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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ฮิสอัคดีใจ ที่ยาโคบลูกชายของเขากลับบาน 

มากกวานั้นเอซาวตอนรับยาโคบเปนอยางดี 

ถึงแมเขาเคยตองการฆายาโคบ นองชายของเขา 

ก็ตาม.แตลูกชายทั้ง สอง 

ของยาโคบไมพอใจเพราะวา 



โยเซฟ นองชายของพวกเขาเปนที่โปรดปรานของพอ



พ่ีชายทั้ง สอง ของโยเซฟไมพอใจเปนอยางมากเม่ือโยเซฟ

เลาความฝนของเขาใหพ่ีชายทั้งสองฟงวา

“พวกเรากําลังมัดฝอนขาวอยูในนาฝอนขาวของฉันตั้งข้ึน



ยืนตรง แตฝอน

ขาวของพ่ีๆลมลงและกราบฝอนขาวของฉัน” นั่น

หมายความวาโยเซฟจะเปนคนสําคัญมากกวาพ่ีชายทั้ง 

สองของเขา



ในความฝนครั้งที่ สอง ของโยเซฟ 

มีดวงอาทิตย ดวงจันทรและ

ดวงดาว กมลงกราบไหวโยเซฟ.

เม่ือเลาใหยาโคบฟงเขาก็โกรธ

โยเซฟเปนอยางมากที่ยกตัวเอง

สูกกวา พอ แม และพ่ีชาย



วันหนึ่งยาโคบก็ใชโยเซฟไปที่ทุงนา พ่ีๆก็เลี้ยงสัตวอยูที่นั่น 

เม่ือพ่ีชายทั้งสองเห็นโยเซฟกําลังเดินมา 

พวกเขาก็พูดกันวา “เรามาฆาเจาชางฝนนี่เถอะ”

โยเซฟไมรูเลยวาอันตรายกําลังจะเกิดข้ึนกับเขา



รูเบน พ่ีชายคนโตไมเห็นดวยที่จะฆาโยเซฟ 

เขาจึงออกความเห็นวา “เราตองอยาทําใหโลหิตไหล 

เห็นหลุมนี่ไหม ใหโยเซฟตายในนั้นเถอะ”

รูเบนวางแผนจะชวยโยเซฟตอนกลางคืน



เม่ือโยเซฟมาถึงพ่ีๆ ของเขาก็จับเขาถอดเสื้อคลุมสีพิเศษที่

ยาโคบไดทําใหกับลูกชายคนโปรดของเขา.หลังจากนั้นก็

ถอดเสื้อแลวพวกเขาก็โยนโยเซฟลงในบอนากลัวนั้น



ขณะที่รูเบนไมอยูก็มีขบวนอูฐเดินทางผานมาเพ่ือจะไปยัง

อียิปย “มาเถิดใหเราขายโยเซฟกัน”

ยูดาหพ่ีชายของโยเซฟรอง. พ่ีๆขาย

โยเซฟเปนเงิน ย่ีสิบ แผนเงิน



โยเซฟรองไหและเต็มไปดวยความกลัวขณะที่ขบวนอูฐ 

พาเขาเดินทางออกจากครอบครัวและบานเกิด



“นี่คือเสื้อผาของโยเซฟใชไหม?

มันเปอนไปดวยเลือด พวกเราเจอเสื้อนี้ที่ทะเลทราย” 

พ่ีชายจอมโกหกพยายามทําใหยาโคบพอของเขาเชื่อวาโย

เซฟถูกสัตวรายฆาตาย 



ยาโคบก็ฉีกเสื้อผาเอาผากระสอบคาดเอวไวทุกขใหลูกชาย 

ไมมีใครปลอบ ทําใหยาโคบหายเสียใจได



ในอียิปย โยเซฟจะตองอยูตัวคนเดียวและเต็มไป

ดวยความกลัว เขาตั้งตารอคอยเพ่ือจะไดกลับบาน

แตเขาไมสามารถหนีออกไปได 

เขาไดเปนทาสที่บานของโปทิฟาร

คนใหญคนโตของคนอียิปต.

โปทิฟารเห็นโยเซฟขยัน

ทํางานและสัตยซ่ือ



ในวันหนึ่ง 

โปทิฟารบอกกับโยเซฟวา 

“สิ่งทั้งหลายที่เจาไดกระทําดีมาก 

เพราะวา

พระเจาสถิตอยูกับเจา 



เราตองการใหเจาเปนผูดู

และการงานในบาน 

ดูแลทรัพยสิ่งของ 

กิจการและคนรับใชทั้งหมดของเรา”



ตั้งแตโปทิฟารตั้งโยเซฟใหเปนผูดูแล

งานทุกอยาง พระเจาก็อวยพร เขาให

เจริญรุงเรือง.

โยเซฟยังคงรับใชพระเจา

อยางสัตยซ่ือ 

แตโยเซฟกําลังจะ

มาที่โยเซฟ



ภรรยาของโปทิฟารเปนผูหญิงชั่วราย 

นางไดเชิญชวนโยเซฟไปหลับนอนกับนางแตโยเซฟ

ปฏิเสธ 



เขาจะไมทําบาปตอพระเจาโดยการหักหลังโปทิฟาร

เด็ดขาด



เม่ือนางพยายามชวนโยเซฟใหนอนกับนางอีกครั้งโยเซฟก็

ปฏิเสธและไดว่ิงหนีนาง แตนางไดควาเสื้อของโยเซฟติด

มือไว



ภรรยาของโปทิฟารนําเรื่องไปฟอง โปทิฟาร 

“ทาสของทานพยายามทําไมดีตอฉัน ดูซิ 

นี่คือเสื้อคลุมของโยเซฟ”



โปทิฟารก็โกรธเปนอยางมาก.เขาอาจจะรูวาภรรยาของเขา

กําลังโกหกก็ไดแตเขาตองทํา อะไรบางอยาง 

แลวเขาจะทําอะไร?



โปทิฟารจับโยเซฟขังคุกถึงแมวา

เขาไมไดทําอะไรผิดก็ตาม 

โยเซฟก็ ไมไมดโกรธหรือ 

คิดแกแคนเลย 

แตเขากลับเรียนรูจากความลําบาก



ของเขาวาไมวาเขาจะอยูที่ไหนถาเขา

ยกยองพระเจา 

พระเจาก็จะยกชูเขาถึงแมวา

เขาจะอยูในคุกก็ตาม



ลูกชายสุดที่รักกลายเปนทาส

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 37, ปฐมกาล 39

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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