษาไวข้ทลามกลางผยข้คนของโลกซขที่งเขาอาศนัยอยยดล ข้วยมาตลอดหลายปรี เขาขอถทรามนัคเปลา
หรซขที่งมรีเอโฟรนบรุตรชายโศหารรเปกนเจข้าของ เอโฟรนเสนอทรีที่จะยกทรีที่ดธินผสืนนนัรนใหข้แกลอนับราฮนัม
อยลางไรกกตาม อนับราฮนัมยสืนกรานทรีที่จะจลายเงธินสทาหรนับทรีที่ดนธิ ผสืนนนัรน เอโฟรนจขงบอกเขาวลาทรีที่ดธินผสืน
นนัรนมรีคลาสรีที่รข้อยเชเขล

ปฐก 23:17-20
นาของเอโฟรนในมนคเป-ลาหค์ ซขงริ่ อยรผ่หนจ้ามนมเร มมีนากนบถนนั้าซขริ่งอยรใผ่ น
นนนั้น และตจ้นไมจ้ทนนั้งสรนั้นซขริ่งอยรผ่ในนาตลอดทนริ่วบรรเวณนนนั้น จขงไดจ้ขาย 18 ใหจ้แกผ่อบน ราฮนมเปก็นกรรมสรทธรธิ์
ตผ่อหนจ้าลรกหลานของเฮท คมือตผ่อหนจ้าบรรดาผรจ้ทมีริ่เขจ้าไปทมีริ่ประตรเมมืองของเขา 19 ตผ่อมาอนบราฮนมกก็ฝนง
ศพนางซาราหค์ภรรยาของตน ในถนนั้าทมีริ่นามนคเป-ลาหค์หนจ้ามนมเร คมือเมมืองเฮโบรน ในแผผ่นดรนคานา
อนน 20 นาและถนนั้าซขริ่งอยรใผ่ นนนนนั้ ลรกหลานของเฮทยอมขายใหจ้แกผ่อบน ราฮนมเปก็นกรรมสรทธรธิ์เพมืริ่อใชจ้เปก็น
สอ สาน
อนับราฮนัมซสืรอ “นากนับถทราซขที่งอยยใล นนนัรน และตข้นไมข้ทรนังสธิรนซขที่งอยยใล นนาตลอดทนัวที่ บรธิเวณนนัรน”
การซสืรอขายถยกกระททาตลอหนข้าลยกหลานของเฮทในฐานะพยาน ทรีที่นนันที่ อนับราฮนัมฝนังศพนางซาราหร
ภรรยาของตนเปกนเวลาหลายปรี ชสืที่อทรีที่ใชข้เรรียกพสืรนทรีที่บรธิเวณนนัรนจนถขงทรุกวนันนรีรคอสื เฮโบรน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 24: ปฐมกาล 24 นคาเสนอการเลล่าเรสืที่องเกภีที่ยวกนับคนรนับใชต้ของอนับรา
ฮนัมซซงที่ ไปหาภรรยาใหต้แกล่อรสอนัค มนันเปป็นเรสือที่ งราวของความตนังทั้ ใจของอนับราฮนัมทภีที่จะนคาพาบจุตรชาย
ของตนใหต้ไปถซงนคทั้าพระทนัยของพระเจต้า มนันเปป็นเรสือที่ งราวเกภีที่ยวกนับการทรงนคาอนันแสนอนัศจรรยร์ของ
พระเจต้า นอกจากนภีทั้ ยนังมภีภาพทภีคที่ ล่อนขต้างชนัดเจนของพระครรสตร์กนับครรสตจนักรดต้วย พระเจต้าทรงเลสือก
เจต้าสาวทภีที่เปป็นคนตล่างชาตรไวต้สคาหรนับอรสอนัค ผยต้เปป็นบจุตรแหล่งพระสนัญญา เหมสือนกนับทภีที่พระองคร์ทรง
ทคาแบบเดภียวกนันสคาหรนับพระเยซยในครรสตจนักร
บททภีมที่ ภีเนสืทั้อหายาวบทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดนังนภีทั้ (1) คคาสนังที่ ของอนับราฮนัมสคาหรนับการสมรสของอร
สอนัคในขต้อ 1-9 (2) การออกเดรนทางของคนใชต้ของอนับราฮนัมไปยนังประเทศเมโสโปเตเมภียและการ
ทภีที่เขาไดต้พบกนับเรเบคาหร์ในขต้อ 10-28 (3) เรเบคาหร์และครอบครนัวของเธอตกลงเรสืที่องการสมรส
ของเธอกนับอรสอนัคในขต้อ 29-53 และ (4) การพบกนันอนันนล่ายรนดภีของอรสอนัคกนับเรเบคาหร์และการ
สมรสของเขาทนังทั้ สองในขต้อ 54-67
ปฐก 24:1-6
ฝผ่ายอนบราฮนมกก็ชราแลจ้ว มมีอายอมากทมีเดมียว และพระเยโฮวาหค์ทรง
อวยพระพรอนบราฮนมทอกประการ 2 อนบราฮนมพรดกนบคนใชจ้ของทผ่านทมีริ่มมีอาวอโสทมีริ่สอดในบจ้าน ผรดจ้ รแล
ทรนพยค์สมบนตรทอกอยผ่างของทผ่านวผ่า "เอามมือเจจ้าวางไวจ้ใตจ้ขาอผ่อนของเรา 3 แลจ้วเราจะใหจ้เจจ้าปฏรญาณ
ในพระนามพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าแหผ่งฟจ้าสวรรคค์และพระเจจ้าแหผ่งแผผ่นดรนโลก วผ่าเจจ้าจะไมผ่หา
ภรรยาใหจ้บอตรชายของเราจากบอตรสาวของคนคานาอนน ทมีริ่เราอาศนยอยรทผ่ ผ่ามกลางเขานมีนั้ 4 แตผ่เจจ้าจะ

ไปยนงประเทศและหมรผ่ญาตรของเราเพมืริ่อหาภรรยาคนหนขริ่งใหจ้แกผ่อรสอนคบอตรชายของเรา" 5 คนใชจ้กก็
เรมียนทผ่านวผ่า "หากวผ่าหญรงนนนั้นจะไมผ่เตก็มใจมากนบขจ้าพเจจ้ายนงแผผ่นดรนนมีนั้ ถจ้าเชผ่นนนนั้นขจ้าพเจจ้ามรตจ้องนนา
บอตรชายของทผ่านกลนบไปยนงแผผ่นดรนซขงริ่ ทผ่านจากมานนนั้นหรมือ" 6 อนบราฮนมพรดกนบเขาวผ่า "ระวนงอยผ่า
พาบอตรชายของเรากลนบไปทมีริ่นนริ่นอมีก
อนับราฮนัมในวนัยชราตนัรงใจทรีจที่ ะหาภรรยาคนหนขที่งใหข้แกลอธิสอนัคบรุตรชายของตน ดนังทรีที่พระเจข้า
ไดข้ทรงสนัญญาไวข้ในปฐมกาล 2:16-17 “พระเยโฮวาหรทรงอวยพระพรอนับราฮนัมทรุกประการ”
วนัฒนธรรมของชาวตะวนันออกในสมนัยนนัรนกกคสือ พลอแมลมรีหนข้าทรีที่เลสือกสรรคยลสมรสใหข้แกลลยกๆของตน
อนับราฮนัมมอบหมายภารกธิจนรีรใหข้แกลหนัวหนข้าคนรนับใชข้ของเขาเพสืที่อไปหาภรรยาคนหนขที่งมาใหข้แกลอธิส
อนัค มรีหลายความเหกนตามมา (1) การใหข้คนรนับใชข้ของเขาเอามสือ “วางไวข้ใตข้ขาอลอน” ของเขามรี
ความหมายไมลชนัดเจน อยลางไรกกตาม การกระททาทรีที่สนธิทสนมเชลนนนัรนอาจสสืที่อถขงความจรธิงจนังของคทา
ปฏธิญาณ (2) อนับราฮนัมใหข้คนรนับใชข้ของตนสาบานวลาเขาจะไมลหาภรรยาคนหนขที่งใหข้แกลอธิสอนัคจาก
บรรดาบรุตรสาวของคนคานาอนัน พวกเขาอาศนัยอยยทล ลามกลางคนคานาอนันและอนับราฮนัมรยข้จกนั ลนักษณะ
เฉพาะทรีที่ชนัวที่ รข้ายและไมลนนับถสือพระเจข้าของคนเหลลานรีร
เขากลนับสนังที่ คนใชข้ของตนใหข้เดธินทางกลนับไปยนังหมยลญาตธิของเขาสทาหรนับการตามหาครนัรงนรีร
คนใชข้ของเขาสงสนัยวลาเขาควรพาอธิสอนัคไปหาหมยลญาตธิของอนับราฮนัมหรสือไมลถข้าเกธิดวลาเจข้าสาวคนนรีร
ไมลยอมมาดข้วยกนันกนับเขากลอน (3) อนับราฮนัมกทาชนับเขาอยลางจรธิงจนังวลา “ระวนังอยลาพาบรุตรชายของเรา
กลนับไปทรีที่นนันที่ อรีก” พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแผลนดธินนรีรไวข้กบนั อนับราฮนัมและเชสืรอสายของเขาแลข้ว เขาไมล
ยอมปลลอยใหข้บรุตรชายของตนถยกลองใจใหข้ไปทรีที่อนสืที่ แนลๆ แมข้แตลเมสืองฮารานกกตาม ดนังนนัรน เพสือที่ รนับ
ประกนันวลาอธิสอนัคอยยใล นแผลนดธินแหลงพระสนัญญาตลอไป เขาจขงเตสือนคนใชข้ของตนอยลางชนัดเจนวลาอยลา
พาอธิสอนัคไปทรีนที่ นันที่
ปฐก 24:7-9
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าแหผ่งฟจ้าสวรรคค์ ผรจ้ทรงนนาเรามาจากบจ้านบรดา
เรา และจากแผผ่นดรนแหผ่งญาตรของเรา พระองคค์ตรนสกนบเราและทรงปฏรญาณกนบเราวผ่า `เราจะมอบ
แผผ่นดรนนมีนั้ใหจ้แกผ่เชมือนั้ สายของเจจ้า' พระองคค์จะทรงใชจ้ทรตสวรรคค์ของพระองคค์ไปขจ้างหนจ้าเจจ้า เจจ้าจง
หาภรรยาคนหนขริ่งใหจ้บอตรชายของเราจากทมีริ่นนริ่น อนับราฮนัมออกคทาสนังที่ แกลคนใชข้ของเขาตลอไปโดย
กลลาววลาพระเจข้าจะทรง “ใชข้ทยตสวรรครของพระองครไปขข้างหนข้าเจข้า เจข้าจงหาภรรยาคนหนขงที่ ใหข้
บรุตรชายของเราจากทรีที่นนันที่ ” อาจเปกนไดข้วาล พระเจข้าไดข้ทรงเปธิดเผยแกลอนับราฮนัมแลข้ววลาพระองครจะ

ทรงใชข้ทยตสวรรครองครหนขที่งใหข้นทาหนข้าคนใชข้ของเขาไปเพสืที่อททาใหข้การเดธินทางของเขาประสบผล
สทาเรกจดข้วยดรี
8 ถจ้าหญรงนนนั้นไมผ่เตก็มใจมากนบเจจ้า เจจ้ากก็จะพจ้นจากคนาปฏรญาณของเรานมีนั้ แตผ่เจจ้าอยผ่าพาบอตร
ชายของเรากลนบไปทมีริ่นนริ่นกก็แลจ้วกนน"
9 คนใชจ้จขงเอามมือของเขาวางใตจ้ขาอผ่อนของอนบราฮนมนายของตน และปฏรญาณตผ่อทผ่านตาม
เรมืริ่องนมีนั้ อนับราฮนัมสนังที่ คนใชข้ของเขาวลาถข้าหญธิงนนัรนทรีพที่ ระเจข้าทรงเลสือกไมลยอมมาดข้วยกนันกนับเขา เขากก
จะพข้นจากคทาปฏธิญาณนรีร เกรีที่ยวกนับการเอามสือของเขาไวข้ใตข้ขาอลอนของอนับราฮนัม ดยความเหกนสทาหรนับ
ขข้อ 2
ปฐก 24:10-11
คนใชจ้นนาอรฐสรบตนวของนายมาแลจ้วออกเดรนทางไป ดจ้วยวผ่าขจ้าวของ
ทนนั้งสรนั้นของนายเขาอยรผ่ในอนานาจของเขา เขาลอกขขนนั้ ไปยนงเมโสโปเตเมมีย ถขงเมมืองของนาโฮรค์ 11 เขา
ใหจ้อรฐคอกเขผ่าลงทมีริ่รรมบผ่อนนนั้าขจ้างนอกเมมืองเวลาเยก็น ซขงริ่ เปก็นเวลาทมีริ่ผจ้หร ญรงออกมาตนกนนนั้า คนใชข้ทรีที่ไมลถยก
ระบรุชสืที่อคนนรีรของอนับราฮนัมจขงเอาอยฐไปสธิบตนัวและออกเดธินทางไปยนังเมโสโปเตเมรียไปยนังเมสืองของ
นาโฮรร นข้องชายของอนับราฮนัม เขาไปถขงในตอนเยกนของวนันหนขที่ง ดข้วยรยวข้ าล พวกหญธิงสาวจะออกมา
ตนักนทราทรีที่บลอนทราหลนักของเมสืองในตอนเยกน เขาจขงใหข้พวกอยฐครุกเขลาลง เขาอาจหวนังทรีที่จะสทารวจหญธิง
สาวทรีที่มครี รุณสมบนัตธิเหมาะสมทรีที่นนันที่ กกเปกนไดข้
ปฐก 24:12-15
เขาอธรษฐานวผ่า "โอ ขจ้าแตผ่พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าของอนบราฮนมนาย
ของขจ้าพระองคค์ ขอทรงประทานความสนาเรก็จแกผ่ขจ้าพระองคค์ในวนนนมีนั้ และขอทรงสนาแดงความ
เมตตาแกผ่อนบราฮนมนายของขจ้าพระองคค์ 13 ดรเถรด ขจ้าพระองคค์กนาลนงยมืนอยรผ่ทมีริ่รรมบผ่อนนนั้า และบรรดา
บอตรสาวของชาวเมมืองนมีนั้กนาลนงออกมาตนกนนนั้า 14 ขอใหจ้หญรงสาวคนทมีริ่ขจ้าพระองคค์จะพรดกนบนางวผ่า
`โปรดลดเหยมือกของนางลงใหจ้ขจ้าพเจจ้าดมืริ่มนนนั้า' และนางนนนั้นจะวผ่า `เชรญดมืริ่มเถรดและขจ้าพเจจ้าจะใหจ้นนนั้า
อรฐของทผ่านกรนดจ้วย' ใหจ้คนนนนั้นเปก็นคนทมีริ่พระองคค์ทรงกนาหนดสนาหรนบอรสอนคผรจ้รบน ใชจ้ของพระองคค์
อยผ่างนมีนั้ขจ้าพระองคค์จะทราบไดจ้วผ่า พระองคค์ทรงสนาแดงความเมตตาแกผ่นายของขจ้าพระองคค์ "
15 และตผ่อมาเมมืริ่อเขาอธรษฐานยนงไมผ่ทนนเสรก็จ ดรเถรด เรเบคาหค์ ผรจ้ทมีริ่เกรดแกผ่เบธรเอลบอตรชายของนา
งมรลคาหค์ภรรยาของนาโฮรค์นจ้องชายของอนบราฮนม กก็แบกไหนนนั้าของนางเดรนออกมา
อยลางไรกกตาม กลอนทรีที่คนใชข้ของอนับราฮนัมกระททาอะไร เขากกอธธิษฐานและขอใหข้พระเจข้า
ทรงนทาในการคข้นหาครนัรงนรีรของเขา เขาจขงเสนอหมายสทาคนัญงลายๆอนันหนขที่งและขอใหข้พระเจข้าทรง

ชรีรนทา ความจรธิงทรีที่สทาคนัญกวลากกคสือวลา เขาขอการทรงนทาของพระเจข้าในเรสืที่องนรีร เหกนไดข้ชนัดวลานรีที่เปกน
ตนัวอยลางหนขงที่ ของการขอการทรงนทาของพระเจข้าโดยความเชสืที่อ การทดสอบทรีที่ถยกเสนอนรีร ชนัดเจนใน
ตนัวมนันเองอยยแล ลข้ว เหกนไดข้ชดนั อรีกจาก 24:45 วลาคนใชข้ผยข้นร รีไดข้อธธิษฐานกลอนแลข้วอยลางเงรียบๆในใจและ
ไมลไดข้ออกเสรียงดนัง
ปฐก 24:16-20
หญรงสาวนนนั้นงามมาก เปก็นพรหมจารมียนงไมผ่มมีชายใดสมสรนผ่ าง นางกก็
ลงไปทมีริ่บผ่อนนนั้าเตรมนนนั้าเตก็มไหนนนั้าแลจ้วกก็ขขนั้นมา 17 คนใชจ้นนนนั้ กก็วรริ่งไปตจ้อนรนบนาง แลจ้วพรดวผ่า "ขอนนนั้า
จากไหนนนั้าของนางใหจ้ขจ้าพเจจ้าดมืริ่มสนกหนผ่อย" 18 นางตอบวผ่า "นายเจจ้าขจ้า เชรญดมืริ่มเถรด" แลจ้วนางกก็
รมีบลดไหนนนั้าของนางลงมาถมือไวจ้แลจ้วใหจ้เขาดมืริ่ม 19 เมมืริ่อใหจ้เขาดมืริ่มเสรก็จแลจ้ว นางจขงวผ่า "ขจ้าพเจจ้าจะ
ตนกนนนั้าใหจ้อรฐของทผ่านกรนจนอรริ่มดจ้วย" 20 นางรมีบเทนนนั้าในไหนนนั้าของนางใสผ่รางแลจ้ววรริ่งไปตนกนนนั้าทมีริ่บผ่อ
อมีก นางตนกนนนั้าใหจ้อรฐทนนั้งหมดของเขา
คนใชข้ผยข้นร อรี ธธิษฐานยนังไมลทนันเสรกจ “ดยเถธิด เรเบคาหร ผยข้ทรีที่เกธิดแกลเบธยเอลบรุตรชายของนางมธิล
คาหรภรรยาของนาโฮรรนข้องชายของอนับราฮนัม กกแบกเหยสือกนทราของนางเดธินออกมา” เรเบคาหรเปกน
เหลนสาวของอนับราฮนัม และเปกนลยกพรีที่ลยกนข้องลทาดนับทรีที่สองของอธิสอนัค รายละเอรียดเกรีที่ยวกนับ
ธรรมเนรียมปฏธิบนัตธิของชาวตะวนันออกปรากฏชนัดเจนในการทรีที่เธอแบกเหยสือกนทร าบนบลาของเธอ
ขข้อความระบรุวาล “หญธิงสาวนนัรนงามมาก เปกนหญธิงพรหมจารรี” ความงามตามธรรมชาตธิของเธอนนัรน
ปรากฏคลอนขข้างชนัดเจนทรีเดรียว อาจเปกนไดข้วาล ธรรมเนรียมสมนัยนนัรนกทาหนดใหข้หญธิงสาวพรหมจารรี
สวมใสล เครสือที่ งแตลงกายทรีที่ระบรุชนัดเจนถขงสถานะของพวกเธอ นนันที่ อาจททาใหข้มองแวบเดรียวกกรยข้วาล เธอมรี
สถานะเชลนไร
เรเบคาหรเรธิที่มตนักนทราใสล เหยสือกของเธอขณะทรีที่คนใชข้ของอนับราฮนัมขอนทราดสืที่มจากเธอ เขาถขงกนับ
ประหลาดใจทรีที่วาล เธอไมลเพรียงใหข้นร ทาเขาดสืที่มเทลานนัรน แตลยงนั อาสาทรีที่จะตนักนทราใหข้พวกอยฐของเขาดสืมที่ ดข้วย
ปฐก 24:21
คนใชข้ของอนับราฮนัมจขงเพผ่งดรนางเงมียบๆเพมืริ่อตรขกตรองดรวผ่าพระเยโฮ
วาหค์ทรงใหจ้การเดรนทางของตนบนงเกรดผลหรมือไมผ่ เขาถขงกนับประหลาดใจทรีที่หญธิงสาวคนแรกทรีที่ออก
มากกททาใหข้คทาขอแบบมรีเงสือที่ นไขของเขาทรีที่เขาไดข้ขอตลอพระเจข้าสทาเรกจแลข้ว เขาจขงพยดอะไรไมลออกเลย
และสงสนัยวลาเธอจะเปกนคนทรีที่ใชลหรสือไมล
ปฐก 24:22-27
และตผ่อมาเมมืริ่ออรฐกรนนนนั้าเสรก็จแลจ้ว ชายนนนนั้ กก็ใหจ้แหวนทองคนาหนนก
ครขริ่งเชเขล และกนาไลสนาหรนบขจ้อมมือนางครผ่หนขริ่งทองหนนกสรบเชเขล 23 และพรดวผ่า "ขอบอกขจ้าพเจจ้า

วผ่านางเปก็นบอตรสาวของใคร ในบจ้านบรดาของนางนนนั้นมมีทมีริ่ใหจ้พวกเราพนกอาศนยบจ้างไหม" 24 นาง
ตอบเขาวผ่า "ขจ้าพเจจ้าเปก็นบอตรสาวของเบธรเอลบอตรชายของนางมรลคาหค์ซขริ่งนางบนงเกรดใหจ้กนบนา
โฮรค์" 25 นางพรดเสรรมวผ่า "เรามมีทนนั้งฟางและเสบมียงพอ และมมีทมีริ่ใหจ้พนกดจ้วย"
คนใชข้ของอนับราฮนัมจขงใหข้ “ตรุมข้ หยทองคทา... และกทาไล” ททาดข้วยทองคทาแกลเธอ เขาททาเชลนนนัรน
อาจเพราะความซาบซขรงในการใหข้ความชลวยเหลสือของเธอ แตลเขากกดยออกดข้วยวลาเธอเปกนผยข้ทรีที่พระเจข้า
ทรงเลสือก เขาจขงถามชสืที่อครอบครนัวของเธอและถามวลาเขาพนักทรีที่นนนัที่ คสืนนนัรนไดข้ไหม จากนนัรนเขากกถขง
กนับประหลาดใจทรีที่เธอแจข้งใหข้เขาทราบวลาเธอเปกนบรุตรสาวของเบธยเอล บรุตรชายของนาโฮรร (นข้อง
ชายของอนับราฮนัม) นอกจากนรีร เธอยนังอาสาดข้วยวลา เธอแนลใจวลามรีทพรีที่ อสทาหรนับเขาและคณะเดธินทาง
ของเขาเพสืที่อทรีที่จะพนักแรมในคสืนนนัรน
คนใชข้คนนรีรจขง 26 กจ้มศมีรษะลงนมนสการพระเยโฮวาหค์ 27 และอธรษฐานวผ่า "สรรเสรรญแดผ่
พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าของอนบราฮนมนายของขจ้าพระองคค์ ผรมจ้ รไดจ้ทรงทอดทรนั้งความกรอณา และความ
จรรงของพระองคค์ตผ่อนาย สผ่วนขจ้าพระองคค์นนนนั้ พระเยโฮวาหค์ทรงนนามาตามทางจนถขงบจ้านหมรผ่ญาตร
ของนายขจ้าพระองคค์"
คนใชข้ผยข้นร รีบดนั นรีรทราบแลข้ววลาพระเจข้าไดข้ทรงนทาพาเขาและตอบคทาอธธิษฐานของเขาแลข้ว ทรีที่นลา
สนใจยธิงที่ ไปอรีกกกคสือวลา แมข้แตลคนใชข้ของอนับราฮนัมกกกลายเปกนคนทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าแลข้ว
เหกนไดข้ชนัดถขงความเชสืที่อของเขาในพระเยโฮวาหรและการทรีที่เขานมนัสการพระองคร เหกนไดข้ชดนั วลาเขา
ไดข้กลายเปกนสล วนหนขงที่ ของครอบครนัวแหลงความเชสืที่อและไดข้ดทาเนธินโดยความเชสืที่ออยลางแนลนอนใน
ภารกธิจครนัรงสทาคนัญของเขา
ปฐก 24:28-32
แลจ้วหญรงสาวนนนนั้ กก็วรริ่งไปบอกคนในครอบครนวของมารดาถขงเรมืริ่อง
เหลผ่านมีนั้ 29 เรเบคาหค์มมีพมีริ่ชายคนหนขริ่งชมืริ่อ ลาบนน ลาบนนวรริ่งไปหาชายคนนนนนั้ ทมีริ่บผ่อนนนั้า 30 และตผ่อมาเมมืริ่อ
ทผ่านเหก็นแหวนและกนาไลทมีริ่ขจ้อมมือนจ้องสาว และเมมืริ่อทผ่านไดจ้ยรนคนาของเรเบคาหค์นอจ้ งสาววผ่า "ชาย
นนนั้นพรดกนบขจ้าพเจจ้าอยผ่างนมีนั้" ทผ่านกก็ไปหาชายนนนนั้ และดรเถรด เขากนาลนงยมืนอยรกผ่ นบอรฐทมีริ่บผ่อนนนั้า 31 ทผ่าน
พรดวผ่า "ขจ้าแตผ่ทผ่านผรจ้รนบพระพรของพระเยโฮวาหค์ เชรญเขจ้ามาเถรด ทผ่านยมืนอยรผ่ขาจ้ งนอกทนาไม เพราะ
ขจ้าพเจจ้าเตรมียมบจ้านและเตรมียมทมีริ่สนาหรนบอรฐแลจ้ว" 32 ชายนนนั้นจขงเขจ้าไปในบจ้าน ลาบนนกก็แกจ้อรฐของ
เขา ใหจ้ฟางและอาหารสนาหรนบอรฐ ใหจ้นนนั้าลจ้างเทจ้าเขาและคนทมีริ่มากนบเขา

พอไดข้พบกนับคนใชข้ของอนับราฮนัม เรเบคาหรกวก ธิที่งกลนับบข้านและเลลาใหข้ครอบครนัวของเธอฟนัง
วลาเกธิดอะไรขขรนกนับเธอ ลาบนันพรีชที่ ายของเธอวธิที่งกลนับมาทรีที่บลอนทรานรีรและไดข้พบกนับคนใชข้ของอนับราฮนัม
ทรีที่นนันที่ เขาเชธิญชายผยข้นร นันกนับคณะเดธินทางไปทรีที่บข้านของเขาอยลางเปกนทางการ คนใชข้ของอนับราฮนัมจขง
มา แกข้อยฐเหลลานนัรน ใหข้อาหารพวกมนัน และใหข้นร ทาสทาหรนับคนเหลลานนัรนทรีที่เดธินทางมาดข้วยกนันกนับเขา
ปฐก 24:33-37
ครอบครนัวของเรเบคาหรนทาอาหารมาวางตลอหนข้าเขา แตลเขาไมล
ยอมรนับประทานจนกวลาเขาเลลาใหข้พวกเขาฟนังถขงจรุดประสงครในการเดธินทางครนัรงนรีรของเขา พวกเขา
จขงกลลาววลา "เชรญพรดเถรด" เขาจขงแจข้งใหข้พวกเขาทราบวลา 34 "ขจ้าพเจจ้าเปก็นคนใชจ้ของอนบรา
ฮนม 35 พระเยโฮวาหค์ทรงอวยพระพรแกผ่นายขจ้าพเจจ้าอยผ่างมากมาย ทผ่านกก็เจรรญขขนั้น และพระองคค์
ทรงประทานฝรงแพะแกะ และฝรงวนว เงรนและทอง คนใชจ้ชายหญรง อรฐและลา 36 และนางซาราหค์
ภรรยานายขจ้าพเจจ้าไดจ้บนงเกรดบอตรชายคนหนขริ่งใหจ้แกผ่นายเมมืริ่อนางแกผ่แลจ้ว และนายกก็ยกทรนพยค์สมบนตร
ทนนั้งหมดใหจ้บอตร 37 นายใหจ้ขจ้าพเจจ้าปฏรญาณวผ่า `เจจ้าอยผ่าหาภรรยาใหจ้แกผ่บอตรชายของเราจากบอตร
สาวของคนคานาอนน ซขริ่งเราอาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนของเขานมีนั้
ครอบครนัวของเรเบคาหรถขงกนับประหลาดใจทรีที่ไดข้ทราบวลานนักเดธินทางผยข้นร รีเปกนคนใชข้ของญาตธิ
ทรีที่พวกเขาไมลไดข้เจอมานาน คสือ อนับราฮนัม นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีที่มรีกลลาวไวข้วาล พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรอนับรา
ฮนัมดนังทรีที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้ใน 22:16-17 (และทรีที่อนสืที่ ๆ) จากนนัรนเขากกเลลาใหข้พวกเขาฟนังตลอไป
เกรีที่ยวกนับอธิสอนัคและทรีที่อนับราฮนัมไดข้สนังที่ เขาวลาอยลาหาภรรยาใหข้อธิสอนัคจากคนคานาอนัน
ปฐก 24:38-41
แตผ่เจจ้าจงไปยนงบจ้านบรดาของเราและไปยนงหมรผ่ญาตรของเรา และหา
ภรรยาคนหนขริ่งใหจ้แกผ่บอตรชายของเรา' 39 ขจ้าพเจจ้าพรดกนบนายวผ่า `หญรงนนนั้นอาจจะไมผ่ยอมมากนบ
ขจ้าพเจจ้า' 40 แตผ่ทผ่านพรดกนบขจ้าพเจจ้าวผ่า `พระเยโฮวาหค์ผจ้ซร งขริ่ เราดนาเนรนอยรผ่ตผ่อพระองคค์จะทรงใชจ้ท รต
สวรรคค์ของพระองคค์ไปกนบเจจ้า และใหจ้ทางของเจจ้าบนงเกรดผล และเจจ้าจะหาภรรยาคนหนขริ่งใหจ้บ อตร
ชายของเราจากหมรผ่ญาตรของเรา และจากบจ้านบรดาของเรา 41 แลจ้วเจจ้าจะพจ้นจากคนาปฏรญาณของ
เรา เมมืริ่อเจจ้ามาถขงหมรผ่ญาตรของเราแลจ้ว ถจ้าเขาไมผ่ยอมใหจ้หญรงนนนั้น เจจ้ากก็พจ้นจากคนาปฏรญาณของเรา'
คนใชข้ผยข้นร รีเลลาใหข้ฟงนั อยลางละเอรียดตลอไปวลาอนับราฮนัมไดข้สนังที่ ใหข้เขาเดธินทางไปยนังบข้านบธิดาของ
เขาและหมยลญาตธิของเขาเพสืที่อหาภรรยาคนหนขที่งใหข้แกลบรุตรของเขา เขาเลลาใหข้พวกเขาฟนังอรีกวลา
พระเจข้าจะทรงใชข้ทยตสวรรครองครหนขที่งซขที่งจะททาใหข้การเดธินทางของเขาประสบผลสทาเรกจ

ปฐก 24:42-48
วนนนมีนั้ขาจ้ พเจจ้ามาถขงบผ่อนนนั้าและทรลวผ่า `โอ ขจ้าแตผ่พระเยโฮวาหค์พระเจจ้า
ของอนบราฮนมนายของขจ้าพระองคค์ ถจ้าบนดนมีนั้พระองคค์ทรงโปรดใหจ้ทางทมีริ่ขจ้าพระองคค์ไปนนนั้นเกรดผล 43
ดรเถรด ขจ้าพระองคค์กนาลนงยมืนอยรทผ่ มีริ่บผ่อนนนั้า และตผ่อมาเมมืริ่อสาวพรหมจารมีออกมาตนกนนนั้า และขจ้าพระองคค์
พรดกนบนางดจ้วยวผ่า "ขอนนนั้าใหจ้ขาจ้ พเจจ้าดมืริ่มจากไหนนนั้าของนางสนกหนผ่อย" 44 และนางจะตอบขจ้า
พระองคค์วผ่า "เชรญดมืริ่มเถรด และขจ้าพเจจ้าจะตนกนนนั้าใหจ้อรฐของทผ่านดจ้วย" ใหจ้ผจ้นร นนนั้ เปก็นหญรงทมีริ่พระเยโฮ
วาหค์ทรงกนาหนดตนวไวจ้สนาหรนบบอตรชายของนายขจ้าพระองคค์' 45 เมมืริ่อขจ้าพเจจ้าอธรษฐานในใจไมผ่ทนน
ขาดคนา ดรเถรด นางเรเบคาหค์แบกไหนนนั้าของนางเดรนออกมา นางลงไปตนกนนนั้าทมีริ่บผ่อนนนั้า ขจ้าพเจจ้าพรดกนบ
นางวผ่า `ขอนนนั้าใหจ้ขาจ้ พเจจ้าดมืริ่มหนผ่อย' 46 นางกก็รมีบลดไหนนนั้าจากบผ่าของนางและวผ่า `เชรญดมืริ่มเถรด แลจ้ว
ขจ้าพเจจ้าจะใหจ้นนนั้าแกผ่อรฐของทผ่านดจ้วย' ขจ้าพเจจ้าจขงดมืริ่ม และนางกก็ตนกนนนั้าใหจ้อรฐกรนดจ้วย 47 แลจ้วขจ้าพเจจ้า
ถามนางวผ่า `นางเปก็นบอตรสาวของใคร' นางตอบวผ่า `เปก็นบอตรสาวของเบธรเอลบอตรชายของนาโฮรค์
ซขริ่งนางมรลคาหค์กนาเนรดใหจ้แกผ่เขา' ขจ้าพเจจ้าจขงใสผ่แหวนทมีริ่จมรกของนางแลจ้วสวมกนาไลทมีริ่ขจ้อมมือ
นาง 48 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากก็กจ้มศมีรษะลงนมนสการพระเยโฮวาหค์ และถวายสรรเสรรญแดผ่พระเยโฮวาหค์
พระเจจ้าของอนบราฮนมนายขจ้าพเจจ้า ผรทจ้ รงนนาขจ้าพเจจ้ามาตามทางทมีริ่ถ รก เพมืริ่อหาบอตรสาวของนจ้องชาย
นายใหจ้บอตรชายของนาย
ขข้อความดข้านบนนรีรเปกนเนสืรอหาสสืบเนสืที่องมาจนถขงบนัดนรีร คนใชข้ของอนับราฮนัมจขงเลลาใหข้ฟนังโดย
ละเอรียดวลาเขาไดข้ขอพระเจข้าอยลางเจาะจงใหข้ทรงบอกถขงผยข้ทพรีที่ ระองครทรงเลสือกและนทราพระทนัยของ
พระองคร เขากลลาวในขข้อ 45 วลากลอนทรีที่เขาพยดในใจเสรกจ เรเบคาหรกปก รากฏตนัวและททาใหข้ราย
ละเอรียดแหลงบททดสอบทรีที่เขาไดข้ขอตลอพระเจข้าเพสืที่อใชข้บอกนทราพระทนัยของพระองครสทาเรกจ เขากลลาว
ตลอไปอรีกวลาเขาไดข้ “กข้มศรีรษะลงนมนัสการพระเยโฮวาหร และถวายสรรเสรธิญแดลพระเยโฮวาหร
พระเจข้าของอนับราฮนัมนายขข้าพเจข้า ผยข้ทรงนทาขข้าพเจข้ามาตามทางทรีที่ถยก” เขาแสดงออกชนัดเจนถขงการ
เครล งในทางของพระเจข้าและการดทาเนธินตามทางของพระเจข้าใหข้เหลลาเจข้าภาพของเขาเหกน
ปฐก 24:49-51
คนใชข้ของอนับราฮนัมจขงถามคทาถามสทาคนัญกนับเจข้าภาพของเขา พวกเขา
จะยกเรเบคาหรใหข้เปกนภรรยาของอธิสอนัคหรสือไมล บนดนมีนั้ถจ้าทผ่านยอมแสดงความเมตตาและจรรงใจตผ่อ
นายขจ้าพเจจ้าแลจ้ว ขอกรอณาบอกขจ้าพเจจ้า ถจ้ามรฉะนนนนั้ กก็ขอบอกขจ้าพเจจ้า เพมืริ่อขจ้าพเจจ้าจะหนนไปทาง
ขวาหรมือซจ้าย" ทรีที่นลาสนใจกกคสือวลาทนัรงลาบนันพรีชที่ ายของเธอและเบธยเอลบธิดาของเธอกลลาววลา 50 "สรงริ่
นมีนั้มาจากพระเยโฮวาหค์ เราจะพรดดมีหรมือรจ้ายกนบทผ่านกก็ไมผ่ไดจ้ 51 ดรเถรด เรเบคาหค์กก็อยรผ่ตผ่อหนจ้าทผ่าน พา

นางไปเถรด และใหจ้นางเปก็นภรรยาบอตรชายนายของทผ่านดนงทมีริ่พระเยโฮวาหค์ตรนสแลจ้ว" พวกเขาจขง
คะยนัรนคะยอใหข้พาเธอไปเปกนภรรยาของอธิสอนัค
ปฐก 24:52-54
และตผ่อมาเมมืริ่อคนใชจ้ของอนบราฮนมไดจ้ยรนถจ้อยคนาของทผ่านทนนั้งสอง กก็
กราบลงถขงดรนนมนสการพระเยโฮวาหค์ 53 แลจ้วคนใชจ้กก็นนาเอาเครมืริ่องเงรนและเครมืริ่องทอง พรจ้อมกนบ
เสมืนั้อผจ้ามอบใหจ้แกผ่เรเบคาหค์ เขายนงมอบของอนนมมีคผ่าใหจ้แกผ่พชมีริ่ ายและมารดาของนางดจ้วย 54 แลจ้ว
พวกเขากก็รบน ประทานและดมืริ่ม คมือเขากนบคนทมีริ่มากนบเขา และคจ้างคมืนทมีริ่นนริ่น และพวกเขาลอกขขนนั้ ใน
เวลาเชจ้า คนใชจ้นนนนั้ กก็กลผ่าววผ่า "ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้ากลนบไปหานายขจ้าพเจจ้าเถรด"
คนใชข้ของอนับราฮนัมจขงนมนสการพระเยโฮวาหค์ เขามอบของกทานนัลเพธิมที่ เตธิมซขที่งเปกนเครสือที่ ง
ประดนับและเครสืที่องแตลงกายใหข้แกลเรเบคาหรรวมถขงมารดาและพรีที่ชายของเธอดข้วย พวกเขาจขงใชข้เวลา
สล วนใหญลของคสืนนนัรนในการมรีสามนัคครีธรรมดข้วยกนัน หลนังจากไดข้นอนหลนับพนักผลอนเพรียงเลกกนข้อย
คนใชข้ของอนับราฮนัมกกลรุกขขรนในตอนเชข้าและกลลาววลา “ขอใหข้ขข้าพเจข้ากลนับไปหานายขข้าพเจข้าเถธิด”
ปฐก 24:55-57
พมีริ่ชายและมารดาของนางวผ่า "ขอใหจ้หญรงสาวอยรผ่กบน เราสนกหนผ่อย
กผ่อน อยผ่างนจ้อยสนกสรบวนนแลจ้วนางจะไปกก็ไดจ้" 56 แตผ่ชายนนนั้นพรดกนบพวกเขาวผ่า "อยผ่าหนผ่วงขจ้าพเจจ้า
ไวจ้เลย เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงใหจ้ทางของขจ้าพเจจ้าเกรดผลแลจ้ว ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้าออกเดรนทางเพมืริ่อ
ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้กลนบไปหานายขจ้าพเจจ้า" 57 พวกเขาวผ่า "เราจะเรมียกหญรงสาวมาถามดร" ความเปกน
จรธิงของเรสือที่ งราวทนัรงหมดอยยดล ๆรี กกททาใหข้พวกเขารยข้สขกสะเทสือนใจ มารดาและพรีที่ชายของเรเบคาหรขอ
ใหข้เธอไดข้รนับอนรุญาตใหข้อยยตล ลออรีกสธิบวนัน มนันเปกนเรสืที่องปกตธิตามธรรมชาตธิ พวกเขาอาจไมลไดข้เจอเธอ
อรีก อยลางไรกกตาม คนใชข้ของอนับราฮนัมกกคธิดดรีแลข้วดข้วยเกรงวลาพวกเขาอาจเกธิดเปลรีที่ยนใจ เขาจขงกลลาว
วลา “อยลาหนลวงขข้าพเจข้าไวข้เลย เพราะพระเยโฮวาหรทรงใหข้ทางของขข้าพเจข้าเกธิดผลแลข้ว ขอใหข้
ขข้าพเจข้าออกเดธินทางเพสือที่ ขข้าพเจข้าจะไดข้กลนับไปหานายขข้าพเจข้า”
ปฐก 24:58-59
พวกเขากก็เรมียกเรเบคาหค์มาหา และพรดกนบนางวผ่า "เจจ้าจะไปกนบชาย
คนนมีนั้หรมือไมผ่" นางตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าจะไป" 59 พวกเขาจขงสผ่งเรเบคาหค์นจ้องสาวกนบพมีริ่เลมียนั้ งของนาง
ไปพรจ้อมกนบคนใชจ้ของอนบราฮนม และคนของเขา ครอบครนัวนรีรจงข ตนัดสธินใจทรีที่จะปลลอยใหข้เรเบคาหร
ตนัดสธินใจเอง เธอบอกวลา “ขข้าพเจข้าจะไป” พวกเขาจขงสล งพรีเที่ ลรีรยงของเธอไปกนับเธอดข้วยและพวกเขา
กกเตรรียมตนัวออกเดธินทาง

ปฐก 24:60-61
พวกเขาอวยพรเรเบคาหค์ และกลผ่าวแกผ่นางวผ่า "นจ้องสาวเออ๋ย ขอใหจ้
เจจ้าเปก็นมารดาคนนนบแสนนนบลจ้าน และขอใหจ้เชมืนั้อสายของเจจ้าไดจ้ประตรเมมืองของคนทมีริ่เกลมียดชนงเจจ้า
เปก็นกรรมสรทธรธิ์" 61 แลจ้วเรเบคาหค์และเหลผ่าสาวใชจ้ของนางกก็ขขนั้นอรฐไปกนบชายนนนนั้ คนใชจ้กก็พาเรเบ
คาหค์ไป ครอบครนัวของเรเบคาหรจขงอวยพรเธอและในเชธิงพยากรณรอาจทยลขอพระเจข้าใหข้ทรงททาใหข้
เธอเปกน “มารดาคนนนับแสนนนับลข้าน และขอใหข้เชสืรอสายของเจข้าไดข้ประตยเมสืองของคนทรีที่เกลรียดชนัง
เจข้าเปกนกรรมสธิทธธิธ” พระสนัญญานนัรนจะเปกนจรธิงในอธิสราเอลและเอโดมซขที่งเธอจะใหข้กาท เนธิด ในพระ
ครธิสตร คนของพระเจข้าจทานวนมากมายนนับไมลถวข้ นเรสืที่อยไปจนถขงตลอดกาลนธิรนนั ดรรจะสสืบเชสืรอสาย
มาจากเธอ นอกจากนรีร ในพระครธิสตร สนักวนันหนขที่งเชสืรอสายของเธอจะครอบครองประตยเมสืองของคน
เหลลานนัรนซขที่งเกลรียดชนังเชสืรอสายของเธอ
ปฐก 24:62-65
ฝผ่ายอรสอนคมาจากบผ่อนนนั้าลาไฮรอย เพราะทผ่านไปอาศนยอยรผ่ทางใตจ้
63 เวลาเยก็นอรสอนคออกไปตรขกตรองทมีริ่ทผ่งอ นาและทผ่านกก็เงยหนจ้าขขนั้นมองไป และดรเถรด มมีอรฐเดรน
มา 64 เรเบคาหค์เงยหนจ้าขขนนั้ เมมืริ่อแลเหก็นอรสอนคนางกก็ลงจากอรฐ 65 เพราะนางไดจ้พรดกนบคนใชจ้นนนั้นวผ่า
"ชายคนโนจ้นทมีริ่กนาลนงเดรนผผ่านทอผ่งนามาหาเรานนนั้นคมือใคร" คนใชจ้นนนนั้ ตอบวผ่า "นายของขจ้าพเจจ้าเอง"
นางจขงหยรบผจ้าคลอมหนจ้ามาคลอม
ขณะเดรียวกนัน อธิสอนัคซขที่งอยยใล นแผลนดธินคานาอนันกกกาท ลนังอาศนัยอยยทล รีที่บลอนทราลาไฮรอย (บลอนทราทรีที่
พระเจข้าไดข้ปรากฏแกลนางฮาการร) ในชลวงใกลข้เยกน เขาออกไปใครล ครวญ (อาจเพสือที่ สนทนากนับ
พระเจข้าดข้วย) ขณะทรีที่เขามองไปไกลๆ เขากกเหกนกองคาราวานของคนใชข้ของบธิดาเขาเดธินเขข้ามาใกลข้
เมสืที่อเรเบคาหรไดข้เหกนเขายสืนอยยตล รงนนัรน เธอกกลงมาจากอยฐ กลอนหนข้านรีรเธอไดข้ถามคนใชข้ผยข้นร นันแลข้ววลา
คนๆนรีรคอสื ใครและเขากกไดข้บอกเธอแลข้ว เธอจขงเอาผข้าคลรุมหนข้ามาคลรุมเพสือที่ ความสรุภาพเรรียบรข้อย
ปฐก 24:66-67
คนใชจ้บอกใหจ้อสร อนคทราบทอกอยผ่างทมีริ่เขาไดจ้กระทนาไป 67 อรสอนคกก็พา
นางเขจ้ามาในเตก็นทค์ของนางซาราหค์มารดาของทผ่านและรนบเรเบคาหค์ไวจ้ นางกก็เปก็นภรรยาของทผ่าน
และทผ่านกก็รนกนาง อรสอนคกก็ไดจ้รนบความปลอบประโลมภายหลนงทมีริ่มารดาของทผ่านสรนั้นชมีวรตแลจ้ว
คนใชข้บอกอธิสอนัคทรุกสธิที่งทรีที่ไดข้เกธิดขขรน อธิสอนัคจขงรนับเรเบคาหร และเธอกกกลายเปกนภรรยาของเขา
นอกจากนรีร “ทลานกกรกนั นาง อธิสอนัคกกไดข้รนับความปลอบประโลมภายหลนังทรีมที่ ารดาของทลานสธิรนชรีวธิต
แลข้ว” ปฐมกาล 25:20 ระบรุวาล อธิสอนัคอายรุ 40 ปรีตอนทรีที่เขาแตลงงานกนับเรเบคาหร
*****

ภนพรวมของปฐมกนล 25: บททภีที่ยสภีที่ รบหต้าของหนนังสสือปฐมกาลเปป็นบทสล่งทต้ายชภีวตร อนัน
ยาวนานของอนับราฮนัม บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้ดนังตล่อไปนภีทั้ (1) ครอบครนัวของอนับราฮนัมซซที่งเกรดมาจา
กนางเคทยราหร์ การสรนทั้ ชภีวรตของเขา และการฝนังศพเขาในขต้อ 1-10 (2) พระพรของพระเจต้าทภีที่มภีแกล่
อรสอนัคและลยกหลานของอรชมาเอลในขต้อ 11-18 (3) การกคาเนรดของเอซาวและยาโคบในขต้อ 19-26
(4) อจุปนรสนัยทภีแที่ ตกตล่างกนันของเอซาวและยาโคบในขต้อ 27-28 และ (5) เอซาวดยหมรนที่ และขายสรทธร
บจุตรหนัวปภีของตนในขต้อ 29-34
ปฐก 25:1-4
อนบราฮนมไดจ้ภรรยาอมีกคนหนขริ่งชมืริ่อเคทรราหค์ 2 นางกก็คลอดบอตรใหจ้แกผ่
ทผ่านชมืริ่อศรมราน โยกชาน เมดาน มมีเดมียน อรชบากและชรอาหค์ 3 โยกชานใหจ้กนาเนรดบอตรชมืริ่อเชบาและ
เดดาน บอตรชายของเดดาน คมืออนสชรรรม เลทรชรมและเลออมมรม 4 บอตรชายของมมีเดมียนคมือ เอฟาหค์ เอ
เฟอรค์ ฮาโนค อาบมีดาและเอลดาอาหค์ ทนนั้งหมดนมีนั้เปก็นลรกหลานของนางเคทรราหค์
อนับราฮนัมจขงแตลงงานใหมลหลนังจากนางซาราหรสรธินชรีวธิตแลข้ว ภรรยาใหมลของเขาชสืที่อวลาเคทย
ราหรซขที่งเราไมลทราบขข้อมยลเกรีที่ยวกนับนางมากนนัก นางใหข้กาท เนธิดบรุตรชายอรีกหกคนแกลอนับราฮนัม (ททาใหข้
เขามรีบรุตรทนัรงหมดเจกดคน) นรีอที่ าจเปกนสธิที่งทรีที่นางฮนันนาหรหมายถขงใน 1 ซามยเอล 2:5) จากบรุตรชายหก
คนนรีร คนเดรียวเทลานนัรนทรีมที่ รีบนันทขกไวข้ในพระคนัมภรีรรในเชธิงสทาคนัญคสือ มรีเดรียน เหกนไดข้ชนัดวลาพวกเขาทรุก
คนกลายเปกนตข้นตระกยลของชนหลายเผลาซขที่งกลายเปกนพวกคนอาหรนับจนถขงทรุกวนันนรีร
ปฐก 25:5
อยลางไรกกตาม อนบราฮนมไดจ้มอบทรนพยค์สมบนตรทนนั้งหมดแกผ่อรสอนค เขา
เปกนบรุตรแหลงพระสนัญญา เขากลายเปกนผยข้รนับมรดกทนัรงหมด
ปฐก 25:6
แตผ่อนบราฮนมใหจ้ของขวนญแกผ่บอตรชายทนนั้งหลายของพวกภรรยานจ้อย
ของทผ่าน และใหจ้พวกเขาแยกไปจากอรสอนคบอตรชายของทผ่าน ไปทางทรศตะวนนออกยนงประเทศ
ตะวนนออก เมมืริ่อทผ่านยนงมมีชมีวรตอยรผ่ วลรีทรีที่พดย ถขง “พวกภรรยานข้อยของทลาน” นลาจะหมายถขงนางฮาการร
และนางเคทยราหร เขาใหข้ของขวนัญแกลบรุตรของพวกนาง (เหกนไดข้ชนัดวลารวมถขงอธิชมาเอลดข้วย) และ
สล งบรุตรเหลลานรีร (คสือคนเหลลานนัรนในขข้อ 2-4) ไปทาง “ทธิศตะวนันออกยนังประเทศตะวนันออก” นนันที่ นลา
จะหมายถขงเขตแดนซขที่งเปกนทรีที่รจยข้ นักในปนัจจรุบนนั ในชสืที่ออาระเบรีย เขาตนัรงใจขรีดเสข้นแบลงชนัดเจนระหวลาง
คนเหลลานนัรนกนับอธิสอนัค เราอาจกลลาวไดข้วาล ในการทรีที่เขาแตลงงานใหมลอนับราฮนัมไดข้กาข้ วออกจากนทรา
พระทนัยอนันสมบยรณรแบบของพระเจข้าและเขข้าสยลเขตแดนของนทราพระทนัยเชธิงอนรุญาตของพระองคร

บรุตรเหลลานนัรนซขที่งจะกลายเปกนสล วนสทาคนัญของชาวอาหรนับจะเปกนเสรีรยนหนามตทาสรีขข้างชนชาตธิ
อธิสราเอลในอรีกหลายพนันปรีนบนั จากนรีร
ปฐก 25:7-8
อายอแหผ่งชมีวตร ของอนบราฮนม คมือหนขงริ่ รจ้อยเจก็ดสรบหจ้าปมี 8 อนบราฮนม
สรนนั้ ลมหายใจเมมืริ่อแกผ่หงผ่อมแลจ้ว และเปก็นคนชรามมีอายอมาก และถรกรวบรวมไวจ้กบน บรรพบอรอษของ
ทผ่าน ตอนอายรุไดข้ 175 ปรี อนับราฮนัมกกสร นธิ ชรีวตธิ “เมสือที่ แกลหงลอมแลข้ว และเปกนคนชรามรีอายรุมาก และถยก
รวบรวมไวข้กบนั บรรพบรุรษรุ ของทลาน” วลรีสรุดทข้ายเปกนคทาบรรยายทรีงที่ ดงามซขงที่ แสดงถขงความตายของวธิ
สรุทธธิชน สนักวนันหนขงที่ เราจะถยกรวบรวมไวข้กบนั ผยข้คนของเราซขที่งไดข้ลลวงหนข้าเราไปสวรรครกลอนแลข้ว คทา
บรรยายทรีที่คลข้ายกนันจะถยกกลลาวถขงบรรพบรุรรุษคนอสืที่นๆเชลนกนัน
ปฐก 25:9-10
อรสอนคและอรชมาเอลบอตรชายของทผ่านกก็ฝนงทผ่านไวจ้ในถนนั้ามนคเป-ลาหค์
ในนาของเอโฟรนบอตรชายของโศหารค์คนฮรตไทตค์ซขริ่งอยรผ่หนจ้ามนมเร 10 เปก็นนาทมีริ่อนบราฮนมซมืนั้อมาจาก
ลรกหลานของเฮท เขากก็ฝงน อนบราฮนมไวจ้ทมีริ่นนริ่น อยรกผ่ นบซาราหค์ภรรยาของทผ่าน บรุตรชายของอนับราฮนัม
คสือ อธิสอนัคและอธิชมาเอล ไดข้ฝนังศพเขาในสถานทรีที่ฝนังศพประจทาตระกยลในถทรามนัคเปลาหรซขที่งอนับราฮนัม
ไดข้ซร สือไวข้เมสือที่ หลายปรีกลอนเพสืที่อฝนังศพนางซาราหร
ปฐก 25:11
และตผ่อมาหลนงจากทมีริ่อนบราฮนมสรนั้นชมีวรตแลจ้ว พระเจจ้าทรงอวยพระพร
แกผ่อรสอนคบอตรชายของทผ่าน อรสอนคอาศนยอยรรผ่ รมบผ่อนนนั้าลาไฮรอย ขณะเดรียวกนัน อธิสอนัคกกอาศนัยอยยตล ลอ
ไปขข้างบลอนทราลาไฮรอยและพระเจข้าทรงอวยพรเขาทรีที่นนันที่
ปฐก 25:12-18
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์พนนธอค์ของอรชมาเอล บอตรชายของอนบราฮนม ซขงริ่ นาง
ฮาการค์คนอมียปร ตค์สาวใชจ้ของนางซาราหค์กนาเนรดใหจ้แกผ่อนบราฮนม 13 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นชมือริ่ บรรดาบอตรชายขอ
งอรชมาเอล ตามชมืริ่อ ตามพงศค์พนนธอค์ คมือเนบาโยธเปก็นบอตรหนวปมีของอรชมาเอล เคดารค์ อนดบมีเอล
มรบสนม 14 มรชมา ดรมาหค์ มนสสา 15 ฮาดารค์ เทมา เยทรรค์ นาฟรชและเคเดมาหค์ 16 คนเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตร
ชายของอรชมาเอล ชมืริ่อเหลผ่านมีนั้เปก็นชมือริ่ ของพวกเขาตามเมมือง และตามคผ่ายของเขา เจจ้านายสรบสอง
คนตามตระกรลของเขา 17 อายอแหผ่งชมีวตร ของอรชมาเอล คมือหนขริ่งรจ้อยสามสรบเจก็ดปมี ทผ่านสรนั้นลม
หายใจและถรกรวบรวมไวจ้กนบบรรพบอรอษของทผ่าน 18 พวกเขาอาศนยอยรตผ่ นนั้งแตผ่เมมืองฮาวรลาหค์จนถขง
เมมืองชร รค์ ซขริ่งอยรหผ่ นจ้าอมียปร ตค์ไปทางทรศแผผ่นดรนอนสซมีเรมีย และเขาสรนนั้ ชมีวรตอยรผ่ตรงหนจ้าบรรดาพมีริ่นอจ้ ง
ของเขา

เชสืรอสายของอธิชมาเอลถยกกลลาวถขง คนเหลลานรีรกกก ลายเปกนตข้นตระกยลของคนอาหรนับหลาย
พวกจนถขงทรุกวนันนรีร อธิชมาเอลมรีบรุตรชายสธิบสองคนซขที่งกลายเปกนเจข้านายตามประชาชาตธิของตน
(นนันที่ คสือ ตระกยลของตน) นรีที่บลงบอกถขงการกลายเปกนจรธิงของคทาพยากรณรทรีที่พระเจข้าไดข้ตรนัสแกลอนับรา
ฮนัมเกรีที่ยวกนับอธิชมาเอลในปฐมกาล 17:20
อธิชมาเอลสธิรนชรีวตธิ ตอนอายรุ 137 ปรี ในรยปแบบทรีที่คลข้ายคลขงกนับอนับราฮนัม มรีกลลาวไวข้วาล เขา
“ถยกรวบรวมไวข้กบนั บรรพบรุรษรุ ของทลาน” บรุตรทนัรงหลายของอธิชมาเอลไปอาศนัยอยยล “ตนัรงแตลเมสืองฮาวธิ
ลาหรจนถขงเมสืองชยรร” จนถขงทรุกวนันนรีรพวกลยกหลานของอธิชมาเอลกกอาศนัยอยยใล นดธินแดนตะวนันออก
กลาง โดยสล วนใหญลอยยใล นแหลมอาระเบรีย และไลลตร งนั แตลเขตแดนของอรียธิปตรไปจนถขงเขตแดนของ
ชยรร (ซรีเรรีย)
ปฐก 25:19-20
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์พนนธอค์ของอรสอนคบอตรชายของอนบราฮนม คมืออนบรา
ฮนมใหจ้กนาเนรดบอตรชมือริ่ อรสอนค 20 อรสอนคมมีอายอสสมีริ่ บร ปมีเมมืริ่อทผ่านไดจ้ภรรยาคมือ เรเบคาหค์บอตรสาวของเบธร
เอลคนซมีเรมียชาวเมมืองปนดดานอารนม นจ้องสาวของลาบนนคนซมีเรมีย คทาทรีที่แปลวลา พงศค์พนนธอค์ (โทวร์เลด
าหร์) จรธิงๆแลข้วมรีความหมายวลา ‘ลยกหลาน’ นลาหมายเหตรุไวข้วาล อธิสอนัคอายรุสรีที่สธิบปรีตอนทรีที่เขาแตลงงา
นกนับเรเบคาหร ลยกหลานทรีที่เปกนครอบครนัวของอธิสอนัคโดยตรงจะถยกกลลาวถขงในขข้อตลอไปนรีร
ปฐก 25:21
อรสอนคอธรษฐานตผ่อพระเยโฮวาหค์เพมืริ่อภรรยาของทผ่าน เพราะนาง
เปก็นหมนน พระเยโฮวาหค์ประทานตามคนาอธรษฐานของทผ่าน เรเบคาหค์ภรรยาของทผ่านกก็ตนนั้งครรภค์
จากขข้อ 26 เหกนไดข้ชนัดวลาอธิสอนัคและเรเบคาหรไมลมบรี รุตรจนกระทนังที่ พวกเขาแตลงงานกนันมาไดข้ยสรีที่ ธิบปรี
ไมลตข้องสงสนัยเลยวลามนันททาใหข้ทรนังคยลรสยข้ ขกเปกนทรุกขรและกนังวล อยลางไรกกตาม ทลามกลางปนัญหานนัรนกกมรี
ความจรธิงฝลายวธิญญาณอนันยธิงที่ ใหญลแฝงอยยล อธิสอนัคจขง “อธธิษฐานตลอพระเยโฮวาหรเพสืที่อภรรยาของทลาน
เพราะนางเปกนหมนัน” อธิสอนัคนทาปนัญหานรีรไปกราบทยลองครพระผยข้เปกนเจข้าและขอพระเจข้าใหข้ทรง
ประทานบรุตรแกลพวกเขา นรีที่เปกนแบบอยลางทรีที่ชนัดเจนแหลงความเชสืที่อ อยลางไรกกตาม เราควรระลขกถขง
รากฐานแหลงความเชสืที่อทรีที่อธิสอนัคไวข้วางใจ แนลนอนทรีที่เขารยวข้ าล พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญากนับอนับราฮนัมบธิดา
ของเขาวลาเขาจะมรีลยกหลานมากมายนนับไมลถข้วนผลานทางอธิสอนัค ดนังนนัรนมนันกกแปลวลาอธิสอนัคตข้องมรี
บรุตร เขาจขงเตสือนความจทาพระเจข้าถขงพระสนัญญาของพระองคร นนันที่ คสือความเชสืที่อ อาจารยรยธิวบางคน
อข้างวลาอธิสอนัคพาเรเบคาหรไปยนังภยเขาโมรธิยาหรเหมสือนกนับทรีที่อนับราฮนัมไดข้พาเขาไปทรีที่นนันที่ และเตสือน
ความจทาองครพระผยข้เปกนเจข้าถขงพระสนัญญาของพระองครทรีที่ทรงททากนับอนับราฮนัม ไมลวาล กรณรีใด “พระเย
โฮวาหรประทานตามคทาอธธิษฐานของทลาน เรเบคาหรภรรยาของทลานกกตรงนั ครรภร”

ปฐก 25:22-23
เดก็กกก็เบมียดเสมียดกนนอยรใผ่ นครรภค์ของนาง นางจขงพรดวผ่า "ถจ้าเปก็นเชผ่น
นมีนั้ ขจ้าพเจจ้าจะทนาอะไรดมี" นางจขงไปทรลถามพระเยโฮวาหค์ 23 พระเยโฮวาหค์ตรนสกนบนางวผ่า "ชนสอง
ชาตรอยรใผ่ นครรภค์ของเจจ้า และประชาชนสองพวกทมีริ่เกรดจากบนนั้นเอวของเจจ้าจะตจ้องแยกกนน พวกหนขริ่ง
จะมมีกนาลนงมากกวผ่าอมีกพวกหนขริ่ง พมีจริ่ ะปรนนรบตน รนจ้อง" เหกนไดข้ชนัดเจนในทนันทรีวาล เรเบคาหรจะมรีลยก
แฝด บนันทขกเรสืที่องเดกกทนัรงสองทรีที่เบรียดเสรียดกนันอยยใล นครรภรของนางดยเหมสือนจะสสืที่อความหมาย
มากกวลาแคลการเคลสืที่อนไหวของตนัวอลอนทารก ความขนัดแยข้งกนันแมข้กระทนังที่ กลอนคลอดออกมากก
ปรากฏชนัดเจนเหลสือเกธินจนนางเรเบคาหรรอข้ งทยลตลอองครพระผยข้เปกนเจข้าวลา “ถข้าเปกนเชลนนรีร ขข้าพเจข้าจะ
ททาอะไรดรี” มนันเกสือบเหมสือนกนับนางทยลถามพระเจข้าวลา ‘พวกขข้าพระองครทยลขอบรุตรจากพระองคร
ททาไมเมสืที่อเหกนแลข้วถขงความยากลทาบากทรีที่ขข้าพระองครกาท ลนังเผชธิญอยย’ล เหกนไดข้ชดนั วลานางไมลไดข้มรีการ
ตนัรงครรภรทรีที่งลายเลย
คทาตอบของพระเจข้าตลอคทาถามของนาง (แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้วาล พระองครทรงตอบอยลางไรกกตาม)
กกสอนอะไรเราหลายอยลาง (1) พระองครทรงแจข้งใหข้นางทราบวลา “ชนสองชาตธิอยยใล นครรภรของเจข้า”
เหกนไดข้ชนัดวลานางรยข้เรสือที่ งนรีรอยยแล ลข้ว (2) อยลางไรกกตาม เขาทนัรงสองจะกลายเปกนชนสองชาตธิทรีที่แตกตลาง
กนัน (“ประชาชนสองพวกทรีที่เกธิดจากบนัรนเอวของเจข้าจะตข้องแยกกนัน”) (3) นอกจากนรีร “พวกหนขที่งจะมรี
กทาลนังมากกวลาอรีกพวกหนขที่ง” (4) สรุดทข้าย “พรีจที่ ะปรนนธิบนัตธินข้อง” แนลนอนวลานรีที่เปกนคทาพยากรณรอยลาง
เหกนไดข้ชนัด เอซาวผยข้เปกนบรุตรหนัวปรีจะตกอยยใล ตข้อาณนัตธิอธิสราเอลจรธิงๆเมสืที่อเวลาผลานไป อยลางไรกกตาม
ในระยะสนัรนสธิที่งทรีที่ตรงขข้ามกลนับเปกนจรธิง ในตอนแรกคนเอโดมมรีกาท ลนังเขข้มแขกงมากกวลายาโคบและ
ชนชาตธิทรีที่กาท ลนังเตธิบโตของเขา แตลเมสืที่อเวลาผลานไป พระเจข้ากกทรงรนับประกนันวลาพรีที่จะปรนนธิบนัตธินข้อง
จรธิงๆ มนันจะเปกนเชลนนนัรนจรธิงๆเมสือที่ พระครธิสตรเสดกจกลนับมาในยรุคพนันปรี
ปฐก 25:24-26
เมมืริ่อกนาหนดคลอดของนางมาถขงแลจ้ว ดรเถรด มมีลรกแฝดอยรใผ่ นครรภค์
ของนาง 25 คนแรกคลอดออกมาตนวแดงมมีขนอยรผ่ทนริ่วตนวหมด เขาจขงตนนั้งชมืริ่อวผ่า เอซาว 26 ภายหลนง
นจ้องชายของเขากก็คลอดออกมา มมือของเขาจนบสจ้นเทจ้าของเอซาวไวจ้ เขาจขงตนนั้งชมืริ่อวผ่า ยาโคบ เมมืริ่อ
นางคลอดลรกแฝดนนนั้น อรสอนคมมีอายอไดจ้หกสรบปมี
เมสืที่อคลอดออกมาแลข้วเรเบคาหรกมก รีลยกแฝดจรธิงๆ คนแรกทรีที่ถยกคลอดออกมามรีผธิวสรีแดง เหกน
ไดข้ชนัดวลาตนัวแดงในทรีที่นร รีหมายถขงขนสรีแดงบนตนัวของทารกนข้อยเอซาวซขที่งเหกนไดข้ชนัดวลาเขามรีขนดก
ชสืที่อเอซาว มรีความหมายตรงตนัววลา ‘ขนดก’ เมสือที่ ทารกนข้อยคนทรีที่สองถยกคลอดออกมา เขากกควข้าสข้น
เทข้าพรีที่ชายของตน ชสืที่อยาโคบมรีความหมายตรงตนัววลา ‘ผยจข้ นับสข้นเทข้า’ ถขงแมข้คทานรีรเปลรีที่ยนมามรีความ

หมายไดข้ดวข้ ยวลา ‘ผยแข้ ยลงชธิง’ คทาหลนังนรีรสสืที่อความหมายถขงการใชข้เลลหรเหลรีที่ยม กลโกง หรสือการหลอก
ลวง แนลทรีเดรียว ยาโคบเปกนอยลางนนัรนจรธิงๆในชนัวที่ ชรีวธิตของเขา
ปฐก 25:27-28
เดก็กชายทนนั้งสองนนนั้นโตขขนนั้ เอซาวกก็เปก็นพรานทมีริ่ชนานาญ เปก็นชาวทอผ่ง
ฝผ่ายยาโคบเปก็นคนเงมียบๆอาศนยอยรใผ่ นเตก็นทค์ 28 อรสอนครนกเอซาว เพราะทผ่านรนบประทานเนมืนั้อทมีริ่เขาลผ่า
มา แตผ่นางเรเบคาหค์รนกยาโคบ
เมสืที่อฝาแฝดคยลนร รีเตธิบโตขขรน เอซาวกกกลายเปกนนายพรานผยข้ชทานาญและเปกนชาวทรุลง ยาโคบอยยล
ตธิดบข้านและ “อาศนัยอยยใล นเตกนทร” คทาทรีที่แปลวลา คนเงมียบๆ (แทม) มรีความหมายหลายอยลางไลลตร งนั แตล
‘สมบยรณรพรข้อม’ ไปจนถขง ‘หลลอ’ และ ‘ดรีพรข้อม’ ไมลวาล กรณรีใด ขณะทรีที่เอซาวเปกนคนทรีที่ชอบอยยล
กลางแจข้ง ยาโคบกลนับอยยบล ข้านและมรีลนักษณะภายนอกเปกนคนชอบอยยกล บนั บข้านมากกวลา อยลางไร
กกตาม อธิสอนัคชอบเอซาวมากกวลาเพราะสนัตวรทรีที่เขาลลากลนับมาบข้านไดข้ เรเบคาหรโปรดปรานยาโคบ
ปฐก 25:29-34
และยาโคบตจ้มผนกอยรผ่ เอซาวกลนบมาจากทจ้องทอผ่งแลจ้วรรจ้สขกอผ่อนกนาลนง
30 เอซาวพรดกนบยาโคบวผ่า "ขอใหจ้ขาจ้ กรนผนกแดงนนนั้น เพราะเราอผ่อนกนาลนง" เพราะฉะนนนนั้ เขาจขงไดจ้
ชมืริ่อวผ่า เอโดม 31 ยาโคบวผ่า "ขายสรทธรบอตรหนวปมีของพมีริ่ใหจ้ขาจ้ พเจจ้ากผ่อนในวนนนมีนั้" 32 เอซาววผ่า
"ดรเถรด ขจ้ากนาลนงจะตายอยรแผ่ ลจ้ว สรทธรบ อตรหนวปมีจะเปก็นประโยชนค์อะไรแกผ่ขจ้าเลผ่า" 33 ยาโคบวผ่า
"ปฏรญาณใหจ้ขาจ้ พเจจ้ากผ่อนในวนนนมีนั้" เอซาวจขงปฏรญาณใหจ้กนบเขา และขายสรทธรบอตรหนวปมีของตนแกผ่
ยาโคบ 34 ยาโคบจขงใหจ้ขนมปนงและถนริ่วแดงตจ้มแกผ่เอซาว เขากก็กนร และดมืริ่ม แลจ้วลอกไป ดนงนมีนั้เอซาวกก็ดร
หมรริ่นสรทธรบอตรหนวปมีของตน
ขอบเขตเวลาไมลไดข้ถยกระบรุไวข้ชนัดเจน อยลางไรกกตาม เราอาจสรรุปไดข้วาล ทนัรงเอซาวและยาโคบ
ไดข้โตเปกนหนรุลมแลข้ว การกนันดารอาหารซขที่งถยกระบรุไวข้ใน 26:1 นลาจะเรธิที่มตข้นขขรนแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวลาเอ
ซาวไดข้ยข้ายออกไปและไปอาศนัยอยยนล อกแผลนดธินนนัรน อยลางไรกกตาม เพราะการกนันดารอาหารทรีที่
รรุนแรงขขรน เขาไมลสามารถหาอาหารไดข้และกลนับมาบข้านอยลางหมดแรง
คทาทรีที่แปลวลา รรสจ้ ขกอผ่อนกนาลนง (อาเยฟ) มรีความหมายอยลางหนขที่งวลา ‘หมดแรง’ คทาขออาหาร
ของเอซาวจากนข้องของตนอาจเกธิดขขรนเพราะความอนับจนหนทาง โดยกลนัววลาเขากทาลนังจะหธิวตาย
ขณะเดรียวกนันยาโคบกกกาท ลนัง “ตข้มผนักอยย”ล ซขที่งหมายความวลา เขามรีซรุปทรีที่ตข้มแลข้ว โดยอาจเปกนสตยหรสือ
พรธิก วลรีทรีที่พดย ถขงมนันวลาเปกนผนักแดงกกอาจหมายถขงการทรียที่ าโคบจนัดเตรรียมสตยของตนดข้วยถนัวที่ แดง เหกน
ไดข้ชนัดวลา การทรีที่เอซาวขอสตยสรีแดงนนัรนททาใหข้เขามรีชสืที่อเลลนวลา เอโดม ซขที่งแปลวลาสรีแดง

ยาโคบ ผยข้แยลงชธิง เหกนโอกาสทรีที่จะไดข้ประโยชนรจากความลทาบากของพรีที่ชายตน เมสืที่อดยออกวลา
พรีขที่ องตนกทาลนังอนับจน เขาจขงยสืนที่ ขข้อเสนอหนขงที่ แกลพวรีที่ าล “ขายสธิทธธิบรุตรหนัวปรีของพรีที่ใหข้ขข้าพเจข้ากลอนใน
วนันนรีร” (ธรรมเนรียมปฏธิบนัตธิสมนัยโบราณของชาวตะวนันออกกลางเรสืที่องสธิทธธิบรุตรหนัวปรีมรีอยยวล าล บรุตร
หนัวปรีจะไดข้รนับมรดกสล วนใหญลของทรนัพยรสธินของบธิดาเมสือที่ บธิดาสธิรนชรีวธิต นอกจากนรีร สธิทธธิบรุตรหนัวปรี
ยนังมอบสธิทธธิการเปกนผยข้นทาของตระกยลใหข้แกลผยข้เปกนเจข้าของสธิทธธินร นันดข้วย) ยาโคบไมลรอชข้าทรีที่จะฉวย
สธิทธธิพธิเศษนรีรมาเปกนของตนในยามทรีพที่ รีที่ชายอยยใล นสภาวะเขข้าตาจน ในสล วนของเอซาว เขากกอลอน
ระโหยโรยแรงและอยยใล นสภาวะใกลข้ตายแลข้ว ดนังนนัรน เขาจขงไมลเหกนวลาเสรียหายตรงไหนกนับการขาย
สธิทธธิบรุตรหนัวปรีของตนเสรีย ดนังนนัรน ยาโคบจขงบนังคนับใหข้เอซาวสาบานวลาจะยกสธิทธธิบรุตรหนัวปรีใหข้แกล
ตนเพสืที่อแลกกนับอาหาร เอซาวจขงรนับประทานอาหารนนัรน ดสืที่มนทรา ลรุกขขรนและไปเสรีย ในการททาเชลนนนัรน
เขากก “ดยหมธิที่นสธิทธธิบรุตรหนัวปรีของตน”
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 26: ความเหมสือนกนันระหวล่างชภีวรตของอนับราฮนัมและอรสอนัคปรากฏ
ใหต้เหป็น บทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดงนั นภีทั้ (1) พนันธสนัญญากนับอนับราฮนัมไดต้รนับการยสืนยนันตล่ออรสอนัคในขต้อ 1-5 (2)
อรสอนัคหลงหลอกลวงแบบโงล่ๆเหมสือนบรดาของตนในขต้อ 6-16 และ (3) การขจุดบล่อนคทั้าของอรสอนัค
และปนัญหาตล่างๆทภีที่ตามมาถยกบนันทซกไวต้ในขต้อ 17-35
ปฐก 26:1
เกรดกนนดารอาหารในแผผ่นดรนนนนนั้ นอกเหนมือจากการกนนดารอาหาร
ครนนั้งกผ่อนในสมนยอนบราฮนม และอรสอนคไปหาอาบมีเมเลคกษนตรรยแค์ หผ่งชาวฟมีลสร เตมียทมีริ่เมมืองเก-รารค์
ประวนัตธิศาสตรรมนักซทรารอยเดธิม เฉกเชลนในสมนัยของอนับราฮนัมบธิดาตน เมสืที่อถขงคราวลทาบาก อธิสอนัคกกคธิด
ทรีที่จะไปจากสถานทรีที่นร นันทรีที่พระเจข้าทรงใหข้เขาอยยล การกนันดารอาหารอรีกคราว (ซขที่งแตกตลางจากครนัรง
นนัรนในสมนัยของอนับราฮนัม) ไดข้เรธิที่มมรีขร นข ในแผลนดธินนนัรน ดนังนนัรน อธิสอนัคจขงเกกบขข้าวของและ “ไปหาอาบรี
เมเลคกษนัตรธิยรแหลงชาวฟรีลธิสเตรียทรีที่เมสืองเก-รารร” เกรารรเปกนทรีรที่ าบลรุลมของชาวฟรีลธิสเตรียในพสืรนทรีที่สลวน
ตะวนันตกเฉรียงใตข้ของปาเลสไตนรและเทรียบไดข้กบนั กาซาในปนัจจรุบนัน แมข้วาล ถยกอาศนัยอยยโล ดยชาวฟรีลธิส
เตรีย มนันกกยนังเปกนสล วนหนขที่งของแผลนดธินทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัมอยยดล รี คทาวลา อาบภีเม
เลค อาจเปกนไดข้ทรนังตทาแหนลงหนขงที่ หรสือชสืที่อๆหนขที่ง มนันมรีความหมายตรงตนัววลา ‘บธิดาของขข้าพเจข้าเปกน
กษนัตรธิยร’ เปกนไปไดข้วาล นรีที่อาจเปกนอาบรีเมเลคคนเดรียวกนับทรีที่ไดข้เจอกนับอนับราฮนัมเมสืที่อหนขงที่ รข้อยปรีกลอน
หนข้านรีร แตลมนันกกไมลนลาใชล ในเหตรุการณรตลางๆทรีที่เกธิดขขรนตลอมาในไมลชข้าซขที่งคลข้ายคลขงอยลางมากกนับสธิที่งทรีที่
อนับราฮนัมไดข้กระททา ดยเหมสือนวลาอาบรีเมเลคไมลรเยข้ ลยวลาอนับราฮนัมไดข้กระททาแบบเดรียวกนัน

ปฐก 26:2-5
ขณะเดรียวกนัน พระเยโฮวาหค์ทรงปรากฏแกผ่ทผ่านและตรนสวผ่า "อยผ่าลง
ไปอมียรปตค์เลย จงอาศนยในแผผ่นดรนซขริ่งเราจะบอกเจจ้าเถรด ตรงนรีรพระเจข้าไดข้ทรงยสืนยนันพนันธสนัญญานนัรน
ทรีที่พระองครไดข้ทรงกระททากนับอนับราฮนัม พระองครทรงเรธิที่มโดยการสนังที่ อธิสอนัควลาอยลาไปอรียธิปตรเหมสือนทรีที่
บธิดาเขาไดข้กระททาตอนทรีที่ทข้อใจ
พระองครกลนับสนังที่ อธิสอนัควลา 3 จงอาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนนมีนั้ แลจ้วเราจะอยรผ่กบน เจจ้าและอวยพรเจจ้า
เพราะวผ่าเราจะใหจ้แผผ่นดรนเหลผ่านมีนั้ทนนั้งหมดแกผ่เจจ้าและแกผ่เชมืนั้อสายของเจจ้า เราจะทนาใหจ้คนาปฏรญาณซขงริ่
เราไดจ้ปฏรญาณไวจ้กนบอนบราฮนมบรดาของเจจ้านนนั้นสนาเรก็จ 4 เราจะทวมีเชมืนั้อสายของเจจ้าใหจ้มากขขนั้นดนงดาว
บนฟจ้าและจะใหจ้แผผ่นดรนเหลผ่านมีนั้ทนนั้งหมดแกผ่เชมืนั้อสายของเจจ้า ประชาชาตรทนนั้งหลายในโลกจะไดจ้รนบพร
กก็เพราะเชมืนั้อสายของเจจ้า
พระเจข้าทรงสนัญญาตลอไปอรีกวลาจะยกแผลนดธินนนัรนใหข้แกลอธิสอนัคเหมสือนทรีพที่ ระองครทรงยกใหข้
แกลอนับราฮนัม พระเจข้าจขงทรงกลลาวยทราพระสนัญญาของพระองครทรีที่จะททาใหข้เชสืรอสายของอนับราฮนัมทวรี
มากขขรนดนังดาวบนฟข้า นอกจากนรีร พระพรของอนับราฮนัมจะอยยบล นอธิสอนัคตลอไปดข้วย
5 เพราะวผ่าอนบราฮนมไดจ้เชมืริ่อฟนงเสมียงของเราและไดจ้รนกษาคนากนาชนบของเรา บนญญนตขร องเรา
กฎเกณฑค์ของเรา และราชบนญญนตรของเรา" อรีกครนัรงทรีที่พระพรของพระเจข้าทรีที่จะมรีแกลอธิสอนัคดข้วยนนัรน
เชสืที่อมโยงกนับการเชสืที่อฟนังของอนับราฮนัม แนลทรีเดรียว พระพรของพระเจข้าจนถขงทรุกวนันนรีรเชสืที่อมโยงกนับ
การเชสืที่อฟนังของประชากรของพระเจข้า ดย วธิวรณร 1:3, 22:14 คทาสนังที่ หลนักทรีที่พระเจข้าทรงมรีแกลอธิสอนัคคสือ
ใหข้เขาอยยตล ลอไป เมสือที่ เขาททาเชลนนนัรน พระองครกทก รงสนัญญาวลาจะสถธิตอยยกล บนั เขาและอวยพรเขา
เหกนไดข้ชนัดวลาอนับราฮนัมไดข้เชสืที่อฟนังพระเจข้า ไมลวาล ในเรสืที่องของการออกจากเมสืองเออรร จากนนัรนกก
เมสืองฮาราน หรสือในการถวายอธิสอนัค ทรีที่ชนัดเจนนข้อยกวลากกคสือ คทากทาชนับ บนัญญนัตธิ กฎเกณฑร และราช
บนัญญนัตธิของพระเจข้า คทาเหลลานรีรปกตธิแลข้วเกรีที่ยวขข้องกนับพระราชบนัญญนัตธิของโมเสสซขที่งอรีกหลาย
ศตวรรษกวลาจะมา เหกนไดข้ชนัดวลาอนับราฮนัมทราบถขงวธิถรีตลางๆของพระเจข้าไมลวาล ผลานทางการถลายทอด
ผลานทางคทาพยดหรสือจากการเปธิดเผยโดยตรงของพระเจข้า ทนัรงนรีรทร นังนนัรน เขากกเชสืที่อฟนังนทราพระทนัยและ
พระวจนะของพระเจข้ามาโดยตลอด ดข้วยเหตรุนร รีเอง พระเจข้าจขงทรงอวยพรเขาและทรงสนัญญาวลาจะ
อวยพรเขา
ปฐก 26:6
อรสอนคจขงอาศนยอยรผ่ในเมมืองเก-รารค์ อธิสอนัคจขงอยยตล ลอไปในเมสืองเกรารร
อยลางไรกกตาม ในการททาเชลนนนัรน เขากกไปอรียธิปตรไดข้ครขงที่ ทางแลข้ว เชลนเดรียวกนับทรีที่ประชากรของ

พระเจข้าจนถขงทรุกวนันนรีรไปหาโลกไดข้ครขงที่ ทาง พวกเขากกเจอกนับปนัญหา เหตรุการณรตลอไปนรีรทรีที่เกธิดกนับ
อธิสอนัคกกเปกนเชลนเดรียวกนัน
ปฐก 26:7-11
คนเมมืองนนนั้นจขงถามทผ่านเรมืริ่องภรรยาของทผ่าน ทผ่านจขงวผ่า "เธอเปก็น
นจ้องสาวของขจ้าพเจจ้า" เพราะทผ่านกลนวทมีริ่จะพรดวผ่า "เธอเปก็นภรรยาของขจ้าพเจจ้า" ครดไปวผ่า "มร
ฉะนนนนั้ แลจ้วคนเมมืองนมีนั้จะฆผ่าขจ้าพเจจ้าเพมืริ่อแยผ่งเอาเรเบคาหค์" เพราะวผ่านางมมีรรปงาม 8 และตผ่อมาเมมืริ่อ
ทผ่านอยรผ่ทมีริ่นนริ่นนานแลจ้ว อาบมีเมเลคกษนตรรยชค์ าวฟมีลสร เตมียทอดพระเนตรตามชผ่องพระแกล และดรเถรด
เหก็นอรสอนคกนาลนงหยอกเลผ่นกนบเรเบคาหค์ภรรยาของตน 9 อาบมีเมเลคจขงเรมียกอรสอนคมาเฝจ้า และตรนส
วผ่า "ดรเถรด นางเปก็นภรรยาของเจจ้าแนผ่แลจ้ว ทนาไมเจจ้าจขงพรดวผ่า `เธอเปก็นนจ้องสาวของขจ้าพระองคค์'"
อรสอนคทรลพระองคค์วผ่า "เพราะขจ้าพระองคค์ครดวผ่า `มรฉะนนนนั้ ขจ้าจะตายเพราะนาง'" 10 อาบมีเมเลค
ตรนสวผ่า "ทผ่านทนาอะไรแกผ่พวกเรา ดนงนมีนั้ประชาชนคนหนขริ่งอาจจะเขจ้าไปนอนกนบภรรยาของเจจ้า
งผ่ายๆ แลจ้วเจจ้าจะนนาความผรดมาสรผ่พวกเรา" 11 อาบมีเมเลคจขงทรงรนบสนริ่งประชาชนทนนั้งปวงวผ่า "ผรใจ้ ด
แตะตจ้องชายคนนมีหนั้ รมือภรรยาของเขาจะตจ้องถรกประหารชมีวรตเปก็นแนผ่"
ไมลวาล พระเจข้าทรงใหข้ความผธิดบาปของบธิดาตกแกลบรุตร หรสือบรุตรหลงททาผธิดตามอยลางบธิดา
ของตนกกตาม ไมลวาล กรณรีใด อธิสอนัคกกหลงททาผธิดเหมสือนกนับทรีที่บธิดาของตนไดข้กระททาทรีที่เมสืองเกรารร (ดย
ปฐมกาล 20) เขาพยายามหลอกทรุกคนวลาภรรยาของตนเปกนนข้องสาวดข้วยกลนัววลาใครสนักคนจะ
อยากไดข้นางและฆลาเขาเพสืที่อชธิงตนัวนางไปเสรีย (นางกกเหมสือนกนับแมลสามรีของนาง คสือ นางซาราหร
เหกนไดข้ชนัดวลาเปกนหญธิงทรีที่รยปงามมากๆ) เราควรหมายเหตรุไวข้วาล การหลอกลวงครนัรงนรีรใชข้ไดข้ผล “เปกน
เวลานาน” อยลางไรกกตาม วนันหนขงที่ อาบรีเมเลคกกมองออกมาทางหนข้าตลางและเหกนอธิสอนัค “หยอกเลลน
กนับเรเบคาหรภรรยาของตน” คทาทรีที่แปลวลา หยอกเลผ่น (ทซาชนัค) ในบรธิบทนรีรจรธิงๆแลข้วมรีความหมาย
วลา ‘การเลลน’ เหกนไดข้ชนัดวลา ‘การเลลน’ นรีรสสืที่อถขงการหยอกเลลนแบบสามรีกบนั ภรรยาซขที่งแตกตลางจาก
การเลลนกนันของพรีที่ชายกนับนข้องสาว อาบรีเมเลคจขงสงสนัยในเรสือที่ งนรีรและประจนันหนข้าพวกเขา เขา
ตทาหนธิคนทนัรงสองวลาชายคนหนขที่งอาจพาตนัวนางไปและนอนกนับนางกกไดข้ ซขที่งจะททาใหข้ความผธิดตกแกล
ประชาชนของเขา
ดยเหมสือนวลา อาบรีเมเลคกลนัววลาเรสืที่องไมลดรีดนังกลลาวอาจเกธิดขขรนไดข้จรธิงๆและความผธิดจะตกแกล
ประชาชนของเขา มนันสสืที่อถขงหลนักศรีลธรรมทรีแที่ ตกตลางจากทรีที่มรีแพรล หลายในปนัจจรุบนัน เขาจขงสนังที่ หข้ามมธิ
ใหข้ใครแตะตข้องไมลวาล อธิสอนัคหรสือนางเรเบคาหรโดยผยข้ทรีที่ฝลาฝสืนมรีโทษประหารชรีวธิต

ปฐก 26:12-16
อรสอนคไดจ้หวผ่านพมืชในแผผ่นดรนนนนั้น ในปมีเดมียวกนนนนนั้นกก็เกก็บผลไดจ้หนขริ่ง
รจ้อยเทผ่า พระเยโฮวาหค์ทรงอวยพระพรแกผ่ทผ่าน 13 อรสอนคกก็จนาเรรญมมีกนาไรทวมียรริ่งขขนั้นจนทผ่านเปก็นคน
มนริ่งมมีมาก 14 ดจ้วยวผ่าทผ่านมมีฝรงแพะแกะ และฝรงวนวเปก็นกรรมสรทธรธิ์และมมีบรรวารมากมาย ชาวฟมีลสร
เตมียจขงอรจฉาทผ่าน 15 ฝผ่ายชาวฟมีลสร เตมียไดจ้ออดและเอาดรนถมบผ่อทอกบผ่อ ซขริ่งคนใชจ้ของบรดาทผ่านขอดไวจ้
ในสมนยอนบราฮนมบรดาของทผ่าน 16 อาบมีเมเลคตรนสกนบอรสอนควผ่า "ไปเสมียจากเราเถรด เพราะทผ่านมมี
กนาลนงมากกวผ่าพวกเรา"
นลาสนังเกตวลาในปรีเดรียวกนันนนัรนอธิสอนัคหวลานพสืชและเกกบเกรีที่ยวผลไดข้หนขที่งรข้อยเทลา พระเจข้าทรง
อวยพรเขา นรีที่สสืที่อวลาพระเจข้าไมลสามารถและจะไมลทรงอวยพรเขาไดข้กบนั การทรีที่เขาใชข้ชวรี ธิตแบบคน
โกหกมาตลอดจนถขงบนัดนรีร แมข้วาล เขาไดข้มรดกทนัรงหมดจากอนับราฮนัม แตลบนัดนรีรเขากก “จทาเรธิญมรีกาท ไรทวรี
ยธิงที่ ขขรนจนทลานเปกนคนมนังที่ มรีมาก” ความเจรธิญรรุลงเรสืองของเขานนัรนปรากฏชนัดเจนมากเสรียจน “ชาวฟรีลธิ
สเตรียอธิจฉาทลาน”
บลอนทราทนัรงหมดทรีที่อนับราฮนัมไดข้ขดรุ ไวข้ถยกพวกฟรีลธิสเตรียเอาดธินถม นรีที่สสืที่อวลาเพราะความอธิจฉา
พวกคนฟรีลธิสเตรียไดข้อรุดบลอนทราอนันมรีคลาเหลลานนัรนเสรีย โดยหวนังวลาจะกดดนันอธิสอนัคใหข้ยข้ายไปทรีที่อนสืที่ อนันทรีที่
จรธิง อาบรีเมเลคขอใหข้อธิสอนัคไปเสรียจากทรีที่นนันที่ ดข้วยซทรา “ไปเสรียจากเราเถธิด เพราะทลานมรีกาท ลนังมากกวลา
พวกเรา”
ปฐก 26:17-22
อรสอนคจขงออกจากทมีริ่นนริ่น ไปตนนั้งเตก็นทค์อยรผ่ทมีริ่หอบเขาเก-รารค์และอาศนยอยรผ่
ทมีริ่นนริ่น 18 อรสอนคขอดบผ่อนนนั้าซขริ่งขอดไวจ้ในสมนยของอนบราฮนมบรดาของทผ่านอมีก เพราะหลนงจากทมีริ่อนบราฮนม
ไดจ้สรนั้นชมีพแลจ้วชาวฟมีลรสเตมียไดจ้ออดเสมีย แลจ้วทผ่านกก็ตนนั้งชมืริ่อตามชมืริ่อทมีริ่บรดาของทผ่านตนนั้งไวจ้ 19 และคนใชจ้
ของอรสอนคขอดในหอบเขาและพบบผ่อนนนั้าพอพลอผ่งขขนั้นมา 20 คนเลมีนั้ยงสนตวค์ของเมมืองเก-รารค์กก็มาทะเลาะ
กนบคนเลมีนั้ยงสนตวค์ของอรสอนคอจ้างวผ่า "นนนั้านนนนั้ เปก็นของเรา" ทผ่านจขงเรมียกชมืริ่อบผ่อนนนั้นวผ่า เอเสก เพราะเขา
ทนนั้งหลายมาทะเลาะกนบทผ่าน 21 แลจ้วพวกเขากก็ขอดบผ่อนนนั้าอมีกบผ่อหนขริ่ง และทะเลาะกนนเรมืริ่องบผ่อนนนั้นดจ้วย
ทผ่านจขงเรมียกชมืริ่อบผ่อนนนนั้ วผ่า สรตนาหค์ 22 ทผ่านยจ้ายจากทมีริ่นนริ่นไปขอดอมีกบผ่อหนขริ่ง แลจ้วเขากก็มรไดจ้ทะเลาะ
กนนเรมืริ่องบผ่อนนนนั้ ทผ่านจขงเรมียกชมืริ่อบผ่อนนนั้นวผ่า เรโหโบท ทผ่านกลผ่าววผ่า "เพราะบนดนมีนั้พระเยโฮวาหค์ทรง
ประทานทมีริ่อยรผ่แกผ่เรา และเราจะทวมีมากขขนั้นในแผผ่นดรนนมีนั้ "
อธิสอนัคยข้ายไป แตลไปไมลไกล เขายนังอยยใล นแถบหรุบเขาเกรารรเหมสือนเดธิม คนรนับใชข้ของเขาเรธิที่ม
ขรุดเปธิดบลอนทราอนันมรีคลาเหลลานนัรนอรีกครนัรง บางบลอกกมมรี าตนัรงแตลสมนัยของอนับราฮนัม บางบลอกกเพธิที่งถยกขรุดเมสือที่

ไมลนานมานรีร นอกจากนรีรพวกเขายนังพบบลอนทราใหมลๆดข้วย บลอนทราหนขที่งในหรุบเขาเกรารรคสือ “บลอนทราพรุ”
อยลางไรกกตาม พวกคนเลรีรยงสนัตวรชาวฟรีลธิสเตรียในพสืรนทรีที่นร นนั กกอข้างสธิทธธิธทนันทรีวาล “นทรานนัรนเปกนของเรา”
ตนัรงแตลสมนัยอดรีตกาลโบราณมาจนถขงปนัจจรุบนัน นทราเปกนของมรีคลามากในตะวนันออกกลาง
ดนังนนัรน อธิสอนัคจขงเรรียกบลอนทรานนัรนวลา “เอเสก เพราะเขาทนัรงหลายมาทะเลาะกนับทลาน” พวกเขา
ขรุดบลอนทราอรีกบลอและกกมรีขอข้ พธิพาทเพราะเรสืที่องบลอนทรานนัรนเชลนกนัน เขาจขงเรรียกมนันวลา สธิตนาหร ซขที่งกลอสสืที่อ
ถขงการทะเลาะเบาะแวข้งเชลนกนัน ดนังนนัรน “ทลานยข้ายจากทรีที่นนันที่ ไปขรุดอรีกบลอหนขที่ง แลข้วเขากกมธิไดข้ทะเลาะ
กนันเรสืที่องบลอนนัรน” พวกคนรนับใชข้ของอธิสอนัคตนัรงชสืที่อบลอนทรานนัรนวลา เรโหโบทซขงที่ มรีความหมายตรงตนัววลา
สถานทรีที่กวข้างขวางหรสือใหญลโต อธิสอนัคไดข้เรรียนรยบข้ ทเรรียนของตนแลข้ว เขาไมลอาจพบสนันตธิสขรุ ไดข้
จนกวลาเขาจะแยกออกจากอธิทธธิพลของโลกในเมสืองเกรารร
ปฐก 26:23-25
และทผ่านกก็ออกจากทมีริ่นนริ่นไปยนงเมมืองเบเออรค์เชบา 24 พระเยโฮวาหค์
ทรงปรากฏแกผ่ทผ่านในคมืนเดมียวกนนนนนั้น ตรนสวผ่า "เราเปก็นพระเจจ้าของอนบราฮนม บรดาของเจจ้า อยผ่ากลนว
เลย ดจ้วยวผ่าเราอยรผ่กบน เจจ้าและจะอวยพรเจจ้า และทวมีเชมืนั้อสายของเจจ้าใหจ้มากขขนั้นเพราะเหก็นแกผ่อบน รา
ฮนมผรจ้รบน ใชจ้ของเรา" 25 ทผ่านจขงสรจ้างแทผ่นบรชาทมีริ่นนริ่น และนมนสการออกพระนามพระเยโฮวาหค์ และ
ตนนั้งเตก็นทค์ของทผ่านทมีริ่นนริ่น แลจ้วคนใชจ้ของอรสอนคขอดบผ่อนนนั้าทมีริ่นนริ่น
จากนนัรนอธิสอนัคกก “ออกจากทรีที่นนันที่ ไปยนังเมสืองเบเออรรเชบา” (เมสืองเบเออรรเชบาอยยไล กลออกไป
อรีกทางทธิศตะวนันออกและอยยไล ปทางใตข้นธิดหนลอยจากเมสืองเกรารร แตลอยยบล นพสืรนทรีที่สงย กวลา) ในคสืน
เดรียวกนันนนัรนเอง องครพระผยข้เปกนเจข้าไดข้ปรากฏแกลเขาและยสืนยนันอรีกครนัรงถขงพนันธสนัญญาทรีที่พระองครไดข้
ทรงกระททากนับอนับราฮนัม อรีกครนัรงทรีพที่ ระเจข้าทรงสนัญญากนับอธิสอนัควลาพระองครจะ “จะอวยพรเจข้า และ
ทวรีเชสืรอสายของเจข้าใหข้มากขขรนเพราะเหกนแกลอนับราฮนัมผยข้รนับใชข้ของเรา” อธิสอนัคสรข้างแทลนบยชาหนขที่งขขรน
ทรีที่นนันที่ “และนมนัสการออกพระนามพระเยโฮวาหร และตนัรงเตกนทรของทลานทรีนที่ นันที่ ” นรีที่สสืที่อวลาอธิสอนัคไดข้ททา
สถานทรีที่หนขที่งไวข้เพสืที่อนมนัสการพระเจข้า สรรเสรธิญและขอบพระครุณพระองครสทาหรนับพระพรของ
พระองคร เขายนังขรุดบลอนทราใหมลๆในพสืรนทรีที่นร นนั ดข้วย
ปฐก 26:26-29
ฝผ่ายอาบมีเมเลคออกจากเมมืองเก-รารค์พรจ้อมกนบอาฮอสซนทสหายคน
หนขริ่งของพระองคค์ กนบฟมีโคลค์ผบจ้ร นญชาการทหารของพระองคค์ไปหาทผ่าน 27 อรสอนคทรลถามเขาทนนั้ง
หลายวผ่า "ไฉนทผ่านจขงมาหาขจ้าพเจจ้าเมมืริ่อทผ่านเกลมียดชนงขจ้าพเจจ้าและขนบไลผ่ขจ้าพเจจ้าไปจากทผ่าน"
28 พวกเขาตอบวผ่า "เราเหก็นชนดเจนแลจ้ววผ่าพระเยโฮวาหค์ทรงสถรตกนบทผ่าน เราจขงวผ่า ขอใหจ้กระทนา

ปฏรญาณระหวผ่างทผ่านและเราทนนั้งหลาย และขอใหจ้เรากระทนาพนนธสนญญากนบทผ่าน 29 เพมืริ่อวผ่าทผ่านจะ
ไมผ่ทนาอนนตรายแกผ่เรา ดนงทมีริ่เรามรไดจ้แตะตจ้องทผ่านและไมผ่ไดจ้กระทนาสรริ่งใดแกผ่ทผ่านเวจ้นแตผ่การดมี และไดจ้
สผ่งทผ่านไปอยผ่างสนนตร บนดนมีนั้ทผ่านเปก็นผรทจ้ มีริ่พระเยโฮวาหค์ทรงอวยพระพร"
ขณะเดรียวกนัน อาบรีเมเลคกนับสหายสองคนกกมาเยรียที่ มอธิสอนัคทรีเที่ มสืองเบเออรรเชบา ดนังทรีคที่ าดไวข้
อธิสอนัคจขงสงสนัยในการมาของพวกเขาและถามพวกเขาวลาพวกเขาตข้องการอะไร พวกเขาบอกเขาวลา
เหกนไดข้ชนัดวลาองครพระผยข้เปกนเจข้าทรงสถธิตอยยกล บนั เขาและพวกเขาจขงอยากททาพนันธสนัญญาสนันตธิภาพกนับ
เขา ไมลมรีการกลลาวถขงแรงจยงใจอสืที่นอรีกนอกจากวลาพวกเขาตระหนนักวลาองครพระผยข้เปกนเจข้าไดข้ทรงอวย
พรอธิสอนัค เหกนไดข้ชดนั วลาพวกเขามรีความเคารพในเรสืที่องดนังกลลาว
ปฐก 26:30-31
ทผ่านจขงจนดการเลมีนั้ยงใหจ้แกผ่พวกเขา และเขากก็ไดจ้กรนและดมืริ่ม 31 ครนนั้น
รอผ่งเชจ้าทนนั้งสองฝผ่ายกก็ตมืริ่นแตผ่เชจ้ามมืด กระทนาปฏรญาณตผ่อกนน และอรสอนคไปสผ่งพวกเขา พวกเขากก็จาก
ทผ่านไปอยผ่างสนนตร อธิสอนัคตกลงทรีที่จะกระททาปฏธิญาณ (นนันที่ คสือ ขข้อตกลง) กนับพวกเขาและจนัดการเลรีรยง
ใหข้แกลแขกของเขา จากนนัรน พวกเขากกกระททาปฏธิญาณเรสืที่องสนันตธิภาพระหวลางกนัน อาบรีเมเลคและ
คณะของเขาจขงเดธินทางจากไป คทาทรีที่แปลวลา ตมืริ่นแตผ่เชจ้ามมืด (ชาคนัม) มรีความหมายงลายๆวลา ‘ลรุกขขรนแตล
เชข้าตรยล’
ปฐก 26:32-33
และตผ่อมาในวนนนนนนั้ เองคนใชจ้ของอรสอนคมาบอกทผ่านถขงเรมืริ่องบผ่อนนนั้า
ซขริ่งเขาไดจ้ขอดและกลผ่าวแกผ่ทผ่านวผ่า "เราพบนนนั้าแลจ้ว" 33 ทผ่านเรมียกบผ่อนนนนั้ วผ่า เชบา เมมืองนนนั้นจขงมมีชมืริ่อวผ่า
เบเออรค์เชบา จนทอกวนนนมีนั้
ขณะเดรียวกนัน พวกคนใชข้ของอธิสอนัคกกมารายงานวลาพวกเขาขรุดบลอนทราไดข้อรีกบลอแลข้ว อธิสอนัค
จขงเรรียกมนันวลาเชบา แมข้วาล หลายปรีกลอนหนข้านนัรนอนับราฮนัมกกตร งนั ชสืที่อสถานทรีที่เดรียวกนันนนัรนดข้วยชสืที่อนรีรกตก าม
(เบเออรรเชบา) แตลเหกนไดข้ชนัดวลาอธิสอนัคไมลรจยข้ นักสถานทรีที่นร นันหรสืออาจไมลรเยข้ รสืที่องเกรีที่ยวกนับมนันดข้วยซทรา
เหตรุการณรทร นังหมดจขงคลข้ายคลขงอยลางมากกนับทรีที่เกธิดขขรนกนับอนับราฮนัมเมสือที่ หนขที่งศตวรรษกลอนหนข้า ดย
ปฐมกาล 21:22-23 ไมลวาล กรณรีใดสถานทรีที่นร นันกกกลายมาเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อเบเออรรเชบา (บลอนทราแหลง
เจกด) ดนังทรีที่กลลาวไวข้ในปฐมกาล 21:31 มนันอยยทล รีที่นนนัที่ จนถขงทรุกวนันนรีร
ปฐก 26:34-35
เอซาวมมีอายอสสมีริ่ บร ปมีเมมืริ่อทผ่านรนบยรดรธบอตรสาวของเบเออรมีคนฮรตไทตค์
และบาเสมนทบอตรสาวของเอโลนคนฮรตไทตค์เปก็นภรรยา 35 หญรงเหลผ่านนนั้นทนาใหจ้อรสอนคและเรเบคาหค์
มมีใจโศกเศรจ้า เมสือที่ เอซาวอายรุไดข้สรีที่สธิบปรี เขากกแตลงงานกนับภรรยาสองคน “ยยดธิธบรุตรสาวของเบเออรรี

คนฮธิตไทตรและบาเสมนัทบรุตรสาวของเอโลนคนฮธิตไทตร” สธิที่งทรีที่คนคธิดกนันวลาเปกนความแตกตลาง
ระหวลางบนันทขกตรงนรีรกบนั ใน 36:2 กกหายไปเมสืที่อเราตระหนนักวลาชสืที่อทรีที่แตกตลางกนันใน 36:2 นลาจะเปกน
บรุคคลคนเดรียวกนับทรีที่ถยกกลลาวถขงตรงนรีร อยลางไรกกตาม อธิสอนัคและนางเรเบคาหรกไก มลมรีความสรุขกนับ
การแตลงงานซข้อนแบบนรีรของบรุตรตน อนันทรีที่จรธิงแลข้วพวกเขาททาใหข้คนทนัรงสอง “มรีใจโศกเศรข้า”
เหตรุผลหลนักทรีที่ททาใหข้คนทนัรงสองโศกเศรข้ากกคสือวลา เอซาวไปแตลงงานกนับหญธิงชาตธิคานาอนันซขที่ง
เปกนการฝลาฝสืนหลนักการเรสืที่องการแยกออกทรีที่อนับราฮนัมไดข้ตรนังไวข้แลข้วอยลางชนัดเจน นรีเที่ ทลากนับวลาเอซาวไดข้
ออกไปและแตลงงานกนับพวกผยข้หญธิงทรีที่ไมลเชสืที่อซขที่งเปกนคนของโลก พวกเขาไมลไดข้โศกเศรข้ากนับการมรี
ภรรยาหลายคนของเขาซขที่งเปกนเรสืที่องทรีที่ยอมรนับไดข้ทางสนังคมสมนัยนนัร น แตลพวกเขามรีใจโศกเศรข้าเพราะ
วลาเอซาวไดข้เขข้าไปเทรียมแอกซขที่งไมลเทลากนันกนับคนไมลเชสืที่อตลางหาก ลยกสะใภข้สองคนใหมลของพวกเขา
เปกนสาวชาวโลกและพวกเขากกรดยข้ รี ความทรุกขรใจของพวกเขาจขงเปกนเรสือที่ งฝลายวธิญญาณ
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 27: คราวนภีจทั้ จุดสนใจเปลภีที่ยนไปทภียที่ าโคบบต้าง นล่าเสภียดายทภีที่เขาเปป็นผยต้
แยล่งชรงและเปป็นคนหลอกลวงสมชสืที่อ ตอนแรกเขาหลอกเอาสรทธรบจุตรหนัวปภีของพภีชที่ าย คราวนภีทั้เขา
ใชต้กลลวงในการชรงพรจากบรดาซซที่งควรตกเปป็นของพภีชที่ ายตน ดต้วยเหตจุนภีทั้เขาจซงจคาใจตต้องหนภีเอาชภีวรต
รอด
บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้ดนังนภีทั้ (1) การขโมยพรในขต้อ 1-25 (2) การอวยพรยาโคบในขต้อ 26-33
และ (3) ความโศกเศรต้าเสภียใจและความโกรธของเอซาวในขต้อ 34-46
ปฐก 27:1-4
และตผ่อมาเมมืริ่ออรสอนคแกผ่ ตามนวจนมองไมผ่เหก็น ทผ่านกก็เรมียกเอซาว
บอตรชายคนโตของทผ่านมาและกลผ่าวแกผ่เขาวผ่า "ลรกเออ๋ย" เขาตอบวผ่า "ดรเถรด ขจ้าพเจจ้าอยรผ่ทมีริ่นมีริ่ "
2 ทผ่านวผ่า "ดรเถรด บนดนมีนั้พอผ่ แกผ่แลจ้ว จะถขงวนนตายเมมืริ่อไรกก็ไมผ่รจ้ร 3 ฉะนนนั้นบนดนมีนั้เจจ้าจงเอาอาวอธของเจจ้า
คมือแลผ่งธนรและคนนธนรออกไปทมีริ่ทจ้องทอผ่ง หาเนมืนั้อมาใหจ้พผ่อ 4 และจนดอาหารอรผ่อยอยผ่างทมีริ่พผ่อชอบนนนนั้
และนนามาใหจ้พผ่อกรน เพมืริ่อจรตวรญญาณของพผ่อจะไดจ้อวยพรแกผ่เจจ้ากผ่อนพผ่อตาย"
มรีคนคธิดกนันวลาตอนนนัรนอธิสอนัคมรีอายรุไดข้ประมาณ 137 ปรีแลข้ว แมข้วาล เขาจะมรีอายรุตลอไปไดข้อรีก
43 ปรีจนมรีอายรุไดข้ 180 ปรี แตลขณะนนัรนเขากกคธิดวลาเวลาของตนัวเองเหลสือนข้อยแลข้ว ตาของเขากกแทบ
มองอะไรไมลเหกนแลข้วดข้วย เขาจขงขอใหข้เอซาวบรุตรหนัวปรีของตนออกไปลลาเนสืรอมาททาอาหารปลาใหข้

ตนซขที่งเปกนอาหารทรีที่เขาชอบ เขากลลาวปธิดทข้ายวลา “เพสือที่ จธิตวธิญญาณของพลอจะไดข้อวยพรแกลเจข้ากลอน
พลอตาย”
ปฐก 27:5-10
เมมืริ่ออรสอนคพรดกนบเอซาวบอตรชายนนนนั้ นางเรเบคาหค์ไดจ้ยนร เอซาวกก็
ออกไปทจ้องทอผ่งเพมืริ่อลผ่าเนมืนั้อมา 6 นางเรเบคาหค์จขงพรดกนบยาโคบบอตรชายของนางวผ่า "ดรเถรด แมผ่ไดจ้ยรน
บรดาของเจจ้าพรดกนบเอซาวพมีริ่ชายของเจจ้าวผ่า 7 `จงนนาเนมืนั้อมาใหจ้พผ่อและจนดอาหารอรผ่อยใหจ้พผ่อกรน และ
เราจะอวยพรเจจ้าตผ่อพระพนกตรค์พระเยโฮวาหค์กผ่อนพผ่อตาย' 8 เพราะฉะนนนนั้ ลรกเออ๋ย บนดนมีจนั้ งฟนงเสมียง
ของแมผ่ตามทมีริ่แมผ่สนริ่งเจจ้า 9 บนดนมีนั้ไปทมีริ่ฝรงแพะแกะ นนาลรกแพะดมีๆสองตนวมาใหจ้แมผ่ แมผ่จะเอามนนปรอง
อาหารอรผ่อยใหจ้บรดาเจจ้าอยผ่างทมีริ่ทผ่านชอบ 10 และเจจ้าจะตจ้องนนาไปใหจ้บรดาเจจ้ารนบประทาน เพมืริ่อวผ่า
ทผ่านจะอวยพรเจจ้ากผ่อนทผ่านสรนั้นชมีวรต"
เรเบคาหรภรรยาของอธิสอนัคไดข้ยธินคทาพยดของสามรีนางทรีที่เขาพยดกนับเอซาว ลยกคนโปรดของ
นางคสือยาโคบ ดนังนนัรน หลนังจากเอซาวออกไปลลาสนัตวร นางกกแจข้งใหข้ยาโคบทราบวลาเกธิดอะไรขขรน
แมข้วาล ยาโคบถยกโทษวลาเปกนฝลายผธิดสทาหรนับสธิที่งทรีที่จะเกธิดขขรน แตลจรธิงๆแลข้วตนัวตข้นคธิดกกคสือนางเรเบคาหร
มารดาของเขา ไมลตข้องสงสนัยเลยวลายาโคบไดข้กลายเปกน ‘ผยข้แยลงชธิง’ เชลนนนัรน มารดาของเขายลอมทธิรง
ตนัวอยลางหนขงที่ ไวข้ใหข้แกลเขาอยลางแนลนอน
แผนการของนางนนัรนงลายนธิดเดรียว นางสนังที่ ใหข้ยาโคบออกไปยนังฝยงสนัตวรประจทาครอบครนัว
และหา “ลยกแพะดรีๆสองตนัว” มาและนางจะ “ปรรุงอาหารอรล อย” ซขที่งนางรยข้วาล สามรีของนางชอบ
นอกจากนรีร แผนการของนางกกคสือ ทรีที่จะใหข้ยาโคบนทาอาหารนนัรนไปใหข้แกลบธิดาของเขาและแสรข้ง
ททาตนัวเปกนเอซาวพรีที่ชายของเขาดข้วย แผนการนนัรนกกคอสื เพสืที่อทรีวที่ าล อธิสอนัคจะไดข้อวยพรยาโคบแทนทรีที่จะ
อวยพรพรีชที่ ายของเขา
จรุดสนใจของบทนรีรทรงนั บทเกรีที่ยวขข้องกนับเรสืที่องพรของบธิดาซขที่งอธิสอนัคใหข้แกลบรุตรคนหนขงที่ ของ
ตน เราไมลทราบวลามรีตอนอสืที่นใดอรีกในพระคนัมภรีรทร รีที่กลลาวถขงพรเชลนนรีรนอกจากเหตรุการณรตอนนรีร
อยลางไรกกตาม ดยเหมสือนเปกนธรรมเนรียมในสมนัยนนัรนทรีที่ผยข้เปกนบรรพบรุรรุษ (ซขที่งในกรณรีนร รีคอสื
อธิสอนัค) จะไดข้รนับอนรุญาตใหข้อวยพรเปกนพธิเศษใหข้แกลบรุตรหนัวปรีของตน คนคธิดกนันวลาพรนนัรน (1) มรีพร
เดรียวและโอนใหข้ผยข้อสืที่นไมลไดข้ และ (2) เปกนตนัวนทาพระพรพธิเศษจากพระเจข้ามาสยลผยข้รนับพรนนัรน เพราะวลา
พระเจข้าไดข้ทรงมรีสนัญญาเปกนพธิเศษกนับอนับราฮนัมและอธิสอนัค ผยข้รนับพรนนัรนในกรณรีนร รีจขงจะไดข้รนับพรเปกน
พธิเศษดข้วย นางเรเบคาหรทราบเรสือที่ งนรีรดแรี ละปรารถนาทรีที่จะใหข้บรุตรคนโปรดของนางไดข้รนับพรนนัรน

อาจเปกนไดข้วาล นางพยายามอข้างเหตรุผลสนนับสนรุนการใชข้เลลหรกลของนางโดยขข้อเทกจจรธิงทรีวที่ าล บรุตรทนัรง
สองของนางเปกนแฝด ดนังนนัรนพรจขงตกเปกนของคนใดคนหนขที่งไดข้ทรนังนนัรน
นลาสนใจยธิงที่ ไปอรีกตรงทรีวที่ าล พระเจข้าไดข้ตรนัสลลวงหนข้าไวข้แลข้ววลาพรีจที่ ะปรนนธิบนัตธินข้อง นางเรเบ
คาหรทราบเรสืที่องนนัรนดรี อยลางไรกกตาม เราไมลควรคธิดเอาเองวลาพระเจข้าทรงเหกนชอบดข้วยกนับการตรุกตธิก
เพสืที่อหลอกลวงเชลนนรีร พระองครจะทรงอวยพรยาโคบอยยดล รีตามพระประสงครอนันเปกนสธิทธธิขาดของ
พระองคร เหกนไดข้ชดนั วลานางเรเบคาหรจนัดการสธิที่งตลางๆดข้วยตนัวเอง โดยใชข้การหลอกลวงและกลโกง
ปฐก 27:11-13
ยาโคบพรดกนบนางเรเบคาหค์มารดาของตนวผ่า "ดรเถรด เอซาวพมีชริ่ าย
ของขจ้าพเจจ้าเปก็นคนมมีขนดก และขจ้าพเจจ้าเปก็นคนเกลมีนั้ยงเกลา 12 บรดาของขจ้าพเจจ้าคงจะคลนาตนว
ขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะดรเหมมือนวผ่าเปก็นผรจ้หลอกลวงทผ่าน แลจ้วขจ้าพเจจ้าจะนนาการสาปแชผ่งมาเหนมือ
ขจ้าพเจจ้าเอง หาใชผ่นนาพรมาไมผ่" 13 มารดาของเขาพรดกนบเขาวผ่า "ลรกเออ๋ย ขอใหจ้การสาปแชผ่งของเจจ้า
ตกอยรผ่กบน แมผ่เถรด ฟนงเสมียงของแมผ่เทผ่านนนั้น ไปเอาลรกแพะมาใหจ้แมผ่เถรด"
ยาโคบแยข้งวลาบธิดาตนจะรยข้ความแตกตลางไดข้โดยการสนัมผนัส เอซาวเปกนคนทรีมที่ รีขนดก ยาโคบ
ไมลไดข้มรีขนดกเชลนนนัรน อธิสอนัคจะดยออกวลาเกธิดอะไรขขรนและสาปแชลงยาโคบแทนทรีที่จะอวยพรเขา
นางเรเบคาหรใหข้สนัญญาวลาคทาสาปแชลงใดกกตามทรีที่สามรีของตนกลลาวจะตกกนับนาง นางสนังที่ บรุตรของ
นางวลา “ฟนังเสรียงของแมลเทลานนัรน ไปเอาลยกแพะมาใหข้แมลเถธิด”
ปฐก 27:14-17
เขาจขงไปจนบเอามาใหจ้มารดาของตน มารดาของเขาไดจ้จนดอาหาร
อรผ่อยอยผ่างทมีริ่บรดาของเขาชอบนนนั้น 15 แลจ้วนางเรเบคาหค์นนาเสมืนั้ออยผ่างดมีทมีริ่สอดของเอซาว บอตรชายคน
โตของนาง ซขริ่งอยรผ่กบน นางในเรมือนมาสวมใหจ้ยาโคบบอตรชายคนเลก็กของนาง 16 นางเอาหนนงลรก
แพะหอจ้มมมือและคอทมีริ่เกลมีนั้ยงเกลาของเขา 17 แลจ้วนางกก็มอบอาหารอรผ่อยและขนมปนง ซขริ่งนางจนดทนา
นนนั้นไวจ้ในมมือของยาโคบบอตรชายของนาง
ยาโคบททาตามทรีที่มารดาสนังที่ แมข้วาล มารดาของเขาไดข้คธิดคข้นแผนการนนัรน แตลเหกนไดข้ชนัดวลายาโค
บกกเปกนผยข้สมรยข้รลวมคธิดดข้วยความเตกมใจ นอกจากนรีร นางเรเบคาหรยนังเอาเสสืรออยลางดรีทสรีที่ รุดของเอซาวซขที่ง
มรีกลธิที่นเฉพาะตนัวมาสวมใหข้ยาโคบดข้วย นอกจากนรีร นางนทาหนนังลยกแพะมาหรุข้มมสือเขาและคอของเขา
ดข้วยซขงที่ เปกนสล วนทรีที่ไมลมรีเครสืที่องปกปธิดของรล างกายเขา นางจนัดเตรรียมอาหารมสืรอนนัรนในแบบทรีที่นางรยวข้ าล
สามรีนางชอบและใชข้ยาโคบใหข้นทามนันไปใหข้บธิดาของเขา

ปฐก 27:18-25
เขาจขงเขจ้าไปหาบรดาของตนและพรดวผ่า "บรดาเจจ้าขจ้า" และทผ่านวผ่า
"พผ่ออยรนผ่ มีริ่ ลรกเออ๋ย เจจ้าคมือใคร" 19 ยาโคบตอบบรดาของตนวผ่า "ลรกเปก็นเอซาวบอตรหนวปมีของทผ่าน ลรก
ทนาตามทมีริ่ทผ่านสนริ่งลรกแลจ้ว เชรญลอกขขนนั้ นนริ่งรนบประทานเนมืนั้อทมีริ่ลรกหามาเถรด เพมืริ่อจรตวรญญาณของทผ่านจะ
ไดจ้อวยพรแกผ่ลรก" 20 แตผ่อสร อนคพรดกนบบอตรชายของตนวผ่า "ลรกเออ๋ย เจจ้าทนาอยผ่างไรจขงพบมนนเรก็ว
นนก" บอตรจขงตอบวผ่า "เพราะวผ่าพระเยโฮวาหค์พระเจจ้าของทผ่านนนามนนมาใหจ้แกผ่ลรก" 21 แลจ้วอรสอนค
จขงพรดกนบยาโคบวผ่า "ลรกเออ๋ย มาใกลจ้ๆ พผ่อจะไดจ้คลนาดรเจจ้า เพมืริ่อจะไดจ้รจ้วร ผ่าเจจ้าเปก็นเอซาวบอตรชายของ
พผ่อแนผ่หรมือไมผ่" 22 ยาโคบจขงเขจ้าไปใกลจ้อรสอนคบรดาของตน อรสอนคคลนาตนวเขาแลจ้วพรดวผ่า "เสมียงกก็
เปก็นเสมียงของยาโคบ แตผ่มมือเปก็นมมือของเอซาว 23 ทผ่านกก็ไมผ่ไดจ้สนงเกต เพราะมมือของเขามมีขนดก
เหมมือนมมือเอซาวพมีริ่ชายของเขา ทผ่านจขงอวยพรแกผ่เขา 24 ทผ่านถามวผ่า "เจจ้าเปก็นเอซาวบอตรชาย
ของพผ่อจรรงหรมือ" เขาตอบวผ่า "ใชผ่ครนบ" 25 ทผ่านจขงวผ่า "นนาแกงมาใหจ้พผ่อ พผ่อจะไดจ้กรนเนมืนั้อทมีริ่บอตร
ชายของพผ่อหามา เพมืริ่อจรตวรญญาณของพผ่อจะอวยพรเจจ้า" ยาโคบจขงนนามนนมาใหจ้ทผ่าน ทผ่านกก็รบน
ประทาน ยาโคบนนานนนั้าองอผ่นมาใหจ้ทผ่านและทผ่านกก็ดมืริ่ม
การหลอกลวงกทาลนังตามมา อธิสอนัคถามวลานนันที่ คสือใครกนันทรีที่เขข้ามาหาเขา ยาโคบตอบวลา “ลยก
เปกนเอซาวบรุตรหนัวปรีของทลาน ลยกททาตามทรีที่ทลานสนังที่ ลยกแลข้ว” เขาชวนใหข้บธิดารนับประทานอาหารทรีที่
เขานทามาใหข้ อธิสอนัครยสข้ ขกผธิดสนังเกตขขรนมาทนันทรี เขาถามวลาไฉนบรุตรของตนถขงหาสนัตวรไดข้เรกวยธิงที่ นนัก
ยาโคบกลลาวอยลางนลาเลสืที่อมใสและไมลจรธิงใจวลา “เพราะวลาพระเยโฮวาหรพระเจข้าของทลานนทามนันมา
ใหข้แกลลยก” ยนังสงสนัยอยยล อธิสอนัคจขงสนังที่ ใหข้เขาเขข้ามาใกลข้ๆเพสืที่อทรีที่ตนจะไดข้แตะตข้องตนัวเขา
เพราะขนแพะทรีที่อยยบล นมสือและคอของยาโคบ อธิสอนัคจขงรยสข้ ขกสนับสน เขากลลาววลา “เสรียงกก
เปกนเสรียงของยาโคบ แตลมอสื เปกนมสือของเอซาว” เขาจขงถามบรุตรของตนอรีกครนัรงวลา “เจข้าเปกนเอซาว
บรุตรชายของพลอจรธิงหรสือ” ยาโคบโกหกหนข้าตายวลา “ใชลครนับ” อธิสอนัคจขงสนังที่ ใหข้เขานทาอาหารมาซขที่ง
ยาโคบกกททาตาม และอธิสอนัคกกรบนั ประทานอาหารนนัรน อยลางไรกกตาม การหลอกลวงนนัรนกกใชข้ไดข้ผล
จนถขงขนาดทรีที่วาล อธิสอนัคเตรรียมตนัวทรีที่จะอวยพรยาโคบ
ปฐก 27:26-27
แลจ้วอรสอนคบรดาของเขาจขงพรดกนบเขาวผ่า "ลรกเออ๋ย เขจ้ามาใกลจ้และจอบ
พผ่อ" 27 เขาจขงเขจ้ามาใกลจ้และจอบทผ่าน และทผ่านกก็ดมกลรริ่นทมีริ่เสมืนั้อของเขา และอวยพรเขาวผ่า "ดรซร
กลรริ่นลรกชายขจ้าเหมมือนกลรริ่นทจ้องทอผ่ง ซขงริ่ พระเยโฮวาหค์ทรงอวยพระพร ยนังไมลแนลใจอยยเล หมสือนเดธิม
อธิสอนัคจขงขอใหข้บรุตรของตนเขข้ามาใกลข้ๆและจรุบตน ยาโคบจขงททาตามทรีที่บธิดาขอ เมสือที่ เขข้ามาใกลข้บธิดา
อธิสอนัคกกไดข้กลธิที่นทรีที่เปกนกลธิที่นเฉพาะตนัวจากเสสืรอของเอซาวและกลลาววลา “กลธิที่นลยกชายขข้าเหมสือนกลธิที่น

ทข้องทรุลง ซขที่งพระเยโฮวาหรทรงอวยพระพร” การหลอกลวงครนัรงนรีรสมนั ฤทธธิธผลไดข้ตามขนาดทรีที่มนนั ควร
จะเปกน
ปฐก 27:28-29
อธิสอนัคจขงเรธิที่มอวยพรยาโคบอยลางเปกนทางการเพราะคธิดวลาเขาคสือเอ
ซาว เขากลลาววลา ดนงนนนั้นขอพระเจจ้าทรงประทานนนนั้าคจ้างจากฟจ้าแกผ่เจจ้า และประทานความออดม
สมบรรณค์ของแผผ่นดรนทนนั้งขจ้าวและนนนั้าองอผ่นมากมายแกผ่เจจ้า 29 ขอใหจ้ชนชาตรทนนั้งหลายรนบใชจ้เจจ้า และใหจ้
ประชาชาตรกราบไหวจ้เจจ้า ขอใหจ้เปก็นเจจ้านายเหนมือพมีริ่นอจ้ ง และบอตรชายมารดาของเจจ้ากราบไหวจ้เจจ้า
ผรใจ้ ดสาปแชผ่งเจจ้ากก็ขอใหจ้ผจ้นร นนั้นถรกสาปและผรจ้ใดอวยพรเจจ้ากก็ขอใหจ้ผจ้นร นนั้นไดจ้รบน พร"
อธิสอนัคอาจไมลรยข้เลยวลายาโคบไดข้ใชข้เลลหรกลชธิงสธิทธธิบรุตรหนัวปรีไปจากเอซาวแลข้ว แตลบางทรีเขา
อาจตนัรงใจทรีจที่ ะใหข้พรพธิเศษในคทาอวยพรทางการของตนแกลเขา เขายนังรยดข้ ข้วยวลาพระเจข้าไดข้ตรนัสลลวง
หนข้าไวข้แลข้ววลาพรีที่จะปรนนธิบนัตธินข้อง แมข้กระนนัรนเพราะคธิดวลาเอซาวเปกนผยข้รนับพร เขาจขงทยลขอใหข้เอซาว
เปกนนายเหนสือนข้องของตน นนันที่ คสือ ยาโคบ นนันที่ ไมลอยยใล นแผนการของพระเจข้า
อยลางไรกกตาม อนันทรีที่จรธิงแลข้วอธิสอนัคกกกาท ลนังอวยพรเชสืรอสายของยาโคบอยลางเปกนคทาพยากรณร
ซขที่งจะสทาเรกจจรธิงในทข้ายทรีที่สรุดในพระครธิสตร นลาสนใจยธิงที่ ขขรนไปอรีกตรงทรีที่วาล สล วนหนขที่งของคทาอวยพรนรีร
คลอนขข้างคลข้ายกนับพระสนัญญาทรีที่พระเจข้าทรงกระททากนับอนับราฮนัม ดย ปฐมกาล 12:3 นรีที่เปกนครนัรงแรกทรีมที่ รี
การสล งตลอพระสนัญญาของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีแกลอนับราฮนัมไปยนังยาโคบ
ปฐก 27:30-33
และตผ่อมาพออรสอนคอวยพรยาโคบเสรก็จแลจ้ว เมมืริ่อยาโคบพขริ่งออกไป
จากหนจ้าอรสอนคบรดา เอซาวพมีชริ่ ายกก็กลนบจากการลผ่าเนมืนั้อ 31 และเขาเตรมียมอาหารอรผ่อยนนามาใหจ้บรดา
ดจ้วย และพรดกนบบรดาวผ่า "ขอทผ่านลอกขขนั้นรนบประทานเนมืนั้อทมีริ่ลรกชายหามา เพมืริ่อจรตวรญญาณของทผ่าน
จะไดจ้อวยพรลรก" 32 อรสอนคบรดาพรดกนบเขาวผ่า "เจจ้าคมือใคร" เขาตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าคมือเอซาวบอตร
ชายของทผ่าน เปก็นบอตรหนวปมีของทผ่าน" 33 อรสอนคกก็ตนวสนริ่นมากพรดวผ่า "ใครเลผ่า คมือผรจ้นนนนั้ อยรทผ่ มีริ่ไหน ทมีริ่
ไปลผ่าเนมืนั้อ แลจ้วนนามาใหจ้พผ่อ พผ่อกรนหมดแลจ้วกผ่อนเจจ้ามาถขงและพผ่ออวยพรเขาแลจ้ว เปก็นทมีริ่แนผ่วผ่าผรจ้นนนนั้
จะไดจ้รนบพร"
แบบทรีที่เกธิดขขรนเปกนปกตธิกบนั การหลอกลวง มรีคนรยข้ในไมลชข้า ในกรณรีนร รี มนันเกธิดขขรนเกสือบใน
ทนันทรี ยาโคบออกไปไมลทนันพข้นหนข้าบธิดาของตน เอซาวกกโผลลมาหลนังจากประสบความสทาเรกจใน
การลลาสนัตวร เขาเตรรียมอาหารอรล อยมาใหข้บธิดาของตนตามทรีบที่ ธิดาขอ อธิสอนัคถขงกนับงง เขาถามวลา “เจข้า
คสือใคร” เอซาวบอกบธิดาวลาคสือเขาเอง อธิสอนัคจขงตนัวสนันที่ มากและถามอรีกครนัรงวลา “ใครเลลา” เขาทนัรง

สองสนับสนงรุนงงเปกนอนันมาก อธิสอนัคถามวลางนัรนผยข้ใดกนันนทาอาหารอรล อยมาใหข้เขารนับประทานและไดข้
รนับพรไปแลข้ว การเปกนทรีที่สรธินสรุดของพรของบธิดาถยกสสืที่อในคทาพยดทรีที่วาล “เปกนทรีที่แนลวาล ผยข้นร นันจะไดข้รนับ
พร”
ปฐก 27:34-36
เมมืริ่อเอซาวไดจ้ยรนคนากลผ่าวของบรดากก็รจ้องออกมาเสมียงดนงดจ้วยความ
ขมขมืริ่น และพรดกนบบรดาวผ่า "โอ บรดาเจจ้าขจ้า ขออวยพรขจ้าพเจจ้า ขออวยพรขจ้าพเจจ้าดจ้วยเถรด" 35 แตผ่
ทผ่านพรดวผ่า "นจ้องชายเจจ้าเขจ้ามาหลอกพผ่อ และเอาพรของเจจ้าไปเสมียแลจ้ว" 36 เอซาวพรดวผ่า "เขา
มมีชมืริ่อวผ่ายาโคบกก็ถรกตจ้องแลจ้วมรใชผ่หรมือ เพราะวผ่าเขาแกลจ้งใหจ้ขจ้าพเจจ้าเสมียเปรมียบสองครนนั้งแลจ้ว เขาเอา
สรทธรบอตรหนวปมีของขจ้าพเจจ้าไป และดรเถรด คราวนมีเนั้ ขาเอาพรของขจ้าพเจจ้าไปอมีกดจ้วย" แลจ้วเขาพรดวผ่า
"ทผ่านมรไดจ้สงวนพรไวจ้ใหจ้ขจ้าพเจจ้าบจ้างหรมือ"
ทนัรงอธิสอนัคและเอซาวทราบทนันทรีวาล ใครกนันทรีที่ไดข้ขโมยพรไป เอซาวจขงรข้องไหข้อยลางขมขสืนที่
และวธิงวอนบธิดาของตนวลา “โอ บธิดาเจข้าขข้า ขออวยพรขข้าพเจข้า ขออวยพรขข้าพเจข้าดข้วยเถธิด” แนลนอน
วลาดข้วยความสนับสนและความโกรธอธิสอนัคกลลาววลา “นข้องชายเจข้าเขข้ามาหลอกพลอ และเอาพรของ
เจข้าไปเสรียแลข้ว” คทาทรีที่แปลวลา หลอก (มรรมาหร์) มรีความหมายวลา ‘การหลอกลวง’ ซขที่งเปกนสธิที่งทรีที่ยาโคบ
ไดข้กระททาจรธิงๆ
เอซาวกลลาวถขงความหมายชสืที่อของนข้องตนอยลางขมขสืนที่ คทาวลายาโคบมรีความหมายวลา ‘ผยข้แยลง
ชธิง’ นนันที่ คสือ คนแยลงสธิทธธิธ คนฉข้อฉล หรสือคนโกง เขาเตสือนความจทาบธิดาของตนวลายาโคบ ‘แยลงชธิง’
เขามาสองหนแลข้วในการแยลงสธิทธธิบรุตรหนัวปรีของตนไปในยามทรีเที่ ขาเขข้าตาจนและบนัดนรีรกขก โมยพร
ของเขาไปอยลางไมลกระดากกระเดสืที่องดข้วย เขาจขงถามอยลางนลาสนังเวชวลา “ทลานมธิไดข้สงวนพรไวข้ใหข้
ขข้าพเจข้าบข้างหรสือ”
ปฐก 27:37
อรสอนคตอบเอซาววผ่า "ดรเถรด พผ่อตนนั้งใหจ้เขาเปก็นนายเหนมือเจจ้า และ
มอบบรรดาพมีริ่นจ้องของเขาใหจ้เปก็นคนใชจ้ของเขา ทนนั้งขจ้าวและนนนั้าองอผ่นพผ่อกก็จนดใหจ้เขา ลรกเออ๋ย พผ่อจะทนา
อะไรใหจ้เจจ้าไดจ้อมีกเลผ่า" อธิสอนัคใหข้ขข้อมยลเพธิมที่ เตธิมเกรีที่ยวกนับลนักษณะเฉพาะของพรของบธิดา มนันเปกนการ
ยกสธิทธธิการเปกนผยข้นทาครอบครนัวใหข้แกลผยข้รนับพรนนัรนพรข้อมกนับการไดข้รนับมรดกสล วนใหญลของตระกยล
อธิสอนัคตรขกตรองดข้วยเสรียงอนันดนังวลา “ลยกเออ๋ย พลอจะททาอะไรใหข้เจข้าไดข้อรีกเลลา”
ปฐก 27:38-40
เอซาวพรดกนบบรดาวผ่า "บรดาเจจ้าขจ้า ทผ่านมมีพรแตผ่เพมียงพรเดมียวเทผ่านนนั้น
หรมือ โอ บรดาเจจ้าขจ้า ขออวยพรลรก ขออวยพรลรกดจ้วยเถรด" แลจ้วเอซาวกก็ตะเบก็งเสมียงรจ้องไหจ้ 39 อรส

อนคบรดาของเขาจขงตอบเขาวผ่า "ดรเถรด เจจ้าจะไดจ้อาศนยอยรผ่ในแผผ่นดรนอนนออดมบรรบรรณค์ มมีนนนั้าคจ้างลงมา
จากฟจ้า 40 แตผ่เจจ้าจะมมีชมีวรตอยรผ่ดจ้วยดาบและเจจ้าจะรนบใชจ้นอจ้ งชายของเจจ้า แตผ่ตผ่อมาเมมืริ่อเจจ้ามมีกนาลนง
ขขนั้นเจจ้าจะหนกแอกของนจ้องเสมียจากคอของตน"
เอซาวอข้อนวอนขอพรพธิเศษจากบธิดาของตนตลอไป บางทรีอาจดข้วยความโศกเศรข้าเสรียใจ
อยลางแทข้จรธิงและอาจเพสืที่อททาใหข้บธิดาททาตามทรีที่ขอ เอซาวจขงรข้องไหข้ตลอหนข้าเขา อธิสอนัคจขงกลลาวพรนรีร
แกลบรุตรผยข้ถยกโกงของตน “ดยเถธิด เจข้าจะไดข้อาศนัยอยยใล นแผลนดธินอนันอรุดมบรธิบยรณร มรีนร ทาคข้างลงมาจาก
ฟข้า แตลเจข้าจะมรีชวรี ธิตอยยดล ข้วยดาบและเจข้าจะรนับใชข้นข้องชายของเจข้า แตลตลอมาเมสืที่อเจข้ามรีกาท ลนังขขรนเจข้าจะ
หนักแอกของนข้องเสรียจากคอของตน”
พรทรีที่เอซาวไดข้รนับนนัรนเรรียบงลาย (1) อธิสอนัคทยลขอพระพรเชธิงวนัตถรุจากพระเจข้าใหข้แกลเขา (2)
แมข้วาล เขาจะมรีชรีวธิตอยยดล ข้วยดาบ แตลมนันกกสสืที่อวลาเขาจะมรีชนัย (3) อนันทรีที่จรธิงเขาจะรนับใชข้นข้องชายของตน
(4) อยลางไรกกตาม จะถขงเวลาทรีที่เขาจะหนักแอกแหลงการปกครองและครอบครองของยาโคบไปจาก
ตนัวเขา นนันที่ นลาจะสทาเรกจจรธิงใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 8:20-22
ปฐก 27:41-42
ฝผ่ายเอซาวกก็เกลมียดชนงยาโคบเพราะเหตอพรทมีริ่บรดาไดจ้ใหจ้แกผ่เขานนนั้น เอ
ซาวรนาพขงในใจวผ่า "วนนไวจ้ทอกขค์พผ่อใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว หลนงจากนนนั้นขจ้าจะฆผ่ายาโคบนจ้องชายของขจ้าเสมีย"
42 แตผ่คนาของเอซาวบอตรชายคนโตไปถขงหรของนางเรเบคาหค์ นางใหจ้คนไปเรมียกยาโคบบอตรชายคน
เลก็กของนางมา และพรดกนบเขาวผ่า "ดรเถรด เอซาวพมีชริ่ ายของเจจ้าปลอบใจตนเองดจ้วยแผนการจะฆผ่า
เจจ้า
เอซาวจขงเกลรียดชนังยาโคบและเรธิที่มวางแผนทรีจที่ ะฆลานข้อง เขาคธิดเองวลาบธิดาจะสธิรนชรีวธิตในไมล
ชข้าและหลนังจากนนัรนเขากกจะฆลานข้อง นอกจากนรีร มรีคนไปบอกแผนการของเอซาวแกลนางเรเบคาหร
มารดาของเขา นางจขงคธิดแผนอรีกเพสืที่อปกปข้องบรุตรชายคนโปรดของตน นางบอกแผนการของพรีที่
ชายใหข้ยาโคบทราบ
ปฐก 27:43-45
เพราะฉะนนนั้น ลรกเออ๋ย บนดนมีนั้ฟนงเสมียงของแมผ่เถรด จงลอกขขนั้นหนมีไปหา
ลาบนนพมีริ่ชายของแมผ่ทมีริ่เมมืองฮาราน 44 และอยรผ่กบน เขาชนวริ่ คราวจนกวผ่าความเกรมีนั้ยวกราดของพมีชริ่ าย
เจจ้าจะคลายลง 45 จนกวผ่าความโกรธของพมีริ่ชายเจจ้าจะคลายลง และเขาลมืมสรงริ่ ทมีริ่เจจ้าไดจ้ทนาแกผ่เขา
แลจ้วแมผ่จะสผ่งใหจ้คนไปพาเจจ้ากลนบมาจากทมีริ่นนริ่น แมผ่ตจ้องสร ญเสมียลรกทนนั้งสองคนในวนนเดมียวกนนทนาไม

เลผ่า" นางเรเบคาหรจขงคะยนัรนคะยอยาโคบใหข้หนรีไปทนันทรีและไปอยยกล บนั ลาบนันพรีชที่ ายของนางผยข้ซขที่งยนัง
อาศนัยอยยใล นเมสืองฮารานเหมสือนเดธิม
ปฐก 27:46
นางเรเบคาหค์พรดกนบอรสอนควผ่า "ขจ้าพเจจ้าเบมืริ่อชมีวรตของขจ้าพเจจ้าเหลมือ
เกรน เพราะบอตรสาวของคนเฮท ถจ้ายาโคบแตผ่งงานกนบบอตรสาวคนเฮท ซขริ่งเปก็นหญรงแผผ่นดรนนมีนั้
ชมีวรตขจ้าพเจจ้าจะเปก็นประโยชนค์อะไรแกผ่ขจ้าพเจจ้าเลผ่า" บทนรีรปดธิ ทข้ายดข้วยการทรีนที่ างเรเบคาหรบลนตลออธิส
อนัคผยข้เปกนสามรีเกรีที่ยวกนับภรรยาเหลลานนัรนของเอซาวบรุตรชายของเขาทนัรงสอง นนันที่ คสือ พวกบรุตรสาวของ
คนเฮท เฮทเปกนบรุตรคนหนขที่งของคานาอนันและเปกนบธิดาของคนฮธิทไทตรซขที่งเหลลาภรรยาของเอซาวกก
มาจากคนกลรุลมนรีร นางกลลาววลานางไมลอยากใหข้ยาโคบไดข้ภรรยาคนหนขที่งจากคนพวกนรีรดข้วย นรีอที่ าจ
เปกนแผนการของพระเจข้าและเปกนความพยายามของนางเองทรีที่จะหาเหตรุเพสืที่อสล งตนัวยาโคบไปยนัง
เมสืองฮาราน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 28: บทตล่อไปนภีนทั้ คาเสนอเรสืที่องของยาโคบทภีที่เบธเอล ทภีที่นนนัที่ พระเจต้า
ทรงยสืนยนันพนันธสนัญญาทภีที่พระองคร์ไดต้กระทคากนับอนับราฮนัมแกล่เขา บทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดงนั นภีทั้ (1) อรสอนัค
สล่งตนัวยาโคบไปยนังเมสืองปนัดดานอารนัมในขต้อ 1-5 (2) เอซาวแตล่งงานกนับบจุตรสาวของอรชมาเอลใน
ขต้อ 6-9 (3) นรมรตเรสืที่องบนันไดของยาโคบถยกนคาเสนอในขต้อ 10-19 และ (4) คคาปฏรญาณทภีที่ยาโคบกระ
ทคาตล่อพระเจต้าในขต้อ 20-22
ปฐก 28:1-4
แลจ้วอรสอนคกก็เรมียกยาโคบมาอวยพรใหจ้ และกนาชนบเขาวผ่า "เจจ้าอยผ่า
แตผ่งงานกนบหญรงคานาอนน 2 แตผ่ลอกขขนั้นไปเมมืองปนดดานอารนม ไปยนงบจ้านเบธรเอลบรดาของแมผ่เจจ้า ทมีริ่
นนริ่นเจจ้าจงแตผ่งงานกนบบอตรสาวคนหนขริ่งของลาบนนพมีชริ่ ายแมผ่ของเจจ้า 3 ขอพระเจจ้าผรจ้ทรงมหรทธรฤทธรธิ์
ทรงอวยพระพรแกผ่เจจ้า และโปรดใหจ้เจจ้ามมีลรกดกทวมียรริ่งขขนั้น จนไดจ้เปก็นมวลชนชาตรทนนั้งหลาย 4 ขอ
พระองคค์ทรงประทานพรของอนบราฮนมแกผ่เจจ้า และแกผ่เชมืนั้อสายของเจจ้าดจ้วย เพมืริ่อเจจ้าจะไดจ้รนบเปก็น
มรดกแผผ่นดรนนมีนั้ทมีริ่เจจ้าอาศนยอยรผ่เปก็นคนตผ่างดจ้าว ซขงริ่ พระเจจ้าไดจ้ประทานแกผ่อนบราฮนมแลจ้ว "
อธิสอนัคจขงเรรียกยาโคบเขข้ามาและกทาชนับเขาหนนักหนาวลาอยลาแตลงงานกนับหญธิงคานาอนัน เขาสนังที่
บรุตรของตนใหข้กลนับไปยนังครอบครนัวเดธิมของตนทรีที่เมสืองปนัดดานอารนัม (ซขที่งมรีความหมายตรงตนัววลา
‘บรรดาทรีที่ราบลรุมล แหลงอารนัม’ ซขที่งอยยใล นซรีเรรียอนันเปกนทรีๆที่ ลาบนันอาศนัยอยย)ล อธิสอนัคบอกยาโคบใหข้ไปทรีที่
นนันที่ และรนับ “บรุตรสาวคนหนขที่งของลาบนันพรีชที่ ายแมลของเจข้า” มาเปกนภรรยา การแตลงงานกนันของ

คนในครอบครนัวสมนัยนนัรนเปกนเรสืที่องทรีที่ยอมรนับไดข้ทางสนังคม ในกรณรีนร รี สธิที่งทรีที่ถยกเสนอแนะคสือ การ
แตลงงานกนันระหวลางลยกพรีที่ลยกนข้อง
อธิสอนัคจขงอวยพรบรุตรของตนเปกนครนัรงสรุดทข้าย เขากลลาววลา “ขอพระเจข้าผยข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
ทรงอวยพระพรแกลเจข้า และโปรดใหข้เจข้ามรีลยกดกทวรียธิงที่ ขขรน จนไดข้เปกนมวลชนชาตธิทรนังหลาย
ขอพระองครทรงประทานพรของอนับราฮนัมแกลเจข้า และแกลเชสืรอสายของเจข้าดข้วย เพสืที่อเจข้าจะไดข้รนับแผลน
ดธินนรีรเปกนมรดกซขที่งเจข้าอาศนัยอยยเล ปกนคนตลางดข้าว ซขที่งพระเจข้าไดข้ประทานแกลอนับราฮนัมแลข้ว”
เหกนไดข้ชนัดวลาอธิสอนัคเรธิที่มเขข้าใจแลข้ววลาพนันธสนัญญาของอนับราฮนัมจะสล งตลอไปผลานทางยาโคบ
เขาจขงทยลขอพระพรนนัรนใหข้ยาโคบ นอกจากนรีร อธิสอนัคเตสือนความจทายาโคบวลาเชสืรอสายของเขาจะไดข้
แผลนดธินนนัรนเปกนมรดกสนักวนันหนขที่ง คสือ แผลนดธินทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัม นอกจากนรีร
นลาสนใจตรงทรีที่วาล อธิสอนัคกลลาววลา ยาโคบยนังเปกนคนตลางดข้าวในแผลนดธินนนัรนอยยล บนัดนรีรเขาเปกนคนรรุลนทรีที่
สามแลข้วทรีที่อาศนัยอยยทล รีที่นนันที่ แตลกยก นังเปกนคนตลางดข้าวเหมสือนเดธิม (นนันที่ คสือ คนตลางประเทศ) ในแผลนดธิน
นนัรน การไดข้แผลนดธินนนัรนเปกนกรรมสธิทธธิธอยลางสมบยรณรจะยนังไมลเกธิดขขรนจนกวลาจะถขงสมนัยของโยชยวา
ในอรีกหลายรข้อยปรีตลอมา
ปฐก 28:5
อรสอนคกก็สผ่งยาโคบไป ยาโคบกก็ไปปนดดานอารนมไปหาลาบนน บอตรชาย
ของเบธรเอลคนซมีเรมียพมีชริ่ ายของนางเรเบคาหค์ มารดาของยาโคบและเอซาว ยาโคบจขงออกเดธินทาง
ไปและมรุลงหนข้าไปยนังเมสืองปนัดดานอารนัมในประเทศซรีเรรีย
ปฐก 28:6-9
ฝผ่ายเอซาวเมมืริ่อเหก็นวผ่าอรสอนคอวยพรยาโคบ และสผ่งเขาไปยนงปนดดาน
อารนมเพมืริ่อหาภรรยาจากทมีริ่นนริ่น และเหก็นวผ่าเมมืริ่ออรสอนคอวยพรเขานนนั้นทผ่านกนาชนบเขาวผ่า "เจจ้าอยผ่า
แตผ่งงานกนบหญรงคานาอนนเลย" 7 และเหก็นวผ่ายาโคบเชมืริ่อฟนงบรดามารดา และไปยนงปนดดานอารนม
8 เมมืริ่อเอซาวเหก็นวผ่าหญรงคานาอนนไมผ่เปก็นทมีริ่พอใจอรสอนคบรดาของตน 9 เอซาวจขงไปหาอรชมาเอลและ
รนบมาหะลนทบอตรสาวของอรชมาเอลบอตรชายของอนบราฮนมนจ้องสาวของเนบาโยทมาเปก็นภรรยา
นอกเหนมือภรรยาซขริ่งเขามมีอยรผ่แลจ้ว
เอซาวรยข้แลข้วถขงเหตรุการณรทรีที่เพธิที่งเกธิดกนับนข้องชายของตน เขารยข้ดวข้ ยวลาบธิดามารดาของตนไมล
พอใจกนับพวกผยข้หญธิงทรีที่เขาแตลงงานดข้วยและทรีที่บธิดากทาชนับยาโคบหนนักหนาวลาอยลาแตลงงานกนับหญธิง
ชาตธิคานาอนัน ดนังนนัรน เอซาวจขงไปหาพวกลยกหลานของอธิชมาเอล (ตอนนนัรนเขาสธิรนชรีวธิตแลข้ว) และ
รนับหญธิงอรีกคนซขที่งมรีชสืที่อวลา “มาหะลนัทบรุตรสาวของอธิชมาเอลบรุตรชายของอนับราฮนัมนข้องสาวของเน

บาโยทมาเปกนภรรยา” บางทรีเอซาวคธิดวลาเขาจะททาใหข้บธิดามารดาพอใจกนับการทรีที่เขาแตลงงานกนับ
หญธิงคนหนขที่งซขที่งมรีสายสนัมพนันธรทางครอบครนัวเหมสือนกนับทรีพที่ วกเขาไดข้สนังที่ ใหข้ยาโคบกระททา อยลางไร
กกตาม การทรีที่เขาเพธิกเฉยความประสงครของบธิดามารดาในเรสืที่องภรรยาสองคนกลอนหนข้าของตนกกไดข้
ททาใหข้ความสนัมพนันธรของพวกเขารข้าวฉานเสรียแลข้ว
ปฐก 28:10-15
ยาโคบออกจากเมมืองเบเออรค์เชบาเดรนไปยนงเมมืองฮาราน 11 เขามา
ถขงทมีริ่แหผ่งหนขริ่ง และพนกอยรผ่ทมีริ่นนริ่นในคมืนนนนั้น เพราะดวงอาทรตยค์ตกแลจ้ว เขาเอาหรนจากทมีริ่นนริ่นมาเปก็น
หมอนหนอนศมีรษะ แลจ้วนอนลงทมีริ่นนริ่น 12 เขาฝนน และดรเถรด มมีบนนไดอนนหนขริ่งตนนั้งขขนั้นบนแผผ่นดรนโลก
ยอดถขงฟจ้าสวรรคค์ ดรเถรด ทรตสวรรคค์ทนนั้งหลายของพระเจจ้ากนาลนงขขนั้นลงอยรผ่บนนนนั้น 13 และดรเถรด พระ
เยโฮวาหค์ประทนบยมืนอยรผ่เหนมือบนนได และตรนสวผ่า "เราคมือเยโฮวาหค์พระเจจ้าของอนบราฮนม บรรพบอรอษ
ของเจจ้า และพระเจจ้าของอรสอนค แผผ่นดรนซขงริ่ เจจ้านอนอยรผ่นนนั้นเราจะใหจ้แกผ่เจจ้าและเชมืนั้อสายของเจจ้า
14 เชมืนั้อสายของเจจ้าจะเปก็นเหมมือนผงคลมีบนแผผ่นดรน และเจจ้าจะแผผ่กวจ้างออกไปทรศตะวนนตกและ
ทรศตะวนนออก ทางทรศเหนมือและทรศใตจ้ บรรดาครอบครนวทนริ่วแผผ่นดรนโลกจะไดจ้รนบพรเพราะเจจ้าและ
เพราะเชมืนั้อสายของเจจ้า 15 ดรเถรด เราอยรกผ่ นบเจจ้า และจะพรทนกษค์รนกษาเจจ้าทอกแหผ่งหนทมีริ่เจจ้าไป และจะ
นนาเจจ้ากลนบมายนงแผผ่นดรนนมีนั้ เพราะเราจะไมผ่ทอดทรนั้งเจจ้าจนกวผ่าเราจะไดจ้ทนาสรริ่งซขริ่งเราพรดกนบเจจ้าไวจ้นนนั้น
แลจ้ว"
ขณะเดรียวกนัน ยาโคบกกเดธินทางมรุลงหนข้าสยลเมสืองฮาราน ในสถานทรีที่แหลงหนขงที่ เขาเตรรียมตนัวทรีที่
จะ ‘พนักแรม’ สทาหรนับคทที่าคสืนนนัรน โดยใชข้กอข้ นหธินหลายกข้อนทรีที่เขาพบมาเปกนหมอน คสืนนนัรนเอง เขา
ฝนันวลาตนเหกนบนันไดอนันหนขที่งทอดยาวจากสวรรครมาถขงแผลนดธินโลกโดยมรีพวกทยตสวรรครขร ขนลงอยยล
บนนนัรน องครพระผยข้เปกนเจข้าทรงประทนับอยยบล นยอดบนันได คสืนนนัรนพระเจข้าทรงยสืนยนันพนันธสนัญญานนัรน
ทรีที่พระองครไดข้ทรงกระททาไวข้กบนั อนับราฮนัมกนับยาโคบเปกนครนัรงแรกอยลางเปกนทางการ นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีที่
พระองครทรงสนัญญาวลาจะยกแผลนดธินนนัรนใหข้แกลเชสืรอสายของอนับราฮนัม โดยเฉพาะเชสืรอสายของยา
โคบ นอกจากนรีร พระเจข้าทรงสนัญญาวลาเชสืรอสายของยาโคบจะมรีมากเหมสือนผงคลรีดธินและจะแผล
กวข้างจากจรุดนนัรนไปทางทธิศตะวนันตกและทธิศตะวนันออก ทางทธิศเหนสือและทธิศใตข้ (สถานทรีๆที่ เขายสืน
อยยนล ร นนั อยยใล กลข้กบนั จรุดศยนยรกลางของแผลนดธินนนัรนทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัม)
ดนังทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั ทนัรงอนับราฮนัมในปฐมกาล 22:18 และอธิสอนัค ใน 26:4
พระองครกทก รงสนัญญากนับยาโคบเชลนเดรียวกนัน “บรรดาครอบครนัวทนัวที่ แผลนดธินโลกจะไดข้รนับพรเพราะ
เจข้าและเพราะเชสืรอสายของเจข้า” นอกจากนรีร พระเจข้าทรงสนัญญาวลาจะสถธิตอยยกล บนั ยาโคบและพธิทนักษร

รนักษา (คสือ ปกปข้อง) เขาไมลวาล เขาจะไปทรีที่ใดกกตาม พระองครทรงรนับประกนันอรีกวลาจะนทาเขากลนับ
มายนังแผลนดธินแหลงพระสนัญญานรีรอรีกครนัรง พระเจข้าตรนัสปธิดทข้ายดข้วยพระสนัญญาหนขที่งซขงที่ มรีคลามากตลอ
ใครกกตามจนถขงทรุกวนันนรีรทรีที่ททางานของพระองคร “เพราะเราจะไมลทอดทธิรงเจข้าจนกวลาเราจะไดข้ททาสธิที่ง
ซขที่งเราพยดกนับเจข้าไวข้นร นันแลข้ว” ความหมายกกคอสื วลา พระเจข้าจะทรงททาใหข้สทาเรกจตามพระประสงครและ
แผนการของพระองครสทาหรนับชรีวธิตของเขาและจะสถธิตอยยกล บนั เขาไปตลอด คนเหลลานนัรนทรีเที่ ปกนเชสืรอ
สายตามพระสนัญญานนัรนดข้วย (ในพระครธิสตร) จนทรุกวนันนรีรกอก ข้างสธิทธธิธในพระสนัญญานนัรนไดข้เมสืที่อพวก
เขากระททาตามนทราพระทนัยของพระองคร
ปฐก 28:16-19
ยาโคบตมืริ่นขขนั้นและพรดวผ่า "พระเยโฮวาหค์ทรงสถรต ณ ทมีริ่นมีนั้แนผ่ทมีเดมียว
แตผ่ขจ้าหารรจ้ไมผ่ " 17 เขากลนวและพรดวผ่า "สถานทมีริ่นมีนั้นผ่านนบถมือ สถานทมีริ่นมีนั้มรใชผ่อยผ่างอมืริ่น แตผ่เปก็นพระ
นรเวศของพระเจจ้าและประตรฟจ้าสวรรคค์ 18 ยาโคบจขงลอกขขนั้นแตผ่เชจ้ามมืด เอากจ้อนหรนทมีริ่ทนาหมอนหนอน
ศมีรษะ ตนนั้งขขนั้นเปก็นเสาสนาคนญ และเทนนนั้ามนนบนยอดเสานนนั้น 19 เขาเรมียกสถานทมีริ่นนนั้นวผ่า เบธเอล แตผ่
กผ่อนเมมืองนนนั้นชมืริ่อ ลรส
ยาโคบตสืที่นจากฝนันดข้วยอาการตกใจกลนัว แมข้วาล เขาเปกนเชสืรอสายของอนับราฮนัม แตลจนถขงบนัดนรีร
เขากกไมลใชลคนทรีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าหรสือเปกนคนทรีที่ยทาเกรงพระเจข้า บนัดนรีรเขาไดข้เหกนพระเจข้า
แหลงบรรพบรุรรุษของเขาแบบหนข้าตลอหนข้า (แมข้ในความฝนันกกตาม) สมควรแลข้วทรีที่เขาตกใจกลนัว เขา
คธิดเอาเองวลาเขามาคข้างแรมอยยใล นสถานทรีที่ๆพระเยโฮวาหรพระเจข้าสถธิตอยยโล ดยทรีเที่ ขาไมลรตยข้ นัว
ดนังนนัรน เขาจขงคธิดวลาสถานทรีที่แหลงนรีรเปกนพระนธิเวศของพระเจข้าและเปกนประตยฟข้าสวรรคร เขา
จขงลรุกขขรนในตอนเชข้า เอาหธินทรีที่ใชข้เปกนหมอนมาททาเปกนแทลนบยชาอนันหนขที่ง เทนทรามนันลงบนนนัรนโดย
อาจเปกนเครสือที่ งถวายบยชา และเรรียกสถานทรีที่นร นันวลา เบธเอล ชสืที่อนนัรนมรีความหมายตรงตนัววลา ‘พระ
นธิเวศ (บข้าน) ของพระเจข้า’ ถขงแมข้วาล มนันเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อ ลยส ดข้วยกกตาม (ซขที่งแปลวลา ‘ตข้นอนัลมอนดร’)
และอาจเปกนชสืที่อของเมสืองหนขงที่ ซขที่งอยยใล กลข้เครียง
ปฐก 28:20-22
แลจ้วยาโคบปฏรญาณวผ่า "ถจ้าพระเจจ้าจะทรงอยรผ่กนบขจ้าพระองคค์ และ
จะทรงพรทนกษค์รนกษาในทางทมีริ่ขจ้าพระองคค์ไป และจะประทานอาหารใหจ้ขจ้าพระองคค์รบน ประทาน
และเสมืนั้อผจ้าใหจ้ขจ้าพระองคค์สวม 21 จนขจ้าพระองคค์กลนบมาบจ้านบรดาของขจ้าพระองคค์โดยสนนตรภาพ
แลจ้ว พระเยโฮวาหค์จะทรงเปก็นพระเจจ้าของขจ้าพระองคค์ 22 และกจ้อนหรนซขริ่งขจ้าพระองคค์ตนนั้งไวจ้เปก็น

เสาสนาคนญ จะเปก็นพระนรเวศของพระเจจ้า และทอกสรริ่งทมีริ่พระองคค์ทรงประทานแกผ่ขจ้าพระองคค์ ขจ้า
พระองคค์จะถวายหนขริ่งในสรบแกผ่พระองคค์"
ยาโคบจขงกลลาวคทาปฏธิญาณซขที่งกลนับกลายเปกนคทาปฏธิญาณแบบพลลอยๆและขอไปทรีตลอ
พระเจข้า (เราจทาไดข้วาล จนถขงจรุดนรีรยาโคบไมลไดข้เปกนคนทรีที่มรีชสืที่อเสรียงดรีในดข้านการดทาเนธินตามทางของ
พระเจข้าหรสือการมรีความเชสืที่อเลย) นรีที่เทลากนับเขากทาลนังททาขข้อตกลงกนับพระเจข้า เขากลลาววลา “ถข้าพระเจข้า
จะทรงอยยกล บนั ขข้าพระองคร และจะทรงพธิทนักษรรนักษาในทางทรีที่ขข้าพระองครไป และจะประทานอาหาร
ใหข้ขข้าพระองครรนับประทาน และเสสืรอผข้าใหข้ขข้าพระองครสวม จนขข้าพระองครกลนับมาบข้านบธิดาของขข้า
พระองครโดยสนันตธิภาพแลข้ว พระเยโฮวาหรจะทรงเปกนพระเจข้าของขข้าพระองคร” กลลาวอรีกนนัยหนขงที่ กก
คสือ ยาโคบพยดวลา ถข้าพระเยโฮวาหรจะอวยพรขข้าพเจข้าและชลวยเหลสือขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้ากกจะใหข้พระองคร
เปกนพระเจข้าของขข้าพเจข้า
นอกจากนรีร เขาเสนออรีกวลาแทลนบยชาหธินทรีที่เขาไดข้ตรนังขขรนนนัรนจะเปกนพระนธิเวศของพระเจข้าและ
เขาจะถวายสธิบชนักหนขที่งจากผลทรีที่เพธิที่มขขรนของตนแดลพระองคร (นลาสนใจตรงทรีที่วาล ยาโคบรยวข้ าล การ
ปรนนธิบนัตธิพระเจข้าเกรีที่ยวขข้องกนับการถวายสธิบชนักหนขที่งดข้วย มนันเปกนหลนักการทนัวที่ ไปกลอนมรีพระราช
บนัญญนัตธิของโมเสสตนัรงนานแลข้ว) แมข้วาล อยยดล รีๆเขากกพยายามททาตนัวเปกนคนดรี แตลสที่ งธิ ทรียที่ าโคบพยายาม
ททากกคสือ การททาขข้อตกลงกนับพระเจข้า นนันที่ คสือ ถข้าพระเจข้าอวยพรขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะนมนัสการพระองคร
และถขงขนาดถวายสธิบชนักหนขงที่ แดลพระองครดวข้ ย ยาโคบจะตข้องเรรียนรยข้บทเรรียนอยลางเจกบแสบในอรีก
หลายปรีนนับจากนรีรวาล นนันที่ ไมลใชลวธธิ รีทรีที่เราจะเขข้าหาพระเจข้า
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 29: บททภีที่ 29 ของปฐมกาลนคาเสนอเรสืที่องการไดต้ครอบครนัวของยา
โคบ คสือ เขาไดต้ภรรยาและลยกๆ นอกจากนภีทั้ มภีการกลล่าวถซงการไดต้ทรนัพยร์สมบนัตรเพรที่มพยนขซนทั้ ดต้วยซซที่ง
เขาไดต้มาโดยใชต้เลล่หร์กลกนับลาบนันพล่อตาของตน
บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้ดนังนภีทั้ (1) ยาโคบมาถซงบล่อนคทั้าแหล่งเมสืองฮารานในขต้อ 1-8 (2) การทภีที่เขาไดต้
เจอกนับราเชลและลาบนันในขต้อ 9-14 (3) พนันธสนัญญาของยาโคบสคาหรนับราเชลและการหลอกลวง
ของลาบนันถยกบนันทซกไวต้ในขต้อ 15-30 จากนนัทั้น (4) ลยกๆของเลอาหร์ถยกกลล่าวถซงในขต้อ 31-35
ปฐก 29:1-6
ยาโคบเดรนทางมาถขงแผผ่นดรนของประชาชนชาวตะวนนออก 2 เขากก็
มองไป และเหก็นบผ่อนนนั้าบผ่อหนขริ่งในทอผ่งนา ดรเถรด มมีฝรงแกะสามฝรงนอนอยรขผ่ จ้างบผ่อนนนั้น เพราะคนเลมีนั้ยง

แกะเคยตนกนนนั้าจากบผ่อนนนั้นใหจ้ฝรงแกะกรน และหรนใหญผ่กก็ปรดปากบผ่อนนนั้น 3 และฝรงแกะมาพรจ้อมกนนทมีริ่
นนริ่น แลจ้วคนเลมีนั้ยงแกะกก็กลรนั้งหรนออกจากปากบผ่อตนกนนนั้าใหจ้ฝรงแกะกรน แลจ้วเอาหรนปรดปากบผ่อนนนั้นเสมีย
ดนงเดรม 4 ยาโคบถามเขาทนนั้งหลายวผ่า "พมีริ่นอจ้ งเออ๋ย ทผ่านมาจากไหน" เขาตอบวผ่า "เรามาจากเมมืองฮา
ราน" 5 ยาโคบจขงถามเขาทนนั้งหลายวผ่า "ทผ่านรรจ้จนกลาบนนบอตรชายนาโฮรค์หรมือไมผ่" เขาตอบวผ่า
"รรจ้จนก " 6 ยาโคบถามเขาทนนั้งหลายวผ่า "ลาบนนสบายดมีหรมือ" เขาตอบวผ่า "สบายดมี ดรเถรด บอตรสาว
ของเขาชมืริ่อราเชลกนาลนงมาพรจ้อมกนบฝรงแกะ"
พอออกจากบข้านไป ยาโคบกกมาถขงในประเทศซรีเรรียใน “แผลนดธินของประชาชนชาวตะวนัน
ออก” กลนับกลายเปกนวลา เขามาถขงยนังสถานทรีๆที่ บรรดาญาตธิของเขาอาศนัยอยย ล มรีระบรุไวข้วาล เมสืที่อเขามาถขง
แลข้ว มรีฝยงแกะสามฝยงนอนอยยใล กลข้บลอนทราหนขที่งเพสืที่อรอทรีที่จะกธินนทรา เขาจขงถามพวกคนเลรีรยงแกะวลาขณะ
นนัรนเขาอยยทล รีที่ไหนแลข้ว พวกเขาบอกเขาวลาเขาอยยทล รีที่เมสืองฮาราน เขาถามตลอไปอรีกวลาพวกเขารยจข้ นักลา
บนันบรุตรนาโฮรรหรสือไมล พวกเขาไมลเพรียงรยข้จกนั ลาบนันเทลานนัรน แตลยนังชรีรใหข้เหกนดข้วยวลาบรุตรสาวของลา
บนันกทาลนังมาพรข้อมกนับแกะของเธอ นรีที่เปกนเรสือที่ งทรีคที่ ลข้ายกนับตอนทรีที่คนใชข้ของอธิสอนัคมาหาเรเบคาหรใหข้
เขา เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล เหตรุการณรนร รีถยกพระเจข้าจนัดเตรรียมไวข้
ปฐก 29:7-12
ยาโคบจขงวผ่า "ดรเถรด เวลานมีนั้ยนงวนนอยรมผ่ าก ยนงไมผ่ถขงเวลาทมีริ่จะใหจ้ฝ รง
แพะแกะมารวมกนน จงเอานนนั้าใหจ้แกะเหลผ่านมีนั้กรนแลจ้วใหจ้ไปกรนหญจ้าอมีก" 8 แตผ่เขาทนนั้งหลายตอบวผ่า
"เราทนาไมผ่ไดจ้ จนกวผ่าแกะทอกๆฝรงจะมาพรจ้อมกนน และเขากลรนั้งหรนออกจากปากบผ่อนนนั้ากผ่อน แลจ้วเรา
จขงจะเอานนนั้าใหจ้ฝรงแกะกรน" 9 เมมืริ่อยาโคบกนาลนงพรดกนบเขาทนนั้งหลายอยรผ่ ราเชลกก็มาถขงพรจ้อมกนบฝรง
แกะของบรดา เพราะนางเปก็นผรจ้เลมีนั้ยงมนน 10 และตผ่อมาครนนั้นยาโคบแลเหก็นราเชลบอตรสาวของลาบนน
พมีริ่ชายมารดาของตน และฝรงแกะของลาบนนพมีชริ่ ายมารดาของตน ยาโคบกก็เขจ้าไปกลรนั้งหรนออกจาก
ปากบผ่อนนนั้า เอานนนั้าใหจ้ฝรงแกะของลาบนนพมีชริ่ ายมารดาของตนกรน 11 ยาโคบจอบราเชลแลจ้วรจ้องไหจ้ดจ้วย
เสมียงดนง 12 ยาโคบบอกราเชลวผ่าเขาเปก็นหลานบรดาของนาง และเปก็นบอตรชายของนางเรเบคาหค์
นางกก็วรริ่งไปบอกบรดาของนาง
ยาโคบคะยนัรนคะยอใหข้พวกคนเลรีรยงแกะใหข้นร ทาแกะของพวกเขากธิน (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล
คทาทรีที่แปลวลา ฝรงแพะแกะ (มรคเนหร์) หมายถขง ปศรุสนัตวรโดยทนัวที่ ไปและไมลจทาเปกนตข้องหมายถขงพวกวนัว
ควายเหมสือนอยลางคทาภาษาอนังกฤษ cattle อาจสสืที่อ) เหกนไดข้ชนัดวลาธรรมเนรียมในสมนัยนนัรนคสือ ทรีที่จะรอ
ใหข้ฝยงสนัตวรทร นังหมดมาถขงกลอนทรีจที่ ะเปธิดปากบลอนทรานนัรน ดข้วยเกรงวลาฝยงสนัตวรทขรีที่ ยนับไปมาจะททาใหข้นร ทา
เสรีย พอพวกมนันมาถขงและถยกททาใหข้นอนลงแลข้ว เมสืที่อนนัรนจขงเปธิดปากบลอนทรานนัรนไดข้ เหกนไดข้ชนัดวลานนันที่

ไมลไดข้เกธิดขขรนในตอนเทรียที่ งวนันซขที่งตอนนนัรนเปกนตอนเทรีที่ยงวนัน ขณะเดรียวกนัน ราเชลกกมาถขงพรข้อมกนับ
ฝยงแกะของบธิดา ดนังนนัรน ยาโคบจขงลลวงหนข้าไปกลอนอยยดล รีและเปธิดปากบลอนทรานนัรนใหข้ราเชล
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ราเชลเปกนบรุตรสาวของลาบนันผยข้เปกนพรีที่ชายของมารดาเขา ยาโคบ
เปกนบรุตรชายของเรเบคาหร เขาจขงเปกนลยกพรีที่ลยกนข้องกนับราเชล ดนังนนัรน ยาโคบจขงจรุบราเชล และรข้อง
เสรียงดนังพรข้อมกนับรข้องไหข้ เขาอาจรข้องไหข้ดข้วยความยธินดรีหรสือถขงขนาดตสืรนตนันทรีไที่ ดข้เจอกนับญาตธิสนธิท
เขาบอกใหข้เธอรยข้วาล เขาคสือใคร การทรีที่เขาบอกเธอวลาเขาเปกน 'นข้องชายของบธิดา' ของเธอ เปกนสทานวน
ในสมนัยนนัรนทรีที่หมายความวลาเขาเปกนบรุตรชายคนหนขที่งของนข้องสาวของบธิดาของเธอ จรธิงๆแลข้วมนันกก
หมายถขง ญาตธิสนธิทคนหนขงที่ เธอจขงวธิงที่ ไปบอกบธิดาของเธอ
ปฐก 29:13-14
ตผ่อมาครนนั้นลาบนนไดจ้ยรนขผ่าวถขงยาโคบบอตรชายนจ้องสาวของตน เขา
กก็วรริ่งไปพบและกอดจอบยาโคบและพามาบจ้านของเขา ยาโคบกก็เลผ่าเรมืริ่องเหลผ่านมีนั้ทนนั้งหมดใหจ้ลาบนน
ฟนง 14 ลาบนนจขงพรดกนบเขาวผ่า "เจจ้าเปก็นกระดรกและเนมืนั้อของเราแทจ้ๆ" ยาโคบกก็พนกอยรกผ่ นบเขาเดมือน
หนขริ่ง ลาบนันกกชสืที่นชมยธินดรีเชลนกนันเมสือที่ ไดข้ยธินวลาบรุตรของนข้องสาวเขาไดข้มาถขงแลข้ว ดนังทรีที่เปกน
ธรรมเนรียมของชาวตะวนันออกในสมนัยนนัรน (และในสมนัยนรีรดข้วย) “ทลานกกวงธิที่ ไปพบเขา กอดเขาและ
จรุบเขา และพาเขามาบข้านของทลาน” ยาโคบจขงพนักอาศนัยอยยกล บนั ลาบนันเปกนเวลาหนขที่งเดสือน
ปฐก 29:15-20
แลจ้วลาบนนพรดกนบยาโคบวผ่า "เพราะเจจ้าเปก็นหลานของเรา จขงไมผ่ควร
ทมีริ่เจจ้าจะทนางานใหจ้เราเปลผ่าๆ เจจ้าจะเรมียกคผ่าจจ้างเทผ่าไร จงบอกมาเถรด" 16 ลาบนนมมีบอตรสาวสองคน
พมีริ่สาวชมือริ่ เลอาหค์ นจ้องสาวชมืริ่อราเชล 17 นางสาวเลอาหค์นนนั้นตายรบหยมี แตผ่นางสาวราเชลนนนั้นสละ
สลวยและงามนผ่าดร 18 ยาโคบกก็รนกนางสาวราเชล และพรดวผ่า "ขจ้าพเจจ้าจะรนบใชจ้การงานใหจ้ทผ่านเจก็ด
ปมี เพมืริ่อไดจ้ราเชลบอตรสาวคนเลก็กของทผ่าน" 19 ลาบนนจขงวผ่า "ใหจ้เรายกบอตรสาวใหจ้เจจ้านนนั้นดมีกวผ่าจะ
ยกใหจ้คนอมืริ่น จงอยรผ่กนบเราเถรด " 20 ยาโคบกก็รบน ใชจ้อยรผ่เจก็ดปมีเพมืริ่อไดจ้นางสาวราเชล เหก็นเปก็นเหมมือน
นจ้อยวนนเพราะความรนกทมีริ่เขามมีตผ่อนาง
ลาบนันจขงนนังที่ ลงและหารสือกนับยาโคบเกรีที่ยวกนับการทรีที่ยาโคบจะททางานใหข้เขา เขากลลาววลา
เนสืที่องจากยาโคบเปกนหลานชายของเขา ยาโคบจขงไมลควรททางานฟรรีๆ ดนังนนัรนลาบนันจขงถามยาโคบวลา
คลาจข้างของเขาควรเปกนเทลาไร
ลาบนันมรีบรุตรสาวสองคนซขงที่ ยาโคบกกสนังเกตเหกนแลข้ว บรุตรสาวคนโต คสือ เลอาหร “มรีดวงตา
อลอนโยน แตลนางสาวราเชลนนัรนสละสลวยและเปกนทรีที่ชสืที่นชอบอยลางยธิงที่ ” คทาบรรยายเกรีที่ยวกนับเลอาหรทรีที่

วลา “มรีดวงตาอลอนโยน” นนัรนนลาจะหมายความวลา ดวงตาของเธอนนัรนสรีแดงและมรีนร ทาตาเอลอซขที่งททาใหข้
เธอไมลงดงามมากนนัก ในทางกลนับกนันนข้องสาวของเธอกลนับมรีใบหนข้าสวย หรุลนดรี และรยปลนักษณร
ภายนอกสวยงาม เธอสวยเตะตายาโคบ
ดนังนนัรน เขาจขงกลลาววลา “ขข้าพเจข้าจะรนับใชข้ทลานเจกดปรี เพสือที่ ไดข้ราเชลบรุตรสาวคนเลกกของทลาน”
ลาบนันเหกนดรีดข้วยวลา ทรีที่จะยกเธอใหข้ยาโคบกกดรีกวลายกเธอใหข้ชายอสืที่น เขาจขงตกลง ดนังนนัรน ยาโคบจขง
ททางานรนับใชข้ลาบนันเปกนเวลาเจกดปรีตลอมา “และเขาเหกนเปกนเหมสือนนข้อยวนันเพราะความรนักทรีที่เขามรีตลอ
นาง” แมข้วาล พวกเขาไมลไดข้มรีสมนั พนันธรลขกซขรงตลอกนันในชลวงเวลาดนังกลลาว แตลมนันกลนับกลายเปกนชลวง
เวลาแหลงการจรีบกนันเจกดปรี
ปฐก 29:21-29
ยาโคบบอกลาบนนวผ่า "เวลาทมีริ่กนาหนดไวจ้กก็ครบแลจ้ว ขอใหจ้ภรรยา
ขจ้าพเจจ้าเถรด เพมืริ่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้เขจ้าไปหาเธอ" 22 ลาบนนจขงเชรญบรรดาชาวบจ้านมาพรจ้อมกนน แลจ้ว
จนดการเลมีนั้ยง 23 และตผ่อมาครนนนั้ เวลาคนริ่า ลาบนนกก็พาเลอาหค์บอตรสาวของตนมามอบใหจ้แกผ่ยาโคบ
และยาโคบกก็เขจ้าไปหานาง 24 ลาบนนยกศรลปาหค์สาวใชจ้ของตนใหจ้เปก็นสาวใชจ้ของนางเลอาหค์
25 และตผ่อมาพอรอผ่งขขนั้น ดรเถรด เปก็นนางเลอาหค์ ยาโคบจขงกลผ่าวแกผ่ลาบนนวผ่า "ลองทนาอะไรกนบขจ้าพเจจ้า
เลผ่า ขจ้าพเจจ้ารนบใชจ้ลองเพมืริ่อไดจ้ราเชลมรใชผ่หรมือ ทนาไมลองจขงลผ่อลวงขจ้าพเจจ้าเลผ่า" 26 ลาบนนจขงตอบวผ่า
"ในแผผ่นดรนเราไมผ่มมีธรรมเนมียมทมีริ่จะยกนจ้องสาวใหจ้กผ่อนพมีริ่หนวปมี 27 ขอใหจ้ครบเจก็ดวนนของหญรงนมีนั้
กผ่อน แลจ้วเราจะยกคนนนนนั้ ใหจ้ดจ้วย เพมืริ่อตอบแทนทมีริ่เจจ้าจะไดจ้รนบใชจ้ลองอมีกเจก็ดปมี" 28 ยาโคบกก็ยอม
และรอจนครบเจก็ดวนนของนางแลจ้วลาบนนกก็ยกราเชลบอตรสาวใหจ้เปก็นภรรยาดจ้วย 29 ลาบนนยกบรล
ฮาหค์สาวใชจ้ของตนใหจ้เปก็นสาวใชจ้ของนางราเชล
ยาโคบเรธิที่มเกกบเกรีที่ยวผลของบางสธิที่งทรีที่เขาไดข้หวลานไปในชรีวตธิ ของตน เขาไดข้ใชข้วธิธรีไมลซสืที่อใน
การโกงเอซาวพรีชที่ ายของตน บนัดนรีรลาบนันกกใชข้กลโกงหนขงที่ เลลนงานยาโคบ พอครบเจกดปรีนร นัน ยาโค
บกกขอภรรยาของตนและไดข้รบนั การตกลงแลข้ว ลาบนันจขงเตรรียมจนัดการเลรีร ยงใหญลสทาหรนับงานแตลง
นนัรน อยลางไรกกตาม พอถขงตอนกลางคสืน ลาบนันกกสลงตนัวเลอาหรใหข้เขข้าไปหายาโคบ ในความมสืด ยา
โคบไมลรตยข้ นัววลาเขากทาลนังรล วมหลนับนอนกนับใคร “และตลอมาพอรรุลงขขรน ดยเถธิด เปกนเลอาหร”
ดข้วยความสนับสนงรุนงงและความโกรธ เขาจขงเขข้าไปตลอวลาลาบนันและตข้องการรยข้วาล กทาลนังเกธิด
อะไรขขรน ลาบนันจขงบอกเขาอยลางมรีเลลหรเหลรีที่ยมถขงธรรมเนรียมของคนในภยมภธิ าคนนัรนทรีจที่ ะยกบรุตรสาว
คนหนัวปรีใหข้แตลงงานกลอน เขาบอกยาโคบวลา “ขอใหข้ครบเจกดวนันของหญธิงนรีรกลอน และเราจะยกคน

นนัรนใหข้เจข้าดข้วย เพสืที่อตอบแทนทรีที่เจข้าจะไดข้รนับใชข้เราอรีกเจกดปรี” บางทรีอาจมรีธรรมเนรียมแบบนนัร นอยยล
จรธิงๆ อยลางไรกกตาม ลาบนันกกหลอกลวงยาโคบ ยาโคบกทาลนังโดนคนใชข้เลลหรเหลรีที่ยมกนับเขาบข้างแลข้ว
แนลนอนทรีเดรียว ผยข้ใดหวลานอะไรกกจะเกกบเกรีที่ยวสธิที่งนนัรน
เจกดวนันหรสือสนัปดาหรทรีที่วาล นรีรอาจเปกนสนัปดาหร 'ฮนันนรีมนย ' สทาหรนับคยลสมรส หลนังจากนนัรน เขาจขง
จะไดข้ราเชลมาเปกนภรรยา อยลางไรกกตาม ในการททาเชลนนนัรน ลาบนันกกไดข้ททาสทาเรกจตามเปข้าหมายของ
เขาสองประการ (1) เขาหาสามรีคนหนขที่งใหข้บรุตรสาวทนัรงสองของตนไดข้แลข้ว คสือ แมข้แตลเลอาหรทรีที่สวย
นข้อยกวลากกตาม (2) เขาไดข้คนงานดรีๆมาคนหนขที่งโดยทรีที่ไมลตข้องเสรียคลาจข้างเยอะเลย เหกนไดข้ชนัดวลาเขา
ใหข้ทรีที่กธินทรีที่อยยแล กลยาโคบ เขายนังยกสาวใชข้ใหข้แกลบรุตรสาวทนัรงสองดข้วย นนันที่ คสือ ศธิลปาหรใหข้แกลเลอาหร
และบธิลฮาหรใหข้แกลราเชล
ปฐก 29:30-31
ฝผ่ายยาโคบกก็เขจ้าไปหาราเชลดจ้วย และเขารนกราเชลมากกวผ่าเลอาหค์
เขาจขงรนบใชจ้ลาบนนตผ่อไปอมีกเจก็ดปมี 31 เมมืริ่อพระเยโฮวาหค์ทรงเหก็นวผ่ายาโคบชนงเลอาหค์ พระองคค์จขง
ทรงเปรดครรภค์ของนาง แตผ่ราเชลนนนั้นเปก็นหมนน ยาโคบจขง 'แตลงงาน' กนับราเชล จขงไมลใชลเรสืที่องนลา
แปลกทรีที่วาล “เขารนักราเชลมากกวลาเลอาหรดข้วย” 'ความรนัก' ของเขามรีใหข้แกลราเชลมาตลอดเจกดปรีทรีที่
ผลานมานรีร และเขายลอมไมลมครี วามสรุขกนับการถยกยนัดเยรียดใหข้มภรี รรยาคนทรีสที่ องโดยทรีที่เขาไมลยนธิ ยอม
พรข้อมใจ อยลางไรกกตาม กลนับกลายเปกนวลาราเชลเปกนหมนัน
ปฐก 29:32-35
นางเลอาหค์ตนนั้งครรภค์คลอดบอตรเปก็นชาย และตนนั้งชมืริ่อวผ่ารร เบน ดจ้วยนาง
วผ่า "เพราะพระเยโฮวาหค์ทอดพระเนตรความทอกขค์ใจของขจ้าพเจจ้าแนผ่ๆ บนดนมีสนั้ ามมีจขงจะรนกขจ้าพเจจ้า"
33 นางเลอาหค์ตนนั้งครรภค์คลอดบอตรเปก็นชายอมีกคนหนขริ่งและวผ่า "เหตอพระเยโฮวาหค์ทรงไดจ้ยรนวผ่า
ขจ้าพเจจ้าเปก็นทมีริ่ชนง พระองคค์จขงทรงประทานบอตรชายคนนมีในั้ หจ้แกผ่ขจ้าพเจจ้าดจ้วย" นางตนนั้งชมืริ่อเขาวผ่า สรเม
โอน 34 นางตนนั้งครรภค์และคลอดบอตรเปก็นชายอมีกคนหนขงริ่ และกลผ่าววผ่า "ครนนั้งนมีนั้สามมีจะสนรทสนม
กนบขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้คลอดบอตรเปก็นชายสามคนใหจ้เขาแลจ้ว" เหตอนมีนั้จขงตนนั้งชมืริ่อเขาวผ่า เลวมี
35 นางตนนั้งครรภค์และคลอดบอตรเปก็นชายอมีกคนหนขงริ่ นางกลผ่าววผ่า "ครนนั้งนมีนั้ขจ้าพเจจ้าจะสรรเสรรญพระ
เยโฮวาหค์" เหตอนมีนั้นางจขงตนนั้งชมืริ่อเขาวผ่า ยรดาหค์ ตผ่อไปนางกก็หยอดมมีบอตร
อยลางไรกกตาม เลอาหร “ตนัรงครรภรและคลอดบรุตรเปกนชาย และนางเรรียกชสืที่อของเขาวลา รยเบน”
ชสืที่อนรีรของบรุตรหนัวปรีของยาโคบมรีความหมายวลา 'เหกนบรุตรชายคนหนขที่ง' หรสืออาจเปกน 'ดยเถธิด บรุตร
ชายคนหนขงที่ ' นางรยดข้ รีวาล นางไมลใชลตนัวเลสือกอนันดนับแรกของสามรีของนาง นางจขงกลลาววลา “เพราะพระ

เยโฮวาหรทอดพระเนตรความทรุกขรใจของขข้าพเจข้าเปกนแนล บนัดนรีรสามรีจงข จะรนักขข้าพเจข้า” ในการตนัรงชสืที่อ
บรุตรคนนรีรวาล รยเบน (ดยเถธิด บรุตรชายคนหนขที่ง) นางอาจตนัรงใจทรีที่จะเยาะเยข้ยราเชลผยข้เปกนคยลแขลงของนางกก
เปกนไดข้
เลอาหรตร นังครรภรอรีกครนัรงและตนัรงชสืที่อบรุตรชายคนถนัดมาของนางวลา สรเมโอน ซขที่งแปลวลา 'ไดข้ยธิน
แลข้ว' หรสือ 'พระเจข้าทรงไดข้ยธินแลข้ว' อรีกครนัรงทรีคที่ วามขมขสืที่นของจธิตวธิญญาณของนางปรากฏชนัดเจน
นางกลลาววลา “เพราะพระเยโฮวาหรทรงไดข้ยธินวลาขข้าพเจข้าเปกนทรีที่เกลรียดชนัง พระองครจงข ทรงประทาน
บรุตรชายคนนรีรใหข้แกลขข้าพเจข้าดข้วย” ความหมายของการเปกนทรีที่เกลรียดชนังนรีรเปกนเชธิงสนัมพนัทธร มนันมรี
ความหมายวลาไมลเปกนทรีที่รนัก
เลอาหรตร นังครรภรอรีกครนัรงและคลอดบรุตรชายอรีกคนซขที่งนางตนัรงชสืที่อวลา เลวภี มนันมรีความหมายวลา
'สนธิทสนม' หนัวใจของนางปรากฏชนัดเจนเมสือที่ นางกลลาววลา “ครนัรงนรีรสามรีของขข้าพเจข้าจะสนธิทสนมกนับ
ขข้าพเจข้า เพราะขข้าพเจข้าไดข้คลอดบรุตรเปกนชายสามคนใหข้เขาแลข้ว”
จากนนัรนเลอาหรตร นังชสืที่อบรุตรชายคนทรีที่สขรีที่ องตนัวเองวลา ยยดาหร์ เพราะนางกลลาววลา “ครนัรงนรีรขข้าพเจข้า
จะสรรเสรธิญพระเยโฮวาหร” ชสืที่อยยดาหรจขงมรีความหมายวลา 'คทาสรรเสรธิญ' หรสือ 'สรรเสรธิญ' มนันอาจ
สสืที่อวลา จงสรรเสรธิญพระเยโฮวาหร หลนังจากนนัรนเหกนไดข้ชนัดวลาเลอาหรเรธิที่มเปกนหมนันแบบชนัวที่ คราว
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 30: บททภีที่ 30 บนันทซกตล่อไปเกภีที่ยวกนับลยกๆของยาโคบ บทนภีทั้แบล่งยล่อย
ไดต้ดนังนภีทั้ (1) บจุตรคนทภีที่เหลสือซซที่งเกรดแกล่ยาโคบซซงที่ รวมถซงโยเซฟดต้วยซซที่งเกรดจากราเชลในขต้อ 1-24
และ (2) ขต้อตกลงใหมล่ของยาโคบกนับลาบนันทภีที่จะทคางานรนับใชต้เขาเพสือที่ แลกกนับฝยงสนัตวร์ในขต้อ 25-43
ปฐก 30:1-6
เมมืริ่อนางราเชลเหก็นวผ่าตนไมผ่มมีบอตรกนบยาโคบ ราเชลกก็อรจฉาพมีสริ่ าว
และพรดกนบยาโคบวผ่า "ขอใหจ้ขาจ้ พเจจ้ามมีบอตรดจ้วย หาไมผ่ขจ้าพเจจ้าจะตาย" 2 ยาโคบโกรธนางราเชล
เขาจขงวผ่า "เราเปก็นเหมมือนพระเจจ้า ผรจ้ไมผ่ใหจ้เจจ้ามมีผจ้บร นงเกรดจากครรภค์หรมือ " 3 นางจขงบอกวผ่า "ดรเถรด
บรลฮาหค์สาวใชจ้ของขจ้าพเจจ้า จงเขจ้าไปหานางเถรด นางจะไดจ้มมีบอตรเลมีนั้ยงไวจ้ทมีริ่ตนกของขจ้าพเจจ้า เพมืริ่อ
ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้มมีบอตรดจ้วยอาศนยหญรงคนนมีนั้" 4 นางจขงยกบรลฮาหค์สาวใชจ้ของตนใหจ้เปก็นภรรยาของยา
โคบ ยาโคบกก็เขจ้าไปหานาง 5 บรลฮาหค์กก็ตนนั้งครรภค์และคลอดบอตรชายใหจ้แกผ่ยาโคบ 6 นางราเชลวผ่า
"พระเจจ้าไดจ้ทรงตนดสรนเรมืริ่องขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสดนบฟนงเสมียงทรลของขจ้าพเจจ้าจขงประทานบอตรชาย
แกผ่ขจ้าพเจจ้า" เหตอฉะนมีนั้นางจขงตนนั้งชมืริ่อบอตรนนนั้นวผ่า ดาน

ตอนนรีรราเชลกกเรธิที่มอธิจฉาพรีที่สาวของตนแลข้ว ในชลวงเวลาทรีที่อาจเปกนการขลมขยล นางบลนตลอสามรี
ดข้วยความขมขสืนที่ วลา “ขอใหข้ขข้าพเจข้ามรีบรุตร หรสือไมลขข้าพเจข้ากกจะตาย” นนันที่ ททาใหข้ยาโคบโมโห นรีที่
เทลากนับเขากลลาววลา “ไมลใชลความผธิดของเราสนักหนลอย” เหกนไดข้ชนัดวลาเปกนธรรมเนรียมของชาว
ตะวนันออกกลางทรีที่ภรรยาจะยกสาวใชข้ของตนใหข้แกลสามรีหากนางไมลสามารถมรีลยกกนับเขาเองไดข้ (เรา
จทาไดข้ถขงกรณรีทครีที่ ลข้ายกนันกนับซาราหรและฮาการร) สล วนทรีที่กลลาวถขงบธิลฮาหรผยข้เปกนสาวใชข้ทรีที่คลอดบรุตร
บนตนักของราเชลนนัรนนลาจะเปกนธรรมเนรียมของการทรีสที่ าวใชข้นนังที่ หรสือนอนบนเขลานายหญธิงของตน
ขณะคลอดบรุตร เพสืที่อทรีวที่ าล บรุตรทรีที่เกธิดมาจะไดข้ดยเหมสือนวลาเกธิดมาจากนายหญธิงของตน
ดนังนนัรน ยาโคบจขง “เขข้าไปหา” บธิลฮาหร เธอจขงตนัรงครรภรและคลอดบรุตรชายคนหนขงที่ ใหข้แกลยา
โคบ นลาสนใจตรงทรีที่วาล ราเชลเปกนผยข้ทรีที่ตรนังชสืที่อเดกกชายทรีที่เพธิที่งเกธิดนรีรวาล ดาน นางยอมรนับวลาพระเจข้าไดข้
ทรงตนัดสธินนางแลข้ว นรีที่สสืที่อวลานางรยวข้ าล พระเจข้าไดข้ทรงตนัดสธินความหขงหวงของนางทรีที่มรีตลอพรีสที่ าวของ
นางแลข้วในการทรีที่ทรงขนัดขวางมธิใหข้นางตนัรงครรภร ชสืที่อ ดาน มรีความหมายวลา 'ผยข้พพธิ ากษา' หรสือทรีที่นลาจะ
ใชลมากกวลาในบรธิบทนรีรกคก อสื 'ตนัดสธิน'
ปฐก 30:7-8
บรลฮาหค์สาวใชจ้ของนางราเชลตนนั้งครรภค์อมีก และคลอดบอตรชายคนทมีริ่
สองใหจ้แกผ่ยาโคบ 8 นางราเชลจขงวผ่า "ขจ้าพเจจ้าปลนนั้าสรจ้กบน พมีริ่สาวของขจ้าพเจจ้าเสมียใหญผ่โต และขจ้าพเจจ้า
ไดจ้ชนยชนะแลจ้ว" นางจขงใหจ้ชมืริ่อบอตรนนนนั้ วผ่า นนฟทาลมี
บธิลฮาหรตร นังครรภรอรีกหนโดยยาโคบและราเชลตนัรงชสืที่อทารกนข้อยนรีรวาล นนฟทาลมี ชสืที่อนรีรมครี วาม
หมายวลา 'ปลทราสยข้' หรสืออาจเปกน 'การปลทราสยข้' นางกลลาววลานางไดข้ปลทราสยข้ (ในเชธิงอรุปไมย) กนับพรีที่สาว
ของตน (แมข้วาล การมรีภรรยาหลายคนเปกนธรรมเนรียมทางสนังคมทรีที่ยอมรนับไดข้ในสมนัยนนัรน แตลเรากก
เหกนไดข้ชนัดถขงการแกลงแยลงชธิงดรีกนนั ระหวลางภรรยาเหลลานนัรน การมรีสามรีภรรยาคนเดรียวเปกนพระ
ประสงครอนนั สมบยรณรแบบของพระเจข้าเสมอมา)
ปฐก 30:9-13
เมมืริ่อนางเลอาหค์เหก็นวผ่าตนหยอดคลอดบอตร นางจขงยกศรลปาหค์สาวใชจ้
ของตนใหจ้เปก็นภรรยาของยาโคบ 10 ศรลปาหค์สาวใชจ้ของเลอาหค์กก็คลอดบอตรชายใหจ้แกผ่ยา
โคบ 11 นางเลอาหค์วผ่า "กองทหารกนาลนงมา" จขงตนนั้งชมืริ่อบอตรนนนนั้ วผ่า กาด 12 แลจ้วศรลปาหค์สาวใชจ้ของ
เลอาหค์ กก็คลอดบอตรชายคนทมีริ่สองใหจ้แกผ่ยาโคบ 13 นางเลอาหค์กก็วผ่า "ขจ้าพเจจ้ามมีความสอ ขเพราะพวก
บอตรสาวจะเรมียกขจ้าพเจจ้าวผ่าเปก็นสอ ข" นางจขงตนนั้งชมืริ่อบอตรนนนั้นวผ่า อาเชอรค์

เมสืที่อเลอาหรเหกนวลานข้องสาวของตนไดข้ททาอะไรกนับบธิลฮาหรและตระหนนักถขงการเปกนหมนันใน
ขณะนนัรนของตนเอง นางจขงยกศธิลปาหรสาวใชข้ของตนใหข้แกลสามรี เธอกกคลอดบรุตรชายคนหนขงที่ ใหข้
แกลพวกเขาซขที่งเลอาหรตรนังชสืที่อวลา กาด ซขที่งมรีความหมายวลา 'กองทหาร' นรีที่สสืที่อวลาบนัดนรีรเลอาหรถสือวลาบรุตร
ทนัรงหลายของตนเปกน 'กองทหาร' กองหนขที่ง (นางมรีบรุตรทรีเที่ กธิดมาจากตนเองสรีที่คน และไดข้ใชข้ศธิลปาหร
ใหข้เปกนมารดาคลอดบรุตรคนทรีที่หข้าแทน) ศธิลปาหรคลอดบรุตรอรีกคนหนขงที่ ซขที่งเลอาหรตรนังชสืที่อวลา อาเชอรร์
ชสืที่อนนัรนมรีความหมายวลา 'มรีความสรุข' เพราะ “เลอาหรพยดวลา “ขข้าพเจข้ามรีความสรุขเพราะพวกบรุตรสาว
จะเรรียกขข้าพเจข้าวลาเปกนสรุข”
ปฐก 30:14-18
ในฤดรเกมีริ่ยวขจ้าวสาลมี รร เบนออกไปทมีริ่นาพบมะเขมือดรดาอรม จขงเกก็บผล
มาใหจ้นางเลอาหค์มารดา ราเชลจขงพรดกนบเลอาหค์วผ่า "ขอมะเขมือดรดาอรมของบอตรชายของพมีริ่ใหจ้
ขจ้าพเจจ้าบจ้าง" 15 นางเลอาหค์ตอบนางวผ่า "ทมีริ่นจ้องแยผ่งสามมีของขจ้าพเจจ้าไปแลจ้วนนนั้นยนงนจ้อยไปหรมือจขง
จะมาเอามะเขมือดรดาอรมของบอตรชายขจ้าพเจจ้าดจ้วย" ราเชลตอบวผ่า "ฉะนนนั้นถจ้าใหจ้มะเขมือดรดาอรมของ
บอตรชายแกผ่ขจ้าพเจจ้า คมืนวนนนมีนั้เขาจะไปนอนกนบพมีริ่" 16 และยาโคบกลนบมาจากนาเวลาเยก็น นางเลอ
าหค์กก็ออกไปตจ้อนรนบเขาบอกวผ่า "จงเขจ้ามาหาขจ้าพเจจ้าเถรด เพราะขจ้าพเจจ้าใหจ้มะเขมือดรดาอรมของบอตร
ชายเปก็นสรนจจ้างทผ่านแลจ้ว" คมืนวนนนนนั้นยาโคบกก็นอนกนบนาง 17 พระเจจ้าทรงสดนบฟนงนางเลอาหค์ นาง
กก็ตนนั้งครรภค์ และคลอดบอตรชายคนทมีริ่หจ้าใหจ้แกผ่ยาโคบ 18 ฝผ่ายนางเลอาหค์พรดวผ่า "พระเจจ้าทรง
ประทานสรนจจ้างนนนั้นใหจ้แกผ่ขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้ายกหญรงคนใชจ้ใหจ้สามมี " นางจขงตนนั้งชมืริ่อบอตรนนนั้นวผ่า
อรสสาคารค์
ขณะเดรียวกนัน รยเบนกกพบดยดาอธิมในชลวงฤดยเกกบเกรีที่ยวขข้าวสาลรี เหกนไดข้ชนัดวลานรีที่เปกนผลหรสือ
ดอกของตข้นดยดาอธิม สมนัยนนัรนเชสืที่อกนันวลามนันเปกนยาโปบ๊วทรีที่ชลวยกระตรุข้นใหข้เกธิดความกทาหนนัดทางเพศ
และการมรีบรุตร เขานทามนันมาใหข้มารดาของตนเพราะรยข้ถขงการเปกนหมนันเมสือที่ ไมลนานมานรีรของนาง พอ
ราเชลทราบเกรีที่ยวกนับดยดาอธิม นางจขงขอมนัน ความขมขสืนที่ และการแกลงแยลงชธิงดรีกนนั ระหวลางเลอาหรกบนั
ราเชลยนังมรีอยยเล หมสือนเดธิมดนังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ในขข้อ 15 เลอาหรจขงตลอรองกนับนข้องสาวของตน นางเสนอทรีที่
จะใหข้ดยดาอธิมแกลราเชลเพสืที่อแลกกนับการไดข้ยาโคบมานอนกนับตนในคสืนนนัรน ราเชลตกลง
เยกนวนันนนัรนเลอาหรบอกยาโคบวลาเขาตข้องนอนกนับนางในคสืนนนัรนและพวกเขากกรลวมหลนับ
นอนกนัน เหกนไดข้ชนัดวลากลอนหนข้านนัรนนางไดข้ขอตลอพระเจข้าใหข้ทรงประทานบรุตรใหข้แกลตนมากกวลานรีร
พระเจข้าจขงทรง “สดนับฟนังเลอาหร และนางกกตร งนั ครรภร และคลอดบรุตรชายคนทรีที่หข้าใหข้แกลยาโคบ” นาง

ตนัรงชสืที่อเขาวลา อรสสาคารร์ ซขที่งมรีความหมายวลา 'คลาตอบแทน', 'คลาแรง' หรสือ 'คลาจข้าง' นางไดข้ 'จข้าง' ความ
รนักใครล ของสามรีของนางผลานทางดยดาอธิมทรีที่นางไดข้ตลอรองกนับนข้องสาวของตน
ปฐก 30:19-21
นางเลอาหค์กก็ตนนั้งครรภค์อมีก และคลอดบอตรชายคนทมีริ่หกใหจ้แกผ่ยา
โคบ 20 แลจ้วนางเลอาหค์จขงวผ่า "พระเจจ้าทรงประทานของดมีใหจ้ขจ้าพเจจ้า บนดนมีสนั้ ามมีจะอาศนยอยรผ่กบน
ขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้ใหจ้บอตรชายแกผ่เขาหกคนแลจ้ว" นางจขงตนนั้งชมืริ่อบอตรนนนนั้ วผ่า เศบรลนอ 21 ตผ่อ
มาภายหลนงนางกก็คลอดบอตรสาวคนหนขงริ่ ตนนั้งชมืริ่อวผ่า ดมีนาหค์
เลอาหรตร นังครรภรบรุตรชายอรีกคนซขงที่ นางตนัรงชสืที่อวลา เศบยลจุน ชสืที่อของเขามรีความหมายวลา 'การ
อาศนัยอยย'ล นางหวนังวลาดข้วยการนรีรสามรีของนางจะ 'อาศนัยอยย'ล กนับนางมากกวลาเดธิม จากนนัรนนางกกคลอด
บรุตรสาวคนหนขที่งใหข้แกลยาโคบดข้วยซขงที่ นางตนัรงชสือที่ วลา ดภีนาหร์ ซขที่งเปกนคทาเพศหญธิงทรีที่แตกมาจากคทาวลา
'ดาน' และมรีความหมายวลา 'การพธิพากษา' นางอาจสสืที่อเปกนนนัยวลาพระเจข้าไดข้ทรงตนัดสธินความเขข้าขข้าง
นางโดยทรงประทานบรุตรใหข้แกลนางเจกดคนไมลวาล จะเกธิดกนับนางโดยตรงหรสือดข้วยความชลวยเหลสือ
ของสาวใชข้ของนางกกตาม
ปฐก 30:22-24
พระเจจ้าทรงระลขกถขงนางราเชล และพระเจจ้าทรงสดนบฟนงนาง ทรง
เปรดครรภค์ของนาง 23 นางกก็ตนนั้งครรภค์คลอดบอตรเปก็นชาย จขงกลผ่าววผ่า "พระเจจ้าทรงโปรดยกความ
อดสร ของขจ้าพเจจ้าไปเสมีย" 24 นางจขงตนนั้งชมืริ่อบอตรนนนั้นวผ่า โยเซฟ กลผ่าววผ่า "พระเยโฮวาหค์จะทรงโปรด
เพรริ่มบอตรชายอมีกคนหนขริ่งใหจ้ขาจ้ พเจจ้า"
ในทรีที่สรุด “พระเจข้าทรงระลขกถขงนางราเชล และพระเจข้าทรงสดนับฟนังนาง ทรงเปธิดครรภรของ
นาง” ความหมายกกคสือวลา บนัดนรีรพระเจข้าทรงหนันมาใสล พระทนัยราเชลแลข้ว แมข้วาล กลอนหนข้านนัรนนางไดข้
รนับความโปรดปรานจากสามรีของนาง แตลพระเจข้ากกทรงขนัดขวางมธิใหข้นางมรีบรุตร บนัดนรีรพระองครทรง
ประทานสธิทธธิพธิเศษนนัรนใหข้แกลนางแลข้ว นางคลอดบรุตรชายคนหนขงที่ และตนัรงชสืที่อเขาวลา โยเซฟ ชสืที่อนรีรมรี
ความหมายวลา ‘พระเยโฮวาหรไดข้ทรงเพธิมที่ ใหข้แลข้ว’ บางทรีนางอาจกลลาวอยลางเปกนคทาพยากรณรหรสือ
อยลางนข้อยกกแบบมรีความหวนังวลา “พระเยโฮวาหรจะทรงโปรดเพธิมที่ บรุตรชายอรีกคนหนขที่งใหข้ขาข้ พเจข้า”
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ทนัรงเลอาหรและราเชลใชข้พระนามพระเยโฮวาหรในการตนัรงชสืที่อบรุตรของตน
หลายครนัรง นรีที่สสืที่อวลายาโคบไดข้สอนพวกนางแลข้ววลาพระเยโฮวาหรทรงเปกนพระเจข้าของเขา อยลางไร
กกตาม ลาบนันบธิดาของพวกนางกกดยเหมสือนไมลไดข้เปกนผยข้ทรีที่นมนัสการพระเยโฮวาหร

ปฐก 30:25-28
และตผ่อมาเมมืริ่อนางราเชลคลอดโยเซฟแลจ้ว ยาโคบกก็พรดกนบลาบนนวผ่า
"ขอใหจ้ขาจ้ พเจจ้ากลนบไปบจ้านเกรดและแผผ่นดรนของขจ้าพเจจ้า 26 ขอมอบภรรยากนบบอตรใหจ้ขจ้าพเจจ้า ซขริ่ง
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทนางานรนบใชจ้ทผ่านเพมืริ่อเขาแลจ้ว และใหจ้ขาจ้ พเจจ้าไปเถรด เพราะทผ่านรรจ้วผ่าขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบใชจ้
ทผ่านแลจ้ว" 27 แตผ่ลาบนนตอบเขาวผ่า "ถจ้าลองเปก็นทมีริ่พอใจเจจ้าแลจ้ว จงอยรผ่ตผ่อเถรด เพราะลองเรมียนรรจ้จาก
ประสบการณค์วาผ่ พระเยโฮวาหค์ไดจ้ทรงอวยพรเราเพราะเจจ้า " 28 และเขาพรดวผ่า "เจจ้าจะเรมียกคผ่าจจ้าง
เทผ่าไรกก็บอกมาเถรด ลองจะใหจ้"
ณ เวลานนัรน (หลนังจากบรุตรคนทรีที่สธิบสองของเขาไดข้เกธิดมาแลข้ว) ยาโคบกกตร นังใจทรีที่จะกลนับไป
ยนังแผลนดธินคานาอนันซขงที่ เปกนบข้านเกธิดของเขา แมข้วาล มธิไดข้ระบรุไวข้อยลางเจาะจง มนันอาจครบเวลาสธิบสรีที่ปรี
ทรีที่เขาตกลงไวข้วาล จะททางานรนับใชข้ลาบนันแลข้ว เขาจขงขอลาไปพรข้อมกนับครอบครนัวทรีเที่ ขาไดข้มา ลาบนัน
เสรียใจทรีที่ไมลเพรียงเพราะบรุตรสาวทนัรงสองและหลานๆของเขาเทลานนัรน แตลเพราะเขาไดข้เรรียนรยข้จาก
ประสบการณรวาล พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรเขาเพราะทรงเหกนแกลยาโคบดข้วย
บางทรียาโคบอาจเลลาใหข้ลาบนันฟนังเกรีที่ยวกนับพระสนัญญาของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตลอเขาและ
บรรพบรุรรุษของเขา ไมลวาล ในกรณรีใด พระพรของพระเจข้าทรีที่มรีแกลยาโคบกกมผรี ลตลอเนสืที่องไปยนังลาบนันผยข้
เปกนพลอตาของเขาดข้วย ลาบนันจขงขอใหข้เขาระบรุคลาจข้างทรีที่ตข้องการมา นรีที่หมายถขงคลาแรงกลอนแยกจาก
ปฐก 30:29-34
ยาโคบตอบเขาวผ่า "ขจ้าพเจจ้ารนบใชจ้ลองอยผ่างไร และสนตวค์ของลองอยรกผ่ นบ
ขจ้าพเจจ้าอยผ่างไร ลองกก็ทราบอยรผ่แลจ้ว 30 เพราะวผ่ากผ่อนขจ้าพเจจ้ามานนนั้นลองมมีแตผ่นจ้อย แตผ่บดน นมีนั้กก็มมีทวมีขขนั้น
เปก็นอนนมาก ตนนั้งแตผ่ขจ้าพเจจ้ามาถขง พระเยโฮวาหค์ไดจ้ทรงอวยพระพรแกผ่ลอง และบนดนมีเนั้ มมืริ่อไรขจ้าพเจจ้า
จะบนารองครอบครนวของตนเองไดจ้บจ้างเลผ่า" 31 ลาบนนจขงถามวผ่า "ลองควรจะใหจ้อะไรเจจ้า" ยาโคบ
ตอบวผ่า "ลองไมผ่ตจ้องใหจ้อะไรขจ้าพเจจ้าดอก แตผ่หากวผ่าลองจะทนาสรริ่งนมีนั้แกผ่ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะเลมีนั้ยงระวนง
สนตวค์ของลองตผ่อไป 32 คมือวนนนมีนั้ขจ้าพเจจ้าจะไปตรวจดรฝรงสนตวค์ของลองทนนั้งฝรง ขจ้าพเจจ้าจะคนดแกะทมีริ่มมีจอด
และดผ่างทอกตนวออกจากฝรง และคนดแกะดนาทอกตนวออกจากฝรงแกะ และแพะดผ่างกนบทมีริ่มมีจอดออกจากฝรง
แพะ ใหจ้สนตวค์เหลผ่านมีนั้เปก็นคผ่าจจ้างของขจ้าพเจจ้า 33 ดนงนนนั้นความชอบธรรมของขจ้าพเจจ้าจะเปก็นคนาตอบ
ของขจ้าพเจจ้าในเวลาภายหนจ้า คมือเมมืริ่อลองมาตรวจดรคผ่าจจ้างของขจ้าพเจจ้า ถจ้าพบตนวไมผ่มมีจอดและทมีริ่ไมผ่
ดผ่างอยรผ่ในฝรงแพะและตนวทมีริ่ไมผ่ดนาในฝรงแกะ กก็ใหจ้ถมือเสมียวผ่าขจ้าพเจจ้ายนกยอกสนตวค์เหลผ่านมีนั้มา" 34 ลาบนน
จขงตอบวผ่า "ดรเถรด ลองตกลงตามทมีริ่เจจ้าพรดนนนั้นเถรด"

ยาโคบเตสือนความจทาลาบนันวลาเขาไดข้รนับใชข้ลาบนันมามากกวลาสธิบสรีที่ปรีและพระเจข้าไดข้ทรง
อวยพรพวกเขาทนัรงสอง ฝยงสนัตวรของลาบนันไดข้ทวรีจทานวนขขรนในชลวงเวลานนัรน ยาโคบเตสือนความจทา
ลาบนันอรีกวลาพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรเขานนับตนัรงแตลเขามา บนัดนรีรถขงเวลาแลข้วทรีที่เขาจะจนัดหาสทาหรนับ
ครอบครนัวของตนัวเอง เขาจขงยสืนที่ ขข้อเสนอหนขงที่ แกลลาบนัน เขาเสนอทรีที่จะททางานใหข้ลาบนันตลอไปโดย
การดยแลฝยงสนัตวรของลาบนัน อยลางไรกกตาม ขข้อตกลงมรีอยยวล าล ลาบนันตข้องตกลงทรีจที่ ะอนรุญาตใหข้ยาโคบ
ไดข้ดยแล “แกะทรีที่มรีจรุดและดลางทรุกตนัวออกจากฝยง และคนัดแกะดทาทรุกตนัวออกจากฝยงแกะ และแพะดลาง
กนับทรีที่มรีจรุดออกจากฝยงแพะ” นนันที่ จะเปกนคลาจข้างของเขา นรีที่สสืที่อวลาสนัตวรเหลลานรีรจะเปกนลยกสนัตวรทรีที่มรีจรุดและ
รอยดลางซขที่งจะเกธิดมาในอนาคต เขาจะเปกนเจข้าของเฉพาะสนัตวรทรีที่มจรี รุดและรอยดลางเทลานนัรนซขงที่ จะเกธิด
มาจากฝยงสนัตวรนร นัน ลาบนันจขงตกลง
ปฐก 30:35-36
วนนนนนนั้ เขากก็คนดแพะตนวผรทจ้ มีริ่ลายและทมีริ่ดผ่าง และแพะตนวเมมียทมีริ่มมีจ อด
และทมีริ่ดผ่าง แพะทมีริ่ขาวบจ้างทนนั้งหมดและแกะดนาทนนั้งหมด มามอบใหจ้บอตรชายของเขา 36 เขาแยกสนตวค์
ออกไปทนนั้งหมดหผ่างจากยาโคบเปก็นระยะทางสามวนน ฝรงสนตวค์ของลาบนนทมีริ่เหลมืออยรผ่นนนนั้ ยาโคบกก็เลมีนั้ยง
ไวจ้
ลาบนันจขงแยกฝยงสนัตวรทรีที่มรีลายและดลางออกและจนัดพวกมนันใหข้อยยหล ลางจากยาโคบเปกนระยะ
ทางสามวนัน ดยเหมสือนวลาลาบนันใชข้มาตรการทรุกอยลางเพสือที่ ทรีที่จะใหข้สนัตวรทรีที่มรีจดรุ อยยหล ลางจากยาโคบซขที่ง
เปกนการขนัดขวางเขามธิใหข้ไดข้ประโยชนรทรีที่มรุลงหวนัง นรีที่อาจเปกนอรีกครนัรงทรีที่เขาเปลรีที่ยนคลาจข้างของยาโคบซขที่ง
ยาโคบจะบลนตลอวลาในเวลาตลอมา ดย 31:41
ปฐก 30:37-42
ยาโคบเอากรริ่งไมจ้สดจากตจ้นไคจ้ ตจ้นเสลา และตจ้นเกาลนด มาปอก
เปลมือกออกเปก็นรอยขาวๆใหจ้เหก็นไมจ้สมีขาว 38 เขาวางไมจ้ทมีริ่ปอกเปลมือกไวจ้ในรผ่องตรงหนจ้าฝรงสนตวค์คมือ
ในรางนนนั้าทมีริ่ฝรงสนตวค์มากรนนนนั้า เพมืริ่อเมมืริ่อมนนมากรนนนนั้า มนนจะตนนั้งทจ้อง 39 ฝรงสนตวค์กก็ตนนั้งทจ้องตรงหนจ้าไมจ้
นนนั้น ดนงนนนั้นฝรงสนตวค์จขงมมีลรกทมีริ่มมีลายมมีจอดและดผ่าง 40 ยาโคบกก็แยกลรกแกะและใหจ้ฝรงแพะแกะนนนั้นอยรผ่
ตรงหนจ้าแกะทมีริ่มมีลาย และแกะดนาทอกตนวในฝรงของลาบนน แตผ่ฝรงแพะแกะของตนนนนั้นอยรตผ่ ผ่างหาก ไมผ่
ใหจ้ปะปนกนบฝรงสนตวค์ของลาบนน 41 อยรมผ่ าเมมืริ่อสนตวค์ทมีริ่แขก็งแรงในฝรงจะตนนั้งทจ้อง ยาโคบกก็จนดไมจ้วางไวจ้ทมีริ่
รางนนนั้าใหจ้ฝรงสนตวค์เหก็นเพมืริ่อใหจ้มนนตนนั้งทจ้องกลางไมจ้นนนั้น 42 และเมมืริ่อสนตวค์อผ่อนแอ ยาโคบกก็ไมผ่ใสผ่ไมจ้นนนั้น
ไวจ้ เหตอฉะนนนั้นสนตวค์ทมีริ่อผ่อนแอจขงตกเปก็นของลาบนน แตผ่สตน วค์ทมีริ่แขก็งแรงเปก็นของยาโคบ

มรีอธธิบายไวข้วาล ยาโคบเอาไมข้ (กธิที่งไมข้) หรสือตข้นไคข้ ตข้นเสลา และตข้นเกาลนัดมาปอกเปลสือก
ออกเปกนรอยขาวๆใหข้เหกนไมข้สรีขาวในกธิที่งไมข้เหลลานนัรน เขานทากธิที่งไมข้ทปรีที่ อกเปลสือกบางสล วนเหลลานรีรไป
วางไวข้ตรงกลางรางนทราทรีที่ใหข้สนัตวรกธินนทรา ดข้วยเหตรุผลทรีที่ไมลถยกอธธิบายไวข้ จรุดประสงครของกธิที่งไมข้ทรีที่ถยก
ปอกเปลสือกบางสล วนเหลลานรีรกคก สือ เพสืที่อททาใหข้พวกสนัตวรเกธิดอารมณรและททาใหข้พวกมนันตธิดลยก
นอกจากนรีร มรีสสืที่อไวข้ดข้วยวลากธิที่งไมข้ปอกเปลสือกเหลลานรีรจะททาใหข้สนัตวรพวกนรีรออกลยกทรีที่มรีจดรุ และรอยดลาง
ดข้วย นนันที่ เปกนสธิที่งทรีที่เกธิดขขรนจรธิงๆ
ไมลวาล ยาโคบรยกข้ ลเมกดในการผสมพนันธรุรสนัตวรซขที่งไมลเปกนทรีที่รยข้จกนั อยลางกวข้างขวาง หรสือพระเจข้า
ทรงอวยพรวธิธรีการของเขากกไมลเปกนทรีแที่ นลชนัด อยลางไรกกตาม สธิที่งทรีที่เกธิดขขรนกกคอสื วลา ฝยงสนัตวรทรีที่เขามรีหนข้า
ทรีที่ดยแลทวรีจทานวนมากขขรนและออกลยกทรีที่มรีจรุดและรอยดลางดนังทรีที่เขาตข้องการ เขาผสมพนันธรุรสนัตวรพวก
นนัรนตลอไปซขงที่ มรีรร ธิวรอยดนังทรีที่ตข้องการและจนัดสนัตวรเหลลานนัรนใหข้อยยใล นฝยงสนัตวรสลวนตนัวของเขา นอกจาก
นรีร เขาคอยดยใหข้แนลใจวลามรีแตลสนัตวรตนัวทรีที่แขกงแรงกวลาเทลานนัรนทรีที่จะไดข้ผสมพนันธรุรพรข้อมกนับกธิที่งไมข้ทรีที่ปอก
เปลสือกวางอยยตล รงหนข้าพวกมนัน
ดนังนนัรนฝยงสนัตวรของเขาจขงมรีจทานวนมากขขรนพรข้อมกนับสนัตวรทรีที่ครุณภาพเหนสือกวลา เขาไมลผสม
พนันธรุรสนัตวรพวกทรีที่อลอนแอกวลา ฝยงสนัตวรของเขาจขงไมลเพรียงมรีจทานวนมากกวลาฝยงสนัตวรของลาบนันเทลานนัรน
แตลยนังมรีครุณภาพทรีที่ดรีกวลาดข้วย นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีที่ไมลวาล พระเจข้าทรงเปธิดเผยแกลเขาถขงวธิธรีพธิเศษในการผสม
พนันธรุรสนัตวรใหข้มลรี นักษณะเฉพาะตามทรีที่ตข้องการ หรสือพระองครแคลทรงอวยพรยาโคบเทลานนัรน นนันที่ กกเปกน
สธิที่งทรีที่เกธิดขขรนจรธิงๆ
ปฐก 30:43
ยาโคบกก็มนริ่งมมีมากขขนั้น มมีฝรงแพะแกะฝรงใหญผ่ คนใชจ้ชายหญรง และฝรง
อรฐฝรงลา ขณะนนัรนพระเจข้ากทาลนังทรงอวยพรเชสืรอสายของอนับราฮนัมดนังทรีพที่ ระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้
แลข้วจรธิงๆ ดข้วยเหตรุนร รี ยาโคบจขงกลายเปกนเจข้าของปศรุสนัตวรผยข้มนังที่ คนังที่ คนหนขงที่
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 31: ชภีวรตของยาโคบดคาเนรนตล่อไป หลนังจากทคางานใหต้ลาบนันมายภีที่สรบ
ปภีแลต้ว ยาโคบกป็ตนัทั้งใจทภีที่จะกลนับไปยนังแผล่นดรนเกรดของเขา บททภีที่ 31 นคาเสนอเหตจุการณร์ตล่างๆทภีที่
เกภีที่ยวขต้องกนับการทภีที่เขาไปจากลาบนัน กลล่าวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คสือ (1) การแอบหนภีไปจากลาบนัน
ของยาโคบในขต้อ 1-21 (2) การไลล่ตามยาโคบไปของลาบนันในขต้อ 23-35 (3) การบล่นตล่อวล่าของยา

โคบทภีที่มภีตล่อการกระทคาของลาบนันในขต้อ 36-42 และพนันธสนัญญาระหวล่างยาโคบกนับลาบนันทภีที่กาเล
เอดในขต้อ 43-55
ปฐก 31:1-2
ยาโคบไดจ้ยรนบอตรชายของลาบนนพรดวผ่า "ยาโคบไดจ้แยผ่งทรนพยค์ของ
บรดาเราไปหมด เขาไดจ้ทรนพยค์สมบนตรทนนั้งหมดนมีนั้มาจากบรดาเรา" 2 ยาโคบไดจ้สนงเกตดรสมีหนจ้าของลา
บนน และดรเถรด เหก็นวผ่าไมผ่เหมมือนแตผ่กผ่อน แผนการของยาโคบกทาลนังไดข้ผลดรีเกธินไป เขาแอบไดข้ยธิน
พวกพรีเที่ ขยครุยกนันเกรีที่ยวกนับวลาเขากทาลนังโกงบธิดาของพวกเขาอยลางไร นอกจากนรีร เขาสนังเกตเหกนวลาลา
บนันไมลมรีความสรุขกนับเขาอรีกตลอไปแลข้ว
ปฐก 31:3
พระเยโฮวาหค์ตรนสสนงริ่ ยาโคบวผ่า "จงกลนบไปยนงแผผ่นดรนบรดาและ
ญาตรพมีริ่นจ้องของเจจ้าเถรด และเราจะอยรกผ่ นบเจจ้า " ขณะเดรียวกนัน องครพระผยข้เปกนเจข้ากกตรนัสกนับยาโคบ
อาจผลานทางความฝนัน (ดย ขข้อ 11) วลา “จงกลนับไปยนังแผลนดธินแหลงบรรพบรุรษรุ ของเจข้า และยนังญาตธิพรีที่
นข้องของเจข้าเถธิด และเราจะอยยกล บนั เจข้า” เมสือที่ ถขงเวลาทรีที่ตข้องเดธินทางตลอ พระเจข้ากกทรงจนัดการใหข้เกธิด
เหตรุการณรตลางๆทรีที่ททาใหข้ยาโคบออกเดธินทางไดข้งลาย เขาหาเงธินไดข้เยอะทรีที่เมสืองฮาราน แตลบนัดนรีร
พระเจข้าทรงสนังที่ ใหข้เขาไปทรีที่อนสืที่ แลข้ว
ปฐก 31:4-10
ยาโคบกก็ใหจ้คนไปเรมียกนางราเชลและนางเลอาหค์ใหจ้มาทมีริ่ทผ่งอ นาทมีริ่
เลมีนั้ยงฝรงสนตวค์ 5 แลจ้วบอกนางทนนั้งสองวผ่า "ขจ้าพเจจ้าเหก็นวผ่าสมีหนจ้าบรดาเจจ้าไมผ่เหมมือนแตผ่กผ่อน แตผ่
พระเจจ้าของบรดาขจ้าพเจจ้าทรงสถรตอยรผ่กบน ขจ้าพเจจ้า 6 เจจ้าทนนั้งสองรรจ้แลจ้ววผ่าขจ้าพเจจ้ารนบใชจ้บรดาของเจจ้า
ดจ้วยเตก็มกนาลนง 7 บรดาของเจจ้ายนงโกงขจ้าพเจจ้า และเปลมียริ่ นคผ่าจจ้างของขจ้าพเจจ้าเสมียสรบครนนั้งแลจ้ว แตผ่
พระเจจ้ามรไดจ้ทรงอนอญาตใหจ้เขาทนาความเสมียหายแกผ่ขจ้าพเจจ้า 8 ถจ้าบรดาบอกวผ่า `สนตวค์ทมีริ่มมีจอดจะเปก็น
คผ่าจจ้างของเจจ้า' สนตวค์ทอกตนวกก็มมีลรกมมีจอด และถจ้าบรดาบอกวผ่า `สนตวค์ตนวทมีริ่ลายเปก็นคผ่าจจ้างของเจจ้า' สนตวค์
ทอกตนวกก็มมีลรกลายหมด 9 ดนงนมีนั้แหละพระเจจ้าจขงทรงยกสนตวค์ของบรดาเจจ้าประทานใหจ้แกผ่
ขจ้าพเจจ้า 10 ครนนั้นมาในฤดรทมีริ่สตน วค์เหลผ่านนนั้นตนนั้งทจ้อง ขจ้าพเจจ้าแหงนหนจ้าขขนั้นดร กก็เหก็นในความฝนนวผ่า
ดรเถรด แพะตนวผรทจ้ มีริ่สมจรกนบฝรงสนตวค์นนนั้นเปก็นแพะลาย แพะจอด และแพะลายเปก็นแถบๆ
ยาโคบจขงนนังที่ ลงกนับภรรยาทนัรงสองของตนและอธธิบายแผนการของเขาใหข้พวกนางฟนัง เขา
อาจครุยโมข้มากไปหนลอยเพสืที่อเหกนแกลพวกเขาโดยกลลาววลาเขาไดข้ปรนนธิบนัตธิรนับใชข้บธิดาของพวกนาง
อยลางสรุดกทาลนังและวลาพระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของเขาไดข้สถธิตอยยกล บนั เขา เขาเตสือนความจทาพวกนาง
อรีกวลาลาบนันไดข้เปลรีที่ยนคลาจข้างของเขามาสธิบครนัรงแลข้ว

บางทรีปรีแรกลาบนันอาจพอใจกนับการทรีที่ยาโคบกทาลนังททาใหข้ฝยงสนัตวรของพวกเขาทนัรงคยลทวรี
จทานวนมากขขรน แตลจากนนัรนเขาสนังเกตเหกนวลายาโคบกทาลนังเจรธิญรรุลงเรสืองมากกวลาตน หากพวกแกะ
ออกลยกสองครนัรงตลอปรีในสภาพอากาศตอนนนัรนซขที่งเหกนไดข้ชนัดวลาพวกมนันททา ในชลวงหข้าปรีตลอมา อาจมรี
ลยกแกะสธิบกลรุลมถยกคลอดออกมา (สล วนทรีพที่ ยดถขง สนัตวร์ ในขข้อ 8 จรธิงๆแลข้วกกหมายถขงฝยงแกะ) เหกนไดข้
ชนัดวลา เมสือที่ ลยกแกะแตลละกลรุลมตลอๆมาเกธิด ลาบนันกกเปลรีที่ยนแปลงขข้อตกลง หากฝยงสนัตวรออกลยกมรีจรุดใน
ตอนนนัรน เขากกประกาศวลาในสนัตวรกลรุลมตลอไปทรีที่เกธิดมา ยาโคบจะไดข้สนัตวรทมรีที่ รีลาย เหกนไดข้ชนัดวลานรีที่เกธิด
ขขรนสธิบครนัรงจนนทามาถขงเหตรุการณรในบททรีที่ 31
ปฐก 31:11-13
ในความฝนนนนนนั้ ทรตสวรรคค์ของพระเจจ้าเรมียกขจ้าพเจจ้าวผ่า `ยาโคบเออ๋ย'
ขจ้าพเจจ้าตอบวผ่า `ขจ้าพเจจ้าอยรผ่ทมีริ่นมีริ่ พระเจจ้าขจ้า ' 12 พระองคค์ตรนสวผ่า `เงยหนจ้าขขนั้นดร แพะตนวผรจ้ท อกตนวทมีริ่
สมจรกนบฝรงสนตวค์นนนั้น เปก็นสนตวค์ลายและมมีจอดและลายเปก็นแถบๆ เพราะเราเหก็นทอกสรริ่งทมีริ่ลาบนนทนากนบ
เจจ้า 13 เราเปก็นพระเจจ้าแหผ่งเบธเอลทมีริ่เจจ้าเจรมเสาสนาคนญไวจ้และปฏรญาณตผ่อเรา บนดนมีจนั้ งลอกขขนั้นออก
จากแผผ่นดรนนมีนั้ และกลนบไปยนงแผผ่นดรนพมีริ่นจ้องของเจจ้า'"
นอกจากนรีร ยาโคบบอกแกลภรรยาทนัรงสองของตนวลาพระเจข้าไดข้ตรนัสแกลเขาในความฝนันโดย
เตสือนความจทาเขาวลา พระองครเองทรงเปกนผยข้ทรีที่ททาใหข้เขามนังที่ มรี พระองครทรงเตสือนความจทายาโคบอรี
กวลาพระองครทรงเปกน “พระเจข้าแหลงเบธเอล” ซขที่งเปกนทรีๆที่ เมสือที่ ยรีที่สธิบปรีกลอนยาโคบไดข้สรข้างแทลนบยชา
แทลนหนขงที่ ขขรน โดยไดข้เหกนนธิมตธิ เรสืที่องบนันไดทรีที่ทอดยาวขขรนไปถขงสวรรคร หลนังจากไดข้เตสือนความจทายา
โคบเรสืที่องนนัรนแลข้ว พระเจข้ากกทรงบอกเขาวลา “จงลรุกขขรน เจข้าจงออกจากแผลนดธินนรีร และกลนับไปยนัง
แผลนดธินญาตธิพรีที่นอข้ งของเจข้า”
ปฐก 31:14-16
นางราเชลกนบนางเลอาหค์จขงตอบเขาวผ่า "เรายนงมมีสผ่วนทรนพยค์มรดก
ในบจ้านบรดาเราอมีกหรมือไมผ่ 15 บรดานนบเราเหมมือนคนตผ่างดจ้าวมรใชผ่หรมือ เพราะบรดาขายเรา ทนนั้งยนงกรน
เงรนของเราเกมือบหมด 16 ทรนพยค์สมบนตรทนนั้งปวงทมีริ่พระเจจ้าทรงเอามาจากบรดาของเรา นนริ่นแหละเปก็น
ของของเรากนบลรกหลานของเรา บนดนมีพนั้ ระเจจ้าตรนสสนริ่งทผ่านอยผ่างไร กก็ขอใหจ้ทนาอยผ่างนนนั้นเถรด "
ภรรยาทนัรงสองของเขาคนัดคข้านวลาในการไปจากบธิดาของตน พวกนางจะไดข้มรดกใดบข้าง
หรสือ? พวกนางกลนัววลาจะถยกมองเปกนคนตลางดข้าว (นนันที่ คสือ คนตลางประเทศ) แมข้กระนนัรน พวกนางกก
สรรุปวลาทรนัพยรสมบนัตธิทพรีที่ วกนางเกกบสะสมรวบรวมไดข้จากสธิที่งทรีที่บธิดาของพวกนางเปกนฝลายเสรีย จรธิงๆ
แลข้วพระเจข้ากกทรงประทานใหข้แกลพวกนางและบรุตรทนัรงหลายของพวกนาง ดนังนนัรน พวกนางจขงหนรุน

ใจยาโคบวลา “ดนังนนัรนบนัดนรีรพระเจข้าตรนัสสนังที่ ทลานอยลางไร กกขอใหข้ททาอยลางนนัรนเถธิด” แนลนอนวลาเรา
กระททาตามนทราพระทนัยของพระเจข้าไดข้งลายกวลาเมสืที่อคยลสมรสของเราเหกนดรีดข้วย บางทรี พระเจข้าอาจทรง
ททางานในใจของพวกนางเพสืที่อหนรุนใจยาโคบใหข้ดทาเนธินการตลอกกไดข้
ปฐก 31:17-18
ดนงนนนั้น ยาโคบจขงลอกขขนั้นใหจ้บอตรภรรยาขขนนั้ ขมีริ่อรฐ 18 แลจ้วเขาตจ้อนสนตวค์
เลมีนั้ยงทนนั้งหมดของเขาไป ขนขจ้าวของทนนั้งสรนั้นทมีริ่เขาไดจ้กนาไรมา สนตวค์เลมียนั้ งทมีริ่เปก็นกรรมสรทธรธิ์ของเขา ทมีริ่
เขาหามาไดจ้ในเมมืองปนดดานอารนม เพมืริ่อเดรนทางกลนบไปหาอรสอนคบรดาของเขาในแผผ่นดรนคานาอนน
ยาโคบจขงใหข้ครอบครนัวของตนขขรนขรีที่อฐย ตข้อนสนัตวรของเขาไปและออกเดธินทางมรุลงหนข้าไป
ยนังแผลนดธินคานาอนัน กองคาราวานใหญลขนาดนนัรนคงเคลสือที่ นทรีที่ไดข้ชข้าอยลางแนลนอน ลาบนันจขงสามารถ
ไลลตามทนันพวกเขาไดข้ในเวลาไมลนาน
ปฐก 31:19-24
และลาบนนออกไปตนดขนแกะ ฝผ่ายนางราเชลกก็ลนกรร ปเคารพของบรดา
ไปดจ้วย 20 ฝผ่ายยาโคบกก็หลบหนมีไปมรไดจ้บอกลาบนนชาวซมีเรมียใหจ้รจ้วร ผ่าตนจะหนมีไป 21 ยาโคบเอา
ทรนพยค์สมบนตรทนนั้งหมดลอกขขนั้นหนมีขจ้ามแมผ่นนนั้าบผ่ายหนจ้าไปยนงถรนริ่ เทมือกเขากรเลอาด 22 ครนนั้นถขงวนนทมีริ่สาม
มมีคนไปบอกลาบนนวผ่ายาโคบหนมีไปแลจ้ว 23 ลาบนนกก็พาญาตรพมีริ่นจ้องออกตรดตามไปเจก็ดวนนกก็ทนนยา
โคบในถรนริ่ เทมือกเขากรเลอาด 24 แตผ่ในกลางคมืนพระเจจ้าทรงมาปรากฏแกผ่ลาบนนคนซมีเรมียในความฝนน
ตรนสแกผ่เขาวผ่า "จงระวนงตนว อยผ่าพรดดมีหรมือรจ้ายแกผ่ยาโคบเลย"
ขณะเดรียวกนัน ตอนเดธินทางจากไป ราเชลกกไดข้ขโมยรยปเคารพของบธิดามาดข้วย มรีผยข้เสนอวลา
รยปเคารพเหลลานรีรไมลเพรียงสะทข้อนใหข้เหกนวลาครอบครนัวของนางกราบไหวข้รยปเคารพเทลานนัรน แตลมนนั
ยนังเปกนวธิธรีหนขที่งทรีคที่ รอบครนัวหนขงที่ จะเกกบสะสมความมนังที่ คนังที่ ไวข้ดข้วย รยปเคารพเหลลานรีรนลาจะถยกททาดข้วย
เงธินหรสือทอง เหกนไดข้ชนัดวลาลาบนันไดข้ 'ลงทรุน' ทรนัพยรบางสลวนของเขาไวข้ในรยปเคารพเหลลานรีรเพสืที่อเปกน
วธิธรีหนขที่งในการออมไวข้สทาหรนับอนาคต พวกมนันจขงเปกนการลงทรุนอยลางหนขที่งหรสือเปกนเครสือที่ งมสือใน
การออมทรนัพยรในทองหรสือเงธินของพวกมนัน ราเชลรยเข้ รสืที่องนรีรดรี การทรีนที่ างเอาพวกมนันไปดข้วยไมลใชล
เรสืที่องการกราบไหวข้รยปเคารพมากเทลากนับเรสืที่องทรนัพยรสมบนัตธิ นางอยากไดข้มรดกบางสล วนของบธิดา
ของตน
สามวนันตลอมาลาบนันกกรยข้วาล รยปเคารพของตนหายไปและยาโคบกกจากไปแลข้ว เขาจขงไลลตาม
กองคาราวานทรีที่เคลสืที่อนทรีชที่ ข้าของยาโคบไป หลนังจากการไลลตามเปกนเวลาเจกดวนัน (สธิบวนันนนับตนัรงแตลยา
โคบออกเดธินทางไป) ลาบนันกกตามทนันเขาในเทสือกเขากธิเลอาด (กธิเลอาดเปกนการเดธินทางระยะทาง

ไกลมากจากเมสืองฮารานและยาโคบจขงเดธินทางไปไดข้ไกลพอสมควรเลยทรีเดรียว) อยลางไรกกตาม
พระเจข้าทรงปรากฏแกลลาบนันในคสืนกลอนหนข้าและเตสือนเขาวลา “จงระวนังตนัว เจข้าอยลาพยดดรีหรสือรข้ายแกล
ยาโคบเลย”
นรีที่เทลากนับวลา พระเจข้าไดข้ทรงเตสือนลาบนันวลาอยลาททารข้ายยาโคบ กระนนัรนในเวลาเดรียวกนัน
พระเจข้ากกไมลทรงอยากใหข้ยาโคบกลนับไปยนังเมสืองฮาราน ดนังนนัรนพระองครจขงกทาชนับวลาอยลาใหข้ลาบนัน
พยดดรีกบนั ยาโคบเชลนกนัน
ปฐก 31:25-30
แลจ้วลาบนนตามมาทนนยาโคบ ยาโคบตนนั้งเตก็นทค์อยรผ่ทมีริ่ถรริ่นเทมือกเขา สผ่วน
ลาบนนกนบญาตรพมีริ่นจ้องตนนั้งอยรถผ่ รริ่นเทมือกเขากรเลอาด 26 ลาบนนกลผ่าวกนบยาโคบวผ่า "เจจ้าทนาอะไรเลผ่า หนมี
พาบอตรสาวของเรามา ไมผ่บอกใหจ้เรารรจ้ ทนาเหมมือนเชลยทมีริ่จนบไดจ้ดจ้วยดาบ 27 เหตอไฉนเจจ้าไดจ้หลบหนมี
มาอยผ่างลนบๆและแอบมาโดยไมผ่บอกใหจ้เรารรจ้ ถจ้าเรารรจ้เรากก็จะจนดสผ่งเจจ้าไปดจ้วยความรผ่าเรรงยรนดมี โดย
ใหจ้มมีการขนบรจ้องดจ้วยรนามะนาและพรณเขาครผ่ 28 ทนาไมเจจ้าไมผ่ยอมใหจ้เราจอบลาบอตรชายและบอตรสาว
ของเราเลผ่า นมีริ่เจจ้าทนาอยผ่างโงผ่เขลาแทจ้ๆ 29 เรามมีกนาลนงพอทมีริ่จะทนาอนนตรายแกผ่เจจ้าไดจ้ แตผ่ในเวลากลาง
คมืนวานนมีนั้พระเจจ้าแหผ่งบรดาเจจ้ามาตรนสหจ้ามเราไวจ้วผ่า `จงระวนงตนว อยผ่าพรดดมีหรมือรจ้ายแกผ่ยาโคบเลย 30
บนดนมีนั้ แมจ้วผ่าเจจ้าจะไปเพราะครดถขงบจ้านบรดามาก ทนาไมจขงลนกพระของเรามาดจ้วยเลผ่า "
ลาบนันโมโหหนัวฟนัดหนัวเหวรีที่ยง เขาประจนันหนข้ายาโคบอยลางโกรธเคสืองและอยากรยข้วาล เพราะ
เหตรุใดยาโคบจขง (1) แอบหนรีมาพรข้อมกนับบรุตรสาวทนัรงสองของเขา (2) ไมลยอมใหข้มรีการเลรีรยงอทาลา
(3) และขโมยพระของเขามาดข้วย
ปฐก 31:31-35
ยาโคบจขงตอบลาบนนวผ่า "เพราะวผ่าขจ้าพเจจ้ากลนว ขจ้าพเจจ้าจขงวผ่า
`บางทมีทผ่านจะรรบบอตรสาวของทผ่านคมืนจากขจ้าพเจจ้าเสมีย' 32 สผ่วนพระของทผ่านนนนั้นถจ้าพบทมีริ่คนไหน
กก็อยผ่าไวจ้ชวมี รตผรจ้นนนนั้ เลย คจ้นดรตผ่อหนจ้าญาตรพมีริ่นจ้องของเรา ทผ่านพบสรงริ่ ใดทมีริ่เปก็นของทผ่านกนบขจ้าพเจจ้า กก็
เอาไปเถรด" เพราะยาโคบไมผ่รจ้วร ผ่านางราเชลไดจ้ลนกรร ปเหลผ่านนนั้นมา 33 ลาบนนจขงเขจ้าไปในเตก็นทค์ของยา
โคบ เตก็นทค์ของนางเลอาหค์และเตก็นทค์สาวใชจ้ทนนั้งสองคนนนนนั้ แตผ่หาไมผ่พบ จขงออกจากเตก็นทค์ของนาง
เลอาหค์ แลจ้วเขจ้าไปในเตก็นทค์ของนางราเชล 34 สผ่วนนางราเชลเอารร ปเคารพเหลผ่านนนั้นซผ่อนไวจ้ในกรบ
อรฐและนนริ่งทนบไวจ้ ลาบนนไดจ้คนจ้ ดรทนริ่วเตก็นทค์กก็หาไมผ่พบ 35 นางราเชลกก็พรดกนบบรดาของตนวผ่า "ขอนาย
อยผ่าโกรธเลยทมีริ่ขจ้าพเจจ้าลอกขขนั้นตจ้อนรนบไมผ่ไดจ้ ดจ้วยวผ่าธรรมดาทมีริ่ผจ้หร ญรงเคยมมีกนาลนงเปก็นอยรผ่กบน
ขจ้าพเจจ้า" ลาบนนกก็คจ้นดรแลจ้ว แตผ่ไมผ่พบรร ปเคารพนนนนั้ เลย

ยาโคบตอบกลนับไปวลาเขาจากมาเพราะวลาเขากลนัววลาลาบนันจะ “รธิบบรุตรสาวทนัรงสองของ
ทลานคสืนจากขข้าพเจข้าเสรีย” อยลางไรกกตาม เขาบอกลาบนันวลา ไมลวาล ลาบนันจะพบวลาใครกกตามขโมย
พระของตนไป “อยลาไวข้ชวรี ธิตผยข้นร นันเลย” เขาบอกลาบนันใหข้บอกเขาวลาอะไรเปกนของลาบนันกกใหข้เขา
เอาไป แตลเขาไมลรวยข้ าล ราเชลไดข้ททาอะไรลงไป ลาบนันคข้นดยขข้าวของของยาโคบและไมลเจอพระของ
ตน เมสือที่ มาถขงราเชลและเตกนทรของนาง นางกกบอกบธิดาของตนวลา นางมรีประจทาเดสือนอยยล ธรรมเนรียม
ในสมนัยนนัรนกกคสือวลา แมข้แตลการแตะเนสืรอตข้องตนัวผยข้หญธิงทรีที่มปรี ระจทาเดสือนหรสือแตะตข้องสธิที่งทรีนที่ างนนังที่ ทนับกก
จะททาใหข้ผยข้นร นันเปกนมลทธินแลข้ว ดนังนนัรน ลาบนันจขงไมลคนข้ ดยขข้าวของๆบรุตรสาวตน เขาไมลพบพระของ
ตนเลย
ปฐก 31:36-42
สผ่วนยาโคบกก็โกรธและตผ่อวผ่าลาบนน ยาโคบกลผ่าวกนบลาบนนวผ่า
"ขจ้าพเจจ้าทนาการละเมรดตผ่อทผ่านประการใด ขจ้าพเจจ้าทนาบาปอะไรทผ่านจขงรมีบตรดตามขจ้าพเจจ้ามาดนงนมีนั้
37 ทผ่านคจ้นดรของของขจ้าพเจจ้าทนนั้งหมดแลจ้ว ทผ่านพบอะไรทมีริ่เปก็นของมาจากบจ้านของทผ่าน กก็เอามา
ตนนั้งไวจ้ทมีริ่นมีริ่ตรงหนจ้าญาตรพมีริ่นจ้องทนนั้งสองฝผ่าย ใหจ้เขาตนดสรนความระหวผ่างเราทนนั้งสอง 38 ขจ้าพเจจ้าอยรผ่กนบ
ทผ่านมายมีริ่สบร ปมีแลจ้ว แกะตนวเมมียและแพะตนวเมมียมรไดจ้แทจ้งลรก และแกะตนวผรจ้ในฝรงของทผ่าน ขจ้าพเจจ้ากก็
มรไดจ้กรนเลย 39 ทมีริ่สนตวค์รจ้ายกนดฉมีกกรนเสมีย ขจ้าพเจจ้ากก็มรไดจ้นนามาใหจ้ทผ่าน ขจ้าพเจจ้าเองสรจ้ใชจ้ใหจ้ ทมีริ่ถ รกขโมย
ไปในเวลากลางวนนหรมือกลางคมืน ทผ่านกก็หนกจากขจ้าพเจจ้าทนนั้งนนนั้น 40 ขจ้าพเจจ้าเคยเปก็นเชผ่นนมีนั้ เวลากลาง
วนน แดดกก็เผาขจ้าพเจจ้า เวลากลางคมืนนนนั้าคจ้างแขก็งกก็ผลาญขจ้าพเจจ้า แลจ้วขจ้าพเจจ้านอนไมผ่
หลนบ 41 ขจ้าพเจจ้าอาศนยอยรผ่ในเรมือนของทผ่านเชผ่นนมีนั้ยสมีริ่ บร ปมีแลจ้ว ขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบใชจ้ทผ่านสรบสมีปริ่ มีเพมืริ่อไดจ้
บอตรสาวสองคนของทผ่าน และรนบใชจ้ทผ่านหกปมีเพมืริ่อไดจ้ฝรงสนตวค์ของทผ่าน ทผ่านยนงไดจ้เปลมีริ่ยนคผ่าจจ้าง
ของขจ้าพเจจ้าสรบครนนั้ง 42 ถจ้าแมจ้นพระเจจ้าของบรดาขจ้าพเจจ้า พระเจจ้าของอนบราฮนมและซขริ่งอรสอนค
ยนาเกรง ไมผ่ทรงสถรตอยรผ่กบน ขจ้าพเจจ้าแลจ้ว ครนนั้งนมีนั้ทผ่านจะใหจ้ขจ้าพเจจ้าไปตนวเปลผ่าเปก็นแนผ่ พระเจจ้าทรง
เหก็นความทอกขค์ใจของขจ้าพเจจ้าและการงานตรากตรนาทมีริ่มมือขจ้าพเจจ้าทนา จขงทรงหจ้ามทผ่านเมมืริ่อคมืนวาน
นมีนั้"
ยาโคบเดสือดดาลเปกนอยลางมาก ความขนับขข้องใจและความขมขสืนที่ ทรีที่เขาเกกบงทามาตลอดยรีที่สธิบ
ปรีไดข้พลรุงล ขขรนในการเผชธิญหนข้ากนับลาบนัน เขาทข้าทายลาบนันใหข้แสดงอะไรกกไดข้ทรีที่พวกตนไดข้ขโมยไป
จากนนัรนเขากกเตสือนความจทาลาบนันอยลางโกรธๆวลาในชลวงยรีที่สธิบปรีมานรีรเขาไดข้ปรนนธิบนัตธิรนับใชข้ลาบนันทนัรง
ในชลวงเวลาทรีที่สบายและลทาบาก ยาโคบเตสือนความจทาลาบนันอรีกวลาลาบนันไดข้เปลรีที่ยนแปลงคลาจข้างของ
เขามาสธิบครนัรงแลข้ว (ยาโคบผยข้แยลงชธิงไดข้รบนั ผลแหลงการกระททาของตนบข้างแลข้ว ผยข้ใดหวลานอะไรกกจะ

เกกบเกรีที่ยวสธิที่งนนัรน) นอกจากนรีร เขาเตสือนความจทาลาบนันอรีกวลา “เวข้นแตลวาล พระเจข้าของบธิดาขข้าพเจข้า
พระเจข้าของอนับราฮนัมและผยข้ซขที่งอธิสอนัคเกรงกลนัว ไมลทรงสถธิตอยยกล บนั ขข้าพเจข้าแลข้ว ครนัรงนรีรทลานคงใหข้
ขข้าพเจข้าไปตนัวเปลลาเปกนแนล” ยาโคบถขงกนับบอกลาบนันดข้วยวลาพระเจข้าไดข้ทรงตทาหนธิเขาเมสืที่อคสืนกลอน
หนข้าในการทรีที่ทรงปรากฏพระองครแกลเขา
ปฐก 31:43-53
แลจ้วลาบนนตอบยาโคบวผ่า "บอตรสาวเหลผ่านมีนั้กก็เปก็นบอตรสาวของเรา
เดก็กเหลผ่านมีนั้กก็เปก็นเดก็กของเรา ฝรงสนตวค์ทนนั้งฝรงนมีนั้กก็เปก็นฝรงสนตวค์ของเรา ของทนนั้งสรนั้นทมีริ่เจจ้าเหก็นกก็เปก็นของ
เรา วนนนมีนั้เราจะกระทนาอะไรแกผ่บอตรสาวของเราหรมือแกผ่เดก็กๆทมีริ่เกรดมาจากเขา 44 ฉะนนนั้นมาเถรด
บนดนมีในั้ หจ้เราทนาพนนธสนญญา ทนนั้งเรากนบเจจ้า ใหจ้เปก็นพยานระหวผ่างเรากนบเจจ้า " 45 ฝผ่ายยาโคบกก็เอาศรลา
กจ้อนหนขริ่งตนนั้งไวจ้เปก็นเสาสนาคนญ 46 แลจ้วยาโคบจขงพรดกนบญาตรพมีริ่นจ้องวผ่า "เกก็บกจ้อนหรนมา" เขาเกก็บ
กจ้อนหรนมากองสอ มไวจ้ แลจ้วกก็กรนเลมีนั้ยงกนนทมีริ่กองหรนนนนั้น 47 ลาบนนจขงตนนั้งชมืริ่อกองหรนนนนั้นวผ่า เยการค์สห
ดรธา แตผ่ยาโคบตนนั้งชมืริ่อวผ่า กาเลเอด 48 ลาบนนกลผ่าววผ่า "วนนนมีนั้กองหรนนมีนั้จะเปก็นพยานระหวผ่างเรากนบ
เจจ้า" เหตอฉะนมีนั้เขาจขงตนนั้งชมืริ่อวผ่า กาเลเอด 49 และมรสปาหค์ เพราะเขากลผ่าววผ่า "พระเยโฮวาหค์ทรงเฝจ้า
อยรรผ่ ะหวผ่างเรากนบเจจ้า เมมืริ่อเราจากกนนไป 50 ถจ้าเจจ้าขผ่มเหงบอตรสาวของเรา หรมือถจ้าเจจ้าไดจ้ภรรยาอมืริ่น
นอกจากบอตรสาวของเรา ถขงไมผ่มมีใครอยรกผ่ นบเราดจ้วย จงรรจ้เถรดวผ่า พระเจจ้าทรงเปก็นพยานระหวผ่างเรา
กนบเจจ้า" 51 ลาบนนบอกยาโคบวผ่า "จงดรกองหรนและเสาหรนนมีนั้ทมีริ่เราไดจ้ตนนั้งไวจ้ระหวผ่างเรากนบ
เจจ้า 52 หรนกองนมีนั้เปก็นพยาน และเสานนนนั้ กก็เปก็นพยานวผ่า เราจะไมผ่ขจ้ามกองหรนนมีนั้ไปหาเจจ้า และเจจ้าจะ
ไมผ่ขจ้ามกองหรนนมีนั้และเสานมีนั้มาหาเรา เพมืริ่อทนาอนนตรายกนน 53 ใหจ้พระเจจ้าของอนบราฮนมและพระเจจ้า
ของนาโฮรค์ ซขงริ่ เปก็นพระเจจ้าของบรดาของทผ่านทรงตนดสรนความระหวผ่างเรา" ยาโคบกก็ปฏรญาณโดย
อจ้างถขงผรจ้ทมีริ่อรสอนคบรดาของตนยนาเกรง
ยาโคบและลาบนันไดข้ระบายโทสะของตนไปแลข้ว บนัดนรีรความคนับขข้องหมองใจไดข้ถยกระบาย
ไปหมดแลข้ว ในใจของลาบนันเขาทราบดรีวาล นรีที่เปกนครอบครนัวของเขา บรุตรสาวของเขา และหลานๆ
ของเขา เขาจขงเสนอใหข้มรีการททาพนันธสนัญญากนันระหวลางพวกเขาซขที่งจะถยกสทาแดงโดยกข้อนหธินกอง
หนขที่ง ทนัรงยาโคบและลาบนันจขงกลอหธินกองหนขงที่ ขขรนเพสืที่อเปกนพยานระหวลางพวกเขา ลาบนันเรรียกมนันวลา
เยการร์สหดยธา ซขที่งเปกนภาษาซรีเรรียทรีที่แปลวลา พยานกองหนขงที่
ยาโคบเรรียกมนันวลา กาเลเอด ซขที่งเปกนภาษาฮรีบรยทรีที่มครี วามหมายเดรียวกนัน นอกจากนรีรลาบนัน
เสรธิมอรีกวลา มรสปาหร์ ซขที่งเปกนภาษาฮรีบรยทแรีที่ ปลวลา 'หอเฝข้าสนังเกตการณร' เขาทยลขอวลา “พระเยโฮวาหร
ทรงเฝข้าอยยรล ะหวลางเรากนับเจข้า เมสืที่อพวกเราจากกนันไป” ลาบนันจขงทยลขอใหข้พระเจข้าทรงเปกนพยานและ

เฝข้าดยหากยาโคบททารข้ายจธิตใจบรุตรสาวทนัรงสองของตนไมลวาล ดข้วยวธิธรีใดกกตาม นอกจากนรีร ลาบนันเสนอ
วลาหธินกองนนัรนจะเปกนเสข้นแบลงเขตทรีที่เขาจะไมลลลวงลทราไปเพสืที่อททาอนันตรายแกลยาโคบและยาโคบจะไมล
ขข้ามมาททารข้ายเขาเชลนกนัน นอกจากนรีร ลาบนันเสนออรีกวลา “ขอใหข้พระเจข้าของอนับราฮนัมและพระเจข้า
ของนาโฮรร ผยข้ทรงเปกนพระเจข้าของบธิดาของทลานทนัรงสองทรงตนัดสธินความระหวลางพวกเรา” ยาโคบ
จขงตกลงตามนนัรนและ “ปฏธิญาณโดยอข้างถขงผยข้ซขที่งอธิสอนัคบธิดาของตนเกรงกลนัว”
ปฐก 31:54-55
แลจ้วยาโคบถวายเครมืริ่องบรชาบนถรริ่นเทมือกเขา และเรมียกญาตรพมีริ่นจ้อง
ของตนมารนบประทานขนมปนง พวกเขารนบประทานขนมปนงและอยรบผ่ นถรริ่นเทมือกเขาตลอดคมืนวนน
นนนั้น 55 ลาบนนตมืริ่นขขนนั้ แตผ่เชจ้ามมืด จอบหลานและบอตรสาว อวยพรแกผ่พวกเขา แลจ้วลาบนนกก็ออกเดรน
ทางกลนบไปบจ้าน ยาโคบจขงถวายเครสือที่ งบยชาหนขที่งแดลพระเยโฮวาหรพระเจข้าบนเทสือกเขากธิเลอาด ทนัรง
เขาและลาบนันจขงนนังที่ ลงและรนับประทานอาหารรล วมกนันและมรีสามนัคครีธรรมกนันเกสือบตลอดทนัรงคสืน
ในตอนเชข้า พวกเขากกลรุกขขรน ลาบนันจรุบลาบรุตรสาวทนัรงสองและหลานๆของตน ออกเดธินทาง และ
กลนับไปยนังทรีที่อยยล (นนันที่ คสือ บข้าน) ของตน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 32: บทตล่อไปนภีมทั้ ภีเหตจุการณร์สคาคนัญๆในชภีวรตของยาโคบ บทนภีทั้แบล่ง
ยล่อยไดต้ดนังนภีทั้ (1) การพบกนันของยาโคบกนับพวกทยตสวรรคร์ทภีที่มาหะนาอรมและความกลนัวเอซาวของ
เขาในขต้อ 1-8 (2) คคาอธรษฐานของยาโคบเพสือที่ ขอการชล่วยใหต้พนต้ ขณะทภีที่เขาเตรภียมของขวนัญใหต้แกล่เอ
ซาวในขต้อ 9-23 และ (3) การปลคทั้าสยต้ของยาโคบกนับทยตสวรรคร์พระองคร์นนัทั้นในขต้อ 24-32
ปฐก 32:1-2
ยาโคบกก็เดรนทางไปแลจ้วเหลผ่าทรตสวรรคค์ของพระเจจ้าพบเขา 2 เมมืริ่อ
ยาโคบเหก็นทรตสวรรคค์เหลผ่านนนั้นเขาจขงวผ่า "นมีริ่เปก็นกองทนพของพระเจจ้า" เขาจขงเรมียกสถานทมีริ่นนนั้นวผ่า
มาหะนาอรม
เมสืที่อยาโคบเดธินทางไปยนังทธิศตะวนันตกเฉรียงใตข้ตลอไปเพสืที่อมรุลงหนข้าสยลคานาอนัน “เหลลาทยต
สวรรครของพระเจข้าไดข้พบเขา” เราทราบนข้อยมากเกรีที่ยวกนับทยตสวรรครเหลลานรีรเวข้นเสรียแตลวาล พวกเขา
ปรากฏใหข้เหกนและมรีจทานวนหนขที่ง มรีผยข้เสนอวลาพระเจข้าทรงททาใหข้พวกเขาปรากฏแกลสายตายาโคบ
เพสืที่อไมลเพรียงใหข้กาท ลนังใจเขาเทลานนัรนแตลเพสืที่อปกปข้องเขาในพสืรนทรีๆที่ อนันตรายเชลนนนัรนดข้วย ดย เพลงสดรุดรี
91:11-12 ยาโคบดยออกทนันทรีวาล พวกเขาเปกน “กองทนัพของพระเจข้า” คทาทรีที่แปลวลา กองทนพ (มา
คาเนหร์) มรีความหมายวลา 'การตนัรงคลาย' หรสือ 'คลายของกองทนัพ'

ดนังนนัรน เขาจขงเรรียกสถานทรีที่นร นันวลา มาหะนาอรม ซขที่งมรีความหมายตรงตนัววลา สองคลาย นนันที่ คสือ
ของเขาและของทยตสวรรครเหลลานนัรน มาหะนาอธิมอยยทล างทธิศตะวนันออกของแมลนร ทาจอรรแดน โดยอาจ
อยยเล หนสือทะเลตายไมลเกธินสธิบไมลร ปนัจจรุบนันมนันกกอยยใล นประเทศจอรรแดน
ปฐก 32:3-6
ยาโคบสผ่งผรจ้สอมืริ่ สารหลายคนลผ่วงหนจ้าไปหาเอซาวพมีริ่ชายของตนทมีริ่
แผผ่นดรนเสอมีรค์ทมีริ่เมมืองเอโดมตนนั้งอยรผ่ 4 และสนริ่งเขาวผ่า "จงไปบอกเอซาวนายของเราวผ่า ยาโคบผรรจ้ นบใชจ้
ของทผ่านกลผ่าวดนงนมีนั้ `ขจ้าพเจจ้าไปอาศนยอยรผ่กนบลาบนนจนบนดนมีนั้ 5 ขจ้าพเจจ้ามมีฝรงวนว ฝรงลา ฝรงแพะแกะ มมี
คนใชจ้ชายหญรง ขจ้าพเจจ้าใชจ้คนมาเรมียนนายของขจ้าพเจจ้าเพมืริ่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้รนบความกรอณาในสายตา
ของทผ่าน'" 6 ผรสจ้ มืริ่อสารนนนั้นกลนบมาบอกยาโคบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าไปพบเอซาวพมีริ่ชายของทผ่านแลจ้ว เขา
กนาลนงจะมาพบทผ่านดจ้วย มมีพวกผรชจ้ ายมากนบเขาสมีริ่รจ้อยคน"
เพราะวลาเขากทาลนังเขข้าใกลข้เขตแดนทรีที่เอซาวพรีที่ชายของเขาอาศนัยอยยแล ลข้ว ยาโคบจขงสล งคนไป
หาเขาใน “แผลนดธินแหลงเสอรีรร ซขที่งเปกนเขตแดนแหลงเอโดม” (เอโดมและเสอรีรรอยยทล างใตข้ของทะเล
ตายในประเทศจอรรแดนปนัจจรุบนัน) ยาโคบสล งคนไปแจข้งขลาววลาเขาไดข้เจรธิญมนังที่ มรีขร นข ระหวลางทรีที่เขา
อาศนัยอยยกล บนั ลาบนันและบนัดนรีรเขากกกาท ลนังเดธินทางกลนับมาแลข้ว พวกผยข้สสืที่อสารกลนับมาพรข้อมกนับขลาวทรีที่วาล
เอซาวกทาลนังมาพบเขาพรข้อมกนับคนสรีที่รข้อยคนทรีที่มาดข้วยกนัน
ปฐก 32:7-8
ยาโคบมมีความกลนวและเปก็นทอกขค์ยรริ่งนนก เขาจขงแบผ่งคนทนนั้งหลายทมีริ่มา
ดจ้วยเขา และฝรงแพะแกะ ฝรงวนว ฝรงอรฐ ออกเปก็นสองพวก 8 ครดวผ่า "ถจ้าเอซาวมาตมีพวกหนขริ่ง อมีก
พวกหนขริ่งทมีริ่เหลมือจะหนมีไปไดจ้"
ยาโคบตรีความขลาวเรสืที่องการมาของเอซาววลาหมายถขงเรสือที่ งเดรียว เขากทาลนังมาเพสืที่อคธิดบนัญชรีกบนั
การโกงของยาโคบเมสืที่อหลายปรีกลอน ดนังนนัรน ดข้วยสตธิปนัญญาและอาจเปกนความขรีรขลาดอยลางเหกนไดข้
ชนัด เขาจขงแบลงคณะเดธินทางของเขาออกเปกนสองกลรุลม โดยหวนังวลาหากเอซาวมาดข้วยความโกรธ
อยลางนข้อยพวกเขาบางสล วนกกจะหลบหนรีไปไดข้
ปฐก 32:9-12
ยาโคบอธรษฐานวผ่า "โอ พระเจจ้าของอนบราฮนมปรผ่ของขจ้าพระองคค์
และพระเจจ้าของอรสอนคบรดาของขจ้าพระองคค์ ขจ้าแตผ่พระเยโฮวาหค์ผจ้ตร รนสสนริ่งขจ้าพระองคค์ไวจ้วผ่า `กลนบ
ไปยนงแผผ่นดรนและยนงญาตรพมีริ่นจ้องของเจจ้า และเราจะกระทนาการดมีแกผ่เจจ้านนนั้น ' 10 ขจ้าพระองคค์ไมผ่
สมควรจะรนบบรรดาพระกรอณาและความจรรงแมจ้เลก็กนจ้อยทมีริ่สอด ทมีริ่พระองคค์ไดจ้ทรงโปรดสนาแดงแกผ่
ผรจ้รบน ใชจ้ของพระองคค์ ดจ้วยวผ่าขจ้าพระองคค์ขจ้ามแมผ่นนนั้าจอรค์แดนนมีนั้เมมืริ่อมมีแตผ่ไมจ้เทจ้า และบนดนมีนั้ขาจ้

พระองคค์มมีผคจ้ร นเปก็นสองพวก 11 ขอพระองคค์ทรงโปรดชผ่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พนจ้ จากเงมืนั้อมมมือพมีริ่ชาย
ขจ้าพระองคค์ คมือจากเงมืนั้อมมมือของเอซาว เพราะขจ้าพระองคค์กลนวเขา เกรงวผ่าเขาจะมาตมีขจ้าพระองคค์
ทนนั้งมารดากนบลรกดจ้วย 12 แตผ่พระองคค์ตรนสไวจ้แลจ้ววผ่า `เราจะกระทนาการดมีแกผ่เจจ้าและทนาใหจ้เชมืนั้อสาย
ของเจจ้าดอจเมก็ดทรายทมีริ่ทะเล ซขงริ่ จะมากมายจนนนบไมผ่ถจ้วน'"
ตรงนรีรมรีบนันทขกครนัรงแรกเกรีที่ยวกนับการทรีที่ยาโคบแสวงหาการชลวยใหข้พข้นของพระเจข้า บางคน
คธิดวลานรีที่เปกนประสบการณรการกลนับใจใหมล่จรธิงๆ ยรีที่สธิบปรีกลอนหนข้านนัรนเขาพยายามทรีที่จะตลอรองกลนับ
พระเจข้าดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ใน 28:20-22 อยลางไรกกตาม บนัดนรีรจากหนัวใจของตน เขากกหนันมาไวข้วางใจ
พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของเขาซขที่งนรีที่เปกนครนัรงแรกในชรีวตธิ ของเขาจรธิงๆ ตอนทรีที่เขาอธธิษฐานในคทที่าคสืน
นนัรน เขากกเตสือนความจทาพระเจข้าวลาพระองครไดข้ทรงนทาพาเขากลนับมายนังแผลนดธินแหลงญาตธิพนรีที่ ข้องของ
เขาแลข้ว มรีความชอกชทราเสรียใจอยลางเหกนไดข้ชดนั จากนนัรนจากใจทรีที่กลนับใจใหมล เขากกขอใหข้พระเจข้าทรง
ชลวยเขาใหข้พข้น ดข้วยถข้อยคทามากมาย เขากกขอใหข้พระเจข้าทรงชลวยเขาใหข้รอดโดยความเชสืที่อ ในกรณรีนร รี
คสือ ชลวยใหข้รอดจากความโกรธแคข้นของพรีชที่ ายของเขา แตลถขงอยลางไรแลข้ว เขากกวางใจพระเจข้า
สทาหรนับการชลวยเขาใหข้รอดพข้น จากนนัรนเขากกเตสือนความจทาพระเจข้าเกรีที่ยวกนับพระสนัญญากลอนหนข้า
ของพระองครทรีที่ทรงมรีตลอเขา
ปฐก 32:13-23
คมืนวนนนนนั้นยาโคบพนกอยรทผ่ มีริ่นนริ่นและคนดเอาของทมีริ่มมีอยรผ่นนนั้นใหจ้เปก็นของ
กนานนลแกผ่เอซาวพมีชริ่ ายของตน 14 คมือแพะตนวเมมียสองรจ้อย แพะตนวผรจ้ยสมีริ่ บร แกะตนวเมมียสองรจ้อย และ
แกะตนวผรจ้ยสมีริ่ บร 15 อรฐแมผ่ลรกอผ่อนสามสรบกนบลรกวนวตนวเมมียสมีริ่สบร วนวตนวผรสจ้ รบ ลาตนวเมมียยมีริ่สบร และลรกลา
สรบ 16 ยาโคบมอบสรริ่งเหลผ่านมีนั้ไวจ้ในความดรแลของคนใชจ้ แตผ่ละฝรงอยรผ่ตผ่างหาก และสนริ่งพวกคนใชจ้วผ่า
"ลผ่วงหนจ้าไปกผ่อนเรา และใหจ้หมรผ่สตน วค์นมีนั้เวจ้นระยะหผ่างกนนหนผ่อย" 17 ยาโคบสนงริ่ หมรผ่ทมีริ่ขขนั้นหนจ้าวผ่า
"เมมืริ่อเอซาวพมีริ่ชายของเรามาพบเจจ้าและถามเจจ้าวผ่า `เจจ้าเปก็นคนของใคร เจจ้าไปไหน และของทมีริ่อยรผ่
ขจ้างหนจ้าเจจ้านมีนั้เปก็นของใคร' 18 เจจ้าจงตอบวผ่า `ของเหลผ่านมีนั้เปก็นของยาโคบผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่าน เปก็น
ของกนานนลสผ่งมาใหจ้เอซาวนายของขจ้าพเจจ้า และดรเถรด ยาโคบตามมาขจ้างหลนง'" 19 ยาโคบสนริ่งหมรผ่ทมีริ่
สองและหมรผ่ทมีริ่สาม และบรรดาผรจ้ทมีริ่ตรดตามหมรผ่เหลผ่านนนั้นทนานองเดมียวกนนวผ่า "เมมืริ่อเจจ้าพบเอซาว จง
กลผ่าวแกผ่เขาเชผ่นเดมียวกนน 20 และเสรรมวผ่า `ดรเถรด ยาโคบผรรจ้ นบใชจ้ของทผ่านกนาลนงตามมาขจ้างหลนงพวก
เรา'" เพราะยาโคบครดวผ่า "ขจ้าจะระงนบความโกรธของเอซาวไดจ้ดจ้วยของกนานนลทมีริ่สผ่งลผ่วงหนจ้าไป
และภายหลนงขจ้าจะเหก็นหนจ้าเขา บางทมีเขาจะยอมรนบขจ้า" 21 ดนงนนนั้น ของกนานนลตผ่างๆจขงลผ่วงหนจ้าไป
กผ่อนเขา สผ่วนตนวเขาคมืนนนนั้นยนงคจ้างอยรผ่ในคผ่าย 22 กลางคมืนนนนนั้ เอง ยาโคบกก็ลอกขขนั้น พาภรรยาทนนั้งสอง

สาวใชจ้ทนนั้งสองและบอตรชายสรบเอก็ดคนขจ้ามลนาธารชมืริ่อยนบบอกไป 23 ยาโคบสผ่งครอบครนวขจ้ามลนาธาร
ไป และสผ่งของทนนั้งหมดของตนขจ้ามไปดจ้วย
หลนังจากนนัรนยาโคบกกจนัดเตรรียมของกทานนัลทรีที่เปกนฝยงสนัตวรไวข้สทาหรนับพรีชที่ ายของตน เขาหวนังวลา
จะททาใหข้พรีที่หายโกรธ (ขข้อ 20) จากนนัรนเขากกสงนัที่ ใหข้แบลงฝยงสนัตวรออกเปกนกองๆ และสล งแตลละกองใหข้
เดธินลลวงหนข้าไป คสืนนนัรนเขากกไปสล งครอบครนัวใกลข้ชธิดทรีที่สรุดของเขาขข้ามลทานทรายนับบอกซขที่งอยยใล กลข้กบนั
มาหะนาอธิม
ปฐก 32:24-32
ยาโคบอยรผ่ทมีริ่นนริ่นแตผ่ผจ้เร ดมียว มมีบ อรอษผรจ้หนขริ่งมาปลนนั้ากนบเขาจนเวลารอผ่งสาง
25 เมมืริ่อบอรอษผรจ้นนนนั้ เหก็นวผ่าจะเอาชนะยาโคบไมผ่ไดจ้ กก็ถ รกตจ้องทมีริ่ขจ้อตผ่อตะโพกของยาโคบ ขจ้อตผ่อตะโพก
ของยาโคบกก็เคลก็ด เมมืริ่อปลนนั้าสรจ้กนน อยรผ่นนนนั้ 26 บอรอษนนนั้นจขงวผ่า "ปลผ่อยใหจ้เราไปเถรดเพราะใกลจ้สวผ่าง
แลจ้ว" แตผ่ยาโคบตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าไมผ่ยอมใหจ้ทผ่านไป นอกจากทผ่านจะอวยพรแกผ่ขาจ้ พเจจ้า" 27 บอรอษ
ผรจ้นนนนั้ จขงถามยาโคบวผ่า "เจจ้าชมืริ่ออะไร" ยาโคบตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าชมืริ่อยาโคบ" 28 บอรอษนนนั้นจขงวผ่า "เขา
จะไมผ่เรมียกเจจ้าวผ่ายาโคบตผ่อไป แตผ่จะเรมียกวผ่า อรสราเอล เพราะเจจ้าเหมมือนเจจ้าชายไดจ้สจ้กร นบพระเจจ้า
และมนอษยค์ และไดจ้ชยน ชนะ" 29 ยาโคบจขงถามบอรอษผรจ้นนนั้นวผ่า "ขอทผ่านบอกขจ้าพเจจ้าวผ่าทผ่านชมืริ่ออะไร"
แตผ่บอรอษนนนั้นกลผ่าววผ่า "เหตอไฉนเจจ้าจขงถามชมืริ่อเรา" แลจ้วกก็อวยพรยาโคบทมีริ่นนริ่น 30 ยาโคบจขงเรมียก
สถานทมีริ่นนนั้นวผ่า เปนมีเอล กลผ่าววผ่า "เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้เหก็นพระพนกตรค์พระเจจ้า แลจ้วยนงมมีชมีวรตอยรผ่"
31 เมมืริ่อยาโคบผผ่านเปนรเอล ดวงอาทรตยค์ขขนั้นแลจ้วเขาเดรนโขยกเขยกไป 32 เหตอฉะนมีนั้ คนอรสราเอลจขง
ไมผ่กรนเสจ้นเอก็นทมีริ่ตะโพก ซขริ่งอยรทผ่ มีริ่ขจ้อตผ่อตะโพกนนนั้นจนทอกวนนนมีนั้ เพราะพระองคค์ทรงถรกตจ้องขจ้อตผ่อ
ตะโพกของยาโคบตรงเสจ้นเอก็นทมีริ่ตะโพก
ชายผยข้ทรีที่ยาโคบปลทราสยข้ดข้วยนนัรนเหกนไดข้ชดนั วลาเปกนการปรากฏตนัวในรยปกายมนรุษยรของพระเยโฮ
วาหรพระเจข้า ในขข้อ 30 ยาโคบกลลาววลาเขาไดข้เหกนพระเจข้า “หนข้าตลอหนข้า” พระเจข้าไดข้เสดกจมาในรยป
กายมนรุษยร นนันที่ คสือ theophany และปลทราสยข้กบนั ยาโคบ แมข้วาล พระเจข้าทรงสามารถเอาชนะยาโคบไดข้
อยลางแนลนอน แตลพระองครกทก รงเลสือกทรีที่จะจทากนัดพละกทาลนังของพระองครไวข้ แมข้กระนนัรน พระเจข้ากก
ทรงแตะตข้องเบข้ากระดยกตข้นขาของเขา และททาใหข้กระดยกนนัรนหลรุดจากขข้อตลอ เมสืที่อฟข้าสาง พระองครกก
ทรงขอใหข้ยาโคบปลลอยพระองครไป เมสืที่อเหกนแลข้ววลาตนไดข้ปลทราสยข้กบนั ผยข้ใด ยาโคบกกยสืนกรานใหข้
พระองครอวยพรเขากลอน จากนนัรนพระเจข้ากกทรงบอกยาโคบวลาเขาจะมรีชสืที่อใหมล นนันที่ คสือ อธิสราเอล ชสืที่อ
นนัรนในภาษาฮรีบรยมครี วามหมายตรงตนัววลา 'มรีอทานาจอยยกล บนั พระเจข้า' จากนนัรนพระเจข้ากกทรงชรีรใหข้เขาเหกน
วลา “เพราะเจข้าเปกนเหมสือนเจข้าชายทรีที่มรีอทานาจอยยกล บนั พระเจข้าและอยยกล บนั มนรุษยร และไดข้ชนัยชนะ”

ประเดป็นสคาคนัญกป็คสือวล่ายาโคบไดต้มภีอคานาจอยยล่กนับพระเจต้าในรยปของการอธรษฐานแบบพสืทั้นๆ เขาไมล่
ยอมปลล่อยพระองคร์ไปจนกวล่าพระเจต้าทรงอวยพรเขา เมสือที่ ยาโคบกดดนันพระเจต้าเรสืที่อยๆ “พระองคร์กป็
อวยพรเขาทภีที่นนนัที่ ”
ยาโคบจซงเรภียกสถานทภีที่นนัทั้นวล่า เปนภีเอล (หรสือเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อ เปนยเอล) ซขที่งทนัรงคยลมรีความ
หมายวลา 'เผชธิญหนข้ากนับพระเจข้า' หรสือ 'หนข้าตลอหนข้ากนับพระเจข้า' เขากลลาววลาเขาไดข้ “เหกนพระเจข้า
หนข้าตลอหนข้า และชรีวธิตของขข้าพเจข้ายนังคงอยย”ล บรธิบททรีใที่ หญลกวลากกคสือวลา เขารยวข้ าล ตนจะไดข้เผชธิญหนข้า
กนับพรีที่ชายทรีโที่ กรธแคข้นของตนในวนันนนัรน เขาจขงอข้อนวอนขอความชลวยเหลสือและพระพรจากพระเจข้า
โดยความเชสืที่อในการเผชธิญหนข้ากนันครนัรงนนัรน เขาจขงปลทราสยข้กบนั พระเจข้าและมรีอทานาจกนับพระองครใน
การขอความชลวยเหลสือและพระพรจากพระองคร
อยลางนข้อยยาโคบกกทรุพพลภาพชนัวที่ คราว (และอาจถาวร) ทรีที่ตนข้ ขาขข้างนนัรนของเขาจากการ
ปลทราสยข้กบนั พระเจข้า มรีระบรุไวข้วาล พวกลยกหลานของอธิสราเอลจนถขงเวลานรีรไมลรนับประทานเสข้นเอกนทรีที่
หดตนัวซขที่งอยยทล รีที่เบข้ากระดยกตข้นขาของสนัตวรชนธิดใดกกตามเพราะวลาพระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้เสข้นเอกนตข้นขา
ของยาโคบหด
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 33: บททภีที่ 33 ของปฐมกาลบนันทซกเกภีที่ยวกนับการเผชรญหนต้ากนัน
ระหวล่างยาโคบกนับเอซาว บทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดงนั นภีทั้ (1) การพบกนันของยาโคบและเอซาวในขต้อ 1-16
และ (2) ยาโคบมายนังสจุคคทและเชเลมซซที่งเปป็นทภีๆที่ เขาสรต้างแทล่นบยชาหนซที่งในขต้อ 17-20
ปฐก 33:1-3
ยาโคบเงยหนจ้าขขนั้นดร และดรเถรด เอซาวกนาลนงมาพรจ้อมกนบพวกผรชจ้ าย
สมีริ่รอจ้ ยคน ยาโคบจขงแบผ่งลรกๆใหจ้นางเลอาหค์ นางราเชลและสาวใชจ้ทนนั้งสอง 2 เขาใหจ้สาวใชจ้ทนนั้งสองกนบ
ลรกอยรผ่ขาจ้ งหนจ้า ถนดมานางเลอาหค์กนบลรก สผ่วนนางราเชลกนบโยเซฟอยรผ่ทจ้ายสอ ด 3 ตนวเขาเองเดรนออก
หนจ้าไปกผ่อน กราบลงถขงดรนเจก็ดหน จนเขจ้ามาใกลจ้พชมีริ่ ายของเขา
เมสืที่อวนันใหมลเรธิที่มตข้น ยาโคบกกเหกนเอซาวและคนสรีที่รอข้ ยคนของเขาเขข้ามาใกลข้ ยาโคบซขงที่ ไดข้
ชสืที่อวลาเปกนคนขรีรขลาด จขงใหข้สาวใชข้ทรนังสองและลยกๆของพวกนางนทาหนข้าไปกลอน จากนนัรนกกภรรยา
ทนัรงสองกนับลยกๆของพวกนาง (ราเชลอยยหล ลนังสรุด) เพสืที่อไปพบเอซาว จรุดประสงครทรีที่ชนัดเจนกกคอสื เพสืที่อ
ใหข้มรีกนนั ชนระหวลางความโกรธแคข้นของพรีที่ชายเขากนับตนัวเขาเอง สรุดทข้ายยาโคบกกขข้ามไปหาเอซาว
และ “นข้อมตนัวลงถขงดธินเจกดครนัรง จนเขาเขข้ามาใกลข้พรีที่ชายของเขา” ความบาปในอดรีตของเขาทรีที่

กระททาตลอพรีที่ของเขาบนัดนรีรไดข้มาขอการอภนัยแลข้ว ดนังนนัรน ดข้วยใจทรีที่ชอกชทราและความกลนัวยาโคบจขง
ออกมาขข้างหนข้าเพสืที่อพบเอซาว
ปฐก 33:4-11
แตผ่เอซาววรริ่งออกไปตจ้อนรนบเขา กอดและซบหนจ้าลงทมีริ่คอจอบเขา
ตผ่างกก็รจ้องไหจ้ 5 เอซาวกก็เงยหนจ้าขขนนั้ แลเหก็นพวกผรหจ้ ญรงกนบลรกๆจขงถามวผ่า "คนทมีริ่อยรกผ่ นบเจจ้านมีนั้คมือใคร"
ยาโคบตอบวผ่า "คมือลรกๆทมีริ่พระเจจ้าโปรดประทานใหจ้แกผ่ขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่าน" 6 แลจ้วสาวใชจ้ทนนั้ง
สองคนกนบลรกๆกก็เขจ้ามาใกลจ้และกราบลง 7 นางเลอาหค์กนบลรกของเขากก็เขจ้ามาใกลจ้และกราบลงดจ้วย
ภายหลนงโยเซฟและนางราเชลกก็เขจ้ามาใกลจ้และกราบลง 8 เอซาวถามวผ่า "ขบวนผรจ้คนและฝรงสนตวค์
ทนนั้งหมดทมีริ่เราพบนมีนั้มมีความหมายอยผ่างไร" ยาโคบตอบวผ่า "เพมืริ่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้รนบความกรอณาใน
สายตาของนายขจ้าพเจจ้า" 9 เอซาวพรดวผ่า "นจ้องเออ๋ย ขจ้ามมีพออยรผ่แลจ้ว เกก็บของๆเจจ้าไวจ้เองเถรด " 10
ยาโคบตอบวผ่า "มรไดจ้ ขจ้าพเจจ้าขอรจ้องทผ่านเถรด ถจ้าขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบความกรอณาในสายตาของทผ่านแลจ้ว
ขอรนบของกนานนลนนนนั้ จากมมือขจ้าพเจจ้า เพราะเหตอวผ่าขจ้าพเจจ้าไดจ้เหก็นหนจ้าทผ่านกก็เหมมือนเหก็นพระพนกตรค์
ของพระเจจ้า และทผ่านไดจ้โปรดขจ้าพเจจ้าแลจ้ว 11 ขจ้าพเจจ้าอจ้อนวอน ขอทผ่านรนบของขวนญทมีริ่นนามาใหจ้
ทผ่าน เพราะพระเจจ้าทรงโปรดกรอณาขจ้าพเจจ้าและขจ้าพเจจ้ากก็มมีพอเพมียงแลจ้ว" เขาอจ้อนวอนและเอซาว
จขงรนบไวจ้
ยาโคบถขงกนับประหลาดใจ ทรีคที่ วามโกรธใดกกตามของเอซาวไดข้จางหายไปแลข้วและพวก
เขากกมรีการพบกนันอนันนลาตสืรนตนัน เอซาวถามวลาคนเหลลานรีรคสือใครและยาโคบไดข้แนะนทาใหข้เขารยข้จกนั กนับ
ครอบครนัวของตน เขายนังอยากรยข้ดวข้ ยวลาฝยงสนัตวรเหลลานรีรทรีที่นทาหนข้ายาโคบมาหมายความวลาอะไร ยา
โคบบอกเขาวลาสนัตวรเหลลานรีรเปกนของกทานนัลเพสืที่อทรีที่จะไดข้รนับความกรจุณาในสายตานายของเขา เอซาว
ปฏธิเสธ แตลยาโคบกกคะยนัรนคะยอจนเอซาวยอมรนับของกทานนัลนนัรน ตข้องยกความดรีความชอบใหข้ยา
โคบ เขาไดข้ถวายเกรียรตธิแดลองครพระผยข้เปกนเจข้าในการยอมรนับวลาพระเจข้าไดข้ทรงโปรดกรรุณาเขาอยลาง
เหลสือลข้น
ปฐก 33:12-17
เอซาวพรดวผ่า "ใหจ้เราเดรนทางไปกนนเถรด ใหจ้เราไปกนนและขจ้าจะนนา
หนจ้าเจจ้า" 13 แตผ่ยาโคบตอบเขาวผ่า "นายทผ่านยผ่อมทราบอยรแผ่ ลจ้ววผ่าเดก็กๆนนนั้นอผ่อนแอ และขจ้าพเจจ้ายนง
มมีฝรงแพะแกะและโคทมีริ่มมีลรกอผ่อนยนงกรนนมอยรผ่ ถจ้าจะตจ้อนใหจ้เดรนเกรนไปสนกวนนหนขริ่งฝรงสนตวค์กก็จะตาย
หมด 14 ขอนายทผ่านลผ่วงหนจ้าผรรจ้ นบใชจ้ของทผ่านไปกผ่อนเถรด ขจ้าพเจจ้าจะตามไปชจ้าๆตามกนาลนงของ
สนตวค์ซงขริ่ อยรผ่ขจ้างหนจ้าขจ้าพเจจ้าและตามทมีริ่เดก็กๆทนไดจ้ จนกวผ่าขจ้าพเจจ้าจะไปพบนายทผ่านทมีริ่เสอมีรค์ "

15 เอซาวจขงกลผ่าววผ่า "บนดนมีขนั้ อใหจ้คนทมีริ่มากนบเราไปกนบเจจ้าบจ้าง" ยาโคบตอบวผ่า "มมีความจนาเปก็น
อะไรหรมือ ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบความกรอณาในสายตาของนายทผ่านเถรด" 16 ในวนนนนนนั้ เอซาวกก็กลนบ
ไปทางเสอมีรค์ 17 สผ่วนยาโคบเดรนทางไปถขงสอ คคท เขาสรจ้างบจ้านอยรผ่ทมีริ่นนริ่น และสรจ้างเพรงใหจ้สนตวค์ของ
เขา ฉะนนนนั้ จขงเรมียกทมีริ่นนนั้นวผ่า สอ คคท
เอซาวชวนยาโคบใหข้มายนังบข้านของเขาทรีที่เสอรีรร ยาโคบปฏธิเสธอาจเพราะความอนับอายและ
ความกลนัว และอาจเพราะเหตรุผลทรีที่เขาไดข้กลลาวไวข้เรสืที่องความกนังวลเกรีที่ยวกนับครอบครนัวและฝยงสนัตวร
ของเขา ยาโคบเสนอตนัวทรีที่จะตามไปทรีหลนังเอง แตลจรธิงๆแลข้วเขากกไมลไดข้ไป เขากลนับเดธินทางตลอไป
อรีกนธิดหนลอยยนังสถานทรีที่แหลงหนขงที่ ซขที่งกลายเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อ สรุคคท ซขงที่ อยยทล างทธิศตะวนันออกของ
แมลนร ทาจอรรแดน ทรีที่นนันที่ เขาสรข้างบข้านหลนังหนขงที่ และททาเพรง (นนันที่ คสือ ทรีที่พนัก) ใหข้แกลฝยงสนัตวรของเขา
ปฐก 33:18-20
เมมืริ่อยาโคบเดรนทางจากปนดดานอารนมกก็มาถขงเมมืองเชเลมซขริ่งเปก็น
เมมืองของเชเคมในแผผ่นดรนคานาอนน เขาตนนั้งเตก็นทค์อยรผ่หนจ้าเมมืองนนนั้น 19 ยาโคบซมือนั้ ทมีริ่ดรนแปลงหนขริ่งทมีริ่
ตนนั้งเตก็นทค์อยรผ่นนนั้น จากบอตรชายของฮาโมรค์บรดาของเชเคมเปก็นเงรนหนขริ่งรจ้อยเหรมียญ 20 ยาโคบสรจ้าง
แทผ่นบรชาทมีริ่นนนริ่ เรมียกแทผ่นนนนนั้ วผ่า เอลเอโลเฮอรสราเอล
จากนนัรนเขาไดข้มาถขงเชเลม (ซขที่งนลาจะกลายเปกนกรรุงเยรยซาเลกมในเวลาตลอมา) และตนัรงเตกนทร
ของตนทรีที่นนันที่ เหกนไดข้ชนัดวลาบข้านหลนังทรีที่เขาไดข้สรข้างไวข้ทรีที่สรุคคทเปกนทรีที่อยยอล าศนัยชนัวที่ คราว ในเขตแดนข
องเชเคมเขาซสืรอทรีที่ดธินและตนัรงเตกนทรของตนอยยทล รีที่นนันที่ อยลางถาวรมากกวลา และ “เขาสรข้างแทลนบยชาทรีที่
นนันที่ และเรรียกแทลนบยชานนัรนวลา เอลเอโลเฮอธิสราเอล” ซขงที่ หมายความวลา 'พระเจข้าผยข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
แหลงอธิสราเอล'
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 34: รายละเอภียดเพรที่มเตรมเกภีที่ยวกนับชภีวรตวนัยกลางคนของยาโคบถยกนคา
เสนอ การทคาอนาจารบจุตรสาวของเขาและผลลนัพธร์ทภีที่ตามมาอนันนล่าขมขสืนที่ ถยกใหต้รายละเอภียดไวต้ใน
บททภีที่ 34 บทนภีทั้แบล่งยล่อยไดต้ดงนั นภีทั้ (1) ดภีนาหร์ถยกเชเคมขล่มขสืนในขต้อ 1-19 และ (2) ชาวเชเคมถยกสรเม
โอนและเลวภีฆล่าตายในขต้อ 20-31
ปฐก 34:1-4
ฝผ่ายดมีนาหค์บอตรสาวของนางเลอาหค์ซขริ่งนางบนงเกรดใหจ้กนบยาโคบนนนนั้ อ
อกไปเยมีริ่ยมผรหจ้ ญรงในแผผ่นดรนนนนั้น 2 เมมืริ่อเชเคมบอตรชายฮาโมรค์คนฮมีไวตค์ผจ้เร ปก็นเจจ้าเมมืองเหก็นนางสาว

ดมีนาหค์ เขากก็เอานางไปหลนบนอนและทนาอนาจารตผ่อนาง 3 จรตใจของเชเคมกก็ผรกพนนอยรกผ่ นบนางสาว
ดมีนาหค์บอตรสาวยาโคบ และเขารนกนางพรดจาเลจ้าโลมเอาใจนาง 4 เชเคมจขงพรดกนบฮาโมรค์บรดาของ
ตนวผ่า "จงขอหญรงสาวนมีในั้ หจ้เปก็นภรรยาขจ้าพเจจ้าเถรด"
เหตรุรข้ายไดข้เกธิดแกลดรีนาหร นอกจากถยกเอลยถขงเพรียงสนัรนๆใน 46:15 ไมลมรีบนนั ทขกเกรีที่ยวกนับดรีนาหร
ในพระคนัมภรีรรทรีที่อนสืที่ อรีกเลย หนขที่งในอนันตรายของการมรีปฏธิสนัมพนันธรกบนั โลกกกคสือ อธิทธธิพลอนัน
เสสืที่อมทรามของมนัน ดรีนาหรไดข้ “ออกไปเยรียที่ มผยข้หญธิงในแผลนดธินนนัรน” ขณะทรีที่ไปททาความรยจข้ นักกนับพวก
หญธิงสาวในแผลนดธินคานาอนัน “เชเคมบรุตรชายฮาโมรรคนฮรีไวตรผยข้เปกนเจข้าเมสืองเหกนนางสาวดรีนาหร
เขากกเอานางไปหลนับนอนและททาอนาจารตลอนาง”
ไมลมรีระบรุไวข้วาล การรล วมหลนับนอนกนันของเขาทนัรงสองเปกนการสมยอมหรสือไมล คทาทรีที่แปลวลา
ทนาอนาจาร (อานาหร์ ในรากของคทาวลา ปธิเอล) มรีความหมายพสืรนๆวลา ‘ททาใหข้ตทที่าลง’ หรสือ ‘ททาใหข้
อนับอายขายหนข้า’ นนันที่ ดยเหมสือนจะสสืที่อวลาเขาไดข้ขลมขสืนเธอ ไมลวาล กรณรีใด เชเคมกกฉวยโอกาสจากเธอ
แมข้วาล ในสล วนของเขาแลข้วเขาอข้างวลาเขารนักเธอ แตลเขากกททาสธิที่งทรีที่ผธิดอยยดล รี เขาจขงขอใหข้บธิดาไปสยลขอเธอ
มาเปกนภรรยาของเขา (ธรรมเนรียมของชาวตะวนันออกเรสืที่องการทรีที่บดธิ ามารดาเปกนผยข้หาคยลใหข้กบนั บรุตร
จขงถยกกลลาวถขงตรงนรีร)
ปฐก 34:5-7
ยาโคบไดจ้ยรนขผ่าววผ่าผรจ้นนนนั้ ทนาการอนาจารกนบนางสาวดมีนาหค์บ อตรสาว
ของตน เวลานนนนั้ พวกบอตรชายของทผ่านอยรผ่กนบฝรงสนตวค์ทมีริ่ในนา ยาโคบจขงนรริ่งคอยจนพวกบอตรชาย
กลนบมาบจ้าน 6 ฮาโมรค์บรดาของเชเคมกก็ไปหายาโคบเพมืริ่อปรขกษากนบทผ่าน 7 เมมืริ่อพวกบอตรชายของยา
โคบไดจ้ยนร ขผ่าวนนนนั้ กก็กลนบมาจากนา ตผ่างกก็โศกเศรจ้าและโกรธยรริ่งนนกเพราะเชเคมไดจ้กระทนาความโงผ่
เขลาในพวกอรสราเอล โดยขผ่มขมืนบอตรสาวของยาโคบ ซขริ่งเปก็นการไมผ่สมควร
ยาโคบไดข้ยธินเกรีที่ยวกนับเหตรุการณรนร รีแลข้วและยนังไมลตนัดสธินอะไรจนกระทนังที่ บรุตรทนัรงหลายของ
เขากลนับมาจากฝยงสนัตวรของพวกเขา บธิดาของเชเคมจขง “ไปหายาโคบเพสือที่ ปรขกษากนับทลาน” คทาทรีที่
แปลวลา ปรขกษา (ดาบารร์) ปกตธิแลข้วแปลเปกน ‘พยดครุย’ ความยรุงล ยากกทาลนังกลอตนัวขขรนและเขายลอมหา
ทางระงนับมนัน เมสือที่ บรุตรทนัรงหลายของยาโคบไดข้ยนธิ วลาเกธิดอะไรขขรน พวกเขากก “โศกเศรข้าและโกรธยธิงที่
นนัก” ความหมายกกคสือวลา พวกเขาโกรธแคข้นมากๆ คทาทรีที่แปลวลา ความโงผ่เขลา (เนบาลาหร์) มรีความ
หมายวลา ‘ความอนัปยศอดสย’ โดยเฉพาะในเรสืที่องทรีเที่ กรีที่ยวขข้องกนับศรีลธรรม

ปฐก 34:8-12
ฮาโมรค์กก็ปรขกษากนบพวกเขาวผ่า "จรตใจเชเคมบอตรชายของเรานมีนั้
ผรกพนนรนกใครผ่บอตรสาวของทผ่านมาก ขอหญรงนนนั้นเปก็นภรรยาบอตรชายของเราเถรด 9 และเชรญพวก
ทผ่านจงทนาการสมรสกนบพวกเรา ยกบอตรสาวของทผ่านใหจ้พวกเรา และรนบบอตรสาวของเราใหจ้พวก
ทผ่าน 10 ทผ่านทนนั้งหลายจะไดจ้อยรผ่กนบพวกเรา แผผ่นดรนนมีนั้จะอยรผ่ตรงหนจ้าทผ่าน จงอาศนยเปก็นทมีริ่คจ้าขาย
และจงไดจ้สมบนตรมากในแผผ่นดรนนมีนั้" 11 เชเคมบอกบรดาและพวกพมีริ่ชายของหญรงนนนั้นวผ่า "จงเหก็นแกผ่
ขจ้าพเจจ้าเถรด และทผ่านจะเรมียกเทผ่าไร ขจ้าพเจจ้ากก็จะใหจ้ 12 ทผ่านจะเอาเงรนสรนสอดและของขวนญสนก
เทผ่าไรกก็ตามใจ ทผ่านจะเรมียกเทผ่าไร ขจ้าพเจจ้าจะใหจ้ แตผ่ขอยกหญรงนนนั้นเปก็นภรรยาขจ้าพเจจ้า "
ฮาโมรรจงข ขอใหข้ยาโคบยกดรีนาหรบรุตรสาวของเขาใหข้แตลงงานกนับบรุตรชายของตน นอกจาก
นรีร เขาเสนอใหข้คนของพวกเขาแตลงงานกนัน อาศนัยอยยดล ข้วยกนัน ททาธรุรกธิจรล วมกนัน และมาดข้วยกนัน เขายนัง
เสนอทรีที่จะจลายคลาสธินสอดตามจทานวนทรีที่ยาโคบเรรียกอรีกดข้วย
ในสล วนของฮาโมรรแลข้วเขานลาจะจรธิงใจ จากมรุมมองทรีที่ไมลนบนั ถสือพระเจข้าของเขา การ
แตลงงานจะททาใหข้เรสืที่องนรีรเปกนสธิที่งทรีที่ถยกตข้อง นอกจากนรีรในมรุมมองของเขาแลข้ว ทนัศนคตธิแบบจนับมสือกนัน
คสือทางออก ‘ใหข้เราทรุกคนมาจนับมสือกนันดรีกวลา’
ปฐก 34:13-17
ฝผ่ายบอตรชายของยาโคบกก็ตอบแกผ่เชเคมและฮาโมรค์บรดาของเชเคม
เปก็นกลออบาย เพราะเหตอเขาทนาอนาจารแกผ่นางสาวดมีนาหค์นจ้องสาวนนนนั้ จขงกลผ่าววผ่า 14 โดยบอกเขา
วผ่า "เราทนาสรริ่งนมีนั้ไมผ่ไดจ้ คมือยกนจ้องสาวของเราใหจ้แกผ่คนทมีริ่ยนงไมผ่ไดจ้เขจ้าสอ หนนตนนนนั้ เพราะจะเปก็นทมีริ่
อนบอายขายหนจ้าแกผ่เรา 15 แตผ่เราจะยอมดนงนมีนั้ ถจ้าทผ่านจะยอมเปก็นเหมมือนพวกเรา โดยใหจ้ผชจ้ร ายทอก
คนของทผ่านเขจ้าสอ หนนต 16 เราจขงจะยอมยกบอตรสาวของเราใหจ้แกผ่พวกทผ่าน และเราจะรนบบอตรสาว
ของพวกทผ่านเปก็นภรรยาของพวกเรา และเราจะอยรผ่กบน ทผ่านและจะเปก็นชนชาตรเดมียวกนน 17 แตผ่ถจ้า
ทผ่านทนนั้งหลายไมผ่ฟนงคนาเรา ไมผ่เขจ้าสอ หนนต เราจะเอาบอตรสาวของเราไปเสมีย"
ดยเหมสือนวลาฝลายบรุตรทนัรงหลายของยาโคบจะเปกนผยข้ควบครุมการเจรจาตลอรองครนัรงนรีรเสรียเอง
อยลางไรกกตาม ในความปรารถนาของพวกเขาทรีที่จะแกข้แคข้น พวกเขาจขงประพฤตธิตนัวอยลางหลอกลวง
การทรีที่พวกเขายกเรสืที่องการเขข้าสรุหนนัตมาเปกนขข้ออข้างนนัรนเปกนอรุบายมากกวลาเปกนความเชสืที่อมนันที่ พวกเขา
จขงเสนอวลาหากฮาโมรร เชเคม และผยข้ชายทรุกคนของพวกเขาจะยอมเขข้าสรุหนนัต พวกเขากกจะตกลงทรีที่
จะใหข้คนของพวกเขาแตลงงานกนับคนของอรีกฝลายและรล วมเปกนพวกเดรียวกนัน

ปฐก 34:18-19
ถจ้อยคนาของเขาเปก็นทมีริ่พอใจฮาโมรค์ และเชเคมบอตรชายของฮาโมรค์
19 หนอผ่มคนนนนนั้ ไมผ่รมีรอทมีริ่จะทนาตาม เพราะเขามมีความรนกใครผ่ในบอตรสาวของยาโคบ เขาเปก็นคนนผ่า
เคารพนนบถมือมากกวผ่าใครๆในครอบครนวของบรดา
ขข้อเสนอนรีรฟนังดยดรีในสายตาของเชเคมและฮาโมรร อนันทรีที่จรธิง เชเคม “ไมลรรีรอทรีจที่ ะททาตาม
เพราะเขามรีความรนักใครล ในบรุตรสาวของยาโคบ” วลรีทรีที่กลลาววลาเขาเปกนคนนลาเคารพนนับถสือมากกวลา
ใครๆในครอบครนัวของบธิดาอาจเกรีที่ยวขข้องกนับขข้อเทกจจรธิงทรีวที่ าล เขายธินยอมทรีที่จะแตลงงานกนับดรีนาหรทรนังๆ
ทรีที่เขาไดข้ขนสื ใจดรีนาหรไปแลข้วกกตาม
ปฐก 34:20-24
ฮาโมรค์กนบเชเคมบอตรชายจขงออกไปทมีริ่ประตรเมมือง และปรขกษากนบ
ชาวเมมืองนนนั้นวผ่า 21 "คนเหลผ่านมีนั้เปก็นมรตรกนบพวกเรา เพราะฉะนนนนั้ จงใหจ้เขาอาศนยคจ้าขายในแผผ่นดรน
นมีนั้ เพราะดรเถรด แผผ่นดรนนมีนั้กวจ้างขวางพอใหจ้เขาอยรไผ่ ดจ้ ใหจ้เรารนบบอตรสาวของเขาเปก็นภรรยาพวกเรา
และยกบอตรสาวของเราใหจ้เขา 22 เพมียงแตผ่เราทมีริ่เปก็นชายทอกคนจะยอมเขจ้าสอ หนนตเหมมือนเขา ถจ้า
ยอมกระทนาดนงนนนั้นพวกนนนนั้ จะอาศนยอยรผ่เปก็นชนชาตรเดมียวกนบเรา 23 ฝรงสนตวค์เลมียนั้ งและทรนพยค์สมบนตร
ของเขา กนบฝรงสนตวค์ทนนั้งสรนั้นของเขากก็จะเปก็นของเราดจ้วยมรใชผ่หรมือ ขอแตผ่ใหจ้เรายอมกระทนาดนงนนนั้นเขา
จะยอมอยรผ่กบน เรา" 24 บรรดาชาวเมมืองทมีริ่ออกไปจากประตรเมมืองกก็เหก็นชอบดจ้วยฮาโมรค์และเชเคม
บอตรชาย และผรจ้ชายทนนั้งปวงทมีริ่ออกไปจากประตรเมมืองกก็เขจ้าสอ หนนต
ฮาโมรรและเชเคมจขงกลนับไปและเรธิที่ม ‘ขาย’ ความคธิดนรีรใหข้แกลพวกผยข้ชายของเมสืองนนัรน สธิที่งทรีที่
พวกเขาตข้องททากกแคลใหข้ผยข้ชายทรุกคนเขข้าสรุหนนัต เหกนไดข้ชนัดวลาพวกเขามรีแรงจยงใจแฝงดข้วย ในการ
รล วมเปกนพนันธมธิตรกนับยาโคบ พวกเขากกคธิดวลาตนัวเองจะไดข้ความมนังที่ คนังที่ ของยาโคบไมลดข้วยทางใดกก
ทางหนขที่ง ดยเหมสือนวลาพวกเขามรีแรงจยงใจและแผนการทรีที่ไมลซสืที่อตรงสนักเทลาใด
ดนังนนัรน “ผยข้ชายทนัรงปวงทรีอที่ อกไปจากประตยเมสืองกกเขข้าสรุหนนัต” ความหมายกกคสือวลา ผยข้ชายทรุก
คนทรีแที่ กลพอทรีที่จะออกไปจากประตยเมสืองของตนไดข้เขข้าสรุหนนัต จะวลาไปแลข้วยาโคบและญาตธิพรีที่นข้อง
ของเขากกไมลไดข้จรธิงใจอะไรในขข้อเสนอของตน อยลางไรกกตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล การแคลเขข้า
สรุหนนัตกกไมลไดข้ททาใหข้คนฮรีไวตรเหลลานรีรเปกนประชากรของพระเจข้าแตลอยลางใด ภาพเหมสือนทรีคที่ ลข้ายๆ
กนันกกคสือ คนสมนัยนรีรทรีที่คธิดวลาการรนับบนัพตธิศมาจะททาใหข้ตนเปกนบรุตรคนหนขที่งของพระเจข้า
ปฐก 34:25-29
ครนนั้นอยรมผ่ าถขงวนนทมีริ่สาม เมมืริ่อคนเหลผ่านนนั้นกนาลนงเจก็บอยรผ่ บอตรชายสอง
คนของยาโคบชมือริ่ สรเมโอนและเลวมี เปก็นพมีชริ่ ายนางสาวดมีนาหค์ กก็ถอมื ดาบเขจ้าไปในเมมืองดจ้วยใจกลจ้า

หาญฆผ่าผรชจ้ ายในเมมืองนนนั้นเสมียสรนนั้ 26 เขาฆผ่าฮาโมรค์และเชเคมบอตรชายเสมียดจ้วยคมดาบ และพา
นางสาวดมีนาหค์ออกจากบจ้านเชเคมไปเสมีย 27 พวกบอตรชายของยาโคบเขจ้าไปตามบจ้านคนตาย และ
ปลจ้นเมมืองนนนั้น เพราะคนเหลผ่านนนนั้ ไดจ้ทนาอนาจารตผ่อนจ้องสาวของเขา 28 เขารรบเอาฝรงแกะ ฝรงวนว ฝรง
ลา และขจ้าวของทนนั้งปวงในเมมืองและในนาไป 29 เอาทรนพยค์สมบนตรทนนั้งหมดของเขาไป และจนบบอตร
ภรรยาของคนเหลผ่านนนั้นไปเปก็นเชลย และรรบของในบจ้านไปเสมียทนนั้งสรนนั้
สามวนันถนัดมา สธิเมโอนและเลวรี (พรีชที่ ายแทข้ๆสองคนของดรีนาหร) กกมายนังเชเคมและฆลาผยข้ชาย
ทรุกคน (เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล สถานทรีที่เชเคมนนัรนไมลใชล ‘เมสืองใหญล’ เพราะวลาคทาตรงนรีรแปลไดข้
ดข้วยวลา ‘เมสืองเลกก’) เมสืที่อผยข้ชายเหลลานรีรกาท ลนังพนักฟสืร นอยยแล ละเจกบแผลจากการเขข้าสรุหนนัต สธิเมโอนและ
เลวรีกแก กข้แคข้น นรีที่สสืที่อวลาขณะเดรียวกนันดรีนาหรไดข้กลายเปกนภรรยาของเชเคมแลข้วตรงทรีวที่ าล พวกเขาพา
เธอออกไปจากบข้านของเชเคม
พวกพรีนที่ ข้องทรีที่เหลสือจขงมาและปลข้นทรนัพยรคนในเมสืองนนัรน รธิบเอาฝยงสนัตวรไปพรข้อมกนับทรนัพยร
สมบนัตธิทร นังหมดของคนเหลลานนัรน และจนับภรรยาและลยกๆของพวกเขาไปเปกนเชลย พวกเขาอาจคธิด
วลาตนไดข้ททาใหข้สที่ ธิงทรีที่ผธิดกลายเปกนถยกแลข้ว อยลางไรกกตาม ในการททาเชลนนนัรน พวกเขากกไดข้ประพฤตธิ
ตนัวอยลางคธิดคดทรยศ โหดรข้ายทารรุณ และอยลางอยรุตธิธรรม การททาผธิดสองครนัรงไมลเคยททาใหข้อะไรเปกน
สธิที่งทรีที่ถยก การแกข้แคข้นมนักกลอใหข้เกธิดการททาผธิดทรีที่เลวรข้ายยธิงที่ กวลาเดธิม แนลนอนวลามนันเปกนเชลนนนัรนใน
เหตรุการณรตอนนรีร ตลอมายาโคบจะกลลาวโทษบรุตรสองคนนรีรของตนขณะทรีที่เขาใกลข้ตายอยยบล นเตรียง ดย
ปฐมกาล 49:5-7
ปฐก 34:30-31
ฝผ่ายยาโคบจขงพรดกนบสรเมโอนและเลวมีวผ่า "เจจ้าทนาใหจ้เราลนาบากใจ
โดยทนาใหจ้เราเปก็นทมีริ่เกลมียดชนงแกผ่คนแผผ่นดรนนมีนั้ คมือคนคานาอนนกนบคนเปรรสซมี เรามมีผจ้คร นนจ้อยนนก เขา
ทนนั้งหลายจะรอมกนนมาฆผ่าเราเสมีย จะทนาใหจ้เราและครอบครนวพรนาศสรนนั้ " 31 แตผ่เขาตอบวผ่า "มนนจะ
ทนากนบนจ้องสาวเราเหมมือนหญรงแพศยาไดจ้หรมือ"
บรุตรทนัรงสธิบเอกดคนของยาโคบไดข้กระททาสธิที่งตลางๆลงไปเพสือที่ ตข้องการแกข้แคข้น (แมข้วาล โยเซฟ
อาจเดกกเกธินกวลาทรีที่จะไปเขข้ารล วมดข้วยกกตาม) อยลางไรกกตาม ยาโคบกกเขข้าใจถขงผลลนัพธรทรีที่อาจเกธิดขขรน
ตามมา เขาตระหนนักวลาเขากนับพรรคพวกมรีจทานวนนข้อยขนาดไหนเมสืที่อเทรียบกนับพวกคนคานาอนันทรีที่
รายลข้อมพวกเขาอยยล คทาทรีที่แปลวลา เปก็นทมีริ่เกลมียดชนง (บาวาช) มรีความหมายวลา ‘กลายเปกนสธิที่งนลา
สะอธิดสะเอรียน’ เขากลนัววลาคนคานาอนันและคนเปรธิสซรีจะมาแกข้แคข้นและททาใหข้พวกเขาพธินาศ แมข้

กระนนัรน บรุตรทนัรงหลายทรีที่เปกนคนหนรุลมของเขากกยนังเดสือดดาลอยยใล นการยกเหตรุผลสนนับสนรุนการกระ
ททาของตน พวกเขายสืนหยนัดตลอสยข้เพสืที่อนข้องสาวของตน พวกเขาไมลยอมใหข้เธอถยกปฏธิบนัตธิราวกนับเปกน
หญธิงแพศยาคนหนขงที่ ความผธิดพลาดของพวกเขาอยยตล รงทรีกที่ ารจนัดการกนับปนัญหาดข้วยตนัวเอง เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล พวกเขาไมลไดข้ขอคทาปรขกษาจากบธิดาของตนเลย
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 35: มภีการเลล่าเรสืที่องชภีวตร ของยาโคบตล่อไป (1) ยาโคบกลนับไปยนังเบธ
เอลในขต้อ 1-15 (2) กคาเนรดของเบนยามรนและการสรทั้นชภีพของราเชลถยกบนันทซกไวต้ในขต้อ 16-26 และ
(3) การสรทั้นชภีพของอรสอนัคถยกบนันทซกไวต้ในขต้อ 27-29
ปฐก 35:1-5
พระเจจ้าตรนสแกผ่ยาโคบวผ่า "จงลอกขขนั้นแลจ้วขขนั้นไปยนงเบธเอล และ
อาศนยอยรทผ่ มีริ่นนริ่น ทนาแทผ่นทมีริ่นนริ่นบรชาพระเจจ้าผรจ้สนาแดงพระองคค์แกผ่เจจ้าเมมืริ่อเจจ้าหนมีไปจากหนจ้าเอซาวพมีริ่
ชายของเจจ้า" 2 ดนงนนนั้นยาโคบจขงบอกครอบครนวของตน และคนทนนั้งปวงทมีริ่อยรผ่ดจ้วยกนนวผ่า "จงทรนั้ง
พระตผ่างดจ้าวทมีริ่อยรผ่ทผ่ามกลางเจจ้าเสมียใหจ้หมด ชนาระตนว และเปลมีริ่ยนเครมืริ่องนอผ่งหผ่ม 3 และใหจ้พวกเราลอก
ขขนั้นแลจ้วขขนั้นไปยนงเบธเอล ทมีริ่นนริ่นขจ้าจะทนาแทผ่นบรชาแดผ่พระเจจ้า ผรจ้ทรงตอบขจ้าในวนนทมีริ่ขจ้ามมีความทอกขค์
ใจ และทรงอยรผ่กบน ขจ้าในทางทมีริ่ขจ้าไปนนนั้น " 4 คนทนนั้งหลายเอาพระตผ่างดจ้าวทนนั้งหมดทมีริ่มมีอยรผ่ กนบตอจ้มหรทมีริ่หร
ของเขามาใหจ้ยาโคบ ยาโคบกก็ซผ่อนไวจ้ใตจ้ตจ้นโออ๊กทมีริ่อยรผ่ใกลจ้เมมืองเชเคม 5 พวกเขากก็ยกเดรนไป เมมือง
ตผ่างๆทมีริ่อยรผ่รอบขจ้างตผ่างมมีความเกรงกลนวพระเจจ้า ชาวเมมืองจขงมรไดจ้ไลผ่ตามบรรดาบอตรชายของยา
โคบ
พระหนัตถรทรีที่ปกปข้องดยแลของพระเจข้าปรากฏชนัดเจนอรีกครนัรง พระเจข้าทรงทราบวลายาโคบกนับ
ครอบครนัวของเขาตกอยยใล นอนันตราย ดนังนนัรน พระองครไมลเพรียงสนังที่ ใหข้ยาโคบออกเดธินทางเทลานนัรน แตล
พระองครยงนั ทรงจนัดเตรรียมโดยการททาใหข้คนคานาอนันพวกอสืที่นๆเกรงกลนัวพวกเขาอรีกดข้วย
พระเจข้าจขงตรนัส (ในรยปแบบทรีที่ไมลไดข้ถยกระบรุไวข้เจาะจง) แกลยาโคบและสนังที่ เขาใหข้กลนับไปทาง
ทธิศใตข้จากเชเคมไปยนังเบธเอลและอาศนัยอยยทล รีที่นนันที่ ดนังนนัรน ยาโคบจขงจนัดการททาสธิที่งตลางๆเพสือที่ ททาใหข้
ครอบครนัวของเขามรีความเปกนระเบรียบฝลายวธิญญาณ เขาสนังที่ ครอบครนัวของเขาวลา (1) “จงทธิรงพระ
ตลางดข้าวทรีที่อยยทล ลามกลางเจข้าเสรียใหข้หมด (2) ชทาระตนัว และ (3) เปลรีที่ยนเครสือที่ งนรุลงหลม” เหกนไดข้ชนัดวลา
อธิทธธิพลของคนคานาอนันไดข้นทาการกราบไหวข้รปย เคารพเขข้ามาในครอบครนัวของยาโคบแลข้ว นนั นที่
ไมลใชลเรสือที่ งแปลกประหลาดอะไรเหกนไดข้จากเรสืที่องของราเชลและการทรีที่นางขโมยรยปเคารพของ

บธิดามา วลรีทพรีที่ ยดถขงการชทาระตนัวนนัรนนลาจะเกรีที่ยวขข้องกนับพธิธรีลข้างชทาระเพราะมรีคทาสนังที่ ใหข้สวมใสล เสสืรอผข้า
สะอาด ยาโคบรยวข้ าล พวกเขากทาลนังมรุลงหนข้ากลนับไปยนังเบธเอล ซขที่งเปกนพระนธิเวศของพระเจข้า
ดข้วยเหตรุนร รี เขาจขงสนังที่ ใหข้ครอบครนัวของตนจนัดการตนัวเองใหข้เหมาะสมทนัรงในดข้านฝลาย
วธิญญาณและภาพลนักษณรภายนอก นอกจากนรีร ยาโคบกลลาววลาเขาตนัรงใจวลาจะททาแทลนบยชาแทลนหนขที่ง
ถวายแดลพระเจข้า นลาสนใจตรงทรีที่วาล เมสือที่ ครอบครนัวของเขาใหข้พระตลางดข้าวและตรุข้มหยแกลเขา “ยาโคบกก
ซลอนไวข้ใตข้ตข้นโอบ๊กทรีที่อยยใล กลข้เมสืองเชเคม”
ขณะทรีที่พวกเขาเดธินทางลงใตข้ไปยนังเบธเอล “เมสืองตลางๆทรีที่อยยรล อบขข้างตลางมรีความเกรงกลนัว
พระเจข้า ชาวเมสืองจขงมธิไดข้ไลลตามบรรดาบรุตรชายของยาโคบ” คทาทรีที่แปลวลา ความเกรงกลนว (ชรท
ทาหร์) มรีความหมายวลาความเกรงกลนัว พระเจข้าทรงใสล ความเกรงกลนัวองครพระผยข้เปกนเจข้าไวข้ในหนัวใจ
ของคนเหลลานนัรนทรีที่อาจหาทางแกข้แคข้นยาโคบ
ปฐก 35:6-7
ดนงนนนั้นยาโคบมาถขงตนาบลลรส คมือเบธเอล ซขงริ่ อยรใผ่ นแผผ่นดรนคานาอนน
ทนนั้งตนวเขาและทอกคนทมีริ่อยรผ่กนบเขา 7 ทมีริ่นนริ่นยาโคบสรจ้างแทผ่นบรชาไวจ้ และเรมียกตนาบลนนนั้นวผ่าเอลเบธเอล
เหตอวผ่าทมีริ่นนริ่นพระเจจ้าทรงสนาแดงพระองคค์แกผ่ยาโคบ เมมืริ่อครนนั้งยาโคบหนมีไปจากหนจ้าพมีริ่ชาย
ยาโคบและครอบครนัวจขงมายนังลยสซขที่งเปกนชสืที่อภาษาคานาอนันของสถานทรีที่ๆยาโคบเรรียกวลา
เบธเอล ทรีที่นนันที่ เขาสรข้าง “แทลนบยชาไวข้ และเรรียกตทาบลนนัรนวลาเอลเบธเอล” ซขที่งททาใหข้เรานขกยข้อนไป
ถขงตอนทรีพที่ ระเจข้าทรงปรากฏแกลเขาตอนทรีที่เขาหนรีมาจากเอซาวเมสืที่อหลายปรีกลอนหนข้า คทาวลา เอลเบธ
เอล มรีความหมายตรงตนัววลา ‘พระเจข้าแหลงเบธเอล’ หรสือ ‘พระเจข้าแหลงพระนธิเวศของพระเจข้า’
ปฐก 35:8
ฝผ่ายพมีริ่เลมีนั้ยงของนางเรเบคารค์ ชมือริ่ เดโบราหค์กก็ถขงแกผ่ความตาย เขาฝนง
ศพไวจ้ใตจ้ตจ้นโออ๊กใตจ้เบธเอล เขาเรมียกตจ้นไมจ้นนนั้นวผ่า อนลโลนบาครท ทรีที่นนันที่ เดโบราหร พรีเที่ ลรีรยงของเรเบคาหร
กกสร นธิ ชรีพ แมข้วาล มธิไดข้ถยกระบรุชสืที่อไวข้ นรีที่นลาจะเปกนพรีที่เลรีรยงคนทรีที่ถยกสล งมาพรข้อมกนับเรเบคาหรตอนทรีที่เธอมา
เปกนภรรยาของอธิสอนัค ดย ปฐมกาล 24:59 นางถยกฝนังไวข้ทรีที่เบธเอล ตข้นโอบ๊กทรีที่นางถยกฝนังไวข้ขข้างใตข้ถยก
เรรียกวลา อนัลโลนบาคยท ซขที่งหมายความวลา ‘ตข้นโอบ๊กแหลงการรทที่าไหข้’ (นลาสนใจตรงทรีวที่ าล พรีที่เลรีรยงของ
เรเบคาหรขณะนนัรนกทาลนังอาศนัยอยยทล รีที่เบธเอลโดยอาจอยยกล บนั ยาโคบหรสือไมลนางกกอยยตล ามลทาพนัง ตลอมา
ในบทนรีร (ขข้อ 27) มรีระบรุไวข้วาล ยาโคบมาหาอธิสอนัคบธิดาของตนกลอนทรีที่เขาสธิรนชรีพทรีที่เฮโบรน ทรีนที่ ลา
สนใจอรีกกกคสือขข้อเทกจจรธิงทรีวที่ าล ไมลมรีบนันทขกเกรีที่ยวกนับการสธิรนชรีพของเรเบคาหรในพระคนัมภรีรรเลย)

ปฐก 35:9-15
เมมืริ่อยาโคบออกจากปนดดานอารนมพระเจจ้ากก็ทรงสนาแดงพระองคค์แกผ่
ยาโคบอมีก และทรงอวยพรเขา 10 พระเจจ้าตรนสแกผ่เขาวผ่า "เจจ้ามมีชมืริ่อวผ่ายาโคบ เขาจะไมผ่เรมียกเจจ้าวผ่า
ยาโคบตผ่อไปแตผ่จะมมีชมืริ่อวผ่าอรสราเอล" ดนงนนนั้นพระองคค์จขงเรมียกเขาวผ่า อรสราเอล 11 พระเจจ้าตรนสแกผ่
เขาวผ่า "เราเปก็นพระเจจ้าผรจ้ทรงมหรทธรฤทธรธิ์ เจจ้าจงเกรดผรจ้คนทวมีมากขขนนั้ ประชาชาตรหนขริ่งและหลาย
ประชาชาตรจะเกรดมาจากเจจ้า กษนตรรยค์หลายองคค์จะออกมาจากบนนนั้ เอวของเจจ้า 12 แผผ่นดรนทมีริ่เราใหจ้
แกผ่อนบราฮนมและอรสอนคแลจ้วเราจะใหจ้แกผ่เจจ้า และเราจะใหจ้แผผ่นดรนนมีแนั้ กผ่เชมืนั้อสายของเจจ้าทมีริ่มาภายหลนง
เจจ้า" 13 พระเจจ้าเสดก็จขขนั้นไปจากยาโคบ ณ ทมีริ่ทมีริ่พระองคค์ตรนสแกผ่เขา 14 ยาโคบกก็ปนกเสาสนาคนญไวจ้ทมีริ่
นนริ่นทมีริ่พระองคค์ตรนสแกผ่ตน เปก็นเสาหรน เขากก็เอาเครมืริ่องดมืริ่มบรชาเทลงบนเสา และเทนนนั้ามนนบนนนนนั้
15 ยาโคบเรมียกตนาบลทมีริ่พระเจจ้าตรนสแกผ่ตนวผ่า เบธเอล
วลรีทรีที่บอกวลาพระเจข้าทรงปรากฏแกลยาโคบอรีกครนัรง “เมสือที่ ยาโคบออกจากปนัดดานอารนัม” สสืที่อ
วลาเขากลนับไปทรีที่นนันที่ อยลางไรกกตาม สล วนทรีที่เหลสือของบรธิบทไมลไดข้ดยเหมสือนจะสนนับสนรุนความคธิดดนัง
กลลาวเลย ความหมายทรีที่สทาคนัญกวลากกคสือวลา พระเจข้าทรงปรากฏแกลเขาอภีกครนังทั้ เหมสือนตอนทรีที่เขาออก
เดธินทางมาจากลาบนัน นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีที่พระเจข้าทรงยสืนยนันวลาชสืที่อของเขาจะถยกเปลรีที่ยนเปกนอธิสราเอล
เหมสือนทรีพที่ ระองครไดข้บอกเขาแลข้วในปฐมกาล 32:28
พระเจข้าทรงกลลาวซทรา ทรงยสืนยนันอรีกหน และใหข้รายละเอรียดเพธิมที่ เตธิมเกรีที่ยวกนับพนันธสนัญญา
ของพระองครทรีที่ทรงททาไวข้กบนั ยาโคบผลานทางอนับราฮนัม คทาสนังที่ ทรีที่ใหข้เขาเกธิดผยข้คนทวรีมากขขรนอาจเปกนคทา
สนังที่ ทรีที่ใหข้ยาโคบมรีบรุตรชายคนสรุดทข้ายซขงที่ เขากกมรีในไมลชข้าจรธิงๆ วลรีทรีที่กลลาววลาเชสืรอสายของเขาจะกลาย
เปกน “หลายประชาชาตธิ” อาจหมายถขงชนสธิบสองตระกยลซขที่งจะเกธิดมาจากบรุตรเหลลานนัรนของเขา มนัน
อาจสสืที่อความหมายฝลายวธิญญาณดข้วยในประชาชาตธิทรนังหลายทรีที่เปกนคนตลางชาตธิซขที่งสนักวนันหนขที่งจะเปกน
สล วนหนขงที่ ของเชสืรอสายของอนับราฮนัมในพระครธิสตร
แนลนอนวลากษนัตรธิยรหลายองครมาจากบนัรนเอวของเขา ไมลใชลแคลซาอยลและราชวงศรของดาวธิด
เทลานนัรน แตลทรีที่สทาคนัญยธิงที่ กวลากกคสือพระครธิสตรดข้วย พระเจข้าทรงยสืนยนันพนันธสนัญญาของพระองครอรีกครนัรง
ทรีที่จะยกแผลนดธินนนัรนทรีที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัม อธิสอนัค และยาโคบและเชสืรอสายของเขา
อรีกครนัรงทรีที่พระสนัญญานนัรนไมลเคยถยกเพธิกถอนเลย มนันจะไมลมรีวนันถยกเพธิกถอนดข้วย มนันเปกนพระสนัญญา
นธิรนนั ดรร

หลนังจากทรีที่พระเจข้า “เสดกจขขรนไปจากยาโคบ ณ ทรีที่ทรีที่พระองครตรนัสแกลเขา” ยาโคบจขงตนัรงเสา
หธินตข้นหนขงที่ ขขรน เขาถวายเครสือที่ งดสืมที่ บยชาและเทนทรามนัน (มะกอก) บนเสานนัรน เครสือที่ งบยชาเหลลานรีรไมลไดข้
ถยกบรรยายเพธิมที่ เตธิมอรีก แตลอาจมรีลนักษณะคลข้ายกนับเครสืที่องดสืมที่ บยชาทรีที่ถยกกทาหนดไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิ
ของโมเสส ไมลวาล กรณรีใด พวกมนันเปกนวธิธรีหนขที่งในการนมนัสการพระเจข้า นอกจากนรีรเขา “เรรียกตทาบล
ทรีที่พระเจข้าตรนัสแกลตนวลา เบธเอล”
ปฐก 35:16-20
เขาทนนั้งหลายไปจากเบธเอลใกลจ้จะถขงเอฟราธาหค์ นางราเชลจะ
คลอดบอตรกก็เจก็บครรภค์นกน 17 ตผ่อมาขณะทมีริ่นางเจก็บครรภค์นนก หญรงผดองครรภค์บอกนางวผ่า "อยผ่า
กลนว ทผ่านจะไดจ้บอตรชายคนนมีนั้ดวจ้ ย" 18 อยรมผ่ าเมมืริ่อชมีวรตใกลจ้ดบน (เพราะนางถขงแกผ่ความตาย) นาง
เรมียกบอตรนนนั้นวผ่า เบนโอนมี แตผ่บรดาเรมียกเขาวผ่า เบนยามรน 19 นางราเชลกก็สนรนั้ ชมีวรต เขาฝนงศพไวจ้รรม
ทางทมีริ่จะไปบจ้านเอฟราธาหค์ซขริ่งคมือเบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสาหรนปนกไวจ้ ณ ทมีริ่ฝนงศพซขงริ่ เปก็นเสาหรน
ณ ทมีริ่ฝงน ศพนางราเชลจนทอกวนนนมีนั้
หลนังจากไปจากเบธเอลแลข้ว ยาโคบกกเดธินทางไปยนังเอฟราธาหร (หรสือเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อ
เบธเลเฮม) และทรีที่นนันที่ ราเชลกกเจกบทข้องใกลข้คลอด ในการคลอดบรุตรชายคนทรีสที่ องของนาง (บรุตร
ชายคนทรีที่สธิบสองของยาโคบ) นางกกสร นธิ ชรีวตธิ กลอนทรีที่จะสธิรนใจ นางตนัรงชสืที่อเขาวลาเบนโอนภี ซขที่งมรีความ
หมายตรงตนัววลา ‘บรุตรชายแหลงความโศกเศรข้าของฉนัน’
อยลางไรกกตาม ยาโคบตนัรงชสืที่อเขาใหมลวาล เบนยามรน ซขที่งแปลวลา ‘บรุตรชายแหลงมสือขวาของเรา’
เขาเปกนนข้องชายแทข้ๆของโยเซฟและแนลนอนวลาเขาเปกนทรีที่รนักของยาโคบในยามทรีที่เขาแกลชราหลนัง
จากทรีที่เสรียนางราเชลภรรยาคนโปรดของเขาไป (เราควรหมายเหตรุไวข้อรีกวลาเบนยามธินเกธิดมาหลนัง
จากทรีที่บธิดาของเขาไดข้หนนั กลนับมาหาพระเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจของเขาใน 32:9-11 เขาพรข้อมกนับโยเซฟพรีที่
ชายไมลไดข้รลวมททาสธิที่งชนัวที่ รข้ายกนับพรีชที่ ายอรีกสธิบคนของพวกเขา เมสืที่อพลอคนหนขที่งกลนับใจมาหาพระเจข้า
อยลางแทข้จรธิง มนันกกจะสล งผลอยลางมากตลอการทรีที่ลยกๆของเขาจะโตมาเปกนคนแบบไหน
ยาโคบจขงฝนังราเชลไวข้ทรีที่เบธเลเฮมและตนัรงอนรุสรณรสทาคนัญเพสือที่ เปกนทรีรที่ ะลขกถขงนางไวข้ทรีที่นนันที่
(ชสืที่อ เบธเลเฮม มรีความหมายตรงตนัววลาบข้านขนมปนัง)
ปฐก 35:21-22
อรสราเอลกก็ยกเดรนตผ่อไปอมีกไปตนนั้งเตก็นทค์อยรผ่เลยหอคอยแหผ่งเอเดอรค์
22 อยรผ่มาเมมืริ่ออรสราเอลอาศนยอยรทผ่ มีริ่แผผ่นดรนนนนั้น รร เบนไปนอนกนบนางบรลฮาหค์ ภรรยานจ้อยของบรดา
อรสราเอลกก็ไดจ้ยนร เรมืริ่องนมีนั้ ฝผ่ายบอตรชายของยาโคบมมีสบร สองคน

การเดธินทางไปยนังเอเดอรค์ ทรีที่วาล นรีรเปกนระยะทางสนัรนๆ มนันเปกนหอคอยของคนเลรีรยงแกะซขที่งอยยล
ใกลข้กบนั เบธเลเฮม (บางคนเชสืที่อวลามนันเปกนทรีที่ๆพวกคนเลรีรยงแกะกทาลนังเฝข้าฝยงแกะของตนอยยตล อนกลาง
คสืนตอนทรีที่พระเยซยทรงประสยตธิ) ขณะทรีที่อาศนัยอยยใล นบรธิเวณใกลข้เครียงกนับเบธเลเฮม รยเบนกกเขข้าไป
หลนับนอนกนับนางบธิลฮาหร นางเปกนสาวใชข้ของราเชลผยข้ใหข้กาท เนธิดบรุตรหลายคนแกลยาโคบ ความ
บาปนรีรเปกนสธิที่งทรีที่นลาสะอธิดสะเอรียนทรีที่ไมลตลางกนับความบาปของการเอาภรรยาของบธิดามาเปกนของตน
ใน 1 โครธินธร 5 ความบาปในลนักษณะเชลนนนัรนไมลเคยถยกปธิดบนังไวข้ไดข้นาน เรสืที่องจะแดงขขรนมาเสมอ
ดนังทรีมที่ รีกลลาวไวข้วาล “อธิสราเอลกกไดข้ยธินเรสือที่ งนรีร” ไมลมรีบนันทขกเกรีที่ยวกนับการเผชธิญหนข้ากนันระหวลางเขากนับ
รยเบนวลาดข้วยเรสือที่ งสนัมพนันธรสวาทนรีร อยลางไรกกตาม 1 พงศาวดาร 5:1 กลลาววลาเพราะเหตรุนร รีรยเบนจขง
สยญเสรียสธิทธธิบรุตรหนัวปรีของตนไป นอกจากนรีร ขณะทรีที่นอนรอความตายอยยล บธิดาของเขากกกลลาวถขงรย
เบนวลา “เจข้าไมลมนนั ที่ คงเหมสือนดนังที่ นทรา จขงเปกนยอดไมลไดข้ ดข้วยเจข้าลลวงเขข้าไปถขงทรีที่นอนบธิดาของเจข้า เจข้า
ททาใหข้ทรีที่นอนนนัรนเปกนมลทธิน” (ปฐมกาล 49:4)
ปฐก 35:23-26
บอตรชายของนางเลอาหค์ชมืริ่อ รร เบน เปก็นบอตรหนวปมีของยาโคบ สรเม
โอน เลวมี ยรดาหค์ อรสสาคารค์และเศบรลอน 24 บอตรชายของนางราเชลชมือริ่ โยเซฟ และเบนยามรน
25 บอตรชายของนางบรลฮาหค์ สาวใชจ้ของนางราเชลชมือริ่ ดาน และนนฟทาลมี 26 บอตรชายของนางศรลป
าหค์ สาวใชจ้ของนางเลอาหค์ชมืริ่อ กาด และอาเชอรค์ คนเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของยาโคบ ซขงริ่ เกรดทมีริ่ปนด
ดานอารนม
สรรุปยลอเกรีที่ยวกนับบรุตรเหลลานนัรนของยาโคบถยกกลลาวถขงตรงนรีร เลอาหรใหข้กาท เนธิดรยเบน สธิเมโอน
เลวรี ยยดาหร อธิสสาคารร และเศบรุลรุน นางราเชลใหข้กาท เนธิดโยเซฟ และเบนยามธิน นางบธิลฮาหร สาวใชข้
ของนางราเชลใหข้กาท เนธิดดาน และนนัฟทาลรี นางศธิลปาหร สาวใชข้ของนางเลอาหรใหข้กาท เนธิดกาด และ
อาเชอรร ทรุกคนยกเวข้นเบนยามธินลข้วนเกธิดทรีที่ปนัดดานอารนัม
ปฐก 35:27-29
ฝผ่ายยาโคบกลนบมาหาอรสอนคบรดาของตนทมีริ่มนมเร คมือทมีริ่เมมืองอารบา
คมือเฮโบรน ทมีริ่อนบราฮนมและอรสอนคเคยอาศนยกผ่อน 28 อรสอนคมมีอายอหนขริ่งรจ้อยแปดสรบปมี 29 อรสอนคกก็
สรนนั้ ลมหายใจ ทผ่านชราและแกผ่หงผ่อมมากเมมืริ่อสรนั้นชมีวรต และไปอยรผ่รวผ่ มบรรพบอรอษของทผ่าน เอซาว
และยาโคบบอตรชายของตนกก็นนาทผ่านไปฝนงเสมีย
มรีบนันทขกไวข้วาล ยาโคบมาหาบธิดาของตนในขณะทรีที่เขาใกลข้ตาย (เปกนไปไดข้ทรีที่วาล เขาไปเยรีที่ยม
บธิดาเปกนบางครนัรงบางคราวขณะกลนับไปทรีที่แผลนดธินนนัรน แตลมรีกลลาวถขงไวข้ตรงนรีรแคลครนัรงเดรียว อธิสอนัคใชข้

เวลาบนัรนปลายชรีวธิตในเฮโบรนซขที่งเปกนทรีที่รจยข้ นักในชสืที่อมนัมเร และคธิรยาทอารบาดข้วย ทรีที่นรนั นอธิสอนัคสธิรน
ชรีวธิตเมสือที่ อายรุไดข้ 180 ปรี เขา “สธิรนลมหายใจ ทลานชราและแกลหงลอมมากเมสืที่อสธิรนชรีวธิต และไปอยยรล ล วม
บรรพบรุรรุษของทลาน” เหกนไดข้ชนัดวลามรีคนไปแจข้งขลาวแกลเอซาวกลอนทรีที่บธิดาเขาจะสธิรนใจเพราะวลาเขา
ไดข้มารล วมกนับยาโคบในการฝนังศพบธิดาของตน อรีกครนัรงทรีที่ไมลมรีการเอลยถขงการสธิรนชรีพของเรเบคาหรซขที่ง
เหกนไดข้ชนัดวลาไดข้สร ธินชรีพไปแลข้วกลอนหนข้านรีร
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 36: บทนภีทั้ใหต้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับพงศร์พนันธจุร์ของครอบครนัวของเอ
ซาว ภรรยาทนังทั้ หลายและบรรดาบจุตรของเขาทภีที่เขาพากนันยต้ายไปยนังเสอภีรใร์ นขต้อ 1-10 เชสืทั้อสายของ
บจุตรหลานของเขา ผยต้เปป็นเจต้านายในแผล่นดรนเอโดมในขต้อ 11-19 หลนังจากนนัทั้นมภีการแทรกพงศร์พนนั ธจุร์
ของเสอภีรร์คนโฮรภี ผยต้ซซที่งเอซาวแตล่งงานเขต้ากนับครอบครนัวของเขา และพงศร์พนันธจุร์บจุตรทนัทั้งหลายของ
เขา และพวกเจต้านายทภีอที่ ยยล่ทล่ามกลางพวกเขาในขต้อ 20-30 จากนนัทั้นตามมาดต้วยรายชสืที่อกษนัตรรยทร์ นัทั้ง
หลายแหล่งเอโดมในขต้อ 31-39 บทนภีทั้ปรดทต้ายดต้วยการเลล่าสนัทั้นๆเกภีที่ยวกนับพวกเจต้านายของเอซาว ตาม
ครอบครนัวของพวกเขาในขต้อ 40-43 เหตจุผลทภีที่ตต้องมภีบนนั ทซกอยล่างละเอภียดเกภีที่ยวกนับคนเหลล่านภีทั้ซซที่งไมล่
ไดต้อยยล่ในเชสืทั้อสายของพระครรสตร์และไมล่ไดต้ถยกกลล่าวถซงในเรสืที่องการดคาเนรนตามทางของพระเจต้าของ
พวกเขานล่าจะเปป็นไดต้วล่า พวกเขาเปป็นลยกหลานของอรสอนัค ดนังนนัทั้นพวกเขาจซงเปป็นเชสืทั้อสายของอนับรา
ฮนัม
ปฐก 36:1-10
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์พนนธอค์ของเอซาวคมือเอโดม 2 เอซาวไดจ้หญรงคนคา
นาอนนมาเปก็นภรรยา คมืออาดาหค์บอตรสาวเอโลนคนฮรตไทตค์ และโอโฮลมีบามาหค์ บอตรสาวอานาหค์ผจ้ร
เปก็นบอตรสาวศรเบโอนคนฮมีไวตค์ 3 กนบบาเสมนท บอตรสาวอรชมาเอลเปก็นนจ้องสาวของเนบาโยท 4 ฝผ่าย
นางอาดาหค์คลอดบอตรใหจ้เอซาวชมือริ่ เอลมีฟนส นางบาเสมนทคลอดบอตรชมืริ่อเรอรเอล 5 และนางโอโฮลมีบา
มาหค์คลอดบอตรชมือริ่ เยอรช ยาลาม และโคราหค์ คนเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของเอซาวทมีริ่เกรดในแผผ่นดรนคา
นาอนน 6 เอซาวพาภรรยาบอตรชายหญรงและคนทนนั้งปวงในครอบครนวของตน กนบฝรงสนตวค์ บรรดา
สนตวค์ใชจ้งาน และทรนพยค์สรริ่งของทนนั้งหมดทมีริ่ไดจ้มาในแผผ่นดรนคานาอนน หนนจากหนจ้ายาโคบนจ้องชายไป
ทมีริ่เมมืองอมืริ่น 7 เพราะทรนพยค์สมบนตรของทนนั้งสองมมีมาก จะอยรผ่ดจ้วยกนนมรไดจ้ ดรนแดนทมีริ่เขาอาศนยนนนนั้ ไมผ่
พอใหจ้เขาเลมีนั้ยงฝรงสนตวค์ 8 เอซาวจขงไปอยรใผ่ นถรนริ่ เทมือกเขาเสอมีรค์ เอซาวคมือเอโดม 9 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นพงศค์
พนนธอขค์ องเอซาว บรดาคนเอโดม ชาวเมมืองเทมือกเขาเสอมีรค์ 10 ชมืริ่อบอตรชายของเอซาว คมือเอลมีฟนสบอตร
ชายนางอาดาหค์ ภรรยาเอซาว เรอรเอลบอตรชายนางบาเสมนท ภรรยาเอซาว

ลยกหลานของเอซาวถยกกลลาวถขงตรงนรีร ดยคทาอธธิบายจาก 26:34 เกรีที่ยวกนับชสืที่อตลางๆของเหลลา
ภรรยาของเขา ถธิที่นอาศนัยหลนักๆของเขาคสือในภยเขาเสอรีรรซขที่งอยยทล างใตข้และตะวนันออกของทะเลตาย
และจะตรงกนับประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน มรีการกลลาวไวข้ดวข้ ยวลาเอซาวและเอโดมเปกนคนๆ
เดรียวกนัน
ปฐก 36:11-19
ฝผ่ายบอตรชายของเอลมีฟนสชมือริ่ เทมาน โอมารค์ เศโฟ กาทาม และเคนนส
12 ทรมนาเปก็นภรรยานจ้อยของเอลมีฟนสบอตรชายเอซาว นางคลอดบอตรใหจ้เอลมีฟสน ชมืริ่ออามาเลข คน
เหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของอาดาหค์ภรรยาเอซาว 13 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรชายของเรอรเอล คมือนาหาท เศราหค์ ชนมมาหค์ และมรสซาหค์ คนเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของบาเสมนทภรรยาของเอซาว 14 ตผ่อไปนมีนั้เปก็น
บอตรชายภรรยาของเอซาว คมือนางโอโฮลมีบามาหค์ บอตรสาวของอานาหค์ผเจ้ร ปก็นบอตรสาวศรเบโอน นาง
คลอดบอตรใหจ้เอซาวชมือริ่ เยอรช ยาลาม และโคราหค์ 15 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นเจจ้านายในบรรดาบอตรชายของเอ
ซาว บรรดาบอตรชายของเอลมีฟนส บอตรชายหนวปมีของเอซาว คมือเจจ้านายเทมาน เจจ้านายโอมารค์ เจจ้า
นายเศโฟ เจจ้านายเคนนส 16 เจจ้านายโคราหค์ เจจ้านายกาทาม เจจ้านายอามาเลข คนเหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้านาย
ของเอลมีฟนสในแผผ่นดรนเอโดม พวกเขาเปก็นลรกหลานของนางอาดาหค์ 17 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรชายของ
เรอรเอลผรจ้เปก็นบอตรชายของเอซาว คมือเจจ้านายนาหาท เจจ้านายเศ-ราหค์ เจจ้านายชนมมาหค์และเจจ้านาย
มรสซาหค์ คนเหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้านายของเรอรเอลในแผผ่นดรนเอโดม พวกเขาเปก็นลรกหลานของนางบาเส
มนทภรรยาของเอซาว 18 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรชายของนางโอโฮลมีบามาหค์ภรรยาของเอซาว คมือเจจ้านาย
เยอรช เจจ้านายยาลาม และเจจ้านายโคราหค์ คนเหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้านายเกรดจากนางโอโฮลมีบามาหค์บอตรสาว
ของอานาหค์ ภรรยาเอซาว 19 คนเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของเอซาวคมือเอโดมและคนเหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้า
นายของเขา
ขข้อความตรงนรีรมรีบนันทขกเพธิมที่ เตธิมเกรีที่ยวกนับบรุตรชายทนัรงหลายของเขาและบรุตรทนัรงหลายของคน
เหลลานนัรนผยข้ซขที่งกลายเปกนทรีที่รยข้จนักในชสืที่อ dukes (นนันที่ คสือ เจข้านาย) หรสือหนัวหนข้าครอบครนัว ทรีที่นลาหมายเหตรุ
ไวข้ในรายชสืที่อนรีรกคก สือ อามาเลข ซขที่งคนอามาเลขกกเกธิดมาจากเขา
ปฐก 36:20-30
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรชายของเสอมีรคค์ นโฮรมี ชาวแผผ่นดรนนนนั้นคมือโลทาน
โชบาล ศรเบโอน อานาหค์ 21 ดมีโชน เอเซอรค์และดมีชาน คนเหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้านายของคนโฮรมี ผรจ้เปก็นบอตร
ของเสอมีรใค์ นแผผ่นดรนเอโดม 22 บอตรชายโลทานชมืริ่อโฮรมีและเฮมาน และนจ้องสาวของโลทานชมืริ่อทรม
นา 23 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรของโชบาล คมืออนลวาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนนม 24 ตผ่อไปนมีนั้เปก็น

บอตรของศรเบโอนคมืออนยยาหค์ และอานาหค์ อานาหค์นนนนั้ เปก็นผรจ้ทมีริ่ไดจ้พบฝรงลผ่อในถรนริ่ ทอรกนนดาร เมมืริ่อเลมีนั้ยง
ฝรงลาของศรเบโอนบรดาของเขา 25 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรของอานาหค์ คมือดมีโชน และโอโฮลมีบามาหค์ผจ้เร ปก็น
บอตรสาวของอานาหค์ 26 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรของดมีโชน คมือเฮมดาน เอชบาน อรธราน และเคราน
27 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรของเอเซอรค์ คมือบรลฮาน ศาวาน และอาขาน 28 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นบอตรของดมีชาน คมือ
อรศและอารนน 29 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นเจจ้านายของคนโฮรมี คมือเจจ้านายโลทาน เจจ้านายโชบาล เจจ้านายศรเบ
โอน เจจ้านายอานาหค์ 30 เจจ้านายดมีโชน เจจ้านายเอเซอรค์ เจจ้านายดมีชาน คนเหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้านายของ
คนโฮรมีตามพวกเจจ้านายของเขาในแผผ่นดรนเสอมีรค์
มรีรายชสืที่อบรุตรทนัรงหลายของเสอรีรคร นโฮรรีผยข้ซขที่งลยกหลานของเอซาวไดข้แตลงงานดข้วย เชลน
เดรียวกนัน บางคนในพวกเขากกถยกเรรียกวลาเปกนเจข้านายดข้วย
ปฐก 36:31-39
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นกษนตรรยทค์ มีริ่ครอบครองในแผผ่นดรนเอโดม กผ่อนทมีริ่คน
อรสราเอลมมีกษนตรรยค์ครอบครอง 32 เบลาบอตรชายเบโอรค์ครอบครองในเอโดม เมมืองหลวงของทผ่าน
ชมืริ่อดรนฮาบาหค์ 33 เมมืริ่อเบลาสรนั้นพระชนมค์แลจ้ว โยบนบบอตรชายเศ-ราหค์ชาวเมมืองโบสราหค์ขนขนั้ ครอบ
ครองแทน 34 เมมืริ่อโยบนบสรนั้นพระชนมค์แลจ้ว หอชามชาวแผผ่นดรนของคนเทมานขขนั้นครอบครองแทน
35 เมมืริ่อหอชามสรนั้นพระชนมค์แลจ้ว ฮาดนดบอตรชายของเบดนดผรจ้รบชนะคนมมีเดมียนในทอผ่งแหผ่งโมอนบขขนนั้
ครอบครองแทน เมมืองหลวงของทผ่านชมืริ่ออาวมีท 36 เมมืริ่อฮาดนดสรนั้นพระชนมค์แลจ้ว สนมลาหค์ชาวเมมือ
งมนสเรคาหค์ขขนั้นครอบครองแทน 37 เมมืริ่อสนมลาหค์สนรนั้ พระชนมค์แลจ้ว ซาอรลชาวเมมืองเรโหโบทอยรผ่ทมีริ่
แมผ่นนนั้าขขนั้นครอบครองแทน 38 เมมืริ่อซาอรลสรนนั้ พระชนมค์แลจ้ว บาอนลฮานนนบอตรชายอนคโบรค์ขขนั้นครอบ
ครองแทน 39 เมมืริ่อบาอนลฮานนนบอตรชายอนคโบรค์สนรนั้ พระชนมค์แลจ้ว ฮาดารค์ขนขนั้ ครอบครองแทน เมมือง
หลวงของทผ่านชมืริ่อปาอร และมเหสมีของทผ่านมมีพระนามวผ่า เมเหทาเบล ธรดาของมนทเรด ธรดาของเม
ซาหนบ
พงศรพนันธรุรของเอซาวระบรุรายชสืที่อตลอไปของคนเหลลานนัรนทรีที่ตลอมากลายเปกนกษนัตรธิยรตลางๆของ
เอโดมกลอนมรีการสถาปนาราชวงศรในอธิสราเอล
ปฐก 36:40-43
ตผ่อไปนมีนั้เปก็นชมืริ่อเจจ้านายของเอซาว ตามครอบครนว ตามทมีริ่ ตามชมืริ่อ
คมือเจจ้านายทรมนา เจจ้านายอนลวาหค์ เจจ้านายเยเธท 41 เจจ้านายโอโฮลมีบามาหค์ เจจ้านายเอลาหค์ เจจ้านายปร
โนน 42 เจจ้านายเคนนส เจจ้านายเทมาน เจจ้านายมรบซารค์ 43 เจจ้านายมนกดมีเอล และเจจ้านายอรราม คน

เหลผ่านมีนั้เปก็นเจจ้านายของเอโดม คมือเอซาวบรดาของคนเอโดม ตามทมีริ่อยรผ่ของทผ่าน ในแผผ่นดรนทมีริ่เปก็น
กรรมสรทธรธิ์ของทผ่าน
บทนรีรปธิดทข้ายดข้วยสรรุปยลอเกรีที่ยวกนับพวกเจข้านายซขที่งสสืบเชสืรอสายมาจากเอซาว
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 37: จจุดสนใจตอนนภีทั้เปลภีที่ยนไปทภีที่ลยกๆของยาโคบ ในบททภีที่ 37 เปป็น
เรสืที่องราวของความทจุกขร์ยากของโยเซฟดต้วยนคทั้ามสือของพวกพภีชที่ ายขภีทั้อรจฉาของเขา บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้
ดนังนภีทั้ (1) เรสืที่องราวของการทภีที่โยเซฟเปป็นลยกชายสจุดทภีที่รนักของยาโคบในขต้อ 1-7 (2) โยเซฟถยกพวกพภีที่
ชายเกลภียดชนังในขต้อ 8-19 (3) โยเซฟถยกพวกพภีที่ชายขภีทั้อรจฉาทรยศในขต้อ 20-27 และ (4) โยเซฟถยก
ขายเปป็นทาสในขต้อ 28-36
ปฐก 37:1-4
ฝผ่ายยาโคบมาอยรใผ่ นดรนแดนทมีริ่บรดาของทผ่านเคยอาศนยเปก็นคน
ตผ่างดจ้าวนนนั้นคมือ แผผ่นดรนคานาอนน 2 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นประวนตรพงศค์พนนธอขค์ องยาโคบ เมมืริ่อโยเซฟอายอไดจ้สบร
เจก็ดปมีไปเลมีนั้ยงสนตวค์อยรกผ่ นบพวกพมีริ่ชาย เดก็กหนอผ่มนนนั้นอยรกผ่ นบบอตรชายของนางบรลฮาหค์และกนบบอตรชาย
ของนางศรลปาหค์ภรรยาบรดาของตน โยเซฟเอาความผรดของพมีริ่ชายมาเลผ่าใหจ้บรดาฟนง 3 ฝผ่าย
อรสราเอลรนกโยเซฟมากกวผ่าบอตรทนนั้งหมดของทผ่าน เพราะโยเซฟเปก็นบอตรชายทมีริ่เกรดมาเมมืริ่อบรดาแกผ่
แลจ้ว บรดาทนาเสมืนั้อยาวหลากสมีใหจ้แกผ่โยเซฟ 4 เมมืริ่อพวกพมีชริ่ ายเหก็นวผ่าบรดารนกโยเซฟมากกวผ่าบรรดาพมีริ่
ชาย กก็ชนงโยเซฟ และพรดดมีกบน เขาไมผ่ไดจ้
ยาโคบอาศนัยอยยตล ลอไปในแผลนดธินของบธิดาของตนทรีที่เฮโบรน ในฐานะเปกนชายหนรุลมอายรุสธิบ
เจกดปรี โยเซฟพรข้อมกนับพวกพรีที่ชายของเขากทาลนังชลวยเลรีรยงฝยงแกะของบธิดาอยยขล ณะนนัรน เหกนไดข้ชนัดวลา
เขาเหกนพฤตธิกรรมอนันไมลชอบธรรมทลามกลางพวกพรีที่ชายและไปเลลาเรสืที่องนรีรแกลบธิดา มรีความแตกตลาง
อยลางเหกนไดข้ชดนั ระหวลางโยเซฟกนับพวกพรีๆที่ ของเขาในเรสืที่องอรุปนธิสนัย เหตรุผลหนขที่งอาจเปกนไดข้วาล เขายนัง
เดกกตอนทรีที่บธิดากลนับมามรีความสนัมพนันธรอนันถยกตข้องกนับพระเจข้าดนังทรีที่ระบรุไวข้ในปฐมกาล 32:10-11
เหกนไดข้ชนัดวลานนันที่ ททาใหข้โยเซฟจดจทาไดข้ไมลมวรี นันลสืม พวกพรีๆที่ ของเขาไดข้เตธิบโตขขรนในชลวงทรีที่บธิดาของ
พวกเขามรีชรีวธิตทรีที่ไมลไดข้ตามทางของพระเจข้าเทลาใดนนัก ไมลวาล กรณรีใด เมลกดพนันธรุรแหลงความรธิษยาและ
เกลรียดชนังของพวกพรีที่ๆทรีมที่ รีตลอเขากกไดข้ถยกเพาะไวข้แลข้ว แนลนอนทรีที่วาล “คนชนัวที่ เฝข้าดยคนชอบธรรมและ
แสวงหาทรีที่จะสนังหารเขาเสรีย” (เพลงสดรุดรี 37:32)

สธิที่งทรีที่ททาใหข้พวกเขายธิงที่ อธิจฉารธิษยามากขขรนไปอรีกกกคสือ การเหกนไดข้ชดนั วลาบธิดาของพวกเขารนัก
โยเซฟมากกวลาพวกเขา นนันที่ ยธิงที่ ถยกเสรธิมดข้วยการทรีโที่ ยเซฟไดข้เสสืรอยาวหลากสรีเปกนของขวนัญจากบธิดา
เสสืรอผข้าทรีที่สวมใสล ททางานปกตธิสมนัยนนัรนมรีลนักษณะธรรมดาๆและสกปรก เสสืรอคลรุมหลากสรีทรีที่ถยกถนักทอ
หรสือยข้อมเขข้าไปในเสข้นใยนนัรนมรีราคาแพงและโดดเดลนสะดรุดตา ดนังนนัรนพวกพรีๆที่ ทรีที่ขร อรี ธิจฉาของเขาจขง
“ชนังโยเซฟ และพยดดรีกบนั เขาไมลไดข้” เปกนความจรธิงทรีที่วาล ความอธิจฉารธิษยาเปกนสนัตวรประหลาดตาเขรียว
ปฐก 37:5-8
คราวหนขริ่งโยเซฟฝนน แลจ้วเลผ่าใหจ้พวกพมีชริ่ ายฟนง พวกพมีริ่ชายยรงริ่ ชนงโย
เซฟมากขขนั้น 6 โยเซฟเลผ่าวผ่า "ฟนงความฝนนซขริ่งขจ้าพเจจ้าฝนนเหก็นซร 7 ดรเถรด พวกเรากนาลนงมนดฟผ่อนขจ้าว
อยรใผ่ นนา ทนนใดนนนั้น ฟผ่อนขจ้าวของขจ้าพเจจ้าตนนั้งขขนั้นยมืนตรง และดรเถรด ฟผ่อนขจ้าวของพวกพมีริ่ๆมา
แวดลจ้อมกราบไหวจ้ฟผ่อนขจ้าวของขจ้าพเจจ้า" 8 พวกพมีชริ่ ายจขงถามโยเซฟวผ่า "เจจ้าจะปกครองเรา
กระนนนั้นหรมือ เจจ้าจะมมีอนานาจครอบครองเราหรมือ" พวกพมีริ่ชายกก็ยรริ่งชนงโยเซฟมากขขนนั้ อมีกเพราะความ
ฝนน และเพราะคนาของเขา
นอกจากนรีร ชลองวลางระหวลางโยเซฟกนับพวกพรีๆที่ อรีกสธิบคนกกยธิงที่ ขยายกวข้างยธิงที่ ขขรนเพราะความ
ฝนันแบบคทาพยากรณรทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงประทานแกลเขา เขาบอกพวกพรีที่วาล ในความฝนันครนัรงหนขที่งพวก
เขาทรุกคนกทาลนังมนัดฟลอนขข้าวอยยใล นทรุลงนา ฟลอนขข้าวของเขาตนัรงขขรนยสืนตรงและของพวกพรีที่กก “มา
แวดลข้อมกราบไหวข้” ฟลอนขข้าวของเขา คทาทรีแที่ ปลวลา กราบไหวจ้ (ชาชาหร์) ปกตธิแลข้วแปลวลา ‘กข้มโคข้ง
ลง’ พรีๆที่ ของเขาไมลพลาดความหมายทรีที่สสืที่อเปกนนนัยทรีที่วาล สนักวนันหนขงที่ พวกเขาจะโคข้งกราบโยเซฟ พวก
เขาจขง “ชนังโยเซฟมากขขรนอรีก”
ปฐก 37:9-11
ตผ่อมาโยเซฟกก็ฝนน อมีก จขงเลผ่าใหจ้พวกพมีริ่ชายฟนงวผ่า "ดรเถรด ขจ้าพเจจ้าฝนน
อมีกครนนั้งหนขริ่ง เหก็นดวงอาทรตยค์ดวงจนนทรค์ และดาวสรบเอก็ดดวงกนาลนงกราบไหวจ้ขจ้าพเจจ้า " 10 เมมืริ่อเลผ่า
ใหจ้บดร าและพวกพมีชริ่ ายฟนง บรดากก็วผ่ากลผ่าวโยเซฟวผ่า "ความฝนนทมีริ่เจจ้าไดจ้ฝนนเหก็นนนนั้นหมายความวผ่า
อะไร เรากนบมารดาและพวกพมีชริ่ ายของเจจ้าจะมาซบหนจ้าลงถขงดรนกราบไหวจ้เจจ้ากระนนนั้นหรมือ "
11 พวกพมีชริ่ ายอรจฉาโยเซฟ บรดากก็นงรริ่ ตรองเรมืริ่องนมีนั้อยรผ่แตผ่ในใจ
โยเซฟมรีความฝนันอรีกครนัรงซขที่งในความฝนันนนัรน “ดวงอาทธิตยรดวงจนันทรร และดาวสธิบเอกดดวง
กทาลนังกราบไหวข้ขข้าพเจข้า” พรีๆที่ ของเขาไมลเพรียงเกลรียดชนังเขามากขขรนเทลานนัรน แตลแมข้แตลบธิดาของเขากก
เรธิที่มเดสือดดาลแลข้วและตทาหนธิเขา พวกเขาทรุกคนเขข้าใจความหมายแฝงของความฝนันของเขา สนักวนัน
หนขที่งคนทนัรงครอบครนัว (บธิดามารดาและพรีที่นข้องของเขา) จะกข้มกราบลงตลอหนข้าโยเซฟ แมข้วาล นนันที่ เปกน

สธิที่งทรีที่จะเกธิดขขรนในเวลาตลอมาจรธิงๆ แตลขณะนนัรน ความคธิดดนังกลลาวกกไมลททาใหข้โยเซฟเปกนทรีรที่ นักใน
สายตาของใครเลย
ปฐก 37:12-19
ฝผ่ายพวกพมีริ่ชายพากนนไปเลมีนั้ยงแพะแกะของบรดาทมีริ่เมมืองเชเคม
13 อรสราเอลจขงพรดกนบโยเซฟวผ่า "พมีริ่ชายของเจจ้าเลมีนั้ยงแพะแกะอยรผ่ทมีริ่เมมืองเชเคมมรใชผ่หรมือ มาพผ่อจะ
ใชจ้เจจ้าไปหาพมีริ่ชาย" โยเซฟตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าพรจ้อมแลจ้ว" 14 บรดาจขงพรดกนบเขาวผ่า "เราขอรจ้องเจจ้า
ใหจ้ไปดรพมีริ่ชายของเจจ้าและฝรงสนตวค์ซรวผ่า สบายดมีหรมือไมผ่ แลจ้วกลนบมาบอกพผ่อ" บรดาใชจ้เขาไปจาก
ทมีริ่ราบเฮโบรน เขากก็มายนงเมมืองเชเคม 15 ดรเถรด ชายคนหนขงริ่ พบโยเซฟเดรนไปเดรนมาในทจ้องนาจขง
ถามวผ่า "เจจ้าหาอะไร" 16 โยเซฟตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าหาพมีริ่ชายของขจ้าพเจจ้า โปรดบอกขจ้าพเจจ้าทมีวผ่า
เขาเลมีนั้ยงสนตวค์อยรทผ่ มีริ่ไหน" 17 คนนนนนั้ ตอบวผ่า "เขาไปแลจ้วเพราะเราไดจ้ยรนเขาพรดกนนวผ่า `ใหจ้เราไป
เมมืองโดธานกนนเถรด'" โยเซฟตามไปพบพวกพมีริ่ชายทมีริ่เมมืองโดธาน 18 เมมืริ่อพวกพมีชริ่ ายเหก็นโยเซฟแตผ่
ไกลยนงมาไมผ่ถขง เขากก็พากนนครดปองรจ้ายจะฆผ่าเสมีย 19 เขาพรดกนนวผ่า "ดรเถรด เจจ้าชผ่างฝนนมานมีริ่แลจ้ว
ขณะเดรียวกนัน พวกพรีๆที่ ของเขากกพาฝยงสนัตวรของครอบครนัวไปยนังเมสืองเชเคม ยาโคบยนังอาศนัย
อยยใล กลข้เฮโบรนอยยเล หมสือนเดธิม (นนันที่ คสือ หรุบเขาแหลงเฮโบรน) ซขที่งอยยหล ลางไปทางเหนสือประมาณหก
สธิบไมลร ยาโคบจขงใชข้โยเซฟใหข้ไปเยรีที่ยมพวกเขาและดยวาล พวกเขาเปกนอยลางไรกนันบข้าง จธิตใจทรีที่เชสืที่อ
ฟนังของโยเซฟปรากฏชนัดเจนในคทาตอบของเขาทรีมที่ รีตลอบธิดา “ขข้าพเจข้าพรข้อมแลข้ว” โยเซฟเดธินทางไป
มาถขงเขตแดนเมสืองเชเคมและถามหาพวกพรีๆที่ ของเขา มรีคนบอกเขาวลาคนเหลลานนัรนไดข้เดธินทางตลอ
ไปยนังเมสืองโดธานแลข้วซขที่งอยยคล ลอนไปทางเหนสืออรีกเปกนระยะทางสนัรนๆ เมสือที่ เขาเขข้าไปใกลข้ พวกเขา
ซขที่งเหกนจากทรีที่ไกลๆกกจทาไดข้วาล เขาเปกนใครและเรธิที่มวางแผนลข้างแคข้นทนันทรี ความอธิจฉารธิษยาของพวก
เขาไมลเพรียงกลอใหข้เกธิดความเกลรียดชนังเทลานนัรน แตลบนัดนรีรความเกลรียดชนังกกกลอเกธิดเปกนเจตนาทรีที่จะกลอ
เหตรุฆาตกรรมแลข้ว อรุปนธิสนัยทรีที่ชนัวที่ รข้ายของพวกพรีๆที่ ของเขาเรธิที่มปรากฏชนัดเจน พวกเขาแสยะยธิมร แกล
กนันและกนันวลา “ดยเถธิด เจข้าชลางฝนันมานรีที่แลข้ว”
ปฐก 37:20-24
ฉะนนนนั้ มาเถรด บนดนมีนั้ใหจ้พวกเราฆผ่ามนนเสมีย แลจ้วทรนั้งลงไวจ้ในบผ่อบผ่อ
หนขริ่ง เราจะวผ่า `สนตวค์รจ้ายกนดกรนมนนเสมีย' แลจ้วเราจะดรวผ่าความฝนนนนนั้นจะเปก็นจรรงไดจ้อยผ่างไร" 21 ฝผ่าย
รร เบนพอไดจ้ยรนดนงนนนั้น กก็อยากชผ่วยโยเซฟใหจ้พจ้นมมือพวกพมีชริ่ ายจขงพรดวผ่า "เราอยผ่าฆผ่ามนนเลย" 22
รร เบนเตมือนเขาวผ่า "อยผ่าทนาใหจ้โลหรตไหล จงทรนั้งมนนในบผ่อนมีในั้ นถรนริ่ ทอรกนนดาร อยผ่าแตะตจ้องนจ้องเลย"
ทนนั้งนมีนั้เพมืริ่อจะชผ่วยนจ้องใหจ้พนจ้ มมือเขา แลจ้วจะไดจ้สผ่งกลนบไปยนงบรดา 23 ตผ่อมา ครนนั้นโยเซฟมาถขงพวกพมีริ่

ชาย เขากก็จนบโยเซฟถอดเสมืนั้อออกเสมีย คมือเสมืนั้อยาวหลากสมีทมีริ่สวมอยรผ่ 24 แลจ้วเอาโยเซฟไปทรนั้งลงในบผ่อ
บผ่อนนนนั้ วผ่างเปลผ่าไมผ่มมีนนนั้า
พวกพรีขที่ องโยเซฟคธิดแผนการชนัวที่ รข้ายขขรนมาซขที่งในแผนการนนัรนพวกเขาจะฆลาโยเซฟและ
โยนเขาลงไปในบลอ (นนันที่ คสือ บลอเกกบนทราทรีที่ไมลมนรี ร ทา) อยลางไรกกตาม รยเบนพรีคที่ นโตสรุดแมข้วาล มธิไดข้รนักโย
เซฟแตลกคก นัดคข้านและกลลาววลา “เราอยลาฆลามนันเลย” ในฐานะเปกนพรีคที่ นโตสรุด เขารยข้วาล บธิดาจะใหข้เขา
เปกนผยข้รนับผธิดชอบในเรสือที่ งนข้องชายของตน นอกจากนรีร เขาอาจอยากใหข้ความสนัมพนันธรทรีที่รข้าวฉาน
ระหวลางเขากนับบธิดาเพราะเหตรุทรีที่เขาไปหลนับนอนกนับนางบธิลฮาหร ผยข้เปกนอนรุภรรยาของบธิดา กลนับ
เปกนเหมสือนเดธิมดข้วย แผนการของเขากกคสือ กนักตนัวโยเซฟไวข้ในบลอ จากนนัรนกกสลงตนัวเขากลนับไปหา
บธิดา
พวกเขาจขงยอมททาตามทรีที่รยเบนเสนอ โดยถอดเสสืรอสวยของโยเซฟออก “แลข้วเอาโยเซฟไป
ทธิรงลงในบลอ” (นรีที่เปกนอรีกครนัรงทรีที่ บลอแบบนนัรนนลาจะเปกนบลอเกกบนทราทรีที่ถยกออกแบบมาเพสืที่อกนักเกกบนทราฝน
มรีระบรุไวข้วาล บลอนรีรวาล งเปลลาไมลมรีนร ทาอยยขล ข้างใน)
ปฐก 37:25-28
ขณะทมีริ่นนริ่งรนบประทานอยรผ่เขาเงยหนจ้าขขนนั้ ดรเถรด เหก็นหมรผ่คนอรชมาเอ
ลมาจากเมมืองกรเลอาด มมีฝรงอรฐบรรทอกยางไมจ้ พรมเสนและมดยอบเอาเดรนทางลงไปยนงอมียรปตค์ 26
ยรดาหค์จขงพรดกนบพมีริ่นอจ้ งวผ่า "หากเราฆผ่านจ้องและซผ่อนโลหรตไวจ้จะมมีประโยชนค์อนน ใดเลผ่า 27 มาเถรด ใหจ้
เราขายนจ้องแกผ่พวกอรชมาเอลโดยไมผ่แตะตจ้องเขา เพราะเขากก็เปก็นนจ้องและเปก็นเลมือดเนมืนั้อของเรา
เหมมือนกนน" พมีริ่นอจ้ งทนนั้งปวงกก็พอใจ 28 ขณะนนนนั้ พวกพผ่อคจ้าชาวมมีเดมียนกนาลนงผผ่านมา พวกพมีชริ่ ายกก็ฉอด
โยเซฟขขนนั้ จากบผ่อ ขายใหจ้แกผ่คนอรชมาเอลเปก็นเงรนยมีริ่สรบเหรมียญ คนอรชมาเอลกก็พาโยเซฟไปยนง
อมียรปตค์
ขณะเดรียวกนัน กองคาราวานของคนอรชมาเอล นนันที่ คสือ ลยกหลานของอธิชมาเอล กทาลนังผลานมา
ทางนนัรนพรข้อมกนับอยฐทรีที่บรรทรุกเครสือที่ งหอมมรุลงหนข้าไปยนังอรียธิปตร ยยดาหรจงข เสนอวลาแทนทรีจที่ ะฆลาโยเซฟ
พวกเขาควรขายเขาใหข้เปกนทาสของกองคาราวานทรีที่ผาล นมานรีรดรีกวลา คทาวลา ประโยชนร์ เปกนมากกวลา
คทาอรุปไมย ยยดาหรเหกนถขงโอกาสทรีที่จะไดข้กาท ไรจากการขายนข้องชายของเขาไปเปกนทาส ความเมตตา
ของเขานนัรนมรีเพรียงเลกกนข้อย เขาหวนังวลาจะไดข้ผลประโยชนรจากการเสรียเปรรียบของนข้อง
วลรีทรีที่กลลาวถขง พวกพผ่อคจ้าชาวมมีเดมียน กกไมลมอรี ะไรยรุงล ยากในคทาอธธิบายของมนัน พวกเขาเปกน
สล วนหนขงที่ ของกองคาราวานทรีมที่ รุลงหนข้าไปยนังอรียธิปตร พวกเขาเปกนคนกลรุลมหนขงที่ ซขที่งแตกตลางจากคนอธิ

ชมาเอล แตลทรงนั คยลกเก ดธินทางไปดข้วยกนันจขงถยกเอลยถขงแบบแทนกนันไดข้ ดนังนนัรน โยเซฟจขงถยกขายใหข้แกล
คนอธิชมาเอลเปกนเงธินยรีสที่ ธิบเหรรียญ
ปฐก 37:29-30
ฝผ่ายรร เบนเมมืริ่อกลนบมาถขงบผ่อนนนั้น และดรเถรด โยเซฟมรไดจ้อยรผ่ในบผ่อนนนั้น
จขงฉมีกเสมืนั้อผจ้าของตน 30 แลจ้วกลนบไปหาพวกนจ้องบอกวผ่า "เดก็กนนนั้นหายไปเสมียแลจ้ว แลจ้วขจ้าพเจจ้าจะ
ไปทมีริ่ไหนเลผ่า"
เหกนไดข้ชนัดวลา หลนังจากโยนโยเซฟลงไปในบลอนนัรนแลข้ว รยเบนกกจากไป ประเพณรีของพวกยธิว
กลลาววลาเขาเดธินทางจากไป โดยตนัรงใจทรีจที่ ะกลนับมาตอนกลางคสืนและปลลอยตนัวโยเซฟไป เมสืที่อเขา
กลนับมาจรธิงๆ โยเซฟกกไมลอยยแล ลข้วและรยเบนกกไมลพอใจมากๆจนเขาฉรีกเสสืรอผข้าของตนเสรีย ซขที่งเปกน
สนัญลนักษณรของชาวตะวนันออกกลางทรีที่แสดงถขงความทรุกขรใจอยลางมาก
ปฐก 37:31-35
พวกเขากก็เอาเสมืนั้อของโยเซฟมา และฆผ่าลรกแพะผรตจ้ นวหนขริ่ง จอผ่มเสมืนั้อ
ของโยเซฟลงในเลมือด 32 แลจ้วกก็สผ่งเสมืนั้อยาวหลากสมีนนนนั้ ไปยนงบรดา บอกวผ่า "พวกเราไดจ้พบเสมืนั้อตนวนมีนั้
ขอพผ่อจงพรจารณาดรวผ่าใชผ่เสมืนั้อลรกของพผ่อหรมือไมผ่" 33 บรดารรจ้จนกแลจ้วรจ้องวผ่า "นมีริ่เปก็นเสมืนั้อลรกเรา สนตวค์
รจ้ายกนดกรนเขาเสมียแลจ้ว โยเซฟยผ่อยยนบเสมียแลจ้วเปก็นแนผ่ " 34 ยาโคบกก็ฉมีกเสมือนั้ ผจ้าเอาผจ้ากระสอบคาด
เอว ไวจ้ทกอ ขค์ใหจ้บตอ รชายหลายวนน 35 ฝผ่ายบอตรชายหญรงทนนั้งหมดกก็พากนนมาปลอบโยนบรดา แตผ่ทผ่าน
ไมผ่ยอมรนบการปลอบโยนกลผ่าววผ่า "เราจะโศกเศรจ้าถขงลรกเราจนกวผ่าเราจะตามลงไปยนงหลอมฝนง
ศพ" บรดาของเขารจ้องไหจ้ครดถขงเขาดนงนมีนั้
พวกพรีๆที่ จขงจนัดฉากกรุเรสืที่องขขรนมาวลาสนัตวรปลาตนัวหนขที่งนลาจะฆลาโยเซฟไปเสรียแลข้ว พวกเขาเอา
เสสืรอคลรุมของโยเซฟจรุลมลงในเลสือดลยกแพะผยข้ตนัวหนขที่งทรีพที่ วกเขาไดข้ฆลา พอกลนับไปถขงบข้านทรีที่เฮโบรน
พวกเขากกถามยาโคบวลานรีที่เปกนเสสืรอลยกของเขาใชลหรสือไมล ความเยกนชาของพวกเขาปรากฏชนัดเจนใน
การทรีที่พวกเขาไมลแมข้แตลจะเรรียกโยเซฟวลาเปกนนข้องชายของตน โดยเรรียกเขาวลาเปกนเพรียงลยกของบธิดา
โยเซฟเปกนทรุกขรโศกเศรข้ามาก โดยรยข้จนักเสสืรอตนัวนรีรและคธิดเอาเอง (เหมสือนทรีที่พวกเขาไดข้หวนังไวข้) วลา
สนัตวรปลาตนัวหนขที่ง (สธิงโตหรสือหมรี) ไดข้ฆลาเขาเสรียแลข้ว วลรีทรีที่กลลาววลาพวกบรุตรสาวของเขาพยายามทรีที่จะ
ปลอบโยนเขาอาจหมายถขงพวกลยกสะใภข้ของเขา แมข้ทรนังครอบครนัวพยายามทรีที่จะปลอบโยนยาโคบ
แตลเขากกไมลยอม “บธิดาของเขารข้องไหข้คดธิ ถขงเขาดนังนรีร”
ปฐก 37:36
แลจ้วคนมมีเดมียนกก็ขายโยเซฟในอมียปร ตค์ไวจ้กนบโปทรฟารค์ขจ้าราชสนานนก
ของฟาโรหค์ ผรบจ้ นญชาการทหารรนกษาพระองคค์

ขณะเดรียวกนัน คนมรีเดรียนซขที่งเปกนสลวนหนขที่งของกองคาราวานของคนอธิชมาเอลนนัรนกกขายโย
เซฟไปเปกนทาสใหข้แกลคนหนขที่งชสือที่ โปทธิฟารร ผยข้เปกนขข้าราชสทานนักของฟาโรหร และเปกนผยข้บนัญชาการ
ทหารรนักษาพระองคร อนันหลนังนรีรอาจหมายถขงทหารหนลวยระดนับสยงทรีที่สรุดซขที่งไดข้รบนั มอบหมายใหข้เปกน
อารนักขาของฟาโรหร
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 38: บททภีที่ 38 ของปฐมกาลเปป็นบทแทรกซซที่งถยกใสล่เขต้ามาคนัที่นกลาง
เรสืที่องทภีที่เลล่าอยยล่ขณะนนัทั้น นภีเที่ ปป็นบนันทซกเกภีที่ยวกนับความประพฤตรอนันผรดศภีลธรรมของยยดาหร์และผลลนัพธร์
อนันขมขสืนที่ ทภีที่ตามมา
ปฐก 38:1-6
ตผ่อมา ครนนั้งนนนั้นยรดาหค์ลงไปจากพวกพมีริ่นจ้อง ไปอาศนยอยรผ่กบน คนอดอล
ลามคนหนขริ่งชมืริ่อฮมีราหค์ 2 ยรดาหค์เหก็นบอตรสาวของคนคานาอนนคนหนขริ่งทมีริ่นนริ่น บรดาหญรงนนนั้นชมืริ่อชรวา จขง
แตผ่งงานกนบหญรงนนนั้นและเขจ้าไปหานาง 3 หญรงนนนั้นกก็ตนนั้งครรภค์คลอดบอตรชาย บรดาจขงตนนั้งชมืริ่อวผ่า เอรค์
4 หญรงนนนั้นกก็ตนนั้งครรภค์อมีกคลอดบอตรชาย ตนนั้งชมืริ่อวผ่า โอนนน 5 นางตนนั้งครรภค์อมีกคลอดบอตรชาย ตนนั้งชมืริ่อวผ่า
เช-ลาหค์ นางอยรผ่ทมีริ่เคซรบเมมืริ่อนางใหจ้กนาเนรดเขา 6 ยรดาหค์กก็ไดจ้หาหญรงคนหนขริ่งชมืริ่อทามารค์ใหจ้เปก็นภรรยา
เอรค์บอตรหนวปมีของตน
จรุดสนใจเปลรีที่ยนชนัวที่ คราวไปทรีพที่ ฤตธิกรรมทรีที่ไมลชอบธรรมของยยดาหร เขาไปจากพรีที่นข้องของ
ตนและไปอาศนัยอยยใล นเมสืองหนขงที่ ชสืที่อวลาอดรุลลามและเปกนเพสืที่อนกนับคนหนขที่งชสือที่ วลาฮรีราหร ทรีนที่ นันที่ ยยดาหร
“เขข้าไปหา” หญธิงคนหนขที่งซขงที่ เปกนบรุตรสาวของชยวา ไมลชนัดเจนวลาเขาแตลงงานกนับเธอหรสือแคลเรธิที่ม
ความสนัมพนันธร ‘ตามกฎหมาย’ เทลานนัรน อนันหลนังนรีรนลาจะใชลมากกวลา ไมลวาล กรณรีใด เธอกกเปกนคนคานา
อนัน พอเวลาผลานไป นางกกคลอดบรุตรชายสามคนใหข้แกลยยดาหร คสือ เอรร์ โอนนัน และ เชลาหร์ เมสือที่ บรุตร
ทนัรงสามนรีรเตธิบโตขขรนเปกนผยข้ใหญล ตามธรรมเนรียมของคนตะวนันออกกลางยยดาหรจขงเลสือกภรรยาคน
หนขที่งใหข้แกลบรุตรหนัวปรีของตน ชสืที่อของเธอคสือทามารร
ปฐก 38:7-10
เอรค์บอตรหนวปมีของยรดาหค์เปก็นคนชนริ่วในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหค์ พระเยโฮวาหค์จขงทรงประหารเขาเสมีย 8 ยรดาหค์จขงบอกโอนนนวผ่า "เขจ้าไปหาภรรยาพมีชริ่ ายของ
เจจ้าเถรด และแตผ่งงานกนบนาง เพมืริ่อจะไดจ้สมืบเชมืนั้อสายพมีริ่ชายไวจ้" 9 โอนนนรรจ้วาผ่ เชมืนั้อสายจะไมผ่ไดจ้นนบเปก็น
ของตน ตผ่อมา เมมืริ่อเขาเขจ้าไปหาภรรยาของพมีริ่ชาย จขงทนาใหจ้นนนั้ากามตกดรนเสมียดจ้วยเกรงวผ่าจะสมืบเชมืนั้อ

สายใหจ้แกผ่พมีริ่ชาย 10 สรริ่งทมีริ่โอนนนกระทนานนนั้นไมผ่เปก็นทมีริ่พอพระทนยพระเยโฮวาหค์ พระองคค์จขงทรง
ประหารชมีวตร เขาเสมีย
นลาตกใจยธิงที่ ทรีพที่ ระคนัมภรีรกร ลลาวไวข้วาล เอรร “เปกนคนชนัวที่ รข้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร
และพระเยโฮวาหรไดข้ทรงประหารเขาเสรีย” ความบาปของเขาไมลถยกระบรุไวข้ ผยข้เขรียนทลานหนขที่งเสนอ
วลาความบาปนนัรนคสือ การรนักรล วมเพศเพราะวลาเขาไมลมรีบรุตร ไมลวาล กรณรีใด ความบาปของเขากกมาก
เสรียจนพระเจข้าทรงประหารเขาเสรีย!
ตามธรรมเนรียมของชาวตะวนันออกกลาง (ตลอมากกมรีกาท หนดไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิของ
โมเสสในพระราชบนัญญนัตธิ 25:5) ยยดาหรจขงขอใหข้โอนนันบรุตรชายคนทรีที่สองของเขาแตลงงานกนับพรีที่
สะใภข้ทรีที่เปกนมลายเพสือที่ ทรีที่นางจะไดข้คลอดบรุตรเพสืที่อสสืบสกรุลสามรีคนแรกของนาง อยลางไรกกตาม โอนนั
นรยวข้ าล “เชสืรอสายจะไมลไดข้นนับเปกนของตน” เขารยวข้ าล บรุตรคนใดกกตามทรีที่เกธิดมาจากการสมรสครนัรงนรีรจะ
ถยกนนับวลาเปกนเชสืรอสายของพรีที่ชาย ดนังนนัรน “เมสือที่ เขาเขข้าไปหาภรรยาของพรีที่ชายของเขา จขงททาใหข้นร ทากาม
ตกดธินเสรีย ดข้วยเกรงวลาเขาจะสสืบเชสืรอสายใหข้แกลพรีที่ชายของเขา” ตามทรีที่เราเขข้าใจจากพระคนัมภรีรรฉบนับ
คธิงเจมสรกคก สือวลา ตอนทรีที่หลนับนอนกนับภรรยาใหมลของเขา เขาหลนังที่ นทรากามลงบนพสืรนดธินแทนทรีจที่ ะ
หลนังที่ ในชลองคลอด
อยลางไรกกตาม การอลานแบบตรงตนัวของขข้อความนรีรกคก อสื วลา 'เขาททาใหข้มนันเสรียไปบนพสืรนดธิน
ฯลฯ' นรีที่อาจสสืที่อถขงการททาแทข้งในรยปแบบหนขงที่ ไมลวาล กรณรีใด เขากกฉวยโอกาสจากพรีที่สะใภข้ของตน
เพธิกเฉยตลอคทาสนังที่ ของบธิดา และกลลาวสนัรนๆคสือเขาไดข้กบฏ ไมลวาล ความบาปของเขาคสืออะไรกกตาม
มนันกกเลวรข้ายเสรียจนองครพระผยข้เปกนเจข้าทรง “ประหารชรีวธิตของเขาเสรียดข้วย”
สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่ออยลางชนัดเจนกกคสือวลา มรีความบาปทรีที่นทาไปสยลความตาย พระเจข้าทรงสามารถและ
จะทรงพรากชรีวธิตไปจากคนทรีที่ความบาปของเขาททาใหข้พระประสงครของพระองครเสรียไป อรีกสธิที่ งทรีที่
เราตข้องจดจทาไวข้คสือ บรธิบทแวดลข้อม
ทนัรงเอรรและโอนนันเปกนหลานของยาโคบซขที่งเปกนผยข้ทพรีที่ ระเจข้าทรงประสงครใหข้มรีบรุตรหลานสสืบ
สกรุล ยกเวข้นโยเซฟ (และอาจเบนยามธินดข้วย) บรุตรคนอสืนที่ ๆของยาโคบลข้วนแลข้วแตลไมลดทาเนธินตาม
ทางของพระเจข้า อยลางไรกกตาม พระเจข้าทรงขรีดเสข้นไวข้แลข้วตรงนรีรและทรงยนับยนัรงมธิใหข้เกธิดความชนัวที่ ชข้า
ไปยธิงที่ กวลานรีร ความบาปของพวกเขาอาจเปกนความบาปของคนคานาอนันซขที่งมารดาของพวกเขากกเปกน
คนคานาอนัน

ปฐก 38:11-13
ยรดาหค์จขงบอกทามารค์บอตรสะใภจ้วผ่า "กลนบไปเปก็นหญรงมผ่ายทมีริ่บจ้าน
บรดาจนกวผ่าเช-ลาหค์บอตรชายของเราจะโต" ยรดาหค์กลนววผ่าเขาจะตายเสมียเหมมือนพมีริ่ชาย นางทามารค์
จขงไปอาศนยอยรผ่ในบจ้านบรดา 12 อยรมผ่ าภรรยาของยรดาหค์ ผรเจ้ ปก็นบอตรสาวชรวากก็ตาย เมมืริ่อยรดาหค์คผ่อย
บรรเทาความโศก จขงขขนั้นไปหาคนตนดขนแกะของตนทมีริ่บจ้านทรมนาท กนบเพมืริ่อนชมือริ่ ฮมีราหค์ เปก็นคน
อดอลลาม 13 มมีคนมาบอกนางทามารค์วผ่า "ดรเถรด พผ่อสามมีของเจจ้าไปบจ้านทรมนาทจะตนดขนแกะ"
ยยดาหรจขงสนังที่ ใหข้นางทามารรลยกสะใภข้รอจนกวลาเชลาหรโตพอทรีที่จะแตลงงานไดข้และเขาจะยกเช
ลาหรใหข้แกลนาง นางตกลง ขณะเดรียวกนัน ภรรยาตามกฎหมายของยยดาหรกสก ร นธิ ชรีวธิต (เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล นางเปกนบรุตรสาวของชยอาหรและไมลใชลชยอาหรเอง นางใชข้ชสืที่อของบธิดา) ดนังนนัรน หลนัง
จากครทที่าครวญตามเวลาทรีที่กาท หนด ยยดาหรกก 'ออกไปนอกเมสือง' พรข้อมกนับฮรีราหรเพสืที่อนของตนและไป
ยนังบข้านทธิมนาทเพสืที่อไปตนัดขนแกะของตน สธิที่งทรีที่ถยกสสืที่อชนัดเจนกกคอสื วลาแมข้วาล ยยดาหรไดข้สนัญญาไวข้แลข้ววลา
จะยกเชลาหรบรุตรคนสรุดทข้องของตนใหข้แกลนางทามารร แตลเหกนไดข้ชดนั วลาเขากกยนังไมลไดข้กระททา
ปฐก 38:14-18
นางจขงผลนดเสมืนั้อสนาหรนบหญรงมผ่ายออกเสมีย เอาผจ้าคลอมหนจ้าหผ่มตนวไวจ้
ไปนนริ่งอยรผ่ทมีริ่สถานทมีริ่กลางแจจ้ง รรมทางทมีริ่จะไปบจ้านทรมนาท ดจ้วยนางเหก็นวผ่าเช-ลาหค์โตขขนนั้ แลจ้ว แตผ่นาง
ยนงมรไดจ้เปก็นภรรยาของเขา 15 เมมืริ่อยรดาหค์เหก็นนางกก็ครดวผ่าเปก็นหญรงโสเภณมี เพราะนางไดจ้เอาผจ้าคลอม
หนจ้าไวจ้ 16 ยรดาหค์จขงไดจ้เขจ้าไปพรดกนบหญรงรรมทางนนนั้นวผ่า "มาเถรด ใหจ้เราเขจ้านอนดจ้วย" (เพราะไมผ่
ทราบวผ่านางเปก็นสะใภจ้ของตน) นางจขงวผ่า "ทผ่านจะใหจ้อะไรสนาหรนบการทมีริ่เขจ้าหาขจ้าพเจจ้า" 17 ยรดาหค์
ตอบวผ่า "เราจะสผ่งลรกแพะจากฝรงมาใหจ้เจจ้าตนวหนขริ่ง" นางกก็ถามวผ่า "ทผ่านจะใหจ้ของมนดจนาไวจ้กผ่อน
จนกวผ่าจะสผ่งลรกแพะนนนั้นมาไดจ้ไหม" 18 ยรดาหค์ถามวผ่า "เจจ้าจะเอาอะไรเปก็นของมนดจนา" นางจขง
ตอบวผ่า "จะขอแหวนตรากนบเชมือก ทนนั้งไมจ้พลองทมีริ่มมือทผ่านดจ้วย" ยรดาหค์กใก็ หจ้ และเขจ้าไปหานาง นางกก็
ตนนั้งครรภค์กบน เขา
นางทามารรซงขที่ เหกนไดข้ชนัดวลาเกธิดความรยข้สขกคนับแคข้นใจและอาจมรีอารมณรโกรธเคสืองดข้วยจขง
ตนัดสธินใจวลาจะจนัดการปนัญหาดข้วยตนัวเอง นางแสรข้งททาตนัวเหมสือนกนับเปกนหญธิงโสเภณรีคนหนขงที่ (ผข้า
คลรุมหนข้าทรีที่วาล นรีรไมลใชลเอกลนักษณรเฉพาะของหญธิงโสเภณรีเพราะวลาผยข้หญธิงสล วนใหญลในสมนัยนนัรนกก
คลรุมหนข้าในทรีที่สาธารณะ อยลางไรกกตาม มนันกกชลวยปกปธิดตนัวตนทรีที่แทข้จรธิงของนางไดข้) การทรีนที่ างไป
นนังที่ อยยรล มธิ ทางและวธิธรีทรีที่นางแสดงกธิรยธิ าอาการกกนลาจะบลงบอกวลานางเตกมใจทรีที่จะขายบรธิการทางเพศ
ดนังทรีนที่ างไดข้หวนังไวข้ ยยดาหรเดธินทางกลนับมาและคธิดวลานางเปกนหญธิงโสเภณรีคนหนขที่ง เขาจขงเสนอราคา
แกลนางและนางกกตกลง

ยยดาหรตกลงทรีที่จะจลายคลาบรธิการแกลนางเปกนลยกแพะตนัวหนขที่ง อยลางไรกกตาม นางยสืนกรานทรีที่จะ
ขอของมนัดจทาเพสืที่อเกกบไวข้ในระหวลางทรีที่รอ เขาจขงตกลงทรีที่จะฝากแหวนตรา สรข้อยขข้อมสือ และไมข้เทข้า
ของตนไวข้กบนั นางจนกวลาเขาจะสล งลยกแพะตนัวนนัรนมาใหข้นาง เพราะนางปกปธิดใบหนข้าของตนัวเองไวข้
เขาจขงไมลรวยข้ าล นางคสือใคร นางจขงตนัรงครรภรกบนั เขา ทนัรงคยลมครี วามผธิดดข้วยเรสืที่องลลวงประเวณรี
ปฐก 38:19-23
นางจขงลอกขขนั้นไปเสมียและเอาผจ้าคลอมหนจ้านนนั้นออก นอผ่งหผ่มเสมืนั้อผจ้า
สนาหรนบหญรงมผ่ายอมีก 20 ฝผ่ายยรดาหค์ฝากลรกแพะมากนบเพมืริ่อนคนอดอลลามใหจ้ไถผ่ของมนดจนาจากมมือ
หญรงนนนั้น แตผ่เขาหานางไมผ่พบ 21 เขาจขงถามคนทมีริ่อยรผ่ตนาบลนนนั้นวผ่า "หญรงโสเภณมีอยรทผ่ มีริ่สถานทมีริ่กลาง
แจจ้งรรมทางนมีนั้ไปไหน" เขาตอบวผ่า "หญรงโสเภณมีทมีริ่นมีริ่ไมผ่มมี" 22 เพมืริ่อนกก็กลนบไปบอกยรดาหค์วผ่า
"ขจ้าพเจจ้าหาไมผ่พบ ทนนั้งชาวตนาบลนนนั้นกก็วผ่า `หญรงโสเภณมีทมีริ่นมีริ่ไมผ่มมี'" 23 ยรดาหค์จขงวผ่า "ใหจ้หญรงนนนั้นเกก็บ
ของนนนั้นไวจ้เถรด มรฉะนนนั้นเราจะละอายใจ ดรเถรด เราฝากลรกแพะตนวนมีไนั้ ปใหจ้ แตผ่ทผ่านกก็หาหญรงนนนั้นไมผ่
พบ"
หลนังจากนนัรนนางทามารรกสก วมเสสืรอผข้าของหญธิงมลายอรีกครนัรง ยยดาหรพยายามทรีจที่ ะหาตนัวหญธิง
โสเภณรีคนนนัรนเพสือที่ เอาเครสืที่องประดนับของตนคสืน แตลไมลมรีใครรยวข้ าล มรีหญธิงโสเภณรีในพสืรนทรีที่นร นนั เลย ยย
ดาหรจขงดยเหมสือนถยกหญธิงโสเภณรีคนหนขที่งปลข้นทรนัพยรไปมากกวลาทรีที่ตนไดข้ตกลงไวข้แตลแรก
ปฐก 38:24-26
อยรผ่มาอมีกประมาณสามเดมือน มมีคนมาบอกยรดาหค์วผ่า "ทามารค์บอตร
สะใภจ้ของทผ่านเปก็นหญรงแพศยา ยรริ่งกวผ่านนนนั้ อมีก ดรเถรด นางมมีครรภค์เพราะการแพศยาแลจ้ว" ยรดาหค์จขง
สนริ่งวผ่า "พานางออกมานมีริ่จนบคลอกไฟเสมีย" 25 เมมืริ่อเขากนาลนงพานางออกมา นางกก็สผ่งคนไปหาพผ่อ
สามมีบอกวผ่า "ขจ้าพเจจ้ามมีครรภค์กนบคนทมีริ่เปก็นเจจ้าของสรริ่งนมีนั้" และนางวผ่า "ขอทผ่านพรจารณาดรแหวน
ตรา เชมือก และไมจ้พลองเหลผ่านมีนั้วผ่าเปก็นของผรจ้ใด" 26 ยรดาหค์รนบไปพรจารณาดรรจ้แร ลจ้วกก็วผ่า "หญรงคนนมีนั้
ชอบธรรมยรริ่งกวผ่าเรา เหตอวผ่าเรามรไดจ้ยกเขาใหจ้แกผ่เช-ลาหค์บอตรชายของเรา" ฝผ่ายยรดาหค์กก็มรไดจ้สมสรผ่กบน
นางตผ่อไปอมีก
สามเดสือนหลนังจากนนัรน ยยดาหรกพก บวลานางทามารรตรนังครรภร ดข้วยความเดสือดดาลเขาจขงสนังที่ ใหข้
จนับตนัวนางไปเผาไฟ อยลางไรกกตาม เมสืที่อถยกเผชธิญหนข้านางกกแคลพยดวลา “ขข้าพเจข้าตนัรงครรภรกบนั คนทรีที่เปกน
เจข้าของสธิที่งเหลลานรีร” และนางพยดวลา “ขข้าพเจข้าขอใหข้ทลานพธิจารณาดยแหวนตรา เชสือก และไมข้เทข้า วลา
สธิที่งเหลลานรีรเปกนของผยข้ใด” ความบาปและการทรยศของยยดาหรถยกเปธิดเผย เขายอมรนับไดข้แตลเพรียงวลา

“หญธิงคนนรีรชอบธรรมยธิงที่ กวลาเรา” เขาไมลยอมททาตามสนัญญาทรีที่จะยกเชลาหรใหข้เปกนสามรีของนาง ถขง
อยลางไรแลข้วนางกกมบรี รุตรสมปรารถนา
ปฐก 38:27-30
อยรผ่มาเมมืริ่อถขงเวลากนาหนดคลอดบอตร ดรเถรด กก็มมีลรกแฝดอยรใผ่ นครรภค์
28 ตผ่อมาเมมืริ่อจะคลอดนนนั้นบอตรคนหนขงริ่ ยมืริ่นมมือออกมากผ่อน หญรงผดองครรภค์จขงเอาดจ้ายแดงผรกไวจ้ทมีริ่
ขจ้อมมือและกลผ่าววผ่า "คนนมีคนั้ ลอดกผ่อน" 29 ตผ่อมาเมมืริ่อบอตรนนนั้นหดมมือเขจ้าไป ดรเถรด บอตรอมีกคนหนขริ่งกก็
คลอดออกมากผ่อน หญรงผดองครรภค์จขงรจ้องวผ่า "เจจ้าแหวกออกมาไดจ้อยผ่างไร เจจ้าไดจ้แหวกออกมา"
เหตอฉะนมีนั้จขงเรมียกบอตรนนนนั้ วผ่า เปเรศ 30 ภายหลนงนจ้องชายเปเรศทมีริ่มมีดจ้ายแดงผรกขจ้อมมือนนนั้นกก็คลอด จขง
ใหจ้ชอมืริ่ วผ่า เศ-ราหค์
ตลอมานางทามารรกคก ลอดลยกแฝด เมสืที่อเขาทนัรงสองถยกคลอดออกมา บรุตรคนแรกกกยสืที่นมสือออก
มา หญธิงผดรุงครรภรรรีบเอาดข้ายสรีแดงผยกไวข้ทรีที่ขอข้ มสือของเขาเพสือที่ บลงบอกวลาใครจะเปกนบรุตรหนัวปรี กลนับ
กลายเปกนวลาทารกอรีกคนถยกคลอดออกมากลอน พวกเขาจขงตนัรงชสืที่อทารกชายคนนนัรนวลา เปเรศ ซขที่งแปล
วลา 'รอยแยก' เพราะวลาเขาแหวกชลองออกมากลอนนข้องชายของตน บรุตรชายอรีกคนถยกตนัรงชสืที่อวลา เศ
ราหร์ ดนังนนัรนยยดาหรจงข กลายเปกนบธิดาของบรุตรชายสองคน คสือ เปเรศและเศราหร
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 39: เรสือที่ งราวของโยเซฟในประเทศอภียรปตร์ถยกเลล่าตล่อ เรสืที่องของโย
เซฟและภรรยาของโปทรฟารร์ถยกบนันทซกไวต้โดยทภีที่โยเซฟลงเอยดต้วยการไปอยยล่ในคจุก
ปฐก 39:1-6
โยเซฟถรกพาลงไปยนงอมียรปตค์แลจ้วโปทรฟารค์ขจ้าราชสนานนกของฟาโรหค์
ผรบจ้ นญชาการทหารรนกษาพระองคค์ เปก็นคนอมียรปตค์ ซมืนั้อโยเซฟไวจ้จากมมือคนอรชมาเอลผรจ้พาเขาลงมาทมีริ่
นนริ่น 2 พระเยโฮวาหค์ทรงสถรตอยรผ่กบน โยเซฟ โยเซฟจขงเจรรญรวดเรก็ว เขาอยรใผ่ นบจ้านคนอมียปร ตค์นาย
ของเขา 3 นายกก็เหก็นวผ่าพระเยโฮวาหค์ทรงสถรตอยรกผ่ นบโยเซฟ และพระเยโฮวาหค์ทรงโปรดใหจ้การ
งานทอกอยผ่างทมีริ่กระทนาเจรรญขขนั้นมากในมมือของโยเซฟ 4 โยเซฟไดจ้รบน ความกรอณาในสายตาของนาย
และรนบใชจ้ทผ่าน นายกก็ตนนั้งใหจ้ดรแลการงานในบจ้านของทผ่าน และทอกสรริ่งทมีริ่ทผ่านครอบครองอยรทผ่ ผ่านกก็
มอบไวจ้ในมมือของโยเซฟทนนั้งสรนั้น 5 ตผ่อมาตนนั้งแตผ่โปทรฟารค์ตนนั้งโยเซฟใหจ้เปก็นผรจ้ดรแลการงานในบจ้าน และ
ทรนพยค์สงรริ่ ของทนนั้งปวงของทผ่านแลจ้ว พระเยโฮวาหค์กก็ไดจ้ทรงอนานวยพระพรใหจ้แกผ่ครอบครนวของคน
อมียรปตค์นนนนั้ เพราะเหก็นแกผ่โยเซฟ ทนนั้งพระเยโฮวาหค์ทรงอวยพรใหจ้สงรริ่ ของทนนั้งปวงซขริ่งเขามมีอยรผ่ในบจ้าน

และในนาใหจ้เจรรญขขนั้น 6 นายไดจ้มอบของสารพนดไวจ้ในมมือโยเซฟ มรไดจ้เอาใจใสผ่สรริ่งของอะไรเลย เวจ้น
แตผ่อาหารการกรน โยเซฟนนนั้นเปก็นคนรร ปงามและเปก็นทมีริ่โปรดปราน
เรสืที่องเลลาวกกลนับมาทรีที่โยเซฟในอรียธิปตร ตรงนรีรมรีบอกไวข้วาล เขาถยกขายใหข้แกลโปทธิฟารรโดยคนอธิ
ชมาเอล (อรีกครนัรงทรีที่คนอธิชมาเอลและคนมรีเดรียนถยกกลลาวถขงแบบแทนกนันไดข้เพราะวลาพวกเขาทนัรงคยล
อยยใล นกองคาราวานเดรียวกนัน ดย 37:25, 28, 36) วลรีทรีที่พดย ถขงโปทธิฟารรวาล เปกนขข้าราชการคนหนขงที่ กกอาจ
มรีความหมายไดข้ดข้วยวลาเขาเปกนขนันทรี แมข้วาล นนันที่ ไมลนลาจะใชลเพราะวลาเขาแตลงงานแลข้วกกตาม อยลางไร
กกตาม หากเปกนเชลนนนัรนจรธิงๆ มนันกกอาจอธธิบายพฤตธิกรรมของภรรยาเขา
ไมลวาล กรณรีใด พระเจข้ากกทรงอวยพรโยเซฟ แมข้วาล เขาตข้องทนทรุกขรเพราะเหตรุความชอบ
ธรรม แตลพระเจข้ากกทรงอวยพรเขาโดยทรงททาใหข้เขาเจรธิญขขรนและทรงททาใหข้เขาไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน
แนลนอนทรีที่วาล พระเจข้าทรงอวยพรคนชอบธรรมจรธิงๆ ดย เพลงสดรุดรี 5:12 นอกจากนรีร พระเจข้าทรง
อวยพรโปทธิฟารรเพราะเหกนแกลโยเซฟและทรงททาใหข้เขาเจรธิญขขรน ใหข้เราสนังเกตความเหมสือนกนันตรง
นรีรกบนั ใน 30:27
ปฐก 39:7-10
อยรผ่มาภายหลนงเหตอการณค์เหลผ่านมีนั้ภรรยาของนายมองดรโยเซฟดจ้วย
ความเสนผ่หาและชวนวผ่า "มานอนกนบเราเถรด" 8 แตผ่โยเซฟไมผ่ยอม จขงตอบแกผ่ภรรยาของนายวผ่า
"ครดดรเถรด นายกก็มรไดจ้หผ่วงสรริ่งใดซขริ่งอยรใผ่ นบจ้านเรมือน ไดจ้มอบของทอกอยผ่างทมีริ่มมีอยรผ่ไวจ้ในมมือ
ขจ้าพเจจ้า 9 ในบจ้านนมีนั้ไมผ่มมีใครใหญผ่กวผ่าขจ้าพเจจ้า นายมรไดจ้หวงสรริ่งใดจากขจ้าพเจจ้า ยกเสมียแตผ่ตนวทผ่าน
เพราะเปก็นภรรยาของนาย ขจ้าพเจจ้าจะทนาความผรดใหญผ่หลวงนมีนั้อนนเปก็นบาปตผ่อพระเจจ้าอยผ่างไรไดจ้ "
10 ตผ่อมาแมจ้นางชวนโยเซฟวนนแลจ้ววนนเลผ่า โยเซฟกก็ไมผ่ยอมฟนงนาง ไมผ่วผ่าจะนอนกนบนางหรมืออยรผ่
ดจ้วยกนน
ครุณนายโปทธิฟารรเหกนไดข้ชดนั วลาพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรพวกเขาเพราะเหตรุโยเซฟ นางจขงหา
โอกาสยนัวที่ ยวนเขาใหข้ททาผธิดประเวณรีกบนั นาง เขาปฏธิเสธ เขากลลาวอยลางชอบธรรมวลาเขากกจะททาบาป
ตลอผยข้ทรีที่ไดข้ฝากหลายสธิที่งไวข้กบนั เขา นอกจากนรีร สรุดทข้ายแลข้วมนันกกจะเปกนการททาบาปตลอพระเจข้าเหมสือน
อยลางทรีที่การเลลนชยข้เปกนเสมอมา
อรุปนธิสนัยทรีชที่ อบธรรมของโยเซฟในดข้านศรีลธรรมปรากฏชนัดเจน ในฐานะเปกนภรรยาของ
ขข้าราชการระดนับสยงของอรียปธิ ตร เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล นางเปกนผยข้หญธิงทรีที่สวยคนหนขงที่ นอกจากนรีร
เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล ในความพยายามของนางทรีจที่ ะยนัวที่ ยวนโยเซฟ นางจขงวางตนัวอยลางไมล

เรรียบรข้อยขณะทรีที่วนนั แลข้ววนันเลลานางพยายามทรีที่จะยนัวที่ ยวนเขา เขายนังยขดมนันที่ ในจรุดยสืนของตนไมล
เปลรีที่ยนแปลง เขาจขงหลรีกเลรีที่ยงการอยยใล กลข้นางซขที่งเปกนการฉลาด
ปฐก 39:11-18
อยรผ่มาคราวนนนั้นโยเซฟเขจ้าไปในบจ้านเพมืริ่อทนาธอระการงานของเขา
ไมผ่มมีชายประจนาบจ้านคนใดอยรนผ่ นนั้น 12 นางกก็ควจ้าเสมืนั้อผจ้าโยเซฟเหนมีริ่ยวรนนั้งไวจ้ แลจ้วพรดวผ่า "มานอนอยรผ่
กนบเราเถรด" แตผ่โยเซฟทรนั้งเสมืนั้อผจ้าไวจ้ในมมือนางหนมีไปขจ้างนอก 13 ตผ่อมาเมมืริ่อนางเหก็นวผ่าโยเซฟทรนั้ง
เสมืนั้อผจ้าไวจ้ในมมือของนาง หนมีไปขจ้างนอกแลจ้ว 14 นางกก็รจ้องเรมียกชายประจนาบจ้านของตนมาบอกวผ่า
"ดรซร นายเอาคนชาตรฮมีบรร มาไวจ้ทนาความหยาบคายแกผ่เรา มนนเขจ้ามาหาจะนอนกนบขจ้า แตผ่ขาจ้ รจ้อง
เสมียงดนง 15 อยรผ่มาเมมืริ่อมนนไดจ้ยรนขจ้ารจ้องขขนั้น มนนกก็ทรนั้งเสมืนั้อผจ้าไวจ้กบน ขจ้าหนมีไปขจ้างนอก" 16 แลจ้วนางกก็
เกก็บเสมืนั้อผจ้าไวจ้ใกลจ้ตนวจนนายกลนบมาบจ้าน 17 แลจ้วนางกก็บอกกนบนายดนงนมีนั้วผ่า "อจ้ายบผ่าวชาตรฮมีบรรทมีริ่
ทผ่านนนามาไวจ้นนนั้นเขจ้ามาหาจะทนาหยาบคายแกผ่ขจ้าพเจจ้า 18 ตผ่อมาเมมืริ่อขจ้าพเจจ้ารจ้องขขนั้นมนนกก็ทรนั้งเสมืนั้อผจ้า
ไวจ้กนบขจ้าพเจจ้าหนมีไปขจ้างนอก"
เมสืที่อถยกปฏธิเสธในความพยายามของนางทรีที่จะยนัวที่ ยวนเขาใหข้หลนับนอนดข้วย ครุณนายโปทธิฟารร
จขงคธิดเลลนงานโยเซฟเปกนการแกข้แคข้น เมสืที่อเขาททางานทรีที่จทาเปกนของตนตลอไป นางกกพยายามอรีกครนัรงทรีที่
จะยนัวที่ ยวนเขาโดยฉวยเสสืรอผข้าของเขาไวข้ คราวนรีรโยเซฟหนรีไปโดยทธิรงเสสืรอชนัรนนอกของตนไวข้ในมสือ
ของนาง นางจขงเรรียกหาชายคนอสืที่นในบข้านและกลลาวหาโยเซฟวลาพยายามทรีจที่ ะขลมขสืนนาง นางชย
เสสืรอผข้าของเขาใหข้ดยเพสืที่อเปกนหลนักฐาน เมสือที่ สามรีของนางกลนับมาบข้าน นางกกกลลาวหาโยเซฟอยลาง
เดสือดดาล
ปฐก 39:19-23
ตผ่อมาครนนั้นนายไดจ้ฟนงคนาภรรยาบอกวผ่า "บผ่าวของทผ่านทนากนบ
ขจ้าพเจจ้าดนงนนนั้น" กก็โกรธนนก 20 จขงเอาโยเซฟไปจนาไวจ้ในคอกทมีริ่ทมีริ่ขนงนนกโทษหลวง โยเซฟกก็ตจ้องจนาอยรผ่
ทมีริ่นนริ่น 21 แตผ่วผ่าพระเยโฮวาหค์ทรงสถรตอยรผ่กบน โยเซฟ และทรงสนาแดงพระเมตตาแกผ่เขา ทรงใหจ้เขา
เปก็นทมีริ่โปรดปรานในสายตาของผรคจ้ อมเรมือนจนา 22 ผรคจ้ อมเรมือนจนากก็มอบนนกโทษทนนั้งปวงทมีริ่ในเรมือนจนาไวจ้
ในความดรแลของโยเซฟ การงานทมีริ่ทนาในทมีริ่นนนั้นทอกอยผ่างโยเซฟเปก็นผรจ้กระทนา 23 ผรคจ้ อมเรมือนจนาไมผ่ไดจ้
เอาใจใสผ่การงานใดๆทมีริ่โยเซฟดรแล เพราะเหตอพระเยโฮวาหค์ทรงสถรตอยรผ่กบน ทผ่าน และการงานใดๆทมีริ่
ทผ่านกระทนาพระเยโฮวาหค์กก็ทรงโปรดใหจ้เจรรญ
โปทธิฟารรจขงสนังที่ ใหข้โยนโยเซฟเขข้าครุก “ซขที่งเปกนสถานทรีที่ทรีที่จองจทานนักโทษหลวง และโยเซฟกก
อยยใล นครุกนนัรน” กระนนัรน “พระเยโฮวาหรทรงสถธิตอยยกล บนั โยเซฟ และทรงสทาแดงพระเมตตาแกลเขา

และทรงใหข้เขาเปกนทรีโที่ ปรดปรานในสายตาของพนัศดรี” พนัศดรีเลสืที่อนขนัรนโยเซฟโดยใหข้เขาเปกนผยข้ดยแล
เขากลายเปกนผยข้กาท กนับดยแลครุกนนัรน พนัศดรีจงข ฝากใหข้โยเซฟดยแลคนในครุกนนัรนทนัรงหมด “เพราะเหตรุพระ
เยโฮวาหรทรงสถธิตอยยกล บนั เขา และการงานใด ๆ ทรีที่เขากระททาพระเยโฮวาหรกทก รงโปรดใหข้เจรธิญขขรน”
มรีหลายบทเรรียนทรีที่ชนัดเจน (1) เปกนความจรธิงทรีวที่ าล ทรุกสธิที่งตลางรล วมมสือกนันเพสือที่ ใหข้เกธิดผลดรี
พระเจข้าทรงมรีแผนการทรีที่ยธิงที่ ใหญลกวลาสทาหรนับโยเซฟและครอบครนัวของเขา การตธิดครุกเปกนสล วนหนขงที่
ของการเตรรียมการของแผนการนนัรน (2) พระเจข้าไมลเคยสนัญญาวลาชรีวตธิ ครธิสเตรียนจะไมลเจอกนับพายรุ
แตลพระองครทรงสนัญญาแลข้ววลาจะปกปข้องเราในระหวลางเจอพายรุนร นนั
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 40: หนซงที่ ในภาพประกอบทภีที่งดงามทภีที่สจุดของโรม 8:28 ในพระ
คนัมภภีรร์ตลอดทนัทั้งเลล่มปรากฏตรงนภีทั้ ความทจุกขร์ยากทภีที่เกรดกนับโยเซฟเปป็นสล่วนหนซที่งของแผนการทภีที่ใหญล่
กวล่าของพระเจต้าสคาหรนับชภีวรตของเขา ความถล่อมใจเดรนอยยหล่ นต้าเกภียรตรจรรงๆ บทนภีเทั้ รรมที่ ใหต้ราย
ละเอภียดเกภีที่ยวกนับการตรดคจุกของโยเซฟ
ปฐก 40:1-4
ตผ่อมาภายหลนงเหตอการณค์เหลผ่านมีนั้พนนกงานนนนั้าองอผ่นของกษนตรรยค์แหผ่ง
อมียรปตค์ และพนนกงานขนมของพระองคค์ทนาผรดตผ่อเจจ้านาย คมือกษนตรรยค์แหผ่งอมียปร ตค์ 2 ฟาโรหค์ทรงกรรนั้ว
ขจ้าราชการทนนั้งสองนนนั้น คมือหนวหนจ้าพนนกงานนนนั้าองอผ่น และหนวหนจ้าพนนกงานขนม 3 จขงใหจ้จนาคอกไวจ้ใน
บจ้านของผรจ้บญ
น ชาการทหารรนกษาพระองคค์ในคอกทมีริ่โยเซฟตรดอยรผ่นนนนั้ 4 ผรบจ้ นญชาการทหารรนกษา
พระองคค์สงนริ่ โยเซฟใหจ้รบน ใชจ้สองคนนนนนั้ โยเซฟกก็ปรนนรบนตรเขา พนนกงานทนนั้งสองตรดคอกอยรผ่พนกหนขริ่ง
มรีบนันทขกไวข้วาล ทนัรงคนเชธิญถข้วยเสวยและคนททาขนมปนังของฟาโรหรไดข้ททาผธิดตลอเขา ดข้วยความ
โกรธ เขาไดข้สนังที่ จทาครุกคนทนัรงสองใน “ครุกซขที่งเปกนสถานทรีที่ทรีที่โยเซฟถยกจองจทาอยยนล ร นนั ” นอกจากนรีร โย
เซฟในฐานะเปกนผยข้ดยแลครุกกกถยกสนังที่ ใหข้ดยแลสองคนนนัรน ระยะเวลายาวนานเทลาไรไมลถยกเปธิดเผย
นอกจากมรีระบรุไวข้วาล ระยะหนซงที่
ปฐก 40:5-8
คมืนหนขริ่งขจ้าราชการทนนั้งสองนนนั้นฝนนไป คมือพนนกงานนนนั้าองอผ่นและ
พนนกงานขนมของกษนตรรยอค์ มียรปตค์ทมีริ่ตจ้องจนาอยรผ่ในคอกนนนั้น ตผ่างคนตผ่างฝนนคนละเรมืริ่อง ความฝนนของ
ตผ่างคนกก็มมีความหมายตผ่างกนน 6 ครนนั้นเวลาเชจ้า โยเซฟเขจ้ามาหา เหก็นขจ้าราชการทนนั้งสองนนนั้น ดรเถรด
เขามมีหนจ้าโศกเศรจ้า 7 จขงถามขจ้าราชการของฟาโรหค์ทมีริ่ถรกจนาอยรใผ่ นคอกทมีริ่บาจ้ นนายของตนวผ่า "ทนาไม

วนนนมีนั้ทผ่านจขงหนจ้าเศรจ้า" 8 เขาตอบวผ่า "เราทนนั้งสองฝนนไปและไมผ่มมีผจ้ใร ดจะแกจ้ฝนนไดจ้ " โยเซฟบอกเขา
วผ่า "พระเจจ้าเทผ่านนนั้นแกจ้ฝนนไดจ้มรใชผ่หรมือ ขอทผ่านเลผ่าใหจ้ขจ้าพเจจ้าฟนงเถรด "
อยยมล าวนันหนขงที่ (เหกนไดข้ชดนั วลาหลนังจากทรีที่พวกเขาเรธิที่มไวข้ใจโยเซฟแลข้ว) ทนัรงคนเชธิญถข้วยเสวย
และคนททาขนมปนังกกมครี วามฝนันอนันรบกวนจธิตใจในคสืนหนขงที่ พวกเขามรีชวรี ธิตอยยใล นสมนัยทรีคที่ วามฝนัน
ถยกถสือวลาเปกนสธิที่งสทาคนัญและพวกเขาจขงรยข้สขกเปกนกนังวลใจอยลางเหกนไดข้ชนัด พอถยกซนักถาม พวกเขากก
บอกโยเซฟวลาสธิที่งใดททาใหข้พวกเขาเปกนทรุกขรใจ โยเซฟบอกพวกเขาอยลางเหมาะสมวลา “พระเจข้า
เทลานนัรนแกข้ฝนันไดข้มธิใชลหรสือ ขอทลานทนัรงสองเลลาใหข้ขข้าพเจข้าฟนังเถธิด”
ปฐก 40:9-11
หนวหนจ้าพนนกงานนนนั้าองอผ่นกก็เลผ่าความฝนนของตนใหจ้โยเซฟฟนงวผ่า
"ดรเถรด เราฝนนเหก็นเถาองอผ่นอยรผ่ตรงหนจ้า 10 เถาองอผ่นนนนั้นมมีสามกรริ่ง พองอกใบอผ่อนดอกตรม กก็มมีดอก
บานออกมา และชผ่อองอผ่นกก็สอ ก 11 ถจ้วยของฟาโรหค์อยรใผ่ นมมือเรา แลจ้วเราเกก็บลรกองอผ่นนนนนั้ บมีบใหจ้นนนั้าลง
ในถจ้วยของฟาโรหค์ และวางถจ้วยนนนั้นในพระหนตถค์ของฟาโรหค์"
หนัวหนข้าพนนักงานเชธิญถข้วยเสวยจขงเลลาความฝนันของตนใหข้โยเซฟฟนัง เถาองรุลนหนขที่งมรีสามกธิที่ง
เมสืที่อพวกมนันมรีดอกตยมงอกออกมา และดอกของมนันกกบานออกและชลอองรุลนนนัรนกกสรุก เขาจขงเอาองรุลน
เหลลานนัรนมาบรีบนทราองรุลนใสล ถข้วยของฟาโรหร
ปฐก 40:12-15
โยเซฟบอกขจ้าราชการนนนั้นวผ่า "ขอแกจ้ฝนน ดนงนมีนั้ คมือกรริ่งสามกรริ่งนนนั้น
ไดจ้แกผ่สามวนน 13 ภายในสามวนนฟาโรหค์จะทรงยกศมีรษะของทผ่านขขนั้น และจะทรงตนนั้งทผ่านไวจ้ใน
ตนาแหนผ่งเหมมือนแตผ่กผ่อน ทผ่านจะไดจ้ถวายถจ้วยนนนนั้ แกผ่ฟาโรหค์อมีก ดนงทมีริ่ไดจ้กระทนามาแตผ่กผ่อนเมมืริ่อเปก็น
พนนกงานนนนั้าองอผ่น 14 เมมืริ่อทผ่านมมีความสอ ขแลจ้วขอใหจ้ระลขกถขงขจ้าพเจจ้าและแสดงความเมตตาปรานมี
แกผ่ขจ้าพเจจ้า ชผ่วยทรลฟาโรหค์ใหจ้ขจ้าพเจจ้าไดจ้ออกจากบจ้านนมีนั้ 15 เพราะอนนทมีริ่จรรงเขาลนกขจ้าพเจจ้ามาจาก
แควจ้นฮมีบรร และทมีริ่นมีริ่กก็เหมมือนกนนขจ้าพเจจ้าไมผ่ไดจ้ทนาผรดอะไรทมีริ่ควรตจ้องตรดคอกใตจ้ดรนนมีนั้"
โยเซฟตรีความความฝนันนนัรนใหข้เขาฟนังดนังตลอไปนรีร: กธิที่งทนัรงสามนนัรนคสือสามวนัน ซขงที่ หลนังจากนนัรน
ฟาโรหรจะยกศรีรษะของเขาขขรน (นนันที่ คสือ ใหข้เขากลนับสยลตทาแหนลงเดธิม) เขาจะกลนับไปเปกนพนนักงาน
เชธิญถข้วยเสวยของกษนัตรธิยรอกรี

จากนนัรนโยเซฟกกขอใหข้พนนักงานเชธิญถข้วยเสวยปฏธิบนัตธิตลอเขาอยลางเมตตาและทยลฟาโรหรเกรีที่ยว
กนับความทรุกขรยากของเขา เขาเอลยวลาตนัวเขาไดข้ถยกลนักพาตนัวมาจากแผลนดธินของคนฮรีบรยและในอรียธิปตร
เขาไมลไดข้ททาอะไรทรีที่สมควรทรีที่เขาตข้องตธิดครุกเลย
ปฐก 40:16-17
เมมืริ่อหนวหนจ้าพนนกงานขนมเหก็นวผ่า คนาแกจ้ความฝนนนนนั้นดมี จขงเลผ่าใหจ้โย
เซฟฟนงวผ่า "เราฝนนดจ้วย ดรเถรด เหก็นมมีกระจาดขนมขาวสามใบ ตนนั้งอยรผ่บนศมีรษะเรา 17 ในกระจาดใบ
บนนนนนั้ มมีขนมสารพนดสนาหรนบฟาโรหค์ แลจ้วมมีนกมากรนของในกระจาดทมีริ่ตนนั้งอยรผ่บนศมีรษะเรา"
เมสืที่อหนัวหนข้าพนนักงานททาขนมปนังไดข้ยธินคทาแกข้ความฝนันของเพสืที่อนรล วมงานในแงลดรี เขาจขงเลลา
ความฝนันของตนบข้าง เขามรีตะกรข้าสรีขาวสามใบอยยบล นศรีรษะ ในตะกรข้าใบบนสรุดมรีขนมปนงนานา
ชนธิดและพวกนกกกมากธินจากตะกรข้าทรีที่อยยบล นศรีรษะของเขา
ปฐก 40:18-19
โยเซฟตอบวผ่า "ขอแกจ้ฝนน ดนงนมีนั้ คมือกระจาดสามใบนนนนั้ ไดจ้แกผ่สามวนน
19 ภายในสามวนนฟาโรหค์จะทรงยกศมีรษะของทผ่านขขนั้นใหจ้พนจ้ ตนว และแขวนทผ่านไวจ้ทมีริ่ตจ้นไมจ้ ฝรงนก
จะมากรนเนมืนั้อทผ่าน"
โยเซฟจขงตรีความความฝนันนนัรน ตะกรข้าทนัรงสามใบนนัรนกกคสือสามวนันเชลนกนัน และหลนังจากนนัรน
ฟาโรหรจะตนัดศรีรษะเขาและแขวนศพเขาไวข้บนตข้นไมข้ หลนังจากนนัรนพวกนกจะมากธินเนสืรอจากศพเขา
ทรีที่แขวนอยยบล นนนัรน
ปฐก 40:20-23
ครนนั้นถขงวนนทมีริ่สามเปก็นวนนเฉลรมพระชนมพรรษาของฟาโรหค์
พระองคค์จขงทรงจนดการเลมีนั้ยงขจ้าราชการทนนั้งปวงของพระองคค์ แลจ้วทรงยกศมีรษะหนวหนจ้าพนนกงาน
นนนั้าองอผ่น และหนวหนจ้าพนนกงานขนมเขจ้ามาอยรผ่ทผ่ามกลางพวกขจ้าราชการ 21 ฝผ่ายหนวหนจ้าพนนกงาน
นนนั้าองอผ่นนนนั้นไดจ้รบน การแตผ่งตนนั้งในตนาแหนผ่งเดรม เขากก็วางถจ้วยในพระหนตถค์ของฟาโรหค์เชผ่นแตผ่
กผ่อน 22 สผ่วนหนวหนจ้าพนนกงานขนมนนนนั้ ใหจ้แขวนคอเสมีย สมจรรงดนงทมีริ่โยเซฟแกจ้ฝนนไวจ้ 23 แตผ่
หนวหนจ้าพนนกงานนนนั้าองอผ่นนนนั้นมรไดจ้ระลขกถขงโยเซฟ กลนบลมืมเขาเสมีย
คทาแกข้ฝนันทนัรงสองอนันของโยเซฟกลายเปกนจรธิง หนัวหนข้าพนนักงานเชธิญถข้วยเสวยถยกแตลงตนัรงใหข้
รนับตทาแหนลงเดธิมอรีกในอรีกสามวนันตลอมา (ในวนันเกธิดของฟาโรหร) เขากลนับไปเปกนพนนักงานเชธิญถข้วย
เสวยใหข้กษนัตรธิยรดนังเดธิม อยลางไรกกตาม หนัวหนข้าพนนักงานททาขนมปนังกกถยกพาตนัวไปจนับแขวนคอ
เหมสือนทรีโที่ ยเซฟไดข้กลลาวไวข้แลข้ว แมข้วาล ดยเผธินๆแลข้ว การทรีที่หวนั หนข้าพนนักงานเชธิญถข้วยเสวยลสืมเกรีที่ยว

กนับโยเซฟไปดยเหมสือนเปกนเรสือที่ งทรีที่อยรุตธิธรรม แตลยนังไมลถขงเวลาสทาหรนับแผนการของพระเจข้า พระเจข้า
ยนังทรงควบครุมอยยล แผนการอนันสมบยรณรแบบของพระองครสทาหรนับโยเซฟยนังไมลออกนอกเสข้นทาง
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 41: เรสือที่ งของโยเซฟดคาเนรนตล่อไปพรต้อมกนับ (1) ความฝนันทภีรที่ บกวน
จรตใจฟาโรหร์ในขต้อ 1-13 (2) คคาแกต้ฝนันของโยเซฟและการทภีที่เขาไดต้รนับการยกชยในขต้อ 14-44 (3)
และภรรยากนับลยกๆของโยเซฟในขต้อ 45-57
ปฐก 41:1-4
ครนนั้นอยรมผ่ าอมีกสองปมีเตก็ม ฟาโรหค์กก็สอ บรน และดรเถรด พระองคค์ทรงยมืน
อยรผ่ทมีริ่รรมฝนงริ่ แมผ่นนนั้า 2 ดรเถรด มมีวนวเจก็ดตนวอจ้วนพมีงามนผ่าดรขขนั้นมาจากแมผ่นนนั้านนนั้น เลมีนั้ยงหญจ้าอยรใผ่ นทอผ่งหญจ้า
แหผ่งหนขริ่ง 3 แลจ้วดรเถรด มมีวนวอมีกเจก็ดตนวซร บผอมนผ่าเกลมียดตามขขนั้นมาจากแมผ่นนนั้า มายมืนอยรกผ่ นบวนวอมืริ่นๆทมีริ่
รรมฝนริ่งแมผ่นนนั้า 4 วนวทมีริ่ซรบผอมนผ่าเกลมียดกก็กรนวนวอจ้วนพมีงามนผ่าดรเจก็ดตนวนนนั้นเสมีย แลจ้วฟาโรหค์กก็ตมืริ่น
บรรทม
สองปรีเตกมๆผลานไปซขที่งหลนังจากนนัรนฟาโรหรเองกกมครี วามฝนันทรีรที่ บกวนจธิตใจบข้าง ในความฝนัน
แรกของเขา “มรีวนัวอข้วนพรีและงามนลาดยเจกดตนัวขขรนมาจากแมลนร ทานนัรน และมนันกธินหญข้าอยยใล นทรุลงหญข้า
แหลงหนขงที่ ” จากนนัรนกกมรีววนั อรีกเจกดตนัวขขรนมาจากแมลนร ทาไนลรเชลนกนัน กระนนัรนวนัวเหลลานรีร “ซยบผอมและ
นลาเกลรียด” พวกมนันยสืนอยยรล ธิมฝนัที่งแมลนร ทา คทาบรรยายทรีที่วาล พวกมนัน “อข้วนพรีและงามนลาดย” มรีความหมาย
ตรงตนัววลาดยดรีและอข้วนทข้วนสมบยรณร วนัวทรีที่ซยบผอมและนลาเกลรียดกกมรีความหมายตรงตนัวตามนนัรน พวก
วนัวทรีที่ซยบผอมกกเรธิที่มกธินพวกวนัวทรีที่อข้วนพรีเจกดตนัวนนัรน หลนังจากนนัรนฟาโรหรกตก สืที่น
ปฐก 41:5-7
พระองคค์กบก็ รรทมหลนบไปและสอ บนร ครนนั้งทมีริ่สอง และดรเถรด ตจ้นขจ้าว
ตจ้นเดมียวมมีรวงเจก็ดรวงเปก็นขจ้าวเมลก็ดเตผ่งงามดมี 6 แลจ้วดรเถรด มมีรวงขจ้าวเจก็ดรวงงอกขขนั้นมาภายหลนง
เปก็นขจ้าวลมีบและเกรมียมเพราะลมตะวนนออก 7 รวงขจ้าวลมีบเจก็ดรวงนนนั้นไดจ้กลมืนกรนรวงขจ้าวเมลก็ดเตผ่ง
งามดมีเจก็ดรวงนนนั้นเสมีย แลจ้วฟาโรหค์กก็ตมืริ่นบรรทม และดรเถรด รรจ้วาผ่ เปก็นพระสอ บรน
ฟาโรหรกลนับไปนอนและฝนันความฝนันทรีที่รบกวนจธิตใจเปกนครนัรงทรีที่สอง รวงขจ้าวเจก็ดรวง (คทาทรีที่
แปลเชลนนรีร (ชรบบล) มรีความหมายตรงตนัววลา 'หนัวเมลกดธนัญพสืช') ทรีที่ปรากฏขขรนบนตข้นเดรียวกนันนนัรน
“เตลงและงามดรี” คทาทรีที่แปลวลา เตผ่ง (บอวรภี ซขที่งเปกนคทาเดรียวกนับทรีแที่ ปลเปกน 'อข้วนพรี' ในขข้อ 2) อรีกครนัรงทรีที่
มรีความหมายวลาอข้วนสมบยรณร จากนนัรน “ขข้าวลรีบและเกรรียมเพราะลมตะวนันออก” อรีกเจกดรวงกกงอก

ขขรนมาภายหลนังพวกมนัน นรีที่หมายถขงรวงขข้าวเจกดรวงทรีมที่ รีขนาดเลกกและไมลงาม ซขที่งไหมข้เกรรียมเพราะ
ลมตะวนันออกจากทะเลทรายซรีนาย รวงขข้าวเจกดรวงทรีที่ลรีบนรีรกธินรวงขข้าวทรีที่เตลงงาม หลนังจากนนัรน
ฟาโรหรกตก สืที่นขขรนอรีกและรยข้ตนัววลามนันเปกนความฝนัน
ปฐก 41:8
ครนนั้นตผ่อมาเวลารอผ่งเชจ้าพระองคค์มมีพระทนยปนริ่นปผ่วน จขงรนบสนงริ่ ใหจ้เรมียก
โหรและปราชญค์ทนนั้งปวงของอมียรปตค์มาเฝจ้า แลจ้วฟาโรหค์ทรงเลผ่าพระสอ บรนใหจ้เขาฟนง แตผ่ไมผ่มมีผจ้ใร ดทรล
แกจ้พระสอ บรนนนนนั้ ถวายแกผ่ฟาโรหค์ไดจ้
กษนัตรธิยรจขงตสืนที่ ขขรนในตอนเชข้าและรยข้สขกปนัที่นปลวนในจธิตใจ เขาใชข้ใหข้ไปตามตนัวพวกโหรและ
ปราชญรของอรียธิปตรมา กระนนัรน ไมลมรีใครแกข้ความฝนันของฟาโรหรไดข้เลย คทาทรีแที่ ปลวลา โหร (ชารร์ตม)
มรีความหมายวลา 'นนักโหราศาสตรร', 'ผยข้ททานาย' หรสือ 'คนทรง'
ปฐก 41:9-13
ครนนั้งนนนั้นหนวหนจ้าพนนกงานนนนั้าองอผ่นจขงทรลฟาโรหค์วผ่า "วนนนมีนั้ขจ้าพระองคค์
ระลขกถขงความผรดพลนนั้งของขจ้าพระองคค์ไดจ้ 10 คมือฟาโรหค์ทรงพระพรโรธแกผ่ขจ้าราชการของพระองคค์
และทรงจนาขจ้าพระองคค์ไวจ้ในคอกทมีริ่บจ้านผรจ้บญ
น ชาการทหารรนกษาพระองคค์ ทนนั้งขจ้าพระองคค์กนบหนวหนจ้า
พนนกงานขนม 11 ขจ้าพระองคค์ทนนั้งสองฝนนในคมืนเดมียวกนน ทนนั้งขจ้าพระองคค์และเขา ความฝนนของตผ่าง
คนมมีความหมายตผ่างกนน 12 มมีชายหนอผ่มชาตรฮมีบรร คนหนขงริ่ เปก็นบผ่าวของผรบจ้ นญชาการทหารรนกษา
พระองคค์ อยรทผ่ มีริ่นนริ่นดจ้วยกนนกนบเขา และขจ้าพระองคค์ทนนั้งสองเลผ่าความฝนนใหจ้เขาฟนง ชายนนนั้นกก็แกจ้ฝนน ใหจ้
ขจ้าพระองคค์ทนนั้งสอง เขาแกจ้ฝนน ใหจ้แตผ่ละคนตามความฝนนของตน 13 และตผ่อมาทมีริ่เขาแกจ้ฝนนใหจ้ขจ้า
พระองคค์ทนนั้งสองอยผ่างไรกก็เปก็นไปอยผ่างนนนั้น คมือฟาโรหค์ทรงตนนั้งขจ้าพระองคค์ไวจ้ในตนาแหนผ่งเดรม แตผ่ฝผ่าย
เขานนนั้นถรกแขวนคอเสมีย"
พอถขงตอนนรีร หนัวหนข้าพนนักงานเชธิญถข้วยเสวยกกจทาโยเซฟไดข้ เขารนับสารภาพวลา “วนันนรีรขาข้
พระองครระลขกถขงความผธิดพลนัรงของขข้าพระองครไดข้” เขาเตสือนความจทาฟาโรหรวาล เขากนับเพสืที่อนรล วม
งานของเขาคสือ หนัวหนข้าพนนักงานททาขนมปนังไดข้ถยกจทาครุกเมสืที่อหลายปรีกลอน เขาเลลาใหข้ฟาโรหรฟงนั ตลอ
ไปวลาพวกเขาทนัรงสองมรีความฝนันทรีที่รบกวนจธิตใจ “และมรีชายหนรุลมชาตธิฮรีบรยคนหนขงที่ เปกนทาสของผยข้
บนัญชาการทหารรนักษาพระองคร อยยทล รีที่นนนัที่ ดข้วยกนันกนับขข้าพระองครทรนังสอง และขข้าพระองครทรนังสองเลลา
ความฝนันใหข้เขาฟนัง และเขากกแกข้ฝนันใหข้ขข้าพระองครทรนังสอง เขาแกข้ฝนันใหข้แตลละคนตามความฝนันของ
ตน” เขาทยลฟาโรหรตลอไปวลาคทาแกข้ฝนันของโยเซฟนนัรนกลายเปกนจรธิงสทาหรนับเขาทนัรงคยล

ปฐก 41:14-16
ฟาโรหค์จขงรนบสนริ่งใหจ้เรมียกโยเซฟมา เขากก็รบมี ไปเบรกตนวโยเซฟออกมา
จากคอกใตจ้ดรน โยเซฟโกนหนวดผลนดเสมืนั้อผจ้าแลจ้วกก็เขจ้าเฝจ้าฟาโรหค์ 15 ฟาโรหค์ตรนสแกผ่โยเซฟวผ่า "เรา
ฝนนไป และหามมีผจ้ใร ดแกจ้ฝนน ไดจ้ไมผ่ เราไดจ้ยนร ถขงเจจ้าวผ่าเจจ้าสามารถเขจ้าใจความฝนนเพมืริ่อแกจ้ฝนนนนนนั้ ไดจ้ "
16 โยเซฟจขงทรลตอบฟาโรหค์วผ่า "การแกจ้ฝนน มรไดจ้อยรผ่ทมีริ่ขจ้าพระองคค์ พระเจจ้าตผ่างหากจะประทานคนา
ตอบอนนเปก็นสอ ขแกผ่ฟาโรหค์"
ฟาโรหรจขงใชข้คนไปตามโยเซฟมา “และพวกเขากกรรีบไปเบธิกตนัวเขาออกมาจากครุกใตข้ดธิน”
นลาสนใจตรงทรีที่วาล เมสืที่อจะถยกนทาตนัวไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยร โยเซฟจขง “โกนหนวด เปลรีที่ยนเสสืรอผข้าของตน
และเขข้าเฝข้าฟาโรหร” เมสือที่ มาอยยตล ลอหนข้ากษนัตรธิยร เขากกนทาเสนอตนัวเองในสภาพทรีที่สะอาดและแตลงกาย
เหมาะสม การประยรุกตรใชข้ฝลายวธิญญาณปรากฏชนัดเจน เมสืที่อตข้องปรากฏตนัวตลอหนข้าองครพระมหา
กษนัตรธิยรจนถขงทรุกวนันนรีร เราจทาเปกนตข้องมาในสภาพทรีที่สะอาดและสวมเสสืรอคลรุมแหลงความชอบธรรม
ทรีที่มแรี ตลพระองครเทลานนัรนทรีที่ใหข้ไดข้
ฟาโรหรบอกเขาวลาตนฝนันความฝนันหนขที่งและไมลมรีใครแกข้ฝนันใหข้แกลตนไดข้ เขาไดข้ยนธิ มาวลาโย
เซฟสามารถแกข้ฝนันไดข้ โยเซฟไดข้แตลยอมรนับพระเจข้าของเขา “การแกข้ฝนันมธิไดข้อยยทล ขรีที่ ข้าพระองคร
พระเจข้าตลางหากจะประทานคทาตอบอนันเปกนสรุขแดลฟาโรหร”
ปฐก 41:17-24
ฟาโรหค์จขงตรนสแกผ่โยเซฟวผ่า "ในความฝนนของเรานนนั้น ดรเถรด เรายมืน
อยรผ่ทมีริ่ฝงนริ่ แมผ่นนนั้า 18 และดรเถรด มมีวนวเจก็ดตนวอจ้วนพมีงามนผ่าดรขนขนั้ มาจากแมผ่นนนั้า เลมีนั้ยงหญจ้าอยรใผ่ นทอผ่งหญจ้า
แหผ่งหนขริ่ง 19 แลจ้วดรเถรด วนวอมีกเจก็ดตนวตามขขนั้นมาไมผ่งาม นผ่าเกลมียดมากและซรบผอม เราไมผ่เคยเหก็นมมี
วนวเลวอยผ่างนมีนั้ทนริ่วแผผ่นดรนอมียปร ตค์เลย 20 วนวทมีริ่ซรบผอมไมผ่งามนนนั้นกรนวนวอจ้วนพมีเจก็ดตนวแรกนนนั้นเสมีย
หมด 21 เมมืริ่อกรนหมดแลจ้วหามมีใครรรจ้วาผ่ มนนกรนเขจ้าไปไมผ่ เพราะยนงผอมอยรผ่เหมมือนแตผ่กผ่อน แลจ้วเรากก็
ตมืริ่นขขนนั้ 22 เราเหก็นในความฝนนของเรา ดรเถรด ตจ้นขจ้าวตจ้นหนขงริ่ มมีรวงเจก็ดรวงงอกขขนั้นมา เปก็นขจ้าว
เมลก็ดเตผ่งและงามดมี 23 และดรเถรด ขจ้าวอมีกเจก็ดรวงงอกขขนั้นมาภายหลนงเปก็นขจ้าวเหมีริ่ยวลมีบ และเกรมียม
เพราะลมตะวนนออก 24 รวงขจ้าวลมีบนนนั้นกลมืนกรนรวงขจ้าวดมีเจก็ดรวงนนนั้นเสมีย เราเลผ่าความฝนนนมีในั้ หจ้โหร
ฟนง แตผ่ไมผ่มมีใครสามารถอธรบายใหจ้เราไดจ้"
ฟาโรหรเลลาซทราความฝนันของตนใหข้โยเซฟฟนังดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 2-7 เขาใสล รายละเอรียดเพธิที่ม
เตธิมเขข้าไปทรีที่วาล เขาไมลเคยเหกนวนัวทรีที่นลาเกลรียดขนาดวนัวเจกดตนัวนนัรนซขที่งเปกนกลรุลมทรีที่สองมากลอนเลยใน
อรียธิปตร นอกจากนรีร หลนังจากทรีที่วนัวทรีนที่ ลาเกลรียดกธินวนัวทรีงที่ ามเจกดตนัวนนัรนเขข้าไปแลข้ว “หามรีใครรยข้วาล พวก

มนันกธินเขข้าไปไมล แตลพวกมนันยนังผอมอยยเล หมสือนแตลกลอน” จากนนัรนเขากกเลลาความฝนันทรีที่สองเรสืที่องรวง
ขข้าวสองชรุดใหข้โยเซฟฟนัง เขากลลาววลาพวกโหรแหลงแผลนดธินนนัรนไมลสามารถ “อธธิบายใหข้เราฟนังไดข้”
ปฐก 41:25-31
โยเซฟจขงทรลฟาโรหค์วผ่า "พระสอ บนร ของฟาโรหค์มมีความหมายอนน
เดมียวกนน พระเจจ้าทรงสนาแดงใหจ้ฟาโรหค์ทราบถขงสรริ่งทมีริ่พระองคค์จะทรงกระทนา 26 วนวอจ้วนพมีเจก็ดตนว
นนนั้นคมือเจก็ดปมี และรวงขจ้าวดมีเจก็ดรวงนนนั้นกก็คมือเจก็ดปมี เปก็นความฝนนอนนเดมียวกนน 27 วนวเจก็ดตนวซร บผอม
นผ่าเกลมียดทมีริ่ขนขนั้ มาภายหลนงคมือเจก็ดปมี กนบรวงขจ้าวเจก็ดรวงลมีบและเกรมียมเพราะลมตะวนนออกนนนั้น คมือ
เจก็ดปมีทมีริ่กนนดารอาหาร 28 นมีริ่คอมื สรริ่งทมีริ่ขจ้าพระองคค์ทรลฟาโรหค์ คมือพระเจจ้าทรงสนาแดงใหจ้ฟาโรหค์รจ้สร รริ่งทมีริ่
พระองคค์จะทรงกระทนา 29 ดรเถรด จะมมีอาหารบรรบรรณค์ทนริ่วประเทศอมียรปตค์ถงข เจก็ดปมี 30 หลนงจากนนนั้น
จะบนงเกรดการกนนดารอาหารอมีกเจก็ดปมี จนจะลมืมความออดมสมบรรณค์ในประเทศอมียรปตค์เสมีย การ
กนนดารอาหารจะลจ้างผลาญแผผ่นดรน 31 ทนาใหจ้จนาความออดมสมบรรณค์ในแผผ่นดรนไมผ่ไดจ้ เพราะเหตอ
การกนนดารอาหารทมีริ่เกรดขขนั้นตามหลนงนมีนั้ ดจ้วยวผ่าการกนนดารอาหารนนนนั้ จะรอนแรงนนก
โยเซฟเรธิที่มคทาตอบของตนโดยกลลาววลา (1) ความฝนันทนัรงสองนนัรนมรีความหมายเดรียวกนัน นนันที่
คสือมนันสสืที่อความหมายอยลางเดรียวกนัน (2) พระเจข้า (เอโลฮธิม) ทรงเปกนผยข้ทรีที่จะแสดงใหข้ฟาโรหรเหกนวลา
พระองครจะทรงททาอะไร
ทนัรงวนัวทรีที่งามเจกดตนัวและรวงขข้าวทรีงที่ ามเจกดรวงตลางหมายถขงเจกดปรีทรีที่ดรี ทนัรงวนัวทรีที่ผอมเจกดตนัวและ
รวงขข้าวทรีไที่ หมข้เกรรียมเจกดรวงตลางหมายถขงเจกดปรีแหลงความอดอยากทรีที่จะตามมา กลลาวโดยเฉพาะ
เจาะจงกกคสือ คทาแกข้ฝนันกกคสือวลาจะมรี “อาหารบรธิบยรณรทนัวที่ แผลนดธินแหลงอรียธิปตรทรนังสธิรนถขงเจกดปรี และหลนัง
จากนนัรนจะบนังเกธิดการกนันดารอาหารอรีกเจกดปรี” การกนันดารอาหารจะรรุนแรงมากเสรียจนเจกดปรีกลอน
หนข้าแหลงความอรุดมสมบยรณรจะถยกลสืมไปเสรีย มนันจะลข้างผลาญแผลนดธิน
ปฐก 41:32
ทมีริ่ฟาโรหค์สอบนร สองครนนั้งนนนั้น กก็หมายวผ่าสรงริ่ นนนั้นพระเจจ้าทรงกนาหนดไวจ้
แลจ้ว และพระเจจ้าจะทรงใหจ้บนงเกรดในเรก็วๆนมีนั้
อรีกครนัรงทรีที่โยเซฟกลลาววลาพระเจข้าทรงใหข้ฟาโรหรฝนันคลข้ายกนันสองครนัรงเพสือที่ เนข้นยทราความสทาคนัญ
ของมนันและเพสืที่อดขงความสนใจทรีที่วาล มนันจะเกธิดขขรนในไมลชข้า
ปฐก 41:33-36
เพราะฉะนนนั้นบนดนมีขนั้ อฟาโรหค์เลมือกคนทมีริ่มมีความครดดมี มมีปนญญา ตนนั้งใหจ้
ดรแลประเทศอมียรปตค์ 34 ขอฟาโรหค์ทนาดนงนมีนั้และใหจ้คนนนนนั้ จนดพนนกงานไวจ้ทนริ่วแผผ่นดรน และเกก็บผล

หนขริ่งในหจ้าสผ่วนแหผ่งประเทศอมียรปตค์ไวจ้ตลอดเจก็ดปมีทมีริ่ออดมสมบรรณค์นนนั้น 35 ใหจ้คนเหลผ่านนนั้นรวบรวม
อาหารในปมีทมีริ่ออดมเหลผ่านนนั้นซขงริ่ จะมาถขงนนนั้นไวจ้ และสะสมขจ้าวดจ้วยอนานาจของฟาโรหค์ไวจ้และใหจ้เกก็บ
อาหารไวจ้ในเมมืองตผ่างๆ 36 อาหารนมีนั้จะไดจ้เปก็นเสบมียงสนารองในแผผ่นดรนสนาหรนบเจก็ดปมีทมีริ่กนนดาร
อาหาร ซขงริ่ จะเกรดขขนั้นในประเทศอมียรปตค์ เพมืริ่อแผผ่นดรนจะไมผ่พรนาศเสมียไปเพราะกนนดารอาหาร"
โยเซฟจขง (แนลนอนวลาตามการทรงนทาของพระเจข้า) แนะนทาใหข้ฟาโรหรหาคนๆหนขที่ง “ทรีมที่ รี
ความคธิดดรี และมรีปนัญญา และตนัรงคนนนัรนใหข้ดยแลแผลนดธินแหลงอรียธิปตร” นอกจากนรีรเขายนังบอกใหข้
ฟาโรหรแตลงตนัรงพนนักงานไวข้ทนัวที่ แผลนดธินเพสืที่อ “เกกบผลหนขงที่ ในหข้าสลวนของแผลนดธินแหลงอรียธิปตรไวข้
ตลอดเจกดปรีทรีที่อรุดมสมบยรณรนร นัน” จากนนัรนพวกเขาควรกนันอาหารนนัรนไวข้ตลางหาก “ดข้วยพระหนัตถรของ
ฟาโรหร” เพสือที่ เตรรียมการสทาหรนับเจกดปรีแหลงการกนันดารอาหารนนัรน “เพสือที่ แผลนดธินจะไมลพธินาศเสรียไป
เพราะการกนันดารอาหาร”
ปฐก 41:37-38
ขจ้อเสนอนมีนั้เปก็นทมีริ่เหก็นชอบในสายพระเนตรของฟาโรหค์ และใน
สายตาของขจ้าราชการทนนั้งปวงของพระองคค์ 38 ฟาโรหค์ตรนสกนบบรรดาขจ้าราชการวผ่า "เราจะหาคน
ทมีริ่มมีพระวรญญาณของพระเจจ้าอยรผ่ในตนวเหมมือนคนนมีนั้ไดจ้หรมือ "
คทาแนะนทานรีรเปกนทรีพที่ อใจฟาโรหรและเขารทาพขงวลาเขาจะหาคนทรีที่มรีปนัญญาแบบนรีรไดข้ทรีที่ไหน “ทรีที่
มรีพระวธิญญาณของพระเจข้าอยยใล นตนัว”
ปฐก 41:39-44
ฟาโรหค์จขงตรนสกนบโยเซฟวผ่า "เพราะพระเจจ้าไดจ้ทรงสนาแดงเรมืริ่องนมีนั้
ทนนั้งสรนั้นแกผ่ทผ่าน จะหาผรจ้ใดทมีริ่มมีความครดดมีและมมีปนญญาเหมมือนทผ่านกก็ไมผ่ไดจ้ 40 ทผ่านจะดรแลราชสนานนก
ของเรา และประชาชนทนนั้งหลายของเราจะปฏรบนตรตามคนาของทผ่าน เวจ้นแตผ่ฝผ่ายพระทมีริ่นนริ่งเทผ่านนนั้นเรา
จะเปก็นใหญผ่กวผ่าทผ่าน" 41 ฟาโรหค์ตรนสกนบโยเซฟวผ่า "ดรเถรด เราตนนั้งทผ่านใหจ้ดรแลทนริ่วประเทศอมียรปตค์
แลจ้ว" 42 ฟาโรหค์ทรงถอดธนามรงคค์ตราออกจากพระหนตถค์ของพระองคค์ สวมทมีริ่มมือโยเซฟ กนบใหจ้
สวมเสมืนั้อผจ้าปผ่านเนมืนั้อละเอมียด และสวมสรจ้อยทองคนาใหจ้ทมีริ่คอ 43 ใหจ้โยเซฟใชจ้รถหลวงคนนทมีริ่สองซขริ่ง
ฟาโรหค์มมีอยรผ่ และมมีคนรจ้องประกาศขจ้างหนจ้าทผ่านวผ่า "คอกเขผ่าลงเถรด" ดนงนมีนั้แหละ พระองคค์ทรงตนนั้ง
ทผ่านใหจ้ดรแลทนริ่วประเทศอมียรปตค์ 44 ฟาโรหค์จขงตรนสกนบโยเซฟวผ่า "เราคมือฟาโรหค์ ไมผ่มมีคนทนริ่วแผผ่นดรน
อมียรปตค์จะยกมมือยกเทจ้าไดจ้เวจ้นแตผ่ทผ่านจะอนอญาต"
อยยดล ๆรี ฟาโรหรกนก ขกออกวลาชายทรีที่ยสืนอยยตล รงหนข้าเขากกคสือโยเซฟนนันที่ เอง เพราะวลาพระเจข้าไดข้
ทรงเปธิดเผยเรสือที่ งนรีรผาล นทางโยเซฟ “จะหาผยข้ใดทรีมที่ รีความคธิดดรีและมรีปนัญญาเหมสือนเจข้ากกไมลไดข้”

ฟาโรหรจขงแตลงตนัรงโยเซฟใหข้เปกนเหมสือนกนับนายกรนัฐมนตรรีของอรียธิปตร เขาใหข้โยเซฟมรีสธิทธธิอทานาจ
เหนสือประชาชนและแผลนดธิน โดยใหข้เขาเปกนรองฟาโรหรเทลานนัรน บนัดนรีรพระเจข้าทรงยกชยเขาขขรนอยลาง
สยงและใหข้เขามรีชสืที่อเหนสือคนทนัรงปวงในอรียธิปตร โดยเปกนรองแคลฟาโรหรเทลานนัรน แบบของพระครธิสตร
ซขที่งแสดงใหข้เหกนลลวงหนข้าจขงปรากฏชนัดเจนเหลสือเกธิน
นอกจากนรีร ฟาโรหรยงนั ใหข้เขามรีสงลาราศรียงธิที่ ใหญล โดยใหข้เครสืที่องประดนับและเสสืรอผข้าของกษนัตรธิยร
แกลเขา แถมยนังใหข้เขาใชข้รถหลวงคนันทรีที่สองของฟาโรหรดข้วย เขาจขงสนังที่ ใหข้โยเซฟครุกเขลาลงและแตลงตนัรง
เขาใหข้เปกน “ผยข้ดยแลทนัวที่ แผลนดธินแหลงอรียธิปตร” (อรียธิปตรในพระคนัมภรีรมร นักเปกนสนัญลนักษณรทรีที่แสดงถขงโลก
นลาสนใจตรงทรีที่วาล สนักวนันหนขงที่ พระเยซยจะทรงกลายเปกนพระมหากษนัตรธิยรผยข้ครอบครองเหนสือคนทนัรง
โลก) อทานาจครอบครองของเขานนัรนเกสือบเรรียกไดข้วาล สยงสรุด กธิจธรุระทนัรงสธิรนในอรียธิปตรตข้องไดข้รนับการ
อนรุมตนั ธิจากเขา
ปฐก 41:45-46
ฟาโรหค์เรมียกนามโยเซฟวผ่า ศาเฟนาทปาเนอาหค์ และประทานอา
เสนนทบอตรสาวโปทรเฟรา ปอโรหรตเมมืองโอนใหจ้เปก็นภรรยา โยเซฟกก็ออกไปสนารวจทนริ่วประเทศอมียรปตค์
46 เมมืริ่อโยเซฟเขจ้าเฝจ้าฟาโรหค์กษนตรรยแค์ หผ่งอมียรปตค์นนนนั้ ทผ่านอายอไดจ้สามสรบปมี แลจ้วโยเซฟกก็ออกจากทมีริ่
เขจ้าเฝจ้าฟาโรหค์เทมีริ่ยวไปทนริ่วประเทศอมียรปตค์
เชลนเดรียวกนับทรีพที่ ระเจข้าทรงจนัดหาเจข้าสาวทรีที่เปกนคนตลางชาตธิใหข้แกลพระครธิสตรคสือ ครธิสตจนักร
ฟาโรหรกยก กเจข้าสาวทรีที่เปกนคนตลางชาตธิคนหนขงที่ ใหข้แกลโยเซฟ คสือ “อาเสนนัทบรุตรสาวของโปทธิเฟรา
ปรุโรหธิตเมสืองโอน” นอกจากนรีร ฟาโรหรกตก ร งนั ชสืที่อโยเซฟวลา ศาเฟนาทปาเนอาหร์ ซขที่งมรีความหมายวลา 'ผยข้
เผยความลนับ' หรสืออาจเปกน 'ผยข้เผยความจรธิง'
อาจมรีความหมายสทาคนัญหรสือไมลมรีกไก ดข้ในการทรีโที่ ยเซฟอายรุสามสธิบปรีตอนทรีที่เขาไดข้รนับการยก
ชยอยลางสยง เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เวลาผลานไปสธิบสามปรีนบนั ตนัรงแตลโยเซฟถยกขายมาเปกนทาสโดย
พวกพรีๆที่ ของเขา เขาอายรุสธิบเจกดปรีตอนทรีที่บธิดาใชข้เขาใหข้ไปตามหาพวกพรีๆที่ เขาจขงเรธิที่มการกทากนับดยแล
อรียธิปตรโดยออกไปทนัวที่ แผลนดธินเพสืที่อดยวาล มรีอะไรอยยตล รงหนข้าเขา
ปฐก 41:47-49
ในเจก็ดปมีทมีริ่ออดมสมบรรณค์นนนั้น แผผ่นดรนกก็ออกผลมากมาย 48 โยเซฟ
รวบรวมอาหารทนนั้งเจก็ดปมีซขริ่งมมีอยรผ่ในประเทศอมียรปตค์ไวจ้หมด สะสมอาหารไวจ้ในเมมืองตผ่างๆ ผลทมีริ่เกรด
ขขนั้นในนารอบเมมืองใดๆกก็เกก็บไวจ้ในเมมืองนนนั้นๆ 49 โยเซฟสะสมขจ้าวไวจ้ดอจเมก็ดทรายในทะเลมากมาย
จนตจ้องหยอดครดบนญชมี เพราะนนบไมผ่ถจ้วน

ดนังทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงเปธิดเผยแกลเขาแลข้ว มรีเจกดปรีแหลงความอรุดมสมบยรณรยธิงที่ นนักจรธิงๆ เขาจขง
รวบรวมอาหารไวข้ทนัวที่ อรียธิปตรและกองไวข้ในเมสืองตลางๆทนัวที่ ประเทศ พระเจข้าทรงอวยพรอยลางอรุดม
เพราะวลาการเกกบรวบรวมนนัรนเยอะดรุจ “เมกดทรายในทะเล” อรีกครนัรงทรีที่พระเจข้าทรงกระททากธิจในการ
ตระเตรรียมอาหารไวข้สทาหรนับประชากรตามพนันธสนัญญาของพระองครคอสื ลยกหลานของยาโคบ แนล
ทรีเดรียว ทรุกสธิที่งตลางรล วมมสือกนันเพสือที่ ใหข้เกธิดผลดรีสทาหรนับประชากรของพระเจข้า
ปฐก 41:50-52
กผ่อนถขงปมีกนนดารอาหาร มมีบอตรชายสองคนเกรดแกผ่โยเซฟ ซขงริ่ นางอา
เสนนทบอตรสาวโปทรเฟราปอโรหรตเมมืองโอนบนงเกรดใหจ้ทผ่าน 51 โยเซฟเรมียกบอตรหนวปมีวาผ่ มนนสเสหค์
กลผ่าววผ่า "เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้าลมืมความยากลนาบากทนนั้งปวง และวงศค์วานทนนั้งสรนั้น
ของบรดาเสมีย" 52 บอตรทมีริ่สองทผ่านเรมียกชมืริ่อวผ่า เอฟราอรม "เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้ามมี
เชมืนั้อสายทวมีขขนั้นในแผผ่นดรนทมีริ่ขจ้าพเจจ้าไดจ้รนบความทอกขค์ใจ"
ขณะเดรียวกนัน พระเจข้าทรงประทานบรุตรชายสองคนใหข้แกลโยเซฟคสือ มนนัสเสหร์ ซขที่งมรีความ
หมายวลาพระเจข้าทรงททาใหข้เขาลสืมปรีเดสือนอนันยากลทาบากและความปวดรข้าวใจในเรสือที่ งครอบครนัว
ของเขาตนัรงชสืที่อบรุตรชายคนทรีที่สองวลา เอฟราอรม ซขที่งมรีความหมายตรงตนัววลา 'เกธิดผลเปกนเทลาตนัว'
พระเจข้าทรงอวยพรเขาจรธิงๆ แมข้ในแผลนดธินทรีที่เขาเกธิดความทรุกขรใจกกตาม
ปฐก 41:53-57
เจก็ดปมีทมีริ่ออดมสมบรรณค์ในประเทศอมียรปตค์กก็ลผ่วงไป 54 จขงเกรดกนนดาร
อาหารเจก็ดปมี ดนริ่งทมีริ่โยเซฟกลผ่าวไวจ้ การกนนดารอาหารนนนนั้ เกรดทนริ่วแผผ่นดรนทนนั้งหลาย แตผ่ทนริ่วประเทศ
อมียรปตค์ยงน มมีอาหารอยรผ่ 55 เมมืริ่อชาวอมียรปตค์อดอยากอาหาร ประชาชนกก็รอจ้ งทรลขออาหารตผ่อฟาโรหค์
ฟาโรหค์กก็รบน สนริ่งแกผ่ชาวอมียปร ตค์ทนนั้งหลายวผ่า "ไปหาโยเซฟ ทผ่านบอกอะไร กก็จงทนาตาม" 56 การ
กนนดารอาหารแผผ่ไปทนริ่วพมืนั้นแผผ่นดรนโลก โยเซฟกก็เปรดฉางออกขายขจ้าวแกผ่ชาวอมียปร ตค์ และการ
กนนดารอาหารในแผผ่นดรนอมียรปตค์รอนแรงมาก 57 และประเทศทนนั้งปวงกก็มายนงประเทศอมียรปตค์หาโย
เซฟเพมืริ่อซมืนั้อขจ้าว เพราะการกนนดารอาหารรจ้ายแรงในทอกประเทศ
ดนังทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงเปธิดเผยผลานทางเขา เจกดปรีแหลงความอรุดมสมบยรณรมาถขงจรุดจบและเจกดปรี
แหลงการกนันดารอาหารเรธิที่มตข้นขขรน การกนันดารอาหาร (นนันที่ คสือ ความอดอยาก) เกธิดขขรนทนัวที่ ทนัรง
แผลนดธิน เมสืที่อถขงคราวลทาบาก ประชาชนอรียธิปตรกรก ข้องทยลฟาโรหรกษนัตรธิยรของตน ซขที่งกกสงนัที่ ใหข้พวกเขา
ไปหาโยเซฟ คทาทรีที่แปลวลา พมืนนั้ แผผ่นดรนโลก ในขข้อ 56 คสือ ฮา เอเรทซร์ และมนักแปลเปกน 'แผลนดธิน'
มนันอาจหมายถขงแผลนดธินทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั ยาโคบ บนัดนรีรโยเซฟจขงขายอาหารทรีที่ถยกเกกบ

รวบรวมไวข้ในชลวงเจกดปรีแหลงความอรุดมสมบยรณรอยลางฉลาด เหกนไดข้ชนัดวลา เงธินนนัรนเขข้าคลนังทรนัพยร
ของฟาโรหร
เมสืที่อการกนันดารอาหารทวรีความรรุนแรงยธิงที่ ขขรน ประเทศอสืที่นๆกกมายนังอรียธิปตรและมาหาโยเซฟ
เพสืที่อซสืรออาหาร ทรุกอยลางถยกเตรรียมไวข้พรข้อมแลข้วเพสือที่ ทรีที่พระเจข้าจะไมลเพรียงเลรีรยงดยผยข้คนของพระองคร
เทลานนัรน แตลเพสือที่ ทรีที่จะใหข้มรีการคสืนดรีกนนั อยลางสมบยรณร และขยายแผนการของพระองครทจรีที่ ะนทาพวกเขา
มายนังอรียธิปตรดข้วย
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 42: การผจญภนัยของโยเซฟและพภีที่นต้องของเขาดคาเนรนตล่อไปพรต้อม
กนับการทภีที่โยเซฟบนัดนภีเทั้ ปป็นผยต้ควบคจุมเหตจุการณร์ตล่างๆแลต้ว มภีบนนั ทซกเกภีที่ยวกนับการเดรนทางไปยนังอภียรปตร์
ของพวกพภีๆที่ ของเขาเปป็นครนังทั้ แรก จากเหตจุการณร์ทนัทั้งหมดทภีที่เกรดขซนทั้ เราเหป็นชนัดเจนวล่าพระหนัตถร์ของ
พระเจต้าทคาการจนัดเตรภียมทจุกสรที่ง
ปฐก 42:1-6
เมมืริ่อยาโคบรรจ้วผ่ามมีขจ้าวในอมียปร ตค์ ยาโคบจขงพรดกนบพวกบอตรชายของ
ตนวผ่า "มานนริ่งมองดรกนนอยรผ่ทนาไมเลผ่า " 2 ทผ่านพรดวผ่า "ดรเถรด เราไดจ้ยรนวผ่ามมีขจ้าวในอมียปร ตค์ ลงไปซมืนั้อ
ขจ้าวจากทมีริ่นนริ่นมาใหจ้พวกเรา เพมืริ่อพวกเราจะไดจ้มมีชมีวรตและไมผ่อดตาย" 3 พมีชริ่ ายของโยเซฟสรบคนกก็
ลงไปซมืนั้อขจ้าวทมีริ่อมียปร ตค์ 4 แตผ่เบนยามรนนจ้องชายของโยเซฟนนนั้นยาโคบไมผ่ใหจ้ไปกนบพวกพมีชริ่ าย ดจ้วย
ทผ่านกลผ่าววผ่า "เกรงวผ่าอาจจะเกรดอนนตรายแกผ่เขา" 5 บรรดาบอตรชายของอรสราเอลกก็ไปซมืนั้อขจ้าว
พรจ้อมกนบคนทนนั้งหลายทมีริ่ไป เพราะการกนนดารอาหารกก็เกรดในแผผ่นดรนคานาอนน 6 ฝผ่ายโยเซฟเปก็นผรจ้
สนาเรก็จราชการแผผ่นดรน ทผ่านเปก็นผรจ้ทมีริ่ขายขจ้าวใหจ้แกผ่บรรดาประชาชนแหผ่งแผผ่นดรน พวกพมีชริ่ ายของ
โยเซฟกก็มากราบไหวจ้ทผ่าน กจ้มหนจ้าลงถขงดรน
เราเหกนวลาสธิที่งทรีที่เกธิดขขรนนรีรกลนับตาลปนัตรเพราะวลาพระเจข้าทรงอยยเล บสืรองหลนังเหตรุการณรทรนังสธิรน
ยาโคบไดข้ยธินวลามรีอาหารขายในอรียธิปตร เขาจขงสล งบรุตรชายคนโตสธิบคนของเขาไปซสืรอขข้าว อยลางไร
กกตาม เขาไมลใหข้เบนยามธินลยกชายคนเลกกสรุดไปดข้วยเพราะกลนัววลาจะเกธิดเหตรุรข้ายขขรนกนับเขา พรีๆที่ ทนัรง
สธิบคนจขงมาถขงในอรียธิปตร ถยกสล งไปหาโยเซฟและกข้มกราบลงตลอหนข้าเขา
ปฐก 42:7-9
โยเซฟเหก็นพวกพมีชริ่ ายของตนและรรจ้จนกเขาแตผ่ทนาเปก็นไมผ่รจ้จร นกเขา
และพรดจาดอดนนกนบเขา ทผ่านถามเขาวผ่า "พวกเจจ้ามาจากไหน" เขาตอบวผ่า "มาจากแผผ่นดรนคานา

อนนเพมืริ่อซมือนั้ อาหาร" 8 โยเซฟรรจ้จนกพวกพมีริ่ชาย แตผ่พวกพมีริ่หารรจ้จนกทผ่านไมผ่ 9 โยเซฟระลขกถขงความฝนน
ทมีริ่ทผ่านเคยฝนนถขงพวกพมีริ่ๆ และกลผ่าวแกผ่พวกเขาวผ่า "พวกเจจ้าเปก็นคนสอดแนม แอบมาดรจอดอผ่อนของ
บจ้านเมมือง"
โยเซฟจทาพรีที่ๆของตนไดข้ทนันทรีแมข้วาล พวกเขาจทาเขาไมลไดข้กตก าม เขา “ททาตนัวเหมสือนไมลรจยข้ นัก
พวกเขา” (นนันที่ คสือ ปธิดบนังตนัวตนทรีแที่ ทข้จรธิงของเขา) และพยดจาดรุดนันกนับพวกเขา เมสืที่อพวกเขากข้มกราบ
ลงอยยหล นข้าเขา โยเซฟกกจทาไดข้ถขงความฝนันทรีที่เขามรีตอนเปกนหนรุลมทรีที่ในความฝนันนนัรนพวกพรีที่ๆมากข้ม
กราบลงตรงหนข้าเขา อรีกครนัรงทรีพที่ ระเจข้าทรงยสืนยนันแกลโยเซฟวลาพระหนัตถรของพระองครอยยบล นเขา ดนัง
นนัรน บางทรีอาจเพราะยนังไมลรวยข้ าล ควรททาอะไรตลอไปและอาจเพสืที่ออยากสะใจเลกกๆ เขาจขงกลลาวหาพวก
พรีๆที่ วลาเปกนผยข้สอดแนม
ปฐก 42:10-13
พวกเขาจขงตอบทผ่านวผ่า "นายเจจ้าขจ้า มรใชผ่เชผ่นนนนนั้ แตผ่ขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้
ของทผ่านมาซมืนั้ออาหาร 11 ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายเปก็นบอตรชายรผ่วมบรดาเดมียวกนน เปก็นคนสนตยค์จรรง ผรรจ้ บน
ใชจ้ของทผ่านมรใชผ่คนสอดแนม" 12 โยเซฟบอกเขาอมีกวผ่า "มรใชผ่ แตผ่พวกเจจ้ามาเพมืริ่อดรจดอ อผ่อนของ
บจ้านเมมือง" 13 พวกพมีริ่จขงตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายผรจ้รนบใชจ้ของทผ่านเปก็นพมีริ่นจ้องสรบสองคน เปก็น
บอตรชายรผ่วมบรดาเดมียวกนนอยรใผ่ นแผผ่นดรนคานาอนน ดรเถรด วนนนมีนนั้ จ้องสอ ดทจ้องยนงอยรผ่กบน บรดา แตผ่นจ้องอมีก
คนหนขริ่งเสมียไปแลจ้ว"
บนัดนรีรโยเซฟเปกนฝลายไดข้เปรรียบแลข้ว บรุตรชายทนัรงสธิบคนของยาโคบยสืนกรานตลอหนข้านข้อง
ชายของตน (แมข้ไมลรวยข้ าล เขาเปกนใครกกตาม) วลาพวกเขาเปกน “คนสนัตยรจรธิง” (นนันที่ คสือ คนซสืที่อตรง) และ
ปฏธิเสธคทากลลาวหาทรีที่วาล พวกเขาเปกนคนสอดแนม พวกเขาเรธิที่มเลลาใหข้โยเซฟฟนังถขงภยมธิหลนังดข้าน
ครอบครนัวของพวกเขานธิดหนลอย พวกเขาบอกเขาวลาพวกเขาเปกนพรีที่นข้องสธิบสองคน โดยนข้องชาย
คนเลกกสรุดยนังอยยกล บนั บธิดา และ “อรีกคนหนขที่งเสรียไปแลข้ว” (ชลางเปกนตลกรข้ายอนันนลาเศรข้า! คนทรีที่พวกเขา
คธิดวลาตายไปแลข้วกลนับเปกนคนทรีพที่ วกเขากทาลนังกข้มกราบอยยตล รงหนข้า)
ปฐก 42:14-18
โยเซฟตอบเขาวผ่า "ทมีริ่เราวผ่า `พวกเจจ้าเปก็นคนสอดแนม' นนนนั้ จรรง
แนผ่ๆ 15 พวกเจจ้าจะถรกทดลองดนงนมีนั้ โดยพระชนมค์ฟาโรหค์พวกเจจ้าจะไปจากทมีริ่นมีริ่ไมผ่ไดจ้ เวจ้นแตผ่นจ้อง
ชายสอ ดทจ้องมาทมีริ่นมีริ่ 16 พวกเจจ้าตจ้องอยรผ่ในคอกกผ่อน ใหจ้คนหนขริ่งในพวกเจจ้าไปพานจ้องชายมา เพมืริ่อ
พรสรจนค์ถจ้อยคนาของเจจ้าวผ่าเจจ้าพรดจรรงหรมือไมผ่ มรฉะนนนั้นโดยพระชนมค์ฟาโรหค์ พวกเจจ้าเปก็นคน

สอดแนมแนผ่" 17 แลจ้วโยเซฟกก็ขงน พวกพมีริ่ชายไวจ้ดจ้วยกนนในคอกสามวนน 18 ในวนนทมีริ่สามโยเซฟบอก
เขาวผ่า "ทนาดนงนมีนั้แลจ้วจะรอดชมีวรต เพราะเรายนาเกรงพระเจจ้า
โยเซฟจขงสนังที่ ใหข้พๆรีที่ สล งคนหนขงที่ ในพวกเขากลนับไปพานข้องชายคนเลกกสรุด (เบนยามธิน) มา
และคนทรีที่เหลสือจะถยกขนังไวข้กลอนระหวลางรอ เขายสืนกรานอยลางโอหนังใหข้พวกเขาพธิสยจนรวาล กทาลนังพยด
ความจรธิง เขาจขงสนังที่ ใหข้ขนังพวกเขาไวข้ในครุกเปกนเวลาสามวนัน อยลางไรกกตาม ในวนันทรีที่สาม เขากลนับมา
หาพวกเขาพรข้อมกนับคทาสนังที่ ตลอไปนรีรโดยบอกพวกเขาวลาเขายทาเกรงพระเจข้า (เอโลฮธิม)
ปฐก 42:19-24
ถจ้าพวกเจจ้าเปก็นคนสนตยค์จรรง จงใหจ้คนหนขริ่งในพวกเจจ้าถรกจนาอยรผ่ทมีริ่
หจ้องเลก็กในคอก คนอมืริ่นนนาขจ้าวไปเพมืริ่อบรรเทาการกนนดารอาหารทมีริ่บจ้านของเจจ้า 20 แลจ้วพานจ้องชาย
สอ ดทจ้องมาหาเรา ดนงนนนั้นจขงจะเหก็นไดจ้วผ่าพวกเจจ้าพรดจรรง แลจ้วพวกเจจ้าจะไมผ่ตาย" พวกพมีชริ่ ายกก็ทนาดนง
นนนั้น 21 พวกพมีริ่ชายจขงพรดกนนวผ่า "ทมีริ่จรรงเรามมีความผรดเรมืริ่องนจ้องชายเรา เพราะเราไดจ้เหก็นความทอกขค์
ใจของนจ้องเมมืริ่อเขาอจ้อนวอนเราแตผ่แลจ้วมรไดจ้ฟนง เพราะฉะนนนั้นความทอกขค์ใจทนนั้งนมีนั้จขงบนงเกรดแกผ่เรา"
22 ฝผ่ายรร เบนพรดกนบนจ้องทนนั้งหลายวผ่า "ขจ้าหจ้ามเจจ้าแลจ้วมรใชผ่หรมือวผ่า `อยผ่าทนาบาปผรดตผ่อเดก็กนนนั้น' แตผ่
พวกเจจ้าไมผ่ฟนง เหตอฉะนนนั้น ดรเถรด การพรพากษาเรมืริ่องโลหรตของนจ้องจขงมาถขง" 23 พวกพมีริ่ชายไมผ่รจ้วร ผ่า
โยเซฟฟนงออก เพราะวผ่าทผ่านพรดกนบเขาโดยใชจ้ลผ่าม 24 โยเซฟกก็หนนไปจากเขาและรจ้องไหจ้ แลจ้วกลนบ
มาพรดกนบเขาอมีก และเอาสรเมโอนออกมามนดไวจ้ตผ่อหนจ้าตผ่อตาพวกเขา
คราวนรีรโยเซฟบอกพวกเขาวลาแคลคนเดรียวในพวกเขาจะตข้องอยยตล ลอ เขาจะสล งขข้าวไปพรข้อม
กนับพวกเขาดข้วย อยลางไรกกตาม เพสืที่อเปกนการตอบแทน พวกเขาตข้องพานข้องชายคนเลกกสรุดมาหาเขา
เพสืที่อพธิสยจนรวาล พวกเขาพยดจรธิง และหลนังจากนนัรนนข้องชายคนทรีที่เหลสือของพวกเขากกจะไดข้รนับการ
ปลลอยตนัว
เหกนไดข้ชนัดวลาพวกเขาแยกออกไปครุยกนันเองตลางหาก แมข้ไมลรวยข้ าล พวกเขากทาลนังอยยตล ลอหนข้าโย
เซฟ และแมข้ผาล นไปแลข้วสธิบสรีที่ปรี แตลพวกเขากกรยข้สขกฟข้องใจอยลางแรงวลาพวกเขาไดข้ปฏธิบนัตธิตลอเขา
อยลางไรเมสืที่อหลายปรีกลอนหนข้านนัรน ความรยข้สขกผธิดและสทานขกผธิดชอบทรีที่ถยกโจมตรีของพวกเขาปรากฏ
ชนัดเจน พวกเขาสรรุปเอาเองวลาความเดสือดรข้อนทรีพที่ วกเขาเจออยยตล อนนรีรเปกนการสนองโทษสธิที่งทรีที่พวก
เขาไดข้ปฏธิบนัตธิตลอนข้องกลอนหนข้านนัรน
“ทรีจที่ รธิงพวกเรามรีความผธิดเรสือที่ งนข้องชายของพวกเรา เพราะพวกเราไดข้เหกนความเจกบปวด
รวดรข้าวแหลงจธิตใจของนข้องชายเมสือที่ เขาอข้อนวอนพวกเรา แตลพวกเราไมลยอมฟนัง เพราะฉะนนัรนความ

ทรุกขรยากนรีรจขงบนังเกธิดแกลพวกเรา” รยเบนรทาลขกวลาเขาไดข้ขอนข้องๆแลข้ววลาอยลาททาบาปเชลนนนัรนและพวก
เขากกไมลฟงนั
ขณะเดรียวกนัน โยเซฟกกแอบไดข้ยธินสธิที่งทรีพที่ วกเขาพยดทนัรงหมด นนันที่ คงททาใหข้เขารยข้สขกปวดใจนลาดย
ดนังนนัรน เขาจขงหนันไปเสรียจากพวกเขาและรข้องไหข้ พอกลนับมาเขากกพยดกนับพวกเขาและพาตนัวสธิเมโอน
ไป ซขที่งเปกนคนทรีโที่ หดรข้ายทรีที่สรุดในหมยลพรีที่นอข้ งทนัรงหมด และมนัดเขาตลอหนข้าพวกเขา
ปฐก 42:25-28
แลจ้วโยเซฟบนญชาใหจ้ใสผ่ขาจ้ วในถองของพมีริ่ชายใหจ้เตก็มและใสผ่เงรนของ
แตผ่ละคนไวจ้ในกระสอบของทอกคน และใหจ้เสบมียงไปกรนกลางทาง ทผ่านกก็ทนาตผ่อเขาดนงนมีนั้ 26 พวกเขา
บรรทอกขจ้าวใสผ่หลนงลาแลจ้วกก็ออกเดรนทางไป 27 ครนนั้นคนหนขงริ่ เปรดกระสอบออกจะเอาขจ้าวใหจ้ลากรน
ณ ทมีริ่หยอดพนก ดรเถรด เขากก็เหก็นเงรนของเขาอยรทผ่ มีริ่ปากกระสอบนนนั้น 28 ผรนจ้ นนั้นจขงบอกแกผ่พนมีริ่ จ้องวผ่า "เงรน
ของขจ้าพเจจ้ากลนบคมืนมา ดรเถรด เงรนนนนั้นอยรทผ่ มีริ่ปากกระสอบของขจ้าพเจจ้า " พมีริ่นจ้องตกใจกลนวจนตนวสนนริ่
พรดกนนวผ่า "ทมีริ่พระเจจ้าทรงกระทนาดนงนมีนั้แกผ่เราจะเปก็นอยผ่างไรหนอ"
โยเซฟจขงสนังที่ ใหข้คนเอาขข้าวใสล กระสอบของพวกเขา เขาใสล คนสื เงธินของพวกเขาทรุกคนไวข้ใน
กระสอบของพวกเขาแตลละคนและไปสล งพวกเขา พอจากมาและพบเงธินทรีที่ถยกใสล คสืนมาใน
กระสอบหนขที่ง พวกเขาทรุกคนกกตกใจกลนัว พวกเขาคธิดถยกแลข้ววลาพระเจข้ากทาลนังจนัดการพวกเขาอยยล
ปฐก 42:29-34
เขากก็กลนบไปหายาโคบบรดาของเขาในแผผ่นดรนคานาอนน แลจ้วเลผ่า
เรมืริ่องทนนั้งหมดทมีริ่เกรดขขนั้นแกผ่ตนใหจ้บรดาฟนงวผ่า 30 "ทผ่านผรจ้นนนนั้ ทมีริ่เปก็นเจจ้านายของประเทศพรดจาดอดนนกนบ
พวกขจ้าพเจจ้า เหมาเอาวผ่าพวกขจ้าพเจจ้าเปก็นผรจ้สอดแนมดรบาจ้ นเมมือง 31 พวกขจ้าพเจจ้าเรมียนทผ่านวผ่า
`ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายเปก็นคนสนตยค์จรรง หาไดจ้เปก็นคนสอดแนมไมผ่ 32 ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายเปก็นบอตรชาย
รผ่วมบรดาเดมียวกนน มมีพมีริ่นอจ้ งสรบสองคน นจ้องคนหนขริ่งเสมียไปแลจ้ว นจ้องสอ ดทจ้องยนงอยรผ่กบน บรดาในแผผ่น
ดรนคานาอนน' 33 แลจ้วทผ่านผรเจ้ ปก็นเจจ้านายของประเทศนนนั้นตอบแกผ่เราวผ่า `เพมืริ่อเราจะรรจ้วผ่าพวกเจจ้าเปก็น
คนสนตยค์จรรง คมือใหจ้คนหนขริ่งในพวกพมีริ่นอจ้ งอยรผ่กนบเรา พวกเจจ้าเอาขจ้าวไปเพมืริ่อบรรเทาการกนนดาร
อาหารทมีริ่บจ้านของเจจ้า แลจ้วออกเดรนทางไปเถรด 34 แลจ้วจงพานจ้องชายสอ ดทจ้องมาหาเรา เราจขงจะรรจ้
แนผ่วผ่าพวกเจจ้ามรไดจ้เปก็นคนสอดแนม แตผ่เปก็นคนสนตยค์จรรง แลจ้วเราจะปลผ่อยพมีชริ่ ายไป พวกเจจ้ายนงจะ
ไดจ้คจ้าขายในประเทศนมีนั้'"

พรีๆที่ ทนัรงเกข้าคนกลนับบข้านมาหายาโคบและเลลาใหข้เขาฟนังวลาเกธิดอะไรขขรนกนับพวกเขาในอรียธิปตร
ขลาวรข้ายสทาหรนับยาโคบกกคอสื วลา พวกเขาตข้องกลนับไปพรข้อมกนับเบนยามธินเพสืที่อทรีที่จะไดข้ตนัวสธิเมโอนคสืน
และไดข้รนับอภธิสธิทธธิธทรีที่จะคข้าขายในแผลนดธินนนัรน
ปฐก 42:35
และตผ่อมาครนนั้นพวกเขาแกจ้กระสอบขจ้าวออก ดรเถรด เหก็นหผ่อเงรนของ
แตผ่ละคนอยรใผ่ นกระสอบของตน เมมืริ่อเวลาพวกเขากนบบรดาเหก็นหผ่อเงรนดนงนนนั้นกก็กลนว พอกลนับมาบข้าน
พวกพรีๆที่ กกพบวลาเงธินของพวกเขาทจุกคนถยกใสล กลนับคสืนมา นรีที่ยธิงที่ ททาใหข้พวกเขากลนัวและอกสนันที่ ขวนัญ
แขวนยธิงที่ ขขรน
ปฐก 42:36-38
ฝผ่ายยาโคบบรดาของเขาจขงวผ่า "พวกเจจ้าทนาใหจ้เราพลนดพรากจากลรก
ของเรา โยเซฟกก็เสมียไปแลจ้ว สรเมโอนกก็เสมียไปแลจ้ว แลจ้วพวกเจจ้ายนงจะเอาเบนยามรนไปอมีกคน สรงริ่
เหลผ่านมีนั้ทนนั้งหมดทนาใหจ้เรามมีความทอกขค์" 37 รร เบนจขงบอกบรดาของตนวผ่า "ถจ้าลรกไมผ่พาเบนยามรนกลนบ
มาใหจ้พผ่อ พผ่อจงเอาบอตรชายทนนั้งสองคนของลรกฆผ่าเสมีย จงมอบเบนยามรนไวจ้ในความดรแลของลรก
เถรด แลจ้วลรกจะนนาเขากลนบมาหาพผ่ออมีก" 38 ยาโคบบอกวผ่า "ลรกของเราจะไมผ่ลงไปกนบเจจ้า เพราะพมีริ่
ชายของเขากก็ตายเสมียแลจ้ว เหลมือแตผ่เบนยามรนคนเดมียว ถจ้าเกรดอนนตรายแกผ่เขาในเวลาเดรนทางไปกนบ
เจจ้า เจจ้าจะพาผมหงอกของเราลงสรผ่หลอมฝนงศพดจ้วยความทอกขค์"
ยาโคบคนัดคข้านแผนการนนัรนอยลางรรุนแรง เขาไดข้แตลบลนวลา “สธิที่งเหลลานรีรทร นังหมดไดข้โถมทนับ
เรา” รยเบนเสนออยลางหรุนหนันใหข้บธิดาสนังหารบรุตรชายสองคนของตนหากเขาไมลพาเบนยามธินกลนับ
มากนับเขาดข้วย นนันที่ ไมลไดข้ชลวยใหข้ยาโคบสบายใจเลยเพราะวลาบรุตรสองคนทรีที่วาล กกเปกนหลานชายของ
เขา เขาจขงตนัดสธินใจทรีที่จะไมลททาอะไร เทลาทรีที่เขารยข้ โยเซฟกกตายแลข้วและเหลสือแตลเบนยามธินซขงที่ เปกน
บรุตรของนางราเชล เขาไมลยอมปลลอยเบนยามธินไปเดกดขาด เขากลนัววลาการสยญเสรียเบนยามธินไปจะ
ททาใหข้เขาตายเพราะความโศกเศรข้า
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 43: เรสือที่ งเลล่าเกภีที่ยวกนับโยเซฟและแผนการทภีที่เขาใชต้กนับพวกพภีๆที่
ดคาเนรนตล่อไป อภีกครนัทั้งทภีที่หลนักการของโรม 8:28 ปรากฏใหต้เหป็น ในปฐมกาล 43 การเดรนทางรอบทภีที่
สองของบรรดาบจุตรของยาโคบไปยนังอภียรปตร์ไดต้มภีขนซทั้ ซซที่งคราวนภีมทั้ ภีเบนยามรนมาดต้วย

ปฐก 43:1-10
การกนนดารอาหารในแผผ่นดรนรจ้ายแรงยรริ่ง 2 และตผ่อมาเมมืริ่อ
ครอบครนวยาโคบกรนขจ้าวทมีริ่ไดจ้มาจากประเทศอมียรปตค์หมดแลจ้ว บรดาเขาจขงบอกแกผ่บอตรชายวผ่า "ไป
ซมืนั้ออาหารมาอมีกหนผ่อย" 3 แตผ่ยรดาหค์ตอบบรดาวผ่า "ทผ่านกนาชนบพวกลรกอยผ่างเดก็ดขาดวผ่า `ถจ้าไมผ่ไดจ้พา
นจ้องชายมาดจ้วย พวกเจจ้าจะไมผ่เหก็นหนจ้าเราอมีก' 4 ถจ้าพผ่อใชจ้ใหจ้นอจ้ งชายไปกนบพวกลรก ลรกจะลงไป
ซมืนั้ออาหารใหจ้พผ่อ 5 แตผ่ถจ้าแมจ้พผ่อไมผ่ใหจ้นอจ้ งไป พวกลรกจะไมผ่ลงไป เพราะเจจ้านายทผ่านบนญชาแกผ่พวก
ลรกวผ่า `ถจ้าไมผ่ไดจ้พานจ้องชายมาดจ้วย พวกเจจ้าจะไมผ่เหก็นหนจ้าเราอมีก'" 6 อรสราเอลจขงวผ่า "เหตอไฉนเจจ้า
จขงไปบอกทผ่านวผ่ามมีนจ้องชายอมีกคนหนขงริ่ ทนาใหจ้เราไดจ้รนบความชนนั้าใจเชผ่นนมีนั้ " 7 เขาจขงตอบวผ่า "เจจ้า
นายทผ่านซนกไซจ้ไตผ่ถามถขงพวกลรก และญาตรพมีริ่นจ้องของพวกลรกวผ่า `บรดายนงอยรหผ่ รมือ เจจ้ามมีนจ้องชายอมีก
หรมือเปลผ่า' พวกลรกกก็ตอบตามคนาถามนนนั้น จะลผ่วงรรจ้ไดจ้อยผ่างไรวผ่าทผ่านจะสนริ่งวผ่า `พานจ้องชายของเจจ้า
มา'" 8 ยรดาหค์จขงพรดกนบอรสราเอลบรดาของเขาวผ่า "ขอพผ่อใหจ้เดก็กนนนั้นไปกนบขจ้าพเจจ้า เราจะไดจ้ลอกขขนั้น
ออกเดรนทางไปเพมืริ่อจะไดจ้มมีชมีวรตและไมผ่ตาย ทนนั้งพวกลรกและพผ่อกนบลรกอผ่อนทนนั้งหลายของเรา
ดจ้วย 9 ลรกรนบประกนนนจ้องคนนมีนั้ พผ่อจะเรมียกรจ้องใหจ้ลรกรนบผรดชอบไดจ้ ถจ้าลรกไมผ่นนาเขากลนบมาหาพผ่อ
และสผ่งเขาตผ่อหนจ้าพผ่อ กก็ขอใหจ้ลรกรนบผรดตผ่อพผ่อตลอดไปเปก็นนรตยค์ 10 ดจ้วยวผ่าถจ้าพวกลรกไมผ่ชจ้าอยรผ่เชผ่น
นมีนั้ กก็จะไดจ้กลนบมาเปก็นครนงนั้ ทมีริ่สองแลจ้วเปก็นแนผ่"
การกนันดารอาหารมรีอยยใล นแผลนดธินคานาอนันตลอไป ยาโคบจขงสนังที่ ใหข้บรุตรคนโตเกข้าคนของ
ตนกลนับไปอรียธิปตรเพสืที่อซสืรออาหารเพธิมที่ (ทนัรงโยเซฟและสธิเมโอนอยยทล รีที่นนนัที่ และยาโคบยนังไมลอยากสล ง
เบนยามธินไปอยยดล รี) ยยดาหรแยข้งวลาหากพวกเขาไมลพาเบนยามธินไปดข้วย ผยข้ครองอรียธิปตรคนนนัรนกกจะไมล
ตกลงคข้าขายอะไรกนับพวกเขา ดนังนนัรน ยยดาหรจขงเสนอตนัวทรีที่จะเปกน ผยต้รนับประกนัน (นนันที่ คสือ มนัดจทา) แกล
บธิดาในเรสืที่องความปลอดภนัยของเบนยามธิน
ปฐก 43:11-14
ฝผ่ายอรสราเอลบรดาของพวกเขาจขงบอกบอตรชายทนนั้งหลายวผ่า "ถจ้า
อยผ่างนนนั้นใหจ้ทนาดนงนมีนั้ คมือเอาผลรตผลอยผ่างดมีทมีริ่สอดทมีริ่มมีในแผผ่นดรนนมีนั้ คมือพรมเสนบจ้าง นนนั้าผขนั้งบจ้าง ยางไมจ้
และมดยอบ ลรกนนทและลรกอนลมนนดค์ ใสผ่ภาชนะไปเปก็นของกนานนลแกผ่ทผ่าน 12 เอาเงรนตรดมมือเจจ้าไป
สองเทผ่า คมือเงรนทมีริ่ตรดมาในปากกระสอบของเจจ้านนนั้นกก็ใหจ้ตรดมมือกลนบไปดจ้วย เพราะบางทมีเขาเผลอไป
13 จงพานจ้องชายของเจจ้าดจ้วย แลจ้วลอกขขนั้นกลนบไปหาทผ่านนนนั้นอมีก 14 ขอพระเจจ้าผรจ้ทรงมหรทธรฤทธรธิ์
โปรดกรอณาพวกเจจ้าตผ่อหนจ้าทผ่านนนนั้น เพมืริ่อทผ่านจะปลผ่อยพมีริ่ชายกนบเบนยามรนกลนบมา หากวผ่าเราจะ
ตจ้องพลนดพรากจากบอตรไปกก็ตามเถรด"

ยาโคบจทาใจตกลงทรีที่จะใหข้เบนยามธินไป เขายนังสนังที่ ใหข้พวกลยกๆเอาของกทานนัลเยอะแยะไป
(สทาหรนับพวกเขาเองและการกนันดารอาหารทรีที่ยนังรรุนแรงอยย)ล นนันที่ คสือ “พธิมเสนบข้าง และนทราผขรงบข้าง
ยางไมข้และมดยอบ ลยกนนัทและลยกอนัลมนันดร” ไปกทานนัลแกลทท่นน นอกจากนรีร เขาสนังที่ ใหข้พวกเขาเอา
“เงธินไปสองเทลา” โดยหวนังวลาเงธินทรีพที่ วกเขาไดข้กลนับคสืนมานนัรนเปกนความพลนัรงเผลอ เขาทยลขอพระ
เมตตาของ “พระเจข้าผยข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ” ทรีที่จะสถธิตกนับพวกเขาตลอดการเดธินทางของพวกเขา เขา
ททาใจวลาเขาอาจไมลไดข้เหกนหนข้าเบนยามธินอรีก “หากวลาพลอจะตข้องสยญเสรียลยก ๆ ของพลอไป พลอกกยอม
สยญเสรีย”
ปฐก 43:15-22
คนเหลผ่านนนั้นกก็เอาของกนานนลและเงรนสองเทผ่าตรดมมือไปพรจ้อมกนบเบน
ยามรน แลจ้วลอกขขนั้นพากนนเดรนทางลงไปยนงประเทศอมียรปตค์ และเขจ้าเฝจ้าโยเซฟ 16 เมมืริ่อโยเซฟเหก็นเบน
ยามรนมากนบพมีชริ่ าย ทผ่านจขงสนริ่งคนตจ้นเรมือนวผ่า "จงพาคนเหลผ่านมีนั้เขจ้าไปในบจ้าน ใหจ้ฆผ่าสนตวค์และจนดโตอ๊ะ
ไวจ้ เพราะคนเหลผ่านมีนั้จะมารนบประทานดจ้วยกนนกนบเราในเวลาเทมีริ่ยง" 17 คนตจ้นเรมือนกก็ทนาตามคนาโย
เซฟสนริ่ง และพาคนเหลผ่านนนั้นเขจ้าไปในบจ้านโยเซฟ 18 คนเหลผ่านนนั้นกก็กลนวเพราะเขาพาเขจ้าไปในบจ้าน
โยเซฟ จขงพรดกนนวผ่า "เพราะเหตอเงรนทมีริ่ตรดมาในกระสอบของเราครนนั้งกผ่อนนนนั้น เขาจขงพาพวกเรามา
ทมีริ่นมีริ่ เพมืริ่อทผ่านจะหาเหตอใสผ่เราจนบกอมเรา จนบเราเปก็นทาส ทนนั้งจะรรบเอาลาดจ้วย" 19 พวกเขาเขจ้าไปหา
คนตจ้นเรมือนของโยเซฟ และพรดกนบเขาทมีริ่ประตรบจ้าน 20 และกลผ่าววผ่า "โอ นายเจจ้าขจ้า ขจ้าพเจจ้าทนนั้ง
หลายลงมาครนนั้งกผ่อนเพมืริ่อซมืนั้ออาหาร 21 และตผ่อมาครนนนั้ ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายไปถขงทมีริ่พนก เราเปรด
กระสอบของเราออก และดรเถรด เงรนของแตผ่ละคนกก็อยรใผ่ นปากกระสอบของตน เงรนนนนั้นยนงอยรผ่ครบ
นนนั้าหนนก ขจ้าพเจจ้าจขงไดจ้นนาเงรนนนนั้นตรดมมือกลนบมา 22 ขจ้าพเจจ้าเอาเงรนอมีกสผ่วนหนขริ่งตรดมมือมาเพมืริ่อจะซมืนั้อ
อาหารอมีก เงรนทมีริ่อยรผ่ในกระสอบของเรานนนั้นผรจ้ใดใสผ่ไวจ้ขจ้าพเจจ้าไมผ่ทราบเลย"
พอมาถขงในอรียธิปตร โยเซฟกกเหกนเบนยามธินมาดข้วยกนันกนับพวกเขาและสนังที่ ใหข้คนพาพรีที่นข้อง
เหลลานรีรไปยนังบข้านของเขา ไมลตข้องกลลาวเลยวลา พรีนที่ ข้องของโยเซฟรยสข้ ขกตกใจกลนัวทรีที่ไดข้รนับการปฏธิบนัตธิ
เปกนพธิเศษเชลนนรีร พวกเขาจขงเสนอความของตนแกลคนตข้นเรสือนของโยเซฟโดยพยายามอธธิบายวลา
พวกเขาไมลรยข้เรสือที่ งอะไรเลยเกรีที่ยวกนับเงธินของพวกเขาทรีที่ถยกใสล คสืนมาตอนเดธินทางมารอบแรก
ปฐก 43:23-26
คนตจ้นเรมือนจขงตอบวผ่า "จงเปก็นสอ ขเถรด อยผ่ากลนวเลย พระเจจ้าของ
ทผ่านและพระเจจ้าของบรดาทผ่านบนนดาลใหจ้มมีทรนพยค์อยรผ่ในกระสอบเพมืริ่อทผ่าน เงรนของทผ่านนนนั้นเราไดจ้
รนบแลจ้ว" คนตจ้นเรมือนกก็พาสรเมโอนออกมาหาเขา 24 คนตจ้นเรมือนพาคนเหลผ่านนนั้นเขจ้าไปในบจ้านของ
โยเซฟ แลจ้วเอานนนั้าใหจ้เขา เขากก็ลจ้างเทจ้าและคนตจ้นเรมือนจนดหญจ้าฟางใหจ้ลาเขากรน 25 พวกพมีริ่ชายกก็จนด

เตรมียมของกนานนลไวจ้คอยทผ่าโยเซฟซขริ่งจะมาในเวลาเทมีริ่ยง เพราะเขาไดจ้ยรนวผ่าเขาจะรนบประทาน
อาหารกนนทมีริ่นนริ่น 26 เมมืริ่อโยเซฟกลนบมาบจ้าน เขากก็ยกของกนานนลทมีริ่ตรดมมือนนนั้นมาใหจ้โยเซฟในบจ้าน
แลจ้วกราบลงถขงดรนตผ่อทผ่าน
สธิเมโอนจขงถยกปลลอยตนัว คนตข้นเรสือนผยข้นร รีพยายามปลอบใหข้ชายเหลลานรีรหายกลนัวและถขง
ขนาดบอกพวกเขาวลาพระเจข้าของบธิดาพวกเขาไดข้คสืนเงธินนนัรนแกลพวกเขา คนตข้นเรสือนใหข้พวกเขา
ลข้างเทข้าและจนัดหญข้าฟางใหข้สนัตวรของพวกเขารนับประทาน เมสืที่อโยเซฟกลนับมาบข้านเพสืที่อรนับประทาน
อาหารเทรีที่ยง พวกเขากกนข้อมตนัวลงตลอหนข้าเขา ดย ปฐมกาล 37:9
ปฐก 43:27-31
โยเซฟถามถขงทอกขค์สอขของเขาและกลผ่าววผ่า "บรดาของเจจ้าผรจ้ชราทมีริ่
พวกเจจ้ากลผ่าวถขงครนนั้งกผ่อนนนนนั้ สบายดมีหรมือ บรดายนงมมีชมีวตร อยรผ่หรมือ " 28 เขาตอบวผ่า "บรดาของ
ขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านอยรผ่สบายดมี ทผ่านยนงมมีชมีวรตอยรผ่" แลจ้วเขากก็นจ้อมลงกราบไหวจ้อมีก 29 โยเซฟ
เงยหนจ้าดรเหก็นเบนยามรนนจ้องชายมารดาเดมียวกนน แลจ้วถามวผ่า "คนนมีนั้เปก็นนจ้องชายสอ ดทจ้องทมีริ่พวกเจจ้า
บอกแกผ่เราครนนั้งกผ่อนหรมือ" โยเซฟกลผ่าววผ่า "ลรกเออ๋ย ขอใหจ้พระเจจ้าทรงเมตตาแกผ่เจจ้า" 30 แลจ้วโย
เซฟรมีบไป เพราะรนกนจ้องจนกลนนั้นนนนั้าตาไวจ้ไมผ่ไดจ้ ทผ่านกก็หาทมีริ่ทมีริ่จะรจ้องไหจ้ ทผ่านจขงเขจ้าไปในหจ้อง
รจ้องไหจ้อยรผ่ทมีริ่นนริ่น 31 โยเซฟลจ้างหนจ้าแลจ้วกลนบออกมาแขก็งใจกลนนั้นนนนั้าตาสนงริ่ วผ่า "ยกอาหารมาเถรด"
เมสืที่อไดข้พยดครุยกนับพรีที่นข้องของเขา โยเซฟกกซนักถามเกรีที่ยวกนับบธิดาของพวกเขาและความทรุกขร
สรุขของเขา พรีนที่ ข้องของเขานข้อมคทานนับและกราบไหวข้เขาอรีกครนัรง อยลางไรกกตาม เมสือที่ ไดข้เหกนเบนยา
มธิน นข้องชายแทข้ๆคนเดรียวของเขา โยเซฟกกโพลลงออกมาสนัรนๆวลา “ลยกของเราเออ๋ย ขอใหข้พระเจข้า
ทรงเมตตาแกลเจข้าเถธิด” จากนนัรนเขากกไดข้แตลหนรีไปอรีกหข้องและรข้องไหข้ เมสือที่ รวมรวมสตธิไดข้ เขากกกลนับ
มาและสนังที่ คนใหข้นทาอาหารมาเสธิรรฟ
ปฐก 43:32-34
พวกคนใชจ้กยก็ กสผ่วนของโยเซฟมาตนนั้งไวจ้เฉพาะทผ่าน สผ่วนของพมีริ่
นจ้องกก็เฉพาะพมีริ่นจ้อง สผ่วนของคนอมียปร ตค์ทมีริ่จะมารนบประทานดจ้วยนนนั้นกก็เฉพาะเขา เพราะคนอมียปร ตค์จะ
ไมผ่รนบประทานอาหารรผ่วมกนบคนฮมีบรร ดจ้วยวผ่าสรริ่งนนนั้นเปก็นสรงริ่ ทมีริ่พขงรนงเกมียจสนาหรนบคนอมียรปตค์ 33 พวก
พมีริ่นจ้องกก็นนริ่งตรงหนจ้าโยเซฟ เรมียงตนนั้งแตผ่พมีริ่ใหญผ่ผจ้มร มีสรทธรบ อตรหนวปมี ลงมาจนถขงนจ้องสอ ดทจ้องตามวนย พมีริ่
นจ้องทนนั้งหลายมองดรตากนนดจ้วยความประหลาดใจ 34 แลจ้วโยเซฟกก็สผ่งของรนบประทานใหจ้พมีริ่นจ้อง
เหลผ่านนนั้นตผ่อหนจ้าทผ่าน แตผ่ของทมีริ่สผ่งใหจ้เบนยามรนนนนั้นมากกวผ่าของพมีริ่ชายถขงหจ้าเทผ่า พวกเขากก็กรนดมืริ่ม
กนบโยเซฟจนสนาราญใจ

อาหารมสืรอนนัรนมรีการจนัดระเบรียบอยลางดรี โยเซฟรนับประทานตามลทาพนัง พรีนที่ ข้องของเขารนับ
ประทานอยยตล ลางหาก และพวกคนอรียธิปตรทรีที่เหลสือกกรนับประทานอยยตล ลางหาก คทาวลา ฮภีบรย มรีความหมาย
ตรงตนัววลา 'ผยข้มาจากทรีที่โพข้น' โดยอาจเปกนแมลนร ทาไนลร กลลาวงลายๆคสือ พวกคนตลางดข้าว คนอรียธิปตรไมล
เสวนากนับคนแบบนนัรน อยลางไรกกตาม พวกพรีๆที่ สธิบเอกดคนนนัรนถขงกนับตกใจทรีที่พวกเขาถยกจนัดใหข้นนังที่ ในทรีที่
ของตนเรรียงตามลทาดนับอาวรุโส ตนัรงแตลคนโตสรุดไปจนถขงคนเลกกสรุด พวกเขาจขง “ประหลาดใจตลอกนัน
และกนัน” โยเซฟจขงสนังที่ ใหข้คนเตรรียมของรนับประทาน (นนันที่ คสือ สล วนของอาหาร) สทาหรนับพวกเขา
แตลละคน แตลเบนยามธินไดข้รนับมากกวลาพวกพรีชที่ ายถขงหข้าเทลา
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 44: แผนการปนันที่ หนัวพวกพภีที่ๆของโยเซฟดคาเนรนตล่อไป แมต้วาล่ เขาไมล่
ไดต้ทคารต้ายพภีที่นอต้ งและไมล่ตนัทั้งใจทภีที่จะทคารต้ายพวกเขา แตล่เขากป็ทคาใหต้คนเหลล่านนัทั้นขวนัญหนภีดภีฝล่อทภีเดภียว
การแกต้แคต้นของเขานนันทั้ เปป็นเพภียงเลป็กนต้อย
ปฐก 44:1-6
โยเซฟสนงริ่ คนตจ้นเรมือนของทผ่านวผ่า "จนดอาหารใสผ่กระสอบของคน
เหลผ่านมีนั้ใหจ้เตก็มตามทมีริ่จะขนไปไดจ้ และเอาเงรนของเขาใสผ่ไวจ้ในปากกระสอบของทอกคน 2 ใสผ่ถจ้วยของ
เรา คมือถจ้วยเงรนนนนั้นไวจ้ในปากกระสอบของคนสอ ดทจ้องกนบเงรนคผ่าขจ้าวของเขาดจ้วย" คนตจ้นเรมือนกก็ทนา
ตามคนาทมีริ่โยเซฟสนริ่ง 3 ครนนั้นเวลารอผ่งเชจ้าคนตจ้นเรมือนกก็ใหจ้คนเหลผ่านนนั้นออกเดรนไปพรจ้อมกนบลาของ
เขา 4 เมมืริ่อพมีริ่นจ้องออกไปจากเมมืองยนงไมผ่สจ้ไร กลนนกโยเซฟสนริ่งคนตจ้นเรมือนวผ่า "ลอกขขนั้นไปตามคนเหลผ่า
นนนั้น เมมืริ่อไปทนนแลจ้วใหจ้ถามพวกเขาวผ่า `ทนาไมพวกเจจ้าจขงทนาความชนริ่วตอบความดมีเลผ่า 5 ถจ้วยนมีนั้เปก็น
ถจ้วยเฉพาะทมีริ่เจจ้านายของขจ้าใชจ้ดมืริ่ม และใชจ้ทนานายมรใชผ่หรมือ เจจ้าทนาเชผ่นนมีนั้ผดร มาก'" 6 คนตจ้นเรมือน
ตามพวกเขาไปทนน แลจ้ววผ่าแกผ่พมีริ่นจ้องตามคนาทมีริ่โยเซฟบอก
ขณะเดรียวกนัน โยเซฟยนังททาตนัวมรีความลนับกนับพรีที่นอข้ งของเขาตลอไป เขาสนังที่ ใหข้ใสล ขข้าวใน
กระสอบของพวกเขามากทรีที่สรุดเทลาทรีที่พวกเขาจะแบกไหวและคสืนเงธินใหข้พวกเขาอรีกครนัรง นอกจากนรีร
เขาสนังที่ ใหข้ใสล ถข้วยสล วนตนัวของเขาไวข้ในกระสอบของเบนยามธินดข้วย เชข้าวนันตลอมา พรีที่นอข้ งทนัรงสธิบเอกด
คนนนัรนกกออกเดธินทาง อยลางไรกกตาม ทนันทรีทรีที่พวกเขาออกนอกเมสือง โยเซฟกกสงนัที่ ใหข้คนตข้นเรสือน
(แนลนอนวลาไปพรข้อมกนับคนตธิดอาวรุธ) และไปตามทนันพวกเขา เขากลลาวหาพรีที่นข้องทรีที่ตกใจเหลลานนัรน
ดข้วยขข้อหาขโมย

ปฐก 44:7-11
คนเหลผ่านนนั้นจขงตอบเขาวผ่า "เหตอไฉนเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าจขงวผ่าอยผ่าง
นมีนั้ พระเจจ้าไมผ่ทรงโปรดใหจ้ผจ้รร นบใชจ้ของทผ่านกระทนาเรมืริ่องเชผ่นนมีนั้เลย 8 ดรเถรด เงรนทมีริ่ขจ้าพเจจ้าพบในปาก
กระสอบของขจ้าพเจจ้านนนั้น ขจ้าพเจจ้ายนงไดจ้นนามาจากแผผ่นดรนคานาอนนคมืนแกผ่ทผ่าน ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายจะ
ลนกเงรนทองไปจากบจ้านนายของทผ่านไดจ้อยผ่างไรเลผ่า 9 หากทผ่านพบของนนนั้นทมีริ่ใครในพวกขจ้าพเจจ้า
ผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านกก็ใหจ้ผนจ้ร นนั้นตายเถรด และขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายจะเปก็นทาสเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าดจ้วย"
10 คนตจ้นเรมือนจขงวผ่า "บนดนมีนั้ใหจ้เปก็นไปตามคนาทมีริ่ทผ่านวผ่า ถจ้าเราพบของนนนั้นทมีริ่ผจ้ใร ด ผรจ้นนนนั้ จะตจ้องเปก็น
ทาสของเรา แตผ่ทผ่านทนนั้งหลายหามมีความผรดไมผ่" 11 พวกเขาทอกคนจขงรมีบยกกระสอบของตนวาง
ลงบนดรนและเปรดกระสอบของตนออก
พรีที่นอข้ งเหลลานนัรนจขงกลลาวอาสาอยลางไมลเชสืที่อวลา “หากทลานพบของนนัรนทรีที่ใครในพวกขข้าพเจข้า
ผยข้รนับใชข้ของทลานกกใหข้ผยข้นร นันตายเถธิด และขข้าพเจข้าทนัรงหลายจะเปกนทาสเจข้านายของขข้าพเจข้าดข้วย” พรีที่
นข้องสธิบเอกดคนนรีรจงข ยกกระสอบขข้าวของตนวางลงบนดธิน
ปฐก 44:12-17
คนตจ้นเรมือนกก็คจ้นดรตนนั้งแตผ่คนหนวปมีจนถขงคนสอ ดทจ้อง กก็พบถจ้วยนนนั้นใน
กระสอบของเบนยามรน 13 พวกเขากก็ฉกมี เสมืนั้อผจ้าของตน และบรรทอกขขนั้นหลนงลากลนบมายนง
เมมือง 14 ฝผ่ายยรดาหค์กบน พวกพมีริ่นจ้องกก็มาบจ้านโยเซฟ โยเซฟยนงอยรทผ่ มีริ่นนริ่น พวกเขากราบลงถขงดรนตผ่อ
หนจ้าทผ่าน 15 โยเซฟจขงถามเขาวผ่า "พวกเจจ้าทนาอะไรนมีริ่ พวกเจจ้าไมผ่รจ้หร รมือวผ่าคนอยผ่างเราทนานาย
ไดจ้"16 ยรดาหค์ตอบวผ่า "ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายจะตอบอยผ่างไรกนบนายของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะพรดอยผ่างไร
หรมือขจ้าพเจจ้าจะแกจ้ตนวอยผ่างไรไดจ้ พระเจจ้าทรงทราบความชนริ่วชจ้าของพวกขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่าน
แลจ้ว ขจ้าแตผ่ทผ่าน ดรเถรด พวกขจ้าพเจจ้าเปก็นทาสของทผ่าน ทนนั้งขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายกนบคนทมีริ่เขาพบถจ้วยอยรผ่
นนนั้นดจ้วย" 17 แตผ่โยเซฟตอบวผ่า "พระเจจ้าไมผ่ทรงโปรดใหจ้เรากระทนาเชผ่นนนนั้น เฉพาะคนทมีริ่เขาพบ
ถจ้วยในมมือนนนนั้ จะเปก็นทาสของเรา สผ่วนพวกเจจ้าจงกลนบไปหาบรดาโดยสนนตรสอขเถรด"
พรีที่นอข้ งเหลลานนัรนตกใจยธิงที่ นนักทรีที่ถข้วยนนัรนถยกเจอในกระสอบของเบนยามธิน พวกเขาจขง “ฉรีก
เสสืรอผข้าของตน และบรรทรุกขขรนหลนังลากลนับมายนังเมสือง” พวกเขามาหาโยเซฟและกราบลงถขงดธินตลอ
หนข้าเขา โยเซฟปนัที่นหนัวพวกเขาตลอไปโดยบอกพวกเขาวลาเขาสามารถทคานายไดข้ (นนันที่ คสือ มรีพลนัง
เหนสือธรรมชาตธิ) ยยดาหรซขที่งเปกนตนัวแทนพยดแทนพรีที่นอข้ งไดข้แตลกลลาววลา ‘พวกเราจะพยดอะไรไดข้’
จธิตสทานขกผธิดชอบของพวกเขายนังคงรยสข้ ขกผธิดจากการทรีที่พวกเขาไดข้ปฏธิบนัตธิตลอโยเซฟอยลางทารรุณเมสืที่อ
หลายปรีกลอนหนข้านนัรน “พระเจข้าทรงทราบความชนัวที่ ชข้าของพวกขข้าพเจข้าผยข้รนับใชข้ของทลานแลข้ว” เขาจขง

เสนอวลาพวกเขาทรุกคนจะเปกนผยข้รนับใชข้ (นนันที่ คสือ ทาส) ของโยเซฟ โยเซฟปฏธิเสธและสนังที่ วลาเฉพาะ
เบนยามธินเทลานนัรนจะกลายเปกนผยข้รนับใชข้ของเขา เขาสนังที่ ใหข้พวกทรีที่เหลสือกลนับบข้านไป
ปฐก 44:18-34
ยรดาหค์จขงเขจ้าไปใกลจ้โยเซฟ เรมียนวผ่า "โอ นายเจจ้าขจ้า ขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้
ของทผ่านขอกราบเรมียนทผ่านสนกคนาหนขริ่ง ขอทผ่านอยผ่าไดจ้ถมือโกรธขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านเลย เพราะ
ทผ่านกก็เปก็นเหมมือนฟาโรหค์ 19 นายของขจ้าพเจจ้าถามขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายผรจ้รนบใชจ้ของทผ่านวผ่า `เจจ้ายนงมมี
บรดาหรมือนจ้องชายอยรหผ่ รมือ ' 20 พวกขจ้าพเจจ้าตอบนายของขจ้าพเจจ้าวผ่า `ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายมมีบรดาทมีริ่ชรา
แลจ้ว มมีบตอ รคนหนขริ่งเกรดเมมืริ่อบรดาชรา เปก็นนจ้องเลก็ก พมีริ่ชายของเดก็กนนนั้นตายเสมียแลจ้ว บอตรของมารดา
นนนั้นยนงอยรผ่แตผ่คนนมีคนั้ นเดมียวและบรดารนกเดก็กคนนมีนั้มาก' 21 แลจ้วทผ่านสนงริ่ ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายผรจ้รนบใชจ้ของ
ทผ่านวผ่า `พานจ้องคนนนนั้นมาทมีริ่นมีริ่ใหจ้เราดร' 22 ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายเรมียนนายของขจ้าพเจจ้าวผ่า `เดก็กหนอผ่มคน
นมีนั้จะพรากจากบรดาไมผ่ไดจ้เพราะถจ้าจากบรดาไป บรดาจะตาย' 23 ทผ่านบอกขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายผรจ้รบน ใชจ้
ของทผ่านวผ่า `ถจ้าเจจ้าทนนั้งหลายไมผ่พานจ้องชายสอ ดทจ้องมาดจ้วยกนน เจจ้าจะไมผ่เหก็นหนจ้าเราอมีกเลย'
24 และตผ่อมาครนนั้นขจ้าพเจจ้าไปหาบรดาผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านแลจ้ว ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายกก็นนาถจ้อยคนาของนาย
ของขจ้าพเจจ้าไปเลผ่าใหจ้บรดาฟนง 25 และบรดาของขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายสนริ่งวผ่า `จงกลนบไปอมีกซมืนั้ออาหารมา
ใหจ้พวกเราหนผ่อย 26 ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายวผ่า `เราลงไปไมผ่ไดจ้ ถจ้านจ้องชายสอ ดทจ้องไปดจ้วยเราจขงจะลงไป
เพราะเราจะเหก็นหนจ้าทผ่านนนนั้นไมผ่ไดจ้ เวจ้นแตผ่นจ้องชายสอ ดทจ้องอยรผ่กนบเรา' 27 บรดาผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านจขง
บอกขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายวผ่า `เจจ้ารรจ้วผ่าภรรยาของเราคลอดบอตรชายใหจ้เราสองคน 28 บอตรคนหนขริ่งกก็
จากเราไปแลจ้ว เราจขงวผ่า "สนตวค์รจ้ายกนดกรนเขาเสมียเปก็นแนผ่" เราไมผ่ไดจ้เหก็นบอตรนนนั้นจนบนดนมีนั้ 29 ถจ้า
พวกเจจ้าเอาเดก็กคนนมีนั้ไปจากเราดจ้วย และเขาเปก็นอนนตรายขขนนั้ พวกเจจ้ากก็จะทนาใหจ้เราซขริ่งมมีผมหงอก
ลงสรผ่หลอมฝนงศพดจ้วยความทอกขค์' 30 เหตอฉะนนนั้นบนดนมีนั้เมมืริ่อขจ้าพเจจ้ากลนบไปหาบรดาผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่าน
และเดก็กหนอผ่มนนนั้นมรไดจ้กลนบไปกนบขจ้าพเจจ้า เพราะชมีวรตของทผ่านตรดอยรผ่กนบชมีวรตของเดก็ก 31 และตผ่อมา
เมมืริ่อบรดาเหก็นวผ่าเดก็กนนนั้นไมผ่อยรผ่กบน พวกขจ้าพเจจ้า บรดากก็จะตาย ผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านจะเปก็นเหตอใหจ้บรดาผรจ้รบน
ใชจ้ของทผ่านผรจ้มมีผมหงอกลงสรผ่หลอมฝนงศพดจ้วยความทอกขค์ 32 เพราะขจ้าพเจจ้าผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่านรนบ
ประกนนนจ้องไวจ้ตผ่อบรดาของขจ้าพเจจ้าวผ่า `ถจ้าขจ้าพเจจ้าไมผ่พานจ้องกลนบมาหาบรดา ขจ้าพเจจ้าจะรนบผรดตผ่อ
บรดาตลอดไป' 33 เพราะฉะนนนนั้ บนดนมีขนั้ อโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้าผรจ้รนบใชจ้ของทผ่านอยรผ่แทนนจ้องโดยเปก็นทาส
ของนายของขจ้าพเจจ้า ขอใหจ้นอจ้ งกลนบไปกนบพวกพมีริ่ของตนเถรด 34 ดจ้วยวผ่าถจ้านจ้องมรไดจ้อยรผ่กนบขจ้าพเจจ้า
ขจ้าพเจจ้าจะกลนบไปหาบรดาของขจ้าพเจจ้าอยผ่างไรไดจ้ นผ่ากลนววผ่าจะเหก็นเหตอรจ้ายออบนตรขนขนั้ แกผ่บรดา
ขจ้าพเจจ้า"

ยยดาหรรนับหนข้าทรีที่เปกนโฆษกตลอไป กลอนหนข้านรีรเขาไดข้ตกลงไวข้กบนั บธิดาวลาจะรนับผธิดชอบเรสือที่ ง
เบนยามธิน เขาเลลาใหข้โยเซฟฟนังวลาเกธิดอะไรขขรนทรีที่บข้านทรีที่เขาไดข้ขอบธิดาใหข้อนรุญาตใหข้พวกเขากลนับมา
พรข้อมกนับเบนยามธิน นรีที่อาจเปกนครนัรงแรกทรีโที่ ยเซฟไดข้ยนธิ เรสืที่องทรีพที่ วกพรีๆที่ ของเขากรุขร ขนมาเกรีที่ยวกนับการ
หายตนัวไปของเขา ยยดาหรวงธิ วอนตลอโยเซฟ เขาบอกโยเซฟวลาหากเขาไมลพาเบนยามธินกลนับไปดข้วย
บธิดาของพวกเขากกจะตายเพราะความทรุกขรโศก เขาจขงอข้อนวอนโยเซฟใหข้รนับเขาไวข้เปกนทาสแทน
เบนยามธิน (ยยดาหรเรรียกเบนยามธินวลา นจ้อง คทานรีร (นาฮารร์) มนักแปลเปกน ‘ชายหนรุลม’ ไมลวาล กรณรีใด
ความรยข้สขกโทมนนัสกกทลวมทข้นทรุกคนในตอนนนัรน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 45: ขณะทภีที่จจุดสจุดยอดของเรสืที่องราวนภีทั้ใกลต้จะมาถซงแลต้ว โยเซฟกป็เปรด
เผยตนัวเองแกล่พภีที่นอต้ งของเขา จากนนัทั้นเขากป็ใชต้ใหต้ไปพาบรดากนับครอบครนัวมา
ปฐก 45:1-3
โยเซฟอดกลนนนั้ ตผ่อหนจ้าบรรดาผรจ้ทมีริ่ยมืนอยรผ่ตผ่อไปอมีกมรไดจ้ ทผ่านกก็รจ้องสนริ่ง
วผ่า "ใหจ้ทอกคนออกไปเสมียเถรด" จขงไมผ่มมีผจ้ใร ดยมืนอยรผ่กบน ทผ่านดจ้วย ขณะทมีริ่โยเซฟแจจ้งใหจ้พมีริ่นอจ้ งรรจ้จนกตนว
ทผ่าน 2 แลจ้วโยเซฟรจ้องไหจ้เสมียงดนง คนอมียรปตค์ทนนั้งหลายและคนในสนานนกพระราชวนงฟาโรหค์กก็ไดจ้ยรน
3 โยเซฟบอกพวกพมีริ่นจ้องของตนวผ่า "เราคมือโยเซฟ บรดาเรายนงมมีชมีวรตอยรผ่หรมือ " ฝผ่ายพวกพมีริ่นจ้องไมผ่รจ้ร
ทมีริ่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลนวทมีริ่เผชรญหนจ้ากนบโยเซฟ
โยเซฟไมลอาจอดกลนัรนไดข้อกรี ตลอไป เขาจขงสนังที่ ใหข้ทรุกคนยกเวข้นพรีนที่ ข้องของเขาออกไปจาก
หข้อง จากนนัรนเขากกโพลลงออกมาแกลพรีที่นข้องวลา “เราคสือโยเซฟ บธิดาเรายนังมรีชรีวตธิ อยยหล รสือ” ในการททาเชลน
นนัรนเขากก “รข้องไหข้เสรียงดนัง” จนถขงขนาดทรีคที่ นอรียธิปตรและคนในสทานนักพระราชวนังฟาโรหร (ซขที่งคงอยยล
ใกลข้แนลๆ) ไดข้ยธิน พรีที่นอข้ งของเขาไมลเพรียงตกตะลขงเทลานนัรน แตลพวกเขายนังตกใจกลนัวดข้วย นข้องของ
พวกเขาทรีพที่ วกเขาไดข้ปฏธิบนัตธิอยลางทารรุณเมสือที่ ยรีที่สธิบปรีกลอนบนัดนรีรมรีอทานาจโดยสมบยรณรเหนสือพวกเขา
แลข้วและสามารถแกข้แคข้นพวกเขาไดข้
ปฐก 45:4-8
โยเซฟจขงบอกพมีริ่นอจ้ งของตนวผ่า "เชรญเขจ้ามาใกลจ้เราเถรด" เขากก็เขจ้า
มาใกลจ้แลจ้วโยเซฟวผ่า "เราคมือโยเซฟนจ้องทมีริ่พมีริ่ขายมายนงอมียรปตค์ 5 ฉะนนนั้นบนดนมีนั้อยผ่าเสมียใจไปเลย อยผ่า
โกรธตนวเองทมีริ่ขายเรามาทมีริ่นมีริ่ เพราะวผ่าพระเจจ้าทรงใชจ้เราใหจ้มากผ่อนหนจ้าพมีริ่เพมืริ่อจะไดจ้ชผ่วยชมีวรต
6 เพราะมมีการกนนดารอาหารในแผผ่นดรนสองปมีแลจ้ว ยนงอมีกหจ้าปมีจะทนานาหรมือเกมีริ่ยวขจ้าวไมผ่ไดจ้
เลย 7 พระเจจ้าทรงใชจ้เรามากผ่อนพมีริ่ เพมืริ่อสงวนหมรผ่คนจากพวกพมีริ่ไวจ้บนแผผ่นดรน และชผ่วยชมีวรตของพมีริ่

ไวจ้ดจ้วยการชผ่วยใหจ้พจ้นอนนใหญผ่หลวง 8 ฉะนนนนั้ บนดนมีนั้มรใชผ่พมีริ่เปก็นผรใจ้ หจ้เรามาทมีริ่นมีริ่ แตผ่พระเจจ้าทรงใหจ้มา
พระองคค์ทรงโปรดใหจ้เราเปก็นเหมมือนบรดาแกผ่ฟาโรหค์ เปก็นเจจ้าในราชวนงทนนั้งสรนั้น และเปก็นผรคจ้ รอบครอง
ประเทศอมียรปตค์ทนนั้งหมด
โยเซฟจขงเรรียกพรีที่นข้องของเขาใหข้เขข้ามาใกลข้ๆและเขากกทวนซทราอรีกวลา “"เราคสือโยเซฟนข้องทรีที่พรีที่
ขายมายนังอรียธิปตร” จรุดประสงครทรีที่แทข้จรธิงของทรุกสธิที่งทรีที่เกธิดขขรนในชลวงยรีสที่ ธิบปรีนร รีบนัดนรีรเรธิที่มปรากฏชนัดเจน
แลข้ว โยเซฟพยายามทรีที่จะปลอบใหข้พวกเขาหายกลนัวและตกใจ “เพราะวลาพระเจข้าทรงใชข้เราใหข้มา
กลอนหนข้าพรีที่เพสือที่ จะไดข้ชลวยชรีวธิต” เขาบอกพวกเขาวลายนังเหลสืออรีกหข้าปรีทรีที่จะเกธิดการกนันดารอาหาร
รากฐานและภาพประกอบของโรม 8:28 เรธิที่มปรากฏใหข้เหกน โยเซฟมองเหกนภาพทรีที่ใหญลกวลา
“พระเจข้าทรงใชข้เรามากลอนพรีที่ เพสือที่ สงวนหมยลคนจากพวกพรีที่ไวข้บนแผลนดธิน และชลวยชรีวธิตของพรีที่ไวข้
ดข้วยการชลวยใหข้พนข้ อนันใหญลหลวง” (คทาทรีที่แปลวลา หมรผ่คน (เชอารรธ) มนักแปลเปกน ‘ชนสลวนนข้อยทรีที่
เหลสือ’) โยเซฟรยดข้ รีวาล เหนสืออสืที่นใดแลข้วพระเจข้าทรงเปกนผยข้กาท กนับเหตรุการณรตลางๆ แมข้กระทนังที่ การทรีที่เขา
ถยกขายมายนังอรียธิปตรจนถขงการทรีเที่ ขากลายเปกน “ผยข้ครอบครองประเทศอรียธิปตรทนัร งหมด”
ปฐก 45:9-15
เจจ้าจงรมีบขขนนั้ ไปหาบรดาเราบอกทผ่านวผ่า `โยเซฟบอตรชายของทผ่าน
พรดดนงนมีนั้วผ่า "พระเจจ้าทรงโปรดใหจ้ลรกเปก็นเจจ้าเหนมืออมียรปตค์ทนนั้งสรนั้น ขอลงมาหาลรก อยผ่าไดจ้ชจ้า 10 พผ่อ
จะไดจ้อาศนยอยรผ่ในแผผ่นดรนโกเชน และพผ่อจะไดจ้อยรผ่ใกลจ้ล รก ทนนั้งตนวพผ่อกนบลรกหลานและฝรงแพะแกะ ฝรง
วนว และทรนพยค์ทนนั้งหมดของพผ่อ 11 ลรกจะบนารองรนกษาพผ่อทมีริ่นนริ่น ดจ้วยยนงจะกนนดารอาหารอมีกหจ้าปมี มร
ฉะนนนนั้ พผ่อและครอบครนวของพผ่อและผรคจ้ นทมีริ่พผ่อมมีอยรผ่จะยากจนไป"' 12 ดรเถรด นนยนค์ตาพมีริ่และ
นนยนค์ตาของเบนยามรนนจ้องชายของขจ้าพเจจ้าไดจ้เหก็นวผ่าเปก็นปากของขจ้าพเจจ้าเองทมีริ่ไดจ้พรดกนบพมีริ่ 13 พมีริ่
จงเลผ่าใหจ้บรดาของเราฟนงถขงยศศนกดรธิ์ทมีริ่ขจ้าพเจจ้ามมีอยรผ่ในอมียปร ตค์และทมีริ่พมีริ่ไดจ้เหก็นนนนั้นทอกประการ พมีริ่จงรมีบ
พาบรดาเราลงมาทมีริ่นมีริ่เถรด" 14 โยเซฟกอดคอเบนยามรนผรจ้นอจ้ งแลจ้วรจ้องไหจ้ เบนยามรนกก็กอดคอโย
เซฟรจ้องไหจ้เหมมือนกนน 15 ยรงริ่ กวผ่านนนั้นโยเซฟจขงจอบพมีริ่ชายทนนั้งปวงและรจ้องไหจ้ หลนงจากนนนั้นพมีริ่นอจ้ งของ
ทผ่านกก็สนทนากนบโยเซฟ
โยเซฟจขงสนังที่ ใหข้พนรีที่ ข้องของตนรรีบกลนับไปพาบธิดามาอยยใล นอรียธิปตรกบนั เขา เขาสนัญญาวลาจะ
บคารจุงรนักษา (นนันที่ คสือ เลรีรยงดยพวกเขา) เขาบอกพวกเขาใหข้ไปบอกบธิดาเกรีที่ยวกนับยศศนักดธิธของเขาและ
ทรุกสธิที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหกน แตลถขงอยลางไรแลข้วกกใหข้รรีบททาการดนังกลลาวและกลนับมาพรข้อมกนับบธิดาของ
พวกเขา ดนังนนัรน เขา “กอดคอเบนยามธินผยข้นข้องแลข้วรข้องไหข้ เบนยามธินกกกอดคอโยเซฟรข้องไหข้

เหมสือนกนัน ยธิงที่ กวลานนัรนโยเซฟจขงจรุบพรีที่ชายทนัรงปวงและรข้องไหข้ หลนังจากนนัรนพรีนที่ ข้องของทลานกกสนทนา
กนับโยเซฟ”
ปฐก 45:16-24
ขผ่าววผ่า "พมีริ่นจ้องของโยเซฟมา" ไปถขงราชวนงฟาโรหค์ ฟาโรหค์กนบ
ขจ้าราชการของพระองคค์กก็พากนนยรนดมี 17 ฟาโรหค์รบน สนริ่งกนบโยเซฟวผ่า "พรดกนบพมีริ่นอจ้ งของทผ่านวผ่า `ทนา
ดนงนมีนั้ คมือเอาของบรรทอกสนตวค์กลนบไปแผผ่นดรนคานาอนน 18 พาบรดาและครอบครนวของเจจ้ามาหาเรา
เราจะประทานของดมีทมีริ่สอดในแผผ่นดรนอมียปร ตค์ใหจ้พวกเจจ้า พวกเจจ้าจะไดจ้รนบประทานผลอนนออดม
บรรบรรณค์ของประเทศนมีนั้' 19 เราสนงริ่ เจจ้าแลจ้ว จงทนาดนงนมีนั้ เอารถบรรทอกจากประเทศอมียรปตค์ไปรนบเดก็ก
เลก็กๆและภรรยาของเจจ้ากนบนนาบรดาของเจจ้ามา 20 อยผ่าเสมียดายทรนพยค์สมบนตรเลย เพราะของดมีทมีริ่สอด
ทนริ่วประเทศอมียรปตค์เปก็นของเจจ้าแลจ้ว" 21 บรรดาบอตรของอรสราเอลกก็ทนาตาม โยเซฟจนดรถบรรทอกใหจ้
เขาตามรนบสนริ่งของฟาโรหค์ กนบใหจ้เสบมียงรนบประทานตามทาง 22 โยเซฟใหจ้เสมือนั้ ผจ้าคนละสนารนบ แตผ่ใหจ้
เงรนแกผ่เบนยามรนสามรจ้อยเหรมียญกนบเสมืนั้อหจ้าสนารนบ 23 โยเซฟฝากของตผ่อไปนมีนั้ใหจ้บดร า คมือลาสรบตนว
บรรทอกของดมีทมีริ่สอดในประเทศอมียรปตค์ และลาตนวเมมียอมีกสรบตนวบรรทอกขจ้าว ขนมปนง และเสบมียง
อาหารสนาหรนบใหจ้บดร ารนบประทานตามทาง 24 ดนงนนนั้นโยเซฟสผ่งพมีริ่นอจ้ งไป แลจ้วเขากก็ออกไป แลจ้ว
ทผ่านสนริ่งเขาวผ่า "จงระวนงใหจ้ดมีอยผ่าไดจ้วรวาทกนนตามทาง"
ขลาวแพรล ไปถขงหยของฟาโรหรอยลางรวดเรกวถขงสธิที่งทรีที่เกธิดขขรน เขาจขงเหกนชอบกนับแผนการของ
โยเซฟทรีที่จะพาบธิดามาอยยดล ข้วยและสนังที่ โยเซฟใหข้ “เอารถบรรทรุกจากประเทศอรียธิปตรไป” เพสืที่ออทานวย
ความสะดวกในการขนยข้าย โยเซฟยนังใหข้เสบรียงอาหารพวกเขาสทาหรนับการเดธินทางและใหข้ “เสสืร อผข้า
คนละสทารนับ” แกลพรีที่นข้องแตลละคนของเขา แตลสทาหรนับเบนยามธิน นข้องชายแทข้ๆของเขา เขาใหข้เงธิน
สามรข้อยเหรรียญและเสสืรอหข้าสทารนับ คทาสนังที่ ของเขา “จงระวนังใหข้ดรีอยลาไดข้วธิวาทกนันตามทาง” จรธิงๆแลข้ว
มรีความหมายวลา ‘อยลาตกใจกลนัวระหวลางทางเลย’
ปฐก 45:25-28
พวกพมีริ่นอจ้ งกก็พากนนขขนั้นไปจากอมียรปตค์เขจ้าไปในแผผ่นดรนคานาอนนไป
หายาโคบบรดาของตน 26 บอกบรดาวผ่า "โยเซฟยนงมมีชมีวรตอยรผ่ ทผ่านเปก็นผรจ้ครอบครองประเทศอมียรปตค์
ทนนั้งหมด" แตผ่จรตใจยาโคบงงงนนเพราะยนงไมผ่เชมืริ่อเขา 27 เขาจขงเลผ่าคนาของโยเซฟใหจ้บดร าฟนงทอก
ประการ คมือคนาทมีริ่โยเซฟสนงริ่ พวกเขาไวจ้ เมมืริ่อยาโคบเหก็นรถบรรทอกทมีริ่โยเซฟสผ่งมารนบตน จรตใจของ
ทผ่านกก็ฟมืนั้นแชผ่มชมืนริ่ ขขนั้น 28 อรสราเอลจขงวผ่า "เราอรริ่มใจแลจ้ว โยเซฟลรกเรายนงมมีชมีวรตอยรผ่ เราจะไปเหก็นลรก
กผ่อนเราตาย"

พวกเขาจขงกลนับมาบข้านพรข้อมกนับขลาวดรีทวรีที่ าล โยเซฟไมลเพรียงยนังมรีชรีวตธิ อยยเล ทลานนัรน แตลยนังเปกนผยต้
ครอบครองประเทศอรียธิปตรทรนังหมดดข้วย ยาโคบไดข้แตลมรีปฏธิกธิรธิยาตอบสนองแบบไมลเชสืที่อ แมข้แตลหลนัง
จากทรีที่พวกเขาไดข้เลลาเรสืที่องทนัรงหมดใหข้เขาฟนังแลข้วกกตาม เขากกยนังไมลยอมเชสืที่ออยยดล รี อยลางไรกกตาม เมสือที่
เขาเหกนรถบรรทรุกของอรียธิปตร “จธิตใจของทลานกกฟนแชล
สืร มชสืที่นขขรน” วลรีทรีที่วาล “เราอธิที่มใจแลข้ว” อาจแปล
แบบถอดความไดข้วาล ‘นรีมที่ นันเยอะเกธินไปแลข้ว’ กระนนัรน เขากกตร งนั ใจวลาจะไปเหกนหนข้าโยเซฟกลอนเขา
ตาย
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 46: ยาโคบเรรมที่ การเดรนทางของเขาไปยนังอภียรปตร์ บทนภีแทั้ บล่งยล่อยไดต้
ดนังนภีทั้ (1) การทรงยสืนยนันและพระสนัญญาของพระเจต้าแกล่ยาโคบในขต้อ 1-4 (2) ยาโคบและ
ครอบครนัวของตนเดรนทางไปยนังอภียรปตร์ในขต้อ 5-27 และ (3) โยเซฟพบกนับบรดาและพภีที่นอต้ งของเขา
ในขต้อ 28-34
ปฐก 46:1-4
อรสราเอลเดรนทางไปพรจ้อมกนบทรนพยค์ทนนั้งหมด มาถขงเมมืองเบเออรค์เช
บา และถวายเครมือริ่ งบรชาแดผ่พระเจจ้าของอรสอนคบรดาของตน 2 พระเจจ้าตรนสแกผ่อรสราเอลโดยนรมรตใน
เวลากลางคมืนวผ่า "ยาโคบ ยาโคบเออ๋ย" ยาโคบทรลวผ่า "ขจ้าพระองคค์อยรผ่ทมีริ่นมีริ่พระเจจ้าขจ้า " 3 พระองคค์จขง
ตรนสวผ่า "เราคมือพระเจจ้า คมือพระเจจ้าของบรดาเจจ้า อยผ่ากลนวทมีริ่จะลงไปยนงอมียรปตค์เพราะเราจะใหจ้เจจ้า
เปก็นประชาชาตรใหญผ่ทมีริ่นนริ่น 4 เราจะลงไปกนบเจจ้าถขงอมียรปตค์ และเราจะพาเจจ้าขขนั้นมาอมีกดจ้วยแนผ่ และโย
เซฟจะวางมมือบนตาเจจ้า"
ดนังนนัรน ยาโคบจขงยอมใหข้คนทนัรงตระกยลของเขายข้ายไป ตอนแรกพวกเขาเดธินทางไปถขงเบเอ
อรรเชบาซขที่งเปกนพสืรนทรีที่สลวนใตข้ของแผลนดธินคานาอนันและเปกนพรมแดนทธิศตะวนันตกเฉรียงใตข้ของ
‘แผลนดธินนนัรน’ เขาจขงถวายเครสือที่ งบยชาแดลพระเจข้าและทรีที่นนันที่ พระเจข้าตรนัสแกลเขาในนธิมธิต นรีเที่ ทลากนับวลา
พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้เขข้าไปในอรียธิปตรไดข้ (ยาโคบนลาจะรยวข้ าล พระเจข้าไดข้ทรงขนัดขวางมธิใหข้อธิสอนัคไป
ทรีที่นนันที่ และทรีที่อนับราฮนัมปยขล องเขาประสบกนับความยรุงล ยากทรีที่นนันที่ เชลนกนัน) นอกจากนรีร พระเจข้าทรงสนัญญา
อรีกครนัรงวลาจะททาใหข้เขาเปกนประชาชาตธิใหญลแมข้กระทนังที่ ในอรียธิปตร พระเจข้าทรงสนัญญาอรีกวลา “เราจะลง
ไปกนับเจข้าถขงอรียธิปตร และเราจะพาเจข้าขขรนมาอรีกดข้วยแนล”
ปฐก 46:5-8
ยาโคบกก็ยกไปจากเบเออรค์เชบา บรรดาบอตรชายอรสราเอลกก็พายา
โคบบรดาขขนั้นรถบรรทอกทมีริ่ฟาโรหค์สผ่งมารนบไปกนบลรกหลานเลก็กๆและภรรยาของเขา 6 เขาพาฝรงสนตวค์

ของตนและทรนพยค์ทมีริ่เขาไดจ้มาในแผผ่นดรนคานาอนนนนนนั้ ไปอมียรปตค์ ทนนั้งยาโคบกนบบรรดาเชมืนั้อสายของ
ทผ่าน 7 คมือลรกหลานชายหญรงและเชมืนั้อสายทนนั้งหมดของทผ่านเขจ้าไปในอมียรปตค์ 8 ตผ่อไปนมีนั้เปก็นชมืริ่อลรก
หลานของอรสราเอลทมีริ่เขจ้าไปในอมียรปตค์ ทนนั้งยาโคบและบอตรชายของทผ่านคมือ รรเบน บอตรหนวปมีของยา
โคบ
ยาโคบจขงเดธินทางตลอไปยนังอรียธิปตรพรข้อมกนับคนในครอบครนัวทนัรงหมดของเขาพรข้อมกนับฝยง
สนัตวรและขข้าวของทนัรงสธิรนของพวกเขา
ปฐก 46:9-25
และบอตรชายของรร เบน คมือ ฮาโนค ปนลลร เฮสโรน และคารมมี
10 บอตรชายของสรเมโอน คมือ เยมรเอล ยามมีน โอหาด ยาคมีน และโศหารค์ กนบชาอรล บอตรชายของ
หญรงคนคานาอนน 11 บอตรชายของเลวมี คมือ เกอรค์โชน โคฮาท และเมรารมี 12 บอตรชายของยรดาหค์คมือ
เอรค์ โอนนน เช-ลาหค์ เปเรศ เศ-ราหค์ แตผ่เอรค์และโอนนนไดจ้ถขงแกผ่ความตายในแผผ่นดรนคานาอนน บอตร
ชายของเปเรศคมือ เฮสโรน และฮามรล 13 บอตรชายของอรสสาคารค์ คมือ โทลา ปรวาหค์ โยบ และชรมโรน
14 บอตรชายของเศบรลนอ คมือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15 พวกเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของนางเลอ
าหค์ ซขริ่งนางคลอดใหจ้ยาโคบในปนดดานอารนม กนบบอตรสาวชมืริ่อ ดมีนาหค์ บอตรชายหญรงหมดดจ้วยกนนมมี
สามสรบสามคน 16 บอตรชายของกาด คมือ ศรฟมีโอน ฮนกกมี ชร นมี เอสโบน เอรมี อาโรดมี และอาเรลมี
17 บอตรชายของอาเชอรค์ คมือ ยรมนาหค์ อรชอรอาหค์ อรชอรไอ และเบรมีอาหค์ กนบเสราหค์นจ้องสาวของเขา
และบอตรชายของเบรมีอาหค์คมือ เฮเบอรค์และมนลคมีเอล 18 พวกเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของนางศรลปาหค์ ผรจ้
ทมีริ่ลาบนนยกใหจ้แกผ่นางเลอาหค์บอตรสาวของตน และบอตรสรบหกคนนมีนนั้ างคลอดใหจ้ยาโคบ 19 บอตร
ชายของนางราเชลภรรยายาโคบคมือ โยเซฟและเบนยามรน 20 มนนสเสหค์กนบเอฟราอรม เกรดแกผ่โย
เซฟในแผผ่นดรนอมียรปตค์ ซขงริ่ นางอาเสนนทบอตรสาวของโปทรเฟรา ปอโรหรตเมมืองโอนคลอดใหจ้ทผ่าน
21 บอตรชายของเบนยามรนคมือ เบลา เบเคอรค์ อนชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มอปปรม หอปปรม
และอารค์ด 22 พวกเหลผ่านมีนั้เปก็นบอตรชายของนางราเชลทมีริ่เกรดแกผ่ยาโคบ มมีสบร สมีคริ่ นดจ้วยกนน 23 บอตร
ชายของดานคมือ หอชมร 24 บอตรชายของนนฟทาลมีคมือ ยาเซเอล กรนมี เยเซอรค์ และชรลเลม 25 พวกเหลผ่า
นมีนั้เปก็นบอตรชายของนางบรลฮาหค์ ผรทจ้ มีริ่ลาบนนยกใหจ้แกผ่นางราเชลบอตรสาวของตน และบอตรเจก็ดคนนมีนั้
นางคลอดใหจ้ยาโคบ
คทาบรรยายเกรีที่ยวกนับบรุตรแตลละคนของบรุตรชายเหลลานนัรนของยาโคบไดข้ถยกระบรุไวข้
บรุตรชายของรยเบน คสือ ฮาโนค ปนัลลย เฮสโรน และคารมรี

บรุตรชายของสธิเมโอน คสือ เยมยเอล ยามรีน โอหาด ยาครีน และโศหารร กนับชาอยล (ความเหกน
เกรีที่ยวกนับหญธิงคนคานาอนันนรีรอาจหมายถขงภรรยาคนทรีที่สองของสธิเมโอน)
บรุตรชายของเลวรี คสือ เกอรรโชน โคฮาท และเมรารรี
บรุตรชายของยยดาหรคสือ เอรร โอนนัน เช-ลาหร เปเรศ เศ-ราหร แตลเอรรและโอนนันไดข้ถขงแกลความ
ตายในแผลนดธินคานาอนัน อยลางไรกกตาม บรุตรชายทนัรงหลายของเปเรศ เฮสโรน และฮามยลไดข้ถยก
กลลาวถขงแทน
บรุตรชายของอธิสสาคารร คสือ โทลา ปยวาหร โยบ และชธิมโรน
บรุตรชายของเศบยลรุน คสือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล
มรีระบรุไวข้ในขข้อ 15 แบบเปกนสรรุปยลอวลาคนเหลลานรีรรวมถขงดรีนาหรดข้วยเปกนบรุตรและหลานของ
นางเลอาหรซขที่งรวมทนัรงหมด 33 คน
บรุตรชายของกาด คสือ ศธิฟโรี อน ฮนักกรี ชยนรี เอสโบน เอรรี อาโรดรี และอาเรลรี
บรุตรชายของอาเชอรร คสือ ยธิมนาหร อธิชอยอาหร อธิชอยไอ และเบรรีอาหร กนับเสราหรนข้องสาวของ
เขา และบรุตรชายของเบรรีอาหรคสือ เฮเบอรรและมนัลครีเอล
คนเหลลานรีรทรุกคนสสืบเชสืรอสายมาทางนางศธิลปาหร รวมทนัรงหมด 16 คน
บรุตรชายของโยเซฟ คสือ มนนัสเสหรกบนั เอฟราอธิม เกธิดในแผลนดธินอรียธิปตร
บรุตรชายของเบนยามธินคสือ เบลา เบเคอรร อนัชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มรุปปธิม
หรุปปธิม และอารรด
พวกเหลลานรีรเปกนบรุตรชายของนางราเชลมรีสธิบสรีที่คนดข้วยกนัน
บรุตรชายของดานคสือ หรุชมธิ
บรุตรชายของนนัฟทาลรีคสือ ยาเซเอล กยนรี เยเซอรร และชธิลเลม
คนเหลลานรีรทรงนั หมดสสืบเชสืรอสายผลานทางนางบธิลฮาหร รวมทนัรงหมด 7 คน
ปฐก 46:26-27
บรรดาคนของยาโคบซขริ่งออกมาจากบนนนั้ เอวของทผ่านทมีริ่เขจ้ามาใน
อมียรปตค์นนนนั้ ไมผ่นนบภรรยาของบอตรชายยาโคบ มมีหกสรบหกคนดจ้วยกนน 27 บอตรชายของโยเซฟซขริ่ง
เกรดแกผ่ทผ่านในอมียรปตค์มมีสองคน นนบคนทนนั้งปวงในครอบครนวของยาโคบทมีริ่เขจ้ามาในอมียรปตค์ไดจ้เจก็ดสรบ
คน

มรีระบรุไวข้วาล ลยกหลาน 66 คนของยาโคบไมลรวมภรรยาของพวกเขามาถขงในอรียธิปตร อยลางไร
กกตาม เมสืที่อรวมยาโคบเองดข้วยแลข้ว พรข้อมกนับโยเซฟและบรุตรชายสองคนของเขา จทานวนคน
ทนัรงหมดคสือ 70 คน
ปฐก 46:28-30
ยาโคบใหจ้ยรดาหค์ลวผ่ งหนจ้าไปหาโยเซฟเพมืริ่อจะนนาหนจ้าไปยนงเมมืองโก
เชน แลจ้วพวกเขากก็มาถขงแผผ่นดรนโกเชน 29 โยเซฟกก็จนดรถมจ้าของตนขขนั้นไปยนงเมมืองโกเชนรนบ
อรสราเอลบรดาของตน พอเหก็นบรดาทผ่านกก็กอดคอบรดาไวจ้รจ้องไหจ้เปก็นเวลานาน 30 อรสราเอลพรดกนบ
โยเซฟวผ่า "เดมีดี๋ยวนมีนั้พอผ่ จะตายกก็ตามเถรด เพราะพผ่อไดจ้เหก็นหนจ้าเจจ้าแลจ้วและรรจ้วผ่าเจจ้ายนงมมีชมีวรตอยรผ่"
ยาโคบใชข้ยยดาหรลลวงหนข้าไปเพสือที่ พบกนับโยเซฟเพสืที่อขอคทาแนะนทาเพธิที่มเตธิม “แลข้วพวกเขากกมา
ถขงแผลนดธินโกเชน” โกเชนอยยทล างทธิศตะวนันออกของแมลนร ทาไนลรและอยยใล นพสืรนทรีที่สลวนเหนสือของ
อรียธิปตร มนันเปกนแผลนดธินดรีและอยยใล กลข้ทรีที่สรุดกนับทรีที่ๆพวกเขาไดข้จากมา เมสืที่อพวกเขาเขข้าไปใกลข้ โยเซฟกก
ออกไปโดยนนังที่ รถมข้าของตนไปพบกนับบธิดาของตนเพสืที่อการไดข้พบกนันอรีกอนันนลาตสืรนตนัน ยาโคบกลลาว
วลาตนตายตาหลนับแลข้วเพราะวลาเขาไดข้เหกนโยเซฟบรุตรของตนอรีกครนัรง
ปฐก 46:31-34
โยเซฟจขงบอกพมีริ่นอจ้ งและครอบครนวของบรดาวผ่า "เราจะขขนั้นไป
แสดงแกผ่ฟาโรหค์และทรลแกผ่พระองคค์วผ่า `พมีริ่นจ้องและครอบครนวของบรดาผรจ้เคยอยรใผ่ นแผผ่นดรนคานาอนน
นนนั้นมาหาขจ้าพระองคค์แลจ้ว 32 คนเหลผ่านนนั้นเปก็นผรจ้เลมียนั้ งแกะมมีอาชมีพเลมีนั้ยงสนตวค์ เขาพาฝรงแพะแกะ ฝรง
วนวกนบทรนพยค์สมบนตรของเขาทนนั้งสรนั้นมาดจ้วย' 33 และตผ่อมาเมมืริ่อฟาโรหค์จะรนบสนริ่งใหจ้ทผ่านเขจ้าเฝจ้าและจะ
ถามวผ่า `พวกเจจ้าเคยทนามาหาเลมีนั้ยงชมีพอยผ่างไร' 34 ทผ่านทนนั้งหลายจงทรลวผ่า `การทนามาหาเลมีนั้ยงชมีพ
ของผรจ้รบน ใชจ้ของพระองคค์นนนนั้ เกมีริ่ยวขจ้องกนบพวกสนตวค์ใชจ้งานตนนั้งแตผ่เปก็นเดก็กมาจนทอกวนนนมีนั้ ทนนั้งขจ้า
พระองคค์ทนนั้งหลายและบรรพบอรอษของขจ้าพระองคค์ดจ้วย' เพมืริ่อทผ่านทนนั้งหลายจะไดจ้อาศนยอยรใผ่ นแผผ่น
ดรนโกเชน เหตอวผ่าคนเลมีนั้ยงแพะแกะทอกคนนนนั้นเปก็นทมีริ่พขงรนงเกมียจสนาหรนบชาวอมียปร ตค์"
บทนรีรปธิดทข้ายดข้วยการทรีที่โยเซฟ ‘สรรุปยลอ’ ใหข้บธิดาฟนังเกรีที่ยวกนับวลาเขาจะไดข้เขข้าเฝข้าฟาโรหรใน
ไมลชข้าและเขาควรตอบฟาโรหรอยลางไร โยเซฟเตสือนบธิดาวลาเมสือที่ เขาถยกถามเรสืที่องอาชรีพของตนใหข้เขา
พยดวลาเขามรีอาชรีพเลรีรยงสนัตวรและไมลใหข้เอลยถขงการเปกนคนเลรีรยงแกะ เหกนไดข้ชนัดวลาการเปกนคนเลรีรยงแกะ
ไมลใชลสที่ งธิ ทรีที่คนอรียธิปตรคธิดในแงลดรีนนัก

เหกนไดข้ชนัดวลาโยเซฟปรารถนาใหข้ครอบครนัวของตนอาศนัยอยยใล นเมสืองโกเชนซขที่งหากฟาโรหร
รยวข้ าล พวกเขาเปกนคนเลรีรยงแกะ พวกเขากกอาจตกอยยใล นอนันตรายไดข้ อยลางไรกกตาม ดนังทรีที่บทตลอไปจะ
เปธิดเผยใหข้เหกน ยาโคบไมลสนใจคทาแนะนทาของบรุตรชายของตน
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 47: ในบทนภีทั้ (1) โยเซฟพาพภีที่นอต้ งของตนไปเขต้าเฝต้าฟาโรหร์ ในขต้อ
1-12 (2) การปฏรบนัตรตล่อคนอภียรปตร์ของโยเซฟในชล่วงการกนันดารอาหารในขต้อ 13-26 และ (3) ความ
ปรารถนาของยาโคบทภีที่จะถยกฝนังในแผล่นดรนคานาอนันในขต้อ 27-31
ปฐก 47:1-10
โยเซฟเขจ้าไปทรลฟาโรหค์วผ่า "บรดาและพมีริ่นอจ้ งของขจ้าพระองคค์กบน ฝรง
แพะแกะฝรงวนวและทรนพยค์สมบนตรของเขาทนนั้งสรนั้นมาจากแผผ่นดรนคานาอนนแลจ้ว ดรเถรด พวกเขาอยรใผ่ น
แผผ่นดรนโกเชน" 2 โยเซฟเลมือกคนจากหมรผ่พมีริ่นจ้อง คมือผรจ้ชายหจ้าคนพาไปเฝจ้าฟาโรหค์ 3 ฟาโรหค์ตรนส
ถามพมีริ่นจ้องของโยเซฟวผ่า "พวกเจจ้าเคยทนามาหาเลมีนั้ยงชมีพอยผ่างไร" เขาทรลฟาโรหค์วผ่า "ผรรจ้ บน ใชจ้ของ
พระองคค์เปก็นผรเจ้ ลมีนั้ยงแพะแกะ ทนนั้งพวกขจ้าพระองคค์และบรรพบอรอษของพวกขจ้าพระองคค์" 4 เขาทรล
ฟาโรหค์อมีกวผ่า "พวกขจ้าพระองคค์มาอาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนนมีเนั้ พราะไมผ่มมีทผ่งอ หญจ้าจะเลมีนั้ยงสนตวค์ของขจ้า
พระองคค์ผรจ้ร นบใชจ้ของพระองคค์ เพราะเหตอวผ่าในแผผ่นดรนคานาอนนนนนั้นกนนดารอาหารนนก เหตอฉะนมีนั้
บนดนมีนั้ ขอโปรดใหจ้ขจ้าพระองคค์ผจ้รร บน ใชจ้ของพระองคค์อาศนยอยรใผ่ นแผผ่นดรนโกเชนเถรด " 5 ฟาโรหค์จขง
ตรนสแกผ่โยเซฟวผ่า "บรดาและพมีริ่นจ้องของทผ่านมาหาทผ่านแลจ้ว 6 ทผ่านมมีประเทศอมียรปตค์อยรผ่ตผ่อหนจ้า ใหจ้
บรดาและพมีริ่นอจ้ งของทผ่านตนนั้งหลนกแหลผ่งอยรผ่ในแผผ่นดรนดมีทมีริ่สอ ดคมือใหจ้เขาอยรผ่แผผ่นดรนโกเชน แลจ้วในพวก
พมีริ่นจ้องนนนั้น ถจ้าทผ่านรรจ้วผ่าผรใจ้ ดเปก็นคนมมีความสามารถ จงตนนั้งผรจ้นนนั้นใหจ้เปก็นหนวหนจ้ากองเลมีนั้ยงสนตวค์ของ
เรา" 7 โยเซฟกก็พายาโคบบรดาของทผ่านเขจ้าเฝจ้าฟาโรหค์ ยาโคบกก็ถวายพระพรแกผ่ฟาโรหค์ 8 ฟาโรหค์
จขงตรนสถามยาโคบวผ่า "อายอทผ่านไดจ้เทผ่าไร" 9 ยาโคบทรลตอบฟาโรหค์วผ่า "ขจ้าพระองคค์ดนารงชมีวรต
สนญจรอยรนผ่ นบไดจ้รจ้อยสามสรบปมี ชมีวรตของขจ้าพระองคค์สนนั้นและมมีความลนาบาก ไมผ่เทผ่าอายอบรรพบอรอษ
ของขจ้าพระองคค์ในวนนทมีริ่ดนารงชมีวตร สนญจรอยรผ่นนนนั้ " 10 ยาโคบถวายพระพรแกผ่ฟาโรหค์ แลจ้วทรลลาไป
จากฟาโรหค์
พอมาถขงในอรียธิปตรและตนัรงรกรากเสรกจ โยเซฟกกพาบธิดาและพรีที่นข้องหข้าคนของตนไปเขข้าเฝข้า
ฟาโรหร แมข้วาล โยเซฟไดข้เตสือนแลข้ววลาอยลาเอลยถขงการเปกนคนเลรีรยงแกะ แตลยาโคบกกยอมรนับวลาตนเปกน
คนเลรีรยงแกะอยยดล รี เขาจขงขออนรุญาตทรีที่จะอาศนัยอยยใล นแผลนดธินโกเชน ฟาโรหรจงข ใหข้อนรุญาตเขาและ

เสนองานใหข้แกลบรุตรชายคนใดกกตามของเขาในการดยแลฝยงสนัตวรของตน พอถยกถามวลาเขาอายรุ
เทลาไรแลข้ว ยาโคบกกตอบอยลางไพเราะวลา “ขข้าพระองครดทารงชรีวธิตสนัญจรอยยนล นับไดข้รข้อยสามสธิบปรี
ชรีวธิตของขข้าพระองครสร นันและมรีความลทาบาก ไมลเทลาอายรุบรรพบรุรรุษของขข้าพระองครในวนันทรีที่ดทารง
ชรีวธิตสนัญจรอยยนล ร นนั ”
แมข้วาล มรีอายรุไดข้หนขงที่ รข้อยสามสธิบปรีแลข้ว แตลเมสือที่ เปรรียบเทรียบกนับบรรพบรุรรุษของเขา ชรีวธิตของ
เขากกสร นนั กวลา นอกจากนรีร ตลอดปรีเหลลานนัรนเขากกประสบกนับความยากลทาบาก เขาเปรรียบชรีวตธิ ของตน
เหมสือนกนับ “การสนัญจร” ซขที่งมรีความหมายตรงตนัววลาการเดธินทาง แนลทรีเดรียว ชรีวธิตสทาหรนับผยข้คนของ
พระเจข้าคสือการสนัญจรไปมา โลกนรีรไมลใชลบข้านของเราดนังทรีที่มรรี ะบรุไวข้ในฮรีบรย 11:13-16
ปฐก 47:11-12
ฝผ่ายโยเซฟใหจ้บรดาและพวกพมีริ่นอจ้ งของตนอยรผ่และถมือกรรมสรทธรธิ์
ทมีริ่ดรนในประเทศอมียรปตค์ ในแผผ่นดรนทมีริ่ดมีทมีริ่สอดคมือ ในแผผ่นดรนราเมเสส ตามรนบสนริ่งของฟาโรหค์ 12 โย
เซฟเลมีนั้ยงดรบรดาและพวกพมีริ่นจ้องรวมทนนั้งครอบครนวของบรดา ใหจ้มมีอาหารรนบประทานตามจนานวน
คนในครอบครนว
โยเซฟจขงใหข้ครอบครนัวของตนมรีกรรมสธิทธธิธในแผลนดธินอรียธิปตร ในสลวนทรีที่ดรีทรีที่สรุดของแผลนดธิน
นนัรน คสือในแผลนดธินราเมเสส ทรีที่นนันที่ เขาดยแลพวกเขาและจนัดหาสทาหรนับความตข้องการตลางๆของพวก
เขา อรีกครนัรงทรีโที่ ยเซฟปรากฏในฐานะเปกนแบบหนขที่งของพระครธิสตร
ปฐก 47:13-26
และทนริ่วแผผ่นดรนขาดอาหารเพราะการกนนดารอาหารรจ้ายแรง จน
แผผ่นดรนอมียรปตค์และแผผ่นดรนคานาอนนทนนั้งสรนั้นหรวโหยเพราะการกนนดารอาหาร 14 โยเซฟรวบรวมเงรน
ทนนั้งหมดทมีริ่ไดจ้จากการขายขจ้าวในประเทศอมียรปตค์และแผผ่นดรนคานาอนน และโยเซฟนนาเงรนนนนั้นไปไวจ้
ในราชวนงฟาโรหค์ 15 เมมืริ่อเงรนในประเทศอมียรปตค์และแผผ่นดรนคานาอนนหมดแลจ้ว ชาวอมียรปตค์ทนนั้งปวง
มากราบเรมียนโยเซฟวผ่า "ขออาหารใหจ้พวกขจ้าพเจจ้าเถรด เหตอใดพวกขจ้าพเจจ้าจะตจ้องอดตายตผ่อหนจ้า
ทผ่านเพราะเงรนหมดเลผ่า" 16 โยเซฟจขงบอกวผ่า "ถจ้าเงรนหมดแลจ้วจงเอาฝรงสนตวค์ของเจจ้ามาและเราจะ
ใหจ้ขจ้าวแลกกนบสนตวค์" 17 เขากก็นนาฝรงสนตวค์มาใหจ้โยเซฟ โยเซฟกก็ใหจ้อาหารแกผ่เขาแลกกนบมจ้า แพะแกะ
ฝรงวนวและลา ในปมีนนนนั้ ทผ่านจผ่ายอาหารแลกกนบสนตวค์ตผ่างๆของเขา 18 เมมืริ่อปมีนนนั้นสรนนั้ สอ ดลงแลจ้ว เขากก็มา
หาทผ่านในปมีทมีริ่สองกราบเรมียนทผ่านวผ่า "พวกขจ้าพเจจ้าจะไมผ่ปรดบนงเรมืริ่องนมีนั้ไวจ้จากนายของขจ้าพเจจ้าวผ่า
เงรนของขจ้าพเจจ้าหมดแลจ้วและฝรงสนตวค์ของขจ้าพเจจ้ากก็เปก็นของนายแลจ้วดจ้วย ขจ้าพเจจ้าไมผ่มมีสรริ่งใดเหลมือ
ในสายตาของทผ่านเลย เวจ้นแตผ่ตนวขจ้าพเจจ้ากนบทมีริ่ดรนเทผ่านนนั้น 19 เหตอใดขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายจะตจ้องอด

ตายตผ่อหนจ้าตผ่อตาทผ่านเลผ่า ทนนั้งตนวขจ้าพเจจ้ากนบทมีริ่ดรนของขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายดจ้วย ขอทผ่านโปรดซมือนั้ พวก
ขจ้าพเจจ้ากนบทมีริ่ดรนแลกกนบอาหาร ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายกนบทมีริ่ดรนจะเปก็นทาสของฟาโรหค์ ขอทผ่านโปรดใหจ้
เมลก็ดขจ้าวแกผ่พวกขจ้าพเจจ้า เพมืริ่อขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายจะมมีชมีวรตอยรผ่ไดจ้และไมผ่ตายเพมืริ่อทมีริ่ดรนนนนั้นจะไมผ่
รกรจ้างไป" 20 โยเซฟกก็ซมืนั้อทมีริ่ดรนทนนั้งหมดในอมียรปตค์ใหจ้แกผ่ฟาโรหค์ เพราะคนอมียปร ตค์ทอกคนขายไรผ่นา
ของตนเนมืริ่องจากการกนนดารอาหารรอนแรงตผ่อเขายรงริ่ นนก เพราะฉะนนนนั้ แผผ่นดรนจขงตกเปก็นของ
ฟาโรหค์ 21 สผ่วนประชาชนเหลผ่านนนั้นโยเซฟใหจ้เขายจ้ายไปอยรทผ่ มีริ่เมมืองตผ่างๆทนริ่วประเทศอมียรปตค์ 22 เวจ้น
แตผ่ทมีริ่ดรนของพวกปอโรหรตเทผ่านนนั้นโยเซฟไมผ่ไดจ้ซมืนั้อ เพราะปอโรหรตไดจ้รนบปนนสผ่วนจากฟาโรหค์ และ
ดนารงชมีวรตอาศนยตามสผ่วนทมีริ่ฟาโรหค์พระราชทาน เหตอฉะนมีนั้เขาจขงไมผ่ไดจ้ขายทมีริ่ดรนของเขา 23 โยเซฟ
ชมีนั้แจงแกผ่ประชาชนทนนั้งปวงวผ่า "ดรเถรด วนนนมีนั้เราซมือนั้ ตนวพวกเจจ้ากนบทมีริ่ดรนของเจจ้าใหจ้เปก็นของฟาโรหค์
แลจ้ว นมีเริ่ ราจะใหจ้เมลก็ดขจ้าวแกผ่พวกเจจ้าและพวกเจจ้าจงเอาไปหวผ่านเถรด 24 และตผ่อมาเมมืริ่อไดจ้ผลแลจ้ว
จงถวายสผ่วนหนขริ่งในหจ้าสผ่วนแกผ่ฟาโรหค์ เกก็บสมีสริ่ ผ่วนไวจ้เปก็นของตน สนาหรนบใชจ้เปก็นเมลก็ดขจ้าวบจ้าง เปก็น
อาหารสนาหรนบเจจ้าและครอบครนวกนบเดก็กเลก็กบจ้าง" 25 คนทนนั้งหลายกก็กลผ่าววผ่า "ทผ่านชผ่วยชมีวตร
ขจ้าพเจจ้าไวจ้ ขอใหจ้ขาจ้ พเจจ้าทนนั้งหลายไดจ้รนบความกรอณาในสายตาของนายขจ้าพเจจ้าเถรด ขจ้าพเจจ้าทนนั้ง
หลายยอมเปก็นทาสของฟาโรหค์" 26 โยเซฟตนนั้งเปก็นกฎหมายในประเทศอมียรปตค์ตราบเทผ่าทอกวนนนมีนั้วผ่า
ใหจ้ฟาโรหค์ไดจ้สผ่วนหนขริ่งในหจ้าสผ่วน เวจ้นแตผ่ทมีริ่ดรนของปอโรหรตเทผ่านนนั้นไมผ่ตกเปก็นของฟาโรหค์
ขณะเดรียวกนัน การกนันดารอาหารกกเกธิดขขรนไปทนัวที่ แผลนดธินตลอไป โยเซฟจขงททาตามแผนโดย
รวบรวมทรนัพยากรของอรียธิปตรเพสืที่อตอบสนองความตข้องการของคนในชาตธิ กระนนัร น เขากกจนัดการ
อยลางมรีเลลหรเหลรีที่ยมเพสืที่อเพธิมที่ พยนความมนังที่ คนังที่ ใหข้แกลฟาโรหร ผยข้ใหข้ประโยชนรแกลเขา ตอนแรกเขาเอาเงธิน
(นนันที่ คสือ เงธินและทอง) คลาอาหารไปเกกบรวบรวมไวข้ภายใตข้คทาสนังที่ ของเขา ความหมายทรีที่วาล เงธินใน
ประเทศอรียธิปตรหมดแลข้วไมลไดข้หมายความวลาเงธินกลายเปกนสธิที่งไรข้คลา แตลโยเซฟเหกนลลวงหนข้าวลา
ทองคทาและเงธินจะหมดเมสืที่อไร ซขที่งมนันกกหมดจรธิงๆ
ดนังนนัรน เขาจขงสนังที่ ใหข้ผยข้คนนทาฝยงสนัตวรมาแลกกนับขข้าว หลนังจากไมลมรีฝยงสนัตวรมาแลกแลข้ว เขากก
สนังที่ ใหข้ผยข้คนนทาทรีที่ดนธิ มาแลกกนับอาหาร แผลนดธินนนัรนถยกโอนใหข้เปกนชสืที่อของฟาโรหร “เพราะฉะนนัรน
แผลนดธินจขงตกเปกนของฟาโรหร” นอกจากนรีร โยเซฟรยวข้ าล หลนังจากผลานไปเจกดปรี การกนันดารอาหารจะ
สธิรนสรุดลง ดนังนนัรนเขาจขงกนันเมลกดขข้าวไวข้ตลางหากเพสืที่อทรีที่ประชาชนจะไปหวลานในแผลนดธินหลนังจาก
นนัรน อยลางไรกกตาม เขาตนัรงเปกนกฎหมายไวข้วาล ฟาโรหรจะไดข้รบนั สล วนหนขงที่ ในหข้าของผลเกกบเกรีที่ยวใน

ภายหลนัง ดนังนนัรน โยเซฟจขงเพธิมที่ พยนความมนังที่ คนังที่ และอทานาจใหข้แกลฟาโรหรแหลงอรียปธิ ตรผยข้เปกนนายของ
ตนอยลางมากมาย
ปฐก 47:27-28
พวกอรสราเอลอาศนยอยรใผ่ นประเทศอมียรปตค์ ณ แผผ่นดรนโกเชน เขามมี
ทรนพยค์สมบนตรทมีริ่นนริ่น และมมีลรกหลานทวมีขนขนั้ มากมาย 28 ยาโคบมมีชมีวรตอยรใผ่ นแผผ่นดรนอมียปร ตค์สบร เจก็ดปมี
รวมอายอยาโคบไดจ้รจ้อยสมีริ่สบร เจก็ดปมี
ขณะเดรียวกนัน อธิสราเอล (นนันที่ คสือ ยาโคบ) กกอาศนัยอยยตล ลอไปในอรียปธิ ตรและเจรธิญขขรน “เขามรี
ทรนัพยรสมบนัตธิทรีที่นนันที่ และมรีลยกหลานทวรีขร ขนมากมาย” พระเจข้าทรงอวยพรพวกเขา! นอกจากนรีร ยา
โคบเองกกอาศนัยอยยใล นอรียปธิ ตรเปกนเวลาทนัรงหมดสธิบเจกดปรี โดยทข้ายทรีที่สรุดกกเสรียชรีวธิตดข้วยวนัย 147 ปรี
ปฐก 47:29-31
เวลาทมีริ่อรสราเอลจะสรนั้นชมีพกก็ใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว ทผ่านจขงเรมียกโยเซฟบอตร
ชายทผ่านมาสนริ่งวผ่า "ถจ้าเดมีดี๋ยวนมีนั้เราไดจ้รนบความกรอณาในสายตาของเจจ้า เราขอรจ้องใหจ้เจจ้าเอามมือของ
เจจ้าวางไวจ้ใตจ้ขาอผ่อนของเรา และปฏรบนตรตผ่อเราดจ้วยความเมตตากรอณาและจรรงใจ ขอเจจ้าโปรดอยผ่า
ฝนงเราศพไวจ้ในอมียปร ตค์เลย 30 แตผ่เราจะถรกฝนงไวจ้กนบบรรพบอรอษของเรา แลจ้วเจจ้าจงนนาเราออกจาก
อมียรปตค์ไปฝนงไวจ้ ณ ทมีริ่ฝนงศพบรดาเราเถรด" โยเซฟกก็สนญญาวผ่า "ขจ้าพเจจ้าจะกระทนาตามทมีริ่ทผ่านสนริ่ง"
31 อรสราเอลจขงบอกวผ่า "จงปฏรญาณตนวใหจ้เราดจ้วย" โยเซฟกก็ปฏรญาณใหจ้บดร า แลจ้วอรสราเอลกก็กราบ
ลงทมีริ่บนหนวนอน
ดข้วยรยวข้ าล วนันเวลาของตนนนัรนเหลสือไมลมากแลข้ว ยาโคบจขงเรรียกโยเซฟเขข้ามาและขอใหข้เขา
ปฏธิญาณโดยเอามสือของเขาวางไวข้ใตข้ขาอลอนของตน นนันที่ คสือ การแสดงออกของคนตะวนันออกกลาง
ทรีที่บลงบอกถขงความสทาคนัญอยลางมากจากการใกลข้ชธิดขนาดนนัรน เขาขอโยเซฟวลาอยลาฝนังศพตนใน
อรียธิปตร ยาโคบปรารถนาทรีที่จะถยกฝนังไวข้กบนั บรรพบรุรรุษของเขา “ในทรีที่ฝนังศพ” ของคนเหลลานนัรน โยเซฟ
สาบานวลาจะททาตามคทาขอของบธิดา เหกนไดข้ชนัดวลายาโคบรยวข้ าล อรียธิปตรไมลใชลบข้านของตนและไมลใชล
แผลนดธินทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั เชสืรอสายของเขา
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 48: ขณะทภีที่เรสืที่องราวอนันนล่าสะเทสือนใจของโยเซฟกนับยาโคบใกลต้
ปรดฉากลง บททภีที่ 48 กป็แบล่งยล่อยไดต้ดนังตล่อไปนภีทั้ (1) โยเซฟไปเยภีที่ยมบรดาทภีที่ใกลต้สรทั้นชภีวรตในขต้อ 1-7 และ
(2) ยาโคบอวยพรบจุตรทนังทั้ สองของโยเซฟในขต้อ 8-22

ปฐก 48:1-7
และตผ่อมาภายหลนงเหตอการณค์เหลผ่านมีนั้มมีคนเรมียนโยเซฟวผ่า "ดรเถรด
บรดาของทผ่านปผ่วย" โยเซฟกก็พามนนสเสหค์และเอฟราอรมบอตรชายทนนั้งสองของตนไป 2 มมีคนบอกยา
โคบวผ่า "ดรเถรด โยเซฟบอตรชายมาหาทผ่าน" อรสราเอลกก็รวบรวมกนาลนงลอกขขนั้นนนริ่งบนทมีริ่นอน 3 ยาโคบ
จขงพรดกนบโยเซฟวผ่า "พระเจจ้าผรจ้ทรงมหรทธรฤทธรธิ์ไดจ้สนาแดงพระองคค์แกผ่พผ่อทมีริ่ตนาบลลรสในแผผ่นดรนคา
นาอนน และทรงอวยพระพรแกผ่พผ่อ 4 และตรนสแกผ่พอผ่ วผ่า `ดรเถรด เราจะใหจ้เจจ้ามมีลรกดกทวมียรริ่งขขนั้นและ
เราจะทนาใหจ้เจจ้าเปก็นชนชาตรใหญผ่ และจะยกแผผ่นดรนนมีในั้ หจ้แกผ่เชมืนั้อสายของเจจ้าทมีริ่มาภายหลนงเจจ้าเปก็น
กรรมสรทธรธิ์เปก็นนรตยค์' 5 สผ่วนบอตรชายทนนั้งสองของเจจ้าทมีริ่เกรดแกผ่เจจ้าในประเทศอมียรปตค์กผ่อนพผ่อมาหา
เจจ้าในอมียรปตค์กก็เปก็นบอตรของพผ่อ เอฟราอรมและมนนสเสหค์จะตจ้องเปก็นของพผ่อ เหมมือนรร เบนและสรเม
โอน 6 สผ่วนบอตรของเจจ้า ทมีริ่เกรดมาภายหลนงเขาจะนนบเปก็นบอตรของเจจ้า เขาจะไดจ้ชมืริ่อตามพมีริ่ชายใน
การรนบมรดกของเขา 7 และสนาหรนบพผ่อเมมืริ่อพผ่อจากปนดดานมา นางราเชลซขงริ่ อยรผ่กบน พผ่อกก็ไดจ้สนรนั้ ชมีวรต
ในแผผ่นดรนคานาอนนขณะอยรผ่ตามทางยนงหผ่างจากเอฟราธาหค์ แลจ้วพผ่อไดจ้ฝนงศพเธอไวจ้รรมทางไปเอฟ
ราธาหค์คมือเบธเลเฮม"
ในชลวงบนัรนปลายชรีวตธิ ของยาโคบ เขากกเรธิที่มปลวย เมสือที่ ไดข้ยธินเชลนนนัรนโยเซฟจขงพาบรุตรชายสอง
คนของตนคสือ มนนัสเสหรและเอฟราอธิมไปหาปยลของพวกเขา ยาโคบยนันตนัวขขรนนนังที่ เมสืที่อพวกเขาเขข้ามา
และเรธิที่มอวยพรหลานชายทนัรงสองของตน เขาเลลายข้อนใหข้ฟนังวลาพระเจข้าไดข้ทรงปรากฏแกลเขาในอดรีต
และอวยพรเขา นลาสนใจตรงทรีวที่ าล เขากลลาววลาบรุตรชายทนัรงสองของโยเซฟจะ “ตข้องเปกนของพลอ
เหมสือนรยเบนและสธิเมโอน”
มรีการอข้างอธิงถขงการทรีที่รยเบนไดข้เสรียสธิทธธิบรุตรหนัวปรีของตนไปเพราะความบาปอนันเลวรข้ายทรีที่
เขาไดข้กระททาตลอบธิดาของตน ดย 1 พงศาวดาร 5:1 สธิเมโอนเปกนบรุตรชายคนทรีที่สอง อยลางไรกกตาม ยา
โคบกกผธิดหวนังกนับความโหดรข้ายทารรุณของสธิเมโอนในเรสือที่ งของโยเซฟและของดรีนาหร ดนังนนัร น เขา
จขงใหข้บรุตรชายสองคนของโยเซฟเปกนบรุตรหนัวปรีและบรุตรคนรองของตน นอกจากนรีร ยาโคบกลลาว
ชนัดเจนวลาแมข้แตลหลานชายสองคนของเขา (มนนัสเสหรและเอฟราอธิมแมข้เกธิดในอรียธิปตรกตก าม) ใน
อนาคตจะถยกเรรียกโดยนามของเขา คสือ อธิสราเอล
ปฐก 48:8-12
อรสราเอลเหก็นบอตรชายทนนั้งสองของโยเซฟจขงถามวผ่า "นมีริ่ใคร" 9 โย
เซฟตอบบรดาของตนวผ่า "นมีริ่เปก็นบอตรชายของลรกทมีริ่พระเจจ้าประทานแกผ่ลรกในแผผ่นดรนนมีนั้" อรสราเอล
จขงวผ่า "ขอเจจ้าพาบอตรทนนั้งสองเขจ้ามาเพมืริ่อพผ่อจะไดจ้ใหจ้พรแกผ่เขา" 10 คราวนนนั้นตาของอรสราเอลมมืดมนว
ไปเพราะชรา มองอะไรไมผ่เหก็น โยเซฟพาบอตรเขจ้ามาใกลจ้บรดา บรดากก็จอบกอดเขา 11 อรสราเอลบอก

โยเซฟวผ่า "แตผ่กผ่อนพผ่อครดวผ่าจะไมผ่ไดจ้เหก็นหนจ้าเจจ้า แตผ่ดรเถรด พระเจจ้าทรงโปรดใหจ้พผ่อเหก็นทนนั้งเชมืนั้อ
สายของเจจ้าดจ้วย" 12 โยเซฟเอาบอตรออกมาจากระหวผ่างเขผ่าของทผ่าน แลจ้วกราบลงถขงดรน
แมข้วาล มนนัสเสหรและเอฟราอธิมอยยตล รงหนข้าครุณปยลผยข้แกลชราของพวกเขาแลข้วกกตาม เขากกแทบ
ไมลรตยข้ นัวเลยวลาพวกเขาอยยดล วข้ ยเพราะสายตาของเขาฝข้าฟางไปเยอะแลข้ว เขาจขงขอใหข้โยเซฟมาพวก
เขาเขข้ามาใกลข้ๆเพสืที่อทรีเที่ ขาจะไดข้อวยพรพวกเขา หลนังจากนนัรนยาโคบกกจรุบพวกเขาและกอดพวกเขา
ยาโคบรทาพขงวลาตลอดหลายปรีเขาคธิดวลาตนจะไมลไดข้เหกนหนข้าโยเซฟอรีกแลข้วและบนัดนรีรเขากกมรีบรุตรทนัรง
สองของโยเซฟอยยตล รงหนข้าแลข้ว โยเซฟจขงดนันบรุตรทนัรงสองทรีที่อาจเหนรียมอายของตนออกไปจาก
หวลางเขลาของตนและตนัวเขาเองกกกราบลงถขงดธินตลอหนข้าบธิดาผยข้ใกลข้สรธินชรีวธิต
ปฐก 48:13-20
โยเซฟจรงบอตรทนนั้งสองเขจ้าไปใกลจ้บรดา มมือขวาจนบเอฟราอรมใหจ้อยรขผ่ จ้าง
ซจ้ายอรสราเอล และมมือซจ้ายจนบมนนสเสหค์ใหจ้อยรขผ่ จ้างขวาอรสราเอล 14 ฝผ่ายอรสราเอลกก็เหยมียดมมือขวา
ออกวางบนศมีรษะเอฟราอรมผรจ้เปก็นนจ้อง และมมือซจ้ายวางไวจ้บนศมีรษะมนนสเสหค์ โดยตนนั้งใจเหยมียดมมือ
ออกเชผ่นนนนนั้ เพราะมนนสเสหค์เปก็นบอตรหนวปมี 15 แลจ้วอรสราเอลกลผ่าวคนาอวยพรแกผ่โยเซฟวผ่า "ขอ
พระเจจ้าทมีริ่อนบราฮนมและอรสอนคบรดาขจ้าพเจจ้าดนาเนรนอยรผ่เฉพาะพระพนกตรค์นนนั้น ขอพระเจจ้าผรจ้ทรงบนารอง
เลมีนั้ยงชมีวรตขจ้าพเจจ้าตนนั้งแตผ่เกรดมาจนวนนนมีนั้ 16 ขอทรตสวรรคค์ทมีริ่ไดจ้ชผ่วยขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นจากความชนริ่วรจ้าย
ทนนั้งสรนั้น โปรดอวยพรแกผ่เดก็กหนอผ่มทนนั้งสองนมีนั้ ใหจ้เขาสมืบชมือริ่ ของขจ้าพเจจ้าและชมืริ่อของอนบราฮนมและชมืริ่อ
ของอรสอนคบรดาของขจ้าพเจจ้าไวจ้และขอใหจ้เขาเจรรญขขนั้นเปก็นมวลชนบนแผผ่นดรนเถรด " 17 ฝผ่ายโยเซฟ
เมมืริ่อเหก็นบรดาวางมมือขจ้างขวาบนศมีรษะของเอฟราอรมกก็ไมผ่พอใจ จขงจนบมมือบรดาจะยกจากศมีรษะเอฟ
ราอรมวางบนศมีรษะมนนสเสหค์ 18 โยเซฟพรดกนบบรดาของตนวผ่า "ไมผ่ถรก บรดาของขจ้าพเจจ้า เพราะคน
นมีนั้เปก็นหนวปมี ขอทผ่านวางมมือขวาบนศมีรษะคนนมีนั้เถรด" 19 บรดากก็ไมผ่ยอมจขงตอบวผ่า "พผ่อรรจ้แลจ้ว ลรกเออ๋ย
พผ่อรรจ้แลจ้ว เขาจะเปก็นคนตระกรลหนขริ่งดจ้วย และเขาจะใหญผ่โตดจ้วย แตผ่แทจ้จรรงนจ้องชายจะใหญผ่โตกวผ่า
พมีริ่ และเชมืนั้อสายของนจ้องนนนั้นจะเปก็นคนหลายประชาชาตรดจ้วยกนน" 20 วนนนนนนั้ อรสราเอลกก็ใหจ้พรแกผ่ทนนั้ง
สองคนวผ่า "พวกอรสราเอลจะใชจ้ชมืริ่อเจจ้าใหจ้พรวผ่า `ขอพระเจจ้าทรงโปรดใหจ้ทผ่านเปก็นเหมมือนเอฟรา
อรมและเหมมือนมนนสเสหค์เถรด'" อรสราเอลจขงใหจ้เอฟราอรมเปก็นใหญผ่กวผ่ามนนสเสหค์
เมสืที่อยาโคบเตรรียมตนัวทรีที่จะอวยพรหลานชายทนัรงสองของตน เขากกวางมสือขวาของตนบนเอฟ
ราอธิมผยข้เปกนนข้องและวางมสือซข้ายของตนบนมนนัสเสหร คทาอวยพรของเขานนัร นทนัรงไพเราะและลขกซขรง
“ขอพระเจข้าทรีที่อนับราฮนัมและอธิสอนัคบธิดาขข้าพเจข้าดทาเนธินอยยเล ฉพาะพระพนักตรรนร นัน ขอพระเจข้าผยข้ทรง
บทารรุงเลรีรยงชรีวธิตขข้าพเจข้าตนัรงแตลเกธิดมาจนวนันนรีร ขอทยตสวรรครทไรีที่ ดข้ชลวยขข้าพเจข้าใหข้พข้นจากความชนัวที่ รข้าย

ทนัรงสธิรน โปรดอวยพรแกลเดกกหนรุลมทนัรงสองนรีร ใหข้เขาสสืบชสืที่อของขข้าพเจข้าและชสืที่อของอนับราฮนัมและชสืที่อ
ของอธิสอนัคบธิดาของขข้าพเจข้าไวข้และขอใหข้เขาเจรธิญขขรนเปกนมวลชนบนแผลนดธินเถธิด” ยาโคบเขข้าใจ
ชนัดเจนวลาพระเจข้าไมลเพรียงนทาพาและอวยพรบรรพบรุรรุษของเขาเทลานนัรน แตลรวมถขงเขาดข้วย
นอกจากนรีร เขายอมรนับวลาพระเจข้าไดข้ทรงเลรีรยงดยเขามาตลอดชรีวธิตของเขา วลรีทรีที่กลลาวถขง ทยต
สวรรคร์ ยลอมหมายถขงทยตสวรรครขององครพระผยข้เปกนเจข้าทรีที่ปรากฏแกลเขามาหลายครนัรงแลข้ว เหกนไดข้ชนัด
วลาเขาเหกนวลาทยตสวรรครผยข้นร รีเทรียบเทลากนับพระเจข้าเองเลย เขาทยลขอพระเจข้าผยข้ไดข้ทรงไถลเขาใหข้โปรด
อวยพรหลานชายทนัรงสองของเขาทรีที่อยยตล ลอหนข้าเขา นรีที่เทลากนับวลาเขาวางพรแหลงสธิทธธิบรุตรหนัวปรีไวข้บน
พวกเขา เขากลลาวชนัดเจนใหข้พวกเขาไดข้ยนธิ วลาพวกเขาจะตข้องใชข้นามของเขา (อธิสราเอล) บนตนัว
พวกเขา แมข้วาล พวกเขาไดข้เตธิบโตมาตลอดชรีวธิตในอรียธิปตรกตก าม สรุดทข้าย เขาทยลขอพระเจข้าทรงโปรด
ททาใหข้พวกเขาทวรีขร ขนเปกนมวลชน โยเซฟผยข้ถยกกรีดกนันจขงไดข้รบนั พระพรสองเทลาของบธิดาผลานทางบรุตร
ทนัรงสองของตน
โยเซฟดยออกทนันทรีวาล บธิดาตนไดข้วางมสือขวาของเขาบนบรุตรคนนข้อง คสือ เอฟราอธิม
ธรรมเนรียมของชาวตะวนันออกกลางมรีอยยวล าล มสือขวาเปกนสนัญลนักษณรแสดงถขงพระพรทรีที่ใหญลกวลา อนัน
ทรีที่จรธิงแลข้วโยเซฟพยายามทรีที่จะเขข้าไปแทรกแซงและสลนับมสือของบธิดา เขาคธิดเอาเองวลายาโคบไมลรยข้
ตนัววลาคนไหนเปกนพรีที่ กระนนัรน ยาโคบกกไมลยอมและตอบวลา “พลอรยข้แลข้ว ลยกเออ๋ย พลอรยข้แลข้ว เขาจะเปกน
คนตระกยลหนขที่งดข้วย และเขาจะใหญลโตดข้วย แตลแทข้จรธิงนข้องชายจะใหญลโตกวลาพรีที่ และเชสืรอสายของ
นข้องนนัรนจะเปกนคนหลายประชาชาตธิดข้วยกนัน” แนลทรีเดรียว ตระกยลเอฟราอธิมมรีคนมากกวลามนนัสเสหร
8,300 คนตอนทรีที่ออกมาจากอรียธิปตร (กนันดารวธิถรี 13:33, 35) นอกจากนรีร ธงคลายของเอฟราอธิมกกอยยล
เหนสือธงคลายของมนนัสเสหรดข้วย (กนันดารวธิถรี 2:18, 20)
วลรีทรีที่กลลาววลาเอฟราอธิมจะกลายเปกนคนหลายประชาชาตธิอาจหมายถขงการทรีที่เขาจะกลายเปกน
หลายครอบครนัว เราเหกนไดข้วาล อนันหลนังนรีรอาจหมายถขงการทรีที่ครธิสตจนักรจะเปกนคนตลางชาตธิมากมาย
ในพระครธิสตร (แมข้วาล เราตข้องยอมรนับวลา พระครธิสตรมธิไดข้อยยใล นตระกยลเอฟราอธิมกกตาม)
ปฐก 48:21-22
อรสราเอลบอกโยเซฟวผ่า "ดรเถรด พผ่อจะตายแลจ้ว แตผ่พระเจจ้าจะทรง
สถรตอยรผ่กบน พวกเจจ้าและจะพาพวกเจจ้ากลนบไปสรผ่แผผ่นดรนของบรรพบอรอษของเจจ้า 22 ยรริ่งกวผ่านนนนั้ อมีก
พผ่อจะยกสผ่วนหนขริ่งทมีริ่พผ่อตมีไดจ้จากมมือคนอาโมไรตค์ดจ้วยดาบและธนรของพผ่อนนนนั้ ใหจ้แกผ่เจจ้าแทนทมีริ่จะใหจ้
พมีริ่นจ้องของเจจ้า"

ยาโคบปธิดทข้ายพระพรทรีที่เปกนคทาพยากรณรของตนใหข้โยเซฟฟนังวลา หลนังจากเขาสธิรนชรีวธิตแลข้ว
พระเจข้าจะทรงพาพวกเขากลนับไปยนังแผลนดธินของบรรพบรุรรุษของพวกเขาอรีก เขายอมรนับวลาอนันทรีที่
จรธิงแลข้วเขาไดข้ยกพระพรใหข้แกลโยเซฟมากเปกนสองเทลาของพรีที่นอข้ งของเขา เขาททาเชลนนนัรนสมควร
แลข้วอาจเปกนเพราะวลาการยขดเมสืองนนัรนของคนอาโมไรตร (นลาจะหมายถขงเชเคมในเรสือที่ งของดรีนาหร
โดยเลวรีและสธิเมโอน) ไดข้ททาใหข้เขาผธิดหวนังมากๆ ดนังนนัรนเหกนไดข้ชนัดวลายาโคบยกพระพรของบธิดาซขที่ง
เปกนสล วนทรีคที่ วรตกแกลสองคนนนัรนใหข้แกลโยเซฟในบรุตรทนัรงสองของเขา
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 49: ขณะทภีที่หนนังสสือปฐมกาลใกลต้จะถซงบทสรจุปแลต้ว ยาโคบกป็กลล่าว
คคาอวยพรและคคาพยากรณร์ตล่างๆแกล่บจุตรชายทนัทั้งสรบสองคนของตนกล่อนเขาสรทั้นชภีวตร ขต้อ 33 บนันทซก
การสรทั้นชภีวรตของเขาไวต้
ปฐก 49:1-2
ยาโคบเรมียกบรรดาบอตรชายของตนมา สนงริ่ วผ่า "พวกเจจ้ามาชอมนอม
กนนแลจ้วเราจะบอกเหตอทมีริ่จะบนงเกรดแกผ่เจจ้าในยอคสอ ดทจ้าย 2 บอตรชายของยาโคบเออ๋ย จงมาประชอมกนน
ฟนง จงฟนงคนาอรสราเอลบรดาของเจจ้า
ดข้วยรยวข้ าล ตนใกลข้ตายแลข้ว ยาโคบจขงใชข้ใหข้ไปตามบรุตรทรีเที่ หลสืออรีกสธิบเอกดคนมาและเรธิที่ มกลลาว
คทาอวยพรแกลพวกเขาแตลละคน
ปฐก 49:3-4
รร เบนเออ๋ย เจจ้าเปก็นบอตรหนวปมีของเรา เปก็นกนาลนงและเปก็นผลแรกแหผ่ง
เรมีริ่ยวแรงของเรา เปก็นยอดแหผ่งความมมีเกมียรตรและยอดของความรอนแรง 4 เจจ้าไมผ่มนริ่นคงเหมมือนดนริ่ง
นนนั้า จขงเปก็นยอดไมผ่ไดจ้ ดจ้วยเจจ้าลผ่วงเขจ้าไปถขงทมีริ่นอนบรดาของเจจ้า เจจ้าทนาใหจ้ทมีริ่นอนนนนั้นเปก็นมลทรน เขา
ลผ่วงเขจ้าไปถขงทมีริ่นอนของเรา
ถขงรยเบนผยข้เปกนบรุตรหนัวปรีของเขา แมข้วาล เขาเปกนจรุดเรธิที่มตข้นแหลงผยข้สสืบสกรุลของเขาและเปกนผยข้ทรีที่
เขาภาคภยมธิใจมากๆในตอนแรกกกตาม แตลคทาอวยพรของเขากกดยเหมสือนเปกนคทาแชลงสาปมากกวลา
“เจข้าไมลมนนั ที่ คงเหมสือนดนังที่ นทรา จขงเปกนยอดไมลไดข้ ดข้วยเจข้าลลวงเขข้าไปถขงทรีนที่ อนบธิดาของเจข้า เจข้าททาใหข้
ทรีที่นอนนนัรนเปกนมลทธิน” เพราะการหยามเกรียรตธิบธิดาอยลางนลาเกลรียดของรยเบนและการไมลมนนั ที่ คงอยลาง
เหกนไดข้ชนัดของเขา ยาโคบจขงพยากรณรวาล เขาจะเปกนยอดไมลไดข้ ความไมลมนนั ที่ คงและการททาผธิดศรีล
ธรรมของคนๆหนขที่งจะททาใหข้เขาถยกแชลงสาปจนถขงทรุกวนันนรีร

ปฐก 49:5-7
สรเมโอนกนบเลวมีเปก็นพมีนริ่ จ้องกนน เครมืริ่องอาวอธรจ้ายกาจอยรใผ่ นทมีริ่อาศนยของ
เขา 6 โอ จรตวรญญาณของเราเออ๋ย อยผ่าเขจ้าไปในทมีริ่ลขกลนบของเขา ยศบรรดาศนกดรขธิ์ องเราเออ๋ย อยผ่าเขจ้า
รผ่วมในทมีริ่ประชอมของเขาเลย เหตอวผ่าเขาฆผ่าคนดจ้วยความโกรธ เขาทนาลายกนาแพงเมมืองตามอนาเภอใจ
เขา 7 ใหจ้ความโกรธอนนรอนแรงของเขาเปก็นทมีริ่แชผ่ง ใหจ้ความโทโสดอรจ้ายของเขาเปก็นทมีริ่สาปเถรด เราจะ
ใหจ้เขาแตกแยกกนนในพวกยาโคบ จะใหจ้เขาพลนดพรากไปในพวกอรสราเอล
นรีที่เทลากนับวลาบรุตรแตลละคนของยาโคบมาอยยตล ลอหนข้าบนัลลนังกรพธิพากษาของบธิดาของตน ถขงสธิ
เมโอนและเลวรี ยาโคบเตสือนความจทาพวกเขาวลา “เครสือที่ งอาวรุธรข้ายกาจ” อยยใล นบนันทขกประวนัตธิของ
พวกเขา ทนัรงคยลไดข้มรีสลวนรล วมในการขายโยเซฟไปเปกนทาส นอกจากนรีร ทนัรงคยลยนังเปกนตนัวตนัรงตนัวตรีในการ
ลข้างแคข้นเชเคมซขที่งททาใหข้ยาโคบตข้องหนรีดวข้ ย วลรีทรีที่พยดถขงการทรีที่พวกเขาฆลาชายคนหนขที่งและททาลาย
กทาแพงเมสืองยลอมหมายถขงการทรีพที่ วกเขาใชข้ศาลเตรีรยพธิพากษาเชเคมรล วมกนับฮาโมรร
หลนังจากผลานมาหลายปรี บนัดนรีรยาโคบแชลงสาปความโกรธและความโทโสของพวกเขา พร
ทรีที่เขาใหข้แกลพวกเขานนัรนวลางเปลลา “เราจะใหข้เขาแตกแยกกนันในพวกยาโคบ จะใหข้เขาพลนัดพรากไป
ในพวกอธิสราเอล” ดนังทรีปที่ รากฏในการแบลงแผลนดธินในสมนัยโยชยวา สล วนของสธิเมโอนอยยภล ายใน
สล วนของยยดาหร (โยชยวา 19:1-9) แนลนอนทรีวที่ าล เลวรีไมลไดข้รนับสล วนอะไรอยลางเฉพาะเจาะจง แตลไดข้
เมสืองตลางๆทนัวที่ อธิสราเอลเทลานนัรน
ปฐก 49:8-12
ยรดาหค์เออ๋ย พวกพมีริ่นอจ้ งจะสรรเสรรญเจจ้า มมือของเจจ้าจะจนบคอของ
ศนตรร ของเจจ้า บอตรทนนั้งหลายของบรดาจะกราบเจจ้า 9 ยรดาหค์เปก็นลรกสรงโต ลรกเออ๋ย เจจ้ากก็ไดจ้ลอกขขนั้นจาก
การจนบสนตวค์ เขากจ้มลง เขาหมอบลงเหมมือนสรงโตตนวผรจ้ และเหมมือนสรงโตแกผ่ ใครจะแหยผ่เขาใหจ้ล อก
ขขนั้น 10 ธารพระกรจะไมผ่ขาดไปจากยรดาหค์ หรมือผรจ้ทรงตนนั้งพระราชบนญญนตรจะไมผ่ขาดไปจากหวผ่าง
เทจ้าของเขา จนกวผ่าชมีโลหค์จะมา และชนชาตรทนนั้งหลายจะรวบรวมเขจ้ากนบผรนจ้ นนั้น 11 เขาผรกลาของเขา
ไวจ้ทมีริ่เถาองอผ่น และผรกลรกลาของเขาไวจ้ทมีริ่เถาองอผ่นดมีทมีริ่สอ ด เขาซนกผจ้าของเขาดจ้วยนนนั้าองอผ่น เขาซนกเสมืนั้อผจ้า
ของเขาดจ้วยเลมือดแหผ่งผลองอผ่น 12 ตาเขาจะแดงดจ้วยนนนั้าองอผ่น และฟนนเขาขาวดจ้วยนนนั้านม
พรแรกจรธิงๆ (นอกจากโยเซฟ) ตกเปกนของยยดาหร ชสืที่อของเขาหมายถขง คทาสรรเสรธิญและ
ยาโคบกลลาวพยากรณรวาล “พวกพรีนที่ ข้องจะสรรเสรธิญเจข้า” ยยดาหรจะมรีชนัยเหนสือพวกศนัตรยของเขาและพรีที่
นข้องของเขาจะกราบเขาสนักวนันหนขที่ง เฉกเชลนสธิงโตหนรุลมทรีที่ตลอมากลายเปกนสธิงโตแกล เขาจะมรีชยนั

จนถขงสมนัยปนัจจรุบนนั ลยกหลานของยยดาหรเรรียกตนัวเองวลาเปกน ‘สธิงหรแหลงตระกยลยยดาหร’ ยยดาหรจะกข้าว
ขขรนเปกนใหญลจรธิงๆตอนแรกในดาวธิด และสรุดทข้ายในพระครธิสตรผยข้เปกนเชสืรอสายของดาวธิด
ราชวงศรของดาวธิดทรีที่จะมาผลานทางตระกยลยยดาหรถยกกลลาวถขงลลวงหนข้าชนัดเจนในการทรีที่ธาร
พระกรจะไมลขาดไปจากยยดาหร คทาพยากรณรนร รีจะสทาเรกจจรธิงๆเมสือที่ ชภีโลหร์มา แมข้วาล คทาภาษาอนังกฤษ
Shiloh ปรากฏทนัรงหมด 31 ครนัรงในพระคนัมภรีรรเดธิม แตลในขข้อ 10 มนันเปกนครนัรงเดรียวเทลานนัรนทรีที่ปรากฏใน
รยปนรีรในภาษาฮรีบรย (ชภีโลหร์) ตรงนรีรมนันมรีความหมายตรงตนัววลา 'พระองครผยข้ทรีที่เปกนของ' และเหกนไดข้ชนัด
วลาเปกนพยากรณรถขงพระครธิสตร แนลทรีเดรียว บนัลลนังกรของดาวธิดเปกนของ 'พระองครผยข้ทรีที่มนนั เปกน
ของ' (การอข้างอธิงถขงชรีโลหรอรีก 30 ครนัรงทรีที่เหลสือในพระคนัมภรีรรเดธิมหมายถขง สถานทรีที่แหลงหนขที่งทรีถที่ ยกตนัรง
ชสืที่อเชลนนนัรน) แนลทรีเดรียว “ชนชาตธิทร นังหลายจะรวบรวมเขข้ากนับผยข้นร นัน”
ไมลมรีความเหกนเปกนเอกฉนันทรเกรีที่ยวกนับขข้อ 11 แมข้วาล บางคนคธิดวลามนันอาจหมายถขงพระครธิสตร
และเศคารธิยาหร 9:9 กกตาม นอกจากนรีร วลรีทรีที่พดย ถขงการทรีที่เขาซนัก “เสสืรอผข้าของเขาในนทราองรุลน และซนัก
เสสืรอผข้าของเขาในเลสือดแหลงผลองรุลน” ดยเหมสือนจะหมายถขงพระครธิสตร จรุดสนใจไดข้เปลรียที่ นจากยยดาหร
มายนังชรีโลหร (นนันที่ คสือ พระครธิสตร) แลข้ว การใชข้สนัญลนักษณรทรีที่อข้างอธิงถขงพระโลหธิตทรีที่ไหลออกของ
พระองครดยเหมสือนปรากฏชนัดเจนดนังทรีรที่ ะบรุไวข้ในวธิวรณร 19:16 นอกจากนรีร มรีการอข้างอธิงเพธิที่มเตธิมใน
อธิสยาหร 63:1 เกรีที่ยวกนับพระครธิสตรทรีที่เสดกจกลนับมาจากการรบทรีที่อารมาเกดโดนพรข้อมกนับเลสือดทรีที่สาด
กระเซกนบนตนัวพระองครดวข้ ย
การอข้างอธิงถขงชรีโลหร (นนันที่ คสือ พระครธิสตร) ทรีที่มรีตาสรีแดงดข้วยนทราองรุลนและฟนันขาวดข้วยนทรานม
อาจมรีความหมายเชธิงพยากรณรเกรีที่ยวกนับความสงลางามแบบกษนัตรธิยขร ององครพระผยข้เปกนเจข้าของเรา ทรีที่
มรีตาสรีแดงเขข้มและฟนันขาวใส (ซขที่งตรงขข้ามกนับฟนันดทาและเสรียทรีที่พบเหกนไดข้บลอยในตะวนันออกกลาง
เมสืที่อหลายรข้อยปรีกลอน) แมข้วาล พระพรนรีรเรธิที่มตข้นทรีที่ยยดาหร แตลเหกนไดข้ชดนั วลา พระวธิญญาณของพระเจข้า
ทรงเปลรียที่ นคทาอวยพรของยาโคบใหข้หมายถขงพระครธิสตร (ชรีโลหร)
ปฐก 49:13
เศบรลอนจะอาศนยอยรทผ่ มีริ่ทผ่าเรมือรรมทะเล เขาจะเปก็นทผ่าจอดเรมือ เขตแดน
ของเขาจะตผ่อกนนไปถขงเมมืองไซดอน เกรีที่ยวกนับเศบยลรุน ยาโคบกลลาวเปกนเชธิงคทาพยากรณรวาล สนักวนัน
หนขที่งเขาจะอาศนัยอยยรล ธิมทะเล คทาพยากรณรนร รีจะกลายเปกนจรธิงในเวลาตลอมาเมสืที่อโดยการจนับสลากโยชย
วายกพสืรนทรีที่ของกาลธิลรีใหข้แกลเศบยลรุนพรข้อมกนับพสืรนทรีที่ตลอดแนวชายฝนัที่งของทะเลสาบทธิเบเรรียส โดย
ไปถขงทะเลเมดธิเตอรรเรเนรียน แมข้วาล พสืรนทรีที่สลวนของเขาไมลไดข้ทอดยาวไปถขงเมสืองไซดอนใน
เลบานอนกกตาม แตลมนนั กกตธิดพรมแดนฟรีนธิเซรีย (นนันที่ คสือ เลบานอน) ไปจนถขงพสืรนทรีที่ตอนเหนสือซขที่ง

เมสืองไซดอนกกเปกนเมสืองหลนักของพสืรนทรีที่สลวนนนัรน ในยรุคพนันปรี เขตแดนของเศบยลรุนยลอมจะไปถขงเมสือง
ไซดอนอยลางแนลนอน
ปฐก 49:14-15
ฝผ่ายอรสสาคารค์เปก็นตนวลามมีกนาลนงมากหมอบลงกลางสนมภาระของมนน
15 เขาเหก็นวผ่าทมีริ่พนกดมีและแผผ่นดรนสบาย จขงยผ่อบผ่าของตนลงรนบไวจ้ ยอมเปก็นทาสรนบใชจ้การงาน
วลรีทรีที่พดย ถขงการทรีที่อธิสสาคารรเปกนลาทรีที่มกรี าท ลนังมากพรข้อมกนับภาระสองชธิรนบนหลนังของมนันนนัรน
กกไมลชนัดเจนในดข้านคทาพยากรณร บางคนเขข้าใจวลามนันเปกนอรุปไมยหมายถขงการตธิดอยยตล รงกลาง
ระหวลางสองตระกยลใกลข้เครียงนนันที่ คสือ มนนัสเสหรและนนัฟทาลรี นรีสที่ สืที่อวลาในการเลสือกทรีที่ดธินดรีๆสนักผสืนนนัรน
เขายอมตนัวรนับใชข้เพสือที่ นบข้านของตนเปกนการตอบแทน
ปฐก 49:16-17
สผ่วนดานจะปกครองพลไพรผ่ของตน เหมมือนเปก็นตระกรลหนขงริ่ ใน
อรสราเอล 17 ดานจะเปก็นงรอยรผ่ตามทาง เปก็นงรพษร ทมีริ่อยรผ่ในหนทางทมีริ่กนดสจ้นเทจ้ามจ้า ใหจ้คนขมีริ่ตกหงายลง
ถขงดาน ยาโคบกลลาวพยากรณรวาล เขาจะ “ปกครองประชาชนของตน เปกนหนขงที่ ในบรรดา
เผลาของอธิสราเอล” ชสือที่ ดาน มรีความหมายตรงตนัววลา พธิพากษา และแนลนอนวลามนันมรีความหมายแฝง
เชธิงคทาพยากรณร ไมลมรีบนันทขกในประวนัตธิศาสตรรพระคนัมภรีรเร ดธิมเลยวลาดานเปกนตระกยลหนขที่งทรีที่วธินธิจฉนัย
อธิสราเอล อยลางไรกกตาม แซมสนัน ซขที่งเปกนหนขงที่ ในผยข้วธินจธิ ฉนัยทรีที่เรารยจข้ นักดรีกมก าจากตระกยลนนัรน (ดย ผยข้
วธินจธิ ฉนัย 13)
บางคนพยายามทรีจที่ ะประยรุกตรการทรีที่เขาเปกนงยทรีที่กดนั สข้นเทข้าของมข้าวลาหมายถขงแซมสนันและ
การทรีที่เขาเอาชนะพวกฟรีลธิสเตรียไดข้ อยลางไรกกตาม ทรีที่นลาเปกนไปไดข้มากกวลากกคสือ อาจมรีการพยากรณร
ลลวงหนข้าถขงหธินสะดรุดฝลายวธิญญาณทรีที่ดานวางไวข้ตลอหนข้าชนชาตธิอธิสราเอล ยกตนัวอยลางเชลน มรีการ
กลลาวถขงการไหวข้รยปเคารพของมรีคาหรในผยข้วธินจธิ ฉนัย 18 และรยปลยกวนัวทองคทาทรีที่ตรนังไวข้ในดานในสมนัย
ของเยโรโบอนัม
ปฐก 49:18
คทาพยดทรีวที่ าล โอ ขจ้าแตผ่พระเยโฮวาหค์ ขจ้าพระองคค์รอคอยความรอด
จากพระองคค์ ไมลนลาจะเกรีที่ยวขข้องอะไรกนับดานเลยแมข้แตลนธิดเดรียว แตลยาโคบกกกลลาวแทรกเขข้ามา อาจ
เพราะความเหนสืที่อยลข้าแตลกมก รีความเชสืที่อ วลาเขาไดข้รอคอยการชลวยใหข้พข้นและความรอดของพระเจข้า
มาแลข้วอยลางไร

ปฐก 49:19
ฝผ่ายกาดนนนั้นจะมมีกองทนพมายนริ่ายมีเขา แตผ่ในทมีริ่สอดเขาจะกลนบตามไลผ่ตมี
กองทนพนนนั้น ถขงกาด ยาโคบกลลาวตลอไปวลา “จะมรีกองทนัพมายทที่ายรีเขา แตลในทรีที่สรุดเขาจะกลนับตามไลลตรี
กองทนัพนนัรน” มรีคนตรีความหลากหลายเกรีที่ยวกนับความหมายของคทาพยดนรีร กาดมรีความหมายตรงตนัววลา
กองทนัพและยาโคบกกเลลนคทาตรงนรีร เหกนไดข้ชนัดวลาตลอดสมนัยประวนัตธิศาสตรรของพระคนัมภรีรรเดธิม กาด
(ผยข้ทรีที่กรรมสธิทธธิธของเขาอยยอล รีกฝนัที่งของแมลนร ทาจอรรแดน) ถยกรรุกลทราโดยพวกคนตลางชาตธิ (ผยข้วธินจธิ ฉนัย
10:7-8) แตลสรุดทข้ายเขากกมรีชนัย
ปฐก 49:20
อาหารบรรบรรณค์จะเกรดจากอาเชอรค์ และเขาจะผลรดเครมืริ่องเสวย
สนาหรนบกษนตรรยค์ ถขงอาเชอรร ยาโคบกลลาวลลวงหนข้าวลา “อาหารบรธิบยรณรจะเกธิดจากอาเชอรร และเขาจะ
ผลธิดเครสือที่ งเสวยสทาหรนับกษนัตรธิยร” แมข้วาล กรรมสธิทธธิธของอาเชอรรอยยไล กลขขรนไปทางเหนสือ แตลเหกนไดข้
ชนัดวลาพวกเขาไดข้พรนสื ทรีที่ๆอรุดมสมบยรณรเปกนกรรมสธิทธธิธ มรีกลลาวไวข้ใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 4:16 วลาในอรีก
หลายศตวรรษตลอมาซาโลมอนจะไดข้เสบรียงกษนัตรธิยขร องตนมาจากอาเชอรร
ปฐก 49:21
นนฟทาลมีเปก็นกวางตนวเมมียทมีริ่ปลผ่อยปละ เขากลผ่าวคนาอนนไพเราะ ถขงนนัฟ
ทาลรี ยาโคบเปรรียบเขาวลาเปกนเหมสือนกนับ “กวางตนัวเมรียทรีที่ปลลอยปละ เขากลลาวคทาอนันไพเราะ” นางเด
โบราหรซขที่งเปกนผยข้พยากรณรหญธิงและผยข้วธินจธิ ฉนัยกกเปกนคนตระกยลนนัฟทาลรีและบางคนกกคธิดวลานรีที่เปกนคทา
พยากรณรถงข นาง ไมลวาล กรณรีใด ยาโคบกกเปรรียบวลานนัฟทาลรีเปกนเหมสือนคทาพยดทรีที่ไพเราะยธิงที่ นนักซขที่งบาง
คนกกเขข้าใจวลาเปกนบทเพลงของนางเดโบราหรในผยข้วธินธิจฉนัย 5
ปฐก 49:22-26
โยเซฟเปก็นกรริ่งทมีริ่เกรดผลดก เปก็นกรริ่งทมีริ่เกรดผลดกอยรรผ่ ร มบผ่อนนนั้า มมีกรริ่งพาด
ขจ้ามกนาแพง 23 พวกพรานธนรไดจ้ทนาใหจ้เขาทอกขค์โศก ทนนั้งยรงและเกลมียดชนงเขา 24 แตผ่ธนรของเขาเอง
ยมืนหยนดตผ่อสรจ้ ลนาแขนของเขามมีกนาลนงขขนั้นโดยพระหนตถค์ของพระเจจ้าผรจ้ทรงเดชานอภาพของยาโคบ (ผรจ้
เลมีนั้ยงแกะคมือศรลาแหผ่งอรสราเอลมาจากพระองคค์นนนั้น) 25 โดยพระเจจ้าของบรดาเจจ้าผรจ้จะทรงชผ่วยเจจ้า
โดยพระองคค์ทรงศนกดานอภาพใหญผ่ยงรริ่ ผรจ้จะทรงอวยพระพรแกผ่เจจ้าดจ้วยพรทมีริ่มาจากฟจ้าเบมืนั้องบน พร
ทมีริ่มาจากใตจ้ทะเลเบมืนั้องลผ่าง พรทมีริ่มาจากนมและครรภค์ 26 สผ่วนพรทมีริ่มาจากบรดาของเจจ้า มมีมากกวผ่า
พรทมีริ่มาจากบรรพบอรอษของเรา จนถขงทมีริ่สอดแหผ่งเนรนเขาเนมืองนรตยค์ ขอพรเหลผ่านนนั้นอยรบผ่ นศมีรษะของ
โยเซฟ และอยรผ่เบมือนั้ งบนกระหมผ่อมศมีรษะแหผ่งผรทจ้ มีริ่ตจ้องพรากจากพมีริ่นจ้อง
ถขงโยเซฟ ยาโคบเอลยคทาอวยพรมากมาย เขาเปรรียบโยเซฟวลาเปกนเหมสือนกนับ “กธิที่งทรีที่เกธิดผล
ดก” ซขที่งอยยรล มธิ บลอนทราพรข้อมกนับมรีกธิที่งกข้านสาขาเตธิบโตเสมอ แมข้วาล เปกนทรีที่เกลรียดชนังของพวกพรีๆที่ แตลเขา

กกมรีกาท ลนังขขรนไดข้โดย “พระเจข้าของยาโคบ” มรีการเอลยชนัดเจนถขงอรุปนธิสยนั อนันชอบธรรมของโยเซฟ
นอกจากนรีร ยาโคบกลลาวชนัดเจนวลาพระเจข้าไดข้ทรงชลวยโยเซฟและจะทรงชลวยเขาตลอไป พระพรของ
เขาจะมาจากสวรรครเบสืรองบนรวมถขงพรแหลงแผลนดธินโลก (ซขที่งเขาไดข้กาท กนับดยแลอยลางรอบคอบ)
และพรจากลยกๆของเขา
ยาโคบกลลาวตลอไปอรีกวลาพรของโยเซฟกกมากกวลาพรของอนับราฮนัมและอธิสอนัคผยข้เปกน
บรรพบรุรรุษของเขา บรุตรทนัรงสองคนของเขาอยยใล นเชสืรอสายแหลงพระสนัญญาขณะทรีที่บรุตรเพรียงคนเดรียว
เทลานนัรนของอนับราฮนัมและของอธิสอนัคไดข้รนับพรเชลนนนัรน แมข้วาล ถยกพรากไปจากพรีที่นอข้ งอยลางโหดรข้าย โย
เซฟกกไดข้รนับการยกชยและจะไดข้พรมากขขรนไปอรีก นลาสงสนัยตรงทรีที่วาล ไมลมรีเนธินเขาในแผลนดธินโกเชน
หรสือในอรียธิปตรซขที่งเปกนทรีๆที่ พวกเขาอาศนัยอยยเล ลย “วาระทรีที่สรุดแหลงเนธินเขานธิรนนั ดรร” อาจหมายถขงเนธิน
เขาแหลงแผลนดธินคานาอนันทรีพที่ วกเขาไดข้จากมาและเปกนทรีที่ๆพวกเขาจะกลนับไป พรอนันบรธิบรย ณรทรีที่สรุด
นนัรนจะตกเปกนของโยเซฟ แนลทรีเดรียว มรดกสล วนใหญลทรีที่สรุดในแผลนดธินนนัรนตกเปกนของเอฟราอธิมและ
มนนัสเสหร
ปฐก 49:27
ฝผ่ายเบนยามรนจะลผ่าเหยมืริ่อเหมมือนสอ นขน ปผ่า เวลาเชจ้าเขาจะกรนเหยมือริ่
เสมีย เวลาเยก็นเขาจะแบผ่งปนนของทมีริ่แยผ่งชรงไวจ้" ถขงเบนยามธิน ยาโคบอวยพรเขาอยลางเปกนคทาพยากรณร
โดยเปรรียบเขาวลาเปกนเหมสือนกนับสรุนนัขปลาตนัวหนขงที่ ทรีที่มพรี ละกทาลนังและความกลข้าหาญ ตลอดหลาย
ศตวรรษ เบนยามธินแมข้วาล เปกนตระกยลเลกกๆ แตลกมก ชรี นัยเหนสือเหลลาศนัตรยทรีที่มจรี ทานวนมากกวลา เชลน ตอน
ทรีที่พวกเขาซขที่งมรีจทานวน 26,000 คนเอาชนะศนัตรยทรีที่มรีจทานวน 400,000 คนในผยข้วธินจธิ ฉนัย 20:15-25
นั
บรุคคลสทาคนัญๆคนอสืที่นๆของเบนยามธิน ไดข้แกล ซาอยล รวมถขงโมรเดคนัยและเอสเธอรร
ปฐก 49:28-33
ทนนั้งหมดนมีนั้เปก็นตระกรลทนนั้งสรบสองของอรสราเอล นมีริ่เปก็นถจ้อยคนาทมีริ่บรดา
กลผ่าวไวจ้แกผ่เขาและอวยพรเขา ยาโคบใหจ้พรแกผ่ทอกคนอยผ่างเหมาะสมกนบแตผ่ละคน 29 ยาโคบกนาชนบ
เขาและกลผ่าวแกผ่เขาวผ่า "เราจะไปอยรผ่รผ่วมกนบบรรพบอรอษของเรา จงฝนงเราไวจ้กนบบรรพบอรอษของเรา
ในถนนั้าทมีริ่นาของเอโฟรนคนฮรตไทตค์ 30 ในถนนั้าทมีริ่อยรผ่ในนาชมืริ่อมนคเป-ลาหค์ หนจ้ามนมเรในแผผ่นดรนคานาอนน
ซขริ่งอนบราฮนมไดจ้ซมืนั้อกนบนาของเอโฟรนคนฮรตไทตค์ไวจ้เปก็นกรรมสรทธรธิ์เพมืริ่อใชจ้เปก็นสอ สาน 31 ณ ทมีริ่นนนริ่
เขาฝนงศพอนบราฮนม และซาราหค์ภรรยาของเขา ทมีริ่นนริ่นเขาไดจ้ฝนงศพอรสอนคและเรเบคาหค์ภรรยาของ
เขา และทมีริ่นนริ่นเราฝนงศพเลอาหค์ 32 นากนบถนนั้าทมีริ่อยรผ่ในนานนนั้นเราซมือนั้ จากลรกหลานของเฮท" 33 เมมืริ่อยา
โคบสนงริ่ บอตรชายของตนเสรก็จแลจ้ว กก็ยกเทจ้าขขนั้นบนทมีริ่นอน แลจ้วกก็สรนั้นลมหายใจ และถรกรวบรวมไป
อยรผ่กบน บรรพบอรอษของทผ่าน

ดนังนนัรนยาโคบไดข้อวยพรบรุตรทนัรงสธิบสองคนของเขา เขากทาชนับพวกเขาใหข้ฝนังศพเขาไวข้กบนั
บรรพบรุรรุษ “ในถทราทรีนที่ าของเอโฟรนคนฮธิตไทตร” พอสนังที่ เชลนนนัรนกนับบรุตรทนัรงหลายของเขาเสรกจ เขากก
“สธิรนลมหายใจ และถยกรวบรวมไปอยยกล บนั บรรพบรุรรุษของทลาน” นรีเที่ ปกนอรีกครนัรงทรีที่เหมสือนทรีที่เกธิดขขรนกนับ
ตข้นตระกยลแตลละคน มรีการใชข้สทานวนอนันไพเราะทรีที่วาล พวกเขาถยกรวบรวมไปอยยกล บนั บรรพบรุรรุษของ
พวกเขา
*****
ภนพรวมของปฐมกนล 50: หนนังสสือปฐมกาลปรดฉากดต้วย (1) การฝนังศพยาโคบในขต้อ 1-14
(2) พภีๆที่ ของยาโคบขอการยกโทษในขต้อ 15-21 และ (3) วาระสจุดทต้ายของโยเซฟในขต้อ 22-26
ปฐก 50:1-14
โยเซฟซบหนจ้าลงทมีริ่หนจ้าบรดาแลจ้วรจ้องไหจ้และจอบทผ่าน 2 โยเซฟ
บนญชาพวกหมอทมีริ่เปก็นขจ้าราชการของตน ใหจ้อาบยารนกษาศพบรดาไวจ้ พวกหมอกก็อาบยารนกษาศพ
อรสราเอล 3 เขาทนาการอาบยารนกษาศพนนนั้นถขงสมีริ่สบร วนน จขงสนาเรก็จเวลาของการอาบยารนกษาศพ ชาว
อมียรปตค์กก็ไวจ้ทอกขค์ใหจ้อสร ราเอลถขงเจก็ดสรบวนน 4 เมมืริ่อวนนเวลาทมีริ่ไวจ้ทอกขค์ใหจ้ทผ่านผผ่านพจ้นไปแลจ้ว โยเซฟกก็
เรมียนขจ้าราชสนานนกของฟาโรหค์วผ่า "ถจ้าบนดนมีนั้ขาจ้ พเจจ้าไดจ้รนบความกรอณาในสายตาของทผ่าน ขอโปรด
ไปทรลทมีริ่พระกรรณของฟาโรหค์วผ่า 5 บรดาใหจ้เราปฏรญาณไวจ้ โดยกลผ่าววผ่า `ดรเถรด พผ่อจวนจะตายแลจ้ว
จงเอาศพพผ่อไปฝนงไวจ้ในออโมงคค์ทมีริ่พผ่อไดจ้ขอดไวจ้สนาหรนบพผ่อ ณ แผผ่นดรนคานาอนน' เหตอฉะนนนั้นบนดนมีขนั้ อ
อนอญาตใหจ้ขจ้าพเจจ้าขขนั้นไปฝนงศพบรดาแลจ้วขจ้าพเจจ้าจะกลนบมาอมีก" 6 ฟาโรหค์กก็รบน สนริ่งวผ่า "จงขขนั้นไปฝนง
ศพบรดาของทผ่านตามคนาทมีริ่บรดาใหจ้ทผ่านปฏรญาณไวจ้นนนนั้ เถรด " 7 โยเซฟจขงขขนั้นไปฝนงศพบรดา พวก
ขจ้าราชการของฟาโรหค์ ผรใจ้ หญผ่ในราชสนานนกและบรรดาผรจ้ใหญผ่ทนริ่วแผผ่นดรนอมียปร ตค์ทนนั้งสรนั้นกก็ตามไปดจ้วย
8 กนบครอบครนวทนนั้งหมดของโยเซฟ พวกพมีริ่นจ้องและครอบครนวของบรดาทผ่านกก็ไปดจ้วยเหมมือนกนน
เวจ้นแตผ่เดก็กเลก็กๆและฝรงแพะแกะฝรงวนวเทผ่านนนั้น เขาใหจ้อยรใผ่ นแผผ่นดรนโกเชน 9 มมีขบวนราชรถ ขบวน
มจ้าไปกนบทผ่าน เปก็นขบวนใหญผ่มาก 10 เขากก็พากนนมาถขงลานนวดขจ้าวแหผ่งอาทาด ซขงริ่ อยรผ่ฟากแมผ่นนนั้า
จอรค์แดนขจ้างโนจ้น ทมีริ่นนนั้นเขารจ้องไหจ้ครนริ่าครวญเปก็นอนนมาก โยเซฟกก็ไวจ้ทอกขค์ใหจ้บรดาเจก็ดวนน 11 เมมืริ่อ
ชาวแผผ่นดรนนนนนั้ คมือคนคานาอนนไดจ้เหก็นการไวจ้ทอกขค์ทมีริ่ลานอาทาด เขาจขงพรดกนนวผ่า "นมีริ่เปก็นการไวจ้
ทอกขค์ใหญผ่ของชาวอมียรปตค์" เหตอฉะนนนั้นเขาจขงเรมียกชมือริ่ ตนาบลนนนั้นวผ่า อาเบลมรสราอรม ตนาบลนนนั้นอยรฟผ่ าก
แมผ่นนนั้าจอรค์แดนขจ้างโนจ้น 12 บอตรชายยาโคบกระทนาตามคนาทมีริ่ทผ่านสนริ่งเขาไวจ้ 13 คมือบรรดาบอตรชาย
เชรญศพไปยนงแผผ่นดรนคานาอนน แลจ้วฝนงไวจ้ในถนนั้าทมีริ่อยรใผ่ นนาชมือริ่ มนคเป-ลาหค์ ซขริ่งอนบราฮนมซมือนั้ ไวจ้กนบนา

จากเอโฟรนคนฮรตไทตค์เปก็นกรรมสรทธรธิ์เพมืริ่อใชจ้เปก็นสอ สาน อยรหผ่ นจ้ามนมเร 14 เมมืริ่อฝนงศพบรดาแลจ้ว โย
เซฟกก็กลนบมายนงอมียรปตค์ ทนนั้งทผ่านกนบพวกพมีริ่นอจ้ งและคนทนนั้งปวงทมีริ่ไปในงานฝนงศพบรดาของทผ่าน
พอยาโคบสธิรนชรีวธิตและหลนังจากธรรมเนรียมไวข้ทรุกขรของคนอรียธิปตรเปกนเวลาเจกดสธิบวนัน โย
เซฟกกขออนรุญาตฟาโรหรทรีที่จะนทาศพบธิดาไปฝนังไวข้ในแผลนดธินคานาอนันตามทรีที่เขาไดข้สนัญญาไวข้ เมสือที่ ไดข้
รนับอนรุญาตแลข้ว โยเซฟพรข้อมกนับพรีที่นอข้ งของเขา “และบรรดาผยข้ใหญลทนัวที่ แผลนดธินอรียธิปตรทรนังสธิรน” มรี
ขบวนราชรถ ขบวนมข้าขบวนใหญลมากเดธินทางไปยนังคานาอนัน ทรีนที่ นันที่ โยเซฟฝนังศพยาโคบบธิดาของ
ตนในถทราแหลงมนัคเปลาหรทรีที่มมนั เร จากนนัรนเขากกกลนับไปยนังอรียธิปตร
ปฐก 50:15-21
เมมืริ่อพวกพมีริ่ชายของโยเซฟเหก็นวผ่าบรดาสรนั้นชมีวรตแลจ้ว เขาจขงพรดวผ่า
"บางทมีโยเซฟจะชนงพวกเรา และจะแกจ้แคจ้นพวกเราแนผ่นอนเพราะการประทอษรจ้ายทมีริ่พวกเราเคย
กระทนาแกผ่เขา" 16 พวกพมีริ่กก็ใชจ้คนไปเรมียนโยเซฟวผ่า "บรดาทผ่านเมมืริ่อกผ่อนจะสรนั้นใจนนนั้นสนงริ่ ไวจ้วผ่า 17
`พวกเจจ้าจงเรมียนโยเซฟวผ่า บนดนมีนั้เราขอทผ่านโปรดใหจ้อภนยการละเมรดและบาปของพวกพมีริ่ชายทมีริ่
ประทอษรจ้ายทผ่าน' บนดนมีนั้ขอทผ่านโปรดใหจ้อภนยการละเมรดของขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายผรจ้รนบใชจ้ของพระเจจ้า
ของบรดาทผ่าน" โยเซฟจขงรจ้องไหจ้เมมืริ่อฟนงพมีริ่ชายเรมียนดนงนมีนั้ 18 พมีริ่ชายกก็พากนนมากราบลงตผ่อหนจ้าโย
เซฟดจ้วยวผ่า "ดรเถรด ขจ้าพเจจ้าทนนั้งหลายเปก็นผรจ้รบน ใชจ้ของทผ่าน" 19 โยเซฟจขงบอกเขาวผ่า "อยผ่ากลนวเลย
เราเปก็นดนงพระเจจ้าหรมือ 20 สนาหรนบพวกทผ่าน พวกทผ่านครดรจ้ายตผ่อเรากก็จรรง แตผ่ฝผ่ายพระเจจ้าทรงดนารร
ใหจ้เกรดผลดมีอยผ่างทมีริ่บนงเกรดขขนั้นแลจ้วในวนนนมีนั้ คมือชผ่วยชมีวรตคนเปก็นอนนมาก 21 ฉะนนนนั้ บนดนมีนั้พอมีริ่ ยผ่ากลนว
เลย เราจะบนารองเลมีนั้ยงพมีริ่ทนนั้งบอตรดจ้วย" โยเซฟพรดปลอบโยนพวกพมีริ่นจ้องและพรดอยผ่างกรอณาตผ่อเขา
ความรยข้สขกผธิดทรีที่เกกบงทาไวข้มานานหลายปรีของพรีๆที่ ของโยเซฟปรากฏขขรนอรีกครนัรงเมสือที่ พวกเขา
กลนัววลาโยเซฟจะแกข้แคข้นหลนังจากทรีที่บธิดาสธิรนชรีวธิตแลข้ว นรีเที่ ปกนครนัรงแรกทรีที่มรีบนันทขกไวข้วาล พวกเขาขอใหข้
เขายกโทษใหข้ แมข้วาล จะใชข้คนกลางไปบอกโยเซฟกกตาม อรีกครนัรงทรีโที่ ยเซฟแสดงใหข้เหกนถขงอรุปนธิสนัย
อนันชอบธรรมของตนในการกลลาววลาพระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรรียมใหข้เหตรุการณรเหลลานรีรทร นังสธิรนเกธิดขขรน
เมสืที่อหลายปรีกลอนหนข้านรีร เขาเขข้าใจวลาพระเจข้าทรงททาใหข้ทรุกสธิที่งตลางรล วมมสือกนันเพสือที่ ใหข้เกธิดผลดรีแกล
ประชากรของพระองครเพสืที่อใหข้เกธิดผลดรีมากยธิงที่ ขขรนและชลวยพวกเขาใหข้พข้นในทข้ายทรีที่สรุด แนลทรีเดรียว
เรสืที่องราวของโยเซฟเปกนภาพประกอบอนันแสนวธิเศษของโรม 8:28

ดข้วยทลาทรีทรีที่ชอบธรรมและโอบอข้อมอารรีเปกนอยลางมาก โยเซฟเลรีรยงดยพรีที่นข้องของเขาตลอไป
หลนังจากทรีที่บธิดาของเขาสธิรนชรีวธิตแลข้ว นอกจากนรีร เขายนังททาเชลนนนัรนดข้วยจธิตใจทรีที่เปรีที่ยมดข้วยความกรรุณา
และเมตตาดข้วย
ปฐก 50:22-26
โยเซฟอาศนยอยรใผ่ นอมียรปตค์ ทนนั้งทผ่านและครอบครนวบรดาของทผ่าน โย
เซฟอายอยนมื ไดจ้รจ้อยสรบปมี 23 โยเซฟไดจ้เหก็นลรกหลานเหลนของเอฟราอรม บอตรของมาคมีรค์ผจ้เร ปก็นบอตร
ชายของมนนสเสหค์กก็เกรดมาบนเขผ่าของโยเซฟ 24 โยเซฟจขงบอกพวกพมีนริ่ จ้องวผ่า "เราจวนจะตายแลจ้ว
และพระเจจ้าจะทรงเยมีริ่ยมเยมียนพวกทผ่านเปก็นแนผ่ และจะพาพวกทผ่านออกไปจากประเทศนมีนั้ใหจ้ถขง
แผผ่นดรนทมีริ่พระองคค์ทรงปฏรญาณไวจ้กนบอนบราฮนม อรสอนคและยาโคบ" 25 โยเซฟกก็ใหจ้ลรกหลานของ
อรสราเอลปฏรญาณตนววผ่า "พระเจจ้าจะทรงเยมีริ่ยมเยมียนพวกทผ่านเปก็นแนผ่แลจ้วทผ่านทนนั้งหลายตจ้องนนา
กระดรกของเราไปจากทมีริ่นมีริ่" 26 โยเซฟสรนั้นชมีพเมมืริ่ออายอไดจ้รจ้อยสรบปมี เขากก็อาบยารนกษาศพไวจ้แลจ้ว
บรรจอไวจ้ในโลงทมีริ่อมียรปตค์
หนนังสสือปฐมกาลปธิดฉากดข้วยวาระสรุดทข้ายของโยเซฟ ซขงที่ มรีอายรุยนสื ถขง 110 ปรี เขาไดข้รบนั
พระพรทรีที่ไดข้เหกนเหลนซขที่งเปกนบรุตรของมาครีรร ถข้อยคทาสรุดทข้ายของเขาทรีมที่ รีตลอพรีที่นอข้ งของเขามรีลนักษณะ
เปกนคทาพยากรณรตรงทรีวที่ าล “พระเจข้าจะทรงเยรีที่ยมเยรียนพวกทลานเปกนแนล และจะพาพวกทลานออกไป
จากประเทศนรีรใหข้ถขงแผลนดธินทรีที่พระองครทรงปฏธิญาณไวข้กบนั อนับราฮนัม อธิสอนัคและยาโคบ” กลอนสธิรนใจ
เขาขอใหข้พวกลยกหลานของอธิสราเอลปฏธิญาณตนัววลาวนันหนขงที่ พวกเขาจะนทากระดยกของเขาไปจาก
อรียธิปตร (ไปยนังคานาอนัน) หลนังจากสธิรนชรีวธิตเขากกถยกอาบยารนักษาศพและ “บรรจรุไวข้ในโลงทรีที่อรียธิปตร” มรี
กทาหนดไวข้แลข้ววลามนรุษยรจะตข้องตายหนหนขงที่

