
ยาโคบคนหลอกลวง

พระคัมภีรสําหรับเด็ก
นําเสนอ

เขียนโดย: Edward Hughes
คําอธิบายโดย: M. Maillot; Lazarus

Alastair Paterson
ปรับปรุง: M. Kerr; Sarah S.

แปลภาษาโดย: Maliwan Jantabut
ผลิตโดย: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc.
อนุญาต: คุณสามารถคัดลอก หรือ ปริ้น เรี่องราวได 

ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

พระเจาเคยสงเด็กทารกมาที่

ครอบครัวไหม? มันเปน

เรื่องนาต่ืนเตน! อิสอัค

และเรเบคารตองต่ืนเตน

มากกวาเปนสองเทา 

พระเจากําลังจะอวยพรบุตร

ฝาแฝดแกพวกเขา.
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เรเบคารก็ไดวางแผน ขณะที่นาง

ไดรีบเรงทําอาหารอรอยอยางที่

อิสอัคชอบ ยาโคบก็ไดสวมเสื้อผา

ของเอซาว เอาหนังสัตวหุมมือ 

และคอที่เกลี้ยงเกลาของเขา 

อิสอัคไมไดสังเกตวาเรเบคารกับ 

ยาโคบหลอกเขาอยู.เขาทั้งสอง ก็

หลอก อิสอัคสําเร็จ

คืนหนึ่งพระเจาไดตรัสกับอิสอัควา “เราเปนพระเจา ของ อับราฮัม บิดา

ของเจา เราอยูกะเจา เราจะอวยพรเชือ้สายของเจา.ถึงแมวาอิสอัค จะ

นมัสการพระเจา แต ลูกชายของเขา เอซาว ไดแตงงาน

กับคนฮิตไทต สองคน  คนกลุมนั้น ไมเชื่อพระเจา

เด็กแฝดมีหนาตาไมเหมือนกัน เอซาว บุตรคนแรกมีขน

อยูทั่วตัว พอโตขึ้นก็เปนนักลาสัตวมือแมน.ยาโคบ มีผิวที่

เรียบละมุน และชอบทํางานอยูกับบาน. อิสอัคผูเปนพอ 

รักเอซาวมากที่สุดสวนยาโคบเปนที่โปรดปรานของแม

เมื่ออิสอัคแกตัวลง เขาก็ไดกลาวกับ

เอซาววา “ขอใหลูกนําเนื้อสดมาใหพอเถิด” 

นี่เปนพรพิเศษจากบิดาแกบุตรหัวป 

เอซาวก็รีบออกไปลาสัตว  แต เรเบคารได

แอบฟงเขาสองคนพดูกัน นางตองการให

ยาโคบไดรับการอวยพรนั้น.

วันหนึ่งเอซาวหิวจัด เขาก็พูดกับยาโคบวา “เอาอาหารใหขา” 

ยาโคบมีขอแมวา “ขายสิทธิบุตรหัวปของพี่ใหฉันกอน” เอซาวไมสนใจ 

พระสัญญา ของพระเจาที่มีตอบุตรหัวป.เขาไดทําสัญญาแลกเปลีย่นสิทธิ

บุตรหัวปกับยาโคบ.

เอาซาวก็จะเปนหัว

หนาครอบครัวเมื่อ

บิดาของเขาสิ้นชีวิต

เด็กสองคนก็

เบียดเสียดกันในครรภ

ของเรเบคาร นางจึง

อธิษฐานกับพระเจา 

พระเจาตรัสกับนางวา 

“ลูกชายทั้ง 2 ของนาง

จะเปนผูนําชน 2 ชาติ 

นองจะเปนใหญกวาพี่ 

ตามธรรมดาพี่จะเปน

ใหญกวา.นางก็ได

คลอดลูกแฝด
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“เราคือพระเจาของ อับราฮัม 

อิสอัค บิดาของเจา เราอยูกับเจา 

เราจะใหแผนดินนี้แกเจา 

บรรดาพงศพันธุบนโลกนี้จะไดรับการอวยพร 

เพราะเชื้อสายของเจา”หลังจากที่พระเจาพดูเสรจ็ 

ยาโคบก็ต่ืนขึ้นเขาก็รูสึกหวาดกลัว

เรเบคาร ไดยินคําขูของเอซาว.นางจึงไป

บอกกับยาโคบวา “หนีไปอยูที่บานลุงของ

เจา จนกวาพี่ชายของเจาจะลืมสิ่งที่เจา

ทํา” อิสอัคเห็นดวยที่ยาโคบควรจะหา

ภรรยาจากพี่นองฝายแมของเขา.

ยาโคบก็ไดออกเดินทาง

หลังจากที่ยาโคบออกไปพนหนาพอ

ไมนาน เอซาวก็เขามาหาอิสอัคทันที 

และพูดวา “นี่คืออาหารของพอ” 

อิสอัครูทันทีวาเขาไดถูกหลอก เสีย

แลว อิสอัค ก็รองไห ตอลูกชาย และ

คืนนั้น ยาโคบไดหยุด

พักผอน เขาก็เอาหิน

กอนหนึ่งหนุนศรีษะ.

เขารูสึกเหงาและรูสกึ

กลัว แตเขาไมไดอยูคน

เดียว พระเจาพูดกับเขา

ในความฝนที่

สวยงาม

พูดวา “พอไมสามารถเปลี่ยนพระพร

ที่ไดอวยพรไปแลวนั้น” ในหัวใจของ

เอซาวก็เต็มไปดวยความ

โกรธแคนเขาต้ังใจจะฆายาโคบเสีย

ยาโคบถืออาหารไปหา อิสอัค.

อิสอัคแปลกใจและพดูวา “เจาดู

เหมือนยาโคบ แตมือของเจา

เหมือนมือของเอซาว” หลังจากที่

อิสอัครับประทานอาหารเสร็จ

แลว เขาก็ไดใหพรบุตรชายที่ได

คุกเขาตอหนาเขา.
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ยาโคบคนหลอกลวง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 25-33

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

เปนการเดินทางที่ยาวนานจริงๆ.เอซาว

ยาโคบไดตอวาลาบัน “นี่คือเลอาร ไมใช ราเชล ลุงหลอกขา” ลาบันจึง

ตอบวา “ลูกสาวคนโตจะตองไดแตงงานกอน.ตอนนี้เจาแตงงานกับราเชล

ไดแลว และเจาตองรับใชเราไปอีก เจ็ดป” เขาก็ไดนึกถึงสิ่งที่เขาหลอก

หลวง อิสอัค และเอซาว

ไปพบยาโคบพรอมกับพรรคพวก สี่รอย คน
แตเขาไมไดทํารายยาโคบเลย

.เขากลับวิ่งเขาไปกอดยาโคบ

.เขาทั้งสองก็คืนดีกันอีกครั้ง 

ยาโคบก็กลับถึงบานอยางปลอดภัย

ยาโคบมีลูกชาย 11 คนหลายปผานไปเขา

ตองการพาครอบครัวของเขากลับไป คานาอัน

.พอแมของเขาอยูที่นั่นรวมทั้งเอซาว ซ่ึง

รอคอยจะฆาเขา.เราจะปลอดภัยไหม? 

วันหนึ่งพระเจาตรัสแกเขาใหกลับไปได.ยาโคบ

และครอบครัวจึงไดเดินทางกลบับาน

ลาบัน ลุงของยาโคบ ก็ไดตอนรับเขา

เปนอยางดี.ยาโคบหลงรัก ราเชล 

ลูกพี่ลูกนองของเขา.ยาโคบทํางาน

ใหกับ ลาบันเปนเวลา เจ็ด ป 

เพื่อจะไดแตงงานกับนาง.

ในคืนวันแตงงาน 

ลาบันไดหลอกยาโคบ 15 16
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
606

ตอนจบ
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