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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



โยเซฟถูกจับขังในคุกเพราะโปทิฟารเขาใจผิด.

ในคุกโยเซฟเชื่อฟงและชวยงานทุกอยาง 

ผูคุมก็ไวใจโยเซฟเปนคนดูแลและจัดระเบียบนักโทษ



เพราะวาพระเจาสถิตอยูกับโยเซฟคุกก็ไดกลายเปนสถานที่

ดีข้ึนสําหรับนักโทษทุกคน



คนอบขนมปง 

และหัวหนาคนใชของพระราชาก็ติดคุก

วันหนึ่งโยเซฟก็ถามเขาทั้งสองคนวา 



“ทําไมทานดูเศราใจ”

เขาทั้งสองตอบวา 

เราทั้งสองฝนไปและไมมีผูใดจะแกฝนได”



โยเซฟบอกเขาวา 

“พระเจาสามารถทําได 

ขอใหทานเลาใหขาพเจาฟงเถิด”



โยเซฟบอกกับหัวหนาคนใชวา “ความฝนของทาน

หมายความวาภายใน สามวัน ทานจะกลับไปเปนที่โปรด

ปรานขอกษัตริยฟาโรห 

ขอใหทานอยาลืมขาพเจา



โปรดชวยทูล กษัตริยฟาโรหใหปลอยตัวขาพเจา”

ความฝนของคนอบขนมปงนั้นเปนขาวราย “ภายใน

สามวันทานจะเสียชีวิต” 

ความฝนทั้งสองก็เปนจริง



แตหัวหนาพนักงานไดลืมโยเซฟเสียสนิทจนกระทั่ง

เชาวันหนึ่ง 

ฟารโรหตื่นข้ึนมาพรอมกับความไม

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 

ก็มาถึงหลังจากนั้นเจ็ดป แหงการกันดารอาหาร 

อาหารขาดแคลนทุกที่ยกเวนในอียิปตแผนดินที่ผูคนเก็บ



สะสมอาหารไวอยางฉลาด ที่บานเกิดของโยเซฟ ครอบครัว

ของเขาก็หิวโหย



ผูคนจากทั่วประเทศเดินทางไปอียิปตเพ่ือซ้ือพืชพันธุยาโคบ

ก็ไดสั่งลูกชายของเขาวา “เจาจะตองไปซ้ือพืชพันธุที่อียิปต

ดวยไมงั้นเราจะหิวตาย” เม่ือเดินทางมาถึง

อียิปตเขาก็เตรียมตัว

จะซ้ืออาหาร



ลูกชายของยาโคบ ก็กมลงกราบไหวตอผูชายที่พูดเสียง

ดุดัน. พ่ีๆจําโยเซฟนองของเขาไมได 

แตโยเซฟจําพ่ีๆได โยเซฟก็จําเรื่องความฝนตอนเปนเด็ก

วาพระเจาจะยกเขาเหนือพ่ีชาย



โยเซฟเปนคนฉลาด 

เขาพูดเสียงดุดันและขังตัว 



สิเมโอนพ่ีชายของเขาเปนตัวประกัน 

โยเซฟออกคําสั่งเสียงดุดันวา



“จงเอาอาหารกลับไปบานของเจา 

และกลับมาพรอมกับนองชายคนเล็กของเจา



ถาทําอยางนั้นไดเราจะเชื่อวาพวกเจาไมได

เปนคนสอดแนม



พ่ีชายโยเซฟสํานึกผิดวาพระเจากําลังลงโทษ

พวกเขาที่ขายโยเซฟใหเปนทาสเม่ือหลายป

กอน



“เงินของเราทําไมกลับมาอยูในกระสอบ” ยาโคบและ

บุตรชายของเขาก็รูสึกงง และคนคุมบอกวา”

ให พวกเราตองนําตัว 

เบนจามินกลับไปดวย”



ยาโคบไมยอมใหนําตัวเบนจามินไปแตหลังจากนั้นไมนาน 

อาหารก็หมด พ่ีชายจะตองกลับไปที่อียิปต 

เบนจามินก็ไปกับพ่ีๆดวย



เม่ือโยเซฟเห็นเบนจามิน มากับพ่ีๆเขาก็สั่งคนใชใหจัด

งานเลี้ยงฉลองและเชิญพ่ีชายของเขามารวมงานเลี้ยง 

โยเซฟถามพ่ีๆวา “บิดาของเจาสบายดีไหม? 

ยังมีชีวิตอยูไหม?”

เขากําลังคิดหาวิธิที่จะทําใหครอบครัวกลับมาอยูดวยกัน



โยเซฟทดลองพ่ีๆของเขาวาไดกลับใจจาก

ความบาปที่ทําตอโยเซฟเม่ือหลายปกอนไหม 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ 

โยเซฟก็ตั้งขอกลาวหาที่พวกเขาเปนขโมย 

“เพื่อเปนการลงโทษพวกเจา 

เราจะจับเบนจามินไวเพ่ือ

เปนทาสของเรา” 



แตยูดาหวิงวอนเพ่ือขอเบนจามิน” 

ทานเจานายเอาชีวิตของขาไปแทนเถิด”

โยเซฟรูวายูดาหคนที่ออกความคิดขายเขา 

เม่ือหลายปกอนไดเปลี่ยนไปเปนอยางมาก



โยเซฟไมสามารถอดกลั้นความรักของเขา

ที่มีตอครอบครัวอีกตอไปแลว เขาสั่งคน

อียิปตทั้งหมดออกไปขางนอก

น้ําตาของเขาก็เริ่ม

ไหลและพูดวา

“เราคือโยเซฟ

นองของพ่ีๆ

นองที่พ่ีๆขาย

มาที่อียิปต”



โยเซฟพูดใหกําลังใจพ่ีชายวา 

“พระเจาทําให ฉันเปน

คนใหญคนโตในอียิปตเพ่ือ

ฉันจะไดชวยชีวิตพ่ีๆใชชวงเ



วลากันดารอาหาร 

จงไปพาพอของเรา

มาที่นี่ฉันจะไดชวย

ดูแลทาน”

ยาโคบและโยเซฟก็กลับ



มาอยูดวยกันพรอมหนาพรอมตาที่อียิปต 

ทุกคนในครอบครัวก็อยู

ดวยกันอยางสงบสุขและ

มีอาหารอุดมสมบูรณ



พระเจายกชู ทาส ช่ือ ช่ือโยเซฟ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 39-45

“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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