คําเทศนาเรื่อง พิชิตฝันใหญ่หัวใจนักสู้ Dream Overcomer
Ø เพราะความฝันของเราเป็นตัวลิขิตชีวิต ความฝันเป็นตัวกําหนดเกียรติ และศักดิ์ศรีแก่เรา
ถ้าเราเองไม่มีความฝัน เราก็จะใช้ชีวิตอย่างลมๆ แล้งๆ ผ่านไป Dream bring you forward
Ø ไม่มีอะไรมีความสําคัญหลังจากที่เรามารู้จักพระเยซูมากไปกว่าการได้รับความฝัน
ของพระเจ้าสําหรับชีวิต To know Jesus and to have a dream of God are the most important
Ø ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเองมีความฝัน และพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้
เราทำอะไร God want His people have dream and also He wants His people know what He
wants them to do
เยเรมีย์29:11(Jeremiah29:11) พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานทีเ่ รามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อ
สวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า For I know the plans I have for you,”
declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Ø พระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างในชีวิตของเรา ที่จะให้เราเป็นและที่จะให้เราทํา God has a plan for
everyone
Ø เราเห็นตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าให้ความฝัน เมื่อเขากระทําตามฝันนั้น
จึงมีผลกระทบต่อโลกมากๆ Examples of God’s people who recieved God’s dream and obeyed
to follow that dream
ü โนอาห์ พระเจ้าประทานความฝันให้สร้างเรือ Noah received God’s dream to built the ark
ü อับราฮัม พระเจ้าประทานความฝันว่าจะมีลูกชายเมื่อตอนแก่และเป็นบิดาของชนชาติใหญ่
Abraham dreamt that he will has a son and he will be a fathe
ü โยเชฟ พระเจ้าให้ความฝันว่าจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ และเขาจะช่วยผู้คนในเวลานั้นให้พ้นภัย
จากการกันดารดารที่กําลังจะเกิดขึ้น Joseph dreamt himself would rise to a positon of
leadership over his brothers and he
ü ดาวิด ที่จะสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้า David built a house for God
ü เนหะมีย์ ให้สร้างกําแพงล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม Nehamiah built the walls of Jerusalem
ü เปาโล ให้ไปกรุงโรมเพื่อประกาศพระกิตติคุณในกรุงโรม Paul brought the gospel to Rome
Ø พระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้ามักเริ่มต้นที่ความฝันก่อน Bibile says “God always starts with a dream”
§ ถ้าฝันที่มาจากพระเจ้าส่วนใหญ่ก็เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า
ถ้าเราเข้าไปมีส่วนในฝันที่พระเจ้าประทานให้ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
และพระคุณของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา Dream of God has always been linked to the idea
of building and expanding the kingdom of God on Earth.
§ แต่ถ้าเราพึ่งตัวเองอาจจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเรามีความจํากัดเยอะ แต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าเราสู้ได้ We
humans meet our limits, but God is unlimited.

Ø “เคล็ดลับของการพิชิตฝันใหญ่หัวใจนักสู้ Secrets of a dream overcomer”

1. การพิชิตฝันใหญ่หัวใจนักสู้มักจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น An ability to
see the invisible

ปฐมกาล15:1-6(Genesis15:1-2)
1 อยู่มาพระดํารัสของพระเจ้ามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่า “อับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้า
บําเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่” After this, the word of the Lord came to Abram in a vision: “Do not be
afraid, Abram. I am your shield, your very great reward.” 2 อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลย และเอลีเยเซอร์ชาวเมือง
ดามัสกัสคนนี้ จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์” But Abram said, “Sovereign Lord, what can you give me
since I remain childless and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus?”
3 อับรามทูลอีกว่า “พระองค์มิได้ทรงประทานบุตรให้แก่ข้าพระองค์ แล้วคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็น
ผู้รับมรดกของข้าพระองค์” And Abram said, “You have given me no children; so a servant in my
household will be my heir.” 4 ครั้นแล้วพระดํารัสของพระเจ้ามาถึงอับรามว่า “คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดก
ของเจ้า แต่บุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า” Then the word of the Lord came to him: “This
man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir.”
5 พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า “มองดูฟ้า ถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ ก็นับไปเถิด”
แล้วพระองค์ตรัสว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น”He took him outside and said, “Look up at the
sky and count the stars—if indeed you can count them.” Then he said to him, “So shall your offspring
be.” 6 อับรามก็เชื่อพระเจ้า ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน Abram believed the
Lord, and he credited it to him as righteousness.
Ø "ตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถมองเห็น สิ่งนั้นก็ไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราได้" Nothing is impossible to
those who see the invisible
Ø ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องมามองกันใหม่ เราต้องมองเห็นจากข้างในก่อน
ก่อนที่เราจะมองเห็นจากข้างนอก หรือเราต้องมองเห็นจากตาใจฝ่ายวิญญาณก่อน
ก่อนที่ตาฝ่ายธรรมชาติของเราจะมองเห็น See the invisible
§ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า พระเจ้าไม่มีทรัพยากรหรือไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีความสามารถ
แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ความคิดที่ผิดๆ ของเรา ที่คอยขัดขวางทําให้เราไม่สามารถรับสิ่งที่ดีที่สุด
จากพระเจ้าได้ It's not about lack of resources but thought
§ คุณต้องเริ่มต้นที่จะมองสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาแห่งความเชื่อเหมือนกับอับราฮัม Have faith like
Abraham
§ ซึ่งภาพนั้นจะต้องฝังอยู่ในความคิดและในใจของเรา ผ่านการดําเนินชีวิต
และสะท้อนออกมาทุกส่วนของชีวิตของเราด้วยการกระทํา
Ø คุณสามารถพิชิตฝันใหญ่ได้ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าอะไรอยู่ในความคิดของคุณ อะไรอยู่ในใจของคุณ Your
thought represent your heart

Ø "พระเจ้าจะไม่เทความคิดและพระพรอันสดใหม่ลงมาในความคิดเก่าๆ ของเราอย่างเด็ดขาด" God
won't pour out His thought and blessing into the old wineskins.
มัทธิว9:17(Matthew9:17) และเขาไม่เอาน้ําองุ่นหมักใหม่ มาใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทําอย่างนั้นถุงหนังจะขาด
น้ําองุ่นจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วย แต่เขาย่อมเอาน้ําองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่ แล้วทั้งสองอย่าง
ก็อยู่ดีด้วยกันได้” Neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst;
the wine will run out and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins,
and both are preserved.”
Ø จงเริ่มต้นพิชิตฝันใหญ่ด้วยการมองเห็นภาพภายในใจก่อน และจงจัดการความคิดในแง่ลบ
ที่ถ่วงเราออกไปเสีย God's dream will remove negative thoughts that hold you back..
อิสยาห์43:19(Isaiah43:19) ดูเถิด เรากําลังกระทําสิ่งใหม่ งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทําทางในถิ่น
ทุรกันดารและแม่น้ําในที่แห้งแล้ง See, I am doing a new thing!< Now it springs up; do you not perceive
it?< I am making a way in the wilderness< and streams in the wasteland.

2. การพิชิตฝันใหญ่หัวใจนักสู้มักจะเกี่ยวข้องกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญ
Problems confrontations

Ø คริสเตียนส่วนใหญ่มีฝัน แต่ฝันนั้นไม่อาจเป็นจริงได้ เพราะพวกเขายอมรับความพ่ายแพ้เร็วเกินไป
และพวกเขายอมให้ลักษณะชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นสูญเสียไปภายใต้แรงกดดันของโลกที่พวกเขาต้อง
เผชิญอยู่ ทําให้พวกเขาสูญเสียความฝันและยอมเลิกกลางคัน Most of Christians abandon their
dreams. They cannot reach their highest dream because of they are easily let the pressure of
this world define them.
Ø ตัวอย่างชีวิตของโยเซฟ Example a life of Joseph
Ø อุปสรรคบางประการที่โยเซฟต้องเผชิญในการทําความฝันที่พระเจ้าทรงประทานให้สําเร็จ เพื่อสิ่งที่
เตือนใจเราในการพิชิตฝันใหญ่หัวใจนักสู้คือ.. Some of problems that Joseph had to face with

2.1 ความเกลียดชัง Hatred
Ø ความเกลียดชังเปรียบเสมือนยักษ์ที่ลุกขึ้นทําลายความฝันของคุณ Hate destroys your dream
ปฐมกาล37:5-10(Genesis37:5-10)
5 คราวหนึ่งโยเซฟฝัน แล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งชังโยเซฟมากขึ้น Joseph had a dream, and
when he told it to his brothers, they hated him all the more. 6 โยเซฟเล่าว่า “ฟังความฝันซึ่งฉันฝันเห็นซิ
He said to them, “Listen to this dream I had: 7 พวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนา ทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉัน
ตั้งขึ้นยืนตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆ มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของฉัน” We were binding sheaves of
grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered
around mine and bowed down to it.” 8 พวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่า “เจ้าจะปกครองเรากระนั้นหรือ
เจ้าจะมีอํานาจครอบครองเราหรือ” พวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคําของเขา

His brothers said to him, “Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?” And they hated
him all the more because of his dream and what he had said.
9 ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีก จึงเล่าให้พี่ชายฟังว่า “ฉันฝันอีกครั้งหนึ่ง เห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดดวง
กําลังกราบไหว้ฉัน” Then he had another dream, and he told it to his brothers. “Listen,” he said, “I had
another dream, and this time the sun and moon and eleven stars were bowing down to me.”
10 เมือ่ เล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟัง บิดาก็เตือนโยเซฟว่า “ความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั้นหมายความ
ว่าอะไร เรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้า ลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากระนั้นหรือ” When he told his
father as well as his brothers, his father rebuked him and said, “What is this dream you had? Will
your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?”

2.2 การต่อต้านขัดขวาง Against
Ø ขณะที่พระเจ้ากําลังสําแดงให้โยเซฟเห็นถึงพระพรในอนาคตซึ่งรอคอยเขาอยู่นั้น
ศัตรูก็ได้ทําการของมันเพื่อขัดขวางโยเซฟทุกวิถีทาง และต่อต้านความฝันนั้น

2.3 ความหดหู่ใจ Depression
Ø บ่อน้ําที่โยเซฟตกลงไปนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงความมืดมน ความหดหู่ใจ สิ้นหวัง และความเดียวดาย
§ แต่โยเซฟก็ไม่ได้ปล่อยให้ศัตรูมาทําลาย ความฝันของเขาที่พระเจ้าทรงประทานให้
Ø สิ่งเดียวที่ทําให้เขายังคงได้รับ การบํารุงเลี้ยงในฝ่ายวิญญาณอยู่ได้คือ
ความเชี่อในความฝันที่พระเจ้าทรงมอบไว้แก่เขา
§ เขาทราบว่าเขาต้องรอคอยด้วยความอดทน ในท่ามกลางความหดหู่ใจ
โยเซฟก็ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจ ผลที่ตามมาคือ เขาได้พัฒนาชีวิตแห่งการอธิษฐาน
อย่างขะมักเขม้น ซึ่งได้ช่วยเขาอย่างมากในการทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จลงได้
แม้อยู่ในท่ามกลางความยากลําบาก
§ หากคุณต้องการพิชิตฝันใหญ่ให้สําเร็จ คุณต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตด้วยหัวใจนักสู้ด้วยการอธิษฐาน
อย่างขะมักเขม้น และมอบความไว้วางใจทั้งหมดไว้กับพระเจ้า

2.4 การทดลอง Temptations
Ø วิญญาณแห่งการล่อลวงได้แวดล้อมชีวิตของโยเซฟและพยายามจะทําลายเขา Spirit of temptation
tried to destroy Joseph’s life
§ แต่โยเซฟยังคงมั่นคงในความเชื่อและในความฝันที่พระเจ้าทรงประทานให้ เพราะเขาได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะไม่กระทําให้พระเจ้าผิดหวัง But Joseph decided to have faith and in God. He didn’t
want to make God fail
ปฐมกาล39:7-9(Genesis39:7-9)
7 โยเซฟนั้นเป็นคนสวยหน้าตาคมคายอยู่มาภายหลังภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความปฏิพัทธ์
และชวนว่า“มานอนกับฉันเถิด” and after a while his master’s wife took notice of Joseph and said,
“Come to bed with me!” 8 แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายว่า “คิดดูเถิด เมื่อมีข้าพเจ้า
นายก็มิได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า But he refused. “With me in

charge,” he told her, “my master does not concern himself with anything in the house; everything he
owns he has entrusted to my care. 9 ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายมิได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า
ยกเสียแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทําความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้
” No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you,
because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?”
ปฐมกาล39:13-20(Genesis39:13-20)
13 เมื่อนางเห็นว่าโยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือของนาง หนีไปข้างนอกแล้ว When she saw that he had left his
cloak in her hand and had run out of the house, 14 นางก็ร้องเรียกชายประจําบ้านของตนมาบอกว่า “ดูซิ
นายเอาคนชาติฮีบรูมาไว้ทําความหยาบคายแก่เรา มันเข้ามาหาจะนอนกับฉัน แต่ฉันร้องเสียงดัง she called
her household servants. “Look,” she said to them, “this Hebrew has been brought to us to make
sport of us! He came in here to sleep with me, but I screamed. 15 เมื่อมันได้ยินฉันร้องขึ้น
มันก็ทิ้งเสื้อผ้าไว้กับฉันหนีไปข้างนอก” When he heard me scream for help, he left his cloak beside me
and ran out of the house.” 16 แล้วนางก็เก็บเสื้อผ้าไว้ใกล้ตัวจนนายกลับมาบ้าน She kept his cloak
beside her until his master came home. 17 แล้วนางก็บอกกับนายดังนี้ว่า “อ้ายบ่าวชาติฮีบรูที่ท่าน
นํามาไว้นั้น เข้ามาหาจะทําหยาบคายแก่ฉัน Then she told him this story: “That Hebrew slave you
brought us came to me to make sport of me. 18 เมื่อฉันร้องขึ้น มันก็ทิ้งเสื้อผ้าไว้กับฉันหนีไปข้างนอก”
But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house.”
19 ครั้นนายได้ฟังคําภรรยาบอกว่า “บ่าวของท่านทํากับฉันดังนั้น” ก็โกรธนัก When his master heard the
story his wife told him, saying, “This is how your slave treated me,” he burned with anger.
20 จึงเอาโยเซฟไปจําไว้ในคุกที่ๆ ขังนักโทษหลวง โยเซฟก็ต้องจําอยู่ที่นั่น Joseph’s master took him and put
him in prison, the place where the king’s prisoners were confined. But while Joseph was there in the
prison,
Ø ในโลกที่ตามองเห็นโยเซฟต้องเผชิญหน้ากับการทดลองเขาถูกประณามเหยียดหยาม
และถูกจองจําในคุก แต่ในโลกฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็น ในท่ามกลางความยากลําบากนั้น
โยเซฟไม่เคยหยุดที่จะบํารุงเลี้ยงความฝันของเขาที่พระเจ้าทรงประทานให้ Whilst he faced with the
problems in reality still he never stopped to get close to God.
§ โยเซฟกระทําให้ชีวิตของเขาเต็มล้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟัง และเต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อชัยชนะเหนือการทดลอง โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันด้วยใจที่ยําเกรง He knew the obedience brings the victory

3. การพิชิตฝันใหญ่หัวใจนักสู้มักจะเกี่ยวข้องกับ
พระเจ้าผู้ทรงกระทําให้ความฝันนั้นสําเร็จได้ด้วยพระองค์เอง God is a
person who will complete the dream Himself

Ø ลักษณะพิเศษซึ่งพระเจ้าได้พัฒนาขึ้นในชีวิตโยเซฟก็ได้ถูกเปิดเผยให้ปรากฎฟาโรห์ได้เห็นถึง
พระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวโยเซฟซึ่งเหนือกว่าคนทั้งปวง An amazing character that God
developed Joseph by the Holy Spirit has shown to Pharaoh. There was no one discerning and
wise as Joseph.
ปฐมกาล41:38-43(Genesis41:38-43)
38 ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า “เราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือ”So
Pharaoh asked them, “Can we find anyone like this man, one in whom is the spirit of God?”
39 ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า“เพราะพระเจ้าได้ทรงสําแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่าน จะหาผู้ใดที่มีความคิดดี
และมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้ Then Pharaoh said to Joseph, “Since God has made all this known to
you, there is no one so discerning and wise as you. 40 เราจะตั้งท่านไว้ให้ดูแลราชสํานัก
และให้ประชาชนทั้งหลายของเราปฏิบัติตามคําของท่าน เว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่งเท่านั้นเราจะเป็นใหญ่ กว่าท่าน”
You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with
respect to the throne will I be greater than you.” 41 ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟอีกว่า “เราตั้งท่านให้ดูแลทั่ว
ประเทศอียิปต์แล้ว” So Pharaoh said to Joseph, “I hereby put you in charge of the whole land of
Egypt.” 42 ฟาโรห์ทรงถอดธํามรงค์ตราออกจากพระหัตถ์ สวมให้โยเซฟ กับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียด
และสวมสร้อยทองคําให้ที่คอ Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph’s
finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck.
43 ให้โยเซฟใช้รถหลวงคันที่สอง มีคนร้องประกาศข้างหน้าว่า “คุกเข่าลงเถิด” ดังนี้แหละ พระองค์ทรงตั้งเขา
ให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์ He had him ride in a chariot as his second-in-command, and people shouted
before him, “Make way!” Thus he put him in charge of the whole land of Egypt.
Ø เป็นเวลาหลายปีที่โยเซฟต้องดําเนินชีวิตในความสัตย์ซื่อจนกว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้ความฝัน
ของเขาสําเร็จได้ Several years, Joseph remained faithful to God until God’s dream was
completed and he never wavered from his commitment to follow Him.
ปฐมกาล42:6-9(Genesis42:6-9)
6 ฝ่ายโยเซฟเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ท่านเป็นผู้ที่ขายข้าวให้แก่บรรดาราษฎร พวกพี่ชายของโยเซฟ
ก็มากราบไหว้ท่าน ก้มหน้าลงถึงดิน Now Joseph was the governor of the land, the person who sold
grain to all its people. So when Joseph’s brothers arrived, they bowed down to him with their faces to
the ground. 7 เมื่อโยเซฟเห็นพวกพี่ของตนก็รู้จัก แต่ทําเป็นไม่รู้จัก และพูดจาดุดันกับเขา ท่านถามเขาว่า
“พวกเจ้ามาจากไหน” เขาตอบว่า “มาจากแคว้นคานาอันเพื่อซื้ออาหาร”As soon as Joseph saw his
brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. “Where
do you come from?” he asked. “From the land of Canaan,” they replied, “to buy food.”
8 โยเซฟรู้จักพวกพี่ แต่พวกพี่หารู้จักท่านไม่ Although Joseph recognized his brothers, they did not
recognize him. 9 โยเซฟระลึกถึงความฝันที่เห็นแต่ก่อนถึงเรื่องเขา… Then he remembered his dreams
about them..
Ø พระเจ้าได้ประทานความฝันให้กับอับราฮัม God gave Abraham a dream..

ปฐมกาล 17:1-8(Genesis17:1-8)
1 เมื่ออายุอับรามได้เก้าสิบเก้าปี พระเจ้าทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ จงดําเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อม When Abram was ninety-nine years old, the Lord
appeared to him and said, “I am God Almighty; walk before me faithfully and be blameless.
2 เราจะทําพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้า เราจะทวีพงศ์พันธุ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิ่ง” Then I will
make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers.”
3 อับรามก็กราบลงถึงดิน พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า Abram fell facedown, and God said to him,
4 “นี่พันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย “As for me, this is my covenant with
you: You will be the father of many nations. 5 ชื่อของเจ้าจะมิใช่อับราม (แปลว่า บิดาผู้เป็นที่ยกย่อง)
อีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม (ในที่นี้หมายความว่า บิดาของมวลชน) เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดา
ของประชาชาติมากมาย No longer will you be called Abram; your name will be Abraham, for I have
made you a father of many nations. 6 เราจะกระทําให้เจ้ามีพงศ์พันธุ์มากอย่างยิ่ง เราจะกระทําเจ้าให้เป็น
ชนหลายชาติ และกษัตริย์หลายองค์จะ เกิดมาจากเจ้า I will make you very fruitful; I will make nations of
you, and kings will come from you. 7 เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายของเจ้า
ที่สืบมาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสาย
ของเจ้าที่สืบมา I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your
descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your
descendants after you. 8 เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้ คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้า
และแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมาให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา” The whole land of
Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and
your descendants after you; and I will be their God.”
ปฐมกาล 17:15-21(Genesis17:15-21)
15 พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้น เจ้าอย่าเรียกนางว่า ซาราย แต่จงเรียกนางว่า
‘ซาราห์’ God also said to Abraham, “As for Sarai your wife, you are no longer to call her Sarai; her
name will be Sarah. 16 เราจะอวยพรแก่นาง และยิ่งกว่านั้นอีก โดยนางนีแ่ หละ เราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่
เจ้าเราจะอํานวยพรแก่นาง และนางจะให้กําเนิดแก่ชนหลายชาติ กษัตริยข์ องชนหลายชาติจะมาจากนาง” I will
bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of
nations; kings of peoples will come from her.” 17 และอับราฮัมก็ซบหน้าลงหัวเราะคิดในใจว่า “ชายผู้มอี ายุ
หนึ่งร้อยปีแล้วจะมีบุตรได้หรือ ซาราห์ผู้มอี ายุเก้าสิบปีแล้วจะคลอดบุตรหรือ” Abraham fell facedown; he
laughed and said to himself, “Will a son be born to a man a hundred years old? Will Sarah bear a
child at the age of ninety?” 18 และอับราฮัมทูลพระเจ้าว่า “โอ ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระ
องค์” And Abraham said to God, “If only Ishmael might live under your blessing!”
19 พระเจ้าตรัสว่า “มิใช่ แต่ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่า อิสอัค
เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขา เป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งตามเขามา Then God said,
“Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant

with him as an everlasting covenant for his descendants after him. 20 ฝ่ายอิชมาเอลนั้นเราฟังเจ้าแล้ว
เราจะอํานวยพรแก่เขา และกระทําให้เขามีพงศ์พันธุม์ ากอย่างยิ่ง เขาจะเป็นบิดาของเจ้านายสิบสององค์ และ
เราจะกระทําให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่ง And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I
will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and
I will make him into a great nation. 21 ฝ่ายพันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กับอิสอัคผู้ซึ่งซาราห์จะคลอด
ให้แก่เจ้าปีหน้าในฤดูน”ี้ But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by
this time next year.”

