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บทที ่10 - ยาโคบและโยเซฟ 

 

 เร่ืองราวที่เราจะมาศึกษากันในบทเรียนน้ีเร่ิมตนขึ้นใน

แผนดินคานาอัน แตจะจบลงตรงที่เชื้อสายของอับราฮัมไป

อาศัยอยูในประเทศอียิปต   ภายหลังเหตุการณที่พระเจาทรงไว

ชีวิตอิสอัคไดผานพนไประยะเวลาหน่ึงแลวนางซาราหภรรยา

ของอับราฮัมก็เสียชีวิตลง  พระเจาทรงสัญญาไววาอิสอัคจะ

เปนตนกําเนิดของพงศพันธุเปนอันมากซึ่งรวมไปถึง “พระ

ผูชวยใหรอด”ดวย   อับราฮัมไดสงคนรับใชใหไปเสาะหา

ภรรยาคนหน่ึงจากบรรดาเครือญาติของเขามาใหแกอิสอัค   

คนรับใชจึงไดนํานางเรเบคาหกลับมาดวย  ในไมชาอิสอัคกับ

นางเรเบคาหก็ไดแตงงานกันและมีบุตรชายดวยกัน 2 คนคือ  

เอซาวและยาโคบ 

 

ปฐมกาล 25:27   เด็กชายทัง้สองน้ันโตข้ึน เอซาวกเ็ป็นพรานที่

ชํานาญ เป็นชาวทุ่ง  ฝ่ายยาโคบเป็นคนเงียบๆ อาศัยอยู่ใน

เต็นท์ 
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เอซาวเปนนายพรานที่มีความชํานาญ  เขาใชเวลาใน

การแกะรอยและตามไปฆาสัตวปาในทุง  ตามธรรมดาแลว

พระสัญญาทั้งหลายของพระเจาเกี่ยวกับ “พระผูชวยใหรอด”

จะตองผานมาทางเอซาวเพราะเขาเปนบุตรหัวป อยางไรก็ตาม

เอซาวไมสนใจในพระสัญญาของพระเจา  เอซาวไมได

ไววางใจพระเจาเหมือนอยางที่อับราฮัมและอิสอัคไดเคย

ไววางใจมาแลว  เอซาวมีลักษณะคลายกับคาอิน  เอซาววาง

แบบแผนชีวิตของเขาตามความคิดของตนเองและกระทํา

ตามใจปรารถนาของตนเอง  เอซาวไมเห็นวาตนเองเปนคน

บาปและจําเปนจะตองเปนที่ยอมรับของพระเจา  ขณะที่เรา

อานเร่ืองราวเกี่ยวกับเอซาวเราก็พบวาเอซาวมีชีวิตอยูเพื่อ

สิ่งของในโลกน้ี  สิ่งตาง ๆเหลาน้ีมีความสําคัญตอ     เอซาว

มากกวาสิ่งที่พระเจาทรงปรารถนาที่จะประทานแกเขา 

 

 ยาโคบดําเนินชีวิตอยางเงียบ ๆในเต็นทพักอาศัยของ

เขาและเลี้ยงฝูงแกะและวัวควาย  ยาโคบเชื่อพระเจา

เชนเดียวกับอับราฮัมและอิสอัค  เขาใสใจกับพระเจาและ 
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พระสัญญาตาง ๆของพระองคเปนอยางยิ่ง  เราทุกคนควรจะ

ถามตัวเองวา“ฉันกําลังหันออกจากสัจธรรมของพระเจาและ

ประพฤติตามทางของตนเองเหมือนอยางคาอินและเอซาวหรือ

เปลา? หรือวาฉันเปนเหมือนอยาง      อาแบล โนอาห  อับรา

ฮัม  อิสอัค และยาโคบที่ยอมรับความผิดบาปของตนเองและ

ไววางใจในพระเจาวาจะทรงจัดเตรียม“พระผูชวยใหรอด”มา

ชวยเราใหรอดพนจากความผิดบาปเหลาน้ี      

 

 ความแตกตางอยางมากมายระหวางเอซาวกับยาโคบ

ไดเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดที่เอซาวขูจะฆายาโคบเสีย ดังน้ัน

ยาโคบจึงตองละทิ้งบานเรือนของบิดามารดาและออกเดินทาง

รอนแรมกลับไปยังแผนดินที่ปูไดเคยอาศัยอยู 

 

ปฐมกาล 28:11,12  เขา

มาถงึทีแ่ห่งหน่ึงและพกัอยู่

ทีน่ั่นในคืนน้ันเพราะดวง

อาทติย์ตกแล้ว เขาเอาหิน
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จากทีน่ั่นมาเป็นหมอนหนุนศีรษะแล้วนอนลงทีน่ั่น เขาฝัน

และดูเถดิ มีบันไดอันหน่ึงต้ังข้ึนบนแผ่นดินโลก ยอดถงึฟ้า

สวรรค์  ดูเถดิ ทูตสวรรค์ทัง้หลายของพระเจ้ากาํลังข้ึนลงอยู่

บนน้ัน   

 

 ยาโคบใชเวลาเดินทางหลายสัปดาห  คืนวันหน่ึง

ขณะที่ยาโคบกําลังนอนหลับอยูบนภูเขาพระเจาไดทรงบันดาล

ใหยาโคบฝนไป โดยในความฝนน้ัน    พระเจาทรงสําแดงให

ยาโคบเห็นวา“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาน้ันจะทรงเชื่อม

ชองวางระหวางมนุษยกับพระเจา  พระเจาทรงเปนผูเดียว

เทาน้ันที่สามารถจะกระทําใหเกิดหนทางที่มนุษยจะมาถึง

พระองคได  มนุษยจะพยายามทําความดีมากสักเทาไรก็ไม

สามารถจะเชื่อมชองวางน้ีได  เมื่ออาดัมและเอวาทําบาปใน

สวนเอเดนน้ันบันไดที่นําไปถึงพระเจาก็ถูกเคลื่อนยายออกไป

เสีย  ดังน้ันวิธีเดียวที่มนุษยจะสามารถมาถึงพระเจาไดจะ

เกิดขึ้นก็ตอเมื่อ  พระเจาทรงกระทําใหเกิดหนทางขึ้นมาเทาน้ัน  

พระเจาไดทรงสัญญาวาจะสง “พระผูชวยใหรอด” องคหน่ึงซึ่ง
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จะเปนเหมือนบันไดที่ยาโคบเห็น น่ันคือบันไดที่จะทอดจาก

แผนดินโลกไปถึงฟาสวรรค  ยาโคบเองก็เปนคนบาปเหมือน

เราทุกคน พระเจาจึงทรงสําแดงให   ยาโคบทราบวามีเพียงวิธี

เดียวเทาน้ันที่จะนําไปถึงพระเจาได น่ันคือ ยาโคบจะตองมอบ

ความไววางใจไวกับพระเจา   

 

 ในที่สุดยาโคบก็เดินทางไปจนถึงบานเกิดของ 

อับราฮัม  เขาไดพบกับบรรดาเครือญาติของมารดาและได

แตงงานกับหลานสาว 2 คนของมารดา ซึ่งมีชื่อวา เลอาหและ

ราเชล    ยาโคบมีบุตรถึง 12 คน   หลังจากเวลาที่ไดลวงเลยไป

เปนเวลา 20 ปยาโคบก็กลับไปหาอิสอัคบิดาของเขา แลว

สันติภาพระหวางยาโคบกับเอซาวพี่ชายของเขาก็เกิดขึ้น  

 

 โยเซฟ เปนบุตรชายคนโปรดของยาโคบ ซึ่งเปนเหตุ

ใหบรรดาพี่ชายทั้งหลายเกลียดชังโยเซฟ  พระเจาทรงบันดาล

ใหโยเซฟฝนถึง 2 คร้ังเพื่อเปดเผยใหโยเซฟทราบวาเขาจะได

ปกครองเหนือตระกูลของเขาเอง 
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ปฐมกาล 37:5-10  คราวหน่ึงโยเซฟฝัน แล้วเล่าให้พวกพีช่าย

ฟัง พวกพีช่ายยิง่ชังโยเซฟมากข้ึน โยเซฟเล่าว่า “ฟังความฝัน

ซ่ึงข้าพเจ้าฝันเห็นซิ ดูเถดิ พวกเรากาํลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนา 

ทนัใดน้ันฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าต้ังข้ึนยนืตรง และดูเถดิ ฟ่อน

ข้าวของพวกพี่ๆ  มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า” 

พวกพีช่ายจึงถามโยเซฟว่า “เจ้าจะปกครองเรากระน้ันหรือ 

เจ้าจะมีอํานาจครอบครองเราหรือ”  พวกพีช่ายกย็ิง่ชังโยเซฟ

มากข้ึนอีกเพราะความฝัน และเพราะคําของเขา   ต่อมาโยเซฟ

กฝั็นอีก จึงเล่าให้พวกพีช่ายฟังว่า  “ดูเถดิ ข้าพเจ้าฝันอีกคร้ัง

หน่ึง เห็นดวงอาทติย์ ดวงจันทร์ และดาวสิบเอ็ดดวงกาํลัง

กราบไหว้ข้าพเจ้า”  เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพีช่ายฟัง บิดากว่็า

กล่าวโยเซฟว่า “ความฝันทีเ่จ้าได้ฝันเห็นน้ันหมายความว่า

อะไร เรากบัมารดาและพวกพีช่ายของเจ้าจะมาซบหน้าลงถงึ

ดินกราบไหว้เจ้ากระน้ันหรือ” 
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   พี่ชายทั้งหลายรูสึกอิจฉาริษยาโยเซฟเปนอยางยิ่ง  

วันหน่ึงพี่ชายเหลาน้ันไดขายโยเซฟไปเปนทาสของกลุมพอคา

ที่กําลังเดินทางไปยังประเทศอียิปต  แลวพวกพี่ๆ ก็ไดรวมมือ

กันทําใหบิดาคิดวาโยเซฟถูก

สัตวปาฆาตายเสียแลว  กลุม

พอคาไดขายโยเซฟใหแกโปทิ

ฟารซึ่งเปนผูบัญชาการทหาร

รักษาพระองค  ของกษัตริย

ฟาโรหแหงประเทศอียิปต  เหตุการณทุกอยางไดดําเนินไป

อยางราบร่ืนเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆสําหรับโยเซฟซึ่งอาศัยอยู

ในเรือนที่เขาทํางานอยูน้ัน  แตเมื่อภรรยาของโปทิฟารใสราย

โยเซฟ ๆก็ถูกนําตัวไปขังไวในเรือนจํา 

 

ปฐมกาล 39:21,22  แต่ว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถติอยู่กบัโยเซฟ 

และทรงสําแดงพระเมตตาแก่เขา ทรงให้เขาเป็นที่โปรดปราน

ในสายตาของผู้คุมเรือนจํา ผู้คุมเรือนจํากม็อบนักโทษทัง้ปวงที่
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ในเรือนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงานทีท่าํในทีน้ั่นทุก

อย่างโยเซฟเป็นผู้กระทาํ   

 

 โยเซฟยังคงไววางใจพระเจาแมวาเขาจะถูกพวกพี่ชาย

เกลียดชัง และถูกภรรยาของเจานายแตงเร่ืองโกหกขึ้นมาใส

รายเขา  โยเซฟไววางใจในพระสัญญาทั้งหลายของพระเจา

เชนเดียวกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ  ไมมีใครสามารถจะทํา

ใหพระเจาพอพระทัยไดนอกจากเขาจะเชื่อในสิ่งที่พระองคได

ตรัสไวน้ัน แลวพระเจาก็ไมไดทําใหโยเซฟผิดหวังเลยแมวา

เขาจะถูกขังอยูในเรือนจําก็ตาม   พระเจาทรงดูแลโยเซฟ

เพราะวาพระองคทรงมีแผนการที่ดีเลิศสําหรับชีวิตของเขา  ดู

เหมือนวาจะเปนไปไมไดเลยเมื่อโยเซฟถูกคุมขังอยูในเรือนจํา

แลวชีวิตจะสามารถพลิกผันขึ้นมาปกครองเหนือตระกูลของ

เขาได แตพระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเสมอ 

 

 วันหน่ึงฟาโรหกษัตริยของประเทศอียิปตไดเกิดนิมิต

ฝน 2 เร่ืองที่เกี่ยวของกัน  กษัตริยฟาโรหไมไดรูจักหรือ



 

 
9 

นมัสการพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู เพราะชาวอียิปต

น้ันนมัสการดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดวงดาว  สัตวตาง ๆ และ

แมนํ้าไนล  พระเจาทรงมีพระประสงคที่จะแจงขาวสําคัญเร่ือง

หน่ึงใหกษัตริยฟาโรหทราบทางความฝน แตกลับไมมีใคร

สามารถตีความความฝนน้ันได  แลวกษัตริยฟาโรหก็ไดรับ

รายงานวามีชายผูหน่ึงที่ถูกขังอยูในเรือนจําของพระองค ซึ่งมี

ชื่อวาโยเซฟสามารถจะตีความความฝนใหแกพระองคได   

โยเซฟจึงถูกนําตัวมาอยูเบื้องหนากษัตริยฟาโรห  เพื่อจะ

ตีความความฝนของพระองค  โยเซฟไดทูลกษัตริยฟาโรหวา

พระเจากําลังจะนําความอุดมสมบูรณเปนเวลา 7 ปซึ่งจะ

ตามมาดวยการกันดารอาหารนาน 7 ปใหเกิดขึ้นบนแผนดิน

โลก แตการกันดารอาหารน้ันจะรุนแรงมากจนกระทั่งความ

อุดมสมบูรณในชวงเวลา 7 ปน้ันจะถูกลืมไปเลยทีเดียว   

 

 โยเซฟไดทูลถวายคําปรึกษาแกกษัตริยฟาโรหใหทรง

เลือกชายผูหน่ึงมาดูแลบรรดาพนักงานของแผนดิน  ซึ่งจะทํา

หนาที่เก็บรวบรวมอาหาร 20% ในชวงแหงความอุดมสมบูรณ
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อยางยิ่งเปนเวลา 7 ปน้ันเพื่อจะเก็บสะสมอาหารเหลาน้ันไว

สําหรับชวงกันดารอาหารนาน 7 ปดังกลาว  การกระทําเชนน้ี

จะทําใหมีอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลาในชวงกันดารอาหาร   

นอกจากน้ีประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศใกลเคียงก็สามารถ

จะเดินทางมาซื้ออาหารจากประเทศอียิปตได กษัตริยฟาโรห

รูสึกประทับใจในการทํานายฝนของโยเซฟมากและไดทรงยก

ตําแหนงผูนําสูงที่สุดทั่วทั้งประเทศอียิปตใหแกเขา ดังน้ัน 

โยเซฟจึงไดเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต   มีเพียง

กษัตริยฟาโรหเทาน้ันที่มีตําแหนงสูงกวาโยเซฟ  โยเซฟผาน

ประสบการณที่ยากลําบากมาไดและทําใหเขาใจไดวาพระเจา

ทรงควบคุมอยูเหนือเหตุการณทั้งปวง  พระเจาไมไดหลงลืม 

โยเซฟขณะที่เขาถูกขังอยูในเรือนจํา  ความฝนเหลาน้ันที่ 

พระเจาไดทรงประทานแก   โยเซฟเมื่อเขายังเปนเด็กหนุมก็

กําลังจะสําเร็จแลว  

 

ภายหลังจากที่ 7 ปแหงความอุดมสมบูรณไดสิ้นสุดลง

แลว 7 ปแหงการกันดารอาหารก็ไดเร่ิมตนขึ้น  การกันดาร
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อาหารในคร้ังน้ีไดแผขยายเขาไปในประเทศใกลเคียงเชน 

แผนดินคานาอัน  แมแตอาหารของบิดาและบรรดาพี่ชาย

ทั้งหลายของโยเซฟก็หมดลง  ยาโคบจึงสงพวกพี่ชายของ 

โยเซฟไปยังประเทศอียิปตเพื่อซื้ออาหาร  โยเซฟจําพี่ชาย

ทั้งหลายของเขาไดแตพี่ชายเหลาน้ันจํา     โยเซฟไมไดจึงได

กมลงกราบไหวโยเซฟ   

 

ปฐมกาล 42: 1-3, 6.  เมื่อยาโคบรู้

ว่ามีข้าวในอียปิต์ ยาโคบจึงพูด

กบัพวกบุตรชายของตนว่า “มา

น่ังมองดูกนัอยู่ทาํไมเล่า”  ท่าน

พูดว่า “ดูเถดิ เราได้ยนิว่ามีข้าวในอียปิต์ ลงไปซ้ือข้าวจากทีน่ั่น

มาให้พวกเราเพือ่พวกเราจะได้มีชีวิตและไม่อดตาย” พีช่าย

ของโยเซฟสิบคนกล็งไปซ้ือข้าวทีอี่ยปิต์ .... ฝ่ายโยเซฟเป็น

ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ท่านเป็นผู้ทีข่ายข้าวให้แก่บรรดา

ประชาชนแห่งแผ่นดิน พวกพีช่ายของโยเซฟกม็ากราบไหว้

ท่าน ก้มหน้าลงถงึดิน  
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 พระเจาไดทรงบันดาลใหเหตุการณทั้งหลายเกิดขึ้น

ตามที่พระองคไดทรงสําแดงแกโยเซฟในความฝนเมื่อเขายัง

เปนเด็กหนุม  บรรดาพี่ชายทั้งหลายของโยเซฟไดกมลงกราบ

ไหวโยเซฟจริงๆ  แลวโยเซฟก็รองไห  ขณะที่เขาเปดเผยให

พี่ชายทั้งหลายทราบวาแทที่จริงแลวตัวเองเปนใคร  แตแทนที่

โยเซฟจะปฏิบัติตอพวกพี่ๆ อยางรุนแรงเพื่อใหสาสมกับสิ่งที่

พวกเขาควรจะไดรับน้ัน  โยเซฟกลับชี้แจงแกบรรดาพี่ชาย

เหลาน้ันวาพระเจาทรงควบคุมอยูเหนือสถานการณน้ี  และ

พระองคไดทรงใชการกระทําที่เลวรายของพวกพี่ชายใหกลับ

กลายเปนสิ่งที่ดี    

 

 โยเซฟไดสั่งใหพวกพี่ๆ กลับไปยังแผนดินคานาอัน

เพื่อนําบิดาและครอบครัวทั้งหมดมายังประเทศอียิปตที่ซึ่งพวก

เขาสามารถจะมีชีวิตรอดจากการกันดารอาหารได  ยาโคบและ

โยเซฟจึงไดกลับมาอยูดวยกันอีกคร้ัง  กษัตริยฟาโรหไดทรง

อนุญาตใหครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูในแผนดินสวนที่ดี

ที่สุดของประเทศอียิปตซึ่งเปนที่ที่พวกเขาไดอาศัยอยูเปนเวลา
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ถึง 400  ป หลายๆ ปผานไปพวกเขาก็ทวีจํานวนขึ้นอยาง

มากมายจนกลายเปนชนชาติใหญ  

 

 พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อยาโคบเปนอิสราเอล   ดังน้ัน

เชื้อสายทั้งหมดของเขาจึงเปนที่รูจักกันในนามชนชาติ

อิสราเอล หรือประเทศอิสราเอลน่ันเอง 

 

คําถามบทที่ 10 

 

 

 

 

1. เอซาวเชื่อฟงพระเจาเหมือนพอของเขาหรือไม        

 ก) เชื่อ  ข) ไมเชื่อ 

 

2. ยาโคบเชื่อฟงพระเจาเหมือนพอของเขาหรือไม       

 ก) เชื่อ  ข) ไมเชื่อ 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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3. พระเจาทรงใหยาโคบฝนถึงอะไร 

 ก)  พระอาทิตยและพระจันทรโนมลงมาหาเขา 

 ข)  เอซาวโคงคํานับใหเขา 

 ค)  บันไดที่ยื่นลงมาจากสวรรคยังพื้นโลกโดยมีทูต 

                   สวรรคกําลังขึ้นลงบันไดน้ัน 

 

4. ความฝนน้ันหมายถึงอะไร 

ก) พระเจาทรงทําใหเห็นวามีทางเดียวเทาน้ันที่จะไปสวรรคได 

ข) พระเจาทรงทําใหเห็นวาเขาจะไดไปสวรรคหลังจากที่ 

     เขาตาย 

ค) ยาโคบจะสรางวัดในที่น้ัน 

 

5. ใครเปนลูกที่ยาโคบรักมากที่สุด  

 ก) อิสอัค     ข) เอซาว  ค) โยเซฟ 

 

6. พี่ชายโยเซฟทําอะไรกับโยเซฟ 

ก) ฆาเขา     ข) ขายเขาไปเปนทาส    ค) ใหโยเซฟเปนกษัตริย 
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7. ทําไมโยเซฟจึงติดคุก 

 ก) เขาฆาโปทิฟาร 

 ข) ภรรยาโปทิฟารโกหกเร่ืองโยเซฟ 

 ค) เขาขโมยเงินของโปทิฟาร 

 

8. .ใครชวยโยเซฟใหแกฝนของฟาโรหได   

 ก) ซาตาน ข) พระพุทธเจา          ค) พระเจา 

 

9. พระเจาทรงทําตามพระสัญญาที่วาจะทรงใหโยเซฟมีอํานาจ 

    ครอบครองเหนือครอบครัวของเขาหรือไม 

 ก) ทรงทํา ข) ไมทรงทํา 

 

10. พระเจาทรงทําตามพระสัญญาที่วาครอบครัวของโยเซฟจะ 

       มาซบหนาลงถึงดินกราบไหวเขาหรือไม 

 ก) ทรงทํา ข) ไมทรงทํา 

 


