
ค ำเทศนำชดุ “โยเซฟ ทำสชำวยวิ นำยกอยีปิต์” 
ตอนที ่9 “โยเซฟยิง่ใหญ่เพรำะมที่ำทแีบบพระครสิต์”หนำ้ที ่1 

ค าเทศนาชุด “โยเซฟ ทาสชาวยิว นายกอียิปต์” 
ตอนท่ี 9 “โยเซฟย่ิงใหญ่เพราะมีท่าทีแบบพระคริสต์” 

 ปฐมกาล 44-45  วันท่ี 13 ธันวาคม 2015 
 

 ท าไมโยเซฟจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ ? 
o เพราะ____________________ ซึ่งส าแดงออกมาที่__________________ 
o และที่มีต่อ_______________________ 

 ความเชื่อที่เข้มแข็งน าไปสู่_________________  
o เมื่อสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกัน ความล าบากกลับกลายเป็นความท้าทายที่เราไม่

ต้องวิ่งหนีเลย  

 Elbert Hubbard นักเขียนชาวอเมริกัน 
o The final proof of greatness lies in being able to endure 

contemptuous treatment without resentment บทพิสูจน์สุดท้ายของ
ความยิ่งใหญ่คือการท่ีสามารถทนการดูถูกได้โดยไม่มีความโกรธ 

 โยเซฟต้องการที่จะเห็นท่าทีท่ีเปลี่ยนแปลงของพี่ ๆ  
o คือ_________ยิ่งใหญ่ในพระเจ้า และการตอบสนอง_______กับผู้อื่น  

ข้อสอบบทท่ีหนึ่ง จอกเงินในกระสอบข้าว (ท่าทีในแนวดิ่ง) 
o ปฐก.44:1-13 
o ปฐก.44:15-16  ยูดาห์ตอบว่า  "ข้าพเจ้าทั้งหลาย…หรือจะแก้ตัว

อย่างไรได้  พระเจ้าทรงทราบความผิดของพวกข้าพเจ้า…  พวก
ข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่าน  ทั้งข้าพเจ้าทั้งหลายกับคนที่เขาพบ
จอกอยู่ในมือนั้นด้วย" 

o ค าสารภาพของยูดาห์ครั้งนี้น่าประหลาดอย่างยิ่ง  



ค ำเทศนำชดุ “โยเซฟ ทำสชำวยวิ นำยกอยีปิต”์ 
ตอนที ่9 “โยเซฟยิง่ใหญ่เพรำะมที่ำทแีบบพระคริสต”์หนำ้ที ่2 

o เพราะยูดาห์ไม่ได้________ และไม่ได้______________ไปให้กับเบนยามิน  
ยูดาห์พูดว่า “_________________________ท าผิด”  
 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในท่าทีของยูดาห์  
 แต่เขายอมรับมาไว้ที่ตัวเขาเอง 

ข้อสอบบทท่ีสอง รับผิดแทนผู้อื่น (ท่าทีในแนวราบ) 
o ปฐก.44:17  
o ปฐก.44:30-34 …  ขอโปรดให้ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่แทนน้อง

โดยเป็นทาสของนาย  ขอให้น้องกลับไปกับพวกพี่เถิด 
  ยูดาห์ได้แสดงท่าทีของ___________________________ 

โยเซฟ เปิดเผยตัวเอง 
o ปฐมกาล 45:1-3   
o การตอบสนองของพี่น้องของโยเซฟคือพวกเขาตกใจกลัว 
o ปฐมกาล 45: 4 ..  "เชิญเข้ามาใกล้เราเถิด"  …  "เราคือโยเซฟน้องที่

พี่ขายมายังอียิปต์ 
การตอบสนอง พระคุณต่อผู้ที่ท าผิด 

o ปฐก.45:5-8...เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่  เพื่อจะ
ได้ช่วยชีวิต.... ฉะน้ันมิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่  แต่พระเจ้าทรงให้มา  
.. 

o ค าสองค าที่เปลี่ยนทุกสิ่งคือ “__________________” 

o โยเซฟคงไม่สามารถพูดประโยคเช่นนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้______________ 

o โยเซฟไม่ได้มองเห็นพี่ชายของตนเองว่าเป็นศัตรู เพราะ______________ 

o ท่าทีของพระคริสต์ที่ โยเซฟมี คือ____________________ มีพระคุณ
ตลอดไป ___________________ 

o ส าหรับประสบการณ์ของเรา เราเป็นอย่างไรบ้าง? 
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o แต่ส าหรับโยเซฟ “พวกท่าน__________ต่อเราก็จริง  แต่ฝ่ายพระเจ้า
ทรงด าริให_้________________อย่างที่บังเกิดขึ้นน้ีแล้ว” 

o ปฐก.45:8-9“พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเหนืออียิปต์
ทั้งสิ้น” 

 Charles Swindoll  “Greatness is revealed mainly in our attitudes  ความ
ยิ่งใหญ่เปิดเผยอย่างชัดเจนที่ท่าทีของเรา” 

 เราดูว่าคนนั้นยิ่งใหญ่ เราดูว่าท่าทีของเขาว่าเป็นอย่างไร 
o Thomas Jefferson    “When the heart is right, the feet are swift” 

“เมื่อหัวใจถูกต้อง เท้าก็ขยับ” 
o เหตุผลที่เมื่อเราฟังเทศนา แล้วเราไม่กระท าตาม เพราะหัวใจเรายังไม่ได้

รับการเปลี่ยนแปลง  เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้ว เราจะท าอย่างแน่นอน 
3 บทเรียนท่ีเราได้รับจากท่าทีท่ีถูกต้องในชีวิตของโยเซฟ 
1. เมื่อเราสามารถเห็น_________________ในสภาพที่เราเป็นนั้นได้ นั่นคือท่าทีเรา
ถูกต้อง  
2. ถ้าเราสัมผัส________________ในสถานการณ์เราได้ นั่นแสดงว่าท่าทีเรา
ถูกต้อง  
3. ถ้าเราสามารถ_____________สภาพและสถานการณ์ของเราว่าดี แม้ว่าจะมัน
จะดูไม่ดีก็ตาม แสดงว่าท่าทีเราถูกต้อง  
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ค าถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์ 
1.ยูดาห์สอบผ่านเพราะมีท่าทีเปลี่ยนไปคือ 1. เขาไม่แก้ตัว แต่ยอมรับผิดเองแม้
ไม่ได้ท าผิด และ 2. ยอมเอาตัวเองไปแทนน้องเขา 

o การกระท าของเขาที่เปลี่ยนได้แสดงท่าทีของเขาที่เปลี่ยน 
o เมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้า ท่าทีของท่านอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป จงแบ่งปัน

ประสบการณ์ที่ท่านเปลี่ยนไปนั้น 
2. โยเซฟมองสถานการณ์ว่า ที่ เขาถูกขายมานั้น เป็นแผนการของพระเจ้าที่
จัดเตรียมให้เขามาช่วยครอบครัวในอนาคตที่จะมีการกันดารอาหาร คือ แม้เป็น
เรื่องแง่ลบ แต่โยเซฟยังเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในสถานการณ์นั้น 

o จงแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเหตุการณ์แง่ลบ หรือ ยากล าบาก หรือเป็น
ปัญหา แต่เมื่อเรามองย้อยกลับไป เรากลับเห็นว่า เป็นการทรงน าของพระ
เจ้าเพื่อบางสิ่ง 

3.ท่าทีของโยเซฟต่อสถานการณ์แง่ลบโดยไม่ได้โกรธ หรือเจ็บปวด แต่ตอบสนอง
แบบแง่บวก จึงท าให้พระเจ้าทรงใช้โยเซฟได้อย่างมากมาย 

o ในสถานการณ์จริงชีวิตของท่านมีอะไรบ้างที่ท่านจะน าตัวอย่างของโย
เซฟไปใช้ได้บ้าง จงแบ่งปัน 

4. มีท่าทีประการอ่ืนของพระเยซูคริสต์ที่เราสามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตของเรา
หรือไม่ จงแบ่งปัน 
 
 
 
 
 


