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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



โยเซฟถูกจับขังในคุกเพราะโปทิฟาร

เขาใจผิด.ในคุกโยเซฟเชื่อฟงและชวยงาน

ทุกอยาง ผูคุมก็ไวใจโยเซฟเปนคนดูแล

และจัดระเบียบนักโทษ เพราะวาพระเจา

สถิตอยูกับโยเซฟคุกก็ไดกลายเปน

สถานที่ดีขึ้นสําหรับ

นักโทษทุกคน



คนอบขนมปง และหัวหนาคนใชของ

พระราชาก็ติดคุก วันหนึ่งโยเซฟก็ถามเขา

ทั้งสองคนวา “ทําไมทานดูเศราใจ”เขาทั้ง

สองตอบวา เราทั้งสองฝนไปและไมมีผูใด

จะแกฝนได”



โยเซฟบอกเขาวา “พระเจาสามารถทํา

ได ขอใหทานเลาใหขาพเจาฟงเถิด”



โยเซฟบอกกับหัวหนาคนใชวา “ความฝนของทาน

หมายความวาภายใน สามวัน ทานจะกลับไปเปนที่

โปรดปรานขอกษัตริยฟาโรห ขอใหทานอยาลืมขาพเจา



โปรดชวยทูล กษัตริยฟาโรหใหปลอยตัวขาพเจา”

ความฝนของคนอบขนมปงนั้นเปนขาวราย “ภายใน

สามวันทานจะเสียชีวิต” ความฝนทั้งสองก็เปนจริง



แตหัวหนาพนักงานไดลืมโยเซฟเสียสนิทจนกระทั่ง

เชาวันหนึ่ง ฟารโรหต่ืนขึ้นมาพรอมกับความไม

สบายใจ เขารองไหและพูดวา 

“เราไดฝนไปไมมีใคร

ฉลาดพอที่จะแกความฝน

ของเขาได”ทันใดนั้นหัวหนา

พนักงานก็ไดนึกถึงโยเซฟที่อยูในคุก

เขาก็ไดเลาเรื่องของโยเซฟใหฟาโรหฟง



ฟาโรหก็บอกใหนําตัวโยเซฟมาทันที 

โยเซฟก็ไดแกความฝนของฟาโรหวา “ความฝนของทาน 

คือขอความของพระเจาถึงทาน อียิปตจะอุดมสมบูรณเปนอยางมาก 

เปนเวลา เจ็ด ปหลังจากนั้นจะกันดารอาหารเปนเวลา เจ็ดป



โยเซฟก็ไดแนะนําใหฟาโรหทําตาม

ดังตอไปนี้”วางแผนสะสมอาหารตลอด

เจ็ดปที่อุดมสมบูรณ”หรือ ประชากรของ

ทานจะอดอาหารตาย

ชวงเวลากันดารอาหาร” 

ฟาโรหประกาศวา 

“โยเซฟจะปกครอง

อียิปต เปรียบเหมือน

ตัวแทนของเรา”



เจ็ดปแหงความอุดมสมบูรณ ก็มาถึงหลังจากนั้นเจด็ป แหงการกันดาร

อาหาร อาหารขาดแคลนทุกที่ยกเวนในอียิปตแผนดินที่ผูคนเก็บสะสม

อาหารไวอยางฉลาด ที่บานเกิดของโยเซฟ ครอบครัวของเขาก็หิวโหย



ผูคนจากทั่วประเทศเดินทางไปอียิปตเพื่อซ้ือพืชพันธุยาโคบก็ไดสั่งลูกชาย

ของเขาวา “เจาจะตองไปซ้ือพืชพันธุที่อียิปตดวยไมงั้นเรา

จะหิวตาย”เมื่อเดินทางมาถึง

อียิปตเขาก็เตรียมตัว

จะซ้ืออาหาร



ลูกชายของยาโคบ ก็กมลงกราบไหวตอผูชายที่

พูดเสียงดุดัน.พี่ๆจาํโยเซฟนองของเขาไมได แต

โยเซฟจําพี่ๆได โยเซฟก็จําเรื่องความฝนตอน

เปนเด็กวาพระเจาจะยกเขาเหนือพีช่าย



โยเซฟเปนคนฉลาด เขาพูดเสียงดุดันและขังตัว 

สิเมโอนพี่ชายของเขาเปนตัวประกัน 

โยเซฟออกคําสั่งเสียงดุดันวา



“จงเอาอาหารกลับไปบานของเจา และกลับมาพรอม

กับนองชายคนเล็กของเจา ถาทําอยางนั้นไดเราจะเชื่อ

วาพวกเจาไมไดเปนคนสอดแนม



พี่ชายโยเซฟสํานึกผิดวาพระเจากําลังลงโทษพวกเขา

ที่ขายโยเซฟใหเปนทาสเมื่อหลายปกอน



“เงินของเราทําไมกลับมาอยูในกระสอบ”ยาโคบและบุตรชายของเขา

ก็รูสึกงง และคนคุมบอกวา” ให พวกเราตองนําตัว เบนจามิน

กลับไปดวย”ยาโคบไมยอมใหนําตัวเบนจามินไป

แตหลังจากนั้นไมนาน อาหารก็หมด พี่ชาย

จะตองกลับไปที่อียิปต เบนจามินก็ไปกับพี่ๆดวย



เมื่อโยเซฟเห็นเบนจามิน มากับพี่ๆเขาก็สั่งคนใชใหจดังานเลี้ยงฉลอง

และเชิญพี่ชายของเขามารวมงานเลีย้ง โยเซฟถามพี่ๆวา “บิดาของเจา

สบายดีไหม? ยังมีชีวิตอยูไหม?” เขากําลังคิดหาวิธิที่จะทําใหครอบครัว

กลับมาอยูดวยกัน



โยเซฟทดลองพี่ๆของเขาวาไดกลับใจจาก

ความบาปที่ทําตอโยเซฟเมื่อหลายปกอนไหม 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ โยเซฟก็ต้ัง

ขอกลาวหาที่พวกเขาเปนขโมย 

“เพื่อเปนการลงโทษพวกเจา 

เราจะจับเบนจามินไวเพื่อ

เปนทาสของเรา” แตยูดาหวิงวอน

เพื่อขอเบนจามิน” 

ทานเจานายเอาชีวิตของขาไปแทน

เถิด”โยเซฟรูวายูดาหคนที่ออก

ความคิดขายเขา เมื่อหลายป

กอนไดเปลี่ยนไปเปนอยางมาก



โยเซฟไมสามารถอดกลั้นความรักของเขาที่มีตอ

ครอบครัวอีกตอไปแลว เขาสั่งคนอียิปตทั้งหมด

ออกไปขางนอก

น้ําตาของเขาก็เริ่ม

ไหลและพูดวา

“เราคือโยเซฟ

นองของพี่ๆ

นองที่พี่ๆขาย

มาที่อียิปต”



โยเซฟพูดใหกําลังใจพีช่ายวา 

“พระเจาทําให ฉันเปน

คนใหญคนโตในอียิปตเพื่อฉัน

จะไดชวยชีวิตพี่ๆใชชวงเวลา

กันดารอาหาร จงไปพาพอของเรา

มาที่นี่ฉันจะไดชวย

ดูแลทาน”



ยาโคบและโยเซฟก็กลับ

มาอยูดวยกันพรอมหนาพรอม

ตาที่อียิปต ทุกคนในครอบครัวก็

อยูดวยกันอยางสงบสุขและมี

อาหารอุดมสมบูรณ



พระเจายกชู ทาส ชื่อ ชื่อโยเซฟ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 39-45

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



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
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